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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Αυτή η εργασία ασχολείται με την ποιότητα του γραπτού λόγου  σε σχέση με την 

ανάπτυξη της μεταγνώσης και της αναγνωστικής κατανόησης. 

 Πρόκειται για συγκριτική έρευνα ανάμεσα σε δυο πειραματικές ομάδες, τις οποίες 

αποτέλεσαν δυο τμήματα της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου και στις οποίες 

εφαρμόστηκαν δυο σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι κοινωνικογνωσιακές 

και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. 

 Η παραγωγή γραπτού λόγου, ως διαδικασία και ως αποτέλεσμα, αποτελεί την 
«καρδιά» της σύγχρονης εκπαίδευσης. Η γνώση διδάσκεται και αξιολογείται με τη 
βοήθεια του γραπτού λόγου. Επίσης, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
συντελείται με γραπτές εξετάσεις. 
 Μετά από εικοσιπεντάχρονη εμπειρία διδασκαλίας σε δημόσια σχολεία, έχω 
παρατηρήσει ότι οι δυσκολίες των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου έχουν 
μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεσή τους. Οι αρνητικές επιπτώσεις δεν 
περιορίζονται μόνο στις επιδόσεις τους, αλλά επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο 
βιώνουν την καθημερινότητά τους στο σχολείο και τελικά σε αυτόν καθαυτό τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Η μειωμένη αυτοπεποίθηση 
σχηματίζεται μεν μέσα στο σχολικό πλαίσιο, ωστόσο διαπερνά ολόκληρο το φάσμα 
της ζωής και δυστυχώς επεκτείνεται ακόμη και στην ενήλικη. 
 Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί απαιτητική, δύσκολη και πολύπλοκη 

διαδικασία. Τα προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου έχουν προκαλέσει το 

ερευνητικό και θεωρητικό ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών και ερευνητών.  

  Αυτή η εργασία ερευνά την ανάπτυξη της ποιότητας του γραπτού λόγου, τη 
μεταγνώση και την αναγνωστική κατανόηση. Ασχολείται με δύο σύγχρονες 
παιδαγωγικές διδακτικές προσεγγίσεις – τις   κοινωνικογνωσιακές και τις 
κοινωνικοπολιτισμικές – οι οποίες καλλιεργούν στη σχολική τάξη κλίμα συνεργασίας 
και αλληλεπίδρασης. 
 Το σχολείο συμβάλλει συνειδητά στη διαμόρφωση αυτοδύναμων, ευτυχισμένων και 
ολοκληρωμένων ανθρώπων, που αγαπούν τη γνώση και μαθαίνουν να την αναζητούν 
και να την ανακαλύπτουν σε όλη τους τη ζωή (δια βίου μάθηση). Οι μέθοδοι που 
προέρχονται από τις κοινωνικογνωσιακές και τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, 
δημιουργούν εκείνες τις αναγκαίες συναισθηματικές, επικοινωνιακές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες υποστηρίζουν τους/τις μαθητές/τριες να 
αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται, ώστε να πετύχουν την υψηλότερη 
εφικτή ποιότητα στον γραπτό τους λόγο. 
 Η ευελιξία αυτών των προσεγγίσεων εμπνέει τον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει 
δημιουργικά τη διδασκαλία στις συνθήκες και στα δεδομένα της τάξης του: Ο 
εκπαιδευτικός σκηνοθετεί το διδακτικό έργο και στη συνέχεια βάζει τους μαθητές του 
στο προσκήνιο, τους επιτρέπει να αναλάβουν ρόλους και ο ίδιος γίνεται θεατής και 
απολαμβάνει το (διδακτικό) έργο που ο ίδιος σκηνοθέτησε. Με αυτόν τον τρόπο οι 
μαθητές/τριες γίνονται ενεργοί, επικοινωνούν, συνδημιουργούν, αλληλεπιδρούν, 
προοδεύουν και μετεξελίσσονται.  
 Αυτή η εργασία παρουσιάζει συγκριτική έρευνα ανάμεσα σε δύο πειραματικές 
ομάδες. Εφαρμόστηκε σε δύο τμήματα Πέμπτης Τάξης Δημοτικού, σε αστικό σχολείο 
Χανίων, το σχολικό έτος 2013-14. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 Για την εκπόνηση αυτού του έργου αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα 

ακόλουθα πρόσωπα: 

- Τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ιωάννη Σπαντιδάκη, ο οποίος ταγμένος στην επιστήμη 

του και με την περισσή ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, με ενέπνευσε και με 

καθοδήγησε μέσω της αρχής της γνωσιακής μαθητείας στην αναζήτηση της γνώσης, 

κάνοντας πράξη τα λόγια των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων τις οποίες 

αξιοποιεί. Ο ίδιος έχει το χάρισμα και τη διάθεση, να διαχειρίζεται και να διαμοιράζει 

με άνεση τη γνώση του επιστημονικού τομέα που υποστηρίζει. Τον ευχαριστώ επίσης 

για τη σπάνια εκείνη ποιότητα επιστήμονα και ανθρώπου, με τον οποίο χαίρεται ένας 

ερευνητής να συνεργάζεται.  

- Την αναπληρώτρια καθηγήτρια κα. Ελένη Βασιλάκη, μέλος της εξεταστικής επιτροπής, 

η οποία διαθέτοντας βαθιά επιστημονική κατάρτιση υπήρξε διαθέσιμη και 

συνεργάσιμη να διευκολύνει το έργο μου.   

- Την επίκουρη καθηγήτρια κα. Αγγελική Μουζάκη, μέλος της εξεταστικής επιτροπής, η 

οποία έχοντας στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και συνέπεια, υπήρξε υποστηρικτική 

και αποτελεσματική σε ότι της ζητήθηκε.  

- Τη διδάκτορα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης κα. Δέσποινα Βαρσαμίδου, η οποία 

έχοντας τις επιστημονικές γνώσεις, τη διάθεση ενθάρρυνσης και το χάρισμα της 

μεταδοτικότητας, ανταποκρίθηκε πρόθυμα και βοήθησε σε ότι χρειάστηκε. 

- Τη συνάδελφο εκπαιδευτικό και συνοδοιπόρο ερευνήτρια της εν λόγω έρευνας κα. 

Χριστοφία Μπουντρογιάννη, της οποίας η συνεργασία και η συμπαράσταση ήταν 

καθοριστική για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας.                                           

- Τη διευθύντρια του σχολείου κα. Χρύσα Τερεζάκη, η οποία διευκόλυνε τη διαδικασία 

της έρευνας.  

- Το Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κολιοραδάκη Μιχάλη για την πολύτιμη 

υποστήριξη και συμπαράσταση. 

- Την κα Ελένη Ζερβουδάκη, για την βοήθεια και την προσφορά των γνώσεών της στη 

στατιστική ανάλυση της έρευνας. 

- Τη κα Ντόρα Αρετάκη-Γιαννουλάκη για τη διδασκαλία-επανάληψη στην Αγγλική 

Γλώσσα και τη συμπαράσταση. 

- Τον κ. Στράτο Μπαδογιάννη, την κα Λίνα Σαϊσανά και τον κ. Δημήτρη Ανδρίκογλου για 

την πολύτιμη συμβολή τους στη δεύτερη ματιά-διόρθωση της εργασίας και την 

υποστήριξη. 

- Τον  κ. Αλέκο Πεδιαδίτη, για τις πολύτιμες συμβουλές του. 

- Τον κ. Νίκο Γκερτσάκη, για την ενθάρρυνση. 

- Την κα Ειρήνη Γάκη, με την οποία συμβαδίσαμε στα μονοπάτια της γνώσης. 

- Την κα Ξένια Καρολεμέα, η οποία υπήρξε συμπαραστάτισσα και συνοδοιπόρος στην 

προσπάθεια.  
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- Το συνάδελφο της Ειδικής Αγωγής κ. Μανόλη Χατζηπαναγιώτου, για τη συμμετοχή 

του στη διεξαγωγή της έρευνας. 

- Την εκπαιδευτικό κα. Ευτυχία Παπαδαντωνάκη, για την κατανόηση.  

- Στο σημείο αυτό θα ήθελα εκφράσω ειλικρινώς την ευγνωμοσύνη μου στην 

οικογένειά μου, στον αγαπημένο σύζυγό μου Στράτο και στα τρία υπέροχα παιδιά 

μας, την Ευαγγελία, τον Ανδρέα και το Μάριο, για το σεβασμό που δείχνουν στις 

επιθυμίες μου, για την ενσυναίσθηση που τους διακρίνει, τη θετική ενέργεια που 

εκπέμπουν και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο γεμίζουν την ύπαρξή μου. Η 

πολύτιμη υποστήριξή τους και η κατανόηση που έδειξαν στις απαιτήσεις αυτής της 

εργασίας, η υπομονή τους και η έμπρακτη βοήθειά τους, η εμψύχωση και η 

εμπιστοσύνη τους, υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωση αυτού του 

έργου.   

- Ευχαριστώ τους γονείς μου, Βαγγέλη και Μαρία, που με το ήθος τους μου έμαθαν 

βιωματικά τις ανθρώπινες αξίες. 

- Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα στο 

πλευρό μου, που με ενθαρρύνουν και με υποστηρίζουν, τον αδερφό μου κ. Νεκτάριο 

Γιαννουλάκη, τον κ. Μιχάλη Μπαϊλάκη, την κα Θεοδώρα Μερτζανίδου, την κα 

Κατερίνα Δημητριάδη, την κα Νίκη Γεωργουλάκη και την κα Παρασκευή Δουβίτσα. 

- Τέλος, ευχαριστώ τους/τις μαθητές/τριές μου, οι οποίοι/ες μου έδωσαν  κίνητρο και 

έμπνευση για αυτήν την έρευνα και που χωρίς την ενεργή συμμετοχή τους, δε θα 

ήταν δυνατή η διεξαγωγή της. 

 

 

 

                                                                   Τριανταφυλλιά Γιαννουλάκη 

                                                                            Αύγουστος 2014 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η έρευνα διεξάχθηκε το πρώτο εξάμηνο κατά το σχολικό έτος 2013-14 σε αστικό 

σχολείο Χανίων, σε δυο τμήματα της Ε΄ τάξης τα οποία αποτέλεσαν δυο πειραματικές 

ομάδες (Π1, Π2) και συμμετείχαν 36 μαθητές/τριες. Στην Π1 η παρέμβαση βασίστηκε 

στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και στην Π2 στις κοινωνικογνωσιακές θεωρίες. 

Σκοπός της έρευνας είναι να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα των 

κοινωνιογνωσιακών και των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων στην παραγωγή 

γραπτού λόγου και συγκεκριμένα στα ακόλουθα κειμενικά είδη: αφήγηση, 

δημοσιογραφικό άρθρο, επιχειρηματολογικός λόγος και πρόσκληση. Και στις δυο 

ομάδες εφαρμόστηκε η αρχή της γνωσιακής μαθητείας και χρησιμοποιήθηκαν 

κοινωνικές και διαδικαστικές διευκολύνσεις. Η διαφορά ανάμεσα στις 

κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, που δε χαρακτηρίζονται 

αλληλοαποκλειόμενες, ανάγεται στον τρόπο και στον χρόνο που γίνεται η 

παρέμβαση. Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι η ποιότητα του γραπτού λόγου σε 

σχέση με την αναγνωστική κατανόηση και τη μεταγνώση. Η συλλογή δεδομένων έγινε 

με ημερολόγιο που τηρούσαν οι ερευνήτριες, με ημιδομημένη συνέντευξη, με 

παραγωγή γραπτού λόγου στα προαναφερθέντα κειμενικά είδη και με γραπτές 

δοκιμασίες. Οι μαθητές/τριες και των δυο ομάδων διατηρούσαν portfolio μαθητή. Την 

ποιότητα του γραπτού λόγου την αναλύσαμε με ποιοτικά κριτήρια (τα δομικά 

στοιχεία, η γνησιότητα, η περιγραφή των ηρώων) και ποσοτικά κριτήρια 

(ορθογραφικά καταληκτικά λάθη, ορθογραφικά θεματικά λάθη, αριθμό προτάσεων, 

αριθμό λέξεων, τόνοι, σημεία στίξης, συντακτικά λάθη). Η αναγνωστική κατανόηση 

αξιολογήθηκε με αυτοσχέδιες δοκιμασίες. Τη μεταγνώση διερευνήθηκε με προφορική 

ημιδομημένη συνέντευξη που πήραμε από τους μαθητές/τριες και με παρατηρήσεις 

από τα ημερολόγια των ερευνητριών. Το ερώτημα που μας απασχόλησε ήταν ποιας 

ομάδας οι μαθητές/τριες θα εμφανίσουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την 

ποιότητα γραπτού λόγου, την αναγνωστική κατανόηση και τη μεταγνώση;  

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, 

κειμενικά είδη, γνωσιακή μαθητεία, ποιότητα γραπτού λόγου, αναγνωστική 

κατανόηση, μεταγνώση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

  Υπάρχει αμείωτο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς και ερευνητική αντιπαράθεση, 

σχετικά με τα προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου Η αναγκαιότητα της γραφής 

είναι δεδομένη στο σύγχρονο κόσμο. 

 Οι μαθητές/τριες για να καταφέρουν να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και να 

συγγράψουν οι ίδιοι ένα επικοινωνιακό κείμενο, θα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες 

(δηλαδή αυτόματες τεχνικές που εφαρμόζονται με ελάχιστη επιβάρυνση, οι οποίες θα 

είναι γλωσσικές και μεταγλωσσικές, γνωσιακές και μεταγνωσιακές δεξιότητες), 

γνώσεις (σχετικά με τα δομικά στοιχεία του κειμένου που απαιτεί η εκάστοτε 

επικοινωνιακή κατάσταση) και στρατηγικές (δηλαδή εμπρόθετες δραστηριότητες για 

την επίτευξη ενός στόχου) (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006).  

 Η γραπτή έκφραση είναι μια πολύπλοκη και πολυσύνθετη δραστηριότητα, η οποία 

απαιτεί το συνδυασμό πολλών γνωστικών και μεταγνωσιακών δεξιοτήτων 

(Σπαντιδάκης, 1998).  

 Ως συγγραφείς, οι μαθητές/τριες με προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου 

αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσγραφίας, της οποίας ο  Deuel διακρίνει τρεις τύπους: 

δυσλεξική δυσγραφία, δυσγραφία που οφείλεται σε προβλήματα λεπτής 

κινητικότητας και δυσγραφία που οφείλεται σε προβλήματα χωρικής αντίληψης. 

Επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα λεξιλογίου, προβλήματα στίξης, σύνταξης, 

τονισμού και χρήσης πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων. Επιπλέον δεν έχουν 

μεταγνωσιακές δεξιότητες. Τα προβλήματα της παραγωγής γραπτού λόγου 

αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Για παράδειγμα μαθαίνουν να γράφουν 

ορθογραφία, αλλά όχι να σκέφτονται και να γράφουν. Υπάρχει η ανάγκη να μάθουν 

τα παιδιά πώς να σκέφτονται, πριν περάσουν στη διαδικασία να γράψουν 

(Σπαντιδάκης, 2011). 

 Η γραφή είναι μια δύσκολη, απαιτητική και σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Από 

έρευνες έχει βρεθεί ότι ο γραπτός λόγος είναι η πιο δύσκολη μαθησιακή διαδικασία.  

Υπάρχει η ερευνητική διαπίστωση ότι η παραγωγή γραπτού λόγου βοηθά στην 

ανάπτυξη όχι μόνο της γλώσσας αλλά και στην ανάπτυξη της σκέψης και της σχολικής 

γνώσης (Ματσαγγούρας, 2004).  

Οι μαθητές/τριες με προβλήματα στην ανάγνωση και στην παραγωγή του γραπτού 

λόγου, δυσκολεύονται να εκτελέσουν το διπλό ρόλο του γραμματέα και του 

δημιουργού. Παρουσιάζουν προβλήματα στην αποτελεσματική χρήση των 

μηχανιστικών δεξιοτήτων, στη γένεση, οργάνωση, καταγραφή και βελτίωση ιδεών. 

Έχουν ελλιπείς μεταγνωσιακές δεξιότητες. Τα προβλήματα αυτά είναι εμφανή στην 
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ποιότητα και την ποσότητα του γραπτού λόγου των μαθητών/τριών, με αποτέλεσμα 

την αρνητική στάση τους απέναντι στο γραπτό λόγο (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006).  

 Είναι αυτονόητο ότι οι η κατάκτηση αυτών των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στρατηγικών, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την άμεση διδασκαλία τους που θα 

βοηθήσει τη σταδιακή ανάπτυξή τους, χωρίς την καθοδήγηση και ενθάρρυνση  από 

τον εκπαιδευτικό και χωρίς την υποστήριξη από τις ομάδες συνομηλίκων.  

 Στο παρελθόν η παραγωγή γραπτού λόγου ήταν προσωπική υπόθεση, ξεκομμένη από 

το περιβάλλον. Ο/η κάθε μαθητής/τρια αγωνιζόταν μόνος του/της να αναδείξει τις 

συγγραφικές του/της ικανότητες. Αν δεν είχε τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να 

βελτιωθεί από μόνος του/της και με τις παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτικού, έμενε 

στάσιμος, απογοητευμένος και συχνά διαμόρφωνε αρνητική στάση απέναντι στο 

γραπτό λόγο. 

 Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός 

απαιτητικού έργου, αναδεικνύεται η ανάγκη της συνεργασίας τόσο στο χώρο του 

σχολείου, όσο και στο χώρο της εργασίας γενικότερα. Χωρίς αμφιβολία ο ομαδικός 

νους μπορεί να είναι πιο ευφυής από τον ατομικό νου. Αυτό που κάνει μια ομάδα να 

αποδίδει περισσότερο από ότι μόνο του το καλύτερο άτομο μέσα σε αυτήν, είναι το 

συνολικό άθροισμα των γνώσεων, ταλέντων, δεξιοτήτων στο μέγιστο βαθμό, όλων 

μαζί των μελών της ομάδας. Πολύ μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα των 

ομάδων έχουν τα κίνητρα των μελών της ομάδας και η ανάπτυξη της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Χρειάζεται τα μέλη της ομάδας να νιώθουν 

ενδιαφέρον και αφοσίωση στους στόχους που τίθενται κάθε φορά. Στο σύγχρονο 

κόσμο, πέρα από σχολικό εγγραμματισμό, οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν και 

άλλες ικανότητες. Στις ΗΠΑ, μια έρευνα που έγινε σε εθνικό επίπεδο  σχετικά με το τι 

ζητούν οι εργοδότες από τους υπαλλήλους που προσλαμβάνουν, έδειξε τα ακόλουθα: 

Ικανότητα προσεκτικής ακρόασης και λεκτική επικοινωνία. Προσαρμοστικότητα και 

ευελιξία στις αναποδιές. Σωστή διαχείριση του εαυτού,  αυτοπεποίθηση, κίνητρα για 

την επίτευξη στόχων, αίσθημα υπερηφάνειας για τα επιτεύγματα, επιθυμία για 

επαγγελματική εξέλιξη, ομαδική και διαπροσωπική αποτελεσματικότητα, ικανότητα 

για συνεργασία και ομαδική εργασία, δεξιότητες για διαπραγμάτευση δυσκολιών, 

επιθυμία για συνεισφορά στο κοινό έργο και ηγετικές ικανότητες (Goleman, 2000). 

 Το σύγχρονο σχολείο που προετοιμάζει πολίτες ικανούς και ευέλικτους να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου, είναι σκόπιμο να δημιουργήσει 

εν δυνάμει μελλοντικούς πολίτες,  ικανούς να συνεργάζονται σε όλα τα πεδία. 

 «Σε αυτό το πλαίσιο η δημιουργία του κατάλληλου, υποστηρικτικού, μορφωσιογόνου 

περιβάλλοντος, που θα καλλιεργεί και θα αναπτύσσει τις δεξιότητες παραγωγής του 

γραπτού λόγου για τους μαθητές με προβλήματα, παραμένει μια διδακτική 

πρόκληση» (Σπαντιδάκης, 2011).   

 Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο υπάρχουν δίγλωσσοι μαθητές, μετανάστες ή 

πρόσφυγες. Είναι σκόπιμο να δημιουργούνται  περιβάλλοντα μάθησης, όπου τα 

παιδιά μπορούν να βρουν πρότυπα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και να οικοδομηθεί 
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γραμματισμός που βασίζεται σε προϋπάρχουσες γνώσεις. Στο πολυπολιτισμικό 

σχολείο, τα παιδιά που έχουν τις ευκαιρίες να εκφράσουν στοιχεία της κουλτούρας 

τους, έχουν ταυτόχρονα την ευκαιρία να νιώσουν αποδεκτά από την ομάδα, τόσο οι 

ίδιοι όσο και η κοινότητά τους. Στη σύνθετη και πολύμορφη κοινωνία, ένα τέτοιο 

περιβάλλον θα βοηθήσει τους δίγλωσσους και τους αδύναμους μαθητές (Pérez, 

2004). 

  Όπως είπε ο Guerin (2007), η γραφή, είναι «μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης», 

που εγκαθιδρύει τις σχέσεις ανάμεσα στη δημιουργία και την κοινωνία. 

 Η πολυπολιτισμική τάξη αποτελεί μικρογραφία της σύγχρονης κοινωνίας. Είναι 

σκόπιμο η διαφορετικότητα (κοινωνική προέλευση, εθνικότητα, φύλο) όχι μόνο να 

γίνει αποδεκτή, αλλά και να αξιοποιηθεί ως μια ευκαιρία εμπλουτισμού εμπειριών, 

ανταλλαγής ιδεών, μοιράσματος γνώσεων, μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, που 

προωθεί την εξέλιξη των μαθητών.  

 Η διαφορετικότητα στην τάξη, δεν ωφελεί να αντιμετωπίζεται ως τροχοπέδη και αίτιο 

μαθησιακών δυσκολιών. Οι μαθησιακές δυσκολίες σε αυτόχθονες μαθητές έχουν 

τέτοιου είδους συνέπειες, που μπορούν να εκληφθούν ως πράξεις συμβολικής βίας 

(Jorgensen, 2011). 

 Στην Αμερική γίνεται προσπάθεια από το εκπαιδευτικό σύστημα και από τους 

εκπαιδευτικούς, τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων να αξιοποιήσουν τη γλώσσα 

(Κινέζικα, Βιετναμέζικα, Ισπανικά) και την κουλτούρα τους στην αντιμετώπιση των 

μαθησιακών τους δυσκολιών στη γλώσσα και στην ομαλή ένταξή τους στο σχολείο. 

Αυτό επιτυγχάνεται αν λάβουμε υπόψη το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της γλώσσας 

και του γραμματισμού και με την εφαρμογή γνωσιακών και κοινωνικών στρατηγικών 

(Pérez, 2004).  

 Σήμερα, η μετακίνηση πληθυσμών λόγω κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών 

καταστάσεων ή πολεμικών συγκρούσεων είναι γεγονός. Ευθύνη της εκπαίδευσης 

είναι να στηρίξει και να αποδεχθεί αυτόν το μαθητικό πληθυσμό, ο οποίος αποτελεί 

μειονότητα και πρόκειται να ενσωματωθεί στο κοινωνικό σύνολο.  

 Φυσικά οι μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο δε λείπουν και από τους γηγενείς 

μαθητές. Η πρόκληση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών αποτελεί 

ταυτόχρονα και πρόσκληση για τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν στη διδακτική 

πράξη σύγχρονες θεωρίες (κοινωνικογνωσιακές, κοινωνικοπολιτισμικές), μέσα από 

προσεγγίσεις που αξιοποιούν τις κοινότητες πρακτικής. Η δημοκρατική τάξη έρχεται 

σε αντιδιαστολή με τη θέση εξουσίας που βιώνουν οι μαθητές στην παραδοσιακή 

τάξη. 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα  ζωντανεύει μέσω της επικοινωνίας των μετεχόντων στη 

σχολική τάξη, γιατί έτσι κατανοούν τα όσα διαβάζουν και μαθαίνουν. Από την άποψη 

αυτή, οι κοινωνικές επιστήμες επισημαίνουν την κατανόηση και την ερμηνεία της 

δυναμικής ανάπτυξης της επικοινωνίας. Η αλληλεπίδραση γίνεται μέσω των υλικών 

πόρων (προφορική, γραπτή γλώσσα, οπτικός γραμματισμός), με την προβολή της 

τάξης ως ένα μικρό κόσμο στον οποίο ένα ανθρώπινο ον (ο/η μαθητής/τρια) 
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μεγαλώνει και ζει. Καταλαβαίνουμε έτσι τον ισχυρισμό ότι μια τάξη είναι ένας 

πολιτισμός που διαμορφώνεται από τους μετέχοντες σε αυτήν οι οποίοι έχουν 

πολλαπλές αναγνώσεις  και πολλαπλά σημεία θέασης ενός θέματος (Green ad, 2011). 

 Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί αν η εξατομικευμένη διδασκαλία έρχεται σε 

αντιπαράθεση με τη συμμετοχική διδασκαλία. 

 Εξίσου σημαντικός με τον προσανατολισμό της διδασκαλίας στο μαθητή, είναι ο 

προσανατολισμός της διδασκαλίας στην ομάδα, η οποία αποτελεί το βασικό 

συστατικό στοιχείο μέσα στο οποίο τελικά μπορεί να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία 

που είναι πραγματικά προσανατολισμένη στο μαθητή και τη δράση του (Κοσσυβάκη, 

19980). 

  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας διαρθρώνουν και διαμορφώνουν 

κοινωνικές σχέσεις και προσδιορίζουν συγκεκριμένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Η διάσταση της σχέσης και της 

επικοινωνίας στη διδασκαλία αποτελεί τη βάση για διαδικασίες ανάπτυξης της 

προσωπικότητας, για την ανάπτυξη της κοινωνικής ικανότητας και για τη μάθηση που 

προωθείται με το διάλογο (Κοσσυβάκη, 1998). 

 Η αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου είναι ένα 

σύνθετο ζήτημα και πρέπει να γίνονται αξιόπιστες μετρήσεις για την πρόσοδο και τα 

αποτελέσματα των προσπαθειών των μαθητών. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται 

υποστήριξη για να βελτιώσουν την κατανόηση στο τι σημαίνει αποτελεσματικό 

γράψιμο και πώς να διδάξουν τους μαθητές να γίνουν αποτελεσματικοί συγγραφείς 

(McCurdy at al, 2010). 

 Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η ακαδημαϊκή αποτυχία, είναι αποτυχία τόσο 

του παιδιού όσο και του σχολείου (Βλασσοπούλου, Ρότσικα, 2007). 

 Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι εμφανίζεται στο σύγχρονο σχολείο η ανάγκη 

προσέγγισης της γνώσης μέσα από σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας, οι οποίες 

βοηθούν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και στηρίζουν τις διαδικασίες για την 

διερεύνηση, την προσέγγιση και εσωτερίκευση της γνώσης. Όλοι οι μαθητές/τριες, 

ανεξάρτητα από την προέλευση και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειάς 

τους, πρέπει να έχουν την ευκαιρίες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου όλων 

των αντιπροσωπευτικών κειμενικών ειδών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να 

γνωρίσουν τον ακαδημαϊκό λόγο, μαθητές/τριες χαμηλών κοινωνικοοικονομικών 

στρωμάτων που η οικογένειά τους δεν τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα, έτσι ώστε 

να δημιουργηθεί η πιθανότητα να εξελιχθούν ατομικά και να ανέλθουν στην 

κοινωνική πυραμίδα  (Σπαντιδάκης 2013, Ματσαγγούρας 2004). 

  Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη που πηγάζει από τη σύγχρονη κοινωνία, να εφαρμοστούν 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που φέρνουν στο προσκήνιο το/τη μαθητή/τρια σε 

συνθήκες συνεργασίας, συνδημιουργίας, συμπόρευσης με τους συνομήλικες, με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, όταν και για όσο χρειάζεται, όπως προτείνουν οι 

κοινωνικογνωσιακές και οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. Η σύγχρονη 

κοινωνία, αναδεικνύει την ανάγκη εκμάθησης παραγωγής γραπτού λόγου για την 
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αποτελεσματική ένταξη και λειτουργία των πολιτών σε όλους τους τομείς της ζωής 

τους, (εργασία, επικοινωνία, ενημέρωση, μόρφωση, αυτομόρφωση κλπ).   

 Η γραφή μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε πολύ πιο πέρα από όσο 

ο προφορικός λόγος, αφού με τη γραφή μπορούμε να παγιώσουμε τα πράγματα μέσα 

στο χρόνο και στο χώρο. Αποτέλεσμα της γραφής είναι τα κείμενα. Ωστόσο στο 

σύγχρονο κόσμο δημιουργείται η ανάγκη του εγγραμματισμού με την ευρύτερη 

έννοια. Ο εγγραμματισμός βασίζεται σε ένα διευρυμένο σύστημα συμβόλων. 

Πρόκειται για ένα συμβολικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και 

ως τέτοιο αναπτύσσεται σε σχέση με άλλα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών, 

όπως είναι οι αριθμοί, οι χάρτες, τα σχεδιαγράμματα» (Barton, 2009).  

 Ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου είναι πολυσήμαντος, ωστόσο τα σύμβολα της 

γλώσσας ανάγουν τη γραπτή έκφραση, τόσο μέσω της τεχνολογίας (πληκτρολόγιο), 

όσο και πάνω στο χαρτί, ως βασική μορφή επικοινωνίας και λειτουργίας του 

σύγχρονου κόσμου. 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκρίνει και να διαπιστώσει την 

αποτελεσματικότητα δυο σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων για το γραπτό λόγο, 

των κοινωνικογνωσιακών και των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων. Η έρευνα 

αυτή επιχειρείται σε δυο πειραματικές ομάδες. 

 Από την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, αναμένεται να προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την αξιοποίηση αυτών των προσεγγίσεων και των θεωριών που τις 

υποστηρίζουν στη διδακτική πράξη. 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα αναπτυχθεί σε τέσσερα συνολικά κεφάλαια. Η 

διάρθρωση της  εργασίας είναι ως εξής:  

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, αναφορά προηγούμενων 

ερευνών για το γραπτό λόγο, το ερευνητικό κενό που εντοπίσαμε με το οποίο 

επιθυμούμε να ασχοληθούμε, καθώς και η διατύπωση υποθέσεων. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία την οποία ακολούθησε η έρευνα 

και οι λόγοι για τους οποίους την επιλέξαμε. 

 Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται αναλυτικά στα αποτελέσματα της έρευνας. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα από τη στατιστική και την 

ποιοτική ανάλυση, ο σχολιασμός των ευρημάτων και οι προτάσεις για μελλοντικές 

ερευνητικές προσπάθειες. 

Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τα κείμενα 

και οι δοκιμασίες που δόθηκαν στους μαθητές, καθώς και υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε τον όρο πλαίσιο. Κοινή 

παραδοχή τόσο των κοινωνικοπολιτισμικών όσο και των κοινωνικογνωσιακών 

προσεγγίσεων είναι η βαρύνουσα σημασία του πλαισίου στην παραγωγή γραπτού 

λόγου. 

  Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι πλαισιωμένη διαδικασία. Το γραπτό κείμενο 

αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας, το οποίο στηρίζουν κειμενικές κοινότητες 

ή κοινότητες πρακτικής, καθώς και παιδαγωγικές για το γραπτό λόγο. Το πλαίσιο θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί ως το σύνολο των πηγών το οποίο ανακαλούν οι άνθρωποι 

σε μια δεδομένη περίσταση, για να κατασκευάσουν και να ερμηνεύσουν νοήματα. 

(Κωστούλη, 2009).  

 Η παρουσία του πολιτισμικού πλαισίου αφορά όλους τους τομείς ανάπτυξης των 

παιδιών. Ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα είναι οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, 

η αφήγηση των εμπειριών τους από τον πολιτιστικό καμβά της κάθε οικογένειας. 

Ακόμα, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δεξιότητες συνεργασίας με τους 

συνομήλικες, για την ανάδειξη της χρήσης της γλώσσας. Ο ρόλος της οικογένειας είναι 

σημαντικός για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γλώσσας, σύμφωνα με τις 

εμπειρίες από το σπίτι. Η γονική συμμετοχή, η αναγνώριση των προσπαθειών και της 

βελτίωσης, ο έπαινος, το ενδιαφέρον της οικογένειας, έχουν μεγάλη βαρύτητα στη 

σχολική πρόοδο των παιδιών. Είναι σκόπιμο να δίδονται ευκαιρίες σε όλους τους 

γονείς να συμμετέχουν στο σχολικό γίγνεσθαι, καθώς και να υπάρχει σεβασμός από 

μέρους του σχολείου για το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών χωρίς 

στερεότυπα και υποθέσεις (Evangelou at all, 2009).  

 Το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται μια ιστορία δίνει την 

ευκαιρία στα παιδιά να καταθέσουν προσωπικές εμπειρίες και βιώματα. Όλα όσα 

κατατίθενται στην ομάδα, πραγματικές ή φανταστικές ιστορίες, παραμύθια και 

γεγονότα, αποτελούν πλούσια γλωσσικά δημιουργήματα (Μητακίδου-Τρέσσου, 

2002). 

 Οι διδακτικές δραστηριότητες λειτουργούν ως πλαίσια γλωσσικής δραστηριοποίησης 

των μαθητών/τριών και αποσκοπούν στη δημιουργία επικοινωνιακών συνθηκών μέσα 

στην τάξη, ανάλογων με εκείνων που ισχύουν εκτός σχολείου. Σε τέτοια πλαίσια η 

χρήση της γλώσσας αποκτά νόημα για τους/τις μαθητές/τριες, οι οποίοι κάνουν 

υποθέσεις τις οποίες επαληθεύουν ή διαψεύδουν, διευρύνουν τις εμπειρίες τους, 

διατυπώνουν απόψεις και κρίνουν τις απόψεις των άλλων, θέτουν προβλήματα και 

αναζητούν λύσεις και όλα αυτά με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών 

(Χαραλαμπόπουλος & Χατζησσαβίδης 1997).  

 Σύμφωνα με τον Hayes (2006) το πλαίσιο είναι χρήσιμο, διότι μας βοηθά να 

οργανώσουμε τη σκέψη μας. Το πλαίσιο μπορεί να μας βοηθήσει να παρατηρήσουμε  

τα στοιχεία στο περιβάλλον μας, τις σχέσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων και  των 

γνώσεων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη και έτσι μας δίνει την ευκαιρία να 
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αναοργανώσουμε τη γνώση μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το πλαίσιο βοηθά στην 

οργάνωση της σκέψης ως εξής: 

1. Παρέχει μια κοινή γλώσσα για την επικοινωνία (Μέσα στο πλαίσιο μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε «ετικέτες» που μπορούν να διευκολύνουν συζήτηση). 

2. Προμηθεύει συνθήματα στη μνήμη (Τα πλαίσια μας θυμίζουν τα στοιχεία και τις 

σχέσεις που είναι σημαντικές για την κατανόηση μιας κατάστασης, που μπορεί να 

είναι περίπλοκη). Το πλαίσιο έτσι βοηθά στην απόκτηση νέων γνώσεων.  

3.  Τονίζει τα κοινά της προϋπάρχουσας και της νέας γνώσης 

4. Ενσωματώνει προβλέψεις. ( Ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ορισμένες σχέσεις μεταξύ 

των στοιχείων είναι παρούσες και άλλες απούσες, δημιουργεί δεδομένα που μπορεί 

να είναι εμπειρικά επαληθεύσιμα ή όχι. Εάν το πλαίσιο υποστηρίζει μια σχέση μεταξύ 

δύο στοιχείων, τότε αναμένουμε ότι οι αλλαγές σε ένα στοιχείο θα οδηγήσουν σε 

αλλαγές σε κάποιο άλλο). 

5. Παρέχει τη βάση για ερευνητικά προγράμματα. Ένας ερευνητής μπορεί να ορίσει το 

πλαίσιο των στοιχείων-μεταβλητών και τις σχέσεις που αυτός ή υποψιάζεται ότι 

υπάρχουν ή  είναι σημαντικές για ένα θέμα, με την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το 

πλαίσιο αυτό ως πρότυπο ή οδηγό για την έρευνα που θα ακολουθήσει πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα). 

   Αναλυτικότερα, το πλαίσιο βοηθά τη μνήμη γιατί μας θυμίζει τα στοιχεία και τις 

σχέσεις που είναι σημαντικές για την κατανόηση μιας περίπλοκης κατάστασης. Τα 

πλαίσια μπορούν να παρέχουν κοινή γλώσσα, δημιουργώντας ετικέτες που μπορούν 

να διευκολύνουν τη συζήτηση. Επιπλέον, μπορούν να διευκολύνουν την απόκτηση και 

την οργάνωση της γνώσης. Το πλαίσιο μπορεί να μας βοηθήσει να παρατηρήσουμε τις 

σχέσεις μεταξύ των στοιχείων, των γνώσεων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη 

και έτσι μας δίνει την ευκαιρία να αναδιοργανώσουμε τη γνώση. Επίσης, μπορεί να 

ενσαρκώσει εμπειρικές προβλέψεις. Τα στοιχεία που επιλέγονται στο πλαίσιο, καθώς 

και οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων αυτών, μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για 

σημαντικές προβλέψεις. Αν εμείς προτείνουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο 

ισχυριζόμαστε ότι ορισμένες σχέσεις μεταξύ των στοιχείων είναι παρούσες και άλλες 

απούσες, έχουμε δεδομένα που μπορεί να είναι εμπειρικά επαληθεύσιμα ή όχι. Εάν 

το πλαίσιο υποστηρίζει μια σχέση μεταξύ δύο στοιχείων, τότε αναμένουμε ότι οι 

αλλαγές σε ένα στοιχείο, θα οδηγήσει σε αλλαγές κάποιου άλλου στοιχείου. Ακόμα, 

ένα πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα πρόγραμμα έρευνας. Ένας 

ερευνητής μπορεί να ορίσει το πλαίσιο των στοιχείων και τις σχέσεις που αυτός ή 

υποψιάζεται ότι υπάρχουν ή  είναι σημαντικές για ένα θέμα, με την πρόθεση να 

χρησιμοποιήσει το πλαίσιο αυτό ως πρότυπο ή οδηγό έρευνα που θα ακολουθήσει 

(Hays, 2006). 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα η έννοια πλαίσιο ορίζεται ως το κοινωνικοπολιτισμικό 

πλαίσιο της συγγραφής, το έμψυχο δυναμικό (εκπαιδευτικός, μαθητές, οι ομάδες των 

μαθητών/τριών, η ολομέλεια των δυο ομάδων, η κάθε μια χωριστά, αλλά και οι δυο 

μαζί, οι γονείς, λοιποί συγγενείς, φίλοι , καθώς και κάθε πιθανός άλλος αναγνώστης) 
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και το άψυχο δυναμικό της τάξης (περιβάλλον συγγραφής, διαρρύθμιση θρανίων, τα 

εργαλεία γραφής, ακόμα και το θέμα για το οποίο πρόκειται να γίνει συγγραφή).  

 

 

1.2 Διδακτικές προσεγγίσεις στην παραγωγή του γραπτού λόγου 

 

 Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, να αναδείξει τα πλεονεκτήματά τους και τις θέσεις τις 

οποίες υποστηρίζουν, για να καταλήξουμε τελικά στο συμπέρασμα, ότι είναι μεταξύ 

τους πιο πολύ συμβατές παρά ασύμβατες. 

 Οι διδακτικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την παραγωγή του γραπτού λόγου 

ταξινομούνται σε δυο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν αυτές που δίνουν 

έμφαση στο τελικό προϊόν και στη δεύτερη αυτές που δίνουν έμφαση στις 

διαδικασίες που ακολουθεί ο/η συγγραφέας και στη σχέση τους με το περιεχόμενο 

(Σπαντιδάκης, 1998). 

 Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται η παραδοσιακή προσέγγιση, ενώ στη δεύτερη οι 

κοινωνικοπολιτισμικές και κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν το γραπτό λόγο ως κοινωνική πρακτική (Σπαντιδάκης, 2011). 

1.2.1 Παραδοσιακή προσέγγιση 

 Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γραφή στην παραδοσιακή προσέγγιση, 

διδάσκονται ως μεμονωμένες υποδεξιότητες, χωρίς να έχουν λειτουργικό ρόλο. Οι 

κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην κατανόηση και διδασκαλία των κειμενικών ειδών, καθώς και στην 

επικοινωνιακή φύση και αναγκαιότητα του γραπτού λόγου, σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή προσέγγιση στην οποία δεν ισχύει κάτι τέτοιο (Σπαντιδάκης, 2010). 

 Ο μαθητής-συγγραφέας «γράφει για να γράψει» στην παραδοσιακή προσέγγιση, 

αγνοώντας τους πιθανούς παραλήπτες του κειμένου του. Ο δάσκαλος στην 

παραδοσιακή προσέγγιση αποτελεί  το μοναδικό αναγνώστη των μαθητών και 

περιορίζεται στην ετεροχρονισμένη ανάγνωση και διόρθωση του γραπτού των 

μαθητών, χωρίς τους μαθητές. Αντίστοιχα, ενώ οι μαθητές εκτελούσαν την πιο 

δύσκολη μαθησιακή δραστηριότητα, ο δάσκαλος ήταν απών. Στην παραδοσιακή 

προσέγγιση ο γραπτός λόγος διδάσκεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το πλαίσιο και 

το ρόλο της γραφής. Η γραφή αντιμετωπίζεται και νοηματοδοτείται από το δάσκαλο 

ως ένα μέσο εξέτασης και με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής αποκόπτεται από το 

λειτουργικό και επικοινωνιακό ρόλο της γραφής. Οι δεξιότητες γραφής διδάσκονται 

μεμονωμένα και απομονωμένα από το πλαίσιο γραφής (Σπαντιδάκης, 1998).  

  Στην παραδοσιακή προσέγγιση ο κάθε μαθητής/συγγραφέας επιχειρεί ατομικά την 

παραγωγή αποτελεσματικού κειμένου, ενώ στις άλλες δυο προσεγγίσεις 

(κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές), οι μαθητές διευκολύνουν τη 
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διαδικασία παραγωγής γραπτού κειμένου μέσα από τη δυναμική μικρών ομάδων, 

μπορούν δηλαδή να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά. 

 Το μοντέλο που ακολουθεί στη γραφή η παραδοσιακή προσέγγιση, είναι το μοντέλο 

της συνειρμικής γραφής (Knowledge telling), σύμφωνα με το οποίο ο/η συγγραφέας 

γράφουν χωρίς σχεδιασμό, αφήνουν τη μια ιδέα να συμπαρασύρει την άλλη και 

κατευθύνουν το γράψιμό τους κάνοντας ανάκληση πληροφοριών για το κείμενο, 

απαντώντας στο απλό ερώτημα «και μετά τι;» (Bereiter & Scardamalia,  1987΄ 

Σπαντιδάκης, 1998). 

 Τέλος, η παραδοσιακή προσέγγιση στην τάξη δίνει τη δύναμη και τον έλεγχο που 

σχετίζεται με την διδασκαλία και τη μάθηση στον/στην εκπαιδευτικό, ενώ τα δέχονται 

παθητικά και ανενεργά την έτοιμη γνώση (Pérez, 2004). 

 

1.2.2  Κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις 

 

 Οι κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις βασίζονται στις γνωστικές θεωρίες και 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν το ρόλο των γνωσιακών διεργασιών του ανθρώπινου 

νου. Η γνωστικοαναπτυξιακή θεωρία του Piaget (τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, η 

οικοδόμηση της γνώσης στην προηγούμενη εμπειρία και στις γνωστικές συγκρούσεις), 

η ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, η νοηματική προσληπτική μάθηση του Ausubel, 

η ενορατική μάθηση του Köhler (στιγμιαία έκλαμψη του νου), η θεωρία της 

υποκίνησης και της αντίληψης του Lewin (η μάθηση ως δράση και αλληλεπίδραση), η 

ανακαλυπτική Μάθηση του Bruner (η μαθησιακή δραστηριότητα ως μια διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων), ενώ στον αντίποδα της ανακαλυπτικής συναντούμε τη 

νοηματική προσληπτική μάθηση του Ausubel (η νέα γνώση ιεραρχείται και 

προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα). Από το συγκερασμό όλων των θεωριών προκύπτει 

το αθροιστικό μοντέλο μάθησης του Gagné (Ελληνιάδου & Κλεφτάκης &Μπαλκίζας, 

2008). 

 Οι κοινωνιογνωσιακές προσεγγίσεις θέλουν το μαθητή/τρια στο επίκεντρο της 

διδασκαλίας, την μαθητική ομάδα ενεργή, ενώ ο/η εκπαιδευτικός παρέχει 

διευκολύνσεις, καθοδηγεί, υποστηρίζει και εμψυχώνει (Σπαντιδάκης,  2011). 

 Η κοινωνιογνωσιακή έρευνα ανιχνεύει τη μάθηση του γραμματισμού μέσα από 

διάφορους τύπους δραστηριοτήτων (activity types) και τις έννοιες της γνωσιακής 

μαθητείας, της διανεμημένης γνώσης, της διαμεσολάβησης, της καθοδηγούμενης 

συμμετοχής, της πλαισιωμένης μάθησης. Επίσης αυτή η έρευνα εστιάζει στην 

περικειμενοποίηση των γεγονότων γραφής ή γραμματισμού, δηλαδή στο πώς 

δομούνται αυτά τα γεγονότα από τον/την εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τα παιδιά, 

από όλους δηλαδή τους συμμετέχοντες μέσα στη σχολική τάξη και τις διεπιδράσεις 

που συντελούνται μεταξύ τους (Κωστούλη, 2009). 

  Στο κοινωνικογνωσιακό μοντέλο διερευνάται η καθοδηγούμενη συμμετοχή 

(Κωστούλη, 2009). Η συμμετοχή όμως αυτή των μαθητών/τριών, τους αφήνει τα 

περιθώρια να δημιουργήσουν πραγματικά νέα γνώση, να λειτουργήσουν καινοτόμα 
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και σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και όχι να είναι “καταναλωτές” της έτοιμης 

γνώσης. Την οικοδόμηση της γνώσης υποστηρίζει ο κονστρουκτουβισμός, με τη ρήση 

«οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν τη δική τους γνώση» (Piaget, Papert), που σημαίνει 

ότι οι μαθητές πρέπει να είναι οικοδόμοι της γνώσης και όχι απλοί χρήστες της. Είναι 

σημαντική η μετατροπή της δηλωτικής γνώσης σε παραγωγική γνώση. Η δημιουργία 

γνώσης έχει μεγάλη σημασία στην παιδική ηλικία και επιτυγχάνεται με την επίλυση 

προβλήματος. Η επίλυση προβλήματος περιλαμβάνει τη δημιουργική σκέψη. Θα 

πρέπει όμως να καλύπτεται η προϋπόθεση ενός αυθεντικού προβλήματος, που να 

έχει αξία, σημασία και νόημα για τον/την εκπαιδευόμενο/η, ώστε να δημιουργεί 

κίνητρο. Μια από τις σημαντικότερες ωστόσο λειτουργίες της δημιουργίας γνώσης, 

είναι να επιτρέπει την περαιτέρω δημιουργία γνώσης (Bereiter  & Scardamalia, 2010). 

  Στο μοντέλο αυτό ο γραπτός λόγος μελετάται ως ατομική διαδικασία έκφρασης ήδη 

σχηματισμένων ιδεών, αλλά και ως κοινωνική διαδικασία, όπως αυτή καταγράφεται 

από την αλληλεπίδραση του συγγραφέα με το κοινωνικό περιβάλλον γραφής. «Οι 

ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση ενός κειμένου (η μεταγνώση, τα 

κίνητρα, η αυτορρύθμιση, οι γνωστικές και συναισθηματικές προϋποθέσεις) 

αναγνωρίζονται από την κοινωνικο-γνωσιακή προσέγγιση ως προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματικότητα της αναγνωστικής δραστηριότητας, αλλά θεωρούνται κοινωνικά 

κατευθυνόμενες» (Σπαντιδάκης, Μιχαηλίδη, 2013). 

 Από την κοινωνικογνωσιακή θεωρία, απορρέουν οι ακόλουθες αρχές που αφορούν 

το συγγραφέα: α) η παροχή διαδικαστικών διευκολύνσεων για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της μνήμης εργασίας και την ανάπτυξη των 

μεταγνωσιακών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να 

παρακολουθήσουν και να ελέγξουν τις φάσεις παραγωγής ενός επικοινωνιακού 

κειμένου (σχεδιασμού, καταγραφής και βελτίωσης, β) η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής 

ανάγνωσης για τον εντοπισμό των προβλημάτων στη φάση της βελτίωσης, γ) η 

ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τα κειμενικά είδη και τα δομικά τους στοιχεία, δ) η 

αλληλεπίδραση των γνωσιακών δεξιοτήτων με τις συναισθηματικές και η παροχή 

κατάλληλων κινήτρων και ε) η δημιουργία ενός υποστηρικτικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος, το οποίο σταδιακά θα οδηγήσει το συγγραφέα σε συγγραφική 

αυτονομία, αναπτύσσοντάς του μεταγνωσιακές δεξιότητες. Βασικές παιδαγωγικές 

αρχές της κοινωνικογνωσιακής προσέγγισης είναι: α) Παροχή διαδικαστικών 

διευκολύνσεων. Πρόκειται για οδηγίες και νύξεις με τη μορφή μνημονικών κανόνων, 

νοητικών χαρτών, διαγραμμάτων, σημειωτικών συστημάτων, γραπτών συμβόλων, 

λεξικογραμματικών λεξικών. β) Αρχή της γνωσιακής μαθητείας γ) Αρχή της ανάπτυξης 

της μεταγνώσης δ) Αρχή της δυναμικής αλληλεπίδρασης (συνεργατική γραφή) ε) Αρχή 

της επικοινωνιακής λειτουργίας του γραπτού λόγου. Η γραφή αντιμετωπίζεται ως μια 

εμπρόθετη διαδικασία συλλογής, αξιολόγησης, σύνθεσης και κοινοποίησης 

πληροφοριών και το κείμενο αντιμετωπίζεται ως ένα επικοινωνιακό προϊόν που 

συντάσσεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους στόχους, ανάλογα με την 

επικοινωνιακή περίσταση.   (Σπαντιδάκης 2009). 
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  Σύμφωνα με την Flower Linda (1977), η γραφή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

επίλυση προβλήματος και προτείνει τις ακόλουθες στρατηγικές – βήματα προς αυτήν 

την κατεύθυνση:   

(1) Έρευνα του προβλήματος 

(2) Σχεδιασμός 

(3) Εύρεση ιδεών 

(4) Οργάνωση ιδεών 

(5) Ανίχνευση των αναγκών των αναγνωστών 

(6) Προσαρμογή της γραφής στις ανάγκες των αναγνωστών, ώστε να γίνει εύληπτη. 

(7) Επανεξέταση του κειμένου 

(8) Επεξεργασία για τις κατάλληλες συνδέσεις και τη συνοχή του κειμένου.  

Οι κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις ερευνούν εστιάζοντας στον/στην 

κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένο συγγραφέα κατά τη διάρκεια της συγγραφής 

(Σπαντιδάκης- Μιχαηλίδη 2013, Ματσαγγούρας 2000, Flower 1979, Κωσταρίδου-

Ευκλείδη 1992, Fox 2001, Graves 1994, Kellogg, 2008 ). 

 

1.2.3  Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις 

 

  Εισηγητής των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων είναι ο Lev Vygotsky. 

Θεμελίωσε τον κοινωνικό εποικοδομισμό, υποστηρίζοντας ότι το παιδί αναπτύσσεται 

μέσα από το κοινωνικό του περιβάλλον και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα παιδιά 

οικοδομούν τη γνώση. Η μάθηση προωθεί την ανάπτυξη, η οποία συντελείται στο 

κοινωνικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η γλώσσα παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην πνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Μια κοινωνικά σημασιοδοτημένη κατάσταση 

εσωτερικεύεται από το άτομο και γίνεται μέρος της νοητικής του λειτουργίας. Βασικές 

αρχές και αντιλήψεις της εποικοδομητικής ή κατασκευαστικής ή κονστρουκτιβιστικής 

θεωρίας μάθησης του Vygotsky, είναι οι ακόλουθες: Η γνώση κατασκευάζεται και η 

προϋπάρχουσα γνώση επηρεάζει τη διαδικασία μάθησης. Η κατασκευή χρήσιμων 

δομών γνώσης αποτελεί σκόπιμη δραστηριότητα και απαιτεί προσπάθεια. Οι 

μαθητές/τριες έρχονται στις τάξεις με προκαθορισμένη αντίληψη, η οποία έχει 

σχηματιστεί κατά τη διάρκεια της προγενέστερης εμπειρίας και μάθησης που είχαν. 

Αυτή η κοσμοαντίληψη φιλτράρει τις εμπειρίες τους και επηρεάζει την ερμηνεία των 

παρατηρήσεών τους. Επίσης, οι μαθητές/τριες είναι συναισθηματικά συνδεδεμένοι 

με αυτές τις κοσμοαντιλήψεις τους και δεν τις εγκαταλείπουν εύκολα. Χρειάζεται 

στοχευόμενη προσπάθεια για την αμφισβήτηση, την αναθεώρηση και την αναδόμηση 

της παγιωμένης κοσμοαντίληψης των παιδιών (Ελληνιάδου & Κλεφτάκης 

&Μπαλκίζας, 2008). 

 Στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στο προσκήνιο, 

η μαθητική ομάδα είναι ενεργή και ο/η εκπαιδευτικός αφήνει χώρο στους 

μαθητές/τριες να ανακαλύψουν τη γνώση, ενώ ο ίδιος φροντίζει να τους δώσει τις 

ανάλογες ευκαιρίες. Το ενδιαφέρον των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων 
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εστιάζεται στη δράση μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικό-πολιτισμικό-ιστορικό 

περιβάλλον, όπου και μπορεί να ερμηνευτεί πιο ολοκληρωμένα. 

 Σύμφωνα με τις παραδοχές των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, οι 

εκπαιδευτικοί παίρνουν αποφάσεις για τη διδασκαλία που επηρεάζουν τις ζωές των 

παιδιών στις τάξεις τους. Το σημείο εκκίνησης για τις αποφάσεις για τη μάθηση, είναι 

η γνώση  και οι εμπειρίες των παιδιών που φέρουν στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να μάθουν για τους μαθητές/τριές τους την προηγούμενη πολιτιστική και 

γλωσσική εμπειρία στην κοινότητα, αναλαμβάνοντας μια στάση έρευνας. Η επίτευξη 

του γραμματισμού πολιτιστικά και γλωσσικά θα απαιτήσει το σεβασμό του 

πολιτισμού των μαθητών και της πολιτιστικής τους ταυτότητας, ενώ βοηθά τους 

μαθητές στην ανάπτυξη πολιτισμικού πλουραλισμού (Pérez , 2004).  

Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, η δραστηριότητα είναι 

διαμεσολαβημένη μέσω του προφορικού ή του γραπτού λόγου ή άλλων εργαλείων 

και περιέχει τις διαδικασίες της εξωτερίκευσης των εμπειριών και των προθέσεων, τη 

διαδικασία της αλληλενέργειας με την αλληλεπίδραση των ατόμων και  τη διαδικασία 

της εσωτερίκευσης με τη βοήθεια της οποίας ο άνθρωπος μαθαίνει. Τα κείμενα 

αντιμετωπίζονται ως εργαλεία που χρησιμοποιούνται κάθε φορά διαφορετικά, 

ανάλογα με τις ανάγκες της επικοινωνίας. Δεν αντιμετωπίζονται όμως τα κείμενα 

μόνο ως επικοινωνιακά μέσα, αλλά και ως μέσα της σκόπιμης ανθρώπινης δράσης, 

δηλαδή ως μέσα κοινωνικής δράσης. Τα κείμενα θεωρούνται ότι είναι 

διαμεσολαβημένη ανθρώπινη δραστηριότητα (Σπαντιδάκης, 2010).     

 Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, ως διαλογικές, υποστηρίζουν ότι η παραγωγή 

γραπτού λόγου πρέπει να ερμηνευτεί ως μια εγγενώς διαλογική και ιστορικά 

εντεταγμένη διαδικασία οικοδόμησης και ενίσχυσης των νοημάτων της κοινότητας 

μέσω των κειμένων (Κωστούλη, 2009). 

 Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες σε σχέση με το γραπτό λόγο, δίνουν έμφαση στη 

γνωσιακή μαθητεία, στην παροχή των κατάλληλων διαδικαστικών διευκολύνσεων και 

πολιτιστικών εργαλείων και τη συμμετοχή σε κοινότητες πρακτικής (Σπαντιδάκης, 

2010). 

 Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις βασίζονται στη θεωρία του σχολείου του 

Σύδνεϋ. Η θεωρία αυτή αναφέρεται στην επίδραση του κειμενικού είδους στη 

διδασκαλία στην τάξη. Το είδος προσεγγίζεται σε μια από τις τρεις βάσεις: ως κείμενο, 

ως διαδικασία ή ως κοινωνική πρακτική. Σύμφωνα με τη θεωρία του Σχολείου του 

Σύδνεϋ ακολουθούμε 5 βήματα στη διαδραστική διαδικασία που περνά από την 

ανάλυση, συζήτηση και συμμετοχική σύνθεση κειμένου, για να καταλήξει στην 

ατομική σύνθεση κειμένου (Johns, 2003). 
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Κύκλος της διδασκαλίας και μάθησης  (Feez, 2002 at Johns, 2003): 

 
 
 
          1.  Οικοδόμηση ενός πλαισίου. 
          2.  Μοντελοποίηση και αποδόμηση του κείμενου. 
          3.  Συμμετοχική σύνθεση του κειμένου. 
          4.  Ανεξάρτητη σύνθεση του κειμένου. 
     5.  Σύνδεση με σχετικό κείμενο. 
 

 

 

  Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται με τα ακόλουθα πέντε χαρακτηριστικά-βήματα: 

  Η ακόλουθη ανακοίνωση της Cristie (1990) στο Johns (2003)  παρέχει τη θεωρητική 

επισκόπηση για το  «σχολείο του Σύδνεϋ» και το SFL. Συγκεκριμένα το SFL, 

 ΚΥΚΛΟΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

1. 
Οικοδόμηση 

ενός 
πλαισίου 

5. Σύνδεση 

με σχετικό 
κείμενο 

4. 
Ανεξάρτητη 

σύνθεση του 
 κειμένου

3. 
Συμμετοχική 
σύνθεση του 

κειμένου 

2.  
Μοντελοποίηση 
και αποδόμηση 

του κειμένου 
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επισημαίνει την αέναη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην κουλτούρα, το κοινωνικό 

πλαίσιο, το είδος, τους σκοπούς, την οργάνωση και τη γλώσσα του κειμένου. Οι 

ειδικοί εξετάζουν τις ανάγκες των μαθητών για να καταλήξουν στα είδη που 

σχετίζονται πιο πολύ με αυτές, ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν το πλαίσιο, τη γλώσσα και 

άλλα χαρακτηριστικά του γραμματισμού. Εστιάζουν στη μελέτη της γλώσσας ως 

λειτουργικής μέσα σε κείμενα και κοινωνικά περιβάλλοντα και ταυτόχρονα 

παρουσιάσουν μια ποικιλία στοιχείων του είδους, που περιγράφονται από την 

κουλτούρα. Το κοινό στοιχείο σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων του 

Σύδνεϋ είναι «ο βασισμένος στο είδος κύκλος της διδασκαλίας και της μάθησης» 

(βασισμένος στη δουλειά του Vygotsky). Ο κύκλος υποστηρίζει (scaffolding) τους 

εκπαιδευόμενους με μια διαδραστική διαδικασία ανάλυσης, συζήτησης και ατομικής 

σύνθεσης κειμένου. 

  Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας στους μαθητές για την 

κατανόηση του πλαισίου για τη συγγραφή. Οι μαθητές υποστηρίζονται κατά τη 

διάρκεια των βημάτων από το δάσκαλο με ερωτήσεις, με άμεση διδασκαλία, με 

ασκήσεις για το λεξιλόγιο, παιχνίδι ρόλων, παζλ ή άλλες αναγνωστικές ασκήσεις.     

  Στο δεύτερο βήμα του κύκλου «μοντελοποίηση και αποδόμηση του κείμενου», οι 

μαθητές/τριες θα χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία  από μοντέλα γραφής, των οποίων 

τα είδη επέλεξαν οι συνομήλικοί τους. Τα μοντέλα επισημαίνονται σύμφωνα με τα 

στάδια, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν και να 

εκτιμήσουν πώς αλληλεπιδρούν τα στάδια, οι σκοποί και η γλώσσα. 

  Με βοήθεια από τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/τριες μελετούν και αναλύουν 

αυτά τα μοντέλα, χρησιμοποιώντας την περιγραφή του είδους. Αν οι μαθητές είναι 

νέοι για ένα επιστημονικό κλάδο ή ένα επάγγελμα, ή λιγότερο καλοί στη γλώσσα, 

δίνεται μεγάλη προσοχή στη συζήτηση και στην εξάσκηση για τη σύνταξη, τη 

γραμματική και το λεξιλόγιο που έχουν τα πρότυπα κείμενα. Εντούτοις αυτά τα 

χαρακτηριστικά θεωρείται ότι σχετίζονται με το είδος και τους σκοπούς του. Ούτε η 

γραμματική ούτε το λεξικό μελετώνται απομονωμένα.  

 Το τρίτο βήμα, στηρίζεται στις θέσεις του Vygotsky και είναι η από κοινού κατασκευή 

των ειδών. Οι μαθητές δουλεύουν μεταξύ τους ή μαζί με τους/τις δασκάλους/ες τους, 

για να παράγουν τα δικά τους κείμενα από το συγκεκριμένο είδος, χρησιμοποιώντας 

δεδομένα ή εμπειρίες από το πλαίσιο στήριξης των βημάτων ή από άλλες πηγές. Με 

αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν συνεργατικά. Η συνεργατική 

γραφή από μόνη της είναι μια σημαντική δεξιότητα. 

 Στο τέταρτο βήμα οι μαθητές γράφουν κείμενα αυτόνομοι.  

 Στο πέμπτο και τελευταίο βήμα γίνεται η σύνδεση με σχετικό κείμενο. 

 Στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του γραπτού λόγου ανήκει η θεωρία της 

δραστηριότητας και τη θεωρία της εγκαθίδρυσης, στις οποίες θα αναφερθούμε στη 

συνέχεια. 

 Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, η δραστηριότητα είναι εγκαθιδρυμένη μέσα σε 

συγκεκριμένες συνεργατικές ή συγκρουσιακές αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι 
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διαμεσολαβημένες από ιστορικά και πολιτιστικά εργαλεία (γλώσσα, εικόνα, είδη 

κειμένων). Σύμφωνα με τη θεωρία της εγκαθίδρυσης, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο 

παίζει ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνίας, διότι παρέχει τη δυνατότητα στο/στη 

μαθητή/τρια να εγκαθιδρύσει και να νοηματοδοτήσει τις πληροφορίες που λαμβάνει, 

τα εργαλεία και τα μέσα που χρησιμοποιεί. Στη θεωρία της δραστηριότητας, το 

πρόσωπο και το περιβάλλον διασυνδέονται άμεσα μέσα στο πλαίσιο της σκόπιμης 

ανθρώπινης δράσης. Κοινωνικό σύστημα δραστηριότητας είναι η κοινή γλώσσα 

επικοινωνίας, στην οποία στηρίζεται η δόμηση της νέας γνώσης (Σπαντιδάκης, 2010). 

 Η θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης (Situated Learning) έχει κύρια εκπρόσωπο 

την Jean Lave, η οποία υποστηρίζει ότι η μάθηση πρέπει να διαδραματίζεται σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί αυτό το πλαίσιο παρέχει νοητική και κοινωνική 

υποστήριξη. Ο μαθητής για παράδειγμα μαθαίνει στο εργασιακό του περιβάλλον, 

μέσα από πραγματικές εμπειρίες. Εγκαθιδρυμένη μάθηση είναι αυτή που 

πραγματοποιείται μέσα σε χώρους όπως εργαστήρια, κουζίνες, θερμοκήπια, κήπους, 

με παιδαγωγικές επισκέψεις σε χώρους όπως αρχαιολογικές ανασκαφές, κλπ. Άλλη 

θεωρία είναι η θεωρία της δραστηριότητας, της οποίας βασική αρχή είναι ότι η 

ανθρώπινη δράση διαμεσολαβείται από πολιτισμικά σύμβολα, λέξεις και εργαλεία, 

που επιδρούν στη δραστηριότητα του ατόμου και επηρεάζουν τις διανοητικές του 

διεργασίες. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι όλη η ανθρώπινη εμπειρία μορφοποιείται 

από τα συστήματα σημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούμε, όπως είναι το 

σύστημα της γλώσσας. Η χρήση αυτών των εργαλείων επηρεάζει τη συνείδηση, η 

οποία διαμορφώνεται ως προϊόν κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με άλλους 

ανθρώπους ((Ελληνιάδου & Κλεφτάκη & Μπαλκίζας, 2008). 

 Η θεωρία της δραστηριότητας μπορεί να μας βοηθήσει να βγάλουμε νόημα για την 

κοινωνική σύνθεση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

γραφή. 

 Ερευνητές (Bazerman,  Bracewell & Witte, Russell & Yanez, and many others) έχουν 

ενδιαφερθεί για την εξερεύνηση της θεωρίας της δραστηριότητας ως εργαλείο για την 

κατανόηση των πολύπλοκων σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στις ατομικές 

διαδικασίες γραφής και το πλαίσιο περιβάλλοντος  στο οποίο εντάσσονται. Αυτή η 

θεωρία έχει σχεδιαστεί για να περιγράψει σκόπιμες ενέργειες που ένα πρόσωπο ή μια 

ομάδα ανθρώπων αναλαμβάνει, με δράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα σε 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Η δράση και το περιβάλλον της ονομάζονται σύστημα 

δραστηριότητας. Αν οι άνθρωποι που δρουν μαζί βιώνουν συγκρούσεις, θα πρέπει να 

αναζητήσουμε τις διαφορές στα στοιχεία των συστημάτων δραστηριότητας που τους 

φέρνουν σε αυτήν την κατάσταση. Η θεωρία της δραστηριότητας μπορεί στο μέλλον 

να βοηθήσει τη μελέτη της γραφής, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η έρευνα στο 

πεδίο έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης (Hayes, 2006). 

 Οι κοινωνικοπολιτισμικές ερευνούν εστιάζοντας στην πολιτισμική διάσταση 

(Ματσαγγούρας 2004, Σπαντιδάκης 2010, Κωστούλη 2009, Pérez 2004, Hayes 2006, 

Johns 2003).  
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1.2.4  Σύγκριση ανάμεσα στην κοινωνικογνωσιακή και κοινωνικοπολιτισμική 

προσέγγιση 

 Στη διδακτική πράξη η διαφορά των δυο προσεγγίσεων συγκεκριμενοποιείται στην 

ακόλουθο δεδομένο: Στις κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις, στη φάση της γνωσιακής 

μαθητείας (scaffolding), η υποστήριξη των μαθητών/τριών από τον/την εκπαιδευτικό 

γίνεται πριν, κατά και μετά από τις φάσεις της παραγωγής των κειμένων. Αντίθετα, 

στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, στη φάση της γνωσιακής μαθητείας 

(scaffolding) η υποστήριξη των μαθητών/τριών από τον/την εκπαιδευτικό γίνεται πριν 

από την παραγωγή των κειμένων.  

 Επίσης, η έρευνα των δυο προσεγγίσεων έχει διαφορετικές προτεραιότητες. 

Αναλυτικότερα, οι κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις ερευνούν εστιάζοντας στο/στη 

κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένο συγγραφέα κατά τη διάρκεια της συγγραφής 

(Σπαντιδάκης- Μιχαηλίδη 2013, Ματσαγγούρας 2000, Flower 1979, Κωσταρίδου-

Ευκλείδη 1992, Fox 2001, Graves 1994, Kellogg, 2008 ), ενώ οι κοινωνικοπολιτισμικές 

προσεγγίσεις ερευνούν εστιάζοντας στην πολιτισμική διάσταση (Ματσαγγούρας 2004, 

Σπαντιδάκης 2010, Κωστούλη 2009, Pérez Nordlander 2004, Hayes 2006, Johns 2003).  

 Κοινή παραδοχή των κοινωνικογνωσιακών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων 

είναι ότι η παραγωγή κειμένων αποτελεί μια σύνθετη, πολύπλοκη και πολυδιάστατη 

δραστηριότητα (Σπαντιδάκης, 2011). Κοινά στοιχεία των κοινωνικογνωσιακών-

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων είναι τα ακόλουθα: 

• α) Παροχή κοινωνικοδιαδικαστικών διευκολύνσεων 

• β) Αρχή της γνωσιακής μαθητείας 

• γ) Αρχή της ανάπτυξης της μεταγνώσης – κριτικής σκέψης 

• δ) Αρχή της δυναμικής αλληλεπίδρασης (συνεργατική γραφή) 

• ε) Αρχή της επικοινωνιακής λειτουργίας του γραπτού λόγου (Σπαντιδάκης 2009, 

Ματσαγγούρας 2004). 

Επίσης, τόσο οι κοινωνικογνωσιακές, όσο και οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις 

αξιοποιούν τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής για: 

• ουσιαστική επικοινωνία  

• ενεργό συμμετοχή του μαθητή 

• ο μαθητής και η ομάδα στο επίκεντρο της διδασκαλίας  

• διαδικασίες κριτικής αμφισβήτησης και διαλεκτικής αντιπαράθεσης  

    (Ματσαγγούρας 2007, Johns2003).  

 Η κοινωνική εξέλιξη και οι αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και 

Πολιτείας και της ηλεκτρονικής εποχής, απαιτούν την αναδιαμόρφωση του σχολείου. 

Βασικές παιδαγωγικές θέσεις που εκφράζουν την ανθρωπιστική διάσταση της 

Παιδείας είναι οι ακόλουθες: Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, μέσα από τις 

οποίες θα προωθείται ο σεβασμός, η αμοιβαία αποδοχή, η εμπιστοσύνη και η 

συνεργασία-αλληλοβοήθεια. Μάθηση απαλλαγμένη από άγχος που θα αποτρέπει 

αποτυχίες και ηττοπάθειες του μαθητή. Ο μαθητής να αντιμετωπίζεται ως ενιαία και 
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μοναδική προσωπικότητα. Να εφαρμόζεται ομαδική συνεργασία και όχι 

ανταγωνισμός και ατομικισμός, διαγνωστική συμβουλευτική αξιολόγηση, συμμετοχή, 

συναπόφαση και διάλογος. Ως στόχος του σχολείου, η προετοιμασία για τη ζωή μέσα 

από τη ζωή. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, η Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική εστιάζει το 

ενδιαφέρον της στην ουσιαστική επικοινωνία και στη διαμόρφωση τέτοιων 

διανθρώπινων σχέσεων στο μάθημα, που να επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή του 

μαθητή και την εδραίωση παιδαγωγικών αντιλήψεων που θέτουν το μαθητή και την 

ομάδα στο επίκεντρο της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2006). 

  Τόσο οι κοινωνικοπολιτισμικές όσο και οι κοινωνιογνωσιακές θεωρίες, συναινούν 

στην ανάπτυξη του κριτικού εγγραμματισμού. Ωστόσο, για τις κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, οι 

κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες μέσω της γλώσσας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση ταυτοτήτων, αντιλήψεων και πρακτικών. Η εκπαίδευση μέσω της 

διδασκαλίας της γλώσσας, μπορεί να ανασκευάσει τις αντιλήψεις για τον εαυτό μας 

και τον κόσμο, με απώτερο σκοπό να καταστεί ο δικαιότερος προς όλους τους 

«διαφορετικούς άλλους». Τα παιδιά εμπλέκονται σε διαδικασίες κριτικής 

αμφισβήτησης και διαλεκτικής αντιπαράθεσης. Εδώ σημειώνεται η επικινδυνότητα, οι 

εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν την κριτική ανάλυση μονομερώς και ιδιοτελώς για 

να προωθήσουν τη δική τους ιδεολογία, υποδαυλίζοντας έτσι την όλη διαδικασία, 

ξεπερνώντας τα όρια ανοχής του σχολικού θεσμού και προκαλώντας ευνόητες 

αντιδράσεις. Πολίτες που έχουν αναπτύξει τέτοιου είδους στάσεις και δεξιότητες, 

γίνονται ικανοί να συμμετάσχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να συμβάλουν στην 

προσωπική τους αλλά και στην κοινωνική βελτίωση (Ματσαγγούρας, 2007). 

 Διαπιστώνουμε ότι τόσο η κοινωνιογνωσιακή, όσο και η κοινωνικοπολιτισμική 

προσέγγιση προσανατολίζονται στην κριτική προσέγγιση της διδακτικής πράξης, κατά 

την οποία η αποστασιοποίηση και η σύγκριση διαφορετικών κειμένων, διαφορετικών 

καταστάσεων και δεδομένων, αποτελούν σημαντικά κριτήρια. Με την 

αποστασιοποίηση οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν αντίθετους ή διαφορετικούς 

ρόλους, και η διαδικασία αυτή τους βοηθά να αναπτύξουν την πολύπλευρη 

κατανόηση μιας κατάστασης. Με τη σύγκριση εναλλακτικών λύσεων ή προτάσεων 

επιτυγχάνεται κριτική αντιπαράθεση και αμφισβήτηση μιας υφιστάμενης 

κατάστασης, με την προϋπόθεση ευέλικτων, εναλλακτικών μορφών συμπεριφοράς. Η 

πορεία από την καθοδήγηση στη χειραφέτηση του/της μαθητή/τριας, προωθείται σε 

ένα κλίμα ελεύθερης έκφρασης και διαλόγου, που χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της 

διαλεκτικότητας. Η Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική μεθοδεύει την κριτική 

προσέγγιση της διδακτικής πράξης και προσανατολίζει τη διδασκαλία στο μαθητή, την 

ομάδα και τη δράση (Κοσσυβάκη, 1998). 

  Η «κριτική παιδαγωγική» εστιάζει στην «κοινωνικοπολιτισμική ενημερότητα» και  

τονίζει τους πολιτικούς, οικονομικούς και ιστορικούς παράγοντες (Johns, 2003). 
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  Κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα στην κοινωνικογνωσιακή και κοινωνικοπολιτισμική 

προσέγγιση, είναι η παραδοχή του ρόλου που διαδραματίζει το  πλαίσιο στη 

διαδικασία της γραφής. 

 Οι κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες προκαλούν έντονο 

ενδιαφέρον. Τα κείμενα δεν προκύπτουν αυθαίρετα. Είναι κοινωνικά προσδιορισμένα 

και εξυπηρετούν την ανάγκη για επικοινωνία. Η διαφορά της παρέμβασης ανάμεσα 

στις δυο προσεγγίσεις, είναι ο τρόπος προσέγγισης και ανάλυσης του κειμένου, η 

οπτική της καθεμιάς προσέγγισης  και ο χρόνος εφαρμογής της παρέμβασης. 

 

1.2.5 Σύγκριση ανάμεσα στις  κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές 

προσεγγίσεις και στην παραδοσιακή προσέγγιση 

 Η διαφορά ανάμεσα στις κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές 

προσεγγίσεις και στην παραδοσιακή προσέγγιση είναι εμφανής. Η παραδοσιακή 

προσέγγιση ενδιαφέρεται κατά βάση για το τελικό προϊόν (Σπαντιδάκης, 1998). Οι 

κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις ενδιαφέρονται όχι μόνο 

για το τελικό προϊόν, αλλά και για τη διαδικασία μέσω της οποίας αναπτύσσονται 

μεταγνωσιακές δεξιότητες και βελτιώνεται το τελικό προϊόν (Ματσαγγούρας 2004, 

Σπαντιδάκης 2010, Κωστούλη 2009, Pérez Nordlander 2004, Hayes 2006, Johns 2003, , 

Σπαντιδάκης- Μιχαηλίδη 2013, Ματσαγγούρας 2000, Flower 1979, Κωσταρίδου-

Ευκλείδη 1992, Fox 2001, Graves 1994, Kellogg, 2008).  

  Στην παραδοσιακή προσέγγιση ο κάθε μαθητής/συγγραφέας επιχειρεί ατομικά την 

παραγωγή αποτελεσματικού κειμένου, ενώ στις άλλες δυο προσεγγίσεις οι μαθητές 

διευκολύνουν τη διαδικασία παραγωγής γραπτού κειμένου μέσα από τη δυναμική 

μικρών ομάδων, μπορούν δηλαδή να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά. 

 Επιπλέον, στις κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, ο/η 

μαθητής/τρια-συγγραφέας λαμβάνει υπόψη του το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφει, 

τους αναγνώστες στους οποίους απευθύνεται το κείμενό και τη σχέση 

αλληλεπίδρασης που διαμορφώνεται μεταξύ τους. (Σπαντιδάκης, 2011).  

 Στην παραδοσιακή προσέγγιση, ο μαθητής-συγγραφέας «γράφει για να γράψει», 

αγνοώντας τους πιθανούς παραλήπτες του κειμένου του. Ο δάσκαλος στην 

παραδοσιακή προσέγγιση αποτελεί  το μοναδικό ακροατήριο των μαθητών και 

περιορίζεται στην ετεροχρονισμένη ανάγνωση και διόρθωση του γραπτού των 

μαθητών, χωρίς τους μαθητές. Αντίστοιχα, ενώ οι μαθητές εκτελούσαν την πιο 

δύσκολη μαθησιακή δραστηριότητα, ο δάσκαλος ήταν απών. Στην παραδοσιακή 

προσέγγιση ο γραπτός λόγος διδάσκεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το πλαίσιο και 

το ρόλο της γραφής. Η γραφή αντιμετωπίζεται και νοηματοδοτείται από το δάσκαλο 

ως ένα μέσο εξέτασης και με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής αποκόπτεται από το 

λειτουργικό και επικοινωνιακό ρόλο της γραφής. Οι δεξιότητες γραφής διδάσκονται 

μεμονωμένα και απομονωμένα από το πλαίσιο γραφής (Σπαντιδάκης, 1998).  
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 Επίσης, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γραφή διδάσκονται ως 

μεμονωμένες υποδεξιότητες, στερώντας τους το λειτουργικό τους ρόλο. Οι 

κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην κατανόηση και διδασκαλία των κειμενικών ειδών, καθώς και στην 

επικοινωνιακή φύση και αναγκαιότητα του γραπτού λόγου, σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή προσέγγιση στην οποία δεν ισχύει κάτι τέτοιο (Σπαντιδάκης, 2010).  

 Από τις παραπάνω συγκρίσεις διαπιστώνουμε τη συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα 

στην κοινωνικογνωσιακή και την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση και ταυτόχρονα τη 

διαφοροποίηση και των δυο από την παραδοσιακή. 

 

 

1.3  Γνωσιακή Μαθητεία 

 

 Διακεκριμένοι συγγραφείς, αποδίδουν την επιτυχία τους στη χρήση της σκόπιμης 

πρακτικής. Οι αρχές της σκόπιμης πρακτικής και της γνωστικής μαθητείας, 

προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς τα μέσα για να εκπαιδεύσουν τους συγγραφείς, 

ώστε να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της 

σύνθεσης κειμένου. Η σκόπιμη πρακτική είναι η μάθηση μέσω παρατήρησης. Η αρχή 

της γνωστικής μαθητείας υπογραμμίζει την αξία της παρατήρησης για την εκμάθηση 

πολύπλοκων δεξιοτήτων (Kellogg   2006). 

 Όπως προαναφέρθηκε, η αρχή της γνωσιακής μαθητείας είναι αποδεκτή τόσο από τις 

κοινωνικογνωσιακές, όσο και από τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. 

 Και οι δυο προσεγγίσεις αξιοποιούν τη «Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης» του Lev 

Vygotsky, που ορίζεται σαν την απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό επίπεδο 

ανάπτυξης (όπως προσδιορίζεται με την επίλυση προβλήματος κάτω από την 

καθοδήγηση οδηγιών που δίδονται από ενήλικες ή σε συνεργασία με πιο ικανούς 

συνομήλικες) και το δυνητικό επίπεδο, στο οποίο μπορεί να φτάσει η ανάπτυξη του 

ατόμου. Ο Vygotsky και οι συνεχιστές του πρότειναν στους εκπαιδευτικούς να 

ενθαρρύνουν τη μάθηση αξιοποιώντας μαθητές με εμπειρία, για την υποστήριξη 

λιγότερο έμπειρων μαθητών, μέσα στα πλαίσια της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης 

(Bastian, 2010).  

 Σύμφωνα με το Vygotsky, αυτό που μπορούν να κάνουν τα παιδιά με τη βοήθεια των 

άλλων, ίσως είναι πιο ενδεικτικό της νοητικής τους ανάπτυξης από αυτό που μπορούν 

να κάνουν μόνα τους (Ελληνιάδου & Κλεφτάκη & Μπαλκίζας, 2008).  

  Σύμφωνα με την οικοδομιστική θεωρία του Vygotsky, το ιδανικό πλαίσιο μάθησης 

και ανάπτυξης, είναι η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (ZPD), από την οποία 

προέρχεται η αρχή της «φθίνουσας καθοδήγησης». Σύμφωνα με αυτή, η διδακτική 

διαδικασία αρχίζει με άμεση πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό για την τεχνική  

(πώς) και τη λογική (γιατί) της διδασκόμενης διαδικασίας και συνεχίζει με εξάσκηση 

των μαθητών μέσα σε συνθήκες καθοδήγησης, που χαλαρώνουν σταδιακά για να 
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καταλήξουν τελικά στην αυτόνομη εργασία του μαθητή σε πανομοιότυπα αρχικά και 

διαφοροποιημένα έργα αργότερα. (Ματσαγγούρας Ηλίας, 1999). 

 Η αρχή που υποστηρίζει το/τη μαθητή/τρια, ώστε να αναπτυχθεί μέσα στα πλαίσια 

της «Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης», είναι η αρχή της γνωσιακής μαθητείας. 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο μαθητής/τρια εκπαιδεύεται κοντά  στον επαΐοντα, ο 

οποίος μαθαίνει στον εκπαιδευόμενο στρατηγικές, τις οποίες θα ακολουθήσει για να 

οδηγηθεί στη γνώση. Ο δάσκαλος παρουσιάζει μια στρατηγική ως μοντέλο και τα 

παιδιά τη μαθαίνουν μέσα από τη μίμηση αυτής της συμπεριφοράς (γνωσιακή 

μαθητεία με την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης).  

 Συνοπτικά, ο/η εκπαιδευόμενος/η μαθαίνει και οδηγείται στη γνώση ακολουθώντας 

τα σίγουρα βήματα που του δείχνει κάποιος ενήλικας ή συνομήλικος, ο οποίος 

γνωρίζει το εκάστοτε θέμα. Ο ενήλικας ή ο συνομήλικος εφαρμόζει την πρότυπη 

παρουσίαση του θέματος, δίνοντας έτσι στον/στην εκπαιδευόμενο/η τη δυνατότητα 

της παρατήρησης και στη συνέχεια της μίμησης του προτύπου (γνωσιακή μαθητεία). 

Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευόμενος ξεπερνά τα όρια αυτού που θα μπορούσε να 

επιτύχει αποκλειστικά με τις δικές του προσπάθειες και αναπτύσσεται παραπέρα, 

μέσα στα πλαίσια της «Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης», η οποία αντιπροσωπεύει 

το μέγιστο των δυνατοτήτων του/της εκπαιδευόμενου/ης. Σταδιακά ο επαΐοντας 

ενήλικας ή συνομήλικος αποσύρει την υποστήριξη και βοήθεια που παρέχει στον 

/στην εκπαιδευόμενο/η, μέχρι που στο τέλος τον αφήνει μόνο του «να πατήσει στα 

πόδια του», 

αφού πλέον μπορεί να τα καταφέρει μόνος του σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας 

καθοδήγησης.   

   

1.3.1  Στρατηγικές – διαδικαστικές διευκολύνσεις 

 Η ανάπτυξη της μεταγνώσης επιτυγχάνεται σταδιακά με την εσωτερίκευση των 

στρατηγικών που καλλιεργεί το άτομο. 

 Για να επιτύχει στη μάχη ένας στρατηγός, πρέπει να καταστρώσει σχέδιο για κάθε 

επιχείρηση, μερικές φορές πρέπει να έχει και εναλλακτικό σχέδιο, που θα εφαρμοστεί 

σε περίπτωση αποτυχίας. Χωρίς σχέδιο οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ 

λιγότερες. Το ίδιο ισχύει και για τις προσπάθειες ενός συγγραφέα να γράψει 

επιτυχημένο κείμενο, ιδιαίτερα εάν αυτός είναι αρχάριος. Οι στρατηγικές θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως η πυξίδα που δείχνει το δρόμο στον αρχάριο 

συγγραφέα για να μη χαθεί από το σκοπό του, για να μην ξεφύγει από το θέμα του, 

«για να μην περιπλανάται άσκοπα» με περιττές και ανούσιες παραθέσεις 

πληροφοριών. Οι στρατηγικές δείχνουν στον αρχάριο συγγραφέα το σίγουρο δρόμο 

για να βρει τον προορισμό του, χωρίς να του στερήσουν την ομορφιά της διαδρομής, 

τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί είναι 

σκόπιμο να βρουν και να μάθουν στρατηγικές και στη συνέχεια να δείξουν αυτές τις 

στρατηγικές στους/στις μαθητές/τριες, μα το κυριότερο είναι να τους βοηθήσουν να 



25 
 

ανακαλύπτουν και να εφαρμόζουν μόνοι τους τις δικές τους στρατηγικές. Με λίγα 

λόγια, να τους μάθουν να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, βοηθώντας τους έτσι να 

υιοθετήσουν τη φιλοσοφία της δια βίου μάθησης. 

  Οι στρατηγικές, όπως οι νύξεις, οι μνημονικοί κανόνες και η εκμάθηση της δομής των 

κειμένων, δημιουργούν αποτελεσματικά αυτοματοποιημένα σχήματα που 

ανασύρονται εύκολα από τη μακρόχρονη μνήμη για να τα επεξεργαστεί η εργαζόμενη 

μνήμη(Σπαντιδάκης, 2007). Τέτοιες στρατηγικές είναι: να μάθουν τα παιδιά να θέτουν 

ερωτήσεις, να χρησιμοποιούν οργανωτές για την ανάκληση πληροφοριών,  να 

διατυπώνει υποθέσεις, να συνδέουν τα δεδομένα με προηγούμενες εμπειρίες, να 

διαμορφώνουν εννοιολογικούς χάρτες να δημιουργούν οπτικές εικόνες (συνδυασμός 

όσων γνωρίζουν τα παιδιά με νέες γνώσεις), να μάθουν να δημιουργούν 

εννοιολογικούς πίνακες και σχήματα  (Σπαντιδάκης, 2011). 

 Πολύ σύντομα μπορεί να αναφερθεί ότι οι στρατηγικές είναι εμπρόθετες 

δραστηριότητες για την επίτευξη ενός στόχου. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να 

αναπτύξουν μεταγνωσιακές δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να εφαρμόζουν 

τις σωστές στρατηγικές τη στιγμή που τις χρειάζονται, να γνωρίζουν γιατί τις 

χρησιμοποιούν και να αξιολογούν τη χρησιμότητά τους στη συγκεκριμένη περίσταση 

(Σπαντιδάκης & Βάμβουκας, 2006). 

 Η γνώση των στρατηγικών, αφορά την ενημερότητα των διαδικασιών, πράξεων ή 

άλλων συμπεριφορών που επιστρατεύονται για την επίτευξη των στόχων. Η γνώση 

των στόχων αφορά την ενημερότητα για το αντικείμενο της γνωσιακής ενασχόλησης. 

Η αποθήκευση της γνώσης αναφέρεται με τον όρο αναπαράσταση, και η 

αναπαραστατική γνώση αναφέρεται επίσης και ως γνώση των πραγμάτων ή δηλωτική 

γνώση, η οποία εστιάζει στο περιεχόμενο των πραγμάτων. Αντίστοιχα η διαδικαστική 

γνώση εστιάζει στη διαδικασία..(Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1992).   

 Ο/η συγγραφέας, επιλέγει το σκοπό για τον οποίο γράφει το κείμενο και 

χρησιμοποιεί την ανάλογη στρατηγική (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006).  

  Η σύγχρονη παιδαγωγική εστιάζει στην μετα-ανάλυση και διδασκαλία. Ακολουθούν 

οι  στρατηγικές SRSD, POW, και αυτή της αυτορρύθμισης. (McCurdy at al, 2010).  

 Οι Graham and Perin, το 2007 ερεύνησαν 123 κείμενα και εξέτασαν τις στρατηγικές 

διδασκαλίας. Ακολουθεί το μοντέλο αυτορρυθμιζόμενης στρατηγικής  SRSD για τους 

μαθητές. 

 1. Κοίτα την εικόνα 
 2. Άφησε το μυαλό σου ελεύθερο 
 3. Γράψε τα βασικά στοιχεία της ιστορίας, που θα σε βοηθήσουν να θυμηθείς τα μέρη 

της ιστορίας. 
 4. Γράψε ιδέες για το κάθε ένα από τα μέρη της ιστορίας 
 5.  Γράψε την ιστορία. Χρησιμοποίησε τα καλά μέρη και όσα βγάζουν νόημα. 

 Στη συνέχεια αναφέρεται η Στρατηγική αυτορρύθμισης από τους Graham, Harris and 

Mac Arthur 2006: 

 Ανάπτυξη γνωστικού υπόβαθρου (Οι μαθητές λένε όποια γνώση κατέχουν). 
 Συζήτηση (Γίνεται για τους σκοπούς και τα οφέλη της στρατηγικής). 
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 Μοντελοποίηση (Ο δάσκαλος δείχνει πώς να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική και 
βοηθά στην αυτορρύθμιση). 

 Απομνημόνευση (Οι μαθητές απομνημονεύουν τα βήματα της στρατηγικής). 
 Υποστήριξη ( Ο δάσκαλος υποστηρίζει τους μαθητές να οικοδομήσουν τις ικανότητες 

της στρατηγικής). 
 Ανεξαρτητοποίηση (Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη στρατηγική με λίγη ή καθόλου 

βοήθεια). 
Οι Saddler, Moran, Graham and Harris (2004) υποστήριξαν τις ακόλουθες  μνημονικές 

που βοηθούν την αφήγηση: 

 Συλλέγω τις ιδέες μου. 
 Οργανώνω τις σημειώσεις μου.    POW 
 Γράφω και λέω περισσότερα. 

  Επίσης, οι Graham and Perin, το 2007 πρότειναν στον εκπαιδευτικό 6 διδακτικές 

προτάσεις για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου: Α) Δίδαξε τους μαθητές να 

χρησιμοποιούν στρατηγικές σε κάθε στάδιο γραφής (σχεδιασμός, καταγραφή, 

αναθεώρηση). Το παραπάνω μοντέλο ανάπτυξης αυτορρυθμιζόμενων στρατηγικών, 

είναι ένα παράδειγμα αποτελεσματικού μοντέλου διδασκαλίας. Β) Δίδαξε τους 

μαθητές να κάνουν περίληψη των γραπτών κειμένων, όπως αυτών που διαβάζουν στο 

σχολείο. Αυτή η δεξιότητα βελτιώνει την ικανότητα των μαθητών να οργανώνουν το 

γραπτό λόγο. Γ) Δώσε ευκαιρίες στους μαθητές να βοηθούν ο ένας τον άλλον στη 

δημιουργία του γραπτού κειμένου και στην αναθεώρηση. Όταν οι μαθητές δουλεύουν 

μαζί, το αποτέλεσμα είναι καλύτερης ποιότητας γραπτό κείμενο. Δ) Να καθορίζεις 

σαφώς ποιος είναι ο στόχος/σκοπός του κειμένου που θα γραφτεί. Οι στόχοι μπορούν 

να εστιάζουν και στην παράγραφο, δηλαδή στο σκοπό της παραγράφου, στην 

ποσότητα των συγκεκριμένων πληροφοριών που πρέπει να έχει. Ε) Οι μαθητές πρέπει 

να έχουν στη διάθεσή τους έναν επεξεργαστή κειμένου ή έναν υπολογιστή όταν 

γράφουν ένα κείμενο. ΣΤ) Δίδαξε στους μαθητές να δημιουργούν πιο περίτεχνες 

σύνθετες προτάσεις από το συνδυασμό δυο απλών βασικών προτάσεων (McCurdy et 

al 2010).  

  Μια άλλη μέθοδος είναι αυτή της σκόπιμης πρακτικής-παρακολούθησης, η οποία 

περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων (1) προσπάθεια για τη βελτίωση της απόδοσης, 

(2) την εσωτερική παρώθηση συμμετοχής στο έργο, (3) ικανότητες που είναι σε 

απόσταση από το τρέχον επίπεδο ικανοτήτων του ατόμου, (4) ανατροφοδότηση που 

παρέχει η γνώση των αποτελεσμάτων και (5) τα υψηλά επίπεδα απόδοσης της 

επανάληψης ( Kellogg,  2006).  

 Η χρήση στρατηγικών βοηθά όλους τους μαθητές/τριες, ιδιαίτερα τους πιο 

αδύναμους γλωσσικά και γνωστικά, όπως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, 

αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες. 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία κατασκευής νοήματος στο 

σχολικό γραμματισμό, μοντελοποιώντας μεταγνωσιακές στρατηγικές, με διαδικασίες 

επίλυσης προβλημάτων ή σκέψεις σχετικά με το τι ξέρουμε, καθώς και πώς φτάσαμε 

στο σημείο να το μάθουμε. Έτσι θα καλλιεργήσουν μεταγλωσσικές  στρατηγικές και 
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διαδικασίες σκέψης σχετικά με τη χρήση της γλώσσας, του είδους των κειμένων, το 

ύφος και άλλες μορφές της γλώσσας. Ο/η εκπαιδευτικός, ως εμπειρογνώμονας της 

γλώσσας, θα πρέπει να διαμορφώσει μεταγνωσιακές και μεταγλωσσικές  στρατηγικές 

για πολιτιστικά και γλωσσικά διαφορετικούς μαθητές/τριες. Η μοντελοποίηση θα 

διευκολύνει τις αποφάσεις κατά την ανάγνωση και τη γραφή, όπως και τις συζητήσεις 

για την κατανόηση και την ερμηνεία γραπτών κειμένων. Ο/η εκπαιδευτικός, πρέπει να 

αγρυπνεί για να εντοπίζει τις πρακτικές γραμματισμού που είναι σημαντικές (Pérez, 

2004). 

 Η εσωτερίκευση των στρατηγικών (μεταγνώση) επιτυγχάνεται αποτελεσματικά με την 

τεχνική της φωναχτής σκέψης. Οι φωναχτή σκέψη κάνει σαφή και κατανοητά τα 

βήματα των παιδαγωγικών στρατηγικών, διευκολύνοντας τους μαθητές στην 

εκμάθησή τους. 

 Την τεχνική αυτή οι γνωστικοί ψυχολόγοι τη σηματοδοτούν με τη φωναχτή σκέψη και 

με τον όρο λεκτικές αναφορές. Οι λεκτικές αναφορές παίρνουν τη μορφή της 

φωναχτής σκέψης, όταν το υποκείμενο καθώς σκέφτεται εκφράζει φωναχτά τις 

σκέψεις του, ενώ όταν το άτομο περιγράφει ή αιτιολογεί τη συμπεριφορά του, αφού 

έχει τελειώσει το έργο που επιτελεί, οι λεκτικές αναφορές παίρνουν τη μορφή της εκ 

των υστέρων αναφοράς (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1992).  

 Οι στρατηγικές είναι τα βήματα που ακολουθούμε για την εκτέλεση κάποιου έργου 

και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, και για την αποτελεσματική χρήση τους 

χρειάζεται τόσο η διαδικαστική (διαδικασία), όσο και η δηλωτική γνώση 

(περιεχόμενο). 

 

1.3.2  Portfolio (φάκελος μαθητή) 

 

  Ο φάκελος υλικού (portfolio) αποτελεί μια συλλογή ενδεικτικών έργων του μαθητή, 

τα οποία είναι επιλεγμένα από τον ίδιο το μαθητή. Ο φάκελος αυτός αξιολογείται για 

να καταδείξει την κατοχή, την κατανόηση, την εφαρμογή, τη δυνατότητα σύνθεσης 

ενός συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με στόχους που έχουν προσυμφωνηθεί. Ο 

φάκελος αυτός περιέχει τις καλύτερες εργασίες του μαθητή, αλλά και την αξιολόγηση 

αυτών των εργασιών, η οποία γίνεται τόσο από τον ίδιο το μαθητή, τους συμμαθητές 

και το δάσκαλό, όσο και από άλλα άτομα που σχετίζονται με το μαθητή. Επίσης, 

ανάλογα με το σκοπό δημιουργίας του, μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες 

εργασίες σε εξέλιξη, μαζί με τα γραπτά σχόλια που εξηγούν την πορεία των εργασιών 

αυτών, μέσω των διαφόρων σταδίων σύλληψης, ανάπτυξης, αναθεώρησης 

(Αρβανίτης, 2007). 

 Είναι σημαντική η εμπλοκή του/της μαθητή/τριας στην επιλογή των έργων που θα 

φιλοξενηθούν στο φάκελο. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει είτε με δική του/της 

πρωτοβουλία, είτε σε συνεργασία με το/τη δάσκαλο/α και άλλους συμμαθητές/τριες. 

Ο φάκελος αυτός μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του/της 
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μαθήτριας, αφού το περιεχόμενό του αποτελούν οι εργασίες που τον/την κάνουν 

υπερήφανο/η. 

 Θα μπορούσε ο φάκελος αυτός να χαρακτηριστεί ως μια προσβάσιμη τράπεζα 

πληροφοριών, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ασφαλές κριτήριο για την 

αποτίμηση – αξιολόγηση της προόδου του/της μαθητή/τριας( Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη 

και άλλοι 2007). 

   Ο φάκελος μαθητή/τριας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα προσωπικό αρχείο 

που καταμαρτυρεί τις δεξιότητες και τα επιτεύγματα του/της μαθητή/τριας και να 

αξιολογηθεί ως ένα πολύτιμο και ευέλικτο εργαλείο στην εξέλιξή του/της. Με τη 

μέθοδο αυτή μπορούν να καταγραφούν αξίες, στόχοι, σκέψεις, σχόλια για τη σχολική 

πρόοδο, καθώς και σχέδια για το μέλλον. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν 

τον εαυτός τους, να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους και να αξιολογήσουν την 

αναπτυξιακή τους πορεία  (Φωτιάδου 2001). 

 

1.3.3  Κοινωνική διαμεσολάβηση – Κοινωνικές διευκολύνσεις - Εργασία σε ομάδες 

  Σημαντική στρατηγική για το γραμματισμό του σύγχρονου σχολείου αποτελεί η 

συνεργατική μάθηση και ο κοινωνικός χαρακτήρας των ομάδων εργασίας (Pérez, 

2004).   

 Μέσα στις μικτές ομάδες αναδεικνύεται ο ρόλος του επαΐοντα συνομήλικου, ο 

οποίος θα βοηθήσει τον πιο αδύναμο  συμμαθητή να εξελιχθεί, εξηγώντας του στην 

ίδια «ηλικιακή γλώσσα» το θέμα που τον  δυσκολεύει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

διευκόλυνσης και επεξήγησης στον πιο αδύναμο, ο επαΐοντας γίνεται καλύτερος και 

εξελίσσεται και ο ίδιος, αφού οργανώνει και εκφράζει καλύτερα τις στρατηγικές του, 

τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει δεξιότητες 

συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και συλλογικότητας.  

 Ο αδύναμος, δειλός και αδέξιος μαθητής/τρια, όταν εργάζεται κοντά στον ικανό 

μαθητή/τρια επωφελείται από τις ικανότητές του, μαθαίνει να προσφέρει όπως 

μπορεί και αναπτύσσει ομαδικό πνεύμα, συνεργαζόμενος/η για το κοινό έργο. Αλλά 

και ο/η επιδέξιος/α και ικανός/ή μαθητής/τρια συνειδητοποιεί τις δυνατότητές 

του/της, ασκείται στη συνεργασία και έχει τη χαρά και την ευκαιρία να 

συμπαρασταθεί στους/στις πιο αδύναμους/ες συμμαθητές/τριές του, καταστέλλει τον 

εγωισμό του/της, οριοθετεί την ελευθερία του/της και εκπαιδεύεται στο πνεύμα της 

αλληλεγγύης. Και οι δυο κατηγορίες μαθητών/τριών ασκούνται στην αυτομόρφωση 

και μαθαίνουν πολύτιμες κοινωνικές αρετές (Κανάκης, 2006). 

 Στο παραδοσιακό σχολείο τα άτομα αξιολογούνται μόνο με βάση την ατομική 

επίδοση, η οποία θεωρείται το βασικό κριτήριο επαγγελματικής επιλογής και 

κοινωνικής εξέλιξης. Έτσι καλλιεργείται το ατομικισμός και ο ανταγωνισμός. Το 

σύγχρονο σχολείο αξιοποιεί τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Η οργάνωση 

της διδασκαλίας σε ομάδες εργασίας, ανήκει στις κοινωνικές μορφές οργάνωσης της 

τάξης. Οι ομαδικές εργασίες αναπτύσσουν όλες εκείνες τις κοινωνικές αρετές οι 
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οποίες διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας, χωρίς να εξαφανίζουν 

την ατομικότητα. Οι μαθητές εξασκούνται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να 

αποφασίζουν, να προγραμματίζουν δραστηριότητες, καλλιεργούν ευγενή άμιλλα, 

μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται την κοινή προσπάθεια και τα δικαιώματα 

των άλλων, να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους. Στο διανοητικό τομέα οι 

μαθητές/τριες μαθαίνουν να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τις πνευματικές τους 

ικανότητες, αφού μαθαίνουν να ξεπερνούν δυσκολίες και προβλήματα, να 

πειραματίζονται, να εκφράζουν με σαφήνεια τις σκέψεις τους, να επικοινωνούν, να 

μοιράζονται και να διευρύνουν τις εμπειρίες τους. Στο συναισθηματικό τομέα 

μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αλληλοβοηθούνται, να εκφράζονται ελεύθερα,  να 

δέχονται κριτική και να κρίνουν καλόπιστα, να κάνουν αυτοκριτική, να αναγνωρίζουν 

τα λάθη και τις αδυναμίες που έχουν, να πειθαρχούν, να είναι καλοί ακροατές και να 

σέβονται τη γνώμη του άλλου, να αναπτύσσουν εσωτερική παρώθηση για τη μάθηση. 

Στον ψυχοκινητικό τομέα τα παιδιά αναπτύσσουν χειροτεχνικές δεξιότητες, 

μαθαίνουν την αποτελεσματική λεκτική επικοινωνία, γίνονται καλοί ακροατές, ενώ 

κινούνται και εκφράζονται ελεύθερα. Όλα αυτά συναινούν στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, στη διαχείριση των συναισθημάτων, στην ανταλλαγή ιδεών, στην 

αλληλοκατανόηση και στη γνώση του εαυτού (Κανάκης, 2006). 

 Η προθυμία των παιδιών να συνεργάζονται και να συμμετέχουν θα εξαρτηθεί από 

την αίσθηση της ασφάλειας που έχουν αναπτύξει. Ωστόσο, μέσω της αλληλεπίδρασης 

και της συνεργασίας με τους άλλους, τα άτομα αλλάζουν ενσωματώνοντας νέες 

στάσεις,  πρότυπα  συμπεριφοράς και τρόπους μάθησης. Συνεργατική μάθηση στις 

Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να περιγραφεί η μάθηση που είναι οργανωμένη, έτσι 

ώστε μικρές ομάδες μαθητών (μέχρι έξι) να αλληλεπιδρούν στην ομιλία πρόσωπο με 

πρόσωπο. Επιπλέον, μαθαίνουν και να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθηση όλων 

των μελών της ομάδας. Συνεταιριστικά μοντέλα μάθησης αναθέτουν εργασίες 

μάθησης στην ομάδα, ενώ μεμονωμένα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν τους 

ατομικούς τους ρόλους. Οι ρόλοι ορίζονται ανάλογα με το επιτελούμενο έργο, π.χ. 

ορίζεται ο αρχηγός της ομάδας, ο ερευνητής δεδομένων, ο υπεύθυνος για τη χρήση 

της φωτογραφικής μηχανής ή του μαγνητοφώνου κ.λπ.. Ένας σημαντικός παράγοντας 

για τους εκπαιδευτικούς, για να μπορέσουν να εξετάσουν την οργάνωση σε 

συνεταιριστικές ομάδες οι οποίες θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής 

περιόδου, είναι η ποικιλομορφία της ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι η ομάδα αυτή περιλαμβάνει και τα δύο φύλα, 

είναι ακαδημαϊκά και κοινωνικά διαφορετική, και είναι πολιτισμικά και γλωσσικά 

ανάμεικτη. Για παράδειγμα τα παιδιά μεταναστών ή προσφύγων με πολύ 

περιορισμένο γλωσσικό γραμματισμό, είναι χρήσιμο να συνεργαστούν με  άλλους 

μαθητές  που η μητρική τους γλώσσα συνάδει με την επίσημη γλώσσα του σχολείου, 

για να τους  βοηθήσουν στην πλήρη συμμετοχή τους στο  έργο της ομάδας (Pérez, 

2004).  
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 Οι ανάληψη ρόλων βοηθά στην αποστασιοποίηση (π.χ. ο μαθητής αναλαμβάνει το 

ρόλο του εκπαιδευτικού και ο εκπαιδευτικός το ρόλο του μαθητή), έτσι ώστε ο ένας 

να μεταφέρεται στην κατάσταση του άλλου προκειμένου να υπάρξουν δυνατότητες 

κριτικής αυτοαντίληψης και ετεροαντίληψης. Η ανάληψη και η εναλλαγή ρόλων, 

δημιουργούν το υπόβαθρο για κοινωνική αφύπνιση, χειραφέτηση και διανοητική 

αυτονομία. Στην ιδανική μορφή της επικοινωνιακής δράσης, οι μέτοχοι της 

επικοινωνίας πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να εκφράζουν τις γνώμες και τις 

πεποιθήσεις τους και να επιχειρηματολογούν γι’ αυτές. Η ιδανική επικοινωνία 

παραχωρεί σε όλους τους μετόχους τη δυνατότητα να προκαλέσουν σε κάποιον 

προβληματισμό, να σκεφτεί, να ανταπαντήσει, να διαφωνήσει ή να τεκμηριώσει μια 

απάντηση. Εξίσου σημαντικός με τον προσανατολισμό της διδασκαλίας στο/στη 

μαθητή/τρια, είναι ο προσανατολισμός της διδασκαλίας στην ομάδα. Η ομάδα 

αποτελεί το βασικό συστατικό στοιχείο μέσα στο οποίο τελικά μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η διδασκαλία, η οποία είναι πραγματικά προσανατολισμένη στο/η 

μαθητή/τρια και τη δράση του/της. Η ομαδοποίηση των μαθητών/τριών και η 

συνεργασία τους στα πλαίσια της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης, βοηθά στην 

επίλυση και πρόληψη πολλών προβλημάτων που οφείλονται στην απομόνωση και την 

ακινησία των μαθητών/τριών, που στην παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας ήταν 

δέσμιοι/ες της αποστήθισης και των προκαθορισμένων λύσεων. Με την εργασία στην 

ομάδα επιτυγχάνεται η διαδικασία της αποκέντρωσης και της μεταφοράς 

αρμοδιοτήτων από τον/την εκπαιδευτικό στους/στις μαθητές/τριες (Κοσσυβάκη, 

1998). 

 Για την παραγωγή γραπτού λόγου, η μικρο-ομάδα των 3-4 ατόμων προσφέρει ένα 

εξαιρετικά υποστηρικτικό κοινωνικό πλαίσιο, αφού δίνει τη δυνατότητα σε κάθε 

μέλος της ομάδας να δεχθεί διορθωτικές παρατηρήσεις από τα άλλα μέλη 

(Ματσαγγούρας, 2000). 

 Υπάρχουν δυο μορφές κοινωνικής διαμεσολάβησης στην τάξη για την παραγωγή 

γραπτού λόγου: 1) οι διεπιδράσεις στην ολομέλεια της τάξης που προετοιμάζουν τους 

μαθητές και τις μαθήτριες να προσχεδιάζουν και να αναθεωρούν τα κείμενά τους και 

2) οι διεπιδράσεις μεταξύ των συμμαθητών/τριών, όταν ανά δυο (ανά τέσσερις ή ανά 

έξι) ασχολούνται με την αναθεώρηση των προσχεδίων των κειμένων τους. Οι 

διεπιδράσεις στην ολομέλεια της τάξης μπορούν να λάβουν χώρα πριν, κατά τη 

διάρκεια ή μετά τις δραστηριότητες των μαθητών/τριών που γίνονται ατομικά ή σε 

ομάδες.  Η μάθηση στις ομάδες ενισχύεται όταν στη σύνθεση της ομάδας υπάρχει 

μικρός βαθμός ετερογένειας, όσον αφορά τις δεξιότητες για την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας. Οι ομάδες που τα μέλη τους έχουν υψηλού και μεσαίου δεξιότητες ή 

μέτριου και χαμηλού επιπέδου δεξιότητες αποδίδουν καλύτερα από τις ομάδες με 

υψηλή ετερογένεια ή από τις ομοιογενείς ομάδες (Κωστούλη, 2009). 

  Αν ο δάσκαλος γνωρίζει τις ιεραρχίες μέσα στην τάξη, μπορεί να δημιουργήσει 

συνεταιριστικές ομάδες για να αμφισβητήσει τις υπάρχουσες ιεραρχίες και τις 

υπάρχουσες πολιτιστικές πεποιθήσεις. Τότε στις συνεταιριστικές ομάδες  θα 



31 
 

επιτευχθεί ο στόχος της ισότητας και της αλληλεπίδρασης στην τάξη. Όταν 

λειτουργούν συνεταιριστικές ομάδες, η τάξη φαίνεται και ακούγεται πολύ δραστήρια. 

Τα παιδιά εργάζονται από κοινού, συμβουλεύουν το ένα  το άλλο, ελέγχουν την 

κατανόηση και διδάσκουν το ένα το άλλο. Υπάρχουν δύο βασικά είδη 

συνεταιριστικών ομάδων. Ο πρώτος τύπος είναι οι βραχυπρόθεσμες ομάδες και έχει 

πιο άτυπο χαρακτήρα. Ο δεύτερος τύπος  είναι πιο οργανωμένες και μακροπρόθεσμες 

ομάδες. Άτυπες, βραχυπρόθεσμες ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν οι 

μαθητές/τριες εργάζονται μαζί σε προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων, κατά 

τη διάρκεια της ανάγνωσης ανά ζεύγη, του καταιγισμού ιδεών, της χαρτογράφησης 

μιας ιστορίας, κατά την ανταλλαγή γραπτών. Σε βραχυχρόνιες συνεταιριστικές 

ομάδες, οι μαθητές/τριες μπορούν να έχουν ένα προτιμώμενο συνεργάτη/δα ή 

ομάδα, αλλά και η συμμετοχή στην ομάδα μπορεί να αλλάζει συχνά, ενώ οι 

δραστηριότητες της ομάδας είναι μικρής διάρκειας. Έτσι, η συμμετοχή στο πρώτο 

είδος των βραχυπρόθεσμων συνεργατικών ομάδων συνήθως δημιουργείται 

αυθόρμητα από τα παιδιά ή απλά καθορίζεται από τα παρακείμενα καθίσματα, στην 

περίπτωση που μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεκινάει. Στο δεύτερο τύπο της 

μακροπρόθεσμης συνεργατικής μάθησης, οι ομάδες έχουν ιδρυθεί πιο επίσημα και τα 

παιδιά εργάζονται για αρκετό χρονικό διάστημα ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή θέμα. Οι 

μαθητές/τριες σε αυτές τις ομάδες θα μπορούσαν να συνεργαστούν για ολόκληρους 

θεματικούς κύκλους ή για ένα μεγάλο μέρος ενός κύκλου. Στις μακροπρόθεσμες 

συνεταιριστικές ομάδες, οι μαθητές/τριες μπορούν να αναθέτουν και να αλλάζουν 

ρόλους μεταξύ τους, καθώς προχωρά το έργο. Όταν οι ομάδες λειτουργούν με 

επιτυχία στην ολοκλήρωση μιας εργασίας, μια θετική αλληλεξάρτηση αναπτύσσεται 

μεταξύ των μελών της μακροπρόθεσμης ομάδας.(Pérez, 2004). 

  Οι ακολουθίες των μοτίβων διεπίδρασης που χαρακτηρίζουν τη δυάδα, 

ταξινομούνται ως εξής: α) Συμφωνία (agreement), κατά την οποία ένας/μια 

μαθητής/τρια διατυπώνει μια πρόταση και ο άλλος συμφωνεί. Στις μονομερείς 

ακολουθίες συμφωνίας μόνο ο ένας μαθητής/τρια προτείνει. Στις εναλλασσόμενες 

ακολουθίες συμφωνίας οι προτάσεις γίνονται και από τους/τις δυο μαθητές/τριες. Β) 

Συνοικοδόμηση (co-construction), κατά την οποία κάθε μαθητής/τρια κάνει την 

πρόταση ή τις προτάσεις του, οι οποίες είναι συμπληρωματικές στην πρόταση ή στις 

προτάσεις ενός άλλου παιδιού, μέσα από διαδικασία κοινής δόμησης. Γ) 

Αντιπαράθεση (confrontation) που εκφράζει διαφωνία μέσα από διιστάμενες 

απόψεις. Οι διαφωνίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν ή όχι στην επίλυση θέματος 

(Κωστούλη, 2009). 

 Στη διαδικασία της αλληλεπίδρασης, κατά την οποία μελετώνται συγκριτικά τα 

πορίσματα των ομάδων, εξετάζεται αν η δυνατότητα της συνύπαρξης διάφορων 

ερμηνειών του ίδιου θέματος συντελεί στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης των μαθητών. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί τις γνωσιακές στρατηγικές των 

μαθητών και τους εισάγει στο πνεύμα της έρευνας και του εποικοδομητικού 

διαλόγου. (Ελευθερία Λώλη, 2007). 
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 Η διαρρύθμιση των μαθητικών τραπεζιών σε ομάδες μπορεί να είναι μόνιμη ή όχι. Τα 

διθέσια τραπέζια και οι κινητές καρέκλες είναι σκόπιμο να τακτοποιούνται κάθε φορά 

ανάλογα με τη δραστηριότητα και το σκοπό της. Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να 

κάθονται πρόσωπο με πρόσωπο, έτσι ώστε να έχουν άμεση οπτική επαφή, αμφίδρομη 

διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία. Η οργάνωση της διδασκαλίας σε ομάδες, 

θεωρείται αποδοτική μετά την ηλικία των 10 ετών, στις δυο τελευταίες τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου και στο Γυμνάσιο, Λύκειο. Βέβαια, η προετοιμασία και η 

εξοικείωση με το πνεύμα αυτής της διδασκαλίας, πραγματοποιείται στις 

προηγούμενες τάξεις (Κανάκης, 2006).  

 O Dewey, που θεωρείται πρόδρομος του εποικοδομισμού με το έργο του «Εμπειρία 

και Εκπαίδευση», ήδη από το 1938 προβάλλει τη βαρύνουσα σημασία της εμπειρίας 

στο  να επιτευχθεί η μάθηση. Η εμπειρία διεγείρει την περιέργεια, ενδυναμώνει την 

πρωτοβουλία, παρωθεί τις επιθυμίες και τους σκοπούς, τη λήψη αποφάσεων και 

γενικότερα αλλάζει το άτομο προκαλώντας την ανάπτυξή του. (Ελευθερία Λώλη, 

2007). 

 Η επίτευξη της εξατομικευμένης μάθησης μέσα από τη συμμετοχική εκπαίδευση σε 

ένα επικοινωνιακό περιβάλλον, αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική καινοτομία. Η 

εργασία σε ομάδες αποδίδει περισσότερο από τη μεμονωμένη εργασία του ατόμου, 

αφού ο συλλογικός νους λειτουργεί αθροιστικά, έχει προσθετική αξία, αυξημένες 

δυνατότητες και αποδίδει περισσότερο, σε σχέση με τον ατομικό νου. 

 

1.3.4 Η συζήτηση στην τάξη 

 

 Οι συζητήσεις μέσα στην τάξη βρίσκονται στο πλαίσιο τόσο των κοινωνικών, όσο και 

των διαδικαστικών διευκολύνσεων και βρίσκονται εδώ και καιρό στο επίκεντρο 

πολλών ερευνών, οι οποίες γίνονται για την ενίσχυση της μάθησης των παιδιών.  

 Στην Αγγλία  η συζήτηση στην τάξη προωθείται μέσα στο πλαίσιο της επίσημης 

εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι μόνο ως παιδαγωγικό εργαλείο για την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, αλλά και ως μέσο για την επίτευξη της συμμετοχικότητας μέσα σε ένα 

όλο και πιο ποικιλόμορφο περιβάλλον τάξης. Για παράδειγμα, το Εθνικό Πλαίσιο 

Στρατηγικής για τη Διδασκαλία στην Αγγλία  (the National Literacy Strategy 

Framework for Teaching) εισήγαγε την έννοια της διαδραστικής διδασκαλίας στην 

τάξη. Η διαδραστική διδασκαλία εστιάζει στα υψηλά οφέλη που αποκομίζουν τα 

παιδιά που χρειάζονται βοήθεια για να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών, 

καθώς και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή περιορισμένη ευχέρεια στην  γλώσσα. 

Επίσης, η διαδραστική διδασκαλία συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αφού 

δημιουργεί ένα εξαιρετικά υποστηρικτικό πλαίσιο και αυξάνει την αυτοεκτίμηση και 

τις προσδοκίες για τον εαυτό. Οι περιθωριοποιημένοι/ες μαθητές/τριες, όταν 

ανακτήσουν επίπεδα εμπιστοσύνης απέναντι στην τάξη, αρχίζουν να συμμετέχουν και 

εκείνοι/ες ενεργά. Η αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου στο πλαίσιο του συνόλου της 
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τάξης με συζητήσεις, αποτελούν βασικό μηχανισμό για τη ρύθμιση της συμμετοχής 

των μαθητών/τριών στις πρακτικές που οδηγούν σε απόκτηση γνώσεων (Black, 2011). 

  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας διαρθρώνουν και διαμορφώνουν 

κοινωνικές σχέσεις και προσδιορίζουν συγκεκριμένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Η διάσταση της σχέσης και της 

επικοινωνίας στη διδασκαλία αποτελεί τη βάση για διαδικασίες ανάπτυξης της 

προσωπικότητας, για την ανάπτυξη της κοινωνικής ικανότητας και για τη μάθηση που 

προωθείται με το διάλογο (Κοσσυβάκη, 1998).  

  Η αλληλεπίδραση δασκάλου/ας μαθητή/τριας, δημιούργησε όρους, όπως 

διεπιδραστική δόμηση (interactive construction), από κοινού δόμηση (joint 

construction) και συνοικοδόμηση (co-construction) κανόνων και πρακτικών γνώσης 

και κατανόησης. Στην περίπτωση διεπίδρασης δασκάλου/ας μαθητή/τριας, όπου οι 

δεύτεροι κάνουν σημαντικές συνεισφορές στη δόμηση μιας δραστηριότητας, ο/η 

δάσκαλος/α υποβάλλει ερωτήσεις ανοικτού τύπου και αρκετοί μαθητές/τριες δίνουν 

ποικίλες απαντήσεις και παραδείγματα που δεν υπάρχουν στις υπάρχουσες πηγές της 

τάξης, εμπλουτίζοντας το πλαίσιό της (Κωστούλη, 2009).   

 

 

  1.4  Μεταγνώση 

 

 Το θέμα της μεταγνώσης ενδιαφέρει τόσο τις κοινωνικογνωσιακές, όσο και τις 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις.  

 Η ανάπτυξη της μεταγνώσης  θα βοηθήσει το μαθητή/τρια-συγγραφέα να μάθει να 

παρακολουθεί και να ελέγχει τα στάδια της παραγωγής γραπτού λόγου που ο ίδιος 

εφαρμόζει και μέσα από όλη τη διαδικασία συγγραφής, θα τον διευκολύνει να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις μεταγνωσιακές του δεξιότητες. Με λίγα λόγια, 

μεταγνώση σημαίνει να μάθει το παιδί πώς να μαθαίνει στη ζωή του γενικότερα (νέες 

γνώσεις και δεξιότητες, καινούριες εμπειρίες). 

  Για να μπορέσει ο/η μαθητής/τρια να γίνει έμπειρος/η συγγραφέας, πρέπει να 

αναπτύξει τη μεταγνώση, δηλαδή ο ίδιος να αναπτύξει μια αναπαράσταση για το 

περιεχόμενο και τον τρόπο επεξεργασίας της πληροφορίας. Αυτή η αναπαράσταση θα 

του επιτρέψει τη θέαση και τον έλεγχο του γνωσιακού συστήματος από το ίδιο το 

σύστημα. Σε αυτό το επίπεδο, θα μπορεί ο ίδιος ο/η μαθητής/τρια να πληροφορείται 

συνειδητά, μέσω της παρακολούθησης, τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών 

για να παράγει γνώση. Επίσης θα μπορεί με τον έλεγχο να ρυθμίζει, να τροποποιεί και 

να βελτιώνει τις γνωσιακές διαδικασίες (Σπαντιδάκης, 2007). Ο/η μαθητής/τρια 

αναπτύσσει μεταγνωσιακές δεξιότητες που αφορούν την ικανότητά του να ελέγχει τις 

γνωσιακές του λειτουργίες, με τη βοήθεια των οποίων παρακολουθεί και ελέγχει τη 

σκέψη του/της σε νοητικά έργα (Βαρσαμίδου, Σπαντιδάκης, 2007). 

  Η μεταγνώση αναφέρεται στη γνώση που διαθέτει το άτομο για τις γνωσιακές του 

λειτουργίες και τα προϊόντα τους και για ότι σχετίζεται με αυτά. Ανάλογα με τη 
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γνωσιακή λειτουργία στην οποία εστιάζει η μεταγνώση, διακρίνουμε τη μεταμνήμη, η 

οποία αφορά τη μνήμη και πιο συγκεκριμένα την επίγνωση του να κατανοούμε κάτι 

και τις διαδικασίες που βοηθούν αυτήν την κατανόηση, τη μεταπροσοχή, τη 

μεταγλώσσα κτλ. Οι μεταγνωσιακές εμπειρίες λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας 

με το γνωσιακό μας σύστημα και αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που επεξεργάζεται 

το σύστημα και την κατάσταση ενεργοποίησής τους, τη ροή της επεξεργασίας και το 

αποτέλεσμά της. Η μετάδοση αυτών των πληροφοριών γίνεται μέσα από ένα 

συμβολικό σύστημα, το σύστημα του εσωτερικού λόγου, των νοερών εικόνων, των 

αισθημάτων και των συναισθημάτων. Οι μεταγνωσιακές εμπειρίες συνιστούν την 

αναπαράσταση της τρέχουσας κατάστασης του γνωσιακού μας συστήματος. Τα 

αισθήματα οικειότητας, ικανοποίησης, δυσκολίας, μη κατανόησης, χρονικών 

απαιτήσεων, προσφάτου, είναι ενδεικτικές περιπτώσεις μεταγνωσιακών εμπειριών. 

Αντίθετα με τις μεταγνωσιακές εμπειρίες, η μεταγνωσιακή γνώση προϋποθέτει την 

αποθήκευση και περιγραφή των στόχων, διαδικασιών, εμπειριών και είναι δηλωτική 

γνώση, αποκαθαρμένη από διαδικαστικά η δυναμικά χαρακτηριστικά της γνωσιακής 

διαδικασίας (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1992).  

 Οι μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή δεν έχουν καλλιεργήσει αυτές 

τις μεταγνωσιακές δεξιότητες. Οι μαθητές με προβλήματα στο γραπτό λόγο θα 

βοηθηθούν από τη διδασκαλία των μεταγνωσιακών οδηγιών για την ανάγνωση και 

την παραγωγή του γραπτού λόγου. Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα και 

περισσότερος διδακτικός χρόνος στη διδασκαλία μεταγνωσιακών δεξιοτήτων για το 

σκοπό αυτό  (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006). 

 Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αναπτύξουν μεταγνωσιακές δεξιότητες, οι οποίες θα 

τους επιτρέπουν να εφαρμόζουν τις σωστές στρατηγικές τη στιγμή που τις 

χρειάζονται, να γνωρίζουν γιατί τις χρησιμοποιούν και να αξιολογούν τη χρησιμότητά 

τους στη συγκεκριμένη περίσταση. 

 

 

1.5 Το κειμενοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας γραπτού λόγου – Σύγχρονες θεωρίες 

  Τα κειμενικά είδη είναι κοινωνικές δράσεις που βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες 

κοινωνικές καταστάσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα είδη των κειμένων ανταποκρίνονται 

σε συγκεκριμένες κοινωνικές και επαναλαμβανόμενες θεωρητικές καταστάσεις και 

εξυπηρετούν συγκεκριμένες επικοινωνιακές ανάγκες. Η σαφής διδασκαλία των ειδών 

αναπτύσσεται με ανάλυση όχι μόνο των ειδών, αλλά και των καταστάσεων που αυτά 

συμβαίνουν, όπως είναι οι συμμετέχοντες,  το θέμα, ο σκοπός και οι ρυθμίσεις. Έτσι 

κάποιος μπορεί να δει το είδος, για να καταλάβει στοιχεία από την κατάσταση που 

περιγράφει αυτό το είδος και διαφορετικά, ένας άλλος μπορεί να κοιτάξει την 

κατάσταση επικοινωνίας, για να δει στοιχεία από το είδος. Σκοπός της 

κατηγοριοποίησης και της διδασκαλίας των ειδών είναι να μπορούν τελικά οι μαθητές 

να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους, όταν πρόκειται να γράψουν ή να κατανοήσουν 
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ένα κείμενο. Επίσης, η κατηγοριοποίηση των κειμενικών ειδών διευκολύνει τα παιδιά, 

ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα είδη των κειμένων, να είναι αποτελεσματικοί 

όταν γράφουν  κειμενικά είδη στα ακαδημαϊκά τους μαθήματα, καθώς και στην 

εργασία τους, στα χόμπι, και σε άλλους τομείς της ζωής τους. Μελετητές συμφωνούν 

στο ότι η ρητή διδασκαλία και η ενημερότητα των ειδών αναπτύσσει τις δεξιότητες 

του γραπτού λόγου στους μαθητές και την κριτική σκέψη. (Bastian, 2010).  

 Το σχολείο πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά από χαμηλές κοινωνικοοικονομικά 

οικογένειες να μάθουν τον ακαδημαϊκό λόγο μέσα από διαφορετικά κειμενικά είδη, 

γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα τους δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθούν 

κοινωνικοοικονομικά. (Ματσαγγούρας, 2004). 

 Η σημασία των εμπειριών οικογενειακού γραμματισμού έχει τεκμηριωθεί από 

διάφορες μελέτες. Οι γονείς πολλών παιδιών της εργατικής τάξης μπορεί να μην είναι 

πολύ μορφωμένοι ή μπορεί να είναι αγράμματοι. Για πολλά παιδιά της εργατικής 

τάξης το σχολείο μπορεί να είναι το μόνο πλαίσιο που διεπιδρούν με το γραπτό λόγο, 

αφού στο σπίτι μπορεί να διαβάζουν και να γράφουν ελάχιστα. Τα παιδιά της 

εργατικής τάξης στερούνται την έκθεση και την επαφή με έντυπο υλικό. Ωστόσο, η 

οικογένεια αυτών των παιδιών μπορεί να ενθαρρύνει διαφορετικά είδη δεξιοτήτων, 

τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει και να αναδείξει το σχολείο μέσα σε ένα πλαίσιο 

συνεργασίας και σεβασμού (Κωστούλη, 2009).  

 Η Johns Ann (2003) αναφέρει ότι πολύ δουλεμένες παιδαγωγικές θεωρίες έχουν 

σχεδιαστεί στην Αυστραλία για δημοτικό, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ενήλικες 

μετανάστες, εκπαιδευόμενους σε δεύτερη γλώσσα. Αυτές οι παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις  βασίζονται στη θεωρητική εργασία του Μ. Α. Κ. Ηalliday and Systemic 

Functional Linguistics (SFL) και τη συμπληρωματική εργασία άλλων.  

Στη συνέχεια παρατίθενται τρεις θεωρίες που πηγάζουν από τρεις διαφορετικές 

προσεγγίσεις και βασίζονται στα είδη κειμένων: 

 1η θεωρία: Το Σχολείο του Σύδνεϋ 

 Η θεωρία αυτή προαναφέρθηκε και για το λόγο αυτό γίνεται στο σημείο αυτό 

σύντομη αναφορά των 5 βημάτων που προτείνει για τη διαδικασία συγγραφής ενός 

αποτελεσματικού κειμένου, σύμφωνα με τον «Κύκλο της Διδασκαλίας και Μάθησης»  

(Feez, 2002): 

       1.    Οικοδόμηση ενός πλαισίου 

       2.    Μοντελοποίηση και αποδόμηση του κείμενου 

       3.    Συμμετοχική σύνθεση του κειμένου 

       4.    Ανεξάρτητη σύνθεση του κειμένου 

       5.    Σύνδεση με σχετικό κείμενο. 

 2η θεωρία: Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς, από τον Hyon (1996). 

 «English for Specific Purpose» (ESP), είναι μια διεθνής, κίνηση που έγινε νωρίς τη 

δεκαετία του 1960 και η οποία αναφέρεται στη διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένη 

γλώσσα. Ο Swales (1990, στο Johns, 2003), παρέθεσε συνοπτικά τις βασικές αρχές της 

ESP ανάλυσης του είδους των κειμένων. Στην πραγματικότητα, για κάποιους 
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μελετητές του ESP, η ανάλυση των βημάτων είναι συνώνυμη με την ανάλυση των 

ειδών. Το επιχείρημά του Swales , σύμφωνα με SFL, είναι ότι τα κείμενα διαιρούνται 

συμβατικά σε στοιχεία (ή στάδια στο σχολείο του Σύδνεϋ) που εξυπηρετούν με τη 

λειτουργία  τους το συγγραφέα και την κοινότητα.  

  Μια διαφορά ανάμεσα στο ESP και το σχολείο του Σύδνεϋ βρίσκεται στους τρόπους 

με τους οποίους προσδιορίζονται τα είδη κειμένων. Οι αναλυτές του ESP 

προσδιορίζουν τα είδη σε κοινότητες λόγου, όπως ακαδημαϊκούς κλάδους ή 

συγκεκριμένα επαγγέλματα και για να προσδιορίσουν το είδος χρησιμοποιούν την 

ονοματολογία των κοινοτήτων λόγου, όπως «ερευνητικό άρθρο», «δικαστική 

απόφαση», «έκθεση εργαστηρίου». Στο σχολείο του Σύδνεϋ η ονομασία των ειδών 

περιλαμβάνει αφήγηση, σύγκριση / αντίθεση κ.α.. Μια άλλη σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στο ESP και το σχολείο του Σύδνεϋ είναι για ποιον γράφτηκε το ΑΠ. Το ΕSP 

γράφηκε για ενήλικες, άνθρωποι που μαθαίνουν γρήγορα  την ομιλία και τη γλώσσα 

και μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα τη μελέτη τους. (Μαθήματα ΕSP χρειάζονται 

οι επιχειρήσεις, η επιστήμη, η τεχνολογία και άλλοι ακαδημαϊκοί κλάδοι κυρίως σε 

υψηλό επίπεδο). Μια ακόμα σημαντική διαφορά είναι η απόσταση ανάμεσα στη Νέα 

Ρητορική, στην έρευνα και στη θεωρία του ΕSP που μεγαλώνει. Αν και οι πρακτικοί και 

οι ερευνητές από το ΕSP και από το σχολείο του Σύδνεϋ ασχολούνται με τη γλώσσα, 

τη δομή και το πλαίσιο των κειμένων, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην οπτική της 

κουλτούρας τους, στα ονόματα των ειδών, στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα των 

μαθητικών πληθυσμών, στις επιρροές που δέχονται από άλλα προγράμματα και άλλες 

θεωρίες. Διαπιστώνουμε ότι τα Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς είναι Αγγλικά για 

Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (EAP). 

 3η Θεωρία: Η Νέα Ρητορική (ΝR). 

  Πρόκειται για ρητορικές θεωρίες και μελέτες σύνθεσης, που προέκυψαν από 

έρευνες που έγιναν κυρίως στη Ν. Αμερική και που δεν ασχολήθηκαν με το  

γραμματισμό ή στην απόκτηση δεύτερης γλώσσας. Η Νέα Ρητορική επικεντρώνεται 

κυρίως σε ρητορικές, κοινωνικές και ιδεολογικές θέσεις, παρά στην ανάλυση της 

γλώσσας και στην οργάνωση των κειμένων. Οι ερευνητικές μελέτες που έχουν γίνει, 

εστιάζουν στο πλαίσιο μέσα στο οποίο τα είδη κειμένων δημιουργούνται, ιδεολογικό, 

κοινωνικό και ιστορικό, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους τα είδη 

εξελίσσονται και συσχετίζονται. Αυτό που οι NR θεωρίες επισημαίνουν, είναι ότι η 

γνώση των κειμενικών ειδών από τους ειδικούς σε ένα κλάδο ή επάγγελμα είναι 

σιωπηρή και εφαρμόζεται χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση της συγκεκριμένης 

κοινωνικής γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο οι θεωρητικοί του NR συμφωνούν ότι τα 

κείμενα που χρησιμοποιούνται για μελέτη στην τάξη  δεν είναι πλέον αυθεντικά, γιατί 

αποσπώνται από τα αρχικά πλαίσια και τους σκοπούς τους. Με την πάροδο του 

χρόνου οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίζουν ένα αντιπροσωπευτικό είδος γραφής 

όταν το διαβάζουν και να λαμβάνουν υπόψη τον αναγνώστη και το πλαίσιο όταν 

γράφουν.  
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 Από τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις προέρχεται το κειμενοκεντρικό μοντέλο 

διδασκαλίας των κειμένων, σύμφωνα με το οποίο το σχολείο πρέπει να δίνει σε όλους 

τους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διαφορετικά κειμενικά είδη τόσο του 

αναφορικού, όσο και του κατευθυντικού λόγου. Η προσέγγιση αυτή βοηθά ιδιαίτερα 

παιδιά με προβλήματα στο λόγο, που δεν έχουν πρόσβαση σε κειμενικά είδη της 

εξουσίας, παιδιά δηλαδή από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Το 

σχολείο θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να αμβλύνει τέτοιου είδους διαφορές, σε όλες 

τις βαθμίδες του. Ειδικά το δημοτικό σχολείο το οποίο βρίσκεται στην αρχή του 

γραμματισμού των παιδιών, ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι σκόπιμο να 

υποστηρίξει τα μέγιστα τους/τις αδύναμους/ες μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες 

προέρχονται από φτωχά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα και υστερούν σε 

εμπειρίες που αφορούν το γραπτό λόγο. 

 Το κειμενοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας αξιοποιείται και από τις δυο προσεγγίσεις, 

τόσο από την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση, όσο και από την κοινωνικογνωσιακή 

προσέγγιση. Εστιάζει στην αναγκαιότητα να έρθουν σε επαφή οι μαθητές όλων των 

κοινωνικών στρωμάτων με όλα τα κειμενικά είδη, ώστε να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και να μπορέσουν να εξελιχθούν μέσα 

σε αυτήν .  

 Ο Ηλίας Ματσαγγούρας (2004), παρουσιάζει, σύμφωνα με την κειμενοκεντρική 

προσέγγιση και με την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης, πέντε βήματα-κύκλους ως 

πρακτικές διδασκαλίας: 

1ος κύκλος: Το πρώτο βήμα ξεκινά με την υποδειγματική ανάλυση στην ολομέλεια της 

τάξης από τον εκπαιδευτικό ενός κειμένου από δόκιμο συγγραφέα. Το κείμενο αυτό 

αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του κειμενικού είδους που θέλει να διδάξει ο 

εκπαιδευτικός και γι’ αυτό μετά την ανάγνωση αναλύει τα δομικά στοιχεία αυτού του 

είδους και τα λεξικο-συντακτικά χαρακτηριστικά. 

2ος κύκλος: Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί την τάξη στο σύνολό της να αναλύσει άλλο 

αντιπροσωπευτικό κείμενο δόκιμου συγγραφέα, το οποίο ανήκει στο νεοδιδασκόμενο 

κειμενικό είδους και παρεμβαίνει μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

3ος κύκλος: Σύμφωνα με την αρχή της «φθίνουσας καθοδήγησης», ο εκπαιδευτικός 

αναθέτει σε μικρο-ομάδες συνεργαζόμενων μαθητών να ακολουθήσουν τη 

διαδικασία του δεύτερου βήματος, για να αναλύσουν ένα άλλο κείμενο, πάντα του 

ίδιου γένους, ως αναγνώστες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συντονιστικός και 

συμβουλευτικός.  

4ος κύκλος: Από τον τέταρτο κύκλο, οι μαθητές/τριες επιχειρούν ως συγγραφείς 

πλέον, να συνθέσουν δικά τους κείμενα. Είναι σκόπιμο οι πρώτες προσπάθειες 

σύνθεσης κειμένου συγκεκριμένου είδους να γίνουν από την ολομέλεια της τάξης ή 

από μικρο-ομάδες των μαθητών/τριών, ενώ σταδιακά να γίνει το πέρασμα στις 

ατομικές συνθέσεις. Επίσης η βελτίωση των ατομικών γραπτών ενδείκνυται να γίνεται 

εταιρικά, στο πλαίσιο μικρο-ομάδας, δυο ή ακόμη και περισσότερων ατόμων. Σκοπός 

αυτού του κύκλου είναι να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στη χρήση των συμβάσεων. 
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5ος κύκλος: Σκοπός αυτού του κύκλου είναι να αναζητήσουν οι μαθητές/τριες τρόπους 

απόκλισης, ανατροπής και συνδυασμού των συμβάσεων. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν 

ο/η εκπαιδευτικός κρίνει ότι οι μαθητές/τριες έχουν κατακτήσει τις συμβάσεις του 

συγκεκριμένου είδους, έτσι ώστε να μπορούν τώρα πια να αναζητήσουν τρόπους 

εμπλουτισμού και τροποποίησης των κειμενικών δομών και των συμβάσεων.  

 Το μοντέλο αυτό εστιάζει στο περιεχόμενο και τη δομή του παραγόμενου κειμένου. 

Προωθεί τις ισχυρές μορφές λόγου που δίνουν πρόσβαση στην κοινωνική πυραμίδα, 

όπως είναι τα πραγματολογικά, επιχειρηματολογικά και χρηστικά κείμενα. 

Αναδεικνύει τον επικοινωνιακό ρόλο του γραπτού λόγου. Η προσέγγιση αυτή βοηθά 

ιδιαίτερα παιδιά με προβλήματα στο λόγο, που δεν έχουν πρόσβαση σε κειμενικά 

είδη της εξουσίας. Προβάλλει ως ζωντανό πρότυπο συγγραφέα τον ίδιο τον/την 

εκπαιδευτικό, μαζί με τους/τις δόκιμους συγγραφείς (Ματσαγγούρας, 2004).                                                                                                                           

                                                 

1.5.1 Διακειμενικότητα – Γραμματική των κειμένων – Γλωσσική Συνοχή και Άξονας   

Συσχέτισης - Κοινοτοπίες - Ορθογραφία 

 Η σύνδεση των γραπτών κειμένων των μαθητών με άλλα κείμενα οδηγεί στη  

θέσπιση της διακειμενικότητας και της κατανόησης της φύσης των κειμενικών ειδών. 

Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν άλλα κείμενα και να τα αναφέρουν στα δικά τους 

κείμενα. Μπορούν επίσης να συγκρίνουν τα δικά τους κείμενα με άλλα του ίδιου 

είδους. Μπορούν ακόμα να ζητήσουν από άλλους μαθητές/τιες να διαβάσουν και να 

σχολιάσουν τα κείμενά τους και στη συνέχεια να γράψουν κριτική για αυτά (Johns, 

2003).  

 Η θεωρία της διακειμενικότητας υποστηρίζει ότι όλα τα κείμενα εμπεριέχουν άλλα 

κείμενα, αφού οι συγγραφείς, όντας αναγνώστες και οι ίδιοι, δέχονται επιδράσεις.  Η 

διακειμενικότητα στη σύγχρονη μορφή της αγκαλιάζει όχι μόνο λογοτεχνικά έργα και 

γραπτά κείμενα, αλλά κάθε μορφή και είδος επικοινωνίας, ώστε τελικά να διαλύει και 

να συνθέτει ένα νέο λόγο ( Κουράκη, 2008). 

 Η έννοια της διακειμενικότητας προέρχεται από την κειμενογλωσσολογία και 

στηρίζεται στη διαπίστωση ότι σε κάθε νέο κείμενο παρουσιάζονται στοιχεία από 

προηγούμενα κείμενα, τα οποία χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να συνθέσει το δικό 

του κείμενο.  Η «γραμματική των κειμένων» αναφέρεται στη γραμματική των λέξεων, 

των προτάσεων, των κειμένων καθώς και της παραγράφου, ανάλογα με το κειμενικό 

είδος. Επίσης, η γλωσσική συνοχή των κειμένων αναφέρεται στην αλληλοσύνδεση των 

γλωσσικών υποομάδων (λέξεις, προτάσεις) και στον κυρίαρχο διαρθρωτικό άξονα, 

γύρω από τον οποίο το κείμενο οργανώνεται. Ο άξονας συσχέτισης ισχύει και στο 

επίπεδο της μικροδομής, δηλαδή στις λέξεις και στις προτάσεις και στον τρόπο που 

αυτές σχετίζονται μεταξύ τους (προετοιμάζουν για τις επόμενες ή συνδέονται με τις 

προηγούμενες). (Ματσαγγούρας, 2004). 

Οι μαθητές/τριες, κάνοντας διακειμενικές (μεταξύ διαφορετικών κειμένων) και 

περικειμενικές συσχετίσεις (μέσα στο ίδιο το κείμενο), και προχωρώντας σε 
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αποτιμήσεις σύμφωνα με τις ιδέες, τις αναπαραστάσεις, τις γλωσσικές ικανότητες, τα 

πολιτισμικά στοιχεία τα οποία έχουν βιώσει, αρχίζουν σταδιακά να βλέπουν το 

κείμενο όχι ως δεδομένο, αλλά ως τεχνούργημα  Για την κατανόηση του αφηγήματος, 

χρειάζεται ο αναγνώστης να εντοπίσει το ρόλο των ηρώων και τη σχέση τους με την 

εξέλιξη της υπόθεσης, τις μεταξύ τους σχέσεις, την εξέλιξη των χαρακτήρων και τους 

λόγους που συνέβαλαν σε αυτήν την εξέλιξη, σε σχέση με την τροπή που έλαβε στο 

τέλος η υπόθεση, την εξήγηση του ρόλου που παίζουν στην υπόθεση οι 

δευτερεύοντες ήρωες, καθώς και την εξήγηση της συμπεριφοράς τόσο των «κακών», 

όσο και των «καλών» της υπόθεσης (Ματσαγγούρας, 2007). 

  Στα κείμενα των μαθητών/τριών συναντάμε κλισέ και στερεότυπα, τα οποία 

σχετίζονται με τις λεγόμενες κοινοτοπίες. Οι έτοιμες φόρμες που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές/τριες για να αναπαράγουν επιχειρήματα, απόψεις και εμπειρίες εκφράζουν 

τον όρο «κοινοτοπία». Το περιεχόμενο ενός πολιτισμού ανακλάται στις κοινοτοπίες 

του, στις εκδοχές της κοινής σοφίας που έχουν αποδεχτεί τα άτομα στην πλειοψηφία 

τους. Οι μαθητές που εκφράζουν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους με έναν κοινώς 

αποδεκτό τρόπο, που κατανοούν τις δικές τους εμπειρίες ως κοινές και όχι ως 

μοναδικές και τελειώνουν τα κείμενά τους με όμορφες δηλώσεις, χρησιμοποιούν 

τέτοιου είδους κοινοτοπίες. Τα κείμενα υποστηρίζουν το ρόλο του σχολείου σε 

ζητήματα αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης και των πολιτισμικών αξιών των αστών 

(Κωστούλη, 2009).  

  Για να επιτευχθεί η σωστή εικόνα του γραπτού κειμένου και να διευκολυνθούν οι 

επικοινωνιακοί του σκοποί, θα πρέπει το κείμενο να είναι ορθογραφημένο. Στην 

ελληνική γλώσσα το ορθογραφικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως μορφοφωνημικό, γιατί 

στη σχέση αναπαράστασης των φωνολογικών μονάδων από τα γραφήματα, 

εμπλέκεται και η μορφολογία των λέξεων. Η ελληνική γλώσσα χαρακτηρίζεται 

φωνολογικά ημιδιαφανής, γιατί η ορθογραφική απόδοση των φωνημάτων εξαρτάται 

από τη θέση που έχουν αυτά στη λέξη. Αν δηλαδή τα φωνήματα βρίσκονται στη ρίζα 

της λέξης, ισχύουν οι κανόνες της ιστορικής ορθογραφίας, ενώ αν βρίσκονται στην 

κατάληξη έχουν μια σταθερή ορθογραφική απόδοση για κάθε γραμματικό τύπο στον 

οποίο ανήκει αυτή η λέξη (Διακογιώργη &  Βαλμάς &  Μπαρής, 2006). 

 

1.5.2 Είδη κειμένων – Δομή και Υπερδομή του Λόγου  

 

 Ο όρος «κειμενικό είδος» εκλαμβάνεται ως μια διαδικασία που εκπληρώνει το 

σκοπό, και ο όρος «τύπος κειμένου» λειτουργεί ως την υλική πραγμάτωση της 

διαδικασίας (Σπαντιδάκης, 2010). 

   Έχει αποδειχθεί ότι η ταξινόμηση των κειμένων ανάλογα με το περιεχόμενο, τη 

δομή, το ύφος, το σκοπό και τη λειτουργία τους, διευκολύνει τους μαθητές στη γραφή 

και στην αναγνωστική κατανόηση ενός κειμένου. Παραθέτουμε στη συνέχεια την 

ταξινομία του  Ματσαγγούρα (2007), η οποία προορίζεται για σχολική χρήση.  
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 Τα διαφορετικά γλωσσικά χαρακτηριστικά των κειμένων, όπως είναι για παράδειγμα 

οι χρόνοι, οι εγκλίσεις και οι φωνές των ρημάτων, η διαφορετική γλωσσικο-γνωσιακή 

αναπαράσταση της πραγματικότητας και της τοποθέτησης του συγγραφέα έναντι 

αυτής, διαχωρίζουν το λόγο στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες, που αποτελούν τα είδη 

του λόγου: Αφηγηματικός, Περιγραφικός, Επεξηγηματικός, Επιχειρηματολογικός και 

Καθοδηγητικός. Η επισήμανση μορφολογικών και υφολογικών χαρακτηριστικών σε 

κάθε κείμενο  και με βάση το σκοπό που επιτελεί, δημιουργεί οικογένειες κειμένων, 

οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις ακόλουθες κατηγορίες-είδη λόγου: Εκφραστικό Είδος 

Λόγου, Καθοδηγητικό Είδος Λόγου, Αναφορικό Είδος Λόγου και Λογοτεχνικό Είδος 

Λόγου. Κάθε είδος λόγου έχει κειμενικά είδη ως υποκατηγορίες. Στο εκφραστικό είδος 

λόγου ανήκει το κειμενικό είδος της πρωτοπρόσωπης αφήγησης (η οποία έχει ως 

τύπου κειμένων τη βιωματική αναδιήγηση, την αυτοβιογραφία, το ημερολόγιο, την 

εξομολόγηση, την προσωπική μαρτυρία) (Ματσαγγούρας, 2007).  

 Προτείνεται η διδασκαλία να ξεκινήσει από ένα οικείο είδος για τους/τις 

μαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες πρέπει να αντιληφθούν τις διακυμάνσεις που 

σημειώνονται σε διαφορετικές ρητορικές καταστάσεις του ίδιου είδους, σχετικά με τις 

εσωτερικές ρυθμίσεις, το θέμα, τους συμμετέχοντες της κάθε περίπτωσης. Θα 

μπορούσε να γίνει και το αντίθετο, δηλαδή οι μαθητές/τριες να ξεκινήσουν τη 

γνωριμία τους με άγνωστα είδη κειμένων, ώστε να τα προσεγγίσουν με κριτική 

συνείδηση. Σκοπός είναι περνώντας στα οικεία κειμενικά είδη, οι μαθητές/τριες να 

εξακολουθούν να τα προσεγγίζουν με κριτική συνείδηση (Bastian, 2010). 

 Οι μαθητές/τριες πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη κειμένων 

και ότι κάθε είδος έχει τα δικά του δομικά στοιχεία. Η υπερδομή είναι το 

συγκεκριμένο σχήμα στο οποίο κάθε είδος οργανώνει τα δομικά του στοιχεία 

(Ματσαγγούρας, 2004). 

 Η γλώσσα λοιπόν έχει λειτουργική πολυμορφία που είναι αποτέλεσμα της χρήσης της 

για την ικανοποίηση πολύμορφων ανθρώπινων επικοινωνιακών αναγκών. 

Ταυτόχρονα η γλώσσα υπάρχει και ως δομικό σύστημα, δηλαδή ως ένα σύστημα 

στοιχείων με στενή αλληλεξάρτηση. Η γλώσσα αναλύεται σε μορφήματα, που είναι οι 

ελάχιστες σημασιολογικές μονάδες και σε φωνήματα, τα οποία δε μπορούν να 

αναλυθούν σε μικρότερες μονάδες. Τα μορφήματα μιας γλώσσας αποτελούν ανοικτή 

κατηγορία, αφού προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα διαρκώς νέα, ενώ τα φωνήματα 

αποτελούν κλειστή κατηγορία, είναι συγκεκριμένα και περιορίζονται σε μερικές 

δεκάδες για κάθε γλώσσα. Τα φωνήματα με τους ποικίλους συνδυασμούς τους, 

δίνουν χιλιάδες μορφήματα, τα οποία μορφήματα με τη σειρά τους, με τους 

ποικίλους συνδυασμούς τους μας δίνουν απειρία εκφωνημάτων, κάνοντας τη γλώσσα 

ένα ευπροσάρμοστο εργαλείο. Η γλώσσα λοιπόν είναι ένα σύστημα, δηλαδή ένα 

σύνολο από στοιχεία, τα φωνήματα και τα μορφήματα, τα οποία αναπτύσσουν 

μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. Το πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσουν μεταξύ τους 

τα στοιχεία του γλωσσικού συστήματος αποτελούν τη δομή αυτού του συστήματος. 

Οι σχέσεις αυτές είναι δυο ειδών: α) Συνταγματικές σχέσεις, που σημαίνει ότι ένα 
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συγκεκριμένο εκφώνημα προϋποθέτει συγκεκριμένη σειρά των μονάδων που το 

απαρτίζουν, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι μια μη αποδεκτή πρόταση. β) 

Παραδειγματικές σχέσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ομιλητής όταν μιλά, πρέπει να 

επιλέγει τα κατάλληλα φωνήματα και μορφήματα, καθώς και τις κατάλληλες 

προτάσεις για να μεταδώσει το μήνυμά του. Έτσι οι λέξεις και οι προτάσεις παίρνουν 

αξία όταν ενταχθούν μαζί με άλλες στο λόγο (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 

1997).  

 Τα παιδιά είναι σκόπιμο να αντιληφθούν την έννοια της υπερδομής. Πρόκειται για 

την αναγνωρίσιμη δομή που έχουν όλα τα κείμενα του ίδιου είδους, και κάνουν ικανό 

τον αναγνώστη να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να ανακαλέσει το περιεχόμενο του 

κειμένου. Η υπερδομή προσδίδει ταυτότητα στο κείμενο και κάνει δυνατή την ένταξή 

του στην τυπολογία των κειμένων. Για παράδειγμα, στο είδος της αφήγησης, τα 

παιδιά πρέπει να αντιληφθούν τα δομικά στοιχεία του είδους, την αρχική κατάσταση 

και το χωροχρονικό πλαίσιο, τα πρόσωπα, το πρόβλημα ή το στόχο, τις προσπάθειες 

επίλυσης του προβλήματος, την εσωτερική αντίδραση των ηρώων στο πρόβλημα, την 

εξωτερική δράση των ηρώων για την επίλυση του προβλήματος, τα αποτελέσματα 

των προσπαθειών, την κορύφωση της δράσης (Ματσαγγούρας, 1999). 

 Το κειμενικό είδος δεν αποτελεί απλά έναν τύπο κειμένου, αποτελεί κυρίως έναν 

τρόπο μετάδοσης νοήματος. Μερικά κειμενικά είδη είναι σαφώς καθορισμένα, όμως 

μια μεγάλη κατηγορία κειμενικών ειδών βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση. Η ικανότητα 

των παιδιών να μελετούν τη δομή και τις γλωσσικές συμβάσεις που χαρακτηρίζουν 

ένα κειμενικό είδος, αναφέρεται ως μετακειμενική επίγνωση. Πρόκειται για την 

ικανότητα κάποιου να διερευνά τη δομή και την οργάνωση των κειμένων(meta-

textual awareness). Την ικανότητα αυτή την αποκτούν ως ένα βαθμό τα παιδιά που 

φοιτούν στο σχολείο, με την προϋπόθεση ότι μαθαίνουν συγκεκριμένα πρότυπα 

ανταπόκρισης σε διαφορετικούς τύπους κειμένων. Για να μπορέσει το άτομο να 

εστιάσει στο κείμενο, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τα χαρακτηριστικά του και 

να καταφέρει να αποστασιωποιηθεί από αυτό (Κωστούλη, 2009). 

 Τα είδη των κειμένων εξυπηρετούν την ανάγκη για κατηγοριοποίηση των κειμένων, 

με έναν τρόπο που συνδέεται με τις επικοινωνιακές ανάγκες. Κάθε κειμενικό γένος 

έχει τα δικά του δομικά στοιχεία, που σχετίζονται με τους σκοπούς του κειμένου και 

διευκολύνουν τόσο την παραγωγή κειμένων, όσο και την αναγνωστική κατανόηση. 

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο τα παιδιά να διδαχθούν τα αντιπροσωπευτικά κειμενικά 

είδη και τα αντίστοιχα δομικά τους στοιχεία. 

 

1.5.3 Κειμενικό είδος Αφήγησης 

 

 Σκοπός του σχολείου είναι όλοι οι μαθητές, ιδιαίτερα όσοι προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικά στρώματα, να έρθουν σε επαφή με ισχυρά κειμενικά είδη (όπως η 

αφήγηση), τα οποία εκτιμώνται και έχουν υψηλή ζήτηση στα ιδρύματα και στους 

θεσμούς της σύγχρονης κοινωνίας (Σπαντιδάκης, 2010).   
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 Η αφήγηση ή διήγηση είναι το είδος του λόγου που παρουσιάζει την εξέλιξη 

πραγματικών ή φανταστικών πράξεων και εμπειριών, κατά την οποία οι ήρωες 

κινούμενοι από επιθυμίες και ανάγκες δρουν και δημιουργούν καταστάσεις. Οι 

καταστάσεις αυτές προκαλούν στα πρόσωπα του αφηγήματος εσωτερικές και 

εξωτερικές αντιδράσεις και έτσι, μέσα από αλυσιδωτές μορφές (αντι)δράσης 

καταλήγουν στην επίτευξη του  στόχου ή στην ικανοποίηση της κινητήριας επιθυμίας. 

(Ματσαγγούρας 1999).   

  Η πληροφόρηση για τη δυναμική εξέλιξη γεγονότων στη χρονική τους αλληλουχία, η 

οποία γίνεται είτε προς ενημέρωση είτε προς ψυχαγωγία, ανήκει στο αφηγηματικό 

είδος λόγου. Με αναφορά ή με αφορμή τις αναφορές από τη γειτονιά, το σπίτι και το 

σχολείο, μπορούν οι μαθητές/τριες να εξετάσουν θέματα από τη Λογοτεχνία, γιατί 

αναφέρονται συχνά σε κοινωνικά ζητήματα που πραγματεύονται αξιακά και 

ιδεολογικά στοιχεία. Το επισημοποιημένο σχολικό κείμενο αποκτά αυθεντία και ασκεί 

εξουσία στους μαθητές και έτσι κρίνεται απαραίτητη η αποστασιοποίηση, για να 

μπορέσουν οι μαθητές να αντιμετωπίσουν κριτικά το κείμενο. Μια καλή πρόταση 

είναι να αρχίσουμε την ανάλυση κειμένων από σχολικά βιβλία περασμένων εποχών, 

για να μπορέσουν οι μαθητές εύκολα να εντοπίσουν τα ιδεολογικά στοιχεία της 

εποχής τους, προκειμένου να τα κρίνουν (Ματσαγγούρας 2007). 

 Εκμεταλλευόμαστε την προϋπάρχουσα  γνώση του παιδιού. Ο αφηγηματικός τρόπος 

σκέψης υπάρχει εγγενώς στο παιδί, το βοηθά να κατανοεί ιστορίες και να δημιουργεί 

το ίδιο δικές του. Ο Bruner αποκαλεί το σύστημα αυτό αφηγηματικό τρόπο σκέψης 

και το ορίζει ως ένα είδος σκέψης που μας βοηθά να οργανώσουμε τις εμπειρίες μας, 

ώστε να γίνεται κατανοητή η δράση των ανθρώπων. Ο αφηγηματικός τρόπος σκέψης 

ενεργοποιείται αποτελεσματικά με τη χρήση των εικόνων και βοηθά το παιδί να 

μετατρέψει τα εικονιζόμενα σε πλήρες αφήγημα (Ματσαγγούρας, 1999). 

  Στην αφήγηση περιγράφεται το σκηνικό, το οποίο γίνεται  ο χωρικός και ο χρονικός 

προσδιορισμός μιας ιστορίας, ενός παραμυθιού, ενός διηγήματος ή ενός 

μυθιστορήματος. Είναι ο χώρος στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα, ο χρόνος 

στον οποίο εξελίσσονται, καθώς και η διάρκεια που έχουν. Ο χρόνος μιας ιστορίας 

μπορεί να αναφέρεται στο παρόν, στο παρελθόν, στο μέλλον ή και να είναι εντελώς 

απροσδιόριστος…. όπως στα παραμύθια» (Χρύσα Κουράκη,2008). 

 Σύμφωνα με την Pérez (2004) οι προσωπικές ιστορίες είναι σημαντικές για τη 

δημιουργία μιαs κοινότηταs στην τάξη, που εκτιμά τη συνεργασία και την 

ποικιλομορφία. Οι αφηγήσεις και οι ιστορίες, που είναι μια βασική μορφή αφήγησης, 

μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον κόσμο. Οι προσωπικές αφηγήσεις μπορούν να 

περιέχουν πρότυπα  έκφρασης και θέματα που διαφέρουν από πολιτισμό σε 

πολιτισμό. Όλα τα παιδιά έχουν ιστορίες να μοιραστούν και μέσα από την ανταλλαγή, 

διαφορετικά παιδιά μπορούν να προσεγγίσουν, να καταλάβουν και να εκτιμήσουν ο 

ένας τον άλλο. Οι πολιτιστικές ιστορίες από τα σπίτια των παιδιών, καθώς και 

προσωπικές αφηγήσεις για την καθημερινή ζωή, είναι ένας τρόπος για να εκφράσουν 

τα παιδιά την ταυτότητά τους, την υπερηφάνεια, τις ανησυχίες και τα επιτεύγματά 
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τους. Ιδιαίτερα στα παιδιά από άλλους πολιτισμούς δίνεται η ευκαιρία να 

διαπραγματευθούν την ταυτότητά τους με τις προσωπικές αφηγήσεις, να γράψουν 

για τη ζωή τους και ιστορίες που επικαλούνται την ιστορία, τον πολιτισμό, και τη 

διαφορετικότητα. ( Pérez 2004). 

  Ένας τρόπος για να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός τα παιδιά με τη γραφή προσωπικών 

αφηγήσεων, είναι μέσω του εργαστηρίου του συγγραφέα (Calkins, 1986 στο Pérez, 

2004) το οποίο θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινότητας στην τάξη. Το 

εργαστήριο του συγγραφέα επιτρέπει τη μοντελοποίηση του εκπαιδευτικού και τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τέτοιο εργαστήρι 

α) ενθαρρύνοντας τα παιδιά να δημιουργούν ιστορίες για θέματα που έχουν σημασία 

για αυτά, (β) διαθέτοντας στα παιδιά χρόνο για να σχεδιάσουν και να ξαναγράψουν 

το κείμενο, (γ) οργανώνοντας  μικρές ομάδες συζήτησης όπου τα παιδιά μοιράζονται 

και ανταλλάσσουν τα γραπτά τους και κάνουν  προτάσεις ο ένας στον άλλο, (δ) 

παρέχοντας βοήθεια στα παιδιά στη βελτίωση του κειμένου τους και (ε) βρίσκοντας 

τρόπους για δημόσια ανταλλαγή ή δημοσίευση, έτσι ώστε τα παιδιά να μπουν στη 

διαδικασία να επεξεργαστούν τις ιστορίες τους σε ένα πολιτισμικά και αναπτυξιακά 

κατάλληλο πρότυπο και να αναπτυχθούν κοινωνικοπολιτισμικά με αυθεντικό τρόπο. 

Έτσι  με αυτόν τον τρόπο αποκτούν αξία οι πολιτιστικές γνώσεις των παιδιών, τους 

επιτρέπεται η  διαπολιτισμική ανταλλαγή και ενθαρρύνεται η συνεργασία. 

 Στο αναφορικό είδος λόγου ανήκει  το κειμενικό γένος της τριτοπρόσωπης αφήγησης 

(η οποία έχει ως τύπους κειμένων την ιστορική διήγηση, την ειδησεογραφική 

ανταπόκριση, την αναπαράσταση δρώμενων), καθώς και το κειμενικό είδος της 

περιγραφής, η οποία έχει τύπους κειμένων την περιγραφή ζώντων οργανισμών, 

περιγραφή αντικειμένων, χώρου, κοινωνικών δρώμενων ή εθίμων, περιγραφή 

φυσικών φαινόμενων (Ματσαγγούρας, 2007).  

 Ακολουθούν τα δομικά στοιχεία της αφήγησης και της περιγραφής, όπως 

παρατίθενται από τον Η. Ματσαγγούρα (2004). 

 Τα δομικά στοιχεία του αφηγηματικού κειμένου είναι 12:  

α) Το χωροχρονικό πλαίσιο. 

β) Οι ήρωες. 

γ) Η περιγραφή της αρχικής κατάστασης και η εμφάνιση προβλήματος που ανατρέπει 

την αρχική κατάσταση. 

δ) Τα εμπόδια για την επίλυση του προβλήματος. 

ε) Η εσωτερική αντίδραση των ηρώων στα προβλήματα. 

ζ) Τα αποτελέσματα των προσπαθειών. 

η) Η κορύφωση της δράσης. 

θ) Άλλα τυχαία και απρόσμενα γεγονότα. 

ι)  Η λύση του προβλήματος. 

ια) Η αποτίμηση γεγονότων και ηρώων. 

ιβ) Το επιμύθιο, το οποίο συσχετίζει τα γεγονότα της ιστορίας με τα δεδομένα του 

χρόνου του αναγνώστη.  
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 Μια διδακτική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει πιθανές εργασίες για το αφηγηματικό 

κείμενο και η οποία στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση των κειμένων, 

εκπόνησε η Άννα Φτερνιάτη (2000). Οι εργασίες αυτές έχουν στόχο να ασκήσουν τους 

μαθητές στη γραμματική της ιστορίας, στην οργάνωση της δομής επεισοδίων και στην 

αναγνώριση των στοιχείων που συνθέτουν μια αφήγηση. Μέσω των 

μετασχηματισμών των κειμένων, οι μαθητές/τριες παίρνουν την ευκαιρία να 

συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία των προσώπων, του χρόνου, των χώρων, της 

οπτικής γωνίας, του ύφους,  των γραμματικοσυντακτικών φαινόμενων και του 

λεξιλογίου. Ακολουθούν οι εργασίες που προτείνονται: 

 Αφού τα παιδιά διαβάσουν κάποιο αφηγηματικό κείμενο, τους προτείνουμε να 

αλλάξουν ορισμένα από τα γεγονότα της ιστορίας και να της δώσουν ένα διαφορετικό 

τέλος, πιθανότατα πιο απρόσμενο ή πιο εντυπωσιακό. Τα παιδιά δηλαδή μπορούν να 

προτείνουν ποιες αλλαγές θα έκαναν στην υπόθεση της ιστορίας, να προτείνουν μια 

διαφορετική αρχή, μια διαφορετική εξέλιξη ή μια διαφορετική κατάληξη για την 

ιστορία Τους ζητάμε να βρουν σε ποιους χρόνους είναι τα ρήματα του κειμένου και 

στη συνέχεια να τα μετατρέψουν σε χρόνο ενεστώτα, να ξαναδιαβάσουν το κείμενο 

και να παρατηρήσουν τις διαφορές. Τους προτείνουμε να αλλάξουν το ιστορικό 

πλαίσιο της ιστορίας, να φανταστούν δηλαδή ότι η ιστορία διαδραματίζεται σε άλλη 

εποχή, και να σκεφτούν ποιες αλλαγές έπρεπε να κάνουν στο κείμενο. Μπορούν 

επίσης να βρουν τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες αρχίζει η κάθε παράγραφος του 

κειμένου και να σκεφτούν σε τι χρησιμεύουν. Τους ζητάμε να γράψουν μια παρόμοια 

ιστορία με άλλο τίτλο και να χρησιμοποιήσουν για να αρχίσουν την κάθε παράγραφο 

παρόμοιες φράσεις με αυτές που είχε το κείμενο που διάβασαν προηγουμένως 

(Όταν… Και τότε… Ξαφνικά…). Με αφορμή μια εικονογραφημένη ιστορία, ζητάμε από 

τους μαθητές/τριες να διηγηθούν με λόγια αντί με εικόνες την ιστορία αυτή, σε έναν 

φίλο τους που δεν την έχει διαβάσει. Τους ζητάμε δηλαδή να μετατρέψουν σε 

αφηγηματικό κείμενο την εικόνα προσέχοντας να αποδώσουν με λόγια όλες τις 

πληροφορίες και τις λεπτομέρειες των εικόνων, δηλαδή σκηνές, χώρο, χρόνο, 

συναισθήματα, εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες, ένταση φωνής κτλ. Επιπρόσθετα 

θα πρέπει να μετατρέψουν τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, εφόσον δε μιλούν πια τα ίδια τα 

πρόσωπα της ιστορίας, αλλά μεταφέρει τα λόγια τους ο μαθητής/τρια. Ζητάμε από τα 

παιδιά αφού διαβάσουν μια ιστορία, να σκεφτούν πώς θα φαίνονταν τα ίδια τα 

γεγονότα της ιστορίας, μέσα από τα μάτια κάποιων από τους πρωταγωνιστές.  

 

1.5.4 Κειμενικό είδος Περιγραφής 

 

    Το κειμενικό είδος της περιγραφής αξιοποιείται μέσα στο κειμενικό είδος της 

αφήγησης. Η περιγραφή συμπεριλαμβάνεται στην αφήγηση και την εμπλουτίζει. Η 

περιγραφή του χώρου, του χρόνου, των προσώπων, βοηθούν τον αναγνώστη να μπει 

στο πλαίσιο της αφήγησης, να κατανοήσει καλύτερα τους ήρωες, καθώς και το 

περιβάλλον τους. 
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 Η εικονιστική περιγραφή για κάθε τι που βρίσκεται στο χώρο και η δυναμική-

εξελικτική περιγραφή καταστάσεων και φαινόμενων στο χωροχρόνο, ανήκει στο 

περιγραφικό είδος λόγου (Ματσαγγούρας, 2007). 

 Η περιγραφή, όπως και η αφήγηση, εκτυλίσσεται γύρω από τον άξονα χωροχρονικής 

συσχέτισης. Τα περιγραφικά κείμενα ταξινομούνται σε κείμενα απεικονιστικής 

περιγραφής, περιγραφής αντικειμένου, περιγραφής ζώων, περιγραφής φυτών, 

περιγραφής τόπων και χώρων και περιγραφής προσώπων. 

 1. Απεικονιστική Περιγραφή, της οποίας δομικά στοιχεία θεωρούνται: Α) Οι 

αισθητηριακές παραστάσεις που αναφέρονται στην οπτική εικόνα του 

περιγραφόμενου, στην περιγραφή του χώρου στον οποίο βρίσκεται, στη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή που γίνεται η συγκεκριμένη περιγραφή (πού, πώς, 

πότε). Β) Πληροφοριακά στοιχεία για την ιστορία, τη χρήση του περιγραφόμενου και 

του τρόπου με τον οποίο τα δομικά στοιχεία συνδέονται με το πλαίσιο. Γ) Προσωπικές 

σκέψεις, αναζητήσεις και συναισθήματα του συγγραφέα σε σχέση με το 

περιγραφόμενο. Στις απεικονιστικές περιγραφές, ο συγγραφέας πρέπει να 

ακολουθήσει ταξινομικά συστήματα, όπως για παράδειγμα η μετάβαση από τα 

μεγάλα προς τα μικρά, από τα δυνατά προς τα αδύνατα, από τα κοντινά προς τα 

μακρινά, από τα γνωστά προς τα άγνωστα, από τα ψηλά προς τα χαμηλά, από το 

συνολικό στο μερικό. Όσα προαναφέρθηκαν μπορούν να δοθούν και με αντίθετη 

φορά, όπως για παράδειγμα από τα μικρά προς τα μεγάλα. Συνηθίζεται πάντως να 

γίνεται περιγραφή από το γενικό προς το μερικό και από το εξωτερικό προς το 

εσωτερικό. Τα επιμέρους στοιχεία δίδονται και αυτά με κάποια σειρά, όπως από κάτω 

προς τα πάνω και από το κέντρο προς την επιφάνεια ή και αντίστροφα.  

 2. Περιγραφή Αντικειμένου: Ακολουθεί βοηθητικό πλαίσιο για τους μαθητές 

Α) Πρόλογος: Πώς και πότε το απέκτησα ή πώς και πού το πρωτογνώρισα, πού 

βρίσκεται, ποια η αφορμή της περιγραφής. Β) Ανάπτυξη: Γενική εντύπωση, βασικά 

χαρακτηριστικά, λεπτομέρειες, ποικιλία και σύγκριση ειδών, πώς κατασκευάζεται, 

πού, πώς και γιατί χρησιμοποιείται, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, προσωπικά ή 

ιστορικά περιστατικά για το αντικείμενο. Γ) Επίλογος: Συναισθήματα, σκέψεις και 

προοπτική. 

 3. Περιγραφή ζώων: Ακολουθούν τα δομικά στοιχεία. 

Α) Πρόλογος: Κατηγορία στην οποία ανήκει το ζώο, προέλευση και ιστορία του, γενική 

εντύπωση από το μέγεθος, το χρώμα, το σχήμα, την κίνηση, τον τρόπο αντίδρασης και 

συναισθήματα για όλα αυτά. Β) Ανάπτυξη: Η περιγραφή μελών με λογική σειρά, 

αξιοπρόσεκτες λεπτομέρειες, κίνηση και δράση του ζώου, νοητικές ικανότητες και 

λοιπές ιδιότητες, πού ζει, με τι τρέφεται, ποια η σχέση του  με τον άνθρωπο. Γ) 

Επίλογος: Σκέψεις και δεσμοί συναισθηματικοί. 

 4. Περιγραφή φυτών: Ακολουθούν τα δομικά στοιχεία. 

Α) Πρόλογος: Ο τόπος όπου βρίσκεται ή φύεται, η ιστορία του συγκεκριμένου φυτού ή 

προέλευση φυτικού είδους ή οικογένειας φυτών. Β) Ανάπτυξη: Γενική εικόνα του 

φυτού, χαρακτηριστικό του στοιχείο όπως άνθος, χρώμα, αγκάθι, καρπός κτλ., 
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συστηματική περιγραφή μερών από τη ρίζα μέχρι τα φύλλα, ανάδειξη στοιχείων που 

δηλώνουν την οικογένεια στην οποία ανήκει και το περιβάλλον που ζει, παρουσίαση 

εποχιακών αλλαγών, θέση και σχέση φυτικού είδους με την παράδοση, την οικονομία 

και τη ζωή του τόπου. Γ) Επίλογος: Προσωπική τοποθέτηση έναντι φυτού, ευχή, 

επιθυμία ή πρόβλεψη για το μέλλον του. 

 5. Περιγραφή τόπων και χώρων: 

Α) Πρόλογος: Γεωγραφικός προσδιορισμός χώρου, όνομα, γένος, χαρακτηρισμός και 

ιστορία του. Β) Ανάπτυξη: α)Γενική εντύπωση, τοπική ή πανοραμική ή κυκλική 

περιγραφή, ανάδειξη κάποιας λεπτομέρειας, η ζωή μέσα σε αυτό το χώρο, αλλαγές με 

τις εποχές ή με την ώρα, γνωστά περιστατικά, συναισθήματα και σκέψεις που γεννά. 

Γ) Επίλογος: Γενική κρίση, σκέψεις και συναισθήματα για τη θέση του, την ομορφιά 

του, το ρόλο του, σκέψεις και προσδοκίες για το μέλλον του. 

6. Περιγραφή προσώπων: Α) Πρόλογος: Ποιο είναι το πρόσωπο, αναφορά στο ήθος, 

την ηλικία και το επάγγελμα, γενικός χαρακτηρισμός που το διακρίνει από τα 

υπόλοιπα της ομάδας και η σχέση μας με το πρόσωπο. Β) Ανάπτυξη: Γενική εντύπωση 

εξωτερικών χαρακτηριστικών, περιγραφή προσώπου, περιγραφή χεριών, κάτω άκρων, 

κορμού και τυχόν χαρακτηριστικών κινήσεων, περιγραφή και αιτιολόγηση τρόπου 

ένδυσης, περιγραφή συμπεριφοράς στην εργασία και την καθημερινή ζωή, αρετές, 

ελαττώματα και κλίσεις, χαρακτηριστικά επεισόδια ζωής που εκφράζουν έμμεσα το 

ήθος του. Γ) Επίλογος: Γενική κρίση δική μας και άλλων και ανακεφαλαίωση 

(Ματσαγγούρας, 2004). 

 Γενικότερα τα δομικά στοιχεία του περιγραφικού κειμένου είναι: α) Αισθητηριακές 

παραστάσεις (οπτικές, ακουστικές κ.λπ.). β) Πληροφορίες που αφορούν την ιστορία, 

τη χρήση του αντικειμένου κ.λπ.. γ) Προσωπικές σκέψεις, συναισθήματα του 

συγγραφέα. (Σπαντιδάκης, 2011). 

 Τόσο η αφήγηση όσο και η περιγραφή αποτελούν σημαντικά κειμενικά γένη, που ως 

αντικείμενα διδασκαλίας αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις - εμπειρίες και 

βοηθούν στη δόμηση της σκέψης. 

 

1.5.5 Επιχειρηματολογικά Κείμενα 

 

 Τα επιχειρηματολογικά ή επεξηγηματικά ακαδημαϊκά κείμενα έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει η Johns (2003). 

1. Τα ακαδημαϊκά κείμενα πρέπει να είναι σαφή στην επιχειρηματολογία και στη χρήση 
λεξιλογίου. 

2. Το θέμα και το επιχείρημα πρέπει να προαποκαλύπτονται, όπως το είδος απαιτεί.  
3. Οι συγγραφείς πρέπει να παρέχουν χάρτες ή πινακίδες για τους αναγνώστες του 

κειμένου, που θα τους λένε που βρίσκονται και πού πηγαίνουν. 
4. Η γλώσσα των κειμένων θα πρέπει να αναπτύσσει μια απόσταση ανάμεσα στο/στη 

συγγραφέα και στο θέμα, για να υπάρχει αντικειμενικότητα. 
5. Οι συγγραφείς πρέπει να έχουν «γάντια από καουτσούκ», ποιότητα της φωνής και της 

γραφής, δηλαδή θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Το «εγώ» θα πρέπει να 
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χρησιμοποιείται με φειδώ και μόνο σε τμήματα που εξυπηρετούν συγκεκριμένες 
λειτουργίες. 

6. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αντισταθμίζουν τη θέση τους, αντιπαραβάλλοντας την 
έρευνά τους, με αντίθετες θέσεις. 

7. Τα κείμενα θα πρέπει να επιδεικνύουν την κατανόηση της πραγματικότητας που 
μοιράζονται με τους αναγνώστες ή με τα μέλη της γλωσσικής κοινότητας στην οποία 
το κείμενο απευθύνονται και να διατυπώνονται με σαφήνεια. 

8. Τα κείμενα θα πρέπει να επιδεικνύουν την κατανόηση των σχέσεων εξουσίας και των 
κοινωνικών σχέσεων, όπως είναι ο ρόλος των αναγνωστών/στριών και των 
συγγραφέων. 

9. Τα κείμενα θα πρέπει να αναγνωρίζουν το ρόλο του πλαισίου και τη σημαντική 
επίδραση της διακειμενικότητας, την εκμετάλλευση των κειμένων και τα δεδομένα 
που προωθούν, την επιχειρηματολογία και τη συζήτηση. 

10. Τα κείμενα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινότητας ή της τάξης 
(Johns, 1997). 
 Επιχειρηματολογικό κείμενο είναι η αρτιότερη λογική κατασκευή. Άλλο ο 

επιχειρηματολογικός λόγος και άλλο ο λόγος της πειθούς, που επιβάλλει συχνά χωρίς 

εσωτερική αποδοχή θέσεις που περνάνε, ως θέσεις αυθεντίας. Επιχειρηματολογικό 

λόγο έχουμε όταν τα στοιχεία της αιτιολόγησης αναφέρονται άμεσα στη θέση και 

προσπαθούν να τη στηρίξουν με αντικειμενικούς όρους. Ο επιχειρηματολογικός λόγος 

δεν εμφανίζεται συνήθως ως αυτοτελές κείμενο, αλλά μέσα σε αφηγηματικά, 

περιγραφικά και πραγματολογικά κείμενα. Τα χαρακτηριστικά του δέκτη καθορίζουν 

με ποια σειρά και με ποια έμφαση θα παρουσιαστούν τα επιχειρήματα. Μπορούν να 

αναφερθούν τρία επίπεδα επιχειρηματολογικού λόγου με επιμέρους στάδια, τα 

οποία καλύπτουν και ανακαλύπτουν τα παιδιά καθώς εξελίσσονται στο κειμενικό 

αυτό είδος: 

  Ι. Επίπεδο θέσης: Το επίπεδο αυτό αρχίζει για τα   παιδιά μεταξύ 10-11 ετών και για 

αυτό το λόγο τα επιχειρηματολογικά κείμενα εντάσσονται στα κείμενα σχολικής 

χρήσης από αυτήν την ηλικία και μετά. Στάδιο α: Ατεκμηρίωτη θέση: Τα άτομα 

εκφράζουν ατεκμηρίωτες προτιμήσεις θέσεις και κρίσεις, αλλά δεν είναι σε θέση να 

τις στηρίξουν. Στάδιο β: Τεκμηριωμένη θέση:  Έχουμε αυθεντικά επιχειρήματα που 

στηρίζονται σε α) λογικές αρχές (λογικό επιχείρημα) β) αξίες, νόρμες και αρχές κοινά 

αποδεκτές (αξιακό επιχείρημα που στηρίζεται σε παραδεκτές αξίες) γ) αιτιοκρατικές 

σχέσεις (αιτιοκρατικό επιχείρημα, που στηρίζεται σε διαπιστωμένες αλήθειες) δ) 

πραγματολογικά δεδομένα (πραγματολογικό επιχείρημα). 

ΙΙ Επίπεδο: Αντιπαράθεσης θέσης και Αντίθεσης: Στάδιο γ: Τεκμηρίωση θέσης και 

αναφορά αντίθεσης:  Η «αντι - θέση» στη «θέση», είναι η αναφορά στην αντίθετη 

άποψη. Όμως στο στάδιο αυτό την αναφέρουν χωρίς επιχειρήματα, μόνο για να την 

απορρίψουν. Στάδιο δ: Τεκμηρίωση θέσης και τεκμηρίωση αντίθεσης: Εδώ 

προχωρούν σε επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές της αντίθετης 

άποψης, χωρίς όμως να κάνουν αντιπαράθεση των εκατέρωθεν επιχειρημάτων. 

Στάδιο ε: Πρόκειται για ολοκληρωμένη αντιπαράθεση θέσης και αντίθεσης και είναι 

σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του επιχειρηματολογικού κειμένου. Είναι με λίγα λόγια, 
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η αναφορά στο κείμενο των αντιθέσεων. Αυτό συμβαίνει με τη σταδιακή 

απομάκρυνση από την εγωιστική θεώρηση του κόσμου, δηλαδή με την ενσυναίσθηση 

ή αντιμεταχώρηση (empathy). Τα παιδιά προσπαθούν, από τη σκοπιά της θέσης, να 

ανασκευάσουν τα επιχειρήματα της αντίθεσης και να την απορρίψουν αιτιολογημένα. 

Η αντιπαράθεση δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο επιθετικό και αρνητικό. Οι μαθητές 

πρέπει να αναγνωρίσουν το δικαίωμα στη διαφοροποίηση των απόψεων που έχουμε 

όλοι. Ο επιχειρηματολογικός λόγος τους δίνει τη δυνατότητα να πείσουν για την 

ορθότητα και τη σημαντικότητα των δικών τους θέσεων, αναδεικνύοντας τις 

αδυναμίες των αντίθετων απόψεων. Το ζητούμενο στον επιχειρηματολογικό λόγο δεν 

είναι η απλή άσκηση των μαθητών σε τεχνικές αντιπαράθεσης, αλλά η ανάπτυξη 

στάσεων και δεξιοτήτων διαλεκτικής αντιπαράθεσης. 

ΙΙΙ Επίπεδο Διαλεκτικής Σύνθεσης Θέσης και Αντίθεσης: Στάδιο στ: Άμβλυνση βαθμού 

απολυτότητας. Στάδιο ζ: Διατύπωση προϋποθέσεων και αναγνώριση εξαιρέσεων. Ο 

ρόλος του κειμενικού αυτού είδους στην κοινωνική συνύπαρξη είναι σημαντικός για 

την επίλυση προβλημάτων, διλημμάτων προσωπικής και κοινωνικής ζωής, αφού 

βοηθά το άτομο να επικοινωνεί διαλεκτικά και διαλλακτικά με τις αντίθετες απόψεις 

και να προβαίνει σε συνδυαστικές  υπερβάσεις  (Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2001). 

 Με το επιχειρηματολογικό κείμενο πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα ή να 

καταλήξουμε στο πιθανό αποτέλεσμα μιας πρόβλεψης. Τη διαδρομή της σκέψης από 

το ένα δεδομένο-γεγονός στο άλλο πρέπει να τη συνδέουν αιτιοκρατικές σχέσεις. Ο/η 

μαθητής/τρια συγγραφέας γράφει κάθε φορά τη βασική αιτία μαζί με τις 

λεπτομέρειές της (τους λόγους για μια συγκεκριμένη επιλογή ή ένα απρόσμενο 

γεγονός ή ένα σύνθετο φαινόμενο). Την απεικόνιση της διαδικασίας αποτυπώνει η 

γραφική αναπαράσταση ψαροκόκαλο (Σπαντιδάκης, 2011), (βλ. παράρτημα 3).  

1.5.6 Δημιογραφικό άρθρο 

 Το δημοσιογραφικό άρθρο είναι το κειμενικό είδος που μπορεί να φιλοξενήσει όλα 

τα υπόλοιπα κειμενικά είδη στις στήλες του. Μπορεί δηλαδή να είναι ένα 

επιχειρηματολογικό κείμενο που επιχειρεί να πείσει τους αναγνώστες του για κάτι, να 

είναι πραγματολογικό κείμενο που δίνει πληροφορίες, να είναι αφηγηματικό άρθρο 

με την αφήγηση γεγονότος κλπ. Τα χαρακτηριστικά του ως κειμενικό είδος είναι ο 

τίτλος, το όνομα του/της δημοσιογράφου, η αντικειμενική παράθεση στοιχείων και 

ανάγκη για πληροφόρηση και ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού. Θα πρέπει 

σύμφωνα με το σκοπό και το ακροατήριο το κείμενο του δημοσιογραφικού άρθρου 

να έχει και το ανάλογο ύφος, δηλαδή να είναι αντικειμενικό, πληροφοριακό, σοβαρό 

ή καυστικό ή χιουμοριστικό, ανάλογα με το αν ο/η δημοσιογράφος θέλει να 

πληροφορήσει, να καυτηριάσει, να διακωμωδήσει κλπ. (Ματσαγγούρας, 2004). 

1.5.7   Πρόσκληση 

 Οι μαθητές/τριες της τάξης μπορούν αρχικά για τη σύνταξη της πρόσκλησης να 

χωρισθούν σε τετραμελείς ανομοιογενείς ομάδες και να συντάξουν τα προτεινόμενα 
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σχέδια πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η ολομέλεια μέσα από χαλαρής έντασης 

ανταγωνιστικές διαδικασίες, μπορεί να επιλέξει και να αξιοποιήσει το καλύτερο 

σχέδιο πρόσκλησης, σύμφωνα πάντα με τα δομικά στοιχεία του είδους. Για 

διευκόλυνση του/της μαθήτριας, ο/η εκπαιδευτικό ορίζει την επικοινωνιακή 

κατάσταση και το σκοπό της επικοινωνίας (τη σχετική εκδήλωση: πάρτι γενεθλίων, 

πρόσκληση βάφτισης, πρόσκληση για παρουσίαση βιβλίου, πρόσκληση για μια 

έκθεση ζωγραφικής στο σχολείο, πρόσκληση για έκθεση βιβλίου κ.λπ.). Επίσης, ο/η 

εκπαιδευτικός φροντίζει να αναδειχθεί ή να προταθεί το σχετικό ειδικό λεξιλόγιο και 

διευκρινίζεται στους/στις μαθητές/τριες ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην 

πρόσκληση μέλλοντας χρόνος. Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να τους προτείνει 

τη χρήση ρημάτων, όπως: θα γίνει, θα ακολουθήσει, θα διατίθεται, θα σας 

περιμένουμε κ.λπ. (Ματσαγγούρας, 2004). 

 

1.6 Περικείμενο – Συγκείμενο - Ακροατήριο 

  Η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας δέχεται ότι το περιεχόμενο ενός λογοτεχνικού 

κειμένου καθορίζεται από τα συλλογικά βιώματα και τη συλλογική σκοπιά του/της 

συγγραφέα/ως, ενώ η δομή και η μορφή του αποτελεί έκφραση των κοινωνικών και 

ιστορικών συνθηκών μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε. Η θεωρία της κειμενολογίας 

προβάλλει την έννοια του περικειμένου (context) που υποστηρίζει ότι το 

καταστασιακό περιβάλλον διαμορφώνει τη συμπεριφορά των ατόμων και γι’ αυτό 

πρέπει η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι εκδηλώσεις αυτής, μέρος των οποίων 

αποτελεί το γραπτός λόγος, να μελετώνται μέσα στο πλαίσιο αυτού του 

περιβάλλοντος. 

  «Η διδασκαλία των κειμένων χρειάζεται συστηματική αξιοποίηση των πληροφοριών, 

οι οποίες αφενός ερμηνεύουν τη μορφή και το περιεχόμενο ενός κειμένου που δίδεται 

προς επεξεργασία και αφετέρου περιορίζουν και διαμορφώνουν τη μορφή και το 

περιεχόμενο των προφορικών ή γραπτών κειμένων που καλείται να συνθέσει ο 

μαθητής. Οι πληροφορίες αυτές είναι α) διακειμενικές, δηλαδή σχετικές με άλλα ανάλογα 

κείμενα και γλωσσικά σχήματα, β) περικειμενικές, δηλαδή αναφερόμενες στην 

επικοινωνιακή περίσταση (λ.χ. πομπός, δέκτης, στόχος, δίαυλος, χώρος, χρόνος) του 

κειμένου και γ) ενδοκειμενικές, δηλαδή συναφείς με τα εκφραστικά και τα οργανωτικά 

γνωρίσματα του κειμένου………………………………………………………… 

 Στα κειμενικά χαρακτηριστικά ανήκει η τυπική οργάνωση κάθε κειμενικού είδους 

(υπερδομή), οι φράσεις, οι συντακτικές δομές και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται 

συνήθως. Από τους πιο καθοριστικούς εξωκειμενικούς περιορισμούς είναι ο στόχος 

του κειμένου, οι συνθήκες της ανάγνωσης ή της ακρόασής του ή της παραγωγής του 

(χώρος, χρόνος), οι γνώσεις του αναγνώστη ή του ακροατή για το θέμα».( ΑΠ, σελ. 55).  

  Η γραφή θα αξιοποιηθεί και θα αξιολογηθεί ως ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται 

για συγκεκριμένες επικοινωνιακές ανάγκες, μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό, 

πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο. Ο συγγραφέας-μαθητής/τρια είναι μέλος ενός 

κοινωνικού συστήματος δραστηριότητας, το οποίο παρέχει τη διαμεσολαβημένη 
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κοινή γλώσσα, η οποία εξυπηρετεί τη γνωσιακή ανάπτυξη (θεωρία δραστηριότητας). 

Ο/η συγγραφέας-μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα να νοηματοδοτήσει και να 

εγκαθιδρύσει τις παρουσιαζόμενες πληροφορίες, τα εργαλεία και τα μέσα, καθώς τα 

χρησιμοποιεί μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον επικοινωνίας (Σπαντιδάκης, 2010). 

  Η έρευνα γύρω από το γραπτό λόγο προσανατολίζεται στο να εντάσσονται τα 

κείμενα και τις διαδικασίες παραγωγής γραπτού λόγου σε συγκεκριμένους τύπους 

περικειμένων, λαμβάνοντας υπόψη τη διεπίδραση κειμένου-περικειμένου. Το 

περικείμενο, ως μια μεταβλητή ξένη ως προς το γραπτό λόγο, θεωρείται ότι μπορεί να 

ελεγχθεί απόλυτα. Τα μακροπερικείμενα αναφέρονται στον πολιτισμό και την 

κοινωνική ομάδα, ενώ τα μικροπερικείμενα αφορούν τον συγκεκριμένο τρόπο με τον 

οποίο ο/η συγγραφέας αξιολογεί και απαντά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

άμεσου περικειμένου της περίστασης, όπως είναι ο στόχος, ο τύπος του κειμένου, ο 

παραλήπτης, η ηλικία (Κωστούλη, 2009).  

  Παράλληλα με το ευρύτερο-πολιτιστικό περικείμενο, υπάρχει και το άμεσο 

επικοινωνιακό περικείμενο που το συνιστούν οι εμπλεκόμενοι στη γραπτή 

επικοινωνία δηλαδή ο/η συγγραφέας και ο/η αναγνώστης/στρια, καθώς και οι στόχοι, 

οι παραδοχές, οι προσδοκίες, ο τρόπος δόμησης του κειμένου και οι γνώσεις σχετικά 

με το θέμα του κειμένου. Ο όρος συγκείμενο (co-text) έχει στενότερη έννοια στη 

γλωσσολογία από ότι το περικείμενο. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει το άμεσο 

περιβάλλον του κειμένου, που το συνιστούν τα συμφραζόμενα που προηγούνται ή 

έπονται μιας πρότασης, λέξης ή παραγράφου και συμβάλλουν στη νοηματοδότηση 

(Ματσαγγούρας, 2004). 

 Για να γίνει κατανοητό ένα κείμενο στον αναγνώστη/στρια (ακροατήριο), ο/η 

συγγραφέας θα πρέπει να τον/την λάβει υπόψη του από το πρώτο στάδιο του 

σχεδιασμού και στη συνέχεια να προσαρμόσει τη γραφή του στις ανάγκες και στα 

ενδιαφέροντά του (Σπαντιδάκης, 2011). 

 Ο/η συγγραφέας πρέπει να μειώσει τις διαφορές που τον/την χωρίζουν από τους 

αναγνώστες/στριες, όσον αφορά τις γνώσεις, τις στάσεις και τις ανάγκες τους. Πολλές 

από τις αποφάσεις που παίρνουν οι συγγραφείς επηρεάζονται από τον/την 

πραγματικό/ή ή φανταστικό/ή αναγνώστη/στρια. Υπάρχουν σημαντικοί παράμετροι 

που πρέπει να λάβει υπόψη του ο/η συγγραφέας ως προς τον/την αναγνώστη/στρια, 

όπως η ηλικία. Μια κρίσιμη παράμετρος είναι η γνώση του για το θέμα και η στάση 

του σχετικά με αυτό. Αν π.χ. οι αναγνώστες/στριες δεν έχουν το σωστό υπόβαθρο για 

να καταλάβουν το/τη συγγραφέα, τότε αυτός πρέπει να τους εξασφαλίσει κάποια 

στοιχεία γι’ αυτό. Είναι σημαντικές οι εικόνες του/της αναγνώστη/στριας για το θέμα, 

γιατί οι εικόνες αυτές δημιουργούν διαφορετικές στάσεις και συναισθήματα από 

μέρους του. Για παράδειγμα, μια λίμνη δημιουργεί συνειρμούς όπως ψάρεμα, 

θαλάσσιο σκι, εξωλέμβιες, αλίευση. Κάποιος άλλος μπορεί να σκεφτεί, βασισμένος 

στα βιώματά του, βροχερές μέρες, κρύο και υγρασία, ενώ κάποιος άλλος ήλιο, 

κολύμπι, ιστιοπλοΐα κλπ. Ο/η συγγραφέας πρέπει να προβάλλει τις δικές του εικόνες 
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στον/στην αναγνώστη/στρια, για να τον βοηθήσει να τον/την  κατανοήσει (Flower, 

2000).  

 Το πλαίσιο, το περικείμενο, το συγκείμενο και το ακροατήριο επηρεάζουν την 

αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου, γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός 

είναι σκόπιμο να εστιάζει την προσοχή των μαθητών του σε αυτά στο στάδιο της 

καθοδήγησης. 

 

1.6.1 Η κουλτούρα της τάξης 

 Στο πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφει ένας/μια μαθητής/τρια, ανήκει και η κουλτούρα 

της τάξης. Η κουλτούρα της τάξης διαμορφώνεται από τα μέλη της, τα οποία με τη 

σειρά τους συνδιαμορφώνονται μέσα σε αυτήν και λειτουργεί ως ενεργή 

μικροκοινωνία. Είναι επόμενο, ότι κάθε μικρός/ή συγγραφέας μπορεί να επιδράσει 

στην κουλτούρα της τάξης και να δεχτεί επιδράσεις από αυτήν. 

 Οι σχολικές τάξεις, αντί να θεωρούνται στατικά πλαίσια, μέσα στα οποία 

εφαρμόζεται το πρόγραμμα σπουδών και διαβιβάζεται η μάθηση στους/στις 

μαθητές/τριες, επανερμηνεύονται ως κοινότητες μάθησης, των οποίων η κουλτούρα 

συνοικοδομείται από όλα τα μέλη, καθένα από τα οποία συμβάλλει με την εμπειρία 

του (Κωστούλη, 2009). 

 Επειδή οι μαθητές από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες μπορεί να έχουν 

διαφορετικές προσδοκίες για την εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί δεν θα είναι σε θέση 

να προβλέψουν μια συγκεκριμένη κουλτούρα για όλες τις τάξεις. Δάσκαλος και 

μαθητές θα πρέπει να διαπραγματευτούν και να δημιουργήσουν τον πολιτισμό της 

τάξης και της σχολικής κοινότητας. Ως κουλτούρα στην τάξη νοούνται οι κανόνες για 

την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, όσον αφορά τη χρήση του χώρου 

και του χρόνου, τη χρήση των πόρων, καθώς και την αποτίμηση της συμπεριφοράς σε 

μια συγκεκριμένη τάξη. Το περιβάλλον της τάξης που εκτιμά τη διαφορετικότητα και 

αντικατοπτρίζει τις αξίες των σπιτιών των μαθητών, είναι πιο ευνοϊκό περιβάλλον για 

μάθηση. Ο πολιτισμός στην τάξη αντικατοπτρίζει τις αξίες του σχολείου και της 

κοινωνίας γενικά. Η κουλτούρα στην τάξη μπορεί να είναι ένας σύνθετος πολιτισμός, 

όπου οι μαθητές αξιοποιούν την κουλτούρα από το σπίτι, την εμπειρία της κοινότητας 

και μαθαίνουν για την επικρατούσα κουλτούρα-πολιτισμό. Σε μια τάξη που εκτιμά τη 

γλώσσα που μιλούν στο σπίτι οι μαθητές/τριες και τον πολιτισμό που φέρουν, θα έχει 

ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο η ζωή στο 

σχολείο, ώστε να μην  είναι τόσο διαφορετική από τη ζωή έξω από το σχολείο. Τα 

παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν στο σχολείο αυτό έχουν μάθει 

στο σπίτι, και αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο είναι σκόπιμο να σχετίζονται με αυτά 

που ζουν στην καθημερινή τους ζωή, μέσα στα σπίτια και τις κοινότητές τους. Για να 

υλοποιηθεί μια τέτοια νοοτροπία, πρέπει οι εκπαιδευτικού να παρέχουν στα παιδιά 

τις επιλογές που ενισχύουν την αληθινή συνεργασία, τη διαπραγμάτευση και την 

αυθεντική μάθηση. Η πρόκληση για τους/τις εκπαιδευτικούς στην πολυγλωσσική, 
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πολυπολιτισμική αίθουσα διδασκαλίας, είναι να καταλάβουν πώς η διαφορετική 

κοινωνική προέλευση των παιδιών προωθεί το γραμματισμό και συμβάλλει στην 

επίτευξη του στόχου για τη συνολική ανάπτυξης της παιδείας, μα και του ατόμου. 

(Pérez, 2004). 

 

1.7  Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου και αναγνωστικής κατανόησης 

 Ο εκπαιδευτικός και ο ερευνητής πρέπει να ανακαλύψουν τεχνικές για να 

αξιολογήσουν το γραπτό λόγο του/της μαθητή/τριας, όχι μόνο για να καθορίσουν τη 

συνεχή πρόοδο, αλλά και για να αναγνωρίσουν τις μελλοντικές ανάγκες, ως προς το τι 

πρέπει να διδαχτεί στο/στη μαθητή/τρια. Δεδομένου των πολλαπλών δεξιοτήτων που 

χρειάζονται οι καλοί/ές συγγραφείς, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται εργαλεία 

αξιολόγησης, για να μπορούν να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν 

σχετικά με τη διδασκαλία που πρέπει να κάνουν. Δυστυχώς οι περισσότεροι/ες 

εκπαιδευτικοί παραμελούν να δίνουν πληροφορίες στους/στις μαθητές/τριες σχετικά 

με την απόδοσή τους στο γράψιμο. Μέχρι όλοι οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν αυτήν 

την ευθύνη, πολλοί μαθητές/τριες θα μείνουν πίσω στην πρόοδό τους (McCurdy at al , 

2010). 

 Η αξιολόγηση για το γραπτό λόγο, ανάλογα με το χρόνο και το σκοπό εφαρμογής της, 

μπορεί να είναι διαμορφωτική, δηλαδή να λειτουργεί ανατροφοδοτικά σε καθημερινή 

βάση και τελική, δηλαδή μετά από έναν κύκλο προσπαθειών να αξιολογεί το τελικό 

αποτέλεσμα.  

 Η αξιολόγηση του γραπτού κειμένου μπαίνει ως πολύτιμο εργαλείο στην καθημερινή 

πρακτική της τάξης με διάφορες μορφές, όπως αυτοαξολόγηση και ετεροαξιολόγηση. 

Η καθημερινή αυτή αξιολόγηση παίρνει τη μορφή διαμορφωτικής αξιολόγησης ως 

προς την περίσταση επικοινωνίας, την οργάνωση του κειμένου και τους κανόνες 

γραφής. Για την αξιολόγηση είναι απαραίτητο το αρχικό σχεδιάγραμμα ως πρώτο 

στάδιο παραγωγής κειμένου και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το κείμενο 

(Ιορδανίδου & Φτερνιάτη, 2000).  

 Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Διδασκαλία της επικοινωνιακής χρήσης της 

γλώσσας», η Μαρία Παπανδρικοπούλου (2000) προτείνει την ακόλουθη αξιολόγηση 

του έργου του μαθητή: α) Στην αυτοαξιολόγηση ο/η μαθητής/τρια διορθώνει μόνος/η 

του/της τα ορθογραφικά λάθη, με τη βοήθεια λεξικού. Έτσι επισημαίνει πρώτα ο/η 

μαθητής/τρια τα λάθη και μετά ο/η εκπαιδευτικός. Επισημαίνονται ακόμα λάθη που 

αφορούν το περιεχόμενο, την έκφραση, το ύφος, τη δομή κτλ. και έτσι μέσα από 

αυτήν την διαδικασία μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η πιθανότητα επανάληψης του 

ίδιου λάθους από το/τη μαθητή/τρια. β) Στην ετεροαξιολόγηση οι μαθητές/τριες 

διορθώνουν ο ένας το κείμενο του άλλου ανταλλάσσοντας τετράδια και έτσι γίνονται 

ουσιαστικοί παρατηρητές και διορθωτές των εργασιών των συμμαθητών τους. Όταν 

οι εργασίες διαβάζονται στην ολομέλεια της τάξης, οι μαθητές διορθώνουν λάθη 

σχετικά με την οργάνωση του περιεχομένου, την έκφραση, το πλαίσιο, την 
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ορθογραφία. Ο/η δάσκαλος/α παρεμβαίνει μόνον όταν χρειάζεται διευκολύνοντας 

την έρευνα  των μαθητών/τριών και αποφεύγοντας να τους δώσει έτοιμες λύσεις. Οι 

διορθώσεις πάντως γίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με την ενεργή 

συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών.  

 Ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, η αξιολόγηση πρέπει να πληρεί κάποιες 

προϋποθέσεις, που είναι ο καθορισμός του αντικειμένου και η διασαφήνιση των  

σκοπών της. Η μέθοδος και το μέσο αξιολόγησης, θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα 

με το σκοπό. Για την αξιολόγηση της ανάγνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διάφορα τεστ, όπως είναι τα σταθμισμένα τεστ και αυτοσχέδιες αξιολογήσεις 

βασισμένες στην τάξη, δηλαδή αξιολογήσεις που σχεδιάζονται από το/τη δάσκαλο/α 

με βάση τις προσωπικές του διδακτικές μεθόδους. Ακόμα, υπάρχει η αυτοαξιολόγηση 

του ίδιου του/της μαθητή/τριας, η οποία προσφέρει αμεσότητα, αίσθημα ευθύνης, 

ενεργό συμμετοχή και οδηγεί στην αυτορρύθμιση του μαθητή/τριας. Στην Ελλάδα δεν 

υπάρχουν τεστ αξιολόγησης από τον κρατικό μηχανισμό, αλλά κυκλοφορούν στο 

εμπόριο τεστ αξιολόγησης από εκδοτικούς οίκους, κατασκευασμένα από 

επιστήμονες. Συχνά οι εκπαιδευτικοί δίνουν στους μαθητές/τριες άγνωστο κείμενο 

και με ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, συμπλήρωσης ή πολλαπλής επιλογής, 

αξιολογούν το βαθμό κατανόησης. Επίσης, η περίληψη του κειμένου, προφορική ή 

γραπτή, συνιστά έναν άλλον τρόπο αξιολόγησης. Μια άλλη προσπάθεια 

αναγνωστικής κατανόησης, είναι αφού οι μαθητές/τριες διαβάσουν το κείμενο, να 

προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν το ύφος του και στη συνέχεια να το εντάξουν στο 

κειμενικό είδος στο οποίο ανήκει. Τέλος η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσα από 

διάφορα παιχνίδια, όπως σταυρόλεξα, κυβόλεξα, ακροστιχίδες κλπ. Η αξιολόγηση έχει 

σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων όλων των μαθητών/τριών και τη 

βελτίωση του επιπέδου των μαθητών/τριών  (Βλάχου, 2006) . 

 

 

1.8 Πολυτροπικότητα, Τεχνολογία και Γραπτός Λόγος 

 

  Ο οπτικός γραμματισμός (μέσω εικόνων, σχεδιαγραμμάτων, εννοιολογικών χαρτών) 

αξιοποιείται στο γραπτό λόγο, τόσο στις στρατηγικές για την παραγωγή γραπτού 

λόγου, όσο και για την αναγνωστική κατανόηση. Η εικόνα ως ερέθισμα κινητοποιεί τις 

εμπειρίες των παιδιών και τις εσωτερικές τους αναπαραστάσεις. Στο σύγχρονο, 

δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε, η αξιοποίηση της εικόνας 

μπορεί να διευκολύνει τα παιδιά στην προσπάθειά τους να γράψουν κειμενικά είδη.  

Ο εικόνα, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής σημειωτικής, μπορεί να αποβεί χρήσιμη 

πηγή πληροφορίας. 

 Ο σύγχρονος άνθρωπος κατακλύζεται από πληθώρα πληροφοριών και εικονικών 

παραστάσεων, οι οποίες διοχετεύονται με ιλιγγιώδη ρυθμό από τον «εικονικό 

πολιτισμό» μας. (Πλειός, 2001). 
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 Ο πολυγραμματισμός αναφέρεται σε διαφορετικά είδη γραμματισμού. Εκτός από το  

λεκτικό γραμματισμό, υπάρχει και ο οπτικός γραμματισμός (εικόνα, χάρτες, 

σχεδιαγράμματα). Οι ζωγραφιές των σπηλαίων αναγνωρίζονται ως την παλιότερη 

γνωστή αναπαράσταση. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι υπήρξε μια πρώτη 

μορφή οπτικού γραμματισμού μέσω της ζωγραφικής. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τα 

πρώτα εικονογραφημένα βιβλία των παιδιών που δε γνωρίζουν ακόμα να διαβάζουν, 

βιβλία που «μιλούν με το κείμενο της εικόνας». Μερικά από αυτά δεν έχουν καθόλου 

λόγια αλλά μόνο εικόνες, ενώ κάποια από αυτά είναι φτιαγμένα από πλαστικό για να 

επιπλέουν στη μπανιέρα (Barton, 2009). 

 Στα σχολικά εγχειρίδια κάποιων μαθημάτων κυριαρχεί ο γραπτός λόγος και η 

εικονογράφηση του βιβλίου χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει το περιεχόμενο του 

γραπτού κειμένου. Στην αναγνωστική κατανόηση, μια από τις στρατηγικές που 

ενδείκνυται να χρησιμοποιήσει ο/η αναγνώστης/ρια, είναι η χρήση της εικόνας ως 

βοηθητικό μέσο για να προβλεφθεί το περιεχόμενο του κειμένου και να διαμορφωθεί 

η ανάλογη προσδοκία για το κείμενο. 

  Οι  Gunther Kress & Theo van Leeuwen εστίασαν στον όρο πολυτροπικότητα και 

πολυτροπικό κείμενο, στο νέο «οπτικό γραμματισμό». Στο πλαίσιο αυτό η 

θεσμοθετημένη εκπαίδευση παράγει αναλφάβητους. Δίδεται βαρύτητα σε ένα μόνο 

είδος οπτικής επικοινωνίας, στο γραπτό λόγο και σε ένα είδος οπτικού γραμματισμού, 

στον «παλιό» οπτικό γραμματισμό. Η γλώσσα και η οπτική επικοινωνία μπορούν 

αμφότερες να χρησιμοποιηθούν για να πραγματώσουν τα ίδια θεμελιώδη συστήματα 

νοημάτων που συνιστούν την κουλτούρα μας, μόνο που η καθεμιά το κάνει με δικά 

της μέσα, το κάνει διαφορετικά και ανεξάρτητα. Κάθε μέσο έχει τις δικές του 

δυνατότητες και περιορισμούς στην πραγμάτωση του νοήματος. (Kress  & Leeuwen, 

2010). 

 O σχολικός γραμματισμός δεν είναι η μόνη μορφή γραμματισμού που 

πραγματοποιείται στο σχολείο, αφού υπάρχει ένα φάσμα δραστηριοτήτων που 

δημιουργούν ένα οπτικό περιβάλλον, όπως οι πίνακες ανακοινώσεων με ζωγραφιές 

των παιδιών, οι χάρτες, οι πινακίδες, τα μουντζουρώματα (Barton, 2009). 

   Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να ταυτίζουμε τον όρο «παλιός οπτικός 

γραμματισμός», με τον όρο «σχολικός γραμματισμός». Το γεγονός αυτό 

προβληματίζει σχετικά με την αναγκαιότητα αξιοποίησης των πολυμέσων στο χώρο 

του σχολείου, την αναγκαιότητα για εφαρμογή καινοτόμων δράσεων που στηρίζονται 

στην πολυτροπικότητα και τον πολυαισθητηριασμό των καινοτόμων δράσεων.  

 Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στην 

ολομέλεια της τάξης, αποτελεί αποδεδειγμένα μια αποτελεσματική δραστηριότητα-

στρατηγική για το γραπτό λόγο, στο στάδιο της παραγωγής και οργάνωσης ιδεών.  

 Ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης που 

διατίθεται μέσω του Διαδικτύου, είναι το δωρεάν πρόγραμμα CmapTools (IHMC, 

2009), το οποίο όχι μόνο επιτρέπει στους χρήστες να κατασκευάσουν εννοιολογικούς 

χάρτες στον υπολογιστή, αλλά τους επιτρέπει επίσης και να τους μοιράζονται μεταξύ 
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τους στο Διαδίκτυο, ακόμη και να τα επεξεργάζονται τις έννοιες σε συνεργασία 

ανθρώπους που βρίσκονται σε άλλες ηπείρους, σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δίνει στην 

έννοια της χαρτογράφηση πραγματική δύναμη, και τη μετακινεί στην κατηγορία Web 

2.0, εφόσον η χρήση αυτή επιτρέπει στους χρήστες να κατασκευάσουν τη γνώση 

συνεργατικά, με κριτική σκέψη και να τη μοιράζονται. Ακόμη και αν ένας χάρτης 

μυαλού είναι κάπως αυθαίρετος και θα μπορούσε να δημιουργηθεί με διαφορετικό 

τρόπο σε μια διαφορετική ημέρα. Ακόμη κι αν αυτός ο χάρτης μυαλού μοιάζει με 

λίστα αγορών που παρουσιάζονται με τη μορφή ενός διαγράμματος αράχνης, δίνει 

την ευκαιρία σε ένα άλλο πρόσωπο να κατασκευάσει μια αναπαράσταση της γνώσης 

που είναι διαφανής, και ως εκ τούτου ανοικτή προς διαπραγμάτευση, συζήτηση και 

πρόκληση. Παρουσιάζει τις ιδέες σε οπτικό σημασιολογικό χώρο και όχι σε μια 

πρόταση. Οι Κόμβοι του είναι λέξεις και οι συνδέσεις τους είναι σημασιολογικές 

σχέσεις, όχι ρήματα. Το γεγονός αυτό καθιστά το χάρτη πολύ ισχυρό, γιατί κάποιο 

άλλο πρόσωπο κοιτάζοντας το χάρτη μπορεί να εφαρμόσει τα δικά του ρήματα και να 

κατασκευάσει τη δική του γραμματική για τη σύνδεση των κόμβων. Έτσι ο νοητικός 

χάρτης γίνεται ένα περιβάλλον ελκυστικό και φιλόξενο και καθιστά το χάρτη ένα 

ιδανικό εργαλείο για την κατασκευή των κοινωνικών δικτύων της γνώσης που 

χαρακτηρίζουν το Web 2.0, αλλά και της συνεργατικής μάθησης. Πολλοί άνθρωποι 

μπερδεύονται με τη χρήση του «νοητικού χάρτη » και «εννοιολογικού χάρτη». Ο 

νοητικός χάρτης είναι ένας δομημένος λεκτικός χάρτης, αντίθετα, ο «εννοιολογικός 

χάρτης» ερμηνεύεται γενικά ως μια πιο ελεύθερη καταγραφή ιδεών που δε 

χρησιμοποιεί λέξεις «ετικέτες» (Harrison, 2011). 

 Συνοπτικά θα λέγαμε ότι οι χάρτες μυαλού και οι εννοιολογικούς χάρτες έχουν 

τεράστιες δυνατότητες να υποστηρίξουν τη γραφή όλων των μαθητών, και ιδιαίτερα 

αυτών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον η χρήση νέων 

τεχνολογιών δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα γραφικά και την οπτική επικοινωνία και 

συνεπακόλουθα, αυτές οι αναπαραστάσεις είναι σκόπιμο να  ενσωματωθούν  σε 

πρακτικές του γραμματισμού μας. 

 

 

1.9 Ρόλοι δημιουργού και γραμματέα - Γνωσιακό φορτίο στην παραγωγή γραπτού 

λόγου - Εργαζόμενη και μακρόχρονη μνήμη εργασίας.  

 Ο/η μαθητής/τρια πρέπει να συνδυάζει δυο ρόλους για την παραγωγή ενός 

επικοινωνιακού κειμένου, αυτόν του γραμματέα και αυτόν του δημιουργού. Ο 

μαθητής/τρια συγγραφέας ως δημιουργός μετατρέπει τις παραγόμενες ιδέες σε 

κατάλληλες γλωσσικές αναπαραστάσεις στη μνήμη του και ως γραμματέας τις 

μετατρέπει σε γραπτό λόγο (Σπαντιδάκης, 2010). 

 Ως γραμματέας ο/η μαθητής/τρια αναλαμβάνει να εκτελέσει τις μηχανιστικές 

λειτουργίες της παραγωγής του γραπτού λόγου, δηλαδή τη γραφή ως οπτικοκινητική 

δραστηριότητα, τους ορθογραφικούς και γραμματοσυντακτικούς κανόνες, τη στίξη και 



56 
 

τη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου. Αντίστοιχα, ως δημιουργός, ο/η μαθητής/τρια 

θα πρέπει να παράξει ιδέες, να τις οργανώσει, να τις βελτιώσει και να τις 

προσαρμόσει στο σκοπό για τον οποίο γράφει το κείμενο, στους αναγνώστες στους 

οποίους απευθύνεται και στο είδος του κειμένου που προτίθεται να γράψει. Στη φάση 

της βελτίωσης, ο/η μαθητής/τρια-συγγραφέας θα πρέπει να απευαισθητοποιηθεί 

γνωσιακά και συναισθηματικά από το κείμενό του, για να μπορέσει να αναγνωρίσει 

τις αδυναμίες του, τα λάθη και τα προβλήματά του και να προχωρήσει στις 

απαραίτητες βελτιώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο/η έμπειρος/η μαθητής/τρια-

συγγραφέας χρησιμοποιεί το γραπτό λόγο ως ένα εργαλείο για να στοχαστεί πάνω 

στις εμπειρίες του, στις προϋπάρχουσες γνώσεις και ιδέες του και να δομήσει νέες 

(Σπαντιδάκης, 2008). 

 Για να γράψει ένα αποτελεσματικό κείμενο, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να μπορεί 

να ενορχηστρώνει τις φάσεις της γέννησης, της οργάνωσης, της καταγραφής, της 

βελτίωσης και της έκδοσης του κειμένου, δηλαδή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε 

έναν στόχο κάθε φορά, έχοντας όμως πάντα στο μυαλό του, το ακροατήριο και το 

σκοπό για τον οποίο γράφει. Τόσο ο ρόλος του γραμματέα, όσο και ο ρόλος του 

δημιουργού, είναι εξαιρετικά απαιτητικός και δύσκολος. Για την αποτελεσματικότητά 

του ως γραμματέας, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει με τη λιγότερη γνωσιακή 

επιβάρυνση να εκτελέσει τις μηχανιστικές λειτουργίες της παραγωγής του γραπτού 

λόγου, δηλαδή τη γραφή ως οπτικοκινητική δραστηριότητα, τους ορθογραφικούς και 

γραμματοσυντακτικούς κανόνες, τη στίξη και τη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου. 

Αντίστοιχα, ως δημιουργός θα πρέπει να γεννήσει ιδέες, να τις οργανώσει, να τις 

βελτιώσει και να τις προσαρμόσει στο σκοπό, στο ακροατήριο και στο είδος του 

κειμένου (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006). 

 Ο/η μαθητής/τρα-συγγραφέας, ως δημιουργός θα πρέπει να συνδυάσει τη δηλωτική 

γνώση (σχετικά με τη δομή και τους στόχους της γραπτής διαδικασίας που πρέπει να 

ξέρει), τη διαδικαστική γνώση (σχετική με το συνδυασμό υποδεξιοτήτων παραγωγής 

γραπτού λόγου που θα τον βοηθήσουν να ακολουθήσει την ενδεδειγμένη διαδικασία) 

και την πλαισιοθετημένη γνώση (σχετικά με το πώς και το γιατί θα συνδυάσει τη 

δηλωτική γνώση και τη διαδικαστική της γραπτής διαδικασίας). Ο ρόλος του 

γραμματέα και του δημιουργού, καθώς και όλη η διαδικασία της σύνθεσης του 

κειμένου, δημιουργούν γνωσιακό φορτίο του οποίο η αποτελεσματική διαχείριση 

απαιτεί την αποτελεσματική χρήση γνωσιακών και κυρίως μεταγνωσιακών 

δεξιοτήτων. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μακρόχρονη μνήμη και στη μνήμη 

εργασίας. Στην εργαζόμενη μνήμη ο χρόνος αποθήκευσης είναι περιορισμένος. Οι 

παρεμβάσεις στο γραπτό λόγο δε στοχεύουν στη μείωση του γνωσιακού φορτίου, 

αλλά στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του, ώστε οι μαθητές/τριες να οδηγηθούν 

σε συγγραφική αυτονομία. Οι οπαδοί αυτής της θεωρίας κάνουν λόγο για τρία είδη 

γνωσιακού φορτίου, που λειτουργούν αθροιστικά: α) Το εσωτερικό φορτίου που 

σχετίζεται με τις απαιτήσεις του έργου και τη γνωσιακή ενέργεια που χρειάζεται η 

ολοκλήρωσή του, β) το εξωτερικό γνωσιακό φορτίο που αναφέρεται στο περιβάλλον 
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διδασκαλίας και γ) το συναφές γνωσιακό φορτίο που σχετίζεται με την επιδεξιότητα 

του/της μαθητή/τριας συγγραφέα/ως. Η παροχή κοινωνικών και διαδικαστικών 

διευκολύνσεων συντελεί στην ανακούφιση του μαθητή από τα παραπάνω φορτία 

(Σπαντιδάκης, 2010β).   

 Καθένας που συνέθεσε μια εξαιρετική πρόταση και μετά ξέχασε το τέλος της πριν την 

επικοινωνήσει στο χαρτί, έχει βιώσει ένα από τα προβλήματα που η περιορισμένη 

μνήμη δημιουργεί στους/στις συγγραφείς. Ψυχολόγοι εισήγαγαν την έννοια της 

μνήμης εργασίας, για να περιγράψουν τους περιορισμούς που έχουμε κατά την 

εκτέλεση των ποικίλων εργασιών που απαιτούν μνήμη. Για παράδειγμα είμαστε 

τυχεροί αν εξαντλήσουμε τις πηγές της μνήμης μας, όταν ερωτηθούμε να θυμηθούμε 

λίστα δέκα πραγμάτων. Η μνήμη εργασίας έχει περιορισμούς στην ποσότητα των 

πληροφοριών και στη διάρκεια του χρόνου που μπορεί να κρατήσει τις πληροφορίες. 

Οι διεργασίες σχεδίασης γραφής στους ίδιους περιορισμούς της μνήμης εργασίας 

βοηθούν τη μνήμη εργασίας και η μνήμη εργασίας βοηθά τη σχεδίαση γραφής. Η 

εκπαίδευση σε μια δεξιότητα τυπικά μειώνει τους πόρους που απαιτούνται από τη 

μνήμη εργασίας. Για παράδειγμα, πιθανότατα η εκπαίδευση των μαθητών/τριών στην 

πληκτρολόγηση μπορεί να κάνει ευκολότερη την εκμάθηση άλλων δεξιοτήτων γραφής 

(Hays, 2006). 

  Η σύνθεση επικοινωνιακών κειμένων απαιτεί υψηλό εσωτερικό γνωσιακό φορτίο, το 

οποίο εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο ο/η μαθητής/τρια έχει αναπτύξει τη 

δόμηση και αυτοματοποίηση των κατάλληλων σχημάτων. Τα αυτοματοποιημένα 

σχήματα διατηρούνται στη μακρόχρονη μνήμη και μειώνουν το γνωσιακό φορτίο της 

εργαζόμενης μνήμης, ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνουν γνωσιακούς πόρους, τους 

οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές/τριες κατά τη σύνθεση κειμένου. Λόγω 

της περιορισμένης δυνατότητας της εργαζόμενης μνήμης, η διδασκαλία πρέπει να 

βοηθήσει το/τη μαθητή/τρια να κατασκευάσει σύνθετα γνωσιακά σχήματα και να τα 

αυτοματοποιήσει με την εξάσκηση και την επανάληψη. Τα αυτοματοποιημένα αυτά 

σχήματα, αποθηκευμένα στη μακρόχρονη μνήμη, μειώνουν το γνωσιακό φορτίο της 

εργαζόμενης μνήμης. Η χρήση τους διευκολύνει το/τη μαθητή/τρια, αφού η 

αξιοποίηση ενός ολόκληρου σχήματος, χρησιμοποιείται ως ένα στοιχείο. Ο/η 

μαθητής/τρια θα πρέπει να μπορέσει να διαχειριστεί το γνωσιακό του φορτίο. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του γνωσιακού φορτίου, το μνημονικό σύστημα χωρίζεται σε 

δυο μέρη: α) Στη μακρόχρονη μνήμη στην οποία το άτομο έχει οργανώσει και 

αποθηκεύσει σχεδόν απεριόριστο αριθμό γνώσεων υπό μορφή σχημάτων, 

διαφορετικών ως προς το βαθμό αυτοματοποίησης και συνθετότητας. Β) Στην μνήμη 

εργασίας, η οποία πραγματοποιεί την αποθήκευση και ανάκληση των 

υποθηκευμένων σχημάτων από τη μακρόχρονη μνήμη. Αντίθετα από τη μακρόχρονη 

μνήμη, η μνήμη εργασίας έχει περιορισμένη ικανότητα αποθήκευσης και 

επεξεργασίας γνώσεων, η οποία σύμφωνα με έρευνες οριοθετείται σε επτά συν πλην 

δυο στοιχεία ταυτόχρονα, από τα οποία τα επτά αφορούν τη δραστηριότητα 
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αποθήκευσης και τα δυο με τέσσερα, τη διαδικασία επεξεργασίας.   (Σπαντιδάκης, 

2007). 

 Η  μνήμη εργασίας έχει την περιορισμένη ικανότητα συγκράτησης από 5 έως 9 

μονάδες πληροφοριών, μπορεί όμως αυτή η περιορισμένη ικανότητα συγκράτησης να 

αυξηθεί μέσω των συνενώσεων των αυτοματοποιημένων σχημάτων σε 

πληροφοριακές μονάδες (Καρατζάς, 2005).  

  Η μακρόχρονη μνήμη περιέχει τη γνώση του θέματος, του ακροατηρίου, του στόχου 

και μια ποικιλία σχεδιασμών γραψίματος. Ένα πρόβλημα για τη μακρόχρονη μνήμη 

είναι η ανάκληση πληροφοριών και η εύρεση του ακριβούς ερεθίσματος που είναι 

απαραίτητο για να απελευθερωθεί η πληροφορία που χρειαζόμαστε. Επίσης, ένα 

άλλο πρόβλημα του/της συγγραφέα/ως είναι η ανάγκη να προσαρμόσει ο/η 

συγγραφέας την πληροφορία που ανακάλεσε από τη μακρόχρονη μνήμη, ώστε να 

ανταποκρίνεται στο θέμα. Συγκεκριμένα ο/η συγγραφέας μπορεί να έχει συλλέξει 

πληροφορίες από τη μακρόχρονη μνήμη, αλλά να μη μπορεί να τις οργανώσει αυτές 

τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητές στον αναγνώστη 

(McCurdy at al, 2010).  

  Η μνήμη στην οποία αναφέρεται η μεταγνώση είναι η μακρόχρονη μνήμη, αφού σε 

αυτήν μπορούν να αναζητηθούν τα εσωτερικευμένα σχήματα. 

Στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και στους μαθητές που βρίσκονται στις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού ο ρόλος του γραμματέα κυριαρχεί, αφού οι μηχανιστικές 

δεξιότητες απαιτούν υψηλά επίπεδα προσοχής και αυξημένους γνωσιακούς πόρους. 

Αυτή η ανάλωση από μέρους του/της μαθητή/τριας στις μηχανιστικές δεξιότητες, 

λόγω των πεπερασμένων πόρων της μνήμης εργασίας, δημιουργεί τον κίνδυνο 

γνωσιακής υπερφόρτωσης. Ο ίδιος κίνδυνος ενέχει στους ενήλικες από ελλιπή 

διαχείριση μεταγνωσιακών δεξιοτήτων. Η γνωσιακή υπερφόρτωση επηρεάζει τη ροή 

της γραφής, την ανάκληση πληροφοριών από τη μακρόχρονη μνήμη και τις λοιπές 

υποδιαδικασίες τη γραπτής δραστηριότητας. Αυτές οι υποδιαδικασίες αλληλεπιδρούν 

με αποτέλεσμα να μην αφήνουν το/τη μαθητή/τρια-συγγραφέα να εστιάσει σε 

κάποια από αυτές. Για παράδειγμα, ενώ ο/η μαθητής/τρια γράφει μια πρόταση την 

οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει, ανασύρει μια νέα ιδέα από τη μακρόχρονη 

μνήμη. Επειδή λόγω ελλιπών μηχανιστικών δεξιοτήτων χρειάζεται περισσότερο χρόνο 

και κόπο για την ολοκλήρωση της πρότασης, δεν καταφέρνει να συγκρατήσει στη 

μνήμη εργασίας την ανασυρμένη ιδέα και την ξεχνά. Η θεωρία του γνωσιακού 

φορτίου μιλά για δυο ειδών φορτίων, το εξωτερικό (που προέρχεται από το 

περιβάλλον και σχετίζεται με τη διδασκαλία) και το συναφές (εσωτερικευμένα 

σχήματα και μεταγνωσιακές δεξιότητες). Αυτά τα φορτία δρουν συνολικά και όταν 

υπερβούν τα ατομικά όρια επεξεργασίας, επηρεάζουν αρνητικά το γνωσιακό έργο. 

Ο/η εκπαιδευτικός ελέγχει πιο εύκολα το εξωτερικό φορτίο και για αυτό το λόγο 

στόχος των παρεμβάσεών του είναι να διευκολύνει τους/τις μαθητές/τριες να 

δημιουργήσουν και να αυτοματοποιήσουν σύνθετα σχήματα παραγωγής γραπτού 

λόγου, ώστε να μειωθεί το γνωσιακό φορτίο (Σπαντιδάκης, 2010).  
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  Για την παραγωγή γραπτού λόγου, ο/η μαθητής/τρια αντλεί πληροφορίες από τη 

μνήμη εργασίας, η οποία είναι πεπερασμένη και τη μακροχρόνια μνήμη η οποία λόγω 

μεγάλου μεγέθους δημιουργεί δυσκολίες οργάνωσης. Έτσι για να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις της παραγωγής γραπτού λόγου χρειάζεται διευκολύνσεις. Είναι λοιπόν 

σκόπιμο οι πληροφορίες να αποθηκεύονται στη μακρόχρονη μνήμη με τη μορφή 

σχημάτων ώστε να γίνεται εύκολα και γρήγορα η ανάκλησή τους και ταυτόχρονα να 

ελευθερώνουν και να διευκολύνουν τη μνήμη εργασίας. 

 

 

1.10 Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 

 

 Μέσα σε μια κοινωνία μάθησης, όπως ορίζεται μια σχολική τάξη, ο/η δάσκαλος/α ως 

επαΐοντας ενήλικας υποστηρίζει τους/τις μαθητές/τριες  στο δρόμο της γνώσης, τους 

κατευθύνει, τους δημιουργεί κίνητρα για να αναζητήσουν τη γνώση και να την 

κατακτήσουν, τους μαθαίνει πώς να μαθαίνουν και  τους βοηθά να δημιουργήσουν 

όραμα, ώστε να αγαπούν τη γνώση και να ενστερνιστούν τη δια βίου μάθηση. 

Ταυτόχρονα, ο/η δάσκαλος/α, ως συνοδοιπόρος μέσα στην κοινότητα της τάξης, 

δοκιμάζεται μαζί με τους/τις μαθητές/τριές του και προσπαθώντας να τους/τις 

βοηθήσει, αυτοβελτιώνεται ως επιστήμονας εκπαιδευτικός και ως άνθρωπος. 

 Σύμφωνα με την κοινωνικοπολιτισμική εποικοδομητική προσέγγιση δάσκαλοι/ες και 

οι μαθητές/τριες είναι συνεκπαιδευόμενοι. Η διδασκαλία και η μάθηση θεωρούνται 

ως μια εποικοδομητική συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα στυλ διδασκαλίας που περιλαμβάνει την ανταλλαγή, 

το μοίρασμα της δύναμης και την εξουσίας με τα παιδιά. Η άποψη αυτή έρχεται σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή στάση στην τάξη για τη δύναμη και τον έλεγχο που 

ασκεί ο/η εκπαιδευτικός, διότι, αντί να έχει τον έλεγχο ο/η δάσκαλος/α για το τι 

πρέπει να μάθουν τα παιδιά, πότε και πώς, τα ίδια τα παιδιά παρέχουν στοιχεία και 

συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση. Η συζήτηση στην τάξη αντικατοπτρίζει το μοίρασμα 

της  εξουσίας και του ελέγχου. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για 

να διδάξουν με έναν πολιτισμικά ευαίσθητο τρόπο. Το πρώτο βήμα μιας πολιτισμικά 

ευαίσθητης διδασκαλίας είναι να γνωρίσει και να μάθει ο/η εκπαιδευτικός για 

τους/τις μαθητές/τριες. Μετά την γνωριμία της τάξης, γίνεται προετοιμασία για 

παραγωγικές δραστηριότητες, στις οποίες τα παιδιά μπορούν να εργαστούν ατομικά 

ή κατά ζεύγη, χωρίς την ανάγκη της άμεσης συμμετοχής ενός ενήλικα. Ο/η 

εκπαιδευτικός θα φροντίσει η σύνθεση των ομάδων των μαθητών/τριών να γίνει έτσι 

ώστε κάποιοι μαθητές να μπορούν να γίνουν καθοδηγητές, για να μπορούν να 

βοηθήσουν όταν χρειάζονται διευκρινήσεις. Επίσης μπορεί κάποιες φορές  να 

συναντηθεί ο/η δάσκαλος με το/τη μαθητή/τρια, για ένα διάλογο πρόσωπο με 

πρόσωπο. Οι διάλογοι είναι μια σημαντική μέθοδος στην εργασία με διαφορετικά 

παιδιά. Ο δάσκαλος πρέπει να βρει έναν τρόπο, για να συνδεθεί με το παιδί ως 

μοναδικό άτομο, να επικυρώσει την πολιτιστική ιστορία του παιδιού και να 
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δημιουργήσει εμπιστοσύνη, σεβασμό και ζεστή σχέση. Εάν το παιδί είναι σε σιωπηλό 

στάδιο και αντιστέκεται, μπορεί να σεβαστεί ο/η δάσκαλος/α  την σιωπή και να 

περιμένει να έρθει το παιδί σε επικοινωνία μαζί του. Επίσης είναι σκόπιμο να 

εξακολουθεί να έχει ατομικό χρόνο με το παιδί, όπου μπορεί να μοιραστεί ένα ποίημα 

ή μια ιστορία από τον πολιτισμό του παιδιού ή να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους, για 

να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αντιστάσεις, 

μπορεί ο δάσκαλος να μιλήσει ευθέως στο παιδί και να προσπαθήσει να μάθει τι 

μπορεί να κάνει, ώστε να νιώσει εκείνο ασφαλές και να συμμετέχει πιο ενεργά. Όταν 

ο δάσκαλος μπορεί να αντιληφθεί τι νιώθει το παιδί, τότε μπορεί να καταλάβει τη 

συμπεριφορά του (Pérez, 2004). 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν «ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις, οι 

οποίες πρέπει να προσαρμόζονται και να απευθύνονται σε μαθητές σύμφωνα με την  

ικανότητές τους, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν (Black, 2011). 

  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται απλά στη μετάδοση της γνώσης, αλλά 

εστιάζεται και στη σκηνοθεσία του μαθήματος, όπου με χιούμορ και φαντασία 

προκαλεί την ολόπλευρη συμμετοχή των μαθητών/τριών και το μεθοδικό τρόπο 

προσέγγισης της γνώσης. Η μεθοδική εργασία του εκπαιδευτικού πρέπει να έχει 

στόχο να διαμορφώνει το πλαίσιο της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης των μαθητών, 

να προωθεί την κοινωνική μάθηση και να παρακινεί το μαθητή στην απόκτηση 

αλληλέγγυας δράσης, ενώ παράλληλα  να εκφράζει και να υποστηρίζει  συγκεκριμένες 

μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς, κανόνες και αξίες. Επίσης στόχος της εργασίας του 

εκπαιδευτικού είναι να βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και τη 

σκοπιμότητα της δικής τους εργασίας. Είναι σκόπιμο να εξηγεί ο εκπαιδευτικός τι 

είναι για τον ίδιο σημαντικό και τι όχι και να ενθαρρύνει τους μαθητές να 

διαμορφώσουν τη δική τους άποψη και θέση  Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού 

στοχεύει τόσο στην διαμόρφωση επικοινωνιακού περιβάλλοντος μάθησης, όσο και 

στα περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης, με την προϋπόθεση ότι οι παρεμβάσεις 

αυτές έχουν εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών. Η κοινωνική 

ευαισθησία και η παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, τον καθιστούν ικανό, 

όχι μόνο να εντάξει το/τη μαθητή/τρια στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, 

αλλά και να τον βοηθήσει να σκέπτεται, να κρίνει και να αποφασίζει (Κοσσυβάκη, 

1998). 

 Η θεωρία του γνωσιακού φορτίου μιλά για δυο ειδών φορτία, το εξωτερικό (που 

προέρχεται από το περιβάλλον και σχετίζεται με τη διδασκαλία) και το συναφές 

(εσωτερικευμένα σχήματα και μεταγνωσιακές δεξιότητες). Αυτά τα φορτία δρουν 

συνολικά και όταν υπερβούν τα ατομικά όρια επεξεργασίας, επηρεάζουν αρνητικά το 

γνωστικό έργο. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει πιο εύκολα το εξωτερικό φορτίο και για αυτό 

το λόγο στόχος των παρεμβάσεών του είναι να διευκολύνει τους/τις μαθητές/τριες να 

δημιουργήσουν και η αυτοματοποιήσουν σύνθετα σχήματα παραγωγής γραπτού 

λόγου, ώστε να μειωθεί το γνωσιακό φορτίο τους (Σπαντιδάκης, 2010).   
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  Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί όχι μόνο ως πρότυπο συγγραφέα (Ματσαγγούρας, 

2004), αλλά και ως εμψυχωτής, καθοδηγητής, υποστηρικτής και παρατηρητής των 

διαδικασιών παραγωγής γραπτού λόγου που ενισχύει τους μαθητές του στο έργο τους 

και τους βοηθά να αγαπήσουν το γραπτό λόγο (Σπαντιδάκης, 2009, 2011).   

 Η συμβολή του/της εκπαιδευτικού στην εκμάθηση παραγωγής γραπτού λόγου είναι 

καθοριστικής σημασίας. Οι θεωρίες που θα εφαρμόσει, η υποστήριξη που θα 

παρέχει, οι διαπροσωπικές σχέσεις που θα αναπτύξει με τα παιδιά και με το κλίμα 

που θα καλλιεργήσει στην τάξη συλλειτουργούν και επηρεάζουν την αγάπη των 

παιδιών για το γραπτό λόγο και την αποτελεσματικότητά τους στο θέμα αυτό.  

 

 

1.11 Αναγνωστική κατανόηση 

 

  Η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος, αφού και 

οι δυο αποτελούν το γραπτό λόγο. 

 Ο γραπτός λόγος έχει δυο μορφές, την ανάγνωση και τη γραφή. Η αναγνωστική 

ικανότητα, ως πολύπλευρη διαδικασία, έχει δυο άξονες, την αποκωδικοποίηση και 

την αναγνωστική κατανόηση. Για την αναγνωστική κατανόηση ενός κειμένου, ο 

αναγνώστης/τρια αλληλεπιδρά με το κείμενο και το προσεγγίζει υπό τη μορφή 

επίλυσης προβλήματος. Η προηγούμενη γνώση και η εμπειρία του/της 

αναγνώστη/τριας, αξιοποιείται ανάλογα με το πού εστιάζει την προσοχή ο/η 

αναγνώστης/τρια. Η αναγνωστική κατανόηση απαιτεί οι μαθητές/τριες να 

αναπτύξουν μεταγνωσιακές ικανότητες, δηλαδή να μπορούν να σκέφτονται για τη 

γλώσσα, για να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν με το κείμενο. Ο δάσκαλος για να 

βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριές του να κατακτήσουν την αποτελεσματική και με 

νόημα ανάγνωση, πρέπει να εξασφαλίσει στο παιδί τα σωστά διδακτικά μέσα και τις 

απαιτούμενες διδακτικές στρατηγικές (Βλάχου, 2006).    

 Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου παρουσιάζει πολλές 

ομοιότητες, αφού και οι δυο χαρακτηρίζονται ως «εμπρόθετες διαδικασίες δόμησης 

νοήματος». Και στις δυο διαδικασίες κατά την εκτέλεσή τους τίθενται στόχοι, οι 

οποίοι σχετίζονται με τις προηγούμενες γνώσεις (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006). 

 Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην αναγνωστική κατανόηση και τη γραφή 

δημιούργησε ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, διαφορετικές απόψεις και 

συμπεράσματα, καθώς και αντιρρήσεις θεωρητικές και ερευνητικές (Βαρσαμίδου, 

Σπαντιδάκης, 2007).  

 Η ανάγνωση είναι εσωτερική διαδικασία. Μοιάζει ατομική υπόθεση, αφού κάθε 

άτομο διαβάζει και κατανοεί ένα κείμενο «φορώντας τα δικά του γυαλιά»,  σύμφωνα 

με τις προσωπικές του εμπειρίες και γνώσεις. O διάλογος, η ανταλλαγή εμπειριών και 

απόψεων, η διάχυση των σκέψεων των αναγνωστών/στριών, βοηθούν στην καλύτερη, 

βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση.  
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 Υπάρχουν δυο τύποι αναγνωστικής συμπεριφοράς: α) Η αποκωδικοποίηση 

(μετασχηματισμός γραπτών σημείων και συμβόλων σε φωνημικές και ορθογραφικές 

ισοδυναμίες) που πρέπει να γίνεται γρήγορα, ασυνείδητα, αυτοματοποιημένα και 

προϋποθέτει την αλφαβητική αρχή (κατάκτηση της φωνολογικής δομής του 

προφορικού λόγου). Η δεξιότητα αποκωδικοποίησης συνεπάγεται την 

ταυτοποίηση/αναγνώριση των λέξεων, που γίνεται βάση των φωνολογικών  και 

μορφολογικών χαρακτηριστικών τους.  Β) Η κατανόηση κειμένου, η οποία εξαρτάται 

και από διαφορετικούς παράγοντες, όπως ο/η αναγνώστης/στρια, τα χαρακτηριστικά 

του κειμένου και η αλληλεπίδρασή τους. Στην κατανόηση δεν αρκεί η γρήγορη και 

ακριβής αποκωδικοποίηση, αλλά χρειάζονται και άλλες δεξιότητες ανώτερου 

επιπέδου (σημασιολογικοσυντακτική ένταξη πληροφοριών). Οι μεταγνωσιακές 

(μεταγλωσσιακές) δεξιότητες της αναγνωστικής κατανόησης συντελούν στην 

εκμάθηση και κατάκτηση του γραπτού λόγου (Βάμβουκας, Σπαντιδάκης, 2009). 

 Προϋπόθεση για την αναγνωστική ικανότητα αποτελεί η φωνολογική ενημερότητα. Η 

δεξιότητα αυτή αναφέρεται στην αναγνώριση των φωνολογικών μερών μιας λέξης  

και στην ικανότητα χειρισμού αυτών των μερών. Πρόκειται για την ικανότητα του 

παιδιού να επιδρά στα δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου και να τα χειρίζεται 

και να κατανοεί ότι η λέξη αποτελείται από διακριτά μέρη, τις συλλαβές και τα 

φωνήματα. Η φωνολογική ενημερότητα είναι μια μεταγλωσσική δεξιότητα και η 

φτωχή ενημερότητα αναγνωρίζεται ως μια από τις κυριότερες ενδείξεις για την 

παρουσία μαθησιακών δυσκολιών (Λεγάκη, 2007). 

 Στο επίπεδο της λέξης είναι σημαντικό να αναφερθεί πώς καθορίζεται η έννοιά της 

μέσα στην πρόταση, στο κείμενο, στο πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται η λέξη. 

Για παράδειγμα, η λέξη «φύλλο» μπορεί να σημαίνει «φύλλο χαρτιού», «φύλλο 

δέντρου», «φύλλο για πίτες» κλπ.. Η λέξη «μάτι», εκτός από τη σταθερή λεξική 

σημασία της ως όργανο της όρασης, χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρικές εστίες της 

κουζίνας, για το τηγανητό αυγό ως «αυγό μάτι», αλλά και σε ιδιωματισμούς όπως 

«Κόβει το μάτι σου», «Του μπήκε στο μάτι», «Δε μου γεμίζει το μάτι» κλπ.(Λεβαντή, 

2007). 

 Τη διαδικασία κατανόησης διευκολύνουν στρατηγικές, στις οποίες είναι σκόπιμο ο/η 

εκπαιδευτικός να κατευθύνει τους/τις μαθητές/τριές του. 

 Τέτοιες στρατηγικές είναι: Μαθαίνουν τα παιδιά να κάνουν περίληψη κειμένου, να 

θέτουν ερωτήσεις, να διευκρινίζουν και να προβλέπουν την εξέλιξη. Άλλος τρόπος 

είναι η χρήση οργανωτών για την ανάκληση πληροφοριών. Ο δάσκαλος διδάσκει στο 

μαθητή πώς να διατυπώνει υποθέσεις (Τι περιμένω να μάθω από το κείμενο;). 

Σύνδεση με προηγούμενες εμπειρίες. Γραπτή παρουσίαση λεξιλογίου. Διαμόρφωση 

εννοιολογικών χαρτών. Επίσης διευκολύνει την αναγνωστική κατανόηση η δημιουργία 

οπτικών εικόνων, εννοιολογικών πινάκων και σχημάτων, ο προσανατολισμός στις 

χρήσιμες πληροφορίες, ο έλεγχος του βαθμού κατανόησης, η αλληλεπίδραση με το 

κείμενο με σημειώσεις πάνω στο κείμενο που μπορεί να αφορούν τις λέξεις κλειδιά. 

Ο/η αναγνώστης/στρια μπορεί να κρατά σημειώσεις του κειμένου που διαβάζει, 
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γράφοντας την κύρια ιδέα σε πλαίσιο και γύρω δευτερεύουσες ιδέες (ιστός αράχνης). 

Τέλος ο/η δάσκαλος/α ζητά από τους μαθητές/τριες να διαβάσουν την πρόταση που 

εκφράζει την κύρια ιδέα του κειμένου (Σπαντιδάκης, 2011). 

 Η αναγνωστική κατανόηση μπορεί να διευκολυνθεί με την υποστήριξη άλλων τεχνών, 

αφού το σημείο αναφοράς ανάμεσά τους είναι η μετάδοση νοημάτων και 

συναισθημάτων. 

 Υπάρχει η δυνατότητα στην τάξη ένα κείμενο να συνδυαστεί με ανάλογο εικαστικό ή 

μουσικό υλικό, να εξοικειωθεί ο μαθητές με τα ανάλογα δομικά στοιχεία του 

κειμένου, να το μετατρέψει σε άλλο είδος λόγου, να το εικονογραφήσει, να το 

δραματοποιήσει.  Εντοπίζεται η σχέση του κειμένου με το πολιτισμικό και 

ιστορικοκοινωνικό περιβάλλον μέσα το οποίο παράγεται. Θεωρίες της λογοτεχνίας 

όπως η σημειωτική, η διακειμενικότητα, η αισθητική της πρόσληψης, αναδεικνύουν 

την οικουμενική αξία της τέχνης και επισημαίνουν τις πολύμορφες πολιτισμικές 

σχέσεις των τεχνών μεταξύ τους, ερευνώντας ζητήματα πολιτισμικής ταυτότητας και 

ετερότητας. Τα εικαστικά έργα, ένα μουσικό κομμάτι, μια θεατρική παράσταση, μια 

κινηματογραφική ταινία, μπορούν να λειτουργήσουν ως διακείμενο άλλων τεχνών. Η 

θεωρία της αισθητικής της πρόσληψης μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το/τη 

συγγραφέα και το κείμενο στον/στην αναγνώστη/στρια, ο οποίος έτσι γίνεται 

νοηματοδότης του κειμένου.  Οι θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης, εστιάζουν 

στο ρόλο του/της αναγνώστη/στριας και στις συνθήκες πρόσληψης του κειμένου. Η 

ανάγνωση προσδιορίζεται από τρεις παραμέτρους, το/τη συγγραφέα, το κείμενο και 

τον αναγνώστη και κατά τη διδασκαλία είναι σκόπιμο να υπάρχει μια διαλεκτική 

σχέση ανάμεσά τους.  (Καλογήρου, Λαλαγιάννη, 2005).  

 Άλλα βήματα-στρατηγικές που οδηγούν στην κατανόηση, είναι οι ακόλουθες: 

Κατανόηση του σκοπού της ανάγνωσης (Γιατί διαβάζω). Διατύπωση υποθέσεων. Ο 

μαθητής αναγνώστης έχει πλέον αναβαθμισμένο ρόλο, ο οποίος αξιοποιείται στο 

πλαίσιο της τάξης. Το παιδί-αναγνώστης είναι ένα ον ιστορικό, εμπειρικό, κοινωνικό, 

ψυχικό και η κατανόηση επιτυγχάνεται με τη σύνθεση όλων των πλευρών του «είναι» 

του. Μέσα από την ανάγνωση ο αναγνώστης καταλαβαίνει τον εαυτό του. Μέσα από 

τη σχέση που συγκροτεί με το κείμενο και την προσπάθειά του να το κατανοήσει, 

αφυπνίζει εντός του μια «εγκιβωτισμένη» κατανόηση του ίδιου του εαυτού του. Ο 

αναγνώστης παράγει νόημα μέσα από ήδη αποκτημένες γνώσεις. Η αναγνωστική 

διαδικασία έχει δυο πλευρές. Η μία αφορά το κείμενο και την κατανόησή του 

(συμβάσεις, σημεία, σύμβολα, στερεότυπα του κειμένου) και η άλλη το 

διυποκειμενικό κομμάτι της ανάγνωσης, δηλαδή τον αναγνώστη (το ψυχολογικό 

κομμάτι της ανάγνωσης, οι γνώσεις και εμπειρίες του αναγνώστη). Ο/η δάσκαλος/α, 

ως διαμεσολαβητής και εμψυχωτής, θα βοηθήσει να «χτιστούν» οι γέφυρες για να 

επικοινωνήσουν οι γνώσεις και οι πληροφορίες με τα συναισθήματα και τις εμπειρίες 

του αναγνώστη, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να ερμηνεύσει και να κατανοήσει το 

κείμενο. Η ερμηνεία του κειμένου γίνεται το διακύβευμα συλλογικής επεξεργασίας, 

αφού με το διάλογο οι προτεινόμενες σκέψεις, υποθέσεις και ερμηνείες από τους/τις 
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αναγνώστες/στριες-μαθητές/τριες, συζητούνται και τίθενται σε δοκιμασία. 

(Αναγνωστοπούλου, 2005).     

  Μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, η κριτική προσέγγιση της ανάγνωσης, αναδεικνύει 

την ανάγκη να αναπτύξουν οι μαθητές κριτική στάση απέναντι στο λόγο, αλλά και 

δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και διαλεκτικής αντιπαράθεσης, μέσα από πολύτροπη 

νοηματική, δομική, υφολογική κ.α. επεξεργασία του κειμένου. Σκοπός είναι ο/η 

μαθητής/τρια να γίνει κριτικός αναγνώστης, οξύνοντας την κριτική του σκέψη. Στην 

κριτική ανάγνωση, ζητούμενο δεν είναι μόνο η κατανόηση και ερμηνεία του νοήματος 

που φέρει το κείμενο. Έργο του σχολείου είναι να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να 

αναζητήσουν με ποιους γλωσσικούς τρόπους το κείμενο κατασκευάζει τη δική του 

αναπαράσταση της πραγματικότητας (επιλογή ρημάτων δράσης ή σκέψης, χρήση 

ενεργητικής ή παθητικής φωνής, ρηματικού ή ονοματικού λόγου, προβολή προσώπων 

και απόψεων). Για να γίνει αποδεκτή από τον/την αναγνώστη/στρια η «αλήθεια» που 

παρουσιάζει ο/η συγγραφέας στο κείμενό του/της, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη 

διαπροσωπική λειτουργία του λόγου. Με την αξιοποίηση αυτής της λειτουργίας, ο/η 

συγγραφέας επιλέγει ρόλους για τον εαυτό του και για τους αποδέκτες του λόγου του 

και μέσα από αυτούς τους ρόλους, διαμορφώνει σχέσεις με τους/τις 

αναγνώστες/στριές του, με σκοπό να τους επηρεάσει θετικά απέναντι στην 

πραγματικότητα που παρουσιάζει με το κείμενό του/της. Για την πραγμάτωση αυτής 

της διαπροσωπικής λειτουργίας, ο/η συγγραφέας αξιοποιεί την επιλογή μεταξύ των 

διαφορετικών βαθμών και μορφών τροπικότητας (modality), που του/της επιτρέπουν 

να παρουσιάσει με βεβαιότητα ή επιφυλακτικότητα την πραγματικότητά του 

(επιστημική τροπικότητα) και να αφήσει ελεύθερο το συνομιλητή του/της – 

αναγνώστη/στρια να την κρίνει (δεοντική τροπικότητα). Οι τεχνικές του 

συναισθηματικού και μεταφορικού λόγου και η συχνή χρήση του εγκλειστικού Επίσης 

σημαντικές είναι οι λεξικογραμματικές επιλογές από μέρους του συγγραφέα 

(λεξιλόγιο, αριθμός ενικός ή πληθυντικός, ενεργητική ή παθητική φωνή ρημάτων, 

ρήματα δράσης, σκέψης ή σχέσης, τροπικότητα που αναφέρθηκε παραπάνω). Οι 

ονοματοποιήσεις και τα ρήματα παθητικής φωνής εξαφανίζουν από το προσκήνιο 

τους δράστες και τους δρώντες (Ματσαγγούρας, 2007).  

 Η ανάγνωση και η κατανόηση είναι αλληλένδετες διαδικασίες και απαιτούν 

καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων. Επιχειρείται η κατανόηση του περιεχομένου τους 

με ερωτήσεις κατανόησης, είτε με απόδοση του νοήματος σε συνεχή λόγο, είτε με 

εντοπισμό των κύριων σημείων, είτε με καταγραφή των φράσεων κλειδιών. Είναι 

αποτελεσματική η σύγκριση κειμένων με παρόμοιο περιεχόμενο, τα οποία όμως 

έχουν γραφεί για διαφορετικούς αποδέκτες και με διαφορετικούς σκοπούς και 

επομένως έχουν διαφορετικό ύφος. Η σύγκριση αυτή βοηθά την κατανόηση του 

περιεχομένου του κειμένου, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται ότι η 

δομή ενός κειμένου, η φρασεολογία του, το λεξιλόγιο και το ύφος του, είναι 

παράγοντες που σχετίζονται με την περίσταση επικοινωνίας. Η ευκολία ή η δυσκολία 

κατανόησης ενός κειμένου έχουν να κάνουν τόσο με τον αναγνώστη, όσο και με το 
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κείμενο, ενώ κάποιες φορές ευθύνεται γι’ αυτό ο συντάκτης του κειμένου. Ο βαθμός 

δυσκολίας που σχετίζεται με το κείμενο, μπορεί να οφείλεται στο είδος του κειμένου, 

στο θέμα του, στην πυκνότητά του, στο ύφος του συγγραφέα, στην ποσότητα νέων 

πληροφοριών που παρουσιάζει, στις προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη 

(Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997). 

 Η συνανάγνωση, ο διάλογος και η αλληλεπίδραση, αναπτύσσεται σε κλίμα 

εμπιστοσύνης το οποίο ο εκπαιδευτικός θα καλλιεργήσει στην τάξη, ως αποτέλεσμα 

επιτυχημένου σχεδιασμού. Το περιβάλλον της ανάγνωσης είναι πολλαπλό, αφού 

αφορά το εκπαιδευτικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον της κάθε εποχής και 

το πολιτιστικό περιβάλλον του αναγνώστη.  

 Μια καλή πρακτική για τον έλεγχο της συνολικής κατανόησης ενός αφηγηματικού 

κειμένου, είναι η αναδιήγηση. Με την αναδιήγηση ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει 

πολλά στοιχεία για την ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών  που άντλησε ο 

μαθητής (Παντελιάδου Σουζάνα 2011).  

 Τα γεγονότα της ανάγνωσης μπορεί να λειτουργήσουν ως ένα συγκείμενο, από το 

οποίο οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες. Ακόμα, τα γεγονότα της 

ανάγνωσης μπορεί να λειτουργήσουν και ως περικείμενο, το οποίο παρέχει στους 

συμμετέχοντες πηγή προηγουμένων συνοικοδομηθέντων νοημάτων, τα οποία θα 

χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες για τη δόμηση νέων γεγονότων γραμματισμού 

(Κωστούλη, 2009). 

 Η συζήτηση στην τάξη, τόσο στην ολομέλεια της τάξης όσο και στις μικρο-ομάδες, 

στηρίζει την αναγνωστική κατανόηση και αναδεικνύει βαθύτερα νοήματα, αυτά που  

κρύβονται πίσω από τις γραμμές του κειμένου, τους εμφανείς ή άδηλους σκοπούς 

του/της συγγραφέα/ως . 

 Στην Αγγλία η συζήτηση στην τάξη έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, ως παιδαγωγική πράξη που προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής για 

όλους τους μαθητές, έτσι ώστε να γίνει διαδραστική η διδασκαλία. Σύμφωνα με 

Εκπαιδευτική Στρατηγική της Αγγλίας  (the National Strategy for Key), οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να χρησιμοποιούν «ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να 

προσαρμόζονται και να απευθύνονται σε μαθητές σύμφωνα με την  ικανότητές τους, 

έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν» (DfEE, 2001). Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ενορχηστρώσουν τέτοιες συζητήσεις μέσα στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Η αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου στο πλαίσιο του συνόλου της τάξης, 

τους βοηθά να διαπραγματευτούν τη θέση τους σε σχέση με την άποψή τους για το 

θέμα και την κοινωνική πρακτική που ακολουθείται.  Η συμπεριφορά του δασκάλου 

παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργή ή όχι συμμετοχή των μαθητών με διαφορετικό 

τρόπο ενώ ένα πολιτιστικό μοντέλο μπορεί  να δημιουργήσει ορισμένους κανόνες 

συμμετοχής. (Black, 2011).  

 Η μελέτη ενός βιβλίου ή ενός κειμένου είναι διαφορετική από την ανάγνωσή του. 

Μελέτη σημαίνει λεπτομερής σπουδή και συστηματική έρευνα και ο μελετητής δε 

δέχεται παθητικά ότι διαβάζει, αλλά διαβάζει προσεκτικά, διαχωρίζει τα κύρια σημεία 
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από τα δευτερεύοντα, αναλύει τις έννοιες, σταθμίζει τα επιχειρήματα και αξιολογεί τη 

δομή τη διατύπωση, τις θέσεις του συγγραφέα. Οι μαθητές με ένα μολύβι μπορεί να 

υπογραμμίζουν τα κύρια σημεία, να εντοπίζουν την κεντρική ιδέα, τους χαρακτήρες 

των προσώπων, τα σχήματα λόγου, το ύφος του συγγραφέα και να συσχετίζουν 

γεγονότα. Η άσκηση των μαθητών στην προφορική και γραπτή έκφραση αυτών που 

διάβασαν είναι διευκολυντική. Επίσης, βοηθητική είναι και η σωστή χρήση του 

λεξικού, την οποία οφείλει να διδάξει ο εκπαιδευτικός (Κανάκης, 2006).  

 Οι ερωτήσεις που ξεκινούν με «ποιος, πού, πότε, πώς, πόσο, τι, γιατί» διευκολύνουν 

την κατανόηση στο κειμενικό είδος της αφήγησης (Σπαντιδάκης, 2011). 

Αν αποδεχτούμε ότι ο χειρισμός του Κώδικα ή του Νοήματος αποτελεί την ουσία της 

αναγνωστικής πράξης, κατανοούμε την αναγκαιότητα της τήρησης των συμβάσεων 

και στην παραδοχή της σημασίας των απόψεων και των εμπειριών του μαθητή. Ο 

όρος «γραμματισμός», αφορά τη λειτουργική χρήση του γραπτού λόγου. Ένας ικανός 

αναγνώστης χρησιμοποιεί τη γνώση του για τον κόσμο, καθοδηγείται από τις 

προσδοκίες για το τι υπάρχει σε κάθε σελίδα και αξιοποιεί τις γνώσεις του για το 

γραπτό κώδικα και έτσι κατακτά το νόημα του κειμένου που διαβάζει, ενώ σε όλη τη 

διάρκεια της ανάγνωσης κάνει προβλέψεις τις οποίες απορρίπτει ή εγκρίνει, για να 

διατυπώσει νέες. Δυσκολίες στο χειρισμό του γραπτού λόγου προκαλούν διαταραχές 

όπως η Δυσλεξία (Κωτούλας, 2006). 

 Ο μαθητής/τρια, ως αναγνώστης/τρια ενός επικοινωνιακού κειμένου, θα πρέπει να 

συνδυάζει το ρόλο του αποκωδικοποιητή (μηχανιστικές δεξιότητες) με εκείνον του 

κατανοητή-κριτή. Οι μηχανιστικές δεξιότητες είναι αναγκαίες για την ομαλή 

λειτουργία του δεύτερου ρόλου (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006). 

 Η αναγνωστική κατανόηση λοιπόν επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, όπως ο 

συγγραφέας, το κείμενο, ο τρόπος προσέγγισης του κειμένου, το 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της ανάγνωσης, ο/η αναγνώστης/στρια και οι 

δυνατότητες αποκωδικοποίησης, οι εμπειρίες του/της, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις 

όλων των παραπάνω.  Την αναγνωστική κατανόηση υποστηρίζει η λειτουργική 

ανάγνωση, η οποία συντελείται με κείμενα που έχουν νόημα με τα παιδιά, κείμενα 

δηλαδή που  μπορούν να τα συνδέσουν με την καθημερινότητα και τις εμπειρίες τους. 

Με τον τρόπο αυτό τα εν λόγο κείμενα κινητοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών και 

αναπτύσσουν τη μεταγνώση τους. 

 

 

1.12 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ) 

  Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της Ελληνικής Γλώσσας για το 

Δημόσιο Σχολείο, στους ειδικούς σκοπούς διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, 

«ο μαθητής επιδιώκεται να μάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα την 
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ελληνική γλώσσα: να την καταλαβαίνει, να την ομιλεί, να τη διαβάζει, να τη γράφει με 

άνεση, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία του». 

 Η κειμενοκεντρική προσέγγιση είναι επίσημα θεσμοθετημένη στο Δημοτικό Σχολείο 

και η κοινωνικογνωσιακή όσο και η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση, 

ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της επικοινωνιακής προσέγγισης που 

υποστηρίζουν τα σύγχρονα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα 

δίνουν βαρύτητα τόσο στον αναφορικό λόγο (αφήγηση, περιγραφή, ανακοίνωση), όσο 

και στον κατευθυντικό λόγο (επιχειρηματολογία, οδηγία, πρόσκληση). Ο σύγχρονος 

σχολικός εγγραμματισμός στοχεύει στην παραγωγή διαφόρων κειμενικών ειδών, με 

διαδικασίες κριτικής επεξεργασίας.  

 Αναλυτικότερα και σε σχέση με το γραπτό λόγο, αναφέρει σχετικά με όσα 

επιδιώκεται να μάθει ο/η μαθητής/τρια: 

 «-Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, αλλά και ως σύστημα 

σκέψης, για να ανακαλύπτει και να κατανοεί νέες γνώσεις και εμπειρίες και να 

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 εξαρτάται από την κατοχή και τη συνειδητή χρήση ποικίλων 

συμβάσεων δομής και ύφους, που απαρτίζουν γλωσσικό σύστημα. 

 - Να αποκτήσει τις βάσεις μιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, ώστε να μπορεί να 

αξιολογεί κριτικά τα  μηνύματα…» (ΑΠ σελ. 26). 

 Ακόμα πιο αναλυτικά, στους άξονες γνωστικού περιεχομένου, στο Γραπτό Λόγο  

αναφέρονται η γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου, η φωνημική επίγνωση, η δομή 

συλλαβής, λέξης, πρότασης, παραγράφου, και κειμένου, τα είδη κειμένων (είδη 

λόγου, τύποι κειμένων), αντιγραφή, τονισμός, στίξη, καλλιγραφία, στάδια 

γραψίματος, γλωσσικές πράξεις, περίληψη, συνοχή και συνεκτικότητα, κριτήρια 

αξιολόγησης, λεξιλόγιο, θεματικά σημασιολογικά, ετυμολογικά πεδία, ορισμός, 

πολυσημία, γραμματική, παρατακτική και υποτακτική σύνταξη, πυρηνική, ελλειπτική 

και επαυξημένη πρόταση, τα μέρη του λόγου, ιδιαιτερότητα της δομής της γλώσσας.    

 Οι στόχοι που σχετίζονται με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σύμφωνα με το ΑΠ 

είναι οι ακόλουθοι: 
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 Συνειδητοποιεί τη σύνδεση προφορικής και γραπτής γλώσσας. Αναγνωρίζει τη 

διαφορά ανάμεσα στην εικόνα ενός αντικειμένου και στη γραπτή απόδοσή του με 

λέξη. 

  Αντιλαμβάνεται τη στενή σχέση ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής. Αναπτύσσει 

φωνημική επίγνωση. Συνειδητοποιεί τη συνάφεια και τις διαφορές μεταξύ 

προφορικού και γραπτού λόγου. Αντιλαμβάνεται βαθμιαία ότι μπορεί να διατυπώνει 

τις σκέψεις του και να επικοινωνεί με τους άλλους όχι μόνο προφορικά αλλά και 

γραπτά. Συσχετίζει πρακτικά και εφαρμόζει γραμματικούς κανόνες στη γραφή των 

λέξεων. Συμβουλεύεται πρακτικά και εφαρμόζει γραμματικούς κανόνες στη γραφή 

των λέξεων. Συμβουλεύεται πίνακες κλίσης και λεξικά για να ελέγχει και διορθώνει τα 

ορθογραφικά του λάθη. Κρίνει ο ίδιος αν χρειάζεται να ξαναγράψει για να βελτιώσει 

ένα δύσκολα αναγνώσιμο ή ελλιπές κείμενο. Συντάσσει κατάλληλα για κάθε 

περίπτωση μικρές λέξεις όπως: για, που, μέχρι, ώσπου, σαν, ως κ.τ.ό.. Συντάσσει 

διαφορετικού τύπου κείμενα, ακολουθώντας τη διαδικασία του σχεδιασμού, 

(προσυγγραφικό στάδιο), της γραφής της αρχικής εκδοχής (συγγραφικό) και, τέλος, 

του ελέγχου και της βελτίωσής της (μετασυγγραφικό στάδιο). Χρησιμοποιεί διάφορα 

είδη λόγου, για διάφορους σκοπούς και για διάφορους αποδέκτες. Διακρίνει σχέσεις 

μεταξύ προθετικότητας, είδος λόγου, γλωσσικής μορφής και κειμενικής δομής. 

Προβληματίζεται για τη διατύπωση και επιλέγει ανάμεσα σε διάφορες φραστικές 

δυνατότητες, με κριτήριο τον εκάστοτε στόχο του λόγου. Επικαλείται το γλωσσικό του 

αίσθημα κατά την παραγωγή και αξιολόγηση κειμένων. Μεταδίδει αποτελεσματικά 

πολύπλοκες ιδέες με διευρυμένο λεξιλόγιο. Επεξεργάζεται και δομεί κείμενο με 

νοηματικές ενότητες και παραγράφους. Συντάσσει σαφείς, σύνθετες περιόδους, με 

υποτακτική σύνδεση και νοηματική συνοχή. Χρησιμοποιεί κειμενικούς δείκτες για τη 

σύνδεση φράσεων, παραγράφων και νοηματικών ενοτήτων (όμως, παρόλο, εξάλλου, 

τέλος, έπειτα κ.τ.ό. Αποκτά εμπιστοσύνη στο δικό του γράψιμο με το δικό του 

πρωτότυπο τρόπο. Εξοικειώνεται με την πολυσημία…. Οι ενδεικτικές θεμελιώδεις 

έννοιες διαθεματικής προσέγγισης, είναι οι λέξεις Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Δομή, 

Σύστημα-Οργάνωση, Ομοιότητα-Διαφορά. (ΑΠ, σελ.22-25) 

 Τη δεκαετία του 1960 υπήρξε μια στροφή ενδιαφέροντος από το περιεχόμενο του 

γραπτού κειμένου στη διαδικασία. Τη δεκαετία του 1970 συνεχίστηκε το ενδιαφέρον 

για τις διαδικαστικές φάσεις και καθιερώθηκε η ελεύθερη έκφραση στο γραπτό λόγο. 

Το 1982 οι συντάκτες του ΑΠ υιοθέτησαν τον όρο «Σκέφτομαι και Γράφω» για την 

παραγωγή γραπτού κειμένου. Στα Νέα Προγράμματα Σπουδών εφαρμόζεται η 

διαδικαστική προσέγγιση και δίδεται βαρύτητα στο κοινωνικό πλαίσιο (Ματσαγγούρας, 

2004). 

  Στο ΑΠ (2002) αναφέρεται ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν και να διακρίνουν τα είδη 

του λόγου. 

 Αυτά καλύπτουν το φάσμα των συνηθέστερων ειδών του λόγου, δηλαδή του 

«αναφορικού» (αφήγηση, περιγραφή, ανακοίνωση κ.τ.ο.) και του «κατευθυντικού» 

(πρόσκληση, ερώτηση, παράκληση, οδηγία, επιχειρηματολογία κ.τ.ό.). Ο «αναφορικός» 

λόγος αναπαριστά πρόσωπα, πράγματα, συμβάντα και καταστάσεις. Αυτή η αναφορά 
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είναι πιθανό να έχει τη μορφή αφήγησης, περιγραφής, ανακοίνωσης, κ.τ.ό. και το ύφος 

της να κυμαίνεται από το απλό και αυθόρμητο κατά τη διήγηση συμβάντων της 

καθημερινότητας, έως το αυστηρό και προσεγμένο των επιστημονικών κειμένων. Ο 

«κατευθυντικός» λόγος παράγεται με στόχο να οδηγήσει τον ακροατή ή αναγνώστη σε 

ορισμένη ενέργεια, συμπεριφορά ή αντίληψη και μπορεί να είναι λιγότερο ή 

περισσότερο επεξεργασμένος και να πραγματώνεται ως πρόσκληση, ερώτηση, 

παράκληση, οδηγία, επιχειρηματολογία κ.τ.ό.} (ΑΠ, σελ. 53). 

 Αναφέρεται η ανάγκη του μαθητή να χειρίζεται διάφορα είδη λόγου ως κείμενα που 

καλείται ή επιθυμεί να συνθέσει ο ίδιος και ακόμα επισημαίνεται ότι τα κείμενα των 

εγχειριδίων μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα (άρθρα, ανακοινώσεις, επιστολές , 

διαφημίσεις, λογοτεχνήματα κ.τ.ό.). Προσφέρονται οι ειδικές περιστάσεις επικοινωνίας 

με τα αντίστοιχα είδη λόγου, τους τύπους κειμένων και τα μεθοδολογικά παρεπόμενα 

(ΑΠ).  

 

 

1.11 Βιβλιογραφική αναδίφηση  

  Οι μαθησιακές δυσκολίες και η αντιμετώπισή τους έχουν απασχολήσει πολλές 

έρευνες. Σε έρευνα που έγινε για την ανάπτυξη γνωστικών και ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων σε παιδιά με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις (Α΄ τάξη και Β΄ τάξη) 

του Δημοτικού Σχολείου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 73 μαθητές από 12 

διαφορετικά σχολεία του Ρεθύμνου το έτος 2005-6, μελετήθηκαν οι μαθησιακές 

επιδόσεις σε παιδιά που παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες, χωρίς όμως να έχουν 

διάγνωση σχετική και χωρίς να έχουν παραπεμφθεί για αξιολόγηση. Δημιουργήθηκαν 

δυο ομάδες μαθητών, μια με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και μια με μέτριες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι τα παιδιά  με δυσκολίες στη μάθηση 

υστερούν σε βασικές δεξιότητες που συνδέονται με τη σχολική επίδοση, όπως 

φωνολογική επεξεργασία, λεκτική μνήμη κτλ. Στη Β΄ τάξη συνέχισαν να υπάρχουν 

διαφορές στην επίδοση των δυο ομάδων, με σημαντικότερες τις διαφορές στην 

αναγνωστική δεξιότητα. που σημείωσαν τα παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση και που 

σχετίζονται με τα παρατηρούμενα ελλείμματα στη φωνολογική επεξεργασία. 

Φαίνεται ότι οι δυσκολίες στη μάθηση παρατηρούνται πολύ νωρίς και διατηρούνται 

συνήθως και στις επόμενες τάξεις, αν δεν υπάρξει κατάλληλη διδακτική παρέμβαση ( 

Μουζάκη, Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, Λίβα, Ράλλη, 2007). 

 Οι κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις εστιάζουν στη χρήση στρατηγικών στην 

παραγωγή γραπτού λόγου. Σύμφωνα με τις κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις 

μεθοδεύτηκε η έρευνα που έγινε το 2005 για το κειμενικό είδος της αφήγησης, από 

τους Ιωάννη Σπαντιδάκη και Ελένη Βασιλάκη. Στην πειραματική ομάδα αξιοποιήθηκαν 

μνημονικοί κανόνες  «Σ.Ο.Κ.Αρ.Ε.», «ΑΣΕ», «5Π, 2Τ και 1Γιατί». Η ακροστιχίδα  

Σ.Ο.Κ.Αρ.Ε διευκολύνει τους/τις μαθητές/τριες να θυμούνται ευκολότερα τις φάσεις 

του Σχεδιασμού, της Οργάνωσης, της Καταγραφής, της Αναθεώρησης-βελτίωσης και 

της Έκδοσης.  Η ακροστιχίδα Α.Σ.Ε διευκολύνει τους /τις μαθητές/τριες να λάβουν 
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υπόψη τους το Ακροατήριο, το Σκοπό για τον οποίο γράφουν το κείμενο και το Είδος 

του κειμένου. Οι μαθητές/τριες οδηγήθηκαν μετά από διαπραγμάτευση σε 

μνημονικούς κανόνες, όπως «Για να ολοκληρώσω ένα κείμενο λέω  Σ.Ο.Κ.Αρ.Ε και 

ξεκινώ με το Α.Σ.Ε» και {Με 6 «Πι» με 2 «Τι» και ένα «Γιατί», γράφω μια αφήγηση 

καλή}. Με τον παραπάνω κανόνα οι μαθητές/τριες θυμόνται να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις «Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές; Πού συμβαίνουν όλα αυτά; Πότε 

συμβαίνουν; Ποιο είναι το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση; Πώς αισθάνονται οι 

ήρωες; Πώς τελειώνει η αφήγησή σου; Πώς αισθάνεσαι εσύ; Τι συμβαίνει; Τι άλλο 

συμβαίνει; Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;»  (Σπαντιδάκης & Βασιλάκη, 2008). 

  Έρευνα που διεξήγαγαν οι Ιωάννης Σπαντιδάκης Ιωάννης και Δέσποινα Βασαρμίδου, 

το έτος 2005-6, σε περιοχή του Ρεθύμνου και σε δυο τμήματα Γ΄ Γυμνασίου, 

ασχολήθηκε με το αν και κατά πόσο η άσκηση των μαθητών/τριών να αντιμετωπίζουν 

τη συγγραφή επιχειρηματολογικών κειμένων ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος, 

ενισχύει τις συγγραφικές τους ικανότητες και τις μεταγνωσιακές τους δεξιότητες. Η 

έρευνα υλοποιήθηκε σε μια ομάδα ελέγχου 20 μαθητών και σε μια πειραματική 

ομάδα 22 μαθητών. Η μεθόδευση της διδασκαλίας έγινε με άξονα την 

ομαδοσυνεργατική μάθηση και σύμφωνα με την επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική 

προσέγγιση του γραπτού λόγου. Η διδασκαλία των μεταγνωσιακών στρατηγικών 

αποτέλεσε σημείο αναφοράς της διδακτικής παρέμβασης και για να μη δημιουργηθεί 

επιπρόσθετο γνωσιακό φορτίο στη μνήμη, οι μαθητές/τριες πρώτα εξοικειωνόταν με 

μια στρατηγική και μετά προχωρούσαν στην επόμενη. Επιπλέον χρησιμοποιούσαν 

κάρτες νύξεων οι οποίες μειώνονταν σταδιακά, καθώς αυξάνονταν οι προσπάθειες 

αυτονόμησης. Στις αναζητήσεις αξιοποιήθηκαν τα γνωσιακά αδιέξοδα και οι 

συγκρούσεις. Η παρέμβαση έγινε σύμφωνα με τις γνωσιακές και κοινωνικογνωσιακές 

προσεγγίσεις. Ως μέσα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές (προ-

έλεγχο και μετα-έλεγχο σε φυσικώς ισοδύναμες ομάδες) και ποιοτικές τεχνικές. Στα 

ποσοτικά κριτήρια, τα κείμενα των μαθητών/τριών αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο της 

γενικής εντύπωσης και με αναλυτικά κριτήρια προς επτά παραμέτρους: το 

περιεχόμενο, την οργάνωση, το λεξιλόγιο, το ύφος, τη σύνταξη, την ορθογραφία και 

την καθαρότητα-ευαναγνωσία.  Στα ποιοτικά κριτήρια αξιοποιήθηκε το ημερολόγιο 

της διδάσκουσας και ερωτηματολόγια που δόθηκαν στον αρχικό και τελικό έλεγχο και 

τα οποία ανίχνευαν τις μεταγνωσιακές δεξιότητες. Οι μεταβλητές που ελέγχθηκαν 

ήταν η επίδοση των μαθητών στην παραγωγή κειμένου πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση και οι μεταγνωσιακές δεξιότητες των μαθητών/τριών. Οι περιορισμοί της 

έρευνας ήταν ο μικρός αριθμός δείγματος και οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 

του σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες 

που αξιολογούν θετικά διδακτικά προγράμματα γνωσιακής και κοινωνικογνωσιακής 

παρέμβασης, που αντιμετωπίζουν τη συγγραφή ως επίλυση προβλήματος και το 

γραπτό λόγο ως αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας (Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 

2009).  
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 Με τη μεθοδολογία αποτελεσματικότερων μαθησιακών περιβαλλόντων μάθησης του 

γραπτού λόγου για μαθητές με προβλήματα στο γραπτό λόγο, ασχολήθηκε η έρευνα 

που πραγματοποίησαν οι Σπαντιδάκης Ιωάννης και Βασιλάκη Ελένη σε 38 

μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης Δημοτικού (2005). Οι μαθητές/τριες διδάχθηκαν 

στρατηγικές παρακολούθησης και ελέγχου των αναγκαίων και απαραίτητων 

δεξιοτήτων για τη συγγραφή επικοινωνιακών κειμένων, μέσω διαδικαστικών 

διευκολύνσεων (νύξεις και οδηγίες, προφορικές και γραπτές). Προφορικά 

αξιοποιήθηκε η τεχνική των ερωτήσεων, που αφορούσε τα δομικά στοιχεία των 

κειμένων. Ο έλεγχος της παρέμβασης έγινε μέσω των κειμενικών ειδών της αφήγησης 

και της περιγραφής, με κείμενα που έγραψαν οι μαθητές πριν και μετά την 

παρέμβαση και τα οποία αναλύθηκαν με ποσοτικά (αριθμός λέξεων, προτάσεων, 

δευτερευουσών προτάσεων, ηρώων, γεγονότων, δομικών στοιχείων και λαθών) και 

περιγραφικά κριτήρια (γλωσσικό ύφος, δομικά στοιχεία, γνησιότητα, περιγραφή 

ηρώων). Επίσης για τον έλεγχο μοντέλων συγγραφής αξιοποιήθηκε η παρατήρηση, η 

συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Για τη μέτρηση των επιπέδων άγχους 

αξιοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Άγχους STAI. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, οι μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας μετά την παρέμβαση αφιέρωναν 

χρόνο στο σχεδιασμό με τεχνικές γέννησης ιδεών, καθώς και στη βελτίωση των 

κειμένων τους. Ακόμα, μπορούσαν να περιγράψουν ένα πρόβλημα που τους 

δυσκόλευε και μπορούσαν να εσωτερικεύσουν τις οδηγίες-προτροπές που τους έδινε 

ο δάσκαλος για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επίσης, χρησιμοποιούσαν 

μνημονικούς κανόνες και μνημονικούς χάρτες για να γράψουν ένα κείμενο. Οι 

μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας έγραφαν ποιοτικότερα κείμενα συγκριτικά με 

την ομάδα ελέγχου. Τα επίπεδα άγχους των μαθητών/τριών αυξήθηκαν σημαντικά 

μετά την παρέμβαση, γιατί ενώ οι μαθητές/τριες κατανόησαν τις απαιτήσεις της 

συγγραφής ενός κειμένου, δεν ανέπτυξαν πλήρως τις μεταγνωσιακές δεξιότητες που 

είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσής του. Η έρευνα τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 

των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων συγγραφής μέσα σε όσο το δυνατόν αυθεντικά 

επικοινωνιακά πλαίσια, καθώς και τη χρήση του γραπτού λόγου ως μέσο επικοινωνίας 

και ανάπτυξης της μεταγνώσης (Σπαντιδάκης & Βασιλάκη, 2009).  

 Έρευνα σχετικά με τη χρήση στρατηγικών στην παραγωγή επιχειρηματολογικού 

κειμένου, έγινε το 2008 στις Δυτικές Πολιτείες της Αμερικής, σε 2000 μαθητές/τριες 

Γυμνασίου. Οι μαθητές/τριες έμαθαν με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού να 

εφαρμόζουν στρατηγικές στην παραγωγή γραπτού λόγου ( σύμφωνα με το μοντέλο 

SRSD),  οι οποίες τους βοήθησαν να αναπτύσσουν την προϋπάρχουσα γνώση, να 

εστιάζουν στη δομή, στο σκοπό και στο είδος του κειμένου. Χρησιμοποίησαν 

μνημονικούς κανόνες για να μπορούν να θυμόνται τα βήματα των στρατηγικών. Η 

έρευνα παρουσίασε ότι οι μαθητές με δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, 

μπορούν να βελτιωθούν, αν διδαχθούν στρατηγικές σχεδιασμού και οργάνωσης του 

κειμένου (Kiuhara at al, 2012). 
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 Η Brenda Tracy και ο Steve Graham ερεύνησαν τη χρήση στρατηγικών για το 

σχεδιασμό και την οργάνωση ιστοριών και για τη σημασία της ανάπτυξη 

αυτορρυθμιζόμενων στρατηγικών. Η έρευνα υλοποιήθηκε το εαρινό εξάμηνο του 

2006, σε Δημοτικά Σχολεία της αγροτικής περιοχής του Midwestern των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Το δείγμα της έρευνας απάρτισαν 127 μαθητές/τριες της τρίτης τάξης. Από 

αυτούς οι 64 μαθητές/τριες που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα διδάχτηκαν 

στρατηγικές εστιασμένες στα κειμενικά είδη και στρατηγικές για το σχεδιασμό και την 

καταγραφή ιστοριών. Οι υπόλοιποι 63 μαθητές/τριες που ήταν η ομάδα ελέγχου, 

διδάχτηκαν παραδοσιακές δεξιότητες γραφής, κυρίως ορθογραφίας και γραμματικής. 

Η έρευνα απέδειξε ότι το γράψιμο των μαθητών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με 

την άμεση διδασκαλία στρατηγικών για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την 

αναθεώρηση και την καταγραφή των κειμένων, σε συνδυασμό με τη γνώση και 

αυτορρύθμιση των διαδικασιών που χρειάζονται για την αποτελεσματική χρήση των 

στρατηγικών (Tracy & Graham, 2009).  

  Έρευνες επίσης έχουν γίνει σχετικά με την αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική Ανάπτυξης 

SRSD. Οι  Brenda Tracy, Steve Graham and Robert Reid εφάρμοσαν τη Στρατηγική 

Ανάπτυξης SRSD σε τρεις πειραματικές τάξεις και τη συνέκριναν με τρεις τάξεις 

ελέγχου, στις οποίες εφαρμόστηκε παραδοσιακή διδασκαλία γραπτού λόγου ( 

διδασκαλία γραμματικών, συντακτικών κανόνων κλπ). Στην πειραματική ομάδα οι 

μαθητές διδάχθηκαν στρατηγική που τόνισε το σχεδιασμό και ερεύνησε την 

αποτελεσματικότητα των λεκτικών διευκολύνσεων. Οι μαθητές/τριες έγραψαν 

ιστορίες για προσωπικές εμπειρίες.  Στα posttest μελετήθηκαν τόσο ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά κριτήρια. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι οι γραπτές προσωπικές αφηγήσεις 

της πειραματικής ομάδας ήταν ποιοτικά και ποσοτικά αρτιότερες από τις αντίστοιχες 

της ομάδας ελέγχου (  Brenda Tracy, Steve Graham and Robert Reid, 2009). 

 Οι Taylor B.& Pearson D. & Clark K. & Walpole S. ερεύνησαν στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980 τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών σχολείων και των επιτυχημένων 

δασκάλων στη διδασκαλία της ανάγνωσης, σε χαμηλού εισοδήματος σχολεία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιλέχτηκαν 14 σχολεία σε διάφορες περιοχές των 

Ηνωμένων Πολιτειών, όπως  Virginia, Minnesota, Colorado και California, με ποσοστό 

φτώχειας από 28% μέχρι 92%. Μελετήθηκαν μεταβλητές σε σχέση με τον/την 

εκπαιδευτικό, σε επίπεδο τάξης και σε επίπεδο σχολείου. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, στα τέσσερα πιο αποτελεσματικά σχολεία εφαρμόστηκε το μοντέλο 

συνεργασίας σε μικρές ομάδες μη σταθερής σύνθεσης των μαθητών/τριών. Επίσης, οι 

πιο επιτυχημένοι δάσκαλοι προτιμούσαν την πρακτική της καθοδήγησης, παρά την 

διάλεξη ή την πρακτική των ερωταποκρίσεων στην διδασκαλία της αναγνώρισης 

λέξεων, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειμένου. Ακόμα, οι επιτυχημένοι 

δάσκαλοι παρουσίαζαν οργανωμένα portfolios, συνεργάζονταν με τους συναδέλφους 

και επικοινωνούσαν τακτικά με τους γονείς. Η έρευνα προτείνει οι αποτελεσματικοί 

δάσκαλοι να λειτουργήσουν ως καθοδηγητές συναδέλφων ή δάσκαλοι επίδειξης 

καλών πρακτικών. Επίσης η συγκεκριμένη έρευνα προτείνει να γίνουν περισσότερες 
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έρευνες σχετικά με τις δεξιότητες και της στρατηγικές για την κατάκτηση της 

ανάγνωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου 

(Taylor et al, 2008).  

 Το έτος 1999, πραγματοποιήθηκε μελέτη από το Charles A. στο Πανεπιστήμιο του 

Texas στο Austin, σε εννέα αστικά Δημοτικά Σχολεία που βρίσκονταν σε διαφορετικά 

μέρη της χώρας και φιλοξενούσαν έγχρωμα παιδιά φτωχών κοινοτήτων. Τα 

ακαδημαϊκά αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι στρατηγικές βελτίωσης που 

ακολούθησαν αυτά τα σχολεία, αφορούσαν κανόνες και υψηλές προσδοκίες για τη 

συμπεριφορά των μαθητών/τριών, καθώς και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανότητας 

καθοδήγησης των μαθητών, με δραστηριότητες μέσω των οποίων υποστήριζαν ο ένας 

τον άλλο στην επίλυση προβλημάτων. Επίσης γινόταν επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, ενθαρρυνόταν η συνεργασία μεταξύ τους στη διδασκαλία και υπήρχε 

στήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου. Καλή συνεργασία υπήρχε και με τους γονείς. 

Αφιέρωναν περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας για επικέντρωση στην 

ανάγνωση. Οι εντυπωσιακές επιτυχίες αυτών των σχολείων αναπτύσσουν την ελπίδα 

ότι κάθε σχολείο, με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών, μπορεί να επιτύχει 

φαινομενικά δύσκολους στόχους (Joseph & Johnson, 2008). 

  Έρευνα που διεξήγαγαν οι Σπαντιδάκης Ι.  και Βασαρμίδου Δ. το έτος 2005-6, σε 

περιοχή του Ρεθύμνου, σε δυο τμήματα Γ΄ Γυμνασίου, συγκρίνει τα αποτελέσματα 

δυο πειραματικών ομάδων, στις οποίες εφαρμόστηκαν διδακτικές προτάσεις 

γνωσιακού και κοινωνικογνωσιακού χαρακτήρα στη διδασκαλία επιχειρηματολογικών 

κειμένων. Η έρευνα αυτή δεν επαλήθευσε τη θεωρητική άποψη ότι οι δεξιότητες της 

ανάγνωσης καθορίζουν τις δεξιότητες της συγγραφής και ότι οι αναγνωστικές 

εμπειρίες ενισχύουν την συγγραφική ικανότητα. Αντίθετα, η έρευνα κατέδειξε ότι η 

συστηματική διδασκαλία της κατανόησης βελτιώνει την κατανόηση, αλλά όχι και τη 

γραπτή έκφραση. Με τη δραστηριότητα της γραφής ο/η αναγνώστης/τρια μπορεί να 

μεταφράζει το κείμενο σε νέες επεξεργασμένες μορφές, οι οποίες τον βοηθούν στην 

κατανόηση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι δυο δραστηριότητες συνδιαλέγονται μεταξύ 

τους, αλλά η γραφή μεταβιβάζει περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες από ότι το 

αντίθετο (Βαρσαμίδου, Σπαντιδάκης, 2007).   

  Μια άλλη έρευνα που έγινε στην Αττική, είχε στόχο να μελετηθούν συστηματικά οι 

αναγνωστικές δυσκολίες στον ελληνόφωνο χώρο, σε συνάφεια με το 

κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο και την επίδοση των μαθητών/τριών. Η συγκεκριμένη 

έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας με τίτλο «Αναγνωστικές Δυσκολίες», 

που εκπονήθηκε από τον Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με τη διερεύνηση των διαφόρων μορφών και τη 

συχνότητα των αναγνωστικών δυσκολιών στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Το 

δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1.330 μαθητές/τριες από τα τέσσερα διαμερίσματα 

της Αττικής και επιλέχτηκε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Από αυτούς 

βρέθηκαν 140 μαθητές/τριες να παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες, 92 αγόρια 

και 48 κορίτσια. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια 
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στους δασκάλους των Β΄, Γ΄ τάξεων,  που αφορούσαν τα είδη των λαθών κατά την 

ανάγνωση. Επίσης, συμπληρώθηκαν κλείδες παρατήρησης για την αναγνωστική 

συμπεριφορά των μαθητών/τριών και δόθηκαν δοκιμασίες στους/στις μαθητές/τριες. 

Ως γενικό συμπέρασμα προέκυψε ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της 

οικογένειας των μαθητών, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις αναγνωστικές δεξιότητες και επιδρούν στο είδος των αναγνωστικών 

δυσκολιών. Φάνηκε ακόμα, ότι η σχολική επίδοση σχετίζεται με την αναγνωστική 

ικανότητα. Επιπλέον, αναδύθηκε η ανάγκη της λειτουργικής ανάγνωσης, σύμφωνα με 

τις σύγχρονες τάσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας, με τη χρήση από την Α΄ Δημοτικού 

Σχολείου κειμένων που έχουν νόημα και χρησιμότητα στην καθημερινή ζωή του 

παιδιού. Η έρευνα συνιστά να αναγνωριστεί ως διαφορετικότητα και όχι ως 

κατωτερότητα ο γλωσσικός κώδικας των μη προνομιούχων παιδιών και οι διδακτικές 

στρατηγικές να βασίζονται στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή 

διαδικασία. Επίσης, προτείνει στις τάξεις με υψηλό ποσοστό μαθησιακών δυσκολιών 

να παρέχονται ειδικές διευκολύνσεις (Κολιάδης, Βαλσάμη, Βάρφη, Κουμπιάς, 

Σπαντιδάκης, 1999). 

   Οι Ιωάννης Σπαντιδάκης και Μιχάλης Βάμβουκας, διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ των 

δυσκολιών παραγωγής γραπτού λόγου και της κατανόησης κειμένων. Η έρευνα 

διεξήχθη το σχολικό έτος 1999-2000, σε Δημοτικά Σχολεία στους νομούς Ηρακλείου, 

Ρεθύμνης και Αττικής. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 452 μαθητές/τριες της Στ΄ 

τάξης του δημοτικού (εξαιρέθηκαν 29 αλλοδαποί μαθητές/τριες). Οι μεταβλητές της 

έρευνας ήταν οι δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου, ικανότητα κατανόησης 

κειμένων, μεταγνωσιακές δεξιότητες κι η στάση απέναντι στο γραπτό λόγο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες που παρουσιάζουν 

προβλήματα στην παραγωγή  γραπτού λόγου αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα. Η 

γραφή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη δραστηριότητα, ακόμα και για αναγνώστες που 

έχουν ανεπτυγμένη σε ικανοποιητικό βαθμό την αναγνωστική κατανόηση. Για τους 

αρχάριους συγγραφείς η παραγωγή γραπτού λόγου είναι πολύ πιο δύσκολη 

δραστηριότητα από αυτήν της αναγνωστικής κατανόησης. Η ποιότητα των 

βελτιώσεων συνδέεται με την ποιότητα του γραπτού λόγου και την αναγνωστική 

κατανόηση. Η έρευνα επισημαίνει ότι τα παρεμβατικά προγράμματα εστιάζουν στην 

ανάπτυξη μηχανιστικών δεξιοτήτων και όχι ουσιαστικών και προτείνει την 

αναγκαιότητα να συνεχιστεί η έρευνα σε αυτήν την περιοχή (Σπαντιδάκης & 

Βάμβουκας, 2000). 

  Οι μαθητές/τριες με δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή δεν έχουν καλλιεργήσει 

μεταγνωσιακές δεξιότητες. Οι Σπαντιδάκης Ι. & Βάμβουκας Μ. ερεύνησαν τα 

αποτελέσματα που έχει η διδασκαλία μεταγνωσιακών στρατηγικών ανάγνωσης και 

παραγωγής γραπτού λόγου σε μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. Στην έρευνα 

πήραν μέρος 94 μαθητές/τριες της Ε΄ και της Στ΄ τάξης Δημοτικού σε σχολεία του 

Ρεθύμνου. Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε τρεις πειραματικές ομάδες και μια ομάδα 

ελέγχου. Στην πρώτη πειραματική ομάδα διδάχθηκαν στρατηγικές κατανόησης και 
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γνώσεις για τα δομικά στοιχεία των κειμένων. Στη δεύτερη πειραματική ομάδα, 

διδάχτηκαν στρατηγικές, δεξιότητες και γνώσεις για την παραγωγή γραπτού λόγου. 

Στην τρίτη ομάδα διδάχτηκαν τόσο στρατηγικές, δεξιότητες και γνώσεις για το γραπτό 

λόγο, όσο και στρατηγικές, γνώσεις και δομικά στοιχεία των κειμένων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι στην (Π3) ομάδα που έγινε συνδυασμός κατά τη 

διδασκαλία μεταγνωσιακών δεξιοτήτων ανάγνωσης και παραγωγής γραπτού λόγου, 

οι μαθητές/τριες με προβλήματα στο γραπτό λόγο βοηθήθηκαν περισσότερο. Οι 

μαθητές/τριες με προβλήματα στο γραπτό λόγο ωφελούνται από τη διδασκαλία των 

μεταγνωσιακών οδηγιών για την ανάγνωση και την παραγωγή του γραπτού λόγου. Η 

συγκεκριμένη έρευνα συνιστά για την αποτελεσματική διδασκαλία σε μαθητές/τριες 

με προβλήματα στο γραπτό λόγο, στρατηγικές σχεδιασμού και βελτίωσης, σε 

συνδυασμό με τη χρήση φακέλου αξιολόγησης των μαθητών/τριών. Διαπιστώθηκε ότι 

χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα και περισσότερος διδακτικός χρόνος στη 

διδασκαλία μεταγνωσιακών δεξιοτήτων για το σκοπό αυτό  (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 

2006). 

  Αρκετές έρευνες έγιναν σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. Η 

συζήτηση στην τάξη και οι διαπραγματεύσεις, είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι 

συμμετέχοντες , δάσκαλος και μαθητές,  αλληλεπιδρούν στην τάξη και έτσι  

επιτυγχάνεται η υποκειμενικότητα και η κατανόηση (Pérez, 2004). 

  Ο Sigmund Ongstad (2009) πραγματοποίησε έρευνα με μαθητές της Β΄ τάξης σε ένα 

Δημοτικό Σχολείο στη Νορβηγία. Χρησιμοποίησε ένα εργαστήριο δραστηριοτήτων μια 

σταθερή ημέρα της εβδομάδας, κάθε Τρίτη, για μια σχολική χρονιά, για να προκληθεί 

παραγωγή γραπτού λόγου. Ο χώρος ήταν ειδικά διαμορφωμένος για να δουλεύουν 

εκεί τα παιδιά με διάφορα υλικά, όπως πηλός, ύφασμα, ξύλο, τουβλάκια. Η 

παραγωγή γραπτού λόγου ακολουθούσε μετά από παιχνίδι και ήταν σχετική με αυτό. 

Χρησιμοποιήθηκε βιντεοσκόπηση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μελετήθηκαν 

κείμενα, όπως άρθρα που έγραψαν τα παιδιά στο βιβλίο του εργαστηρίου. Η έρευνα 

καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι ένα αρχικό κείμενο μπορεί να παρουσιαστεί με 

διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά περικείμενα και ότι οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών ορίζουν το περικείμενο. Επίσης, η συναισθηματική κατάσταση 

αποτελεί ισχυρό στοιχείο. Γενικότερα η έρευνα συνιστά να αφήνουν χώρο οι 

εκπαιδευτικοί για την ανάγκη υποκειμενικής κατασκευής νοημάτων εντός των 

κειμενικών ειδών, από μέρους των μαθητών. 

 Η συζήτηση στην τάξη και η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών συμβάλλει 

στη μάθηση, όπως απέδειξαν σχετικές έρευνες. Η Laura Black υλοποίησε έρευνα 

δράσης, σε σχολείο που βρίσκεται σε μεγάλη πόλη βορειοδυτικά της Αγγλίας. Η 

έρευνα έγινε με σκοπό να μελετήσει πώς επιδρά η σχέση ανάμεσα στον/στην 

εκπαιδευτικό και τους/στις μαθητές/τριες, στη συμμετοχή των δεύτερων στη 

συζήτηση στην τάξη και στη διαδικασία μάθησης. Για 5 μήνες σημειώθηκαν 

παρατηρήσεις σχετικές με το θέμα στο μαθητή Jason, ο οποίος επιλέχθηκε με βάση το 

αρνητικό μαθητικό προφίλ που έδωσε για αυτόν η εκπαιδευτικός. Σύμφωνα με τις 
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παρατηρήσεις, η συμμετοχή του παιδιού αυξανόταν όσο μεγάλωνε η εξοικείωση 

ανάμεσα στην εκπαιδευτικό και το παιδί. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι η 

αλληλεπίδραση δασκάλου/ας και μαθητή/τριας, είναι ο μηχανισμός κλειδί που 

ελέγχει τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο σχολικό γίγνεσθαι. Η συμμετοχή αυτή 

κάνει εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες συνδημιουργούς της γνώσης και των 

ταυτοτήτων των μαθητών/τριών και έχει επιπτώσεις στη μάθησή τους. Στην Αγγλία η 

συζήτηση στην τάξη έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι μόνο 

ως παιδαγωγικό εργαλείο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλά και ως μέσο για 

την επίτευξη της συμμετοχικότητας μέσα σε ένα όλο και πιο ποικιλόμορφο 

περιβάλλον στην τάξη. Η συζήτηση στην τάξη προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής 

για όλους τους μαθητές, έτσι ώστε να γίνει διαδραστική η διδασκαλία. Σύμφωνα με 

Εκπαιδευτική Στρατηγική της Αγγλίας  (the National Strategy for Key), οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να χρησιμοποιούν «ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να 

προσαρμόζονται και να απευθύνονται σε μαθητές σύμφωνα με την  ικανότητές τους, 

έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν (Black, 2011). 

  Μελέτη περίπτωσης (case study) που διεξήγαγε ο Χατζησαββίδης Σωφρόνης, 

διερεύνησε ατομικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, που θεωρούνται ότι 

σχετίζονται με το βαθμό γλωσσικής επάρκειας των ατόμων εφηβικής ηλικίας. Για την 

κατάταξη των μαθητών σε ανάλογα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας, 

χρησιμοποιήθηκαν 4 μεταβλητές: η γλωσσική ευχέρεια, ο προφορικός λόγο, ο 

γραπτός λόγος και η σχολική επίδοση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στην ποιοτική 

αυτή έρευνα, οι παράγοντες που αναδείχτηκαν κυρίαρχοι για τη γλωσσική επάρκεια 

των μαθητών/τριών, ήταν το «φύλο» και το «μορφωτικό επίπεδο της μητέρας». 

Δευτερεύοντες παράγοντες αναδείχτηκαν «η ηλικία των μαθητών/τριών», «το 

μορφωτικό επίπεδο του πατέρα», και «η μελέτη εξωσχολικών βιβλίων» (Τσοκαλίδου 

& Χατζησαββίδης, 2008).  

  Διερεύνηση του βαθμού ανάπτυξης της ικανότητας των μαθητών/τριών των δυο 

τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου 

στο να κατανοούν τις μεταφορικές σημασίες λέξεων, να αναγνωρίζουν το συμβολικό 

και ηθικό νόημα των παροιμιών και τον αλληγορικό τρόπο έκφρασης,  έγινε το 1989-

90 σε Δημοτικά Σχολεία των νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Σούδας Χανίων, καθώς και 

σε Γυμνάσια Χανίων και Σάμου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 137 μαθητές 

ηλικίας 10-14 ετών κι ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας, δεν 

κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις υπονοούμενες σημασίες των αλληγορικών 

εκφράσεων. Σε σχέση με τις άλλες μεταβλητές, η έρευνα κατέδειξε τα ακόλουθα: Η 

ικανότητα κατανόησης σε σχέση με το φύλο είναι στατιστικά ασήμαντη στις δυο 

τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στο Γυμνάσιο. Η επίδοση των μαθητών από 

ολιγομελείς οικογένειες (με ένα έως δυο παιδιά) είναι υψηλότερη από την επίδοση 

αυτών που κατάγονται από πολυμελείς οικογένειες. Τα πρωτότοκα παιδιά και τα 

μοναχοπαίδια παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση, ενώ αμέσως μετά, καλύτερη 
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επίδοση παρουσίασαν τα υστερότοκα (σε σχέση με τα μεσαία παιδιά). Αναφορικά με 

την κοινωνικοεπαγγελματική προέλευση των παιδιών (ανώτατη, ανώτερη, μεσαία και 

κατώτερη), βρέθηκε ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική κατηγορία 

στην οποία ανήκει ο πατέρας, καθώς και στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων, με το 

βαθμό επίδοσης των παιδιών στο σχολείο. Η έρευνα προτείνει να γίνεται στο σχολείο 

συστηματική άσκηση των μαθητών στην κατανόηση των μεταφορικών σημασιών και 

αλληγορικών τρόπων έκφρασης. Επιπλέον προτείνει την επιβεβαίωση της έρευνας με 

άλλες δοκιμασίες παροιμιών και σε άλλο δείγμα αναγνωστών και προτρέπει τη 

συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητών (Βάμβουκας, 1992). 

 Έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης δημόσιων και 

ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε 264 αγόρια και 264 κορίτσια, το 

έτος 1997. Σκοπός της έρευνας ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο οι μαθητές/τριες των 

τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου, γράφουν σωστά καθ’ υπαγόρευση λέξεις 

με σχεδόν πλήρη φωνηματικο-γραφηματική αντιστοιχία. Στη δοκιμασία 

χρησιμοποιήθηκαν λέξεις που περιείχαν ένα και μόνο φωνηεντικό φώνημα, το /α/ και 

άλλα φωνήματα που αντιστοιχούν σε σύμφωνα και συμφωνικά συμπλέγματα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 15% των μαθητών/τριών Ε΄ και Στ΄ τάξης 

του δημοτικού παρουσιάζουν αδυναμίες στην ανακωδικοποίηση λέξεων που ακούν, 

εξαιτίας ελλιπούς κατοχής των φωνηματικο-γραφηματικών αντιστοιχιών της 

ελληνικής γλώσσας. Η έρευνα προτείνει να διδάσκεται η αντιστοιχία ανάμεσα σε 

φθόγγους, φωνήματα και γραφήματα, καθώς και η ορθή παράσταση των 

γραφημάτων με πραγματικές λέξεις, ώστε οι μαθητές/τριες να καταλάβουν ότι από 

αυτά εξαρτάται η σημασία των λέξεων, π.χ. πόδι-ρόδι-βόδι. Τέλος, η έρευνα 

επισημαίνει, ότι οι δυο όψεις του γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή) είναι 

αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες, αφού ο γραπτός λόγος θεμελιώνεται στον 

προφορικό και η γραφή κατακτάται όταν κατακτηθεί επαρκώς η αναγνωστική 

δεξιότητα, γι’ αυτό και οι η διδασκαλία τους πρέπει να διεξάγεται ταυτόχρονα. Έτσι 

παρατηρείται το φαινόμενο συχνά οι καλοί αναγνώστες να είναι και «ορθογράφοι» 

και οι «κακοί» ανορθόγραφοι (Βάμβουκας, 2004). 

 Μια άλλη έρευνα που έγινε κατά το σχολικό έτος 2001-2002, σε δείγμα 400 μαθητών 

των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και  Στ΄ των Δημοτικών Σχολείων των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και 

Ηρακλείου, εξέτασε τέσσερις μεταβλητές: α) τη δεξιότητα ορθού τονισμού λέξεων και 

γραπτού κειμένου β) την εξέλιξη της δεξιότητας αυτής ποσοτικά και ποιοτικά μέσω 

ανίχνευσης και καταγραφής των πιο συχνών σφαλμάτων τονισμού γ) τη σχέση 

δεξιότητας τονισμού και αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών/τριών δ) τη 

δεξιότητα τονισμού σε σχέση με το φύλο των μαθητών/τριών. Δόθηκαν στα παιδιά 

τεστ-δοκιμασίες δεξιότητας τονισμού και  κατανόησης (συμπλήρωση της έβδομης 

λέξης ενός ελλιπούς κειμένου). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

δεξιότητα τονισμού και η δεξιότητα κατανόησης βελτιώνεται αργά, αλλά σταθερά, 

από τη Γ΄ τάξη προς τη Δ΄ τάξη, από τη Δ΄ τάξη προς την Ε΄ τάξη και από την Ε΄ τάξη 

προς τη Στ΄ τάξη. Η δεξιότητα τονισμού είναι ένας μόνο από τους πολλούς παράγοντες 
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που προσδιορίζουν τη δεξιότητα κατανόησης. Οι διαφορές στα τεστ που δόθηκαν 

ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια, παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση των κοριτσιών, 

αλλά στατιστικά ασήμαντη. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει 

στενή σχέση ανάμεσα στη δεξιότητα τονισμού ατόνιστων λέξεων και κειμένων, με τη 

δεξιότητα αναγνωστικής κατανόησης. Εκείνος που τονίζει σωστά κατανοεί και σωστά 

κι εκείνος που κατανοεί σωστά ένα κείμενο το τονίζει και το επιτονίζει σωστά 

(Βάμβουκας, 2004).  

  Έρευνα σύμφωνα με την κειμενοκεντρική προσέγγιση, πραγματοποιήθηκε το έτος 

1991-1992 σε οκτώ Δημοτικά Σχολεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε μη 

αστικές περιοχές. Στην έρευνα συμμετείχαν επιμορφούμενοι δάσκαλοι στη ΣΕΛΔΕ 

Θεσσαλονίκης, υπό την καθοδήγηση των πανεπιστημιακών Χαραλαμπόπουλου 

Αγαθοκλή, Χατζησαββίδη Σωφρόνη και Χοντολίδου Ελένης. Δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 200 μαθητές/τριες από διάφορα κοινωνικοοικονομικά και μορφωτικά 

περιβάλλοντα. Πρόκειται για πειραματική εφαρμογή Προγράμματος με θέμα 

«Διδασκαλία της Λειτουργικής Χρήσης της Γλώσσας». Η φιλοσοφία του 

προγράμματος στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών και στη 

δυνατότητά τους να εκφραστούν προφορικά και γραπτά σε διάφορα είδη λόγου. 

Επίσης βασίζεται στην αρχή, ότι η γλώσσα διδάσκεται σε συνθήκες ανάλογες με αυτές 

που θα αναγκαστούν οι μαθητές να τη χρησιμοποιήσουν εκτός σχολείου. Οι ίδιοι οι 

μαθητές συχνά διαμορφώνουν το υλικό πάνω στο οποίο στηρίζεται το μάθημα. Οι 

πέντε από τους δασκάλους που εφάρμοσαν την έρευνα απάντησαν σε 2 

ερωτηματολόγια. Οι δάσκαλοι συμφώνησαν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει 

πρωτοβουλίες και ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. Ως μειονέκτημα αναφέρθηκε η 

ιδεολογική τοποθέτηση κατά την επιλογή κειμένων. Επιπλέον, επισημάνθηκε η 

προϋπόθεση οι εκπαιδευτικοί να είναι καταρτισμένοι και ανοιχτοί σε νέα πράγματα. 

Η έρευνα υπήρξε γενικά επιτυχημένη και έδειξε ότι με κάποιες μικρές βελτιώσεις το 

Πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί έτσι όπως σχεδιάστηκε (Χαραλαμπόπουλος & 

Χατζησαββίδης, 1997). 

 Μια άλλη έρευνα της Έφης Παπαδημητρίου και τη Σέλλας Βοσνιάδου, ασχολήθηκε με 

το ρόλο της ανάλυσης κειμένων στη βελτίωση της γραπτής έκφρασης των 

μαθητών/τριών. Στην έρευνα συμμετείχαν μια ομάδα ελέγχου και μια πειραματική 

ομάδα. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αλλαγών στην ικανότητα για 

παραγωγή διαφορετικών ειδών γραπτού λόγου, μετά από ανάλογη παρέμβαση στην 

πειραματική ομάδα. Το δείγμα αποτέλεσαν 48 παιδιά της Ε΄ τάξης, που τους ζητήθηκε 

να γράψουν διάφορα κείμενα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παρέμβαση. Τα 

κείμενα αξιολογήθηκαν με κριτήρια το περιεχόμενο, το λεξιλόγιο, τη γλωσσική 

ικανότητα και την εμφάνιση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά της 

πειραματικής ομάδας δημιουργούν πιο επεξεργασμένα κείμενα (Παπαδημητρίου & 

Βοσνιάδου, 1997). 

 Μακρόχρονη έρευνα που διεξήχθη από τους Linda Allal, Lucie Mottier Lopez, Katia 

Lehraus, Alexia Forget (2009) σε τρία τμήματα στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού 



79 
 

Σχολείου (10-11 ετών),  στην προαστιακή περιοχή της Γενεύης, έγινε με σκοπό να 

διερευνηθούν οι διεπιδράσεις στην ολομέλεια της τάξης και μεταξύ 

συμμαθητών/τριών, σε δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου και αναθεώρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα ασχολήθηκε με δυο μορφές κοινωνικής 

διαμεσολάβησης: α) Τις διεπιδράσεις στην ολομέλεια της τάξης, με τις οποίες οι 

μαθητές/τριες προσχεδιάζουν και αναθεωρούν τα κείμενά τους. Οι διεπιδράσεις 

μεταξύ δασκάλου/ας και μαθητών/τριών μπορούν να γίνουν με ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου, ώστε να δημιουργηθεί διεπιδραστική δόμηση (interactive construction), από 

κοινού δόμηση (joint construction), συνοικοδόμηση (co-construction). Β) Με τις 

διεπιδράσεις σε ζεύγη συμμαθητών, όπου έχουμε αντιπαράθεση απόψεων και 

έκφραση των διαδοχικών βημάτων συνοικοδόμησης της γνώσης. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα, κάθε δυάδα επέλεξε ένα διάσημο πρόσωπο και κάθε μέλος της απάντησε σε 

πιθανές ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου γι’ αυτό το πρόσωπο. Στη συνέχεια 

αναθεώρησαν ατομικά και ομαδικά το κείμενό τους. Οι ίδιοι οι μαθητές/τριες 

πρότειναν αναθεωρήσεις για τα κείμενα των συμμαθητών/τριών τους, τις οποίες 

έπρεπε να αιτιολογήσουν. Μελετήθηκαν οι διαφορές των τριών τάξεων στις πρακτικές 

που ανέκυψαν κατά τις διεπιδράσεις στην ολομέλεια. Η συλλογή δεδομένων έγινε με 

ηχογραφήσεις των διεπιδράσεων και με παρατηρήσεις των μετασχηματισμών που 

έγιναν στη φάση της αναθεώρησης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι 

διεπιδράσεις που διεξάγονταν στην ολομέλεια της τάξης εκφράζονταν στις 

αναθεωρήσεις των μαθητών/τριών και στο βαθμό επανασυγγραφής των κειμένων 

τους. Επιπλέον, φάνηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η αναθεώρηση σε ζεύγη 

μαθητών/τριών οδήγησε σε αύξηση του βαθμού των μετασχηματισμών του κειμένου.   

 Φαίνεται ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με το γραπτό λόγο είναι πολλοί.   

Υλοποιήθηκε έρευνα από την Ουρανία Κυριαζή και τον Ιωάννη Σπαντιδάκη, για τη 

σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην ποιότητα του γραπτού λόγου και την 

κοινωνιομετρική θέση των μαθητών/τριών μέσα στην ομάδα της σχολικής τάξης και 

την κοινωνική τους συμπεριφορά. Στην έρευνα συμμετείχαν 164 μαθητές/τριες της Ε΄ 

τάξης, που φοιτούσαν σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία των νομών Ηρακλείου και 

Αττικής και έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Μέσα συλλογής 

δεδομένων υπήρξαν κοινωνιομετρικά εργαλεία και για την ποιότητα του γραπτού 

λόγου αξιολογήθηκαν τόσο οι διαδικασίες, όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

έγινε η  γραπτή δραστηριότητα. Επίσης αξιολογήθηκαν ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με 

το περιεχόμενο, τη γνησιότητα, τη δομή, το γλωσσικό ύφος, την περιγραφή των 

ηρώων. Επίσης, δόθηκε ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της στάσης των παιδιών 

απέναντι στη γραφή. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι έμπειροι συγγραφείς 

είναι δημοφιλείς σε σχέση με τους αρχάριους. εκδηλώνουν αποδεκτές συμπεριφορές 

κι έχουν θετική στάση απέναντι στη γραφή. Η έρευνα προτείνει να γίνεται έγκυρος και 

έγκαιρος εντοπισμός των προβλημάτων παραγωγής γραπτού λόγου και 

αποτελεσματική παρέμβαση, η οποία θα οδηγήσει στην υιοθέτηση θετικών μορφών 

συμπεριφοράς και στην καλύτερη προσαρμογή στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον. 
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Επίσης,  η δημιουργία του κατάλληλου υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, 

βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου, στην θετική στάση απέναντι στο 

γραπτό λόγο, καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση θετικό ρόλο διαδραματίζουν οι υπολογιστές και η 

ομαδοσυνεργατική γραφή (Κυριαζή & Σπαντιδάκης, 2000). 

 Πραγματοποιήθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα «Πειραματική εφαρμογή της 

επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Γ΄, Δ΄, Ε, και ΣΤ΄ τάξη)», με κύριες ερευνήτριες τις Άννα 

Ιορδανίδου και Άννα Φτερνιάτη. Η έρευνα εφαρμόστηκε για δυο χρόνια, 1995-97 σε 

τρία δημόσια Δημοτικά Σχολεία του νομού Αχαΐας και σε σχολεία της Κύπρο, καθώς 

και στα πλαίσια του έργου Σ.Ε.Π.Π.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το πνεύμα του 

προγράμματος αφορά στην επικοινωνιακή διάσταση του γλωσσικού μαθήματος. Το 

υλικό που εκπονήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος περιλαμβάνει δείγματα 

κειμένων από όλα τα αντιπροσωπευτικά κειμενικά είδη. Σύμφωνα με το κριτήριο 

επιλογής τους, τα κείμενα αυτά εμπεριέχουν ενδεικτικά τις πιο συχνές γλωσσικές 

πράξεις και περιστάσεις επικοινωνίας της καθημερινής ζωής. Η συλλογή του έγινε από 

την επίκουρη τότε καθηγήτρια στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών Άννα 

Ιορδανίδου και την ερευνητική ομάδα που συγκρότησε, αποτελούμενη από 

πτυχιούχους του τμήματος και έμπειρους/ες εκπαιδευτικούς. Σκοπός της 

συγκεκριμένης έρευνας ήταν το επεξεργασμένο διδακτικό υλικό να λειτουργήσει 

θετικά προς την καθιέρωση του θεσμού του «πολλαπλού βιβλίου», όπου λαμβάνεται 

υπόψη η ιδιαιτερότητα του εκάστοτε μαθητικού κοινού και έτσι αξιοποιούνται 

εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις και εμπειρίες. Επιπλέον, στόχος της έρευνας ήταν 

να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες στρατηγικές σύνθεσης ποικίλων κειμένων ανάλογα 

με το πλαίσιο επικοινωνίας και να αποκτήσουν ικανότητες προσωπικής και κριτικής 

στάσης ως αναγνώστες. Το δείγμα των κειμένων παραδόθηκε ως ένα ευπροσάρμοστο 

εργαλείο στην κρίση των εκπαιδευτικών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Κύπρο 

αξιολογήθηκε πολύ θετικά τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους δασκάλους και 

τους επιθεωρητές (Ιορδανίδου & Φτερνιάτη, 2000). 

 Μια άλλη έρευνα που διεξήχθη στη Βραζιλία, σχετικά με την παραγωγή κειμένων και 

τον προσδιορισμό κειμενικών ειδών, έγινε από τους Alina Spanillo & Chris Pratt 

(2009). Στη μελέτη συμμετείχαν δυο ομάδες 24 παιδιών. Στην πρώτη ομάδα 

συμμετείχαν παιδιά μεσαίου κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, ηλικίας 7-8 ετών, της 

πρώτης δημοτικού. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από παιδιά των δρόμων, ηλικίας 

9-10 ετών, τα οποία ήταν αναλφάβητα ή είχαν παρακολουθήσει ελάχιστα μαθήματα 

και είχαν μικρή επαφή με τους γονείς τους. Τα παιδιά πέρασαν από συνέντευξη 

ατομική σε δυο συναντήσεις. Στην πρώτη συνάντηση τους ζητήθηκε να παράγουν 

προφορικά μια δική τους ιστορία, ένα γράμμα και ένα άρθρο εφημερίδας. Στη 

δεύτερη τους ζητήθηκε να αναγνωρίσουν το κειμενικό είδος ενός κειμένου και να 

δικαιολογήσουν την απάντησή τους. Η σχέση κατηγοριών και κειμένων με τις 

κοινωνικές ομάδες, διερευνήθηκε μέσω αναλύσεων Kolmogorov-Smirnov. Τα 
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αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν, ότι οι δρόμοι μπορούν να θεωρηθούν ένα 

σημαντικό περιβάλλον γραμματισμού για τα παιδιά του δρόμου, όπως είναι το 

σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον για τα παιδιά της μεσαίας τάξης. Επίσης, 

φάνηκε ότι η κειμενική γνώση των παιδιών διαμεσολαβείται από τις κειμενικές 

πρακτικές γύρω από ορισμένους τύπους κειμένων, με τους οποίους παιδιά από 

διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα έρχονται σε επαφή. Η έρευνα κατέληξε ότι 

διαφορετικά περιβάλλοντα γραμματισμού στα  οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά, 

διαμορφώνουν διαφορετικές εμπειρίες για τα κείμενα. 

 Πολλές μελέτες έχουν γίνει μέχρι τώρα σχετικά με την αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική 

Ανάπτυξης SRSD. Οι  Brenda Tracy, Steve Graham and Robert Reid εφάρμοσαν τη 

Στρατηγική Ανάπτυξης SRSD σε τρεις πειραματικές τάξεις και τη συνέκριναν με τρεις 

τάξεις ελέγχου, στις οποίες εφαρμόστηκε παραδοσιακή διδασκαλία γραπτού λόγου ( 

διδασκαλία γραμματικών, συντακτικών κανόνων κλπ.).  

 Στην πειραματική ομάδα οι μαθητές/τριες διδάχθηκαν στρατηγική που τόνισε το 

σχεδιασμό και ερεύνησε την αποτελεσματικότητα των λεκτικών διευκολύνσεων. Οι 

μαθητές/τριες έγραψαν ιστορίες για προσωπικές εμπειρίες.  Στα posttest 

μελετήθηκαν τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά κριτήρια. Τα συμπεράσματα έδειξαν 

ότι οι γραπτές προσωπικές αφηγήσεις της πειραματικής ομάδας ήταν ποιοτικά και 

ποσοτικά αρτιότερες από τις αντίστοιχες της ομάδας ελέγχου (  Brenda Tracy, Steve 

Graham and Robert Reid, 2009). 

 Σύγχρονες έρευνες ασχολούνται με την αξιοποίηση των εικόνων στο σχολείο. Μια 

τέτοια έρευνα δημοσιοποιήθηκε από τη Μαργέτη Αναστασία (2011). Η συγκεκριμένη 

έρευνα ασχολήθηκε με τις εικόνες και τις αντίστοιχες λεζάντες των διδακτικών 

εγχειριδίων ιστορίας, με σκοπό να μελετηθεί και να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ τους 

και με το κείμενο. Επίσης η έρευνα αυτή είχε σκοπό να προταθούν διδακτικές 

δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές/τριες να αποκωδικοποιούν το μήνυμα της εικόνας, 

να παίρνουν πληροφορίες από αυτήν τη λεζάντα της και το κείμενο και να 

δημιουργούν ή να συμπληρώνουν τις δικές τους νοητικές αναπαραστάσεις, ενώ 

παράλληλα να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη. Στην έρευνα οι μαθητές/τριες 

παίρνοντας ως ερέθισμα την εικόνα ενός κυκλαδικού ειδωλίου, μιας μινωικής 

τοιχογραφίας, ενός αγγείου, θεάτρου, ζωγραφικού πίνακα, επιλέγουν να γράψουν 

ιστορίες αστυνομικές, κωμωδίες, θρίλερ, περιπέτειες, επιστημονικής φαντασίας. 

Σκοπός να αποκτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες οπτική εκπαίδευση και να τονιστεί ο 

επικοινωνιακός χαρακτήρας λόγου και εικόνας, και άρα, η αναγκαιότητα της 

πολυτροπικότητας. Η έρευνα επισημαίνει ότι οι μαθητές/τριες είναι απαραίτητο να 

αποκτήσουν εικονικό εγγραμματισμό, έχοντας προετοιμαστεί στο σχολείο για τις 

απαιτήσεις ενός κόσμου που κατακλύζεται από μηνύματα φανερά και άδηλα. 
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1.14 Ερευνητικό κενό και ερευνητικές υποθέσεις 

 Οι παραπάνω έρευνες έγιναν σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές και τις 

κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις. Το ερευνητικό κενό που εντοπίζουμε σχετίζεται με 

τη σύγκριση ανάμεσα στις δυο αυτές προσεγγίσεις, ως προς τα αποτελέσματά τους 

και η έρευνά μας θα επιχειρήσει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα.  

 Οι ερευνητικές υποθέσεις  που προέκυψαν από το σκοπό, σύμφωνα με τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, είναι 

οι ακόλουθες: 

 Ξεκινάμε από τη γενική υπόθεση, ότι οι κοινωνικογνωσιακές και οι 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις φέρουν διαφορετικά αποτελέσματα ως προς την 

ποιότητα γραπτού λόγου, τη μεταγνώση και την αναγνωστική κατανόηση. 

 Οι επιμέρους υποθέσεις είναι οι ακόλουθες:  

     1η Υπόθεση: Οι δυο προσεγγίσεις (κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές)       

συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας του γραπτού λόγου και συγκρινόμενες μεταξύ 

τους, παρουσιάζουν διαφορές ως προς την ποιότητα γραπτού λόγου. 

2η Υπόθεση: Οι δυο προσεγγίσεις (κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές), 

συντελούν στην ανάπτυξη της μεταγνώσης και συγκρινόμενες μεταξύ τους, 

παρουσιάζουν διαφορές στην εσωτερίκευση των αναμενόμενων μεταγνωσιακών 

γνώσεων για την ποιότητα του γραπτού λόγου. 

3η Υπόθεση: Οι δυο προσεγγίσεις (κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές) 

συντελούν στη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης και συγκρινόμενες μεταξύ 

τους, παρουσιάζουν διαφορές ως προς την αναγνωστική κατανόηση. 

 

1.14.1  Εννοιολογικός και λειτουργικός ορισμός των μεταβλητών 

 

     Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι κοινωνικογνωσιακές και οι 

κοινωνικοπολιτισμικές παρεμβάσεις, οι οποίες έγιναν σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

θεωρίες και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  

 Ως εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν α) η ποιότητα του γραπτού λόγου, β) 

η αναγνωστική κατανόηση και γ) η μεταγνώση. 

•  Με τον όρο ποιότητα του γραπτού λόγου στην παρούσα έρευνα εννοούμε το 

επίπεδο επίδοσης ενός ατόμου συνολικά. Η ανάλυση της ποιότητας του γραπτού 

λόγου έγινε σύμφωνα με ολιστικά κριτήρια, σύμφωνα με τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση έγινε 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο ποσοτικά κριτήρια (αριθμός λέξεων, προτάσεων κύριων, 

προτάσεων δευτερευουσών, σημεία στίξης, τόνοι, ορθογραφικά λάθη θέματος, 

ορθογραφικά λάθη κατάληξης, συντακτικά λάθη), όσο και ποιοτικά κριτήρια (για τους 

παράγοντες της δομής, της γνησιότητας και του ύφους των κειμενικών ειδών και της 

περιγραφής προσώπων). Ερευνήθηκαν τα κειμενικά είδη αφήγηση, 
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επιχειρηματολογικός λόγος, δημοσιογραφικό άρθρο και πρόσκληση. Οι επιδόσεις των 

μαθητών/τριών αξιολογήθηκαν μέσα από γραπτά κείμενα και δοκιμασίες. 

•  Με τον όρο μεταγνώση εννοούμε την ικανότητα να έχει το άτομο την αίσθηση «του 

γιγνώσκειν», ως προς τη γραφή (Σπαντιδάκης, 2011). Πιο συγκεκριμένα, εννοούμε την 

ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει πώς θα χειριστεί το γραπτό λόγο και στις δυο όψεις 

του: α) ως προς τη γραφή, να έχει το άτομο την ικανότητα να γράφει επιτυχημένα και 

αποτελεσματικά κείμενα, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό, το ακροατήριο και τα 

χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών. β) ως προς την ανάγνωση, αναφερόμαστε στο 

θέμα της αναγνωστικής κατανόησης, δηλαδή να έχει το άτομο την ικανότητα να κάνει 

προβλέψεις, να δημιουργεί προσδοκίες και να κάνει ενέργειες που θα συντελέσουν 

στην κατανόηση του κειμένου. Τα ευρήματα που σχετίζονται με τη μεταγνώση 

προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς των μαθητών, ή όπως έχει 

καταγραφεί στις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στα ημερολόγια των ερευνητριών 

και στην ατομική ημιδομημένη συνέντευξη που έγινε πριν και μετά τον πειραματισμό 

•  Με τον όρο αναγνωστική κατανόηση εννοούμε την ικανότητα του ατόμου να 

διαβάζει και να κατανοεί ένα κείμενο κατάλληλο για την ηλικία του. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα, εννοούμε την επίδοση του/της μαθητή/τριας στην κατανόηση γραπτού 

κειμένου. Η επίδοση αυτή αξιολογήθηκε με αυτοσχέδιες δοκιμασίες (test), οι οποίες 

αποτιμούν την ικανότητα του/της μαθητή/τριας να βρίσκει τα δομικά στοιχεία του 

κειμένου και το σκοπό του/της συγγραφέα/ως. Επίσης, αξιοποιήθηκαν τα ημερολόγια 

των ερευνητριών. 

 Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι το ερευνητικό κενό που εντοπίσαμε αφορά στη 

σύγκριση των κοινωνικοπολιτισμικών και των κοινωνικογνωσιακών προσεγγίσεων, ως 

προς τα αποτελέσματά τους στο γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη της μεταγνώσης και της 

αναγνωστικής κατανόησης. Στη συνέχεια στοιχειοθετείται η μέθοδος με την οποία θα 

ερευνηθεί το συγκεκριμένο ερευνητικό κενό. 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

2.1 Το δείγμα, οι διδακτικές προσεγγίσεις και τα κριτήρια έρευνας 

  Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε το είδος της έρευνας,  το δείγμα, τις 

διδακτικές προσεγγίσεις, τα κριτήρια της έρευνας, το σχεδιασμό και τον τρόπο 

διεξαγωγής της, τα μέσα συλλογής δεδομένων και το σχεδιασμό της διδακτικής 

παρέμβασης.  

 Η πειραματική παιδαγωγική υιοθετεί μεθόδους πειραματισμού και παρατήρησης στη 

μελέτη παιδαγωγικών θεμάτων. Η μέτρηση των διδακτικών παρεμβάσεων και η 

εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων υποστηρίζεται από τη στατιστική ανάλυση και 

πρέπει να είναι σύμφωνη με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος 

(Βάμβουκας, 2008). 

 Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη είναι στις προτεραιότητες της πειραματικής 

έρευνας, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Εστιάζει στα 

καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί 

της πράξης και διατυπώνει προβληματισμούς, για να οδηγηθεί σε προτάσεις για την 

επίλυσή τους. Η θεωρία δοκιμάζεται στην πράξη, ακολουθεί αναστοχασμός από τα 

αποτελέσματα αυτής της δοκιμής και νέος σχεδιασμός για παιδαγωγικές δράσεις. 

Είναι εμφανής η ανάγκη συνεργασίας του/της ειδικού ερευνητή/τριας και του/της 

εκπαιδευτικού της πράξης, προκειμένου να συνδεθεί η θεωρία και η πράξη 

(Παπαϊωάνου, 2010).  

 Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο, κατά το σχολικό έτος 

2013-14, σε αστικό σχολείο της πόλης των Χανίων. Το δείγμα της έρευνάς μας 

αποτέλεσαν 36 μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης , εκ των οποίων 23 ήταν αγόρια (11 στην 

Π1 ομάδα και 12 στην Π2 ομάδα) και 13 κορίτσια (7 στην Π1 ομάδα και 6 στην Π2 

ομάδα). Με αυτά τα δεδομένα οι δυο ομάδες κρίνονται ισοδύναμες, ως προς τον 

αριθμό των μαθητών/τριών και την αναλογία του φύλλου τους. Επιπλέον, ήταν 

σκόπιμη η επιλογή των δυο ομάδων από τα δυο τμήματα της Ε΄ τάξης του ίδιου 

σχολείου, ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν τα ίδια βιώματα και δεδομένα από τη 

σχολική ζωή. 

 Η επιλογή των μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης έγινε γιατί το μάθημα της Γλώσσας 

περιλαμβάνει τα είδη του αναφορικού και κατευθυντικού λόγου (σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα) που προαναφέραμε και ακόμα γιατί η ηλικία αυτών των 

μαθητών/τριών είναι η ενδεδειγμένη για την επίσημη ενασχόληση με τον 

επιχειρηματολογικό λόγο (Ματσαγγούρας, 2004).  Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες της 

Ε΄ τάξης έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τις μηχανιστικές λειτουργίες της 

γραφής (γραμματικο-συντακτικοί κανόνες, ορθογραφία κλπ) και έτσι μπορούν να 

αποδώσουν καλύτερα στις απαιτήσεις και ουσιαστικές λειτουργίες της γραφής 

(σκοπός, ακροατήριο κλπ). 
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2.2 Σχεδιασμός έρευνας και διεξαγωγή της 

Η συγκεκριμένη συγκριτική μελέτη υλοποιήθηκε σε δυο πειραματικές ομάδες, στις 

οποίες εφαρμόστηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές δυο σύγχρονες διδακτικές 

προσεγγίσεις, οι κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις στην ομάδα Π1 και οι 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στην ομάδα Π2. Οι εξαρτημένες μεταβλητές της 

μελέτης μας είναι, όπως προαναφέρθηκε, η ποιότητα του γραπτού λόγου σε σχέση με 

τη μεταγνώση και την αναγνωστική κατανόηση. 

 Και στις δυο ομάδες εφαρμόστηκε το παράδειγμα της αρχής της γνωσιακής 

μαθητείας, η οποία μέσω της φθίνουσας καθοδήγησης στοχεύει στη αυτονομία των 

μαθητών/τριών. Και στις δυο αυτές προσεγγίσεις χρησιμοποιήθηκαν κοινωνικές και 

διαδικαστικές διευκολύνσεις. Κοινό σημείο της μεθόδου αυτών των δυο σύγχρονων 

προσεγγίσεων, είναι η αξιοποίηση του διαλόγου και της δυναμικής της ομάδας, τόσο 

στην ολομέλεια της τάξης, όσο και σε μικροομάδες.  

 Η διαφορά ανάμεσα στις κοινωνικοπολιτισμικές και στις κοινωνικογνωσιακές 

προσεγγίσεις έγκειται στο χρόνο και στον τρόπο που έγινε η παρέμβαση.  Ως προς το 

χρόνο της παρέμβασης, στην ομάδα των κοινωνικογνωσιακών προσεγγίσεων (Π1) η 

παρέμβαση έγινε πριν, κατά και μετά το στάδιο της γραφής, ενώ στην ομάδα (Π2), 

των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων (Π2), η παρέμβαση έγινε πριν το στάδιο 

της γραφής. Ως προς τον τρόπο της παρέμβασης, σε κάθε μια από τις δυο 

πειραματικές ομάδες χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές στρατηγικές, χωρίς να 

αποκλείονται και κάποιες κοινές στρατηγικές. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι δυο αυτές προσεγγίσεις δεν είναι 

αλληλοαποκλειόμενες, αντίθετα πολύ συχνά η μια δανείζεται και δανείζει στοιχεία 

στην άλλη. 

  Οι δοκιμασίες και η συγγραφή των κειμένων έγιναν μέσα στις τάξεις των μαθητών, 

σε διδακτικές ώρες μαθημάτων, ενώ οι ημιδομημένες συνεντεύξεις δόθηκαν στην 

αίθουσα των εικαστικών, ατομικά για κάθε παιδί, ώστε να μην επηρεάζεται το ένα 

παιδί από τις απαντήσεις του άλλου και επιπλέον να νιώθει άνετα.  

  Ο προέλεγχος της έρευνας πραγματοποιήθηκε με την έναρξη των μαθημάτων το 

μήνα Σεπτέμβριο και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη του σχολικού έτους 2013-14. 

Ο μεταέλεγχος της έρευνας πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της παρέμβασης, τον 

Απρίλιο του ίδιου έτους. 

 Τα κειμενικά είδη που επιλέχτηκαν για την εφαρμογή της έρευνας και των δυο 

διδακτικών προσεγγίσεων ήταν τέσσερα, η αφήγηση, ο επιχειρηματολογικός λόγος, το 

δημοσιογραφικό άρθρο και η πρόσκληση. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκαν τα 

συγκεκριμένα είδη είναι οι ακόλουθοι: Α) Η αφήγηση θεωρείται κυρίαρχο κειμενικό 

είδος (Ματσαγγούρας, 2007β) και είχε διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις. Επίσης 

αναφέρουμε, ότι και η περιγραφή χαρακτηρίζεται ως τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία 

κειμένων, η οποία εκτός από αυτόνομο κειμενικό είδος, μπορεί να λειτουργήσει ως 

τμήμα της αφήγησης, όπως στην περίπτωση της λογοτεχνικής αφηγηματικής 



86 
 

περιγραφής, την οποία και συναντάμε σε μεγάλη συχνότητα στο βιβλίο της Γλώσσας 

της Ε΄ τάξης του Δημοτικού. Β) Το δεύτερο είδος που επιλέξαμε είναι ο 

επιχειρηματολογικός λόγος, ο οποίος υπάρχει στο Βιβλίο Μαθητή της συγκεκριμένης 

τάξης και συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών. Σύμφωνα με 

μελέτες, η διδασκαλία των επιχειρηματολογικών κειμένων ενδείκνυται από την ηλικία 

των 11 χρόνων, δηλαδή από την Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Σπαντιδάκης, 2011, 

Ματσαγγούρας, 2004). Γ) Το δημοσιογραφικό άρθρο είναι το επόμενο γένος που 

επιλέχτηκε για την έρευνά μας και το οποίο υπάρχει στο Βιβλίο Μαθητή της Ε΄ τάξης. 

Πρόκειται για ένα κειμενικό είδος το οποίο συναντούν συχνά οι μαθητές τόσο στον 

τύπο (εφημερίδες, περιοδικά), όσο και στο Διαδίκτυο. Δ) Τέλος, το τέταρτο είδος 

προέρχεται από τα χρηστικά κείμενα και είναι η πρόσκληση. Την επιλέξαμε  λόγω του 

ότι στο κειμενικό αυτό είδος, τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται με σαφήνεια, 

πληρότητα και συνοχή (Ματσαγγούρας, 2004).  

 Η βαθύτερη και ουσιαστική ενασχόληση των μαθητών/τριών με τα τέσσερα αυτά 

κειμενικά είδη, τους κάνει ικανούς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

απαιτήσεις τόσο του αναφορικού, όσο και του κατευθυντικού λόγου. 

Σκοπός της έρευνας είναι συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα των 

κοινωνιογνωσιακών και των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων στην παραγωγή 

του γραπτού λόγου, την μεταγνώση και την αναγνωστική κατανόηση. 

 

2.3. Ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας – Μέσα συλλογής δεδομένων 

  Στον προέλεγχο η έρευνα ξεκίνησε με την ατομική ημιδομημένη συνέντευξη. Στη 

συνέχεια τα παιδιά έγραψαν τα τέσσερα κειμενικά είδη (αφήγηση, 

επιχειρηματολογικό κείμενο, δημοσιογραφικό άρθρο και πρόσκληση). Τέλος οι 

μαθητές/τριες, αφού πρώτα διάβασαν ένα κείμενο αφήγησης, ένα 

επιχειρηματολογικό, ένα δημοσιογραφικό άρθρο και μια πρόσκληση, απάντησαν σε 

αυτοσχέδιες ερωτήσεις σχετικές με το κεντρικό νόημα, τα χαρακτηριστικά των 

κειμένων και το σκοπό των συγγραφέων. Η ίδια σειρά και διαδικασία ακολουθήθηκε 

και στον μεταέλεγχο (βλ. παράρτημα).  

 Οι εξαρτημένες μεταβλητές οι οποίες ερευνήθηκαν, ήταν η ποιότητα του γραπτού 

λόγου, η μεταγνώση και η αναγνωστική κατανόηση.  

 Την ποιότητα του γραπτού λόγου θα την αναλύσουμε με ποιοτικά και ποσοτικά 

κριτήρια.    

 Τα ποσοτικά κριτήρια αφορούν στις ακόλουθες εφτά παραμέτρους: αριθμό λέξεων, 

αριθμό κύριων προτάσεων, αριθμό δευτερευουσών προτάσεων, αριθμό 

ορθογραφικών θεματικών λαθών, αριθμό ορθογραφικών καταληκτικών λαθών, 

αριθμό σημείων στίξεως που χρησιμοποιήθηκαν λάθος ή παραλήφθηκαν, αριθμός 

τόνων που χρησιμοποιήθηκαν λάθος ή παραλήφθηκαν και αριθμό συντακτικών 

λαθών. 
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 Τα ποιοτικά κριτήρια των κειμένων βασίστηκαν σε ολιστικά κριτήρια που 

αφορούσαν στις ακόλουθες παραμέτρους: α) δομή, β) η γνησιότητα, γ) η περιγραφή 

των ηρώων και δ) το γλωσσικό ύφος. 

 Η αποτίμηση αυτών των ποιοτικών κριτηρίων έγινε με την υποστήριξη αυτοσχέδιας 

κλίμακας από 0 – 4, με την ακόλουθη κλίμακα: 0 = πολύ κακό, 1 = ελάχιστα αποδεκτό, 

2 = ικανοποιητικό, 3 = καλό. 4 = εξαιρετικό. Οι κλίμακες αυτές ήταν διαφορετικές για 

κάθε κειμενικό είδος, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους  και 

παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

Αφήγηση 

Σε σχέση με τη δομή της αφήγησης, η διαβάθμιση της αυτοσχέδιας κλίμακας ορίστηκε 

ως εξής: 

0 Πολύ κακή: Έχουν αξιοποιηθεί μέχρι 2 δομικά στοιχεία. 

1 Ελάχιστα αποδεκτή: Έχουν συμπεριληφθεί 3 δομικά στοιχεία. 

2  Ικανοποιητική: Έχουν συμπεριληφθεί από 4-5 δομικά στοιχεία. 

3 Καλή: Έχουν καλυφθεί 6 – 7 δομικά στοιχεία. 

4 Εξαιρετική: Έχουν καλυφθεί όλα τα δομικά στοιχεία της αφήγησης (Ποιος, πού, πότε, 

πώς αισθάνονται οι ήρωες, το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση, τι συμβαίνει, τι κάνει 

ο ήρωας για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;). 

 

  Στο κειμενικό είδος της αφήγησης στον παράγοντα γνησιότητα, η αυτοσχέδια 

κλίμακα που δημιουργήθηκε είναι η ακόλουθη: 

0 Πολύ κακή:  Δεν βγαίνει νόημα. 

1 Ελάχιστα αποδεκτή: Η ροή της αφήγησης είναι μπερδεμένη. 

2  Ικανοποιητική: Δεν υπάρχει πρωτοτυπία, ούτε απρόοπτα στοιχεία, η ροή της 

αφήγησης είναι αναμενόμενη και βαρετή. 

3  Καλή: Υπάρχει μικρή πρωτοτυπία στις ιδέες, που προκαλούν αντίστοιχα μικρό 

ενδιαφέρον στον αναγνώστη. Η ροή της αφήγησης είναι ομαλή, με ελάχιστα 

απρόοπτα στοιχεία. 

4  Εξαιρετική: Υπάρχουν πρωτότυπες ιδέες, που κερδίζουν το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη. Το κείμενο περιέχει ενδιαφέροντα ή απροσδόκητα στοιχεία. Υπάρχει 

συνεκτικότητα στα επεισόδια, ομαλή ροή αφήγησης. 

 

Η αυτοσχέδια κλίμακα που συστάθηκε για τον παράγοντα της περιγραφής των 

ηρώων, κυμαίνεται από 0 – 4 και είναι η ακόλουθη: 

0 Πολύ κακή: Δεν υπάρχουν ήρωες ή υπάρχουν χωρίς περιγραφή συναισθημάτων-

χαρακτήρα και εξωτερική. 

1  Ελάχιστα αποδεκτή: Υπάρχει ένας ήρωας και μόνο η εξωτερική του περιγραφή ή μόνο 

η εσωτερική του δράση. 

2  Ικανοποιητική: Υπάρχει ένας μόνο ήρωας ο οποίος περιγράφεται τόσο εξωτερικά, όσο 

και στα συναισθήματα, καθώς και στο χαρακτήρα. 
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3  Καλή: Υπάρχουν δυο ήρωες, των οποίων γίνεται μόνο εξωτερική περιγραφή ή μόνο 

περιγραφή συναισθημάτων και χαρακτήρα. 

4  Εξαιρετική: Υπάρχουν πάνω από δυο ήρωες, των οποίων γίνεται τόσο εξωτερική 

περιγραφή, όσο και εσωτερική. 

 

  Για το γλωσσικό ύφος συστάθηκε η ακόλουθη αυτοσχέδια κλίμακα: 

0  Πολύ κακή:  Ακατάλληλες γλωσσικές επιλογές και γραμματικές δομές για το κειμενικό 

είδος της αφήγησης.  

1 Ελάχιστα αποδεκτή: Οι γλωσσικές επιλογές δεν υποστηρίζουν το σκοπό του/της 

συγγραφέα/ως, δεν είναι εμφανές τι θέλει να επιτύχει ο/η συγγραφέας, αν δηλαδή 

θέλει να ευαισθητοποιήσει, να ψυχαγωγήσει, να συγκινήσει κλπ. Χρησιμοποιούνται 

ακατάλληλοι χρόνοι στην αφήγηση.  

2 Ικανοποιητική:  Χρησιμοποιούνται σωστά οι χρόνοι, αλλά η επιλογή του λεξιλογίου δεν 

υποστηρίζει το σκοπό του/της συγγραφέα/ως. 

3 Καλή: Χρησιμοποιούνται σωστά οι χρόνοι και υπάρχει ενδιαφέρον  λεξιλόγιο, ωστόσο 
το κείμενο δεν είναι εμφανής η αίσθηση που θέλει να αποδώσει ο/η συγγραφέας, αν 
δηλαδή το κείμενό του θέλει να είναι αυστηρό, σοβαρό, αστείο κλπ.  

4 Εξαιρετική: Υπάρχουν κατάλληλες γλωσσικές επιλογές και γραμματικές δομές, οι 
οποίες εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της αφήγησης και υποστηρίζουν το σκοπό του/της 
συγγραφέως.  
 

Επιχειρηματολογικό κείμενο 
 Στο επιχειρηματολογικό είδος κειμένων, τα γραπτά των παιδιών των δυο 

πειραματικών ομάδων βαθμολογήθηκαν με την ακόλουθη αυτοσχέδια κλίμακα, ως 
προς τον παράγοντα της δομής: 

0 Πολύ κακή:  Υπάρχει μόνο η θέση του/της συγγραφές, χωρίς επιχειρήματα. 
1 Ελάχιστα αποδεκτή: Υπάρχει μόνο η θέση του/της συγγραφέα και τα επιχειρήματα 

που τη στηρίζουν. 
2  Ικανοποιητική: Διατυπώνεται μόνο η θέση και η αντίθεση, χωρίς επιχειρήματα και 

προϋποθέσεις.  
3  Καλή: Υπάρχει η θέση και τα επιχειρήματα που την υποστηρίζουν. Επίσης υπάρχει η 

αντίθετη άποψη και τα επιχειρήματα με τα οποία τη στηρίζουν οι άλλοι. Λείπουν οι 
προϋποθέσεις. 

4  Εξαιρετική: Υπάρχει η θέση και τα επιχειρήματα με τα οποία τη στηρίζει ο/η 
συγγραφέας, καθώς και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ισχύει αυτή η θέση.  
Επιπλέον, υπάρχει η αντίθετη άποψη και τα επιχειρήματα με τα οποία τη στηρίζουν οι 
άλλοι. 
 

Στον παράγοντα της γνησιότητας, η αυτοσχέδια κλίμακα που συστάθηκε είναι η 

ακόλουθη:                     

0 Πολύ κακή: Ανύπαρκτα επιχειρήματα. 

1 Ελάχιστα αποδεκτή: Τα επιχειρήματα δε σχετίζονται με τη θέση ή την αντίθεση. Η 

θέση και η αντίθεση δε συνδέονται μεταξύ τους. 
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2 Ικανοποιητική: Αναμενόμενα επιχειρήματα. Υπάρχει έλλειψη σύνδεσης των 

επιχειρημάτων στη θέση και στην  αντίθεση.  Έλλειψη προϋποθέσεων.  

3 Καλή:  Ελάχιστη πρωτοτυπία στα επιχειρήματα. Υπάρχει συνοχή ανάμεσα στα 

επιχειρήματα της θέσης και της αντίθεσης. Αναφέρονται προϋποθέσεις για τη θέση. 

4 Εξαιρετική:  Παρουσιάζονται πρωτότυπα επιχειρήματα και ιδέες. Υπάρχει συνοχή 

ανάμεσα στην τεκμηρίωση των επιχειρημάτων της θέσης και στην ίδια τη θέση, καθώς 

και στις προϋποθέσεις της. Αντίστοιχα, υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην τεκμηρίωση 

των επιχειρημάτων της αντίθεσης και στην αντίθετη άποψη. 

 

  Για το γλωσσικό ύφος συστάθηκε η ακόλουθη αυτοσχέδια κλίμακα:  

0 Πολύ κακή:  Ακατάλληλες γλωσσικές επιλογές και γραμματικές δομές για    

επιχειρηματολογικό κείμενο.   

1 Ελάχιστα αποδεκτή: Οι γλωσσικές επιλογές δεν υποστηρίζουν το σκοπό του 

συγγραφέα, δεν είναι εμφανές αυτό που θέλει να επιτύχει ο/η συγγραφέας, δηλαδή 

αν θέλει να προβληματίσει, να πείσει, να ενοχοποιήσει κλπ.  

2 Ικανοποιητική:  Χρησιμοποιούνται σωστά οι γραμματικές δομές, αλλά η επιλογή του 

λεξιλογίου δεν υποστηρίζει το σκοπό του/της συγγραφέα/ως. 

3 Καλή: Χρησιμοποιούνται σωστά γραμματικές δομές και υπάρχει ενδιαφέρον  
λεξιλόγιο, ωστόσο το κείμενο δεν είναι εμφανής η αίσθηση που θέλει να αποδώσει 
ο/η συγγραφέας και δεν καταφέρνει να πείσει τον/την αναγνώστη/στρια.  

4 Εξαιρετική: Υπάρχουν κατάλληλες γλωσσικές επιλογές και γραμματικές δομές, οι 
οποίες εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του επιχειρηματολογικού κειμένου και 
υποστηρίζουν το σκοπό του/της συγγραφέως.  
 

Άρθρο 

 Στο κειμενικό είδος του άρθρου, τα δομικά στοιχεία αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την 

ακόλουθη αυτοσχέδια κλείδα ως εξής:  

0 Πολύ κακή: Δεν απορρέει νόημα από τα γραφόμενα.  

1  Ελάχιστα αποδεκτή: Ο γραπτός λόγος του άρθρου μοιάζει να προέρχεται από 

εκπομπή απευθείας μετάδοσης.   

2  Ικανοποιητική:  Ο σκοπός-μήνυμα του άρθρου είναι συγκεχυμένος και δεν υπάρχει 

υπογραφή αρθρογράφου. 

3  Καλή:  Ο σκοπός-μήνυμα του άρθρου είναι σαφής και δεν υπάρχει υπογραφή 

αρθρογράφου. 

4  Εξαιρετική: Ο σκοπός-μήνυμα του άρθρου είναι σαφής και υπάρχει υπογραφή 

αρθρογράφου. 

 

Στο θέμα της γνησιότητας του κειμενικού γένους του άρθρου, η αυτοσχέδια κλείδα 

που δημιουργήθηκε είναι η ακόλουθη: 

0 Πολύ κακή:  Δεν απορρέει νόημα από τα γραφόμενα. 

1 Ελάχιστα αποδεκτή: Το άρθρο δεν παρουσιάζει καμία πρωτοτυπία και κανένα 

ενδιαφέρον.  
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2  Ικανοποιητική:  Το άρθρο είναι αναμενόμενο και παρουσιάζει μικρό ενδιαφέρον. 

3  Καλή:  Το άρθρο παρουσιάζει κάποια πρωτοτυπία και μικρό ενδιαφέρον. 

4  Εξαιρετική: Το άρθρο παρουσιάζει μεγάλη πρωτοτυπία και ελκύει πολύ το 

ενδιαφέρον. 

 

  Για το γλωσσικό ύφος συστάθηκε η ακόλουθη αυτοσχέδια κλίμακα: 

0 Πολύ κακή: Ακατάλληλες γλωσσικές επιλογές και γραμματικές δομές για το κειμενικό 

είδος του δημοσιογραφικού άρθρου. 

1 Ελάχιστα αποδεκτή: Οι γλωσσικές επιλογές δεν υποστηρίζουν το σκοπό του/της 

συγγραφέα/ως, δεν είναι εμφανές αυτό που θέλει να επιτύχει ο/η συγγραφέας, αν 

δηλαδή σκοπεύει να πληροφορήσει, να συγκινήσει, να προβληματίσει, να 

προειδοποιήσει κλπ.  

2 Ικανοποιητική:  Χρησιμοποιούνται σωστά οι γραμματικές δομές, αλλά η επιλογή του 

λεξιλογίου δεν υποστηρίζει το σκοπό του/της συγγραφέα/ως. 

3 Καλή: Χρησιμοποιούνται σωστά οι γραμματικές δομές και υπάρχει ενδιαφέρον  

λεξιλόγιο, ωστόσο  δεν είναι εμφανής ο λόγος για τον οποίο γράφηκε το συγκεκριμένο 

άρθρο και δεν γίνονται κατανοητές οι προθέσεις του/της συγγραφέα/ως. 

4 Εξαιρετική: Υπάρχουν κατάλληλες γλωσσικές επιλογές και γραμματικές δομές, οι 
οποίες εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του δημοσιογραφικού άρθρου, που υποστηρίζουν 
το σκοπό του/της συγγραφέα/ως. 
 

Πρόσκληση 

Στο κειμενικό είδος της πρόσκλησης, στον παράγοντα της δομής των κειμένων που 

έγραψαν οι μαθητές/τριες των δυο ομάδων, η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με την 

αυτοσχέδια κλείδα που παρατίθεται στη συνέχεια: 

0 Πολύ κακή:  Δεν είναι σαφής ο σκοπός της πρόσκλησης. 

1  Ελάχιστα αποδεκτή: Είναι σαφής ο σκοπός της πρόσκλησης, αλλά απουσιάζουν 6 - 7 

δομικά στοιχεία. 

2  Ικανοποιητική:  Είναι σαφής ο σκοπός της πρόσκλησης, αλλά λείπουν 4 – 5 δομικά 

στοιχεία. 

3 Καλή:  Είναι σαφής ο σκοπός της πρόσκλησης και λείπουν 1 – 2 δομικά στοιχεία. 

4 Εξαιρετική:  Είναι σαφής ο σκοπός της πρόσκλησης, η οποία περιέχει όλα τα δομικά 

στοιχεία. 

 

Στον παράγοντα της γνησιότητας, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 

αυτοσχέδια κλείδα που παρατίθεται: 

0 Πολύ κακή: Έλλειψη σαφούς μηνύματος, ελλιπής παρουσίαση δομικών στοιχείων και 

συνεκτικότητας στα δομικά στοιχεία. 

1  Ελάχιστα αποδεκτή: Ελλιπής παρουσίαση δομικών στοιχείων και έλλειψη 

συνεκτικότητας στα δομικά στοιχεία. Ασαφές μήνυμα. 
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2  Ικανοποιητική: Συνεκτικότητα ανάμεσα στα δομικά στοιχεία, αλλά απουσία κάποιων 

δομικών στοιχείων. Σαφές μήνυμα. 

3  Καλή:  Αναμενόμενη παρουσίαση και συνεκτικότητα σε όλα τα δομικά στοιχεία. 

Σαφές μήνυμα. 

4 Εξαιρετική:  Πρωτότυπη παρουσίαση και συνεκτικότητα στα δομικά στοιχεία. Σαφές 

μήνυμα.  

 

  Για το γλωσσικό ύφος συστάθηκε η ακόλουθη αυτοσχέδια κλίμακα: 

0 Πολύ κακή:  Ακατάλληλες γλωσσικές επιλογές και γραμματικές δομές για το κειμενικό 

είδος  της πρόσκλησης. 

1 Ελάχιστα αποδεκτή: Οι γλωσσικές επιλογές δεν υποστηρίζουν το σκοπό του 

συγγραφέα, δεν είναι εμφανές αν το κείμενο είναι χιουμοριστικό, σοβαρό, προκλητικό 

κλπ.  

2 Ικανοποιητική:  Χρησιμοποιούνται σωστά οι γραμματικές δομές, αλλά η επιλογή του 

λεξιλογίου δεν υποστηρίζει το σκοπό του/της συγγραφέα/ως. 

3 Καλή: Χρησιμοποιούνται σωστά οι γραμματικές δομές και υπάρχει ενδιαφέρον  

λεξιλόγιο, ωστόσο  δεν είναι εμφανής ο λόγος για τον οποίο γράφηκε το συγκεκριμένο 

άρθρο και δεν γίνονται κατανοητές οι προθέσεις του/της συγγραφέα/ως. 

4 Εξαιρετική: Υπάρχουν κατάλληλες γλωσσικές επιλογές και γραμματικές δομές, οι 
οποίες εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του δημοσιογραφικού άρθρου και υποστηρίζουν 
το σκοπό του/της συγγραφέα/ως. 
 
 Ο προέλεγχος και ο μεταέλεγχος για τη μεταγνώση σε σχέση με την ποιότητα του 

γραπτού λόγου και την αναγνωστική κατανόηση, πραγματοποιήθηκε α) με ατομική 

ημιδομημένη συνέντευξη και β) με παρατηρήσεις που κατέγραψαν στα ημερολόγιά 

τους οι δυο ερευνήτριες. 

 Αναλυτικότερα οι μαθητές/τριες στην ημιδομημένη συνέντευξη απάντησαν σε δυο 

βασικά ερωτήματα: α) «Τι οδηγίες – συμβουλές θα έδινες σε έναν/μια φίλο/η σου για 

να γράψει ένα επιτυχημένο κείμενο;» Ακολουθούσαν βοηθητικές ερωτήσεις, όπως 

«Τι θα του/της έλεγες να προσέξει περισσότερο;», «Κάτι άλλο που θα του/της 

έλεγες;», «Τι θα του/της επισήμαινες να μην ξεχάσει;» β) «Τι κάνεις όταν πρόκειται να 

διαβάσεις ένα κείμενο για να το καταλάβεις;». Ακολουθούσαν βοηθητικές ερωτήσεις, 

όπως: «Κάτι άλλο που συνηθίζεις να κάνεις;». 

 Ο προέλεγχος και ο μεταέλεγχος της ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης των 

τεσσάρων κειμενικών ειδών πραγματοποιήθηκε  με αυτοσχέδιες δοκιμασίες. Πριν την 

παρέμβαση δόθηκαν στα παιδιά διαδοχικά ένα κείμενο αφήγησης, ένα 

επιχειρηματολογικό κείμενο, ένα δημοσιογραφικό άρθρο και μια πρόσκληση. Κάθε 

κείμενο συνοδευόταν από ερωτήσεις σχετικές με τα δομικά στοιχεία του και το σκοπό 

του/της συγγραφέα/ως. Μετά την παρέμβαση δόθηκαν τέσσερα διαφορετικά, αλλά 

ισοδύναμα με τα αρχικά κείμενα, τα οποία συνοδευόταν από τις αντίστοιχες 

ερωτήσεις (βλ. παράρτημα). 
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2.4. Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης 

 

 Ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης των κοινωνικογνωσιακών και 

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων είχε κάποια κοινά δεδομένα. Η παρέμβαση 

ξεκίνησε με την οικοδόμηση ενός πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 

και στους/στις μαθητές/τριες, στις μικροομάδες και στην ολομέλεια. Επίσης, 

οργανώθηκε το πλαίσιο του περιβάλλοντος των τάξεων, δηλαδή η διαρρύθμιση των 

θρανίων και αργότερα η αισθητικώς αποδεκτή από τους/τις μαθητές/τριες 

παρουσίαση των δομικών στοιχείων στους τοίχους της τάξης. Πιο συγκεκριμένα 

σχετικά με τα δομικά στοιχεία, για να υπάρχει αισθητική και νόημα, φτιάξαμε για τον 

τοίχο μικρές οικοδομές για το κάθε κειμενικό είδος (οικο-δομικά στοιχεία, με τη 

βοήθεια των οποίων οικοδομείται το κάθε είδος). Κάθε δομικό στοιχείο αποτελούσε 

έναν όροφο της οικοδομής (βλ. παράρτημα).  

 Σχετικά με τα δομικά στοιχεία, οργανώθηκαν δυο ομάδες των τεσσάρων παιδιών και 

δυο ομάδες των πέντε παιδιών και έγινε η κατάλληλη διαρρύθμιση των θρανίων τους. 

Σε κάθε ομάδα δόθηκαν τυπωμένοι και πλαστικοποιημένοι οι ρόλοι της ομάδας, με τη 

συμφωνία να γίνεται εκ περιτροπής εναλλαγή ρόλων στα άτομα της κάθε ομάδας. Οι 

ρόλοι αυτοί ήταν του συντονιστή (συντονίζει τη συζήτηση και φροντίζει όλα τα μέλη 

της ομάδας να παίρνουν το λόγο), του υπεύθυνου εργασίας – παρατηρητή (διανέμει 

το υλικό, ελέγχει αν όλοι έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν και τους το 

υπενθυμίζει κατά τη διάρκεια της εργασίας, καταγράφει το είδος και τη συχνότητα 

συμμετοχής των μελών της ομάδας), του γραμματέα (διαβάζει τις κοινές εργασίες και 

το διδακτικό υλικό και καθαρογράφει τη συλλογική απάντηση της ομάδας), του 

εμψυχωτή (βοηθά όσους δυσκολεύονται να κατανοήσουν το θέμα ή τη διαδικασία 

και χρειάζονται εξάσκηση), του υπεύθυνου φωτογραφικής μηχανής (Κωστούλη, 2009, 

Pérez, 2004, Ματσαγγούρας, 2004). 

 Τα θέματα που επιλέχτηκαν προς συγγραφή ήταν σχετικά με τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών/τριών, βγαλμένα από την επικαιρότητα ή αναφέρονταν στις ανάγκες και 

στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (Για παράδειγμα, το ένα τμήμα έγραψε 

προσκλήσεις που χρησιμοποιήθηκαν από την Στ΄ τάξη στο θέατρο που παρουσίασε 

και το άλλο προσκλήσεις για τη γιορτή του 1ου Ειδικού Σχολείου Χανίων). Με αυτόν 

τον τρόπο το ακροατήριο διευρύνθηκε μέσα στη σχολική κοινότητα (γραφείο 

δασκάλων, σχολική εφημερίδα) και έξω, στην τοπική κοινωνία, αφού έγιναν 

δημοσιεύσεις σε εφημερίδα του νομού Χανίων, καθώς και σε μαθητική εφημερίδα 

του νομού. 

 Οι μαθητές και των δυο πειραματικών ομάδων διατηρούσαν φάκελο μαθητή/τριας ή 

portfolio, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006). Στο 

φάκελο μαθητή/τριας έβαζαν όχι μόνο τα κείμενα που επέλεγαν ως τα καλύτερα, 

αλλά και τα σχόλια που συνόδευαν αυτά τα κείμενα. Τα σχόλια αυτά είχαν 

διατυπωθεί γραπτά σε ειδικό «φύλλο σχολίων». Στο φύλλο αυτό αποτύπωναν γραπτά 

τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις συμβουλές και τις αξιολογήσεις τους για τα γραπτά 
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κείμενα οι συμμαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί της τάξης και των άλλων τάξεων. 

Συχνά ο φάκελος μαθητών/τριών «ταξίδευε» στο σπίτι, για να διαβαστούν τα κείμενα 

από ανθρώπους του οικογενειακού και φιλικού  περιβάλλοντος των παιδιών, οι 

οποίοι κατέγραφαν τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις τους για το κείμενο που 

διάβασαν στο «φύλλο σχολίων». Στο «φύλλο σχολίων» μπορούσαν να καταγραφούν 

τόσο θετικά, όσο και αρνητικά σχόλια.   

 Για να έχουν νόημα και ενδιαφέρον τα κείμενά τους, η εκπαιδευτικός σε καμία 

περίπτωση δεν ήταν η μόνη αποδέκτης. Εφαρμόστηκε και στα δυο τμήματα η 

ακόλουθη πρακτική, η οποία κρίθηκε και από τις δυο ερευνήτριες στα ημερολόγιά 

τους, ως πολύ αποτελεσματική και δημιουργική πρακτική: Κατά το στάδιο της 

ατομικής συγγραφής, όποιος μαθητής/τρια ολοκλήρωνε πρώτος/τη το γραπτό 

του/της, έπαιρνε το κείμενό του/της και καθόταν στη μοκέτα. Ο/η επόμενος/η 

μαθητής/τρια που τελείωνε το κείμενό του/της, πήγαινε και αυτός στη μοκέτα και το 

ανταλλάσανε μεταξύ τους. Όποιος/α ολοκλήρωνε την ανάγνωση του γραπτού του/της 

συμμαθητή/τριάς του, γονάτιζε στη μοκέτα. Η κίνηση αυτή σήμαινε ότι ήταν 

έτοιμος/η για να ανταλλάξει και πάλι το αναγνωσμένο κείμενο, με το κείμενο του  

επόμενου παιδιού που θα γονάτιζε, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο και αυτό, ότι είχε 

τελειώσει την ανάγνωση του κειμένου που κρατούσε και ήθελε να το ανταλλάξει. Έτσι 

κάθε παιδί συγγραφέας ήξερε ότι το κείμενό του θα το διαβάσουν πολλοί αναγνώστες 

μέσα στην τάξη. Ταυτόχρονα, κάθε παιδί γινόταν το ίδιο αναγνώστης/στρια πολλών 

κειμένων των συμμαθητών/τριών του. Η στρατηγική αυτή ανέπτυξε το ενδιαφέρον 

των παιδιών για το γραπτό λόγο και αξιολογήθηκε από τα παιδιά ως ιδιαίτερα 

αποτελεσματική και απολαυστική.  

 Μια άλλη στρατηγική σχετική με το στάδιο της έκδοσης των κειμένων, ήταν αυτή η 

οποία απευθυνόταν στο μεγάλο ακροατήριο της ολομέλειας των δυο πειραματικών 

ομάδων (Π1 και Π2). Αφού ολοκληρωνόταν ένα κειμενικό είδος, κάθε παιδί έπαιρνε 

από το φάκελο μαθητή ένα κείμενο, από αυτά που το ίδιο το παιδί είχε ξεχωρίσει για 

το φάκελό του. Έπειτα οι δυο πειραματικές ομάδες συγκεντρώνονταν σε μια τάξη, για 

να αποτελέσουν και οι δυο μαζί ένα μεγάλο ακροατήριο, για το κείμενο που είχε 

επιλέξει κάθε μαθητής/τρια. Κάθε παιδί που διάβαζε, καθόταν στο κέντρο σε μια 

ντυμένη με ύφασμα καρέκλα, η οποία αποτελούσε την τιμητική καρέκλα για τον 

συγγραφέα-αναγνώστη-αφηγητή του κειμένου. 

 

2.4.1 Κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις 

 

 Στις κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις η παρέμβαση έγινε πριν, κατά και μετά το 

στάδιο της γραφής.  

 Η έρευνά μας βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα που διεξήγαγαν οι Σπαντιδάκης Ι.  

και Βασαρμίδου Δ. το έτος 2005-6, σε περιοχή του Ρεθύμνου, σε δυο τμήματα Γ΄ 

Γυμνασίου. Σκοπός της ήταν να συγκρίνει τα αποτελέσματα δυο πειραματικών 

ομάδων, στις οποίες εφαρμόστηκαν διδακτικές προτάσεις γνωσιακού και 
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κοινωνικογνωσιακού χαρακτήρα στη διδασκαλία επιχειρηματολογικών κειμένων (βλ. 

1ο κεφ). Τα βήματα που ακολουθήθηκαν στη διδακτική παρέμβαση ήταν τα 

ακόλουθα, σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης: 

• Εντοπισμός του θέματος – προβλήματος 

• Ανάπτυξη προδεξιοτήτων 

• Αρχική διαπραγμάτευση 

• Συζήτηση στρατηγικής –Περιγραφή 

• Επίδειξη της στρατηγικής 

• Συνεργατική εκτέλεση 

• Ατομική εκτέλεση  

 Εντοπισμός του θέματος – προβλήματος: Πριν ξεκινήσει η παρέμβαση, συζήτησαν οι 

μαθητές/τριες σε μικροομάδες τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν έως τότε στο 

γραπτό λόγο και παρουσίασαν τα αποτελέσματα των συζητήσεων στην ολομέλεια. 

Εντόπισαν το μέγεθος του προβλήματος και την αναγκαιότητα της παρέμβασης. 

Ακολούθησε δέσμευση για συνεργασία και εφαρμογή νέων στρατηγικών. 

 Ανάπτυξη προδεξιοτήτων: Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους στην ομάδα τους.  

Αρχική διαπραγμάτευση: Πριν το στάδιο της γραφής, για κάθε κειμενικό είδος, τα 

παιδιά με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού εντόπιζαν τις αδυναμίες τους και την 

αναποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους.  

Επίδειξη της στρατηγικής: Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός επεδείκνυε με τη στρατηγική 

της φωναχτής σκέψης τα βήματα για τη συγγραφή ενός επιτυχημένου κειμένου. 

Έγραφε στον πίνακα με υποδειγματικό τρόπο ένα αντιπροσωπευτικό κείμενο, για το 

κειμενικό είδος που βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση.  

Συζήτηση στρατηγικής –Περιγραφή: Ακολουθούσε συζήτηση για τα δομικά στοιχεία 

του κειμένου, για το σκοπό του συγγραφέα, το ύφος και το ακροατήριο (πώς 

συνδέεται ο σκοπός με το ύφος του συγγραφέα, πώς επηρεάζεται το ύφος από το 

ακροατήριο και το σκοπό κλπ.).  

 Η δασκάλα-ερευνήτρια τους αναδείκνυε διαδικαστικές διευκολύνσεις, όπως 

μνημονικούς κανόνες, σχεδιαγράμματα, ακροστιχίδες όπως ΣΟΚΑΡΕ, ΑΣΕ 

(Σπαντιδάκης, 2011). Τα παιδιά επίσης αναζητούσαν τα δομικά στοιχεία του κάθε 

κειμενικού είδους. Όλα αυτά έμπαιναν πλαστικοποιημένα στον τοίχο. Επιπλέον, στις 

τελευταίες σελίδες του διάτρητου τετραδίου παραγωγής γραπτού λόγου, έμπαιναν 

κολλημένα τα δομικά στοιχεία του κειμενικού είδους προς διαπραγμάτευση, το ειδικό 

λεξιλόγιο του είδους και κάποια χαρακτηριστικά, όπως ενδεδειγμένοι χρόνοι 

ρημάτων. 

 Γινόταν συζήτηση και στη συνέχεια υποδειγματική παρουσίαση των φάσεων του 

σχεδιασμού, της πρώτης καταγραφής και της βελτίωσης.  

 Συνεργατική εκτέλεση: Τα παιδιά αναλάμβαναν στις ομάδες τους να συγγράψουν 

κείμενα του είδους προς διαπραγμάτευση. Στη φάση του σχεδιασμού, τα παιδιά 

έγραφαν σε ένα χαρτί Α4 για το σκοπό, το ύφος και το ακροατήριο του κειμένου που 

επρόκειτο να γράψουν. Επιπλέον, έβλεπαν τα δομικά στοιχεία και το ειδικό λεξιλόγιο 
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του είδους, τα οποία ήταν κολλημένα στο τέλος του διάτρητου τετραδίου παραγωγής. 

Με τη βοήθεια των παραπάνω πληροφοριών ξεκινούσαν το σχεδιασμό ανάλογα με το 

κειμενικό είδος. Για παράδειγμα, στο επιχειρηματολογικό κείμενο ο σχεδιασμός 

γινόταν στο ψαροκόκαλο, ενώ στην αφήγηση γινόταν με οδηγό το μνημονικό κανόνα 

5Π, 2Τ, 1Γιατί (Σπαντιδάκης, 2011). Στη συνέχεια τα παιδιά περνούσαν στη φάση της 

πρώτης καταγραφής, όπου γινόταν το πρώτο εγχείρημα γραπτής διατύπωσης των 

ιδεών-σκέψεών τους. Η επόμενη φάση ήταν η φάση της βελτίωσης, κατά την οποία τα 

παιδιά αξιολογούσαν και βελτίωναν τα κείμενά τους, σύμφωνα με τις κάρτες για τη 

βελτίωση κειμένου (Σπαντιδάκης, 2011). Τις βελτιώσεις που έκαναν και τη γενική 

εντύπωση για το κείμενό τους, τις κατέγραφαν στο «φύλλο βελτίωσης» (βλ. 

παράρτημα).  

Ατομική εκτέλεση: Γινόταν ατομική συγγραφή του κειμένου. 

Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις ερευνούν 

εστιάζοντας στο/στη κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένο συγγραφέα κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής (Σπαντιδάκης- Μιχαηλίδη 2013, Kellogg, 2008, Fox 2001, 

Ματσαγγούρας 2000, Graves 1994, Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1992, Flower 1979).  

 Μετά το στάδιο της ατομικής συγγραφής, οι μαθητές/τριες εκπαιδεύονταν στην 

αυτοδιόρθωση των κειμένων τους. Στη συνέχεια τα παιδιά περνούσαν στο στάδιο της 

ετεροδιόρθωσης, ανταλλάσοντας τα τετράδιά τους με το/τη διπλανό/ή τους. Τόσο 

στην αυτοδιόρθωση, όσο και στην ετεροδιόρθωση, οι μαθητές/τριες 

χρησιμοποιούσαν κάρτες για τη βελτίωση του κειμένου (Σπαντιδάκης, 2011). 

 Η έκδοση του κειμένου τους γινόταν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. 

 

2.4.2 Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις 

 Η διδακτική παρέμβαση των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, ακολούθησε τα 

βήματα του Σχολείου του Σύδνεϋ(Johns, 2003, Feez, 2002):    

           1.  Οικοδόμηση ενός πλαισίου: Οι μαθητές/τριες με την υποστήριξη της 
εκπαιδευτικού, κατανοούσαν τη σημασία του πλαισίου της συγγραφής. Οι ερωτήσεις 
από τη δασκάλα, οι συζητήσεις στις ομάδες και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
τους, γίνονταν με σκοπό την αναγνώριση της επίδρασης του κοινωνικοπολιτισμικού 
πλαισίου της εποχής που γράφεται το κείμενο ή της εποχής για την οποία γράφεται. 
Επίσης στο πλαίσιο συγγραφής ανήκουν τα βιώματα του/της συγγραφέα/ως, οι 
επιδράσεις που αυτός/ή δέχτηκε από τον τόπο καταγωγής του, στην πορεία της ζωής 
του, από τις συνθήκες της εποχής του. Για το λόγο αυτό οι μαθητές/τριες δούλεψαν 
σε ομάδες, διάβασαν βιογραφίες γνωστών και άγνωστων για αυτούς συγγραφέων, 
προσπάθησαν να αντλήσουν από αυτές πληροφορίες και να βγάλουν συμπεράσματα 
χρήσιμα για την κατανόηση του πλαισίου συγγραφής. Στη συνέχεια κοινοποιούσαν 
στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της εργασίας τους. 
          2.  Μοντελοποίηση και αποδόμηση του κείμενου: Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός 
επέλεγε ένα αντιπροσωπευτικό κείμενο για το είδος που ήθελε να επεξεργαστούν. 
Γινόταν ανάγνωση στην ολομέλεια και μετά, τα ίδια τα παιδιά, με τη βοήθεια 
ερωτήσεων της εκπαιδευτικού, προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου κειμενικού είδους, τα οποία έγραφε η εκπαιδευτικός στον πίνακα. 
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Μετά από αυτήν την πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του συγκεκριμένου κειμενικού 
είδους, η εκπαιδευτικός μοίραζε τέσσερα παράλληλα κείμενα, ένα σε κάθε μια από 
τις τέσσερις ομάδες (δύο ομάδες των τεσσάρων παιδιών και δυο των πέντε παιδιών). 
Αυτήν τη φορά τα παιδιά εργάζονταν στις ομάδες τους και προσπαθούσαν να 
εντοπίσουν τα δομικά στοιχεία του κειμένου, το σκοπό, το ύφος, το ακροατήριο για το 
οποίο γράφηκε. Αφού ολοκλήρωναν την εργασία τους, παρουσίαζαν στην ολομέλεια 
τα αποτελέσματα και συνέκριναν τη δουλειά τους. Πιο συγκεκριμένα, επεσήμαιναν τις 
διαφορές ανάμεσα στους σκοπούς των συγγραφέων, τη σύνδεση του σκοπού με το 
ύφος και τις επιδράσεις στον τρόπο γραφής, που προκαλεί το διαφορετικό 
ακροατήριο. Επίσης εντόπιζαν τα δομικά στοιχεία του κειμένου, αλλά ταυτόχρονα 
έπρεπε να παραθέσουν και τα δομικά στοιχεία που πιθανόν να παρέλειπε το 
συγκεκριμένο κείμενο. Τέλος, προσπαθούσαν παράλληλα με τον εμφανή σκοπό 
του/της συγγραφέα/ως, να ανακαλύψουν τι μπορεί να κρύβεται «πίσω από τις 
γραμμές», δηλαδή τα πιθανά άδηλα μηνύματα που θέλει να περάσει ο/η συγγραφέας 
με πλάγιο τρόπο. Επίσης, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας, 
επισημαίνονταν το ειδικό λεξιλόγιο του συγκεκριμένου κειμενικού είδους και 
καταγράφονταν σε χαρτί του μέτρου, το οποίο υπήρχε στον τοίχο. Τέλος, η 
εκπαιδευτικός παρουσίαζε πλαστικοποιημένα τα οικοδομικά στοιχεία του κειμενικού 
είδους, τα οποία έμπαιναν στον τοίχο συνθέτοντας μικρές οικοδομές (κάθε οικο-
δομικό στοιχείο και ένας όροφος). 
          3.  Συμμετοχική σύνθεση του κειμένου: Σε αυτή τη φάση, τα παιδιά 

επιχειρούσαν στις ομάδες τους (πρώτα στις ομάδες τεσσάρων, μετά στις ομάδες των 

δυο παιδιών με το/τη διπλανό/ή τους) να συνθέσουν ένα αντίστοιχο με το κειμενικό 

είδος που πραγματεύονταν κείμενο. Η από κοινού κατασκευή των ειδών, βοηθούσε 

τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν τη δεξιότητα της συνεργατικής γραφής. Οι 

μαθητές δούλευαν μεταξύ τους ή με την κατεύθυνση της εκπαιδευτικού, παράγοντας 

τα δικά τους κείμενα για το συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αξιοποιώντας τις εμπειρίες 

και τα στοιχεία που αποκόμισαν από την ανάγνωση παράλληλων κειμένων. 

          4.  Ανεξάρτητη σύνθεση του κειμένου: Το κάθε παιδί ατομικά έγραφε ένα δικό 
του κείμενο, ανάλογο του συγκεκριμένου κειμενικού είδους. 
     5.  Σύνδεση με σχετικό κείμενο: Γινόταν προσπάθεια σύνδεσης του κειμένου με 
άλλα παράλληλα κείμενα που είχαν ήδη διαβαστεί.   
  Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, τη συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων 
της έρευνας, προέκυψαν τα ακόλουθα ευρήματα, τα οποία παρατίθενται στο 
κεφάλαιο 3 που ακολουθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

                                        3.1 Τρόπος ανάλυσης των δεδομένων 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα ποσοτικά και τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης στο πρόγραμμα SPSS, για 

τα τέσσερα κειμενικά είδη (αφήγηση, επιχειρηματολογικό κείμενο, δημοσιογραφικό 

άρθρο, πρόσκληση) και τους παράγοντες που ερευνήθηκαν σε σχέση με αυτά. Η 

ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), παρουσιάζει τις μέσες τιμές των μεταβλητών, τις 

τυπικές αποκλίσεις, τα παρατηρούμενα επίπεδα σημαντικότητας (F –value, F – τιμή). 

Επίσης, παρατίθενται τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα για τη σύγκριση ζευγών. 

Στην επόμενη φάση παρουσιάζονται τα ευρήματα, όπως προέκυψαν από την ποιοτική 

ανάλυση των δεδομένων,  ως προς τη δομή, τη γνησιότητα, την περιγραφή των 

ηρώων και το ύφος, με την υποστήριξη αυτοσχέδιων κλιμάκων οι οποίες 

παρατίθενται. Επίσης καταγράφονται τα ευρήματα από την ατομική αδόμητη 

συνέντευξη των μαθητών/τριών και από τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στα 

ημερολόγια των ερευνητριών πριν, κατά και μετά τον πειραματισμό. 

 Πρόκειται για συγκριτική πειραματική έρευνα. Η έρευνα αυτή επιχείρησε να 

συγκρίνει τις κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, ως προς 

τα παρατηρούμενα μεγέθη, δηλαδή να συγκρίνει τις μεταβολές που καταγράφηκαν 

μετά την παρέμβαση, στην ποιότητα γραπτού λόγου, στην αναγνωστική κατανόηση 

και στη μεταγνώση. 

 Οι πειραματικές ομάδες ήταν δυο, στην Π1 ομάδα η παρέμβαση έγινε σύμφωνα με 

τις κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις και στην Π2 ομάδα σύμφωνα με τις 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. Τα αποτελέσματα που παρουσίασε κάθε 

πειραματική ομάδα πριν την παρέμβαση, συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της ίδιας 

πειραματικής ομάδας μετά την παρέμβαση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα που εμφάνισαν μεταξύ τους οι δυο 

πειραματικές ομάδες όσον αφορά τα παρατηρούμενα μεγέθη. 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα δεδομένα της έρευνας, με τη χρήση 

περιγραφικών και επαγωγικών αναλύσεων. Θα επιχειρηθεί ποιοτική ανάλυση της 

συμπεριφοράς των μαθητών/τριών, όπως αυτή προέκυψε από την παρατήρηση των 

εκπαιδευτικών/ερευνητριών και τις καταγραφές τους στα ημερολόγια, καθώς και από 

τις απαντήσεις που έδωσαν στην αδόμητη συνέντευξη που διεξήχθη πριν και μετά την 

παρέμβαση. Οι δοκιμασίες και οι μετρήσεις των απαντήσεων που δόθηκαν πριν και 

μετά την παρέμβαση, είχαν χαρακτήρα ατομικό.   
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3.2 Ποσοτική ανάλυση – Περιγραφική στατιστική 

  Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η περιγραφική ανάλυση των στατιστικών 

δεδομένων και συμπεριλαμβάνονται συνοπτικοί πίνακες, στους οποίους αναφέρονται 

σημαντικά χαρακτηριστικά των δεδομένων, για τα κειμενικά είδη αφήγηση, 

επιχειρηματολογικός λόγος, δημοσιογραφικό άρθρο και πρόσκληση. Αναφέρεται ο 

μέσος όρος (Μ.Ο.), η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) και η διακύμανση. 

 Οι μαθητές των δυο πειραματικών ομάδων έγραψαν πριν και μετά την παρέμβαση 

τέσσερα κειμενικά είδη και συγκεκριμένα παρήγαγαν αφηγηματικό, 

επιχειρηματολογικό, δημοσιογραφικό λόγο και πρόσκληση. Τα κείμενα αυτά 

μετρήθηκαν ως προς τους ακόλουθους παράγοντες - μεταβλητές, τόσο πριν όσο και 

μετά την παρέμβαση: αριθμό ορθογραφικών θεματικών λαθών, αριθμό 

ορθογραφικών καταληκτικών λαθών, αριθμό λέξεων, αριθμό προτάσεων, αριθμό 

σημείων στίξης, αριθμό συντακτικών λαθών που παραλήφθηκαν ή σημειώθηκαν 

εσφαλμένα, αριθμό τόνων που παραλήφθηκαν ή σημειώθηκαν εσφαλμένα.  Η 

στατιστική ανάλυση έγινε στο SPSS. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ANOVA και έγινε 

συγκριτική ανάλυση T-TEST και σύγκριση ζευγών των δεδομένων των 

κοινωνικογνωσιακών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, πριν και μετά τις 

αντίστοιχες διδακτικές παρεμβάσεις.  

 Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι στην Π2 πειραματική ομάδα των 

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, υπήρχε ένας μαθητής, τον οποίο για λόγους 

ευνόητους στη συνέχεια θα καταγράφουμε ως Α, ο οποίος είχε διαγνωσμένη 

δυσλεξία από το ΚΕΔΔΥ. Επειδή στα pre-test ο μαθητής αυτός δε μπόρεσε να πει και 

να γράψει τίποτα, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να μην καταγράψει τίποτα. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωση των αποτελεσμάτων στο SPSS και για το λόγο αυτό 

παραλείφθηκε τελικά ο συγκεκριμένος μαθητής από την ανάλυση στο SPSS, ως κατά 

πολύ αποκλίνουσα περίπτωση από το μέσο όρο (Στο τέλος του 3ου κεφ. γίνεται 

αναφορά στο μαθητή Α).   

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται περιγραφική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. 

   Αφήγηση πριν την παρέμβαση: 

  Πριν την παρέμβαση, στο κειμενικό είδος της αφήγησης, ο αριθμός των 

ορθογραφικών καταληκτικών λαθών κυμάνθηκε από 0 - 6, με Μ.Ο. 1,37 και Τ.Α. 1,5. 

Στα θεματικά ορθογραφικά λάθη ο αριθμός των λαθών κυμάνθηκε από 0 - 16, με 

Μ.Ο. 3,91 και Τ.Α. 3,5. Οι λέξεις των κειμένων της αφήγησης, καταμετρήθηκαν από 17 

- 350, με Μ.Ο. 109.77 και Τ.Α. 76,6. Σχετικά με τον αριθμό προτάσεων, τα κείμενα της 

αφήγησης παρουσιάστηκαν να έχουν από 1 - 32 προτάσεις, με Μ.Ο. 9,26 και Τ.Α. 6,9. 

Ο αριθμός των σημείων στίξης που απουσίασαν ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα στα 

κείμενα της αφήγησης, κυμάνθηκε από 0 - 9, με Μ.Ο. 2,94 και Τ.Α. 2,7. Επίσης οι τόνοι 

που απουσίαζαν ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα στα κείμενα, καταμετρήθηκαν από 

0 - 31, με Μ.Ο. 3,54 και Τ.Α. 6,9. Τα συντακτικά λάθη που καταμετρήθηκαν, 

κυμάνθηκαν από 0 - 1, με Μ.Ο. 0,11. 
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       Αφήγηση μετά την παρέμβαση: 

  Μετά την παρέμβαση, στο κειμενικό είδος της αφήγησης, τα ορθογραφικά 

καταληκτικά λάθη φάνηκε να έχουν εύρος από 0 - 18, με Μ.Ο. 5,92 και Τ.Α. 4,5. Τα 

ορθογραφικά θεματικά λάθη κυμάνθηκαν από 0 - 17, με Μ.Ο. 7,69 και Τ.Α. 5,1. Οι 

λέξεις των αφηγηματικών κειμένων κυμάνθηκαν από 108 – 1.215, με Μ.Ο. 455,58 και 

Τ.Α. 269,143. Οι προτάσεις των κειμένων παρουσίασαν εύρος από 8 – 95, με Μ.Ο. 

35,67 και Τ.Α. 22,1. Τα σημεία στίξης που παρέλειψαν ή δεν αξιοποίησαν σωστά οι 

μαθητές/τριες στα αφηγηματικά κείμενα, κυμάνθηκαν από 0 – 47, με Μ.Ο. 9,39 και 

Τ.Α. 9,3. Οι τόνοι που δεν έβαλαν ή έβαλαν εσφαλμένα οι μαθητές/τριες κυμάνθηκαν 

από 0 – 37, με Μ.Ο. 6,19 και Τ.Α. 9. Τα συντακτικά λάθη που εμφανίστηκαν στα 

κείμενά τους, έχουν εύρος 0 – 2, με Μ.Ο. 0,39 και Τ.Α. 0,7.  

 

 

 Μέση Τιμή  Τυπική 

Απόκλιση  

% του  αριθμού 

των λέξεων 

Ορθογραφικά 

καταληκτικά 

λάθη  

1,37  1,497  1,248 % 

Ορθογραφικά 

θεματικά λάθη  

3,91  3,543  3,561 % 

Αριθμός λέξεων  109,77  76,564   

Αριθμός 

προτάσεων  

9,26  6,925  8,435 % 

Σημεία στίξης  2,94  2,722  2,678 % 

Τόνοι  3,54  6,861  3,224 % 

Συντακτικά 

λάθη  

0,11  0,323  0,100 % 

Πίνακας 3.1: Μ.Ο. και Τ.Α. των παραγόντων του κειμενικού είδους της αφήγησης πριν 

την παρέμβαση 

 

 



100 
 

 Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

% του  αριθμού    

των λέξεων 

Ορθογραφικά 

καταληκτικά 

λάθη  

5,92  4,455  1,299 % 

Ορθογραφικά 

θεματικά λάθη  

7,69  5,053  1,687 % 

Αριθμός λέξεων  455,58  269,143   

Αριθμός 

προτάσεων  

35,67  22,062  7,829 % 

Σημεία στίξης  9,39  9,324  2,061 % 

Τόνοι  6,19  8,960  1,358 % 

Συντακτικά  0,39  0,728  0,085 % 

Πίνακας 3.2: Μ.Ο. και Τ.Α. των παραγόντων του κειμενικού είδους της αφήγησης μετά 

την παρέμβαση 

 

Επιχειρηματολογικό κείμενο πριν την παρέμβαση 

  Πριν την παρέμβαση, στο επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος, τα ορθογραφικά 

καταληκτικά λάθη που σημειώθηκαν κυμάνθηκαν από 0 - 12, με Μ.0. 3,12 και Τ.Α. 3,1. 

Τα ορθογραφικά θεματικά λάθη των κειμένων είχαν εύρος από 0 - 16, με Μ.Ο. 4,29 

και Τ.Α. 3,9. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στα επιχειρηματολογικά κείμενα είχαν 

εύρος από 35 - 194, με Μ.Ο. 100,2 και Τ.Α. 42,45. Επιπλέον οι προτάσεις που 

καταγράφηκαν στα κείμενα αυτά κυμάνθηκαν από 4 - 20, με Μ.Ο. 9,89 και Τ.Α. 4,5. Τα 

σημεία στίξης που ενώ κρίθηκαν απαραίτητα, απουσίαζαν ή χρησιμοποιήθηκαν λάθος 

στα κείμενα, είχαν εύρος 0 - 17, με Μ.Ο. 5,46 και Τ.Α. 4,2. Όσο για τους τόνους που 

εντοπίστηκαν σε λάθος συλλαβή ή έλλειπαν από τις λέξεις των επιχειρηματολογικών 

κειμένων, αυτοί καταμετρήθηκαν από 0 - 37, με Μ.Ο. 6,54 και Τ.Α. 8,2. Τα συντακτικά 

λάθη παρουσίασαν εύρος 0 - 1, με Μ.Ο.0,3 και Τ.Α.0,5. 

 

     Επιχειρηματολογικό κείμενο μετά την παρέμβαση 

 Τα επιχειρηματολογικά κείμενα που έγραψαν οι μαθητές/τριες μετά την παρέμβαση, 

παρουσίασαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τα ορθογραφικά καταληκτικά λάθη που 
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καταμετρήθηκαν, είχαν εύρος από 0 – 8, με Μ.Ο. 1,89 και Τ.Α. 1,8. Ακόμα, τα 

θεματικά λάθη που καταμετρήθηκαν στα επιχειρηματολογικά κείμενα που γράφηκαν 

στο τέλος της έρευνας, είχαν εύρος από 0 – 11, με Μ.Ο. 2,5 και Τ.Α. 2,6. Επίσης, ο 

αριθμός λέξεων με τις οποίες συνέταξαν οι μαθητές/τριες αυτά τα κείμενα, 

κυμάνθηκε από 52 – 321, με Μ.Ο. 175,25 και Τ.Α. 61,2. Το εύρος του αριθμού των 

προτάσεων των κειμένων κυμάνθηκε από 3 – 20, με Μ.Ο. 11,17, και Τ.Α. 4,2. Τα 

σημεία στίξης που παραλήφθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν λάθος στα 

επιχειρηματολογικά κείμενα, κυμάνθηκαν από 0 -7, με Μ.Ο. 2,47 και Τ.Α. 2,2. Οι τόνοι 

που παραλήφθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν λάθος στα κείμενα, παρουσίασαν εύρος 

από 0 – 36, με Μ.Ο. 2,86 και Τ.Α. 6,3. Τα συντακτικά λάθη είχαν εύρος από 0 – 1, με 

Μ.Ο. 0,08 και Τ.Α. 0,3. 

 

 

 

 Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

%  

του  αριθμού    

των λέξεων 

Ορθογραφικά 

καταληκτικά 

λάθη 

3,12 3,063 3,113 

Ορθογραφικά 

θεματικά 

λάθη 

4,29 3,908 4,281 

Αριθμός 

λέξεων 

100,20 42,458  

Αριθμός 

προτάσεων 

9,89 4,542 9,870 

Σημεία 

στίξης 

5,46 4,203 5,449 

Τόνοι 6,54 8,215 6,526 

Συντακτικά 

λάθη 

0,29 0,458 0,289 

Πίνακας 3.3: Μ.Ο. και Τ.Α. των παραγόντων του επιχειρηματολογικού κειμενικού 

είδους  πριν την παρέμβαση 
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 Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

%  

του  αριθμού    

των λέξεων 

Ορθογραφικά 

καταληκτικά 

λάθη 

1,89 1,848 1,078 

Ορθογραφικά 

θεματικά 

λάθη 

2,50 2,635 1,426 

Αριθμός 

λέξεων 

175,25 61,241  

Αριθμός 

προτάσεων 

11,17 4,151 6,373 

Σημεία 

στίξης 

2,47 2,158 1,409 

Τόνοι 2,86 6,289 1,631 

Συντακτικά 

λάθη 

0,08 0,280 0,045 

Πίνακας 3.4: Μ.Ο. και Τ.Α. των παραγόντων του επιχειρηματολογικού κειμενικού 

είδους  μετά την παρέμβαση 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο πριν την παρέμβαση 

  Πριν την παρέμβαση, για το κειμενικό είδος του άρθρου παρατηρήθηκαν τα 

ακόλουθα: Τα ορθογραφικά καταληκτικά λάθη που καταμετρήθηκαν, κυμάνθηκαν 

από 0 - 17, με Μ.Ο. 5,63 και Τ.Α. 4,9. Τα ορθογραφικά θεματικά λάθη που 

καταγράφηκαν, είχαν εύρος από 0 - 25, με Μ.Ο. 8,2 και Τ.Α. 5,9. Οι λέξεις που 

αξιοποιήθηκαν στη συγγραφή των άρθρων, κυμάνθηκαν από 21 - 278, με Μ.Ο. 132,11 

και Τ.Α. 54,7. Οι προτάσεις με τις οποίες συνέθεσαν τα άρθρα τους οι 

μαθητές/τριες,είχαν εύρος από 1 - 25, με Μ.Ο. 10,42 και Τ.Α. 4,6. Τα λάθη που 

σημειώθηκαν σχετικά με τα σημεία στίξης, κυμάνθηκαν από 0 - 70, με Μ.Ο. 6,89 και 

Τ.Α. 12,4. Η απουσία των τόνων ή η λάθος χρήση τους στο κειμενικό είδος του 

άρθρου, είχε εύρος από 0 - 84, με Μ.Ο. 8,46 και Τ.Α. 14,6. Τα συντακτικά λάθη που 

αξιολογήθηκαν στα άρθρα που συλλέχτηκαν για τις ανάγκες της έρευνας, κυμάνθηκαν 

από 0 - 3, με Μ.Ο. 0,46 και Τ.Α. 7,4. 

    Δημοσιογραφικό άρθρο μετά την παρέμβαση 

 Το κειμενικό είδος για το άρθρο που έγραψαν οι μαθητές/τριες μετά την παρέμβαση, 

ως προς τον παράγοντα των ορθογραφικών καταληκτικών λαθών, κυμάνθηκε από 0 – 

9, με Μ.Ο. 2,8 και Τ.Α. 2,6. Επίσης, τα ορθογραφικά θεματικά λάθη σημειώθηκαν σε 
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εύρος 0 – 11, με Μ.Ο. 3,74 και Τ.Α. 2,8. Οι λέξεις των άρθρων που γράφηκαν από 

τους/τις μαθητές/τριες, κυμάνθηκαν από 70 – 390, με Μ.Ο. 177,89 και Τ.Α. 80,2. Ο 

αριθμός των προτάσεων αυτών των άρθρων, κυμάνθηκε από 4 – 28, με Μ.Ο. 11,92 

και Τ.Α. 5. Σχετικά με τα σημεία στίξης, η καταμέτρηση όσων από αυτά απουσίαζαν 

από τα άρθρα ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα, παρουσίασε εύρος 0 – 10, με Μ.Ο. 

2,43 και Τ.Α. 2,1. Οι τόνοι που απουσίαζαν από τα κείμενα αυτά ή χρησιμοποιήθηκαν 

λάθος, είχαν εύρος 0 – 30, με Μ.Ο. 3,94 και Τ.Α. 6,6. Όσο για τα συντακτικά λάθη, 

αυτά κυμάνθηκαν από 0 – 1, με Μ.Ο. 0,14 και Τ.Α. 0,4.  

 

 

 

 

 Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

%  

του  αριθμού    

των λέξεων 

Ορθογραφικά 

καταληκτικά 

λάθη 

5,63 4,863 4,261 

Ορθογραφικά 

θεματικά 

λάθη 

8,20 5,885 6,206 

Αριθμός 

λέξεων 

132,11 54,712  

Αριθμός 

προτάσεων 

10,42 4,638 7,887 

Σημεία 

στίξης 

6,89 12,368 5,215 

Τόνοι 8,46 14,603 6,403 

Συντακτικά 

λάθη 

0,46 0,741 0,348 

Πίνακας 3.5: Μ.Ο. και Τ.Α. των παραγόντων του κειμενικού είδους του 

δημοσιογραφικού άρθρου πριν την παρέμβαση 
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 Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

% 

του αριθμού    

των λέξεων 

Ορθογραφικά 

καταληκτικά 

λάθη 

2,80 2,564 1,574 

Ορθογραφικά 

θεματικά 

λάθη 

3,74 2,780 2,102 

Αριθμός 

λέξεων 

177,89 80,238  

Αριθμός 

προτάσεων 

11,92 4,971 6,700 

Σημεία 

στίξης 

2,43 2,146 1,366 

Τόνοι 3,94 6,593 2,214 

Συντακτικά 

λάθη 

0,14 0,355 0,078 

Πίνακας 3.6: Μ.Ο. και Τ.Α. των παραγόντων του κειμενικού είδους του 

δημοσιογραφικού άρθρου μετά την παρέμβαση 

 

  Πρόσκληση πριν την παρέμβαση 

  Το κειμενικό είδος της πρόσκλησης πριν την παρέμβαση, είχε εύρος ορθογραφικών 

καταληκτικών λαθών από 0 - 9, με Μ.Ο. 1,26 και Τ.Α. 2,2. Τα θεματικά ορθογραφικά 

λάθη της πρόσκλησης κυμάνθηκαν από 0 - 4, με Μ.Ο. 1,66 και Τ.Α. 1,4. Οι 

προσκλήσεις που έγραψαν οι μαθητές/τριες παρουσίασαν ένα εύρος αριθμού λέξεων 

από 10 - 77, με Μ.Ο. 41,06 και Τ.Α. 14,5. Ο αριθμός προτάσεων που περιείχαν τα 

κείμενα αυτά κυμάνθηκε από 1 - 7, με Μ.Ο. 3,89 και Τ.Α. 1,7. Επιπροσθέτως, τα 

σημεία στίξης για το κειμενικό είδος της πρόσκλησης επισημάνθηκαν ως προς την 

απουσία τους ή της λάθος χρήσης τους με εύρος 0 - 7, με Μ.Ο. 2,17 και Τ.Α. 2,0. Οι 

τόνοι που απουσίαζαν ή μπήκαν λάθος στα γραπτά των μαθητών/τριών, κυμάνθηκαν 

από 0 - 17, με Μ.Ο. 2,71 και Τ.Α. 4,5. Τέλος, τα συντακτικά λάθη που εντοπίστηκαν, 

κυμάνθηκαν από 0 - 2, με Μ.Ο. 0,26 και Τ.Α. 0,6.  

 

     Πρόσκληση μετά την παρέμβαση 

 Το κειμενικό είδος της πρόσκλησης που έγραψαν οι μαθητές/τριες μετά την 

παρέμβαση, παρουσίασε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τα ορθογραφικά καταληκτικά 

λάθη κυμάνθηκαν από 0 – 6, με Μ.Ο. 1,09 και Τ.Α. 1,4. Επιπλέον, τα ορθογραφικά 

θεματικά λάθη κυμάνθηκαν από 0 – 5, με Μ.Ο. 1,43 και Τ.Α. 1,5. Ο αριθμός λέξεων 
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των προσκλήσεων που έγραψαν οι μαθητές/τριες, παρουσίασε εύρος από 56 – 170, 

με Μ.Ο. 87,25 και Τ.Α. 24,4. Ο αριθμός προτάσεων του κειμενικού είδους της 

πρόσκλησης που σύνταξαν οι μαθητές/τριες μετά την παρέμβαση, παρουσίασε εύρος 

από 3 – 12, με Μ.Ο. 7,06 και Τ.Α. 1,9. Τα σημεία στίξης των κειμένων αυτών είχαν 

εύρος από 0 -7, με Μ.Ο. 3,14 και Τ.Α. 2. Αναφορικά με τους τόνους που απουσίαζαν ή 

χρησιμοποιήθηκαν λάθος, ο αριθμός τους κυμάνθηκε από 0 – 15, με Μ.Ο. 2,29 και 

Τ.Α. 3,6. Τέλος, τα συντακτικά λάθη που καταμετρήθηκαν, είχαν εύρος από 0 – 2, με 

Μ.Ο. 0,23 και Τ.Α. 0,5. 

 

 

 Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

% 

του αριθμού 

των λέξεων 

Ορθογραφικά 

καταληκτικά 

λάθη 

1,26 2,187 3,068 

Ορθογραφικά 

θεματικά 

λάθη 

1,66 1,371 4,042 

Αριθμός 

λέξεων 

41,06 14,546  

Αριθμός 

προτάσεων 

3,89 1,652 9,473 

Σημεία 

στίξης 

2,17 1,992 5,284 

Τόνοι 2,71 4,522 6,600 

Συντακτικά 

λάθη 

0,26 0,561 0,633 

Πίνακας 3.7: Μ.Ο. και Τ.Α. των παραγόντων του κειμενικού είδους της πρόσκλησης 

πριν την παρέμβαση 
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 Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

% 

του αριθμού    

των λέξεων 

Ορθογραφικά 

καταληκτικά 

λάθη 

1,09 1,401 1,249 

Ορθογραφικά 

θεματικά 

λάθη 

1,43 1,461 1,638 

Αριθμός 

λέξεων 

87,25 24,407  

Αριθμός 

προτάσεων 

7,06 1,866 8,091 

Σημεία 

στίξης 

3,14 2,031 3,598 

Τόνοι 2,29 3,602 2,624 

Συντακτικά 

λάθη 

0,23 0,547 0,263 

Πίνακας 3.8: Μ.Ο. και Τ.Α. των παραγόντων του κειμενικού είδους της πρόσκλησης 

μετά την παρέμβαση 

 

 

3.3 Συγκριτική ανάλυση T-TEST 

 Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των Μ.Ο. των δυο ομάδων Π1 και Π2, ανάμεσα στα 

κειμενικά είδη (αφήγηση, επιχειρηματολογικό κείμενο, άρθρο, πρόσκληση), που 

γράφηκαν πριν την παρέμβαση και μετά την παρέμβαση. Οι παράγοντες ως προς τους 

οποίους ερευνήθηκαν τα τέσσερα κειμενικά είδη που προαναφέρθηκαν, είναι τα 

ορθογραφικά καταληκτικά λάθη, τα ορθογραφικά θεματικά λάθη, ο αριθμός των 

λέξεων, ο αριθμός των προτάσεων, τα σημεία στίξης, οι τόνοι και τα συντακτικά λάθη. 

Ως επίπεδο σημαντικότητας χρησιμοποιήθηκε α = 0.05.  

Αφήγηση -  Αριθμός καταληκτικών ορθογραφικών λαθών  

Προέλεγχος 

Ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων κατέγραψε, ότι οι διακυμάνσεις μπορούν να 

θεωρηθούν ίσες (F = 0.76, p = 0.38 > 0.05) και παρομοίως, ο έλεγχος για την ισότητα 
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μέσων τιμών κατέγραψε, ότι διαφοροποιούνται οριακά (t = 0.60, β.ε. = 33, p = 0.55 = 

0.05). 

Μεταέλεγχος 

Ο έλεγχος λόγου διακυμάνσεων δείχνει ότι οι διακυμάνσεις δεν είναι σημαντικά 

διαφορετικές  (F = 0.58, p = 0.44 > 0.05). Επίσης, οι μέσες τιμές δε διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά (t = -1.16, β.ε. = 34, p = 0.25 > 0.05). 

 

 

 
Διάγραμμα 3.1: Μ.Ο. του παράγοντα «ορθογραφικά καταληκτικά λάθη» για το 

κειμενικό είδος της αφήγησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

  Αφήγηση -  Αριθμός ορθογραφικών λαθών θέματος 

 Προέλεγχος 

 Από τη στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε διαφορά ως προς τη διακύμανση των δυο 

ομάδων (F = 4.48, p = 0.042 < 0.05). Στη συνέχεια, ο έλεγχος για την ισότητα των 

μέσων τιμών έδειξε, ότι οι δυο ομάδες δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς τον αριθμό των ορθογραφικών λαθών του θέματος (t=1, β.ε.=26,19, 

p = 0.11 > 0.05).  

Μεταέλεγχος 

Ο παράγοντας που σχετίζεται με τα ορθογραφικά θεματικά λάθη έδειξε με τον έλεγχο 

για την ισότητα διακυμάνσεων, ότι οι διακυμάνσεις δε διαφέρουν σημαντικά (F = 

1.07, p = 0.30 > 0.05). Ομοίως, ο έλεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών έδειξε, ότι 

δε διαφέρουν σημαντικά οι μέσοι όροι (t = -1.80, β.ε. = 34, p = 0.08 > 0.05). 
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Διάγραμμα 3.2: Μ.Ο. του παράγοντα «ορθογραφικά θεματικά λάθη» για το κειμενικό 

είδος της αφήγησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Αφήγηση – Αριθμός λέξεων 

Προέλεγχος 

 Στα αφηγηματικά κείμενα που γράφηκαν πριν την παρέμβαση ο έλεγχος για την 

ισότητα διακυμάνσεων εντόπισε, ότι οι διακυμάνσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ίσες και ότι υπάρχει στατιστικά σημαντικότατη διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων, 

στον παράγοντα του αριθμού των λέξεων που χρησιμοποίησαν οι μαθητές/τριες 

(Μ.Ο.Π1 = 146.33, Μ.Ο.Π2 = 71,06) και συγκεκριμένα (F = 18.468, p = 0.00 < 0.05).   

Μεταέλεγχος 

 Στα κείμενα που γράφηκαν μετά την παρέμβαση η διαφορά ανάμεσα στις δυο 

ομάδες εξακολούθησε να διατηρείται, ως προς τον αριθμό των λέξεων που 

χρησιμοποίησαν οι ομάδες Π1 και Π2 (Μ.Ο.Π1 = 410.72, Μ.Ο.Π2 = 511.35). Ο έλεγχος 

για την ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι οι διακυμάνσεις διαφέρουν οριακά 

σημαντικά (F = 3.82, p = 0.05 = 0.05). Ο έλεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών 

έδειξε ότι δε διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = -1.00, β.ε. = 27.44, p = 0.32 

> 0.05). 
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Διάγραμμα 3.3: Μ.Ο. του παράγοντα «αριθμός λέξεων» για το κειμενικό είδος της 

αφήγησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

Αφήγηση – Αριθμός προτάσεων 

Προέλεγχος 

 Σε σχέση με τον αριθμό προτάσεων, στατιστικά σημαντική διαφορά φάνηκε να 

υπάρχει τόσο στα κείμενα που γράφηκαν πριν την παρέμβαση, όσο και στα κείμενα 

που γράφηκαν μετά την παρέμβαση. Πιο αναλυτικά, η Π1 ομάδα φάνηκε να 

χρησιμοποιεί μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων στα κείμενα που γράφηκαν πριν την 

παρέμβαση (Μ.Ο.Π1 = 12.5, Μ.Ο.Π2 = 5,82), σε σχέση με την ομάδα Π2. Ο έλεγχος για 

την ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι οι διακυμάνσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ίσες (F = 11.13, p = 0.00 < 0.05). Σε σχέση με την ισότητα μέσων τιμών φάνηκε ότι 

υπάρχει σημαντικότατη στατιστική διαφορά (t = 3.30, β.ε. = 20.11, p = 0,00 <0,05). 

  Μεταέλεγχος 

 Αντίθετα, στα κείμενα που γράφηκαν μετά την παρέμβαση, τα πρωτεία φάνηκε ότι τα 

πήρε η Π2 ομάδα (Μ.Ο.Π1 = 32.06, Μ.Ο.Π2 = 40.59) στον παράγοντα που σχετίζεται 

με τον αριθμό προτάσεων. Στον έλεγχο για την ισότητα διακυμάνσεων φάνηκε ότι οι 

διακυμάνσεις δε μπορούν να θεωρηθούν ίσες (F = 4.62, p = 0.03 < 0.05). Ο έλεγχος για 

την ισότητα μέσων τιμών έδειξε ότι δε διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = -

0.98, β.ε. = 26.57, p = 0.33 > 0.05). 
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Διάγραμμα 3.4: Μ.Ο. του παράγοντα «αριθμός προτάσεων» για το κειμενικό είδος 

της αφήγησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Αφήγηση – Σημεία στίξης 

Προέλεγχος 

 Στο θέμα των σημείων στίξης, στον προέλεγχο δεν παρουσιάστηκε σημαντική 

διαφορά, αφού για την ισότητα διακυμάνσεων προέκυψε ότι μπορούν να θεωρηθούν 

ότι δεν έχουν σημαντική διαφορά (F = 0.36, β.ε. = 33, p = 0.62>0.05). Ανάλογα, ο 

έλεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών έδειξε ότι δεν διαφοροποιούνται στατιστικά 

σημαντικά (t = 0.49, β.ε. = 33, p = 0.62>0.05). 

Μεταέλεγχος 

 Ο μεταέλεγχος στον παράγοντα σημείων στίξης έδειξε ότι δε διαφέρουν σημαντικά οι 

διακυμάνσεις  (F = 3.26, p = 0.07 > 0.05). Σχετικά με την ισότητα των μέσων τιμών, 

φάνηκε ότι δε διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = -0.68, β.ε. = 34, p = 0.49 > 

0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.5: Μ.Ο. του παράγοντα «σημεία στίξης» για το κειμενικό είδος της 

αφήγησης, πριν και μετά την παρέμβαση 
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Αφήγηση – Τόνοι 

Προέλεγχος 

 H ομάδα Π2 παρουσίασε μεγαλύτερο αριθμό σχετικά με τους τόνους που 

παραλείφθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν λάθος, σε σχέση με την Π1 ομάδα (Μ.Ο.Π1 = 

2.33, Μ.Ο.Π2 = 4.82). Ο έλεγχος για την ισότητα διακύμανσης παρουσίασε άνισες 

διακυμάνσεις (F = 28, p = 0.02 < 0.05), ενώ για την ισότητα των μέσων τιμών δε 

φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 1.05, β.ε. = 22.00, p = 0.30 > 0.05).  

Μεταέλεγχος 

 Στα κείμενα που έγραψαν τα παιδιά μετά την παρέμβαση, δε φάνηκε να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον παράγοντα των τόνων. 

 

 

 
Διάγραμμα 3.6: Μ.Ο. του παράγοντα «τόνοι» για το κειμενικό είδος της αφήγησης, 

πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Αφήγηση – Συντακτικά λάθη 

Προέλεγχος 

 Σχετικά με τα συντακτικά λάθη των αφηγηματικών κειμένων, ο έλεγχος για την 

ισότητα διακυμάνσεων κατέληξε ότι οι διακυμάνσεις μπορούν να θεωρηθούν ότι δε 

διαφοροποιούνται σημαντικά (F = 0.01, p = 0.90 > 0.05). Ο έλεγχος για την ισότητα 

των μέσων τιμών κατέληξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 0.05, 

β.ε. = 33, p = 0.95 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

 Στα κείμενα που γράφηκαν μετά την παρέμβαση, υπήρχε εμφανής διαφορά στους 

μέσους όρους (Μ.Ο.Π1 = 0.61, Μ.Ο.Π2 =0.18). Στον παράγοντα συντακτικά λάθη οι 

διακυμάνσεις διαφέρουν ιδιαίτερα σημαντικά, όπως φάνηκε από τον έλεγχο (F = 

12.05, p = 0.00 < 0.05). Οι μέσες τιμές φάνηκε από τον έλεγχο για την ισότητά τους ότι 

δε διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = 1.89, β.ε. = 27.98, p = 0.06 > 0.05). 
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Διάγραμμα 3.7: Μ.Ο. του παράγοντα «συντακτικά λάθη» για το κειμενικό είδος της 

αφήγησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Επιχειρηματολογικός λόγος 

 

Επιχειρηματολογικός λόγος – ορθογραφικά καταληκτικά λάθη 

Προέλεγχος  

 Στο κειμενικό είδος του επιχειρηματολογικού λόγου οι διακυμάνσεις δε 

διαφοροποιούνται σημαντικά, ως προς τα ορθογραφικά καταληκτικά λάθη (F = 3.62, p 

= 0.06 > 0.05). Επίσης, οι μέσες τιμές δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = 

0.43, β.ε. = 32, p = 0,67 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

 Ως προς τον παράγοντα αυτό ο έλεγχος κατέδειξε ότι οι διακυμάνσεις δε διαφέρουν 

σημαντικά (F = 2.13, p = 0.15 > 0.05). Επίσης, φάνηκε και από τον έλεγχο για την 

ισότητα των μέσων όρων, ότι δε διαφέρουν σημαντικά οι μέσοι όροι (t = 1.46, β.ε. = 

34, p = 0.15 > 0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.8: Μ.Ο. του παράγοντα «ορθογραφικά καταληκτικά λάθη» για το 

κειμενικό είδος του επιχειρηματολογικού κειμένου, πριν και μετά την παρέμβαση 
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Επιχειρηματολογικός λόγος – ορθογραφικά θεματικά λάθη 

Προέλεγχος 

 Στα ορθογραφικά θεματικά λάθη οι διακυμάνσεις δεν διαφοροποιούνται σημαντικά 

(F = O.28, p = 0.59 > 0.05). Εξίσου και ο έλεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών 

έδειξε ότι δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = - 0.44, β.ε. = 33, p = 0.66 > 

0.05). 

Μεταέλεγχος 

Ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων αποσαφήνισε ότι οι διακυμάνσεις δε 

διαφέρουν (F = 1.77, p = 0.19 > 0.05). Ακόμα, αποσαφηνίστηκε σχετικά με την ισότητα 

των μέσων όρων, ότι δε διαφοροποιούνται σημαντικά (t = 0.37, β.ε. = 34, p = 0.71 > 

0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.9: Μ.Ο. του παράγοντα «ορθογραφικά θεματικά λάθη» για το κειμενικό 

είδος του επιχειρηματολογικού κειμένου, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

Επιχειρηματολογικός λόγος – Αριθμός λέξεων 

Προέλεγχος 

 Σχετικά με τον αριθμό των λέξεων τόσο ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων (F = 

0.09, p = 0.75> 0.05), όσο και ο έλεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών, έδειξαν ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 0.41, β.ε. = 33, p = 0,68 > 0,05). 

Μεταέλεγχος 

 Ανάλογα και στο μεταέλεγχο, για την ισότητα διακυμάνσεων φάνηκε ότι οι 

διακυμάνσεις δε διαφέρουν (F = 0.00, p = 0.99 > 0.05). Ο έλεγχος σχετικά με την 

ισότητα των μέσων τιμών έδειξε ότι δε διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = -

o.34, β.ε. = 33.10, p = o.73 > 0.05).  
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Διάγραμμα 3.10: Μ.Ο. του παράγοντα «αριθμός λέξεων» για το κειμενικό είδος του 

επιχειρηματολογικού κειμένου, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Επιχειρηματολογικός λόγος – Αριθμός προτάσεων 

Προέλεγχος 

 Σε σχέση με τον αριθμό προτάσεων, δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική διαφορά 

στον έλεγχο για την ισότητα διακυμάνσεων (F = 1.02, p = 0.31 > 0,05), όπως και στον 

έλεγχο για την ισότητα των μέσων τιμών (t = - 0.51, β.ε. = 33, p = 0.61 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

 Ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι οι διακυμάνσεις δε διαφέρουν 

 (F = I.15, p = 0.28 > 0.05).  Η ισότητα των μέσων τιμών δεν παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση ( t = -1.46, β.ε. = 34, p = 0.15 > 0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.11: Μ.Ο. του παράγοντα «αριθμός προτάσεων» για το κειμενικό είδος 

του επιχειρηματολογικού κειμένου, πριν και μετά την παρέμβαση 
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Επιχειρηματολογικός λόγος – Αριθμός σημείων στίξης 

Προέλεγχος 

Ομοίως και στο θέμα του αριθμού των σημείων στίξης, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Έτσι, ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων εμφάνισε ότι οι 

διακυμάνσεις δε διαφέρουν σημαντικά (F = 0.99, p = 0.32 > 0.05) και ομοίως ο έλεγχος 

για την ισότητα μέσων τιμών εμφάνισε ότι και αυτές δε διαφοροποιούνται στατιστικά 

σημαντικά (t = - 0,98, β.ε. = 33, p = 0.33 > 0.05). 

 Μεταέλεγχος 

Ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων δεν εμφάνισε διαφορά στις διακυμάνσεις (F 

= 1.86, p = 0.18 >0.05). Ο έλεγχος για την ισότητα των μέσων όρων δεν εμφάνισε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 1.49, β.ε. = 34, p = 0.15 > 0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.12: Μ.Ο. του παράγοντα «σημεία στίξης» για το κειμενικό είδος του 

επιχειρηματολογικού κειμένου, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

Επιχειρηματολογικός λόγος – Τόνοι 

Προέλεγχος 

 Tόσο ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων (F = 0.23, p = 0.63 > 0.05), όσο και ο 

έλεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών (t = 0.09. β.ε. = 33, p = 0.92 > 0.05), δεν 

εμφάνισαν καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα των τόνων.  

Μεταέλεγχος 

Ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι οι διακυμάνσεις δε διαφέρουν 

σημαντικά (F = 0.99, p = 0.32 > 0.05). Ο έλεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών 

έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους (t = 0.98, 

β.ε. = 34, p = 0,33 > 0.05). 
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Διάγραμμα 3.13: Μ.Ο. του παράγοντα «τόνοι» για το κειμενικό είδος του 

επιχειρηματολογικού κειμένου, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Επιχειρηματολογικός λόγος – Συντακτικά λάθη 

Προέλεγχος 

Ούτε και στον παράγοντα που σχετίζεται με τα συντακτικά λάθη παρουσιάστηκε 

κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά όπως φαίνεται από τον έλεγχο για την ισότητα 

διακυμάνσεων (F = 2.74, p = 0,10 > 0.05) , καθώς και από τον έλεγχο για την ισότητα 

των μέσων τιμών (t = - 0.84, β.ε. = 33, p = 0.40 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

Και στον παράγοντα αυτό οι διακυμάνσεις δε διαφέρουν σημαντικά, όπως φάνηκε 

από τον έλεγχο (F = 1.44, p = 0.23 > 0.05). Για τον έλεγχο σχετικά με την ισότητα των 

μέσων όρων, όπως αποδείχτηκε, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 0.58, 

β.ε. = 34, p = 0.5 > 0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.14: Μ.Ο. του παράγοντα «συντακτικά λάθη» για το κειμενικό είδος του 

επιχειρηματολογικού κειμένου, πριν και μετά την παρέμβαση 
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Δημοσιογραφικό άρθρο  

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – ορθογραφικά καταληκτικά λάθη 

Προέλεγχος 

 Στο κειμενικό είδος του άρθρου φαίνεται ότι σχετικά με τους τόνους που 

παραλείφθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν λάθος, στα κείμενα που γράφηκαν πριν την 

παρέμβαση, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της Π1 ομάδας (Μ.Ο.Π1 = 

4.11, Μ.Ο.Π2 = 13,06). Ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι οι 

διακυμάνσεις βρίσκονται πολύ κοντά (F = 0.97, p = 0.33 > 0.05). Αντίθετα, ο έλεγχος 

για την ισότητα των μέσων τιμών, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική 

διαφορά (t = -2,48, Β.Ε. = 33, P = 0.01<0.05). 

Μεταέλεγχος  

Από τον έλεγχο για την ισότητα διακυμάνσεων φάνηκε ότι οι διακυμάνσεις δε 

διαφέρουν σημαντικά (F = 1.21, p = o.27 > 0.05). Από τον έλεγχο για την ισότητα των 

μέσων τιμών φάνηκε οριακή στατιστική διαφορά ( t = -1.97, β.ε. = 33, p = 0.05 = 0.05). 

 

 

 
Διάγραμμα 3.15: Μ.Ο. του παράγοντα «ορθογραφικά καταληκτικά λάθη» για το 

κειμενικό είδος του άρθρου, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – ορθογραφικά θεματικά λάθη 

Προέλεγχος 

Για την ισότητα διακυμάνσεων διαπιστώθηκε η εγγύτητά τους (F = 0.01, p = 0.91 > 

0.05), ενώ αντίθετα, η ισότητα μέσων τιμών αποκάλυψε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t = -3,48, β.ε. = 33, p = 0.00 < 0,05). 

Μεταέλεγχος 

Στον παράγοντα αυτό ο έλεγχος κατέληξε ότι οι διακυμάνσεις δε διαφέρουν (F = 0.85, 

p = 0.27 > 0.05). Η έρευνα για την ισότητα μέσων τιμών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 

δε διαφοροποιούνται αυτές στατιστικά σημαντικά (t = 1.14, β.ε. = 33, p = 0.26 > 0.05). 
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Διάγραμμα 3.16: Μ.Ο. του παράγοντα «ορθογραφικά θεματικά λάθη» για το 

κειμενικό είδος του άρθρου, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – Αριθμός λέξεων 

Προέλεγχος 

Σε σχέση με τον αριθμό λέξεων των κειμένων ο έλεγχος δεν παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική διαφορά, αφού για την ισότητα διακυμάνσεων το αποτέλεσμα ανέδειξε τη 

μεταξύ τους εγγύτητα (F = 0.01, p = 0.89 > 0.05) και για την ισότητα των μέσων τιμών 

φάνηκε ότι σε διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = - 0.30, β.ε. = 34, p = 0.76 > 

0.05). 

Μεταέλεγχος 

Οι διακυμάνσεις δε διαφέρουν σημαντικά, όπως αποκαλύφθηκε από τον έλεγχο για 

ισότητα διακυμάνσεων (F = 0.24, p = 0.62 > 0.05). Οι μέσες τιμές, σύμφωνα με τον 

αντίστοιχο έλεγχο, δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 1.49, β.ε. = 

34, p = o.14 > 0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.17: Μ.Ο. του παράγοντα «αριθμός λέξεων» για το κειμενικό είδος του 

άρθρου, πριν και μετά την παρέμβαση 
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Δημοσιογραφικό άρθρο – Αριθμός προτάσεων 

Προέλεγχος 

Ο παράγοντας αριθμός των προτάσεων δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Η ανάλυση για την ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι μπορούν να 

θεωρηθούν ίσες (F = 0.73, p = 0.39> 0.05). Παρομοίως, η ανάλυση για την ισότητα των 

μέσων τιμών έδειξε ότι δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = -1,04, β.ε. = 

34, p = 0.30 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

Ο έλεγχος έδειξε σχετικά με την ισότητα διακυμάνσεων, ότι οι διακυμάνσεις μπορούν 

να θεωρηθούν ίσες (F = 1.59, t = 0.21 > 0.05). Επίσης, ο έλεγχος ο αναφερόμενος στην 

ισότητα των μέσων όρων, έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t = -

0.64, β.ε. = 34, p = 0.57). 

 

 
Διάγραμμα 3.18: Μ.Ο. του παράγοντα «αριθμός προτάσεων» για το κειμενικό είδος 

του άρθρου, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο –  Σημεία στίξης 

Προέλεγχος 

Ο παράγοντας αναφορικά με τα σημεία στίξης έδειξε κατά τον έλεγχο για την ισότητα 

διακυμάνσεων, ότι οι διακυμάνσεις μπορούν να θεωρηθούν ίσες (F = 0.57, p = 0.45 > 

0.05) και ότι δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά οι μέσες τιμές (t = 0.02, β.ε. 

= 34. p = 0.97 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

 Οι διακυμάνσεις μπορούν και πάλι να θεωρηθούν ίσες (F = 0.01, p = 0.90 > 0.05), 

καθώς επίσης και οι μέσες τιμές εξακολουθούν να μη διαφοροποιούνται στατιστικά 

σημαντικά (t = 0.04, β.ε. = 33, p = 0.96 > 0.05). 
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Διάγραμμα 3.19: Μ.Ο. του παράγοντα «σημεία στίξης» για το κειμενικό είδος του 

άρθρου, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο –  Τόνοι 

Προέλεγχος 

Ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι οι διακυμάνσεις δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ίσες (F = 5.28, p = 0.02 < 0.05). Επιπλέον, ο έλεγχος για την ισότητα των 

μέσων τιμών έδειξε ότι δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = -1.82, β.ε. = 

17.18, p = 0.08 >  0.05). 

Μεταέλεγχος 

Στον παράγοντα που σχετίζεται με τους τόνους, ο έλεγχος για ισότητα διακυμάνσεων 

έδειξε ότι οι διακυμάνσεις μπορούν να θεωρηθούν ίσες (F = 3.00, p = 0.09 > 0.05).  

Στον έλεγχο για την ισότητα των μέσων τιμών φάνηκε ότι δε διαφοροποιούνται 

στατιστικά σημαντικά (t = -0.71, β.ε. = 33, p = 0.48). 

 

 
Διάγραμμα 3.20: Μ.Ο. του παράγοντα «τόνοι» για το κειμενικό είδος του άρθρου, 

πριν και μετά την παρέμβαση 
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Δημοσιογραφικό άρθρο – Συντακτικά λάθη 

Προέλεγχος 

 Αναφορικά με τα συντακτικά λάθη, στα κείμενα που δόθηκαν πριν την παρέμβαση δε 

φάνηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων. Σχετικά με 

την ισότητα διακυμάνσεων ο έλεγχος έδειξε ότι δεν υπάρχει διαφορά (F = 0.37, p = 

0.54 > 0.05). Επίσης, ο έλεγχος για την ιδιότητα των μέσων τιμών έδειξε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t = - 0.10, β.ε. = 33, p = 0,91 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

H Π1 ομάδα εμφανίζεται να έχει κάνει τα περισσότερα συντακτικά λάθη (Μ.Ο.Π1 = 

0.22), συγκριτικά με τη δεύτερη Π2 ομάδα (Μ.Ο.Π2 =0 .06). Ο ανάλογος έλεγχος 

απεκάλυψε για την ισότητα διακυμάνσεων, ότι οι διακυμάνσεις διαφέρουν 

σημαντικότατα (F = 9.40, p = 0.00 < 0.05). Επίσης, ο έλεγχος για την ισότητα των 

μέσων τιμών απεκάλυψε ότι δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 1.40, 

β.ε. 27.19, p = 0.17 > 0.05). 

 
Διάγραμμα 3.21: Μ.Ο. του παράγοντα «συντακτικά λάθη» για το κειμενικό είδος του 

άρθρου, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

 Πρόσκληση 

 

Πρόσκληση - Ορθογραφικά καταληκτικά λάθη 

Προέλεγχος  

 Στα κείμενα που γράφηκαν πριν την παρέμβαση, στο κειμενικό είδος της 

πρόσκλησης, φάνηκε ότι η Π1 έκανε λιγότερα ορθογραφικά λάθη καταλήξεων των 

λέξεων (Μ.Ο.Π1 = 0.44) συγκριτικά με την Π2 ομάδα (Μ.Ο.Π2 = 2.12). Συγκεκριμένα, ο 

έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι οι διακυμάνσεις δεν μπορούν να 
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θεωρηθούν ίσες (F = 10.61, p = 0.00 < 0.05). Επίσης, στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική 

διαφορά προέκυψε από τον έλεγχο για την ισότητα των μέσων τιμών (t = -2.35, β.ε. = 

17.39, p = 0.03<0.05). 

Μεταέλεγχος 

Σχετικά με την ισότητα διακυμάνσεων, ο έλεγχος μας οδήγησε στο συμπέρασμα, ότι 

οι διακυμάνσεις μπορούν να θεωρηθούν ίσες (F = 0.03, P 0.86 > 0.05). Σχετικά με την 

ισότητα των μέσων τιμών, ο έλεγχος μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 0.34, β.ε. = 33, p = 0.73). 

 

 

 
Διάγραμμα 3.22: Μ.Ο. για του παράγοντα «ορθογραφικά καταληκτικά λάθη» για το 

κειμενικό είδος της πρόσκλησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

Πρόσκληση-Ορθογραφικά θεματικά λάθη 

Προέλεγχος  

 H Π1 ομάδα στα κείμενα που δόθηκαν πριν την παρέμβαση, φάνηκε να έχει 

καλύτερες επιδόσεις (Μ.Ο. Π1= 1.06) από την Π2 (Μ.Ο.Π2 = 2.29). Σχετικά με την 

ισότητα διακύμανσης φάνηκε από τον έλεγχο ότι οι διακυμάνσεις είναι άνισες (F = 

8.85, p = 0.00 < 0.05). Επιπλέον, σχετικά με την ισότητα των μέσων τιμών, φάνηκε να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t = -2.91, β.ε. = 25.09, p = 0.00 < 0.05). 

Μεταέλεγχος 

 Για την ισότητα διακυμάνσεων ο έλεγχος έδειξε ότι οι διακυμάνσεις μπορούν να 

θεωρηθούν ίσες (F = 1.83, p = 0.18 > 0.05). Αντίθετα, για την ισότητα των μέσων 

τιμών, ο έλεγχος κατάληξε ότι οι μέσες τιμές παρουσιάζουν σημαντική διαφορά (t = -

2.11, β.ε. = 33, p = 0.04 < 0.05). 
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Διάγραμμα 3.23: Μ.Ο. για του παράγοντα «ορθογραφικά θεματικά λάθη» για το 

κειμενικό είδος της πρόσκλησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Πρόσκληση-Αριθμός λέξεων 

Προέλεγχος  

 Στον παράγοντα του αριθμού των λέξεων στο κειμενικό είδος της πρόσκλησης, οι 

διακυμάνσεις δεν μπορούν οριακά να θεωρηθούν ίσες (F = 4,10, p = 0.05 = 0.05). Στον 

παράγοντα αυτό, οι μέσες τιμές δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά  

(t = -1.84, β.ε. = 26.75, p = 0.07 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

 H Π1 ομάδα φάνηκε να χρησιμοποιεί μεγαλύτερο αριθμό λέξεων (Μ.Ο.Π1 = 96.17), 

από την Π2 (Μ.Ο.Π2 = 79.53). Στον παράγοντα του αριθμού των λέξεων φάνηκε 

σημαντικότατη στατιστικά διαφορά, τόσο σχετικά με τις διακυμάνσεις οι οποίες δεν 

μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ίσες (F = 9.85, p = 0.00 < 0.05), όσο και 

σχετικά με τις μέσες τιμές οι οποίες εμφανίζονται με σημαντικότατη στατιστική 

διαφορά (t = 2.32, β.ε. = 24.31, p = 0.02 < 0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.24: Μ.Ο. του παράγοντα «αριθμός λέξεων» για το κειμενικό είδος της 

πρόσκλησης, πριν και μετά την παρέμβαση 
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Πρόσκληση-Αριθμό προτάσεων 

Προέλεγχος  

Στον παράγοντα αριθμό προτάσεων η Π1 έκανε λιγότερα συντακτικά λάθη στα 

κείμενα που γράφηκαν πριν την παρέμβαση (Μ.Ο.Π1 = 0.17, Μ.Ο.Π2 = 0.35). Οι 

διακυμάνσεις μπορούν να θεωρηθούν ίσες (F = 0.37, p = 0.54 > 0.05). Επίσης, δεν 

εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά ο έλεγχος για την ισότητα μέσων τιμών (t = 

0.19, β.ε. = 34, p = 0.84 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

H Π1 ομάδα εμφανίζεται να κάνει περισσότερα συντακτικά λάθη στα κείμενα που 

δόθηκαν μετά την παρέμβαση (Μ.Ο.Π1 = 0.33, Μ.0.Π2 = 0.12). Ο έλεγχος για ισότητα 

διακυμάνσεων έδειξε ότι οι διακυμάνσεις δε διαφέρουν σημαντικά (F = 0.13, 0.71 > 

0.05). Αναφορικά με τον έλεγχο για την ισότητα των μέσων όρων, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντικότατη διαφορά (t = 2.72, β.ε. = 34, p = 0.01 = 

0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.25: Μ.Ο. του παράγοντα «αριθμός προτάσεων» για το κειμενικό είδος 

της πρόσκλησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Πρόσκληση-Σημεία στίξης 

Προέλεγχος  

 Ο έλεγχος για ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι οι διακυμάνσεις μπορούν να 

θεωρηθούν ίσες (F = 0.11, p = 0.73 > 0.05). Επιπλέον, ο έλεγχος για την ισότητα των 

μέσων τιμών έδειξε ότι δε διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά (t = 0.32, β.ε. = 

33, p = 0.74 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

 Ως προς την ισότητα διακυμάνσεων, ο έλεγχος έδειξε ότι οι διακυμάνσεις μπορούν να 

θεωρηθούν ίσες (F = 3.62, p = 0.06 > 0.05). Για την ισότητα των μέσων τιμών ο έλεγχος 

έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ( t = 1.24, β.ε. = 33, p = 0.22 > 0.05). 
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Διάγραμμα 3.26: Μ.Ο. του παράγοντα «σημεία στίξης» για το κειμενικό είδος της 

πρόσκλησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Πρόσκληση-Τόνοι 

Προέλεγχος  

 Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις διακυμάνσεις ως προς τον παράγοντα αυτό (F = 

3.76, p = 0.06 > 0.05). Παρομοίως, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση στο θέμα των μέσων τιμών (t = -1.27, β.ε. = 33, p = 0.21 > 0.05).  

Μεταέλεγχος 

 Ο έλεγχος για την ισότητα διακυμάνσεων έδειξε ότι μπορούν να θεωρηθούν ίσες οι 

διακυμάνσεις (F = 0.12, p = 0.72). Ο έλεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών έδειξε 

ότι δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικότατα (t = -0.91, β.ε. = 33, p = 0.77 > 

0.05). 

 

 
Διάγραμμα 3.27: Μ.Ο. του παράγοντα «τόνοι» για το κειμενικό είδος της 

πρόσκλησης, πριν και μετά την παρέμβαση 
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Πρόσκληση-Συντακτικό 

Προέλεγχος  

 Στον παράγοντα συντακτικό, ο έλεγχος κατέδειξε ότι οι διακυμάνσεις δε μπορούν να 

θεωρηθούν ίσες (F = 4.90, p = 0.03 < 0.05). Ωστόσο, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς την ισότητα των μέσων τιμών, όπως φάνηκε από τον έλεγχο (t = -

0.96, β.ε. = 24.46, p = 0.34 > 0.05). 

Μεταέλεγχος 

Στο αποτέλεσμα της ισότητας των διακυμάνσεων, ο έλεγχος έδειξε ότι οι 

διακυμάνσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ίσες (F = 6.65, p = 0.01). Όμως, ο έλεγχος 

για την ικανότητα των μέσων τιμών, έδειξε ότι δεν διαφοροποιούνται αυτές 

στατιστικά σημαντικά (t = 1.19, β.ε. = 24.85, p = 0.24). 

 

 

 
Διάγραμμα 3.28: Μ.Ο. του παράγοντα «συντακτικά λάθη» για το κειμενικό είδος της 

πρόσκλησης, πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

 

 

3.4  Σύγκριση ζευγών (paired variable) 

  

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η στατιστική ανάλυση που αφορά τη σύγκριση 

των παραγόντων (ορθογραφικά καταληκτικά λάθη, ορθογραφικά θεματικά λάθη, 

λέξεις, προτάσεις, σημεία στίξης, τόνοι, συντακτικά λάθη) πριν και μετά την 

παρέμβαση,  για κάθε κειμενικό είδος για την κάθε μια ομάδα χωριστά. Αναφέρουμε 

και πάλι ότι στην Π1 ομάδα εφαρμόστηκαν κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις και 

στην Π2 κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. 
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Αφήγηση - ορθογραφικά καταληκτικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνιογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Από τη στατιστική ανάλυση τεκμαίρεται ότι υπήρξε διαφορά στο είδος της αφήγησης, 

ως προς τον παράγοντα ορθογραφικά καταληκτικά λάθη στην Π1 ομάδα (Μ.Ο. Π1 

προελέγχου 1.22, Μ.Ο. μεταελέγχου 5.06). Από τον έλεγχο του παράγοντα αυτού ανά 

ζεύγη διαπιστώθηκε ότι υπήρχε στατιστικά πολύ σημαντική διαφορά μετά την 

παρέμβαση (t = -3.39, ε.β. = 17, p = 0.00 < 0.05). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Αναφορικά με τη δεύτερη μέθοδο των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, 

φαίνεται από τους Μ.Ο. ότι υπήρξε διαφορά στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο, 

σχετικά με τον παράγοντα ορθογραφικά καταληκτικά λάθη (Μ.Ο. Π1 προελέγχου 

1.53, Μ.Ο. μεταελέγχου 5.18). Ως προς τη σύγκριση ζευγών, φάνηκε ότι και οι 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις επέδρασαν στατιστικά σημαντικά (t = -6,34, β.ε. 

= 16, p = 0.00).   

 

Αφήγηση - ορθογραφικά θεματικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

  Η σύγκριση ανά ζεύγη δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά (t = -0.86, β.ε. 

= 17, p = 0.40 > 0.05). (Μ.Ο. Π1 προελέγχου 4.83, Μ.Ο. μεταελέγχου 6.22). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Στην Π2 ομάδα η σύγκριση ανά ζεύγη εμφάνισε ιδιαίτερα σημαντική διαφορά (t = -

5.324, β.ε. = 16, p = 0.00 < 0.05), (M.O. προελέγχου = 2.94, Μ.Ο. μεταελέγχου = 9.71). 

 

Αφήγηση - αριθμός λέξεων 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Στον παράγοντα του αριθμού των λέξεων παρατηρείται μεγάλη απόκλιση ως προς 

τους μέσους όρους του προελέγχου και του μεταελέγχου (Μ.Ο. προελέγχου = 146.33, 

Μ.Ο. μεταελέγχου = 410.72). Επίσης, η σύγκριση ζευγών εμφάνισε στατιστικά 

ιδιαίτερα σημαντική διαφορά (t = 4.99, β.ε. = 17, p = 0.00 < 0.05). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Διαφορές εμφάνισε και η Π2 ομάδα (Μ.Ο. προελέγχου = 71.06, Μ.Ο. μεταελέγχου = 

511.35). Ο έλεγχος σχετικά με τη σύγκριση ζευγών κατέδειξε στατιστικά ιδιαίτερα 

σημαντική διαφορά (t = -5.45, β.ε. = 16, p = 0.00 < 0.05). 

 

Αφήγηση - αριθμός προτάσεων 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Αναφορικά με την ομάδα Π1 φάνηκε στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική διαφορά από 

τον έλεγχο για τη σύγκριση ζευγών (t = 4.66, β.ε. = 17, p = 0.00 < 0.05), (M.O. 

προελέγχου = 12.50, Μ.Ο. μεταελέγχου = 32.06).  
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Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Για τον παράγοντα του αριθμού των προτάσεων και η ομάδα Π2 παρουσίασε ομοίως, 

ιδιαίτερα σημαντική διαφορά σχετικά με τη σύγκριση ζευγών (t = -5.42, β.ε. = 16, p = 

0.00 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 5.82, Μ.Ο. μεταελέγχου = 40.59). 

 

Αφήγηση - σημεία στίξης 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Ιδιαίτερα στατιστικά σημαντική διαφορά από τη σύγκριση ζευγών ανέδειξε η Π1 

ομάδα, ως προς τον παράγοντα των σημείων στίξης (t = -2.93, β.ε. = 17, p = 0.00 < 

0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 3.17, Μ.Ο. μεταελέγχου = 10.83).  

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Παρομοίως και η ομάδα Π2, ανέδειξε ιδιαίτερα στατιστικά σημαντική διαφορά από 

τη σύγκριση ζευγών (t = -3.22, β.ε. = 16, p = 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. = 2.71, Μ.Ο. = 8.41). 

 

Αφήγηση - τόνοι 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

  Χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε ο έλεγχος για τη σύγκριση ζευγών (t 

= -1.51, β.ε. = 17, p = 0.14 > 0.05), (Μ.Ο. = 2.33, Μ.Ο. = 5.17). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Παρομοίως και η ομάδα Π2, μετά από τον έλεγχο για τη σύγκριση ζευγών, δεν 

εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά (t = -1.17, β.ε. = 16, p = 0.25 > 0.05), (Μ.Ο. = 

4.82, Μ.Ο. = 7.65). 

 

Αφήγηση - συντακτικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

  Ο έλεγχος ζευγών μας οδήγησε στη διαπίστωση ότι η ομάδα Π1 παρουσίασε 

στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική διαφορά (t = -2.69, β.ε. = 17, p = 0.01 < 0.05), (Μ.Ο. = 

0.11, Μ.Ο. = 0.61). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Η ομάδα Π2, μετά από τον έλεγχο για τη σύγκριση ζευγών, δεν εμφάνισε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t = -0,36, β.ε. = 16, p = 0.71 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 4.82, 

Μ.Ο. μεταελέγχου = 7.65). 

 

Επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος - ορθογραφικά καταληκτικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Ο έλεγχος ζευγών μας οδήγησε, στο συγκεκριμένο παράγοντα που αφορά τα 

ορθογραφικά καταληκτικά λάθη, στο συμπέρασμα ότι η ομάδα Π1 δεν παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 1.37, β.ε. = 17, p = 0.18 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου 

= 3.33, Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.33). 
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Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Η ομάδα Π2, με τον έλεγχος σύγκρισης ζευγών, έβγαλε το αποτέλεσμα στατιστικά 

οριακά σημαντικής διαφοράς (t = 2.13, β.ε. = 15, p = 0.05 = 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 

2.88, Μ.Ο. μεταελέγχου = 1.51). 

 

Επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος - ορθογραφικά θεματικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Ο συγκεκριμένος παράγοντας που αφορά τα ορθογραφικά θεματικά λάθη, δεν 

παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά με τον έλεγχο ζευγών για την ομάδα Π1 (t 

= 2.01, β.ε. = 17, p = 0.06 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 4.00, Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.67). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

  Επίσης, στην ομάδα Π2, ο έλεγχος σύγκρισης ζευγών, δεν αποκάλυψε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t = 1.76, β.ε. = 16, p = 0.09 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 4.59, 

Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.47). 

 

Επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος – αριθμός λέξεων 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

Ως προς τον παράγοντα του αριθμού των λέξεων, παρουσιάστηκε στατιστικά 

σημαντικότατη διαφορά με τον έλεγχο ζευγών για την ομάδα Π1 (t = 5.93, β.ε. = 17, p 

= 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 103.11, Μ.Ο. μεταελέγχου = 171.67). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Παρομοίως, στην ομάδα Π2, ο έλεγχος σύγκρισης ζευγών, εμφάνισε στατιστικά 

σημαντικότατη διαφορά (t = - 6.21, β.ε. = 16, p = 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 

91.12, Μ.Ο. μεταελέγχου = 184.33). 

 

Επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος – αριθμός προτάσεων 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά με τον έλεγχο ζευγών για την 

ομάδα Π1, ως προς τον παράγοντα του αριθμού των προτάσεων (t = - 0.46, β.ε. = 17, p 

= 0.64 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 9.50, Μ.Ο. μεταελέγχου = 10.17). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Ανάλογα και στην ομάδα Π2, ο έλεγχος σύγκρισης ζευγών, δεν εμφάνισε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t = - 1.41, β.ε. = 16, p = 0.17 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 10.29, 

Μ.Ο. μεταελέγχου = 12.47). 

 

Επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος – σημεία στίξης 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

  Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά με τον έλεγχο ζευγών για την ομάδα Π1, 

ως προς τον παράγοντα σημεία στίξης (t = 2.01, β.ε. = 17, p = 0.06 > 0.05), (Μ.Ο. 

προελέγχου = 4.78, Μ.Ο. μεταελέγχου = 3.00). 
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Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Αντίθετα, στην ομάδα Π2, ο έλεγχος σύγκρισης ζευγών, εμφάνισε στατιστικά 

ιδιαίτερα σημαντική διαφορά (t = 4.38, β.ε. = 16, p = 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 

6.18, Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.06). 

 

Επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος – τόνοι 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Στον παράγοντα που σχετίζεται με τους τόνους, ο έλεγχος ζευγών για την ομάδα Π1, 

κατέγραψε στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική διαφορά (t = 2.63, β.ε. = 17, p = 0.01 < 

0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 6.67, Μ.Ο. μεταελέγχου = 3.89). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Στην ομάδα Π2, ο έλεγχος σύγκρισης ζευγών στο θέμα των τόνων, δεν εμφάνισε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 2.02, β.ε. = 16, p = 0.06 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου 

= 6.41, Μ.Ο. μεταελέγχου = 1.94). 

 

Επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος – συντακτικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Για την ομάδα Π1 και αναφορικά με τον παράγοντα που σχετίζεται με τα συντακτικά 

λάθη, ο έλεγχος ζευγών δεν κατέγραψε στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 1.00, β.ε. = 

17, p = 0.33 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 0.22, Μ.Ο. μεταελέγχου = 0.11). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Στην ομάδα Π2, ο έλεγχος σύγκρισης ζευγών στο θέμα των συντακτικών λαθών, 

κατέδειξε οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά (t = 2.06, β.ε. = 16, p = 0.05 = 0.05), 

(Μ.Ο. προελέγχου = 0.35, Μ.Ο. μεταελέγχου = 0.06). 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – ορθογραφικά καταληκτικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Ο έλεγχος ζευγών δεν κατέγραψε στατιστικά σημαντική διαφορά για τον παράγοντα 

ορθογραφικά καταληκτικά λάθη και για το κειμενικό είδος άρθρο, στην ομάδα Π1 (t = 

1.67, β.ε. = 17, p = 0.11 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 3.78, Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.00). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Ωστόσο, στην ομάδα Π2, ο έλεγχος σύγκρισης ζευγών στο θέμα των ορθογραφικών 

καταληκτικών λαθών, παρουσίασε στατιστικά σημαντικότατη διαφορά (t = 3.97, β.ε. = 

16, p = 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 7.59, Μ.Ο. μεταελέγχου = 3.65). 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – ορθογραφικά θεματικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Σύμφωνα με τον έλεγχο του δείγματος των ζευγών, υπήρξε στατιστικά οριακά 

σημαντική διαφορά για τον παράγοντα ορθογραφικά θεματικά λάθη, στην ομάδα Π1 
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(t = 2.05, β.ε. = 17, p = 0.05 = 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 5.28, Μ.Ο. μεταελέγχου = 

3.22). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Επιπλέον, στην ομάδα Π2, από τη σύγκριση ζευγών στο θέμα των ορθογραφικών 

θεματικών λαθών, συμπεράναμε στατιστικά σημαντικότατη διαφορά (t = 4.87, β.ε. = 

16, p = 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 11.29, Μ.Ο. μεταελέγχου = 4.29). 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – αριθμός λέξεων 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Ο έλεγχο του δείγματος των ζευγών, έδωσε στατιστικά σημαντικότατη διαφορά για 

τον παράγοντα αριθμού λέξεων, στην ομάδα Π1 (t = 2.05, β.ε. = 17, p = 0.05 = 0.05), 

(Μ.Ο. προελέγχου = 5.28, Μ.Ο. μεταελέγχου = 3.22). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Επιπλέον, στην ομάδα Π2, από τη σύγκριση ζευγών στον παράγοντα του αριθμού 

λέξεων, προέκυψε στατιστικά σημαντικότατη διαφορά (t = - 4.09, β.ε. = 17, p = 0.00 < 

0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 129.33, Μ.Ο. μεταελέγχου = 197.56). 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – αριθμός προτάσεων 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Στατιστικά μη σημαντική διαφορά για τον παράγοντα αριθμού προτάσεων έδωσε ο 

έλεγχος του δείγματος των ζευγών, για την ομάδα Π1 (t = - 1.49, β.ε. = 17, p = 0.15 > 

0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 9.61, Μ.Ο. μεταελέγχου = 11.44). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Από τη σύγκριση ζευγών στο συγκεκριμένο παράγοντα του αριθμού προτάσεων, δε 

φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t = - 0.68, β.ε. = 17, p = 0.50 > 0.05), (Μ.Ο. 

προελέγχου = 11.22, Μ.Ο. μεταελέγχου = 12.39). 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – αριθμός προτάσεων 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Στατιστικά μη σημαντική διαφορά για τον παράγοντα αριθμού προτάσεων έδωσε ο 

έλεγχος του δείγματος των ζευγών, για την ομάδα Π1 (t = - 1.49, β.ε. = 17, p = 0.15 > 

0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 9.61, Μ.Ο. μεταελέγχου = 11.44). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

  Από τη σύγκριση ζευγών στο συγκεκριμένο παράγοντα του αριθμού προτάσεων, δε 

φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t = - 0.68, β.ε. = 17, p = 0.50 > 0.05), (Μ.Ο. 

προελέγχου = 11.22, Μ.Ο. μεταελέγχου = 12.39). 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – αριθμός σημείων στίξης 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 
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 Σε σχέση με τον παράγοντα σημεία στίξης, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά από τον έλεγχο του δείγματος των ζευγών για την ομάδα Π1 (t = 1.18, β.ε. = 

17, p = 0.25 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 6. 94, Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.44). 

 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Από τη σύγκριση ζευγών στον παράγοντα που σχετίζεται με τα σημεία στίξης, φάνηκε 

στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική διαφορά (t = 2.62, β.ε. = 16, p = 0.01 < 0.05), (Μ.Ο. 

προελέγχου = 7.24, Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.41). 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο –  τόνοι 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο του 

δείγματος των ζευγών για την ομάδα Π1 (t = 0.84, β.ε. = 17, p = 0.40 > 0.05), (Μ.Ο. 

προελέγχου = 4.11, Μ.Ο. μεταελέγχου = 3.17). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Από τη σύγκριση ζευγών στον παράγοντα τόνοι, φάνηκε στατιστικά ιδιαίτερα 

σημαντική διαφορά (t = 2.50, β.ε. = 16, p = 0.02 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 13.06, 

Μ.Ο. μεταελέγχου = 4.76). 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο – συντακτικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα από τον έλεγχο του 

δείγματος των ζευγών για την πρώτη ομάδα (t = 0.94, β.ε. = 17, p = 0.36 > 0.05), (Μ.Ο. 

προελέγχου = 0.44, Μ.Ο. μεταελέγχου = 0.22). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Από τη σύγκριση ζευγών στον παράγοντα συντακτικά λάθη, φάνηκε στατιστικά 

ιδιαίτερα σημαντική διαφορά (t = 2.38, β.ε. = 16, p = 0.03 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 

0.47, Μ.Ο. μεταελέγχου = 0.06). 

 

Πρόσκληση – ορθογραφικά καταληκτικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Στο κειμενικό είδος της πρόσκλησης, εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα 

αποτελέσματα από τον έλεγχο του δείγματος των ζευγών για την Π1 ομάδα, ως προς 

τον παράγοντα ορθογραφικά καταληκτικά λάθη (t = -2.17, β.ε. = 17, p = 0.04 < 0.05), 

(Μ.Ο. προελέγχου = 0.44, Μ.Ο. μεταελέγχου = 1.17). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Από τη σύγκριση ζευγών στον παράγοντα ορθογραφικά καταληκτικά λάθη, δεν 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά για τη δεύτερη ομάδα Π2 (t = 1.47, β.ε. = 

16, p = 0.15 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 2.12, Μ.Ο. μεταελέγχου = 1.00). 
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Πρόσκληση – ορθογραφικά θεματικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Άνευ στατιστικά σημαντικής διαφοράς, εμφανίστηκαν τα αποτελέσματα από τον 

έλεγχο του δείγματος των ζευγών για την Π1 ομάδα, ως προς τον παράγοντα 

ορθογραφικά θεματικά λάθη (t = 0.31, β.ε. = 17, p = 0.75 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 

1.06, Μ.Ο. μεταελέγχου = 0.94). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Στον παράγοντα ορθογραφικά θεματικά λάθη, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική 

διαφορά για την Π2 ομάδα (t = 0.80, β.ε. = 16, p = 0.43 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 

2.29, Μ.Ο. μεταελέγχου = 1.94). 

 

Πρόσκληση – αριθμός λέξεων 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Στατιστικά σημαντικότατη διαφορά, ήταν το αποτέλεσμα της σύγκρισης ζευγών για 

την ομάδα Π1, ως προς τον παράγοντα του αριθμού των λέξεων (t = - 8.43, β.ε. = 17, p 

= 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 36.72, Μ.Ο. μεταελέγχου = 96.17). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Ο παράγοντας που σχετίζεται με τον αριθμό λέξεων, έδειξε στατιστικά σημαντικότατη 

διαφορά για την Π2 ομάδα (t = - 8.26, β.ε. = 17, p = 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 

45.39, Μ.Ο. μεταελέγχου = 78.33). 

 

Πρόσκληση – αριθμός προτάσεων 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Σύμφωνα με τον έλεγχο που εφαρμόστηκε στη σύγκριση ζευγών, η στατιστική 

διαφορά που προέκυψε, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον παράγοντα του αριθμού 

προτάσεων, αναφορικά με την Π1 ομάδα (t = - 7.18, β.ε. = 17, p = 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. 

προελέγχου = 3.94, Μ.Ο. μεταελέγχου = 7.83). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Αναφορικά με τον παράγοντα του αριθμού των προτάσεων, ο έλεγχος από τη 

σύγκριση ζευγών έδειξε στατιστικά σημαντικότατη διαφορά για την Π2 ομάδα (t =  

- 5.32, β.ε. = 17, p = 0.00 < 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 3.83, Μ.Ο. μεταελέγχου = 6.28). 

 

Πρόσκληση – σημεία στίξης 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν το αποτέλεσμα του ελέγχου που 

εφαρμόστηκε στη σύγκριση ζευγών, για τον παράγοντα αναφορικά με τα σημεία 

στίξης, για την Π1 ομάδα (t = 2.09, β.ε. = 17, p = 0.05 = 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 2.28, 

Μ.Ο. μεταελέγχου = 3.56). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 
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 Ο έλεγχος από τη σύγκριση ζευγών δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά για την 

Π2 ομάδα, αναφορικά με τον παράγοντα για τα σημεία στίξης (t = - 0.98, β.ε. = 16, p = 

0.34 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 2.06, Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.71). 

Πρόσκληση – τόνοι 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μετά τον έλεγχο που εφαρμόστηκε στη 

σύγκριση ζευγών, ως προς τον παράγοντα τόνοι για την Π1 ομάδα (t = - 0.65, β.ε. = 17, 

p = 0.52 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 1.78, Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.11). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

Τα αποτελέσματα από τη σύγκριση ζευγών παρουσιάστηκαν χωρίς στατιστικά 

σημαντική διαφορά για την Π2 ομάδα, ως προς τον παράγοντα τόνοι (t = 1.03, β.ε. = 

16, p = 0.21 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 3.71, Μ.Ο. μεταελέγχου = 2.47). 

 

Πρόσκληση – συντακτικά λάθη 

Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

 Χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά φάνηκε το αποτέλεσμα του ελέγχου σχετικά με 

τη σύγκριση ζευγών, ως προς τον παράγοντα συντακτικά λάθη για την Π1 ομάδα (t = - 

1.00, β.ε. = 17, p = 0.33 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 0.17, Μ.Ο. μεταελέγχου = 0.33). 

Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) 

 Τα αποτελέσματα από τη σύγκριση ζευγών παρουσιάστηκαν χωρίς στατιστικά 

σημαντική διαφορά για την Π2 ομάδα, ως προς τον παράγοντα συντακτικά λάθη (t = 

1.28, β.ε. = 16, p = 0.21 > 0.05), (Μ.Ο. προελέγχου = 0.35, Μ.Ο. μεταελέγχου = 0.12). 

 

 

3.5 Περιγραφή ποιοτικών κριτηρίων στην ποιότητα γραπτού λόγου 

 Η ποιοτική ανάλυση των γραπτών έγινε ως προς τη δομή, τη γνησιότητα, τον αριθμό 

και την περιγραφή των ηρώων, καθώς και το ύφος, με την υποστήριξη αυτοσχέδιας 

κλίμακας από 0 – 4. Η κλίμακα αυτή ήταν διαφορετική για κάθε κειμενικό είδος 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του. 

Αφήγηση 

 Σε σχέση με τη δομή της αφήγησης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

αυτοσχέδια κλίμακα είναι τα ακόλουθα: Πριν την παρέμβαση η ομάδα Π1 

συγκέντρωσε 28 βαθμούς και η ομάδα Π2 συγκέντρωσε 33 βαθμούς.  Μετά την 

παρέμβαση η ομάδα Π1 συγκέντρωσε 69 βαθμούς και η ομάδα Π2 60 βαθμούς. Ως 

προς τον παράγοντα δομή,  πριν την παρέμβαση η Π2 προηγείτο 5 βαθμούς, ενώ μετά 

την παρέμβαση η Π1 προηγήθηκε 9 βαθμούς, δηλαδή η συνολική διαφορά που 

κέρδισε η Π1, είναι 14 βαθμούς. Κάτι ανάλογο ίσχυσε και στον παράγοντα του ύφους, 

όπου η Π1 προηγήθηκε στη βαθμολογία 10 βαθμούς σε σχέση με την Π2. Στον 

παράγοντα της γνησιότητας, στο κειμενικό είδος της αφήγησης, πριν την παρέμβαση 

η διαφορά τους ήταν 12 βαθμούς υπέρ της Π2 ομάδας, ενώ αντίθετα, μετά την 
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παρέμβαση η διαφορά τους ήταν 11 βαθμούς, υπέρ της Π1 ομάδας, των 

κοινωνικογνωσιακών προσεγγίσεων. 

 Στον παράγοντα της περιγραφής των ηρώων, πριν την παρέμβαση η Π1 ομάδα 

συγκέντρωσε 23 βαθμούς, ενώ η Π2 ομάδα συγκέντρωσε 10 βαθμούς. Μετά την 

παρέμβαση η Π1 ομάδα συγκέντρωσε 36 βαθμούς και η Π2 ομάδα συγκέντρωσε 53 

βαθμούς, δηλαδή η βελτίωση της Π1 ανήλθε στους 13 βαθμούς και της Π2 στους 43 

βαθμούς. Η Π2 ομάδα μετά την παρέμβαση προηγήθηκε συνολικά 30 βαθμούς. 

 Στον παράγοντα της γνησιότητας, στον προέλεγχο, οι μαθητές/τριες της ομάδας Π1 

συνέλεξαν 24 βαθμούς και οι μαθητές/τριες της ομάδας Π2 συνέλεξαν 36 βαθμούς. 

Στο μεταέλεγχο, οι μαθητές/τριες της Π1 ομάδας συγκέντρωσαν 56 βαθμούς και της 

Π2 άθροισαν 67 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι η Π1 ομάδα βελτιώθηκε 32 βαθμούς και 

η Π2 ομάδα βελτιώθηκε 31 βαθμούς.  

 Για τον παράγοντα ύφος, στο κειμενικό είδος της αφήγησης, η Π1 ομάδα πριν την 

παρέμβαση παρουσίασε 32 βαθμούς και μετά την παρέμβαση 63 βαθμούς. Η ομάδα 

Π2 πριν την παρέμβαση παρουσίασε 35 βαθμούς και μετά την παρέμβαση 56 

βαθμούς. Συνοπτικά, στον παράγοντα ύφος η Π1 ομάδα βελτιώθηκε 31 βαθμούς και η 

Π2 ομάδα, μετά την παρέμβαση βελτιώθηκε 21 βαθμούς. 

 

Επιχειρηματολογικό κείμενο 

 Στο επιχειρηματολογικό είδος κειμένων, τα γραπτά των παιδιών των δυο 

πειραματικών ομάδων βαθμολογήθηκαν με την αυτοσχέδια κλίμακα ως προς τον 

παράγοντα της δομής ως εξής: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πριν την 

παρέμβαση η Π1 ομάδα συγκέντρωσε στον παράγοντα που σχετίζεται με τη δομή 21 

βαθμούς και η Π2 συγκέντρωσε 8 βαθμούς. Μετά την παρέμβαση, η Π1 ομάδα 

συγκέντρωσε 57 βαθμούς και η Π2 συγκέντρωσε 55 βαθμούς.  Όπως φαίνεται η 

ομάδα Π1 βελτιώθηκε 36 βαθμούς και η ομάδα Π2 47 βαθμούς, που σημαίνει ότι η 

Π2 βελτιώθηκε 11 βαθμούς περισσότερους από την Π1. 

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στον παράγοντα της γνησιότητας η Π1 

ομάδα βελτιώθηκε 41 βαθμούς (αφού πριν την παρέμβαση συγκέντρωσε 19 βαθμούς 

και μετά 60 βαθμούς). Η ομάδα Π2 βελτιώθηκε 47 βαθμούς (συγκεκριμένα πριν την 

παρέμβαση συγκέντρωσε 8 βαθμούς και μετά την παρέμβαση 55 βαθμούς). Πριν την 

παρέμβαση η Π1 ομάδα εμφανίζεται πιο αποτελεσματική στον παράγοντα της 

γνησιότητας. Μετά την παρέμβαση η Π2 ομάδα υπερέχει 6 βαθμούς.  

 Στο παράγοντα ύφος, στα επιχειρηματολογικά κείμενα η Π1 ομάδα πριν την 

παρέμβαση συγκέντρωσε 25 βαθμούς και μετά την παρέμβαση 62 βαθμούς, ενώ η Π2 

ομάδα πριν την παρέμβαση συγκέντρωσε 29 βαθμούς και μετά την άθροισε 57 

βαθμούς. Συνολικά η Π1 ομάδα βελτιώθηκε 37 βαθμούς και η Π2 ομάδα βελτιώθηκε 

28 βαθμούς μετά την παρέμβαση, δηλαδή η Π1 ομάδα εμφάνισε 9 βαθμούς 

περισσότερο από την Π2 ομάδα. 
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Άρθρο 

 Στο κειμενικό είδος του άρθρου, για τον παράγοντα δομή, η ομάδα Π1 πριν την 

παρέμβαση συγκέντρωσε 48 βαθμούς και μετά την παρέμβαση 69 βαθμούς, δηλαδή 

βελτιώθηκε 21 βαθμούς. Αντίστοιχα, η ομάδα Π2 πριν την παρέμβαση συγκέντρωσε 

38 βαθμούς και μετά την παρέμβαση 65 βαθμούς, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 27 

βαθμούς, που σημαίνει ότι η ομάδα Π2 βελτιώθηκε περισσότερο 6 βαθμούς. 

 Στο θέμα της γνησιότητας του κειμενικού είδους του άρθρου, η Π1 ομάδα 

συγκέντρωσε 44 βαθμούς πριν την παρέμβαση και 69 βαθμούς μετά την παρέμβαση.  

Η ομάδα Π2 συγκέντρωσε 41 βαθμούς πριν την παρέμβαση και 61 βαθμούς μετά την 

παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα Π1 βελτιώθηκε 25 βαθμούς και η ομάδα Π2 

βελτιώθηκε 20 βαθμούς μετά την παρέμβαση, δηλαδή η ομάδα Π1 βελτιώθηκε 5 

βαθμούς πιο πολύ από την ομάδα Π2. 

Ως προς τον παράγοντα ύφος, πριν την παρέμβαση η Π1 ομάδα συνέλεξε 37 βαθμούς 

και μετά την παρέμβαση 61 βαθμούς. Αντίστοιχα, η ομάδα Π2 πριν την παρέμβαση 

συγκέντρωσε 34 βαθμούς και μετά την παρέμβαση 71 βαθμούς. Τελικά η Π1 ομάδα 

βελτιώθηκε 24 βαθμούς και η Π2 ομάδα βελτιώθηκε 37 βαθμούς, δηλαδή η ομάδα Π2 

φάνηκε να υπερτερεί 13 βαθμούς. 

Πρόσκληση 

 Στο κειμενικό είδος της πρόσκλησης, ως προς τον παράγοντα της δομής των κειμένων 

που έγραψαν οι μαθητές/τριες των δυο ομάδων, η αξιολόγηση κατέδειξε ότι η Π1 

ομάδα πριν την παρέμβαση είχε σε σχέση με τη δομή των κειμένων 21 βαθμούς και 

μετά την παρέμβαση ανέβηκε στους 71 βαθμούς, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 50 

βαθμούς. Η ομάδα Π2 πριν την παρέμβαση ξεκίνησε με 36 βαθμούς και μετά την 

παρέμβαση κατέληξε με 69 βαθμούς, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 33 βαθμούς. Η 

διαφορά της βαθμολογίας ήταν 17 βαθμοί υπέρ της Π1 ομάδας. 

 Στον παράγοντα της γνησιότητας, η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε παρουσίασε 

ότι η ομάδα Π1 πριν την παρέμβαση συνέλλεξε 31 βαθμούς και μετά την παρέμβαση 

67 βαθμούς, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 36 βαθμούς. Για την ομάδα Π2 πριν την 

παρέμβαση καταμετρήθηκαν 34 βαθμοί και μετά την παρέμβαση 65 βαθμοί, δηλαδή 

είχε βελτίωση κατά 31 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι η Π1 ομάδα πήρε 5 βαθμούς πιο 

πολλούς, σε σχέση με την Π2 ομάδα. 

 Με τις προσκλήσεις τους οι μαθητές/τριες της Π1 ομάδας, ως προς τον παράγοντα 

του ύφους, πριν την παρέμβαση συγκέντρωσαν 29 βαθμούς και μετά την παρέμβαση 

63 βαθμούς, ενώ η Π2 ομάδα πριν την παρέμβαση μάζεψε 25 και μετά την 

παρέμβαση 67 βαθμούς. Συγκεντρωτικά, η Π1 ομάδα βελτιώθηκε 34 βαθμούς και η 

Π2 ομάδα βελτιώθηκε 42 βαθμούς, δηλαδή η ομάδα Π2 βελτιώθηκε 8 βαθμούς 

περισσότερο από την Π1 ομάδα. 
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3.6  Η περίπτωση του μαθητή Α 

 

  Στην ομάδα των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων (Π2), υπήρχε ένας μαθητής 

ο οποίος είχε διαγνωσμένη δυσλεξία. Για ευνόητους λόγους θα αναφερόμαστε σε 

αυτόν με το γράμμα (Α). Ας σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος μαθητής, δεν έγραψε ο 

ίδιος τα κείμενα στο χαρτί, αλλά οι ερευνήτριες ή ο δάσκαλος από το Τμήμα Ένταξης 

αποτύπωσαν στο χαρτί ακριβώς ότι έλεγε ο μαθητής αυτός.  

 Στις γραπτές δοκιμασίες που έγιναν στον προέλεγχο, ο μαθητής Α δεν ήξερε πώς να 

εκφραστεί. Στην αφήγηση είπε «Δε μου έρχεται ιδέα». Στο επιχειρηματολογικό 

κείμενο με θέμα «Προσπαθώ να πείσω ένα φίλο μου για κάτι», ο μαθητής Α 

προσπάθησε να τον πείσει με τη φράση «Θα έρθεις μαζί μου». 

 Στο δημοσιογραφικό άρθρο εξέφρασε το ακόλουθο γεγονός ως εξής: «Ένα βράδυ που 

ο μπαμπάς μου πήγαινε δουλειά και τυχαία πέφτει από το μηχανάκι, το πόδι είχε μια 

τεράστια μελανιά και έπαθε εγκεφαλικό, μικρό όμως». Τέλος στην πρόσκληση 

καταγράφηκε: « Έλα στο πάρτι μου, θα έχει φαγητά και γλυκά. Τηλέφωνο …». 

 Αξίζει να παραθέσουμε τα κείμενα του μαθητή Α μετά την παρέμβαση, γιατί 

αξιολογούμε ότι αξίζει να καταδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η θεαματική εξέλιξη που 

παρουσίασε ο συγκεκριμένος μαθητής στην κατανόηση και έκφραση των κειμενικών 

ειδών.  

 

Στο κειμενικό είδος της αφήγησης καταγράφηκαν τα ακόλουθα: 

 «Τίτλος:  Περιπέτεια με εξωγήινους» 

 Μια ωραία μέρα, ξαφνικά ήρθαν εξωγήινοι από το διάστημα στη γη. Έπαιρναν 

κομμάτια από τη γη στον πλανήτη τους για να κάνουν πειράματα. Οι εξωγήινοι ήταν 

μαύροι και είχαν ουρά και μεγάλα νύχια. Είχαν δυο στόματα, το ένα μέσα από το 

άλλο. Το κεφάλι τους ήταν σχήματος μπανάνα και φοβόντουσαν το πιο παράξενο 

πράγμα, τις ντομάτες. 

 Σκέφτηκα να πάω σπίτι μου, να πάρω μερικές ντομάτες, μερικές τους τις πέταγα, 

μερικές τις έφερνα κοντά τους.  

 Τρόμαζαν κι έφευγαν οι εξωγήινοι και γι’ αυτό έφεραν άλλο είδος εξωγήινων, που 

ήταν πιο μικροί. Είχαν πόδια σαν αράχνες και μια λεπτή μακριά ουρά.  

 Οι εξωγήινοι αυτοί μπαίνουν στο κεφάλι και πνίγουν τους ανθρώπους με την ουρά 

τους. Επειδή είναι μικροί. Σκέφτηκα ότι αν τους πετάξω στο στόμα τους ένα κρεμμύδι, 

αυτοί θα πνιγούν. Τότε πήγα σε ένα μαγαζί, πήρα αρκετά κρεμμύδια και τους τα 

πέταγα μαζί με άλλους, που τους έδωσα κρεμμύδια να πετάνε κι αυτοί.  

  Και επειδή πέθαναν πολλοί εξωγήινοι και πολλοί άλλοι φοβόντουσαν κι έφευγαν, 

έφεραν ένα καλύτερο είδος εξωγήινων. Αυτοί είχαν πανοπλία σε μερικά μέρη του 

σώματός τους, έχουν μια μάσκα από μέταλλο, είχαν εξοπλισμό και μπορούσαν να 

γίνουν αόρατοι, και από τον ώμο τους έβγαινε ένα κανόνι λέιζερ και είχαν κάτι σαν 

ακόντιο που το πέταγαν.  
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 Μετά άρχισαν αυτοί να κάνουν επίθεση και εγώ είχα κρυφτεί κάπου και σκεφτόμουν 

τι μπορούσα να κάνω, σκεφτόμουν τι μπορεί να διώξει αυτούς τους εξωγήινους. Και 

μου έρχονται στο μυαλό οι παλιές μου βρωμερές κάλτσες. Όταν ένας τέτοιος 

εξωγήινος ήταν κοντά σε μένα, μύριζε τις βρωμερές κάλτσες και από τη μυρωδιά, 

προσπαθούσε να πάει μες στο σκάφος και του ερχόταν να λιποθυμήσει.  

 Μετά από καιρό που έκανα αυτά τα πράγματα, μαζί με μερικούς άλλους, έφυγαν όλοι 

οι εξωγήινοι κα σώθηκε η γη!». 

 

Στο επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος καταγράφηκαν τα ακόλουθα: 

Τίτλος: « Προσπαθώ να πείσω ένα φίλο μου για κάτι» 

 Φίλε Παναγιώτη, ο καναπές είναι καλύτερος από μια καρέκλα, γιατί είναι πιο βολικός.  

 Ο καναπές είναι πιο χρήσιμος από την καρέκλα, γιατί μπορείς να κοιμηθείς κιόλας. 

Ακόμα, είναι πιο μεγάλος και μπορούν να καθίσουν κι άλλα άτομα πάνων του. 

 Βέβαια, μπορείς να πεις ότι η καρέκλα μετακινείται πιο εύκολα, αλλά εξαρτάται από 

το είδος της καρέκλας, αφού μερικές καρέκλες είναι πιο βαριές.  

 Η καρέκλα είναι πιο άβολη. Το μόνο που μπορείς να κάνεις πάνω της είναι να 

καθίσεις.  

Λοιπόν, σου προτείνω τον καναπέ, με την προϋπόθεση να σου αρέσει το σχέδιο». 

Στο κειμενικό είδος του δημοσιογραφικού άρθρου, ο μαθητής Α εξέφρασε τα 

ακόλουθα: 

Τίτλος: « Γίνομαι μικρός δημοσιογράφος και περιγράφω ένα γεγονός» 

 Αυτήν την εβδομάδα, 31/3/14 έως 4/4/14, παίζεται η θεατρική παράσταση 

«Ψάχνοντας για ήρωες», από τους μαθητές του 6ου Γυμνασίου και του Γυμνασίου 

Κουνουπιδιανών, στο Mega Place στα Χανιά. Οι προβολές γίνονται το πρωί για τους 

μαθητές των σχολείων, ενώ το απόγευμα γίνονται για το κοινό.  

 Στο συγκεκριμένο έργο δυο παιδιά ψάχνουν τον ήρωά τους. Όμως δεν τον βρίσκουν, 

γιατί τον ψάχνουν σε λάθος μέρος, σε λάθος πρότυπα. Τον ψάχνουν στα ηλεκτρονικά, 

στο face book και στο Google ή στην τηλεόραση. Οι ήρωες που βρίσκονται εκεί 

προσπαθούν να τους ξεγελάσουν και τα παιδιά έχουν μπερδευτεί τελείως. Έχουν 

μεγάλη αγωνία για το αν τα καταφέρουν τελικά… 

 Ευτυχώς που η «συνείδηση» και το «καθήκον» βοήθησαν το ένα παιδί, ενώ τα 

«Θέλω» τα «Πρέπει» και τα «Μπορώ» βοήθησαν το άλλο παιδί. Μαζί όλοι αυτοί τους 

έδειξαν να καταλάβουν ότι οι πραγματικοί ήρωες βρίσκονται στην καθημερινή ζωή, 

δίπλα μας, στον πραγματικό κόσμο και όχι στον ηλεκτρονικό.  Τους είπαν πως οι 

ήρωες είναι απλοί άνθρωποι με δυσκολίες και πολλές φορές είναι λυπημένοι, αλλά 

παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα και κάνουν ότι μπορούν.  

 Μπορεί στο τέλος του έργου τα παιδία να μην βρήκαν τον ήρωά τους, όμως 

κατάλαβαν πως έψαχναν σε λάθος μέρος. Έμαθαν πως πρέπει να τον ψάξουν στην 

πραγματική ζωή και μέσα τους. 
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 Πρόκειται για ένα έργο που εξηγεί πολλά πράγματα με ωραίο τρόπο. Είναι 

εντυπωσιακός ο τρόπος που σου μαθαίνει πράγματα…  

 Κι εγώ πιστεύω ότι όλοι κρύβουμε μέσα μας έναν ήρωα, αρκεί να τον ψάξουμε κα να 

τον ανακαλύψουμε. Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος ήρωες! 

                                                             Μαθητής Α 

                                                Εφημερίδα Χανιωτάκια».  

 

Τέλος , στο κειμενικό είδος της πρόσκλησης ο μαθητής Α εξέφρασε το ακόλουθο 

κείμενο: 

«Τίτλος: «Γράφω μια πρόσκληση για το παζάρι βιβλίων που θα πραγματοποιηθεί στο 

σχολείο μου» 

 Αγαπητοί γονείς 

 Σας προσκαλούμε στο παζάρι βιβλίων στο 13ο Δημοτικό Σχολείο και ώρα 10.00 μ. μ., 

την Παρασκευή 30 Μαΐου. Μπορούν να έρθουν όλοι. Τα χρήματα θα πάνε σε αυτούς 

που τα χρειάζονται. 

                                        Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του σχολείου»  

 

 Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η βελτίωση του μαθητή Α. Η περίπτωση του μαθητή Α 

ήταν η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αδύναμου εκφραστικά μαθητή των δυο 

πειραματικών ομάδων, τόσο που επηρέασε τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα SPSS 

και για το λόγο αυτό εξαιρέθηκε. Αρχικά παρουσίασε αποκλίνουσα επίδοση από το 

μέσο όρο της επίδοσης των παιδιών, τελικά όμως, αυτή η διαφορά μετριάστηκε μετά 

την παρέμβαση των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων. Ανάλογες βελτιώσεις 

αδύναμων μαθητών/τριών καταγράφηκαν στα ημερολόγια των ερευνητριών και των 

δυο πειραματικών ομάδων.   

 Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι δυο προσεγγίσεις είχαν θετικά 

αποτελέσματα στις δυο πειραματικές ομάδες, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο 

η καθεμία, όπως προκύπτει από τη σύγκρισή τους. Στο κεφάλαιο 4 που ακολουθεί θα 

επιχειρηθεί ο σχολιασμός και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και 

η διατύπωση σχετικών συμπερασμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

4.1  Αποτελέσματα για την ποιότητα γραπτού λόγου 

  

 Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί ο σχολιασμός και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

για την ποιότητα του γραπτού λόγου, σε σχέση με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για 

τα τέσσερα κειμενικά είδη, την αφήγηση, το επιχειρηματολογικό κείμενο, το 

δημοσιογραφικό άρθρο και την πρόσκληση. Επίσης θα σχολιαστούν τα αποτελέσματα 

για τη μεταγνώση και την αναγνωστική κατανόηση. Θα ακολουθήσει η διατύπωση 

σχετικών συμπερασμάτων, η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της παραγωγής 

γραπτού λόγου των μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, καθώς και η 

διατύπωση προτάσεων για μελλοντικές έρευνες.  

 Εξετάστηκε η γενική υπόθεση ότι οι κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές 

προσεγγίσεις, όταν εφαρμόζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου, παρουσιάζουν 

καλύτερα αποτελέσματα, ως προς την ποιότητα του γραπτού λόγου, την αναγνωστική 

κατανόηση και τη μεταγνώση και  όταν συγκρίνονται μεταξύ τους, παρουσιάζουν 

διαφορές ως προς τα αποτελέσματα. 

 Υπόθεση 1η : Οι δυο προσεγγίσεις (κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές), 

συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας του γραπτού λόγου και συγκρινόμενες μεταξύ 

τους, παρουσιάζουν διαφορές ως προς την ποιότητα γραπτού λόγου. 

 Από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των τεσσάρων κειμενικών ειδών τα οποία 

έγραψαν τα υποκείμενα της έρευνας πριν και μετά την παρέμβαση, επιβεβαιώθηκε η 

αρχική υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα και οι δυο πειραματικές ομάδες (Π1 και Π2), είχαν 

μετά τις κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές παρεμβάσεις καλύτερες 

επιδόσεις, όσον αφορά στην ποιότητα του γραπτού λόγου. Η ανάλυση αυτών των 

κειμένων έγινε σύμφωνα με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και στη συνέχεια θα 

επιχειρήσουμε να σχολιάσουμε τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση. 

 

 

4.1 Σχολιασμός των ποσοτικών κριτηρίων για την ποιότητα γραπτού λόγου. 

 

 Πριν την εφαρμογή της παρέμβασης, στο κειμενικό είδος της αφήγησης, στους 

παράγοντες των ορθογραφικών θεματικών λαθών (F = 4,5, p = .042) και στο θέμα της 

απουσίας των τόνων ή της λάθος χρήσης τους (F = 5,28, p = .028), η Π1 ομάδα φάνηκε 

να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την Π2 ομάδα. Στη συνέχεια όμως, μετά 

την παρέμβαση, έπαψε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, τόσο στο θέμα 

των θεματικών ορθογραφικών λαθών (F = .62, p = .44), όσο και στο θέμα των τόνων. 

Επίσης στο κειμενικό είδος του άρθρου, ενώ πριν την παρέμβαση η ομάδα Π1 έκανε 

περισσότερα λάθη και παραλήψεις στο θέμα των  τόνων, μετά την παρέμβαση η 



141 
 

ομάδα αυτή βελτιώθηκε και εξάλειψε αυτήν τη διαφορά. Όπως φαίνεται λοιπόν, η 

παρέμβαση στην ομάδα Π1 (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις, αυτοδιόρθωση και 

ετεροδιόρθωση ορθογραφικών λαθών και τόνων), συντέλεσε στη βελτίωση αυτών 

των παραγόντων.     

 Στο κειμενικό είδος της αφήγησης, στα κείμενα που γράφηκαν μετά την παρέμβαση,                   

οι δυο ομάδες χρησιμοποίησαν μεγαλύτερο αριθμό λέξεων, καθώς και μεγαλύτερο 

αριθμό προτάσεων. Παρότι πριν την παρέμβαση στο θέμα του αριθμού των λέξεων 

υπερτερούσε η Π1 ομάδα (Μ.Ο.Π1 = 146.33, Μ.Ο.Π2 = 71,06), ωστόσο, η ομάδα Π2 

(κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) φάνηκε να έχει ένα μικρό προβάδισμα μετά την 

παρέμβαση (Μ.Ο.Π1 = 410.72, Μ.Ο.Π2 = 511.35). Ανάλογα και στο θέμα του αριθμού 

των προτάσεων στην αφήγηση, πριν την παρέμβαση η ομάδα Π1 διεκδικούσε 

μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων (Μ.Ο.Π1 = 12.5, Μ.Ο.Π2 = 5,82), ενώ μετά την 

παρέμβαση η ομάδα Π2 φαίνεται να έχει μικρή υπεροχή(Μ.Ο.Π1 = 32.06, Μ.Ο.Π2 = 

40.59). Το εύρημα αυτό θα μπορούσε ίσως να δικαιολογηθεί, λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι οι μαθητές/τριες της ομάδας αυτής ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την 

ανάγνωση παράλληλων κειμένων και την ανάλυσή τους πριν το στάδιο της γραφής. 

Θα μπορούσε λοιπόν να υποστηριχθεί ότι άντλησαν πολλές ιδέες από τα κείμενα 

αυτά, καθώς και από τις συζητήσεις που εκτυλίχθηκαν στις δυάδες, στις τετραμελείς-

πενταμελείς ομάδες και στην ολομέλεια. Ωστόσο, στον παράγοντα του αριθμού των 

λέξεων στο κειμενικό είδος της πρόσκλησης, η Π1 ομάδα φάνηκε μετά την παρέμβαση 

να χρησιμοποιεί μεγαλύτερο αριθμό λέξεων (Μ.Ο.Π1 = 96.1,  Μ.Ο.Π2 = 79.537), 

παρότι στον προέλεγχο δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Θα μπορούσε 

κάποιος να υποστηρίξει ότι η ομάδα των κοινωνικογνωσιακών προσεγγίσεων Π1 

έγραψε περισσότερες λέξεις στο είδος της πρόσκληση, γιατί ακολούθησε πιο πιστά τις 

οδηγίες για την επιτυχημένη συγγραφή της.  

 Σε σχέση με τα συντακτικά λάθη στο κειμενικό είδος της αφήγησης, αν και δεν 

υπήρχε στατιστική διαφορά πριν την αφήγηση, τα λάθη της ομάδας Π1 εμφανίζονται 

περισσότερα μετά την παρέμβαση (Μ.Ο.Π1 =0.61, Μ.Ο.Π2 =0.18 και συγκεκριμένα σε 

κάθε παιδί η αναλογία λαθών είναι minimum 0 και maximum 2 λάθη). Το ίδιο 

παρατηρείται και στο κειμενικό είδος του άρθρου, που ενώ πριν την παρέμβαση δεν 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά, μετά την παρέμβαση η ομάδα Π1 

εμφανίζει και πάλι περισσότερα συντακτικά λάθη συγκριτικά με την ομάδα Π2 

(Μ.Ο.Π1 = 0.22, Μ.Ο.Π2 =0 .06). Επιπλέον, κάτι ανάλογο παρατηρείται και στο 

κειμενικό είδος της πρόσκλησης, στο οποίο και πάλι μετά την παρέμβαση η Π1 ομάδα 

εμφανίζεται να έχει προβάδισμα στα συντακτικά λάθη (Μ.Ο.Π1 = 0.33, Μ.0.Π2 = 

0.12). 

 Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αναζητήσει ερμηνεία στην πιθανότητα ότι η Π2 

ομάδα βοηθήθηκε από την ανάγνωση και τους συσχετισμούς των παράλληλων 

κειμένων και από την προφορική έκφραση στις ομάδες και την αντίστοιχη γραπτή 

έκφραση ατομικά και ομαδικά.  
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 Είναι αξιοσημείωτη η έλλειψη στατιστικής διαφοράς στο κειμενικό είδος του 

επιχειρηματολογικού λόγου, ανάμεσα στις δυο πειραματικές ομάδες. Αυτό μπορεί να 

σημαίνει ότι και οι δυο ομάδες ανέπτυξαν την κριτική σκέψη με την ανάπτυξη 

επιχειρημάτων που υποστηρίζουν τη θέση τους, την ύπαρξη των προϋποθέσεων για 

την ισχύ αυτών των επιχειρημάτων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την αντίθετη 

άποψη. 

 Η ομάδα λοιπόν Π1 βελτιώθηκε μετά την παρέμβαση στο θέμα των θεματικών 

ορθογραφικών λαθών και των τόνων στο κειμενικό είδος της αφήγησης , καθώς και 

στο θέμα των τόνων του κειμενικού είδους του άρθρου. Επίσης στο κειμενικό είδος 

της πρόσκλησης, τις περισσότερες λέξεις τις έγραψε η Π1 ομάδα. Η ομάδα Π2 

εμφανίστηκε να έχει το προβάδισμα στο κειμενικό είδος της αφήγησης στον αριθμό 

των λέξεων και των προτάσεων. Στα κειμενικά είδη της αφήγησης, του 

δημοσιογραφικού άρθρου και της πρόσκλησης, ως προς τον παράγοντα των 

συντακτικών λαθών η ομάδα Π2 παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση. Υπάρχει λοιπόν 

μια μικρή υπεροχή της Π1 ομάδας σε  τέσσερις παράγοντες και επίσης, μια μικρή 

υπεροχή της Π2 σε 5 άλλους παράγοντες. 

 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε όλους τους υπόλοιπους παράγοντες των 

τεσσάρων κειμενικών ειδών δεν υπάρχει σημαντική διαφορά και με δεδομένο ότι και 

οι δυο ομάδες (Π1 και Π2) βελτιώθηκαν σε αυτούς στους παράγοντες, θα τολμούσαμε 

να πούμε  ότι ανάμεσα στις δυο πειραματικές ομάδες δεν υπάρχει σοβαρή απόκλιση 

στα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας.  

 

 

4.1.2 Σχολιασμός των ποιοτικών κριτηρίων για την ποιότητα γραπτού λόγου 

Αφήγηση 

 Παρατηρείται θεαματική βελτίωση και των δυο ομάδων στο κειμενικό είδος της 

αφήγησης, στους παράγοντες δομή, γνησιότητα και περιγραφή ηρώων. Ωστόσο, η 

σύγκριση μεταξύ τους εμφάνισε στον παράγοντα δομή την Π1 ομάδα να προηγείται 

14 βαθμούς. Στον παράγοντα γνησιότητα η Π1 και η Π2 είχαν ίδια περίπου εξέλιξη, με 

μόνο μια μονάδα διαφορά, υπέρ της Π1. Το εύρημα αυτό μας επιτρέψει να 

αναφέρουμε ότι και οι δυο προσεγγίσεις διευκόλυναν τους μαθητές/τριες των δυο 

πειραματικών ομάδων να βελτιώσουν τη γνησιότητα των αφηγήσεών τους.  

 Στον παράγοντα για την περιγραφή των ηρώων η Π2 ομάδα εμφανίστηκε συγκριτικά 

με την Π1 ομάδα να υπερτερεί 30 βαθμούς. Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την 

επίδραση του μεγαλύτερου αριθμού παράλληλων κειμένων που διαβάστηκαν στην 

Π2 ομάδα, σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις και την εστίαση στα 

συναισθήματα και στην εσωτερική δράση των ηρώων.  Στον παράγοντα ύφος η Π1 

ομάδα βελτιώθηκε κατά 10 βαθμούς πιο πολύ, σε σχέση με την Π2 ομάδα. 

 Είναι δυνατό δηλαδή να υποθέσουμε ότι η σαφής διδασκαλία των δομικών 

στοιχείων, συντέλεσε στο προβάδισμα της ομάδας Π1 στον παράγοντα δομή. 
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Καταλήγουμε ότι η Π1 ομάδα φαίνεται ότι ακολούθησε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα 

βήματα των δομικών στοιχείων της αφήγηση και επίσης έγινε πιο ικανή στη 

συσχέτιση του σκοπού με το ύφος του κειμενικού είδους της αφήγησης. 

 

Επιχειρηματολογικό κείμενο 

 Στον παράγοντα της δομής, η Π2 βελτιώθηκε 11 βαθμούς περισσότερο από την Π1. 

Στον παράγοντα της γνησιότητας και οι δυο ομάδες βελτιώθηκαν, όμως η Π2 ομάδα 

βελτιώθηκε 6 βαθμούς περισσότερο, σε σχέση με την Π1. Ο παράγοντας του ύφους 

έδωσε στην ομάδα Π1 το σχετικό προβάδισμα. 

 Η βελτίωση της Π2 ομάδας (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) στους παράγοντες 

δομή και γνησιότητα, θα μπορούσε ίσως να έχει σχέση με την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης, η οποία καλλιεργήθηκε με την ανάλυση παράλληλων κειμένων και η οποία 

αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα στο επιχειρηματολογικό είδος. 

Αντίστοιχα, το ύφος στο οποίο φάνηκε να προηγείται η ομάδα Π1, θα μπορούσε να 

συσχετιστεί με την αποτελεσματικότητα της φάσης του σχεδιασμού της Π1 ομάδας. 

 

Άρθρο 

 Τα δεδομένα της έρευνας μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι και οι δυο ομάδες 

βελτιώθηκαν ως προς τη δομή των κειμένων του άρθρου, αλλά η Π2 

(κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) ομάδα βελτιώθηκε λίγο περισσότερο, κατά 6 

βαθμούς. 

  Στην περίπτωση της γνησιότητας στο κειμενικό είδος άρθρου, η Π1 

(κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) ομάδα συγκέντρωσε 5 βαθμούς παραπάνω από 

την Π2 ομάδα.  

 Στη μεταβλητή ύφος η Π2 ομάδα εμφανίστηκε με 13 βαθμούς περισσότερους από 

την ομάδα Π1. 

 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία και οι δυο προσεγγίσεις βοήθησαν τις δυο 

πειραματικές ομάδες να βελτιωθούν, ωστόσο  από τη μεταξύ τους σύγκριση η Π2 

ομάδα βελτιώθηκε παραπάνω στη δομή και στο ύφος και η Π1 ομάδα στη 

γνησιότητα.  Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι κοινωνικογνωσιακές  

προσεγγίσεις αυτές  διευκόλυναν πιο στοχευόμενα το ειδικό λεξιλόγιο και τη συνοχή 

των κειμένων. Λόγω του ότι η δομή του άρθρου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το 

περιεχόμενό του (ένα άρθρο μπορεί να φιλοξενήσει διάφορα κειμενικά είδη), οι 

κοινωνικοπολιτισμικές, με την επιμονή σε παράλληλα κείμενα, συντέλεσαν στην  

μεγαλύτερη βελτίωση των παραγόντων δομή και ύφος κειμένου. 

 

Πρόσκληση 

  Στο κειμενικό είδος της πρόσκλησης και στον παράγοντα της δομής και του ύφους, οι 

δυο πειραματικές ομάδες βελτιώθηκαν. Η μεταξύ τους σύγκριση κατέδειξε ότι στον 

παράγοντα της δομής η Π1 ομάδα βελτιώθηκε περισσότερο από τη Π2 ομάδα κατά 17 

βαθμούς (50-33=17), επίσης στον παράγοντα της γνησιότητας η ομάδα Π1  
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παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση 5 βαθμούς.  Στον παράγοντα του ύφους η Π2 

ομάδα φάνηκε να υπερτερεί 8 βαθμούς. 

 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία και οι δυο προσεγγίσεις βοήθησαν τις 

ομάδες να βελτιωθούν. Μια γενικότερη άποψη που αφορά και στα τέσσερα κειμενικά 

είδη της συγκεκριμένης έρευνας, Π1 ομάδα (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) 

εμφανίστηκε να έχει καλύτερα αποτελέσματα  στα περισσότερα κείμενα ως προς τη 

δομή και στη γνησιότητα και η Π2 ομάδα (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις), ως 

προς το ύφος και την περιγραφή ηρώων (στην αφήγηση). 

 

4.2 Αποτελέσματα για τη Μεταγνώση 

 

 Ο γραπτός λόγος έχει δυο μορφές, την ανάγνωση και τη γραφή (Βάμβουκας & 

Σπαντιδάκης, 2009, Βλάχου, 2006). Η μια μεταβλητή ως προς την οποία ερευνήθηκε η 

ποιότητα του γραπτού λόγου, είναι η μεταγνώση. Κατά συνέπεια, θα ερευνήσουμε τη 

μεταγνώση, τόσο σχετικά με τη συγγραφή κειμένου και με την κατανόηση της 

ανάγνωσης κειμένου.  

 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την ημιδομημένη συνέντευξη που έδωσαν οι 

μαθητές/τριες κατά τον προέλεγχο και τον μεταέλεγχο και από τα ημερολόγια των 

ερευνητριών των δυο πειραματικών ομάδων.  

 Για την συγγραφή κειμένου η κύρια ερώτηση ήταν: «Τι οδηγίες, τι συμβουλές θα 

έδινες σε ένα/μια φίλο/η σου για να γράψει ένα επιτυχημένο κείμενο;». 

 Για την αναγνωστική κατανόηση η κύρια ερώτηση στην οποία απάντησαν οι 

μαθητές/τριες ήταν: «Τι κάνεις όταν θέλεις να διαβάσεις ένα κείμενο για να το 

καταλάβεις;». 

 Οι ερωτήσεις αυτές βοήθησαν την έρευνα στον εντοπισμό της μεταγνώσης των 

παιδιών, ως προς το τι γνωρίζουν και ποιες ενέργειες μπορούν να κάνουν, ώστε να 

επιτύχουν την αποτελεσματική συγγραφή ενός κειμένου ή την επιτυχή κατανόηση 

ενός κειμένου που πρόκειται να διαβάσουν. 

4.2.1 Μεταγνώση για το γραπτό λόγο 

  Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την ημιδομημένη συνέντευξη και τα ημερολόγια 

των ερευνητριών, αναφέρονται ενδεικτικά στη συνέχεια. 

  Στην ημιδομημένη συνέντευξη αποτελέσματα του προελέγχου για τη μεταγνώση ως 

προς τη συγγραφή κειμένου,  δε διέφεραν στις δυο πειραματικές ομάδες και είναι τα 

ακόλουθα: 

 Αποτελέσματα ημιδομημένης συνέντευξης από τον προέλεγχο, για το γραπτό λόγο, 

παρατίθενται στη συνέχεια: 

  Στο πρώτο ερώτημα «Τι οδηγίες, τι συμβουλές θα έδινες σε ένα/μια φίλο/η σου για 

να γράψει ένα επιτυχημένο κείμενο;» η πλειοψηφία των μαθητών/τριών και των δυο 

τμημάτων έδωσε οδηγίες σχετικές με τα σημεία στίξης, τις παραγράφους, την 
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ορθογραφία, τα ωραία επίθετα, ωραία γράμματα, δηλαδή τις μηχανιστικές δεξιότητες 

της γραφής. Μόνο ένα παιδί στην ομάδα Π1 συστήνει: «Θα έλεγα στο φίλο μου να το 

γράψει το κείμενο και να το ξαναδιαβάσει να δει τι λάθη έχει κάνει και να σκεφτεί 

μήπως μπορεί να συμπληρώσει κάτι άλλο».   

 Επίσης, στην ομάδα Π2 τρία παιδιά είπαν ότι θα ζωγράφιζαν κάτι από την ιστορία και 

δυο παιδιά πρότειναν την ανάγνωση βιβλίων. Ενδεικτικά αναφέρεται: «Θα έλεγα στη 

φίλη μου να γράψει ένα κείμενο με πολλά επίθετα, ρήματα, να το εμπλουτίσει με 

διάφορες λέξεις. Θα της έλεγα να διαβάσει ίσως κάποιο βιβλίο για να πάρει ιδέες γι’ 

αυτό που θα γράψει. Θα της έλεγα επίσης να ζωγραφίσει κάτι για να το φανταστεί 

καλύτερα. Να προσέξει να κάνει όμορφα γράμματα, να κάνει παραγράφους». 

 

 Αποτελέσματα ημιδομημένης συνέντευξης από τον μεταέλεγχο για το γραπτό λόγο, 

παρατίθενται στη συνέχεια: 

 Για το μεταέλεγχο, αναφέρεται στη συνέχεια ενδεικτικό απόσπασμα από την 

αποδελτίωση της συνέντευξης για την ομάδα Π1, των κοινωνικογνωσιακών 

προσεγγίσεων : 

 «Θα του έλεγα να κοιτάξει στην αρχή τα δυο αρκτικόλεξα: ΣΟΚΑΡΕ, σχεδιασμό, 

δηλαδή να βρει όλες του τις ιδέες και να τις γράψει σε ένα χαρτί. Οργάνωση, δηλαδή 

να τις βάλει σε σειρά με αρχή, μέση και τέλος. Μετά να τα μεταφέρει πρόχειρα σε ένα 

άλλο χαρτί. Μετά να αναθεωρήσει, δηλαδή να ξαναδιαβάσει το κείμενό του, να  βρει 

που έχει παραλείψει κάτι, που λέει κάτι πολλές φορές, που δεν έχει βάλει τίτλο, 

σημεία στίξης, καλά γράμματα, τόνους, παραγράφους, να δει τα ορθογραφικά λάθη 

κ.τλ. Θα έλεγα να κάνει μια δεύτερη καταγραφή και μετά να το δώσει σε αυτόν που 

θέλει να το δώσει. Θα τον συμβούλευα να χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε το δεύτερο 

αρκτικόλεξο ΑΣΕ, διότι πρέπει να σκεφτεί το ακροατήριο, δηλαδή σε ποιον θέλει να το 

δώσει, την ιδιότητά του, αν θα είναι ή πιο επίσημο ή πιο αστείο. Σκοπός, που πάει 

μαζί με το ύφος, δηλαδή ποιο θα είναι το ύφος του κειμένου, αν θα είναι χαρούμενο, 

λυπητερό και ποιος ο σκοπός του, αν θέλει να κάνει τον άλλον να γελάσει, να λυπηθεί 

ή να τον ενημερώσει. Επίσης θα του έλεγα να σιγουρευτεί για το είδος του κειμένου 

και να χρησιμοποιήσει τα δομικά του στοιχεία. Άμα τα ελέγξει όλα αυτά, μπορεί να το 

παραδώσει στους αναγνώστες».  

 Ενδεικτικό απόσπασμα για την ομάδα Π2 των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων 

είναι το ακόλουθο: 

«Θα του έλεγα στην αρχή πρώτα γράψε σε ένα χαρτί τις ιδέες σου. Μετά βάλε τους 

αριθμούς για να σχεδιάσεις περίπου σε ποια σειρά θα το γράψεις. Μετά σκέψου 

ποιος θα το διαβάσει, ποιο θα είναι το ακροατήριό σου. Μετά σκέψου γιατί το 

γράφεις για να ξέρεις πώς θα το γράψεις και μετά σκέψου ποιο θα είναι το ύφος και 

το είδος του κειμένου σου. Το ύφος σημαίνει αν θα είναι χιουμοριστικό, σοβαρό και 

το γένος αν θα είναι περιγραφή, αφήγηση. Θα δεις τα δομικά στοιχεία για να ξέρεις τι 
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θα κάνεις και μετά θα κάνεις μια πρώτη καταγραφή. Θα τα ξαναδείς. Θα κάνεις 

αναθεώρηση, να διορθώσεις τα ορθογραφικά, να ξαναγράψεις κάτι. Θα του έλεγα τα 

γράμματα να προσέξει, τα σημεία στίξης άμα θέλει να συμπληρώσει ή να αλλάξει 

κάτι, να μην ξεχάσει τον τίτλο και να προσέξει τα ορθογραφικά λάθη και τις 

παραγράφους. Και στο τέλος θα του πω να κάνει μια δεύτερη καταγραφή ή τρίτη με 

καλά γράμματα και καλά ορθογραφικά και μετά να το εκδώσει».  

Η μεταγνώση για το γραπτό λόγο με δεδομένα από τα ημερολόγια ερευνητριών, 

αναφέρεται στη συνέχεια: 

 Στα ημερολόγια των ερευνητριών καταγράφηκαν πληροφορίες για τη μεταγνώση ως 

προς το γραπτό λόγο των μαθητών/τριών και στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά 

αποσπάσματα. 

Αποσπάσματα για το γραπτό λόγο, σύμφωνα με τα ημερολόγιο της ερευνήτριας πριν 

την παρέμβαση, για την ομάδα Π1 (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις): 

  «Τα παιδιά δεν αφιερώνουν καθόλου χρόνο στο σχεδιασμό και την οργάνωση του 

κειμένου τους. Επίσης αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο για τη βελτίωση του κειμένου 

τους. Γράφουν σύμφωνα με το μοντέλο της συνειρμικής γραφής.  Δυσκολεύονται να 

συνεργαστούν στην ομάδα, γιατί υπάρχουν εντάσεις και ανταγωνισμοί». 

 

Αποσπάσματα για το γραπτό λόγο, σύμφωνα με τα ημερολόγιο της ερευνήτριας μετά 

την παρέμβαση, για την ομάδα Π1 (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις): 

         «Αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο σχεδιασμό, οργάνωση και βελτίωση των 

κειμένων τους και γράφουν πιο ολοκληρωμένα κείμενα.  Περνούν στη φάση της 

αναθεώρησης με έναν φυσικό και αρμονικό τρόπο, αρνούμενοι να αποχωριστούν 

πρόωρα το κείμενό τους, ακόμα κι αν έχει χτυπήσει το κουδούνι.  

 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής του πρώτου κειμενικού είδους, η ανάλυση και 

η συγγραφή των επόμενων κειμενικών ειδών γίνεται κάθε φορά σε μικρότερο χρόνο 

και με μεγαλύτερη ευκολία. Οι μαθητές/τριες καταφέρνουν να βιώσουν τη λειτουργία 

στις ομάδες ως μια φυσική διαδικασία, μπορούν να υποστηρίξουν ικανοποιητικά τους 

ρόλους που αναλάμβαναν και να επικοινωνήσουν όλοι με όλους. 

    Οι μαθητές/τριες τώρα την επιθυμούν να ασχοληθούν με τη συγγραφή κειμένων. 

Πολύ συχνά ζητούν να γράψουν ένα θέμα που το είχαμε διαπραγματευτεί προφορικά.  

         Οι μαθητές/τριες με την υποδειγματική διδασκαλία έμαθαν πολύ γρήγορα τι να 

κάνουν για να είναι αποτελεσματικό και αρεστό το κείμενό τους. Οι μαθητές/τριες 

πέρασαν  από το μοντέλο της συνειρμικής γραφής στο μοντέλο της επεξεργασμένης 

γραφής». 

  Αποσπάσματα για το γραπτό λόγο, σύμφωνα με τα ημερολόγιο της ερευνήτριας πριν 

την παρέμβαση, για την ομάδα Π2 (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις): 

 «Οι μαθητές/τριες δεν αφιερώνουν σχεδόν καθόλου χρόνο στις φάσεις πριν και μετά 

τη γραφή. Αργούν να ξεκινήσουν να γράψουν και δε δείχνουν κανένα ενθουσιασμό 
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για την παραγωγή κειμένων. Χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο το μοντέλο της 

συνειρμικής γραφής. Οι αδύναμοι μαθητές/τριες δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν 

πολλές δυσκολίες.  Ο μαθητής Α (διαγνωσμένος μαθητής με δυσλεξία αδυνατεί) να 

σκεφτεί κάτι σχετικό με το θέμα».  

Αποσπάσματα για το γραπτό λόγο, σύμφωνα με τα ημερολόγιο της ερευνήτριας μετά 

την παρέμβαση, για την ομάδα Π (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις): 

       «Οι μαθητές/τριες εξοικειώθηκαν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία των κειμενικών 

ειδών και τη διαδικασία συγγραφής τους.  

       Η διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου τους δίνει χαρά.  

       Χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα και κανείς δε διακόπτει τη διαδικασία 

παραγωγής κειμένου για να περάσει στην αυλή.  

        Η επιθυμία και οι πρωτοβουλίες των παιδιών να συγγράψουν κείμενα, 

φανερώνουν την αίσθηση του «γιγνώσκειν» που αποκόμισαν σχετικά με την 

παραγωγή γραπτού λόγου. 

        Ο μαθητής με διαγνωσμένη δυσλεξία μας εξέπληξε όλους με την εξέλιξή του. Ο 

ίδιος δηλώνει περήφανος και ευχαριστημένος από τη θεαματική του βελτίωση. 

        Συζητώντας με την ερευνήτρια της άλλης πειραματικής ομάδας (Π1), διαπιστώνω 

ότι η δική μας ομάδας (Π2), χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει το 

αίσθημα της μεταγνώσης στους μαθητές/τριες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν 

επιτυχές». 

 Αμέσως μετά αναγράφονται συνοπτικά τα αποτελέσματα μεταγνώσης για το γραπτό 

λόγο.   

 Τα αποτελέσματα για τη μεταγνώση στο μεταέλεγχο ως προς τη συγγραφή κειμένου 

για την ομάδα Π1 (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) είναι τα ακόλουθα: 

 Οι συγκρίσεις μεταξύ των οδηγιών που έδιναν σ’ έναν φίλο τους, για το πώς γράφεται 

μια καλή ιστορία πριν και μετά την παρέμβαση, έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες της 

ομάδας Π1 (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) εσωτερίκευσαν τις απαραίτητες 

δεξιότητες που προσιδιάζουν με το μοντέλο της επεξεργασμένης γραφής. Οι 

συγγραφείς αυτοί περιέγραφαν τις φάσεις και την αναγκαιότητα του σχεδιασμού, της 

πρώτης καταγραφής και της βελτίωσης, που εμπλέκονται στη διαδικασία της γραφής 

και ήταν ικανοί να τις χρησιμοποιούν αυτόνομα όταν έγραφαν, χωρίς συγκεκριμένη 

βοήθεια.   Στο τέλος της παρέμβασης οι μαθητές/τριες είχαν μάθει πώς να αξιολογούν 

τα γραπτά τους και τα γραπτά των άλλων με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, 

δεξιότητα που σχετίζεται με τη μεταγνώση.  

 Στην ομάδα Π2 (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις), στο μεταέλεγχο οι 

μαθητές/τριες δίνουν βαρύτητα στο σκοπό και στις προθέσεις του συγγραφέα, και 

έμαθαν τα χαρακτηριστικά του κάθε κειμενικού είδους. Όπως και οι μαθητές της 

άλλης ομάδας, ανέπτυξαν και αυτοί δεξιότητες που προσιδιάζουν στο μοντέλο της 

επεξεργασμένης γραφής. Οι μαθητές συνδέουν την αναγνωστική κατανόηση με τη 

γραφή και συστήνουν την ανάγνωση βιβλίων για τον εμπλουτισμό ιδεών στη φάση 
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του σχεδιασμού. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον αναγνώστη και στις ανάγκες του, 

καθώς και στις προθέσεις του συγγραφέα. Τα δομικά στοιχεία που αναφέρουν 

παρουσιάζουν καλύπτουν σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά των κειμένων και όχι 

αναλυτικά. Επίσης αναφέρονται φευγαλέα στη φάση της αυτοβελτίωσης.      

 Καταλήξαμε ότι οι μαθητές/τριες και των δυο πειραματικών ομάδων, ενώ στον 

προέλεγχο δεν είχαν ανεπτυγμένη μεταγνώση για την αποτελεσματική συγγραφή 

κειμένου, στο μεταέλεγχο εμφάνισαν εντυπωσιακή θετική εξέλιξη στο θέμα αυτό.  

Μπόρεσαν αν εκφράσουν τη σημασία των κειμενικών ειδών και των δομικών τους 

στοιχείων. Επίσης, κατανόησαν τη σχέση που έχει ο σκοπός με το ύφος και το 

ακροατήριο, καθώς και στη σημασία που έχουν οι μηχανιστικές δεξιότητες της 

γραφής. 

4.2.2 Μεταγνώση για την αναγνωστική κατανόηση 

 Τα ευρήματα που σχετίζονται με τη μεταγνώση, αναφορικά με την αναγνωστική 

κατανόηση, προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς των μαθητών, 

όπως έχει καταγραφεί σε:      

Α) Ατομική ημιδομημένη συνέντευξη που έγινε στον προέλεγχο και στο μεταέλεγχο. 

Β)  Παρατηρήσεις των ερευνητριών όπως καταγράφηκαν στα ημερολόγιά τους. 

Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία από την ημιδομημένη συνέντευξη των 

μαθητών/τριών, από τα οποία αντλούνται δεδομένα για τη μεταγνώση, αναφορικά με 

την αναγνωστική κατανόηση. 

Αποτελέσματα της ομάδας Π1 (κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) και της ομάδας Π2 

(κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) από την ημιδομημένη συνέντευξη του 

προελέγχου για την αναγνωστική κατανόηση, αναγράφονται στη συνέχεια: 

  Στο πρώτο ερώτημα «Τι κάνεις όταν θέλεις να διαβάσεις ένα κείμενο για να το 

καταλάβεις;» οι πλειοψηφία των μαθητών και των δυο τμημάτων απάντησε ότι 

διαβάζει προσεκτικά ή πολλές φορές το κείμενο και αν δεν το καταλάβει το 

ξαναδιαβάζει. Στην ομάδα Π1 μόνο δυο παιδιά είπαν ότι υπογραμμίζουν μέρη του 

κειμένου, ένα άλλο ότι ζωγραφίζει την ιστορία και ένα ακόμα παιδί, είπε ότι κρατά 

σημειώσεις. Στην ομάδα Π2 μόνο ένα παιδί είπε ότι κρατά σημειώσεις, τρία παιδιά 

είπαν ότι κοιτάνε τις εικόνες και ένα ακόμα ότι ψάχνει για λέξεις κλειδιά. 

Στον μεταέλεγχο τα δεδομένα της έρευνας καταγράφηκαν πολύ διαφορετικά σε 

σχέση με τον προέλεγχο, όπως φαίνεται στα αποσπάσματα των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων που ακολουθούν. 

Αποσπάσματα από την ημιδομημένη συνέντευξη του μεταελέγχου για την 

αναγνωστική κατανόηση (Ομάδα Π1, των κοινωνικογνωσιακών προσεγγίσεων): 

 

 «Αν είναι βιβλίο, θα κοιτούσα τις υπογραμμίσεις που θα έκανα, θα κοιτούσα την 

εικόνα, γιατί οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους, θα κοιτούσα τον τίτλο του. Αν υπήρχε 

περίληψη στο οπισθόφυλλο θα κοιτούσα την περίληψη, το τι γράφει, θα κοιτούσα το 

όνομα του συγγραφέα και θα έψαχνα το βιογραφικό του, αν υπήρχε, για να βρω 
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περισσότερες πληροφορίες για αυτόν. Θα έριχνα μια λοξή ματιά στο κείμενο στα 

γρήγορα. Θα έγραφα μερικούς πλαγιότιτλους στα πλάγια των σελίδων για να με 

βοηθάνε να καταλαβαίνω καλύτερα το κείμενο». 

«Εξαρτάται ποιας μορφής είναι το κείμενο, άμα είναι ας πούμε απλό βιβλίο  ή 

ηλεκτρονικό βιβλίο. Πρώτα θα δω τι κειμενικό είδος είναι, άμα έχει εικόνα, τον τίτλο, 

άμα γνωρίζω το συγγραφέα, γιατί μπορεί να ξέρω κάποιο άλλο του βιβλίο του ή 

κείμενο που μου αρέσει. Μπορώ να βάλω πλαγιότιτλους, να υπογραμμίσω κάποιες 

προτάσεις που μου άρεσαν ή με μπέρδεψαν. Επίσης, θα κοιτάξω το βιογραφικό του 

συγγραφέα». 

 

Αποσπάσματα από την ημιδομημένη συνέντευξη του μεταελέγχου για την 

αναγνωστική κατανόηση (Ομάδα Π2, των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων): 

 

 «Στην αρχή διαβάζω τον τίτλο για να δω τι θα διαβάσω. Μετά κοιτώ το οπισθόφυλλο 

ή την εικόνα που έχει, το συγγραφέα, το βιογραφικό του για να καταλάβω τα χρόνια 

που έζησε παλιά, αν είναι παλιός θα μας τα διηγηθεί με άλλο τρόπο από ένα 

συγγραφέα που τώρα αρχίζει να γράφει. Προσπαθώ να καταλάβω αν μας περνά ο 

συγγραφέας κάτι υπόγεια, αν κάτι μας το κρύβει και δε μας το λέει τόσο φανερά και 

βάζω πλαγιότιτλους σε παραγράφους, ώστε να μπορώ μετά να το διαβάσω και να 

καταλάβω τι έλεγε, σα περίληψη. Προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει να μας περάσει ο 

συγγραφέας, τι σκεφτόταν όταν το έγραφε». 

 «Σκέφτομαι αν έχω διαβάσει παράλληλα κείμενα ανάλογα ή αν έχω διαβάσει κάτι 

παρόμοιο. Μετά βλέπω τον τίτλο, το εμπροσθόφυλλο, το οπισθόφυλλο, βλέπω το 

συγγραφέα, την εποχή που έχει γραφτεί το βιβλίο για να δω περίπου σε ποια εποχή 

θα είμαι. Βλέπω την περίληψη για να δω τι πρόκειται να διαβάσω, βλέπω τις εικόνες 

μέσα, το ξεφυλλίζω λίγο για να ρίξω μια ματιά. Μετά το διαβάζω κανονικά, άμα δεν 

καταλάβω κάτι το ξαναδιαβάζω. Βάζω πλαγιότιτλους. Μερικές φορές προσπαθώ να 

δω τι σκεφτόταν ο συγγραφέας όταν το έγραφε. Προσπαθώ να σκεφτώ τι εννοούσε, 

αν έδειχνε κάτι πιο έντονα ή αν προσπαθούσε να κρύψει κάτι». 

 

 Πληροφορίες για το θέμα της μεταγνώσης αντλήσαμε και από τα ημερολόγια των 

ερευνητριών. Στη συνέχεια παρατίθενται αποσπάσματα από τα ημερολόγια των 

ερευνητριών, που σχετίζονται με τα δεδομένα της έρευνας για τη μεταγνώση.  

 Για την ομάδα Π1 «κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις», οι καταγραφές στο 

ημερολόγιο της ερευνήτριας πριν την παρέμβαση, έδωσαν πληροφορίες για το θέμα 

της μεταγνώσης όπως οι ακόλουθες: 

 «Τα παιδιά διαβάζουν ένα κείμενο και προσπαθούν να εστιάσουν την προσοχή τους 

σε αυτό. Στο τέλος επιδιώκουν να ανασύρουν από τη μνήμη τους ότι συγκράτησαν σε 

σχέση με το κείμενο. Οι πιο ικανοί μαθητές ανταπεξέρχονται, ενώ άλλοι 

μπερδεύονται. Οι μαθητές/τριες που δεν έχουν κατακτήσει επαρκώς το μηχανισμό της 
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ανάγνωσης και δεν έχουν αναγνωστική ευχέρεια, αργούν να διαβάσουν και τελικά 

ξεχνούν αυτό που διάβασαν». 

Για την ομάδα Π2 «κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις», οι καταγραφές στο 

ημερολόγιο της ερευνήτριας πριν την παρέμβαση, έδωσαν πληροφορίες για το θέμα 

της μεταγνώσης όπως οι ακόλουθες: 

«Οι μαθητές/τριες δεν έχουν συνηθίσει να εστιάζουν στα βασικά γεγονότα και όχι στα 

ενδιάμεσα γεγονότα-πυλώνες που οδήγησαν σε αυτά. Δεν αναζητούν τα ιστορικά 

στοιχεία που πλαισιώνουν την εποχή, ούτε στα χαρακτηριστικά των ηρώων που 

συντελούν στην λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, καθοριστικών για τις 

εξελίξεις». 

Για την ομάδα Π1 «κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις», οι καταγραφές στο 

ημερολόγιο της ερευνήτριας μετά την παρέμβαση, έδωσαν πληροφορίες για το θέμα 

της μεταγνώσης όπως οι ακόλουθες: 

«Τα παιδιά έμαθαν τις τεχνικές και τις στρατηγικές που τους διευκολύνουν στην 

αναγνωστική κατανόηση. Παρατηρώ μεγάλη βελτίωση στα υπόλοιπα μαθήματα, όπως 

η Ιστορία, η Κοινωνική Αγωγή κλπ. ιδιαίτερα των αδύναμων μαθητών/τριών, αφού 

τώρα είναι σε θέση να εντοπίζουν το κύριο νόημα του μαθήματος και να κατανοούν το 

περίγραμμα του μαθήματος. Εφαρμόζουν τεχνικές όπως υπογράμμιση κύριων 

σημείων, σημειώσεις στο περιθώριο, περίληψη μαθήματος, λογική σύνδεση των 

γεγονότων του μαθήματος, σχέση αιτίου αποτελέσματος κλπ.». 

Για την ομάδα Π2 «κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις», οι καταγραφές στο 

ημερολόγιο της ερευνήτριας μετά την παρέμβαση, έδωσαν πληροφορίες για το θέμα 

της μεταγνώσης όπως οι ακόλουθες: 

«Τα παιδιά οδηγούνται στις ομάδες τους σε εκπληκτικές συζητήσεις για τα 

συναισθήματα των ηρώων, τη σύνδεση των γεγονότων, τις προθέσεις των 

συγγραφέων, την επίδραση του κλίματος της εποχής. Απολαμβάνουν να διαβάζουν 

κείμενα, να βρίσκουν παράλληλα κείμενα στις ομάδες τους και να τα μοιράζονται 

μεταξύ τους. Η κριτική τους σκέψη έχει εξελιχθεί εξαιρετικά μέσα από αυτές τις 

διαδικασίες. Έχουν γίνει ικανοί/ές να αναζητούν και να εντοπίζουν κρυφά και εμφανή 

νοήματα και προθέσεις των συγγραφέων. Επίσης, έμαθαν να αξιοποιούν το 

βιογραφικό των συγγραφέων, ως προς την κατανόηση των εμπειριών και των 

γνώσεών τους». 

 

4.2.3 Συμπεράσματα για τη μεταγνώση 

 

 Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για τη μεταβλητή της μεταγνώσης, δηλαδή 

από την ημιδομημένη συνέντευξη των μαθητών/τριών και από τα ημερολόγια των 

ερευνητριών. 
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 Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την παρατήρηση μέσω των 

ημερολογίων των ερευνητριών και την αδόμητη συνέντευξη, έδειξαν ότι και οι δυο 

ομάδες (Π1 και Π2), μετά την παρέμβαση βελτιώθηκαν στο θέμα της μεταγνώσης, και 

πιο συγκεκριμένα:  

    Ανέπτυξαν μεταγνώση σχετικά με το «πώς και τι πρέπει να κάνουν και να 

λάβουν υπόψη τους για να γράψουν ένα αποτελεσματικό κείμενο».  

      Έμαθαν να σχεδιάζουν και να ρυθμίζουν τις στρατηγικές που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσουν και να ελέγχουν το αποτέλεσμα. 

     Καλλιέργησαν την ενημερότητα  για τις γνωσιακές τους διεργασίες. 

     Ανέπτυξαν την ικανότητα αναστοχασμού πάνω στις γνωσιακές διαδικασίες. 

      Έγιναν ικανοί να ξεπερνούν δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

 Συγκρίνοντας τις απαντήσεις στο πρώτο ερώτημα της ημιδομημένης συνέντευξης, 

σχετικά με το τι θα έκαναν για να κατανοήσουν ένα κείμενο που πρόκειται να 

διαβάσουν, θεωρούμε ότι και οι δυο ομάδες εξελίχθηκαν και ανέπτυξαν μεταγνώση 

στο εν λόγω θέμα. Θα μπορούσαμε όμως να παρατηρήσουμε ότι η Π1 ομάδα 

ανέπτυξε περισσότερο τη μεταγνώση σχετικά με τα ασφαλή βήματα και τις ενδείξεις 

που θα ακολουθήσει ο αναγνώστης που θέλει να κατανοήσει ένα κείμενο, ενώ η 

ομάδα Π2 εστίασε περισσότερο στην προσπάθεια για κατανόηση των σκέψεων του 

συγγραφέα. 

 Συγκρίνοντας τις απαντήσεις στο δεύτερο ερώτημα οι μαθητές/τριες εσωτερίκευσαν 

τελικά τις οδηγίες που τους παρείχετο και ήταν σε θέση να τις χρησιμοποιούν ακόμα 

κι όταν έγραφαν χωρίς διαδικαστικές διευκολύνσεις. Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι 

υπάρχει μια ελάχιστη υπεροχή της πρώτης ομάδας (Π1, σύμφωνα με τις 

κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) έναντι της δεύτερης ομάδας (Π2, σύμφωνα με τις 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) στο θέμα αυτό. 

 

 

4.3 Αποτελέσματα για την αναγνωστική κατανόηση 

 

 3η Υπόθεση: Οι δυο προσεγγίσεις (κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές) 

συντελούν στη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης και συγκρινόμενες μεταξύ 

τους, παρουσιάζουν διαφορές ως προς την αναγνωστική κατανόηση. 

 Για την αναγνωστική κατανόηση δόθηκαν και στα δυο τμήματα τα ίδια κείμενα για 

κάθε ένα από τα τέσσερα κειμενικά είδη. Ως εργαλείο αξιολόγησης 

χρησιμοποιήθηκαν τεστ αυτοσχέδια αναγνωστικής κατανόησης (βλ. παράρτημα).  Για 

τη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν  8 κείμενα, από τα οποία τα 4 δόθηκαν 

στον προέλεγχο και τα 4 διαφορετικά κείμενα, ισοδύναμα με τα αρχικά, στο 

μεταέλεγχο. Οι ερωτήσεις για την αφήγηση ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία 
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της αφήγησης, ενώ ανάλογα ετοιμάστηκαν και οι ερωτήσεις των κειμενικών ειδών του 

άρθρου, του επιχειρηματολογικού κειμένου και της πρόσκλησης.  

 Κάθε ερώτηση έπαιρνε βαθμούς, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας που το 

χαρακτήριζε. Συνολικά ο/η κάθε μαθητής/τρια μπορούσε να πάρει μέχρι 11 βαθμούς 

(μέγιστος βαθμός 11), ανάλογα με τις σωστές απαντήσεις του/της. Στο σύστημα 

βαθμολόγησης οι πόντοι διανεμήθηκαν εξίσου για τις ερωτήσεις, εκτός από τις 

ερωτήσεις που απαιτούσαν κάποια πιο σύνθετη απάντηση, καθώς και εκείνες τις 

ερωτήσεις που ζητούσαν την προσωπική άποψη. Οι πραγματολογικές ερωτήσεις 

κατανόησης απαιτούσαν από τους μαθητές να εντοπίσουν πληροφορίες και γεγονότα, 

τα οποία ήταν ξεκάθαρα δηλωμένα μέσα στο κείμενο και για το λόγο αυτό έπαιρναν 1 

βαθμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι και οι δυο πειραματικές ομάδες 

βελτιώθηκαν αισθητά στο θέμα της αναγνωστικής κατανόησης, μετά τις παρεμβάσεις 

που πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο, η ομάδα Π2, στην οποία εφαρμόστηκαν οι 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, υπερείχε στο θέμα της αναγνωστικής 

κατανόησης.  

 Πιο συγκεκριμένα, στο κειμενικό είδος της αφήγησης η πρώτη ομάδα (Π1, 

κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) συγκέντρωσε στον προέλεγχο 95 βαθμούς και στο 

μεταέλεγχο 157 βαθμούς, δηλαδή η βελτίωσή της ήταν 62 βαθμούς. Η δεύτερη ομάδα 

(Π2, κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) συγκέντρωσε στον προέλεγχο 108 βαθμούς  

και στο μεταέλεγχο 176 βαθμούς, δηλαδή βελτιώθηκε 68 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι 

και οι δυο ομάδες βελτιώθηκαν, αλλά η δεύτερη ομάδα συγκέντρωσε 6 βαθμούς 

παραπάνω από την πρώτη. 

  Στο κειμενικό είδος του επιχειρηματολογικού κειμένου, η πρώτη ομάδα (Π1, 

κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις) συγκέντρωσε στον προέλεγχο 144 βαθμούς και 

στο μεταέλεγχο 174 βαθμούς, δηλαδή η βελτίωσή της ήταν 30 βαθμούς. Η δεύτερη 

ομάδα (Π2, κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) συγκέντρωσε στον προέλεγχο 129 

βαθμούς  και στο μεταέλεγχο 191 βαθμούς, δηλαδή βελτιώθηκε 62 βαθμούς. Αυτό 

σημαίνει ότι και οι δυο ομάδες βελτιώθηκαν, αλλά η δεύτερη ομάδα (Π2) των 

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων συγκέντρωσε τους διπλάσιους βαθμούς από 

την πρώτη ομάδα (Π1). 

 Στο κειμενικό είδος του άρθρου, η πρώτη ομάδα (Π1, κοινωνικογνωσιακές 

προσεγγίσεις) συγκέντρωσε στον προέλεγχο 132 βαθμούς και στο μεταέλεγχο 154 

βαθμούς, δηλαδή η βελτίωσή της ήταν 22 βαθμούς. Η δεύτερη ομάδα (Π2, 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) συγκέντρωσε στον προέλεγχο 104 βαθμούς  και 

στο μεταέλεγχο 181 βαθμούς, δηλαδή βελτιώθηκε 77 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι και 

οι δυο ομάδες βελτιώθηκαν, αλλά η δεύτερη ομάδα (Π2) των κοινωνικοπολιτισμικών 

προσεγγίσεων συγκέντρωσε 55 βαθμούς παραπάνω από την πρώτη ομάδα (Π1). 

  Στο κειμενικό είδος της πρόσκλησης, η πρώτη ομάδα (Π1, κοινωνικογνωσιακές 

προσεγγίσεις) συγκέντρωσε στον προέλεγχο 164 βαθμούς και στο μεταέλεγχο 176 

βαθμούς, δηλαδή η βελτίωσή της ήταν 12 βαθμούς. Η δεύτερη ομάδα (Π2, 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) συγκέντρωσε στα pre test 150 βαθμούς  και στα 
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post test 189 βαθμούς, δηλαδή βελτιώθηκε 39 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι και οι δυο 

ομάδες βελτιώθηκαν, αλλά η δεύτερη ομάδα (Π2) των κοινωνικοπολιτισμικών 

προσεγγίσεων συγκέντρωσε 39 βαθμούς παραπάνω από την πρώτη ομάδα (Π1). 

 Όπως φαίνεται  και οι δυο προσεγγίσεις οδήγησαν στη βελτίωση των δυο 

πειραματικών ομάδων, όμως παρατηρούμε μεγαλύτερη βελτίωση στη δεύτερη ομάδα 

(Π2), των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων. Στον προέλεγχο και των τεσσάρων 

κειμενικών ειδών (αφήγηση, επιχειρηματολογικό κείμενο, πρόσκληση και άρθρο), η 

πρώτη ομάδα (Π1) συγκέντρωσε συνολικά 535 βαθμούς, ενώ στα αντίστοιχα 

κειμενικά είδη η ομάδα (Π2) συγκέντρωσε συνολικά 491 βαθμούς. Στο μεταέλεγχο  

των τεσσάρων κειμενικών ειδών (αφήγηση, επιχειρηματολογικό κείμενο, πρόσκληση 

και άρθρο), η πρώτη ομάδα (Π1) συγκέντρωσε συνολικά 661 βαθμούς, ενώ στα 

αντίστοιχα κειμενικά είδη η ομάδα (Π2) συγκέντρωσε συνολικά 737  βαθμούς.   

 Παρατηρούμε ότι πριν τις παρεμβάσεις η ομάδα Π1 υπερτερούσε στη γενική 

βαθμολογία των pre test κατά 44 βαθμούς, που σημαίνει ότι στο θέμα της 

αναγνωστικής κατανόησης οι δυο ομάδες δεν ήταν ισότιμες και υπερτερούσε η πρώτη 

ομάδα (Π1, κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις). Αντίθετα μετά τις παρεμβάσεις, η 

ομάδα Π2 (κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις)  υπερτερούσε στη συνολική 

βαθμολογία κατά 76 βαθμούς.  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας και οι δυο 

πειραματικές ομάδες βελτιώθηκαν στην αναγνωστική κατανόηση, όμως μετά τις 

παρεμβάσεις η δεύτερη ομάδα (Π2) στην οποία εφαρμόστηκαν οι 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, βελτιώθηκε λίγο περισσότερο. 

 

 

4.4 Σχολιασμός της περίπτωσης του μαθητή Α 

 

 Η περίπτωση του διαγνωσμένου με δυσλεξία μαθητή Α (ο οποίος ήταν στην Π2 

ομάδα), είναι ενδεικτική της τεράστιας αλλαγής του στον τρόπο που αντιμετώπιζε το 

γραπτό λόγο, αλλά και της εκπληκτικής του απόδοσης μετά την παρέμβαση.  

 Ο μαθητής αυτός στο μεταέλεγχο απάντησε ικανοποιητικά στην ημιδομημένη 

συνέντευξη και ενώ στην αρχή της χρονιάς αρνιόταν να γράψει μόνος του, στη 

συνέχεια άρχισε να προσπαθεί, σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Τα κείμενα που 

εξέφρασε στις τελικές δοκιμασίες ήταν αποτελεσματικά, επικοινωνιακά και 

πληρούσαν τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους που υπηρετούσαν (βλ. κεφ. 3).  

 Ο μαθητής αυτός φαίνεται να βοηθήθηκε πολύ από τις κοινωνικοπολιτισμικές 

προσεγγίσεις, από το κλίμα συνεργασίας και αποδοχής στην κοινότητα της τάξης και 

την επεξεργασία των κειμενικών ειδών, μέσω των παράλληλων κειμένων.  

 Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στο τμήμα Π1 υπήρχε μαθητές με ιδιαίτερες 

δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου και αντίστοιχα υπήρχε και ένα άλλος 

μαθητής στο τμήμα Π2 ο οποίος ήταν αλλοδαπός. Και οι δυο αυτοί μαθητές 

παρουσίαζαν δυσανάγνωστα περιορισμένου εύρους γραπτά, στα οποία με δυσκολία 
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έβγαινε νόημα. Ειδικότερα, ο μαθητής του τμήματος Ε2 δεν άφηνε περιθώριο 

ανάμεσα στις λέξεις, δε έβαζε τόνους και δε διαχώριζε τις προτάσεις.  

  Όπως έχουν καταδείξει και προηγούμενες έρευνες (Σπαντιδάκης, 1998), οι 

σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις βοηθούν ιδιαίτερα τους αδύναμους μαθητές 

και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.  

 

 

4.5 Περιορισμοί της έρευνας - Γενικά συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση των κοινωνικογνωσιακών και των 

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, ως προς την ποιότητα του γραπτού λόγου, τη 

μεταγνώση και την αναγνωστική κατανόηση. Αναφέρθηκε αναλυτικά παραπάνω ότι οι 

κοινωνικές και διαδικαστικές διευκολύνσεις που παρείχαν οι δυο αυτές προσεγγίσεις 

στους/στις μαθητές/τριες των δυο πειραματικών ομάδων, τους/τις βοήθησαν να 

βελτιωθούν ως προς τα παρατηρούμενα μεγέθη. 

 Οι περιορισμοί της έρευνας αυτής είναι ο μικρός αριθμός δείγματος και οι 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.  

 Η έρευνά μας συμφώνησε με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, ότι το γράψιμο 

των μαθητών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την άμεση ή έμμεση διδασκαλία 

στρατηγικών για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την αναθεώρηση και την καταγραφή 

των κειμένων, σε συνδυασμό με τη γνώση και αυτορρύθμιση των διαδικασιών που 

χρειάζονται για την αποτελεσματική χρήση των στρατηγικών (Tracy & Graham, 2009, 

Σπαντιδάκης 2008). Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με 

προηγούμενες έρευνες που αξιολογούν θετικά διδακτικά προγράμματα γνωσιακής 

και κοινωνικογνωσιακής παρέμβασης, που αντιμετωπίζουν τη συγγραφή ως επίλυση 

προβλήματος και το γραπτό λόγο ως αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας. Επίσης, 

αναδεικνύεται η ανάγκη ανάπτυξης των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων συγγραφής μέσα 

σε όσο το δυνατόν αυθεντικά επικοινωνιακά πλαίσια, καθώς και τη χρήση του 

γραπτού λόγου ως μέσο επικοινωνίας και ανάπτυξης της μεταγνώσης (Σπαντιδάκης & 

Βασιλάκη, 2009). 

  Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες και των δυο προσεγγίσεων βοηθήθηκαν ως προς 

τα εξής: 

- Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών, έτσι ώστε να μπορούν να 

τα αναγνωρίζουν, να τα αξιοποιούν τόσο όταν παράγουν γραπτό λόγο, όσο και όταν 

πρόκειται να διαβάσουν ένα γραπτό κείμενο, ώστε να το κατανοούν καλύτερα. 

- Να λαμβάνουν υπόψη τους τον σκοπό για τον οποίο γράφουν και τις ανάγκες του 

ακροατηρίου στο οποίο απευθύνονται, ώστε να προσαρμόζουν σε αυτά το ύφος 

γραφής, το λεξιλόγιο και το περιεχόμενο του κειμένου τους. 

- Να γίνουν καλύτεροι αναγνώστες, ώστε να αναπτύσσουν προσμονές και προσδοκίες 

πριν διαβάσουν ένα κείμενο και στη συνέχεια να μπορούν να το κατανοούν καλύτερα. 
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- Να γίνουν καλύτεροι συγγραφείς, γράφοντας κείμενα με μεγαλύτερο εύρος και 

καλύτερη ποιότητα, κείμενα πιο αποτελεσματικά, ενδιαφέροντα και επιτυχημένα. 

- Να νιώσουν τα ίδια τα παιδιά την ικανοποίηση από την επιτυχή χρήση του γραπτού 

λόγου, δηλαδή να αγαπήσουν περισσότερο το γραπτό λόγο και να βελτιώσουν τη 

στάση τους απέναντι στη γραφή. 

- Να αφιερώνουν περισσότερο και ουσιαστικότερο χρόνο στα στάδια του σχεδιασμού 

και της βελτίωσης. 

- Να μετακινηθούν από το μοντέλο της συνειρμικής γραφής, προς το μοντέλο της 

επεξεργασμένης γραφής. 

- Να εκτιμήσουν τον επικοινωνιακό ρόλο της γραφής, ως ένα διαχρονικό και διαχωρικό 

μέσο έκφρασης, καθώς και την αξιοποίησή του για της πολλαπλές ανάγκες μιας 

κοινωνίας. 

-  Να εσωτερικεύσουν τις οδηγίες που τους δόθηκαν, ώστε να μπορούν αυτόνομα και 

ανεξάρτητα να τις εφαρμόζουν (ανάπτυξη μεταγνωσιακών γνώσεων). 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να καταγραφεί η ευεργετική επίδραση των 

κοινωνικογνωσιακών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων σε αδύναμους 

μαθητές και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.  

 Με την  παρούσα ερευνητική προσπάθεια φάνηκε η επιτακτική ανάγκη 

αναθεώρησης της μεθόδου διδασκαλίας της παραγωγής γραπτού λόγου στους 

μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με την εφαρμογή σύγχρονων 

διδακτικών προσεγγίσεων. 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται: 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ενδοσχολική και ευρύτερη) στις προσεγγίσεις 

αυτές.  

 Καλύτερη δικτύωση και ενθάρρυνση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών για τη 

διάχυση καλών πρακτικών στο θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου και την εφαρμογή 

τους σε επόμενες ερευνητικές προσπάθειες. 

 Τα προβλήματα γραπτής έκφρασης να αντιμετωπιστούν ως πρόκληση για την 

εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, 

συνδημιουργίας, συνανάγνωσης, συμπόρευσης που αναδεικνύει τον επικοινωνιακό 

ρόλο του γραπτού λόγου. Να επιδιώκεται ο γραπτός λόγος να αποκτά νόημα σε κατά 

το δυνατόν πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. 

 Να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου. 

 Να διδαχθούν τα διαφορετικά κειμενικά είδη με την κατανόηση των δομικών τους 

στοιχείων και των άλλων χαρακτηριστικών τους, όπως το ειδικό λεξιλόγιο του κάθε 

κειμενικού είδους, οι κατάλληλη χρήση χρόνων κλπ. 

 Να αξιοποιηθούν τα παράλληλα κείμενα για την ανάδειξη των κειμενικών ειδών, την 

εστίαση στο γλωσσικό ύφος, το σκοπό του συγγραφέα, τις κρυφές και φανερές 

προθέσεις του. 
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  Ανάπτυξη στρατηγικών για την αποτελεσματικότερη αναγνωστική κατανόηση 

(αξιοποίηση του βιογραφικού του συγγραφέα, του τίτλου, της εικονογράφησης, του 

εμπροσθόφυλλο και του οπισθόφυλλου, των υπογραμμίσεων, των πλαγιότιτλων 

κλπ.). 

 Να αφιερώνεται περισσότερος χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας για επικέντρωση 

στην ανάγνωση. 

 Υιοθέτηση του μοντέλου της γνωσιακής μαθητείας, σύμφωνα με την αρχή της 

φθίνουσας καθοδήγησης, στη διδασκαλία του γραπτού λόγου. 

 Τα τελευταία χρόνια η έρευνα και η περιγραφή των κοινωνικογνωσιακών και των 

κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων βρίσκεται σε εξέλιξη (Σπαντιδάκης, 2010).  

  Τίθεται το ερώτημα εάν οι κοινωνικογνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές 

προσεγγίσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιφατικές ή ως συμπληρωματικές.  

 Με τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια φάνηκε ότι και οι δυο προσεγγίσεις 

συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας του γραπτού λόγου, στη βελτίωση της 

αναγνωστικής κατανόησης, καθώς και στην ανάπτυξη της μεταγνώσης ως την 

ποιότητα γραπτού λόγου και την αναγνωστική κατανόηση. Φάνηκε επίσης ότι 

συγκριτικά μεταξύ τους οι κοινωνικογνωσιακές προσεγγίσεις είχαν λίγο καλύτερα 

αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη της μεταγνώσης, ενώ οι κοινωνικοπολιτισμικές 

είχαν λίγο καλύτερα αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο 

θέμα της αναγνωστικής κατανόησης.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι οι προσεγγίσεις 

αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά. Προτείνουμε λοιπόν μελλοντικές έρευνες να 

εφαρμοστούν συνδυαστικά, αξιοποιώντας στοιχεία, πρακτικές, παραδοχές και των 

δυο προσεγγίσεων (κοινωνικογνωσιακών και κοινωνικοπολιτισμικών) και να 

συγκριθούν με την εφαρμογή μεμονωμένης της καθεμιάς από αυτές. Προτείνουμε 

λοιπόν οι δυο αυτές προσεγγίσεις, σε μελλοντικές έρευνες να μην λειτουργήσουν 

παράλληλα ή αντιθετικά, αλλά να συνθέσουν – συνδέσουν τις στρατηγικές τους, να 

συνταχθούν, δημιουργώντας έτσι προσεγγίσεις ακόμα πιο ευέλικτες, πλήρεις και 

αποτελεσματικές.  

 Ως προς την ποιότητα του γραπτού λόγου και οι δυο προσεγγίσεις συντέλεσαν στη 

βελτίωσή των δυο πειραματικών ομάδων, σε διαφορετικούς παράγοντες η καθεμία. 

Επισημαίνουμε την βελτίωση που παρατηρήθηκε ιδιαίτερα σε αδύναμους 

μαθητές/τριες. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα, οι κοινωνικογνωσιακές και 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις είναι σκόπιμο να μην αντιμετωπίζονται 

αντιθετικά και παράλληλα. Ο συνδυασμός, η συσχέτιση και η αξιοποίηση και των δυο 

στη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία και πράξη, αναμένουμε να επιφέρει τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα.  

 Προτείνουμε μελλοντικές έρευνες να ασχοληθούν με συνδυαστικές παρεμβάσεις, οι 

οποίες θα προκύψουν από το συνδυασμό των κοινωνικογνωσιακών και των 

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων. 
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Ας κρατήσουμε την ελπίδα ότι κάθε σχολείο, με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών, 

μπορεί να επιτύχει φαινομενικά δύσκολους στόχους (Joseph & Johnson, 2008). 

 

Δε θα πρέπει απλά να επιδιώκουμε την παραγωγή νέας γνώσης για τον κόσμο, αλλά 

την παραγωγή γνώσης που ευνοεί και επηρεάζει τη μελλοντική δημιουργία γνώσης 

(Bereiter & Scardamalia, 2010). 
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I. Παράρτημα  
 

Παρατίθεται  τα ακόλουθα παράλληλα κείμενα για τον πόλεμο: 
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Άλκη Ζώη, 1977. «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου». Κέδρος.  Αθήνα.  5η έκδοση 

 

(Εν τω μέσω φυλής Κολμυρίδων) 

 Κάτω στο δρόμο ακούγονταν τραγούδια και εμβατήρια, Περνούσανε φορτηγά, γεμάτα 

στρατιώτες που πετούσανε τα δίκωχά τους στον αέρα και φώναζαν «ΟΧΙ, Όχι στους Ιταλούς 

που ρίχτηκαν στα καλά καθούμενα να φάνε την Ελλάδα» (σελ.21). 

………………………………………………………………………………………...... 

  Κι όμως, ό,τι και να πεις, άλλαξαν πάρα πολλά από τότε που άρχισε ο πόλεμος. Πρώτα απ’ 

όλα ο Πέτρος πήρε μια λαχτάρα. Είχε ξεχαστεί να κατέβει στην αποθήκη κι ο καημένος ο 

Θόδωρος (ένα τριζόνι) θα πεινούσε, κι ούτε θα ’χε μάθει πως οι Έλληνες πολεμούσανε τους 

Μουσουλινάδες – έτσι έλεγε ο Σωτήρης τους Ιταλούς.- Πρωί –πρωί, την άλλη μέρα κατέβηκε 

να τον ταΐσει. Στο διάδρομο που πάει στις αποθήκες αντάμωσε τον ιδιοχτήτη του σπιτιού που 

κουβέντιαζε με κάποιον με μουστάκι, σαν κουτσουλιά, πάνω από τα χείλη του. 

-Εγώ μια φορά δεν αναλαμβάνω τέτοια δουλειά, έλεγε ο κοντός με την κουτσουλιά. 

-Και πού θα πηγαίνει ο κόσμος με το βομβαρδισμό; ρώταγε ο ιδιοκτήτης. Εμένα, με 

υποχρεώσανε να φτιάξω καταφύγιο.   

 Θα κάνουνε τις αποθήκες καταφύγιο, συλλογίστηκε ο Πέτρος και άρχισε να εφευρίσκει τι θα 

’λεγε στην Αντιγόνη, για να την πείσει να πάρουνε το Θόδωρο στο δωμάτιό τους.  

-Πιο σίγουρα θα ’ναι στην ταράτσα, χαχάνισε ο κουτσουλιάς, εδώ αν πέσει μπόμπα θα ’χουνε 

κι ολόκληρο το σπίτι από πάνω τους.  

 Έτσι, η αποθήκη δεν έγινε καταφύγιο και σα γινότανε μέρα ο βομβαρδισμός, όλοι οι ένοικοι 

του σπιτιού – εκτός από τον παππού το δικό του και τη γιαγιά του Σωτήρη που δε μπορούσαν 

ν ’ανεβούνε τη στριφογυριστή σκάλα – ανεβαίνανε στην ταράτσα και βάζανε μια κατσαρόλα 

στο κεφάλι τους μην πέσει κανένα θραύσμα από βλήμα αντιαεροπορικού.  

 Αν ο βομβαρδισμός γινότανε νύχτα, κανένας δεν κούναγε από το κρεβάτι του. Μονάχα που ο 

Πέτρος κουκουλωνότανε με τα σκεπάσματα ως πάνω από το κεφάλι. Δε φοβότανε κανείς 

τους, παρ’ όλο που σαν βομβαρδίστηκε το λιμάνι του Πειραιώς, τρανταζότανε ο κόσμος στο 

μπουμπουνητό. Τα τζάμια τρέμανε, μα δεν υπήρχε φόβος να σπάσουνε, γιατί είχανε κολλήσει 

άσπρες λουρίδες, από πάνω ως κάτω. Ο Σωτήρης, μάλιστα, παράβγαινε με ποιον θα κάνει τα 

πιο γουστόζικα σχήματα. Ξέρανε, όμως, πως η Αθήνα δε θα βομβαρδιστεί. Το ’χε πει η κυρία 

Λεβέντη, που το ’χε μάθει από το Μάικλ, τον Εγγλέζο, που είχε αρραβωνιαστεί με την κόρη 

της, τη Λέλα, λίγες μέρες αφού κηρύχτηκε ο πόλεμος (σελ. 27-28). 

………………………………………………………………………………………… 

Παράξενα που ήτανε σήμερα στο δρόμο. Λες κι όλη η Αθήνα κρατούσε την ανάσα της, σα να 

περίμενε κάτι. Όπου κι αν γυρίσεις να δεις, καραμπινιέροι και Γερμανοί. Πού βρέθηκαν, 

ξαφνικά, τόσοι πολλοί. Ο Αχιλλέας είπε και πήραν ένα σωρό σοκάκια για να φτάσουνε στο 

μέρος που θα γινότανε η μεγάλη συγκέντρωση. Σε κάθε γωνιά που στρίβουν πληθαίνουν. Δεν 

είναι πια μονάχα η παρέα τους που προχωρεί. Σαν έφτασαν στη μεγάλη λεωφόρο σμίξανε σε 

μια θάλασσα από κόσμο. Τα κορίτσια ξεδιπλώνουν τα πλακάτ που έχουν κρυμμένα μέσα από 

τα πανωφόρια τους. 

ΛΕΦΤΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ, 

ΚΑΤΩ ΟΙ ΚΑΤΑΧΤΗΤΕΣ, 

ΚΑΤΩ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 

Τραγουδούν ένα τραγούδι, που ζεσταίνει τις καρδιές: 

«Πάντα μπροστά μας, για μια καινούρια ζωή…». 
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 Η Δροσούλα, έχει την πιο ωραία και ζεστή φωνή. Ο Γιάννης τραγουδάει φάλτσα, μα 

τραγουδάει δυνατά και προχωράει μπροστά. Οι καραμπινιέροι καταφτάνουν τρέχοντας από 

παντού όλο και περισσότεροι και φάνηκαν και Γερμανοί πάνω σε μοτοσυκλέττες.  

-Κοντά, κοντά, ο ένας στον άλλο, ορμηνεύει, κάθε τόσο ο Αχιλλέας! 

 Η Δροσούλα δεν αφήνει το χέρι του Πέτρου. Μόλις εκείνος κάνει να το τραβήξει λίγο, του το 

σφίγγει και το κρατάει πιο σφιχτά. Μια στιγμή ακούγεται μια ριπή στον αέρα, κι ύστερα 

φωνές. «Χτυπάνε! Χτυπάνε!». 

 Η ανθρωποθάλασσα κουνιέται. Ταρακουνιούνται κι οι φορτωμένες νεραντζιές, που είναι 

πλάι στη λεωφόρο. Κάποιοι ανέβηκαν πάνω στα δέντρα, κόβουν νεράντζια και τα πετάνε 

ανάμεσα στον κόσμο. Οι φωνές, τώρα έχουν γίνει μεγάλη χλαλοή όπου δεν ξεχωρίζεις τίποτα.  

 Ο Πέτρος νιώθει σαν, τότε, πριν τον πόλεμο, ένα καλοκαίρι στην εξοχή που είχε προχωρήσει 

λίγο πιο βαθιά στη θάλασσα και το νερό του είχε φτάσει απότομα ως το κάτω χείλι, κι από τον 

ξαφνικό πανικό, είχαν μουδιάσει τα πόδια του, δεν τον υπάκουαν πια να κάνει στροφή να 

γυρίσει πίσω στην αμμουδιά κι ακουγόταν και τότε μια βουή μακρινή, οι φωνές των δικών 

του, που δεν ξεχώριζες λόγια. 

 Η Δροσούλα θαρρείς το ’νιωσε, του σφίγγει, ακόμα, πιο δυνατά το χέρι. Τα νεράντζια είναι 

άγουρα και σκληρά σαν πέτρες. Ο κόσμος σκύβει και τα μαζεύει. Η Δροσούλα έχει τώρα 

αφήσει το χέρι του Πέτρου, σκύβει κι εκείνη και μαζεύει. Μαζεύει κι ο Πέτρος όσα προφτάσει 

και τα χώνει στον κόρφο του. Η ζώνη που σφίγγει το πουλόβερ της Δροσούλας δεν τα’ αφήνει 

να πέσουν.  

 Ακούγεται κι άλλη ριπή, μα τώρα, ο κόσμος απαντάει με νεράντζια, που πέφτουν βροχή στα 

κεφάλια των καραμπινιέρων. 

… Κακομοίρες, σκονισμένες νεραντζούλες, που, αν καμιά φορά, έκοβε κανένα παιδί κανένα 

νεράντζι, τα’ άρπαζε από τ’ αυτί ο αστυφύλακας. Τώρα ο Πέτρος μπορεί και πετάει όσα θέλει 

μ’ όλη του τη φόρα. Σηκώνεται στις μύτες, για να φτάσει να πετάξει πάνω από τα κεφάλια του 

κόσμου και να φτάσουν στους καραμπινιέρους. 

 Στην πρώτη γραμμή είναι ο Αχιλλέας, με το Γιάννη. Κρατούν πλακάτ. Πιο πίσω η Αντιγόνη κι η 

Ρίτα και λίγο πιο πέρα η Δροσούλα με τον Πέτρο. Οι καραμπινιέρι έχουν υποχωρήσει, 

δημιουργώντας κενό ανάμεσά τους και στον κόσμο. Τα νεράντζια κόπασαν να πέφτουν. 

Ξάφνου από την παράταξη των καραμπινιέρων βγαίνει μπροστά ένας τους, κρατώντας, 

ακόμα, το αυτόματο με την κάννη στραμμένη ψηλά. Δεν είναι μόνος του. Στα δυο του πλάγια 

δυο Γερμανοί μοτοσυκλεττίστες, οι Φέλντεν πολιτσάι, όπως τον είχε πληροφορήσει τον Πέτρο 

ότι τους λένε, ο τα πάντα γνωρίζων Σωτήρης. Μα τι κάνει ο καραμπινιέρος; 

 Αργά – αργά κατεβάζει το αυτόματο… το σταματάει με την κάννη στραμμένη προς τον κόσμο. 

Του Πέτρου δεν του κρατάει κανείς το χέρι. Είναι όμως ζεστό ακόμα. 

-Μη! Ακούγεται μια κραυγή! 

Είναι η Δροσούλα που βγήκε μπροστά. Στέκεται αντίκρυ στον καραμπινιέρο κοντά του 

σχεδόν, έχει τα δυο της χέρια απλωμένα, σα να θέλει να τον σταματήσει. 

- Γύρνα πίσω! Φωνάζει ο Αχιλλέας, με βραχνή φωνή. 
... Είναι η πήλινη Δροσούλα, πάνω στο βάθρο, στο ατελιέ, με τα δυό της χέρια μπροστά σα να 

θέλει να εμποδίσει κάτι.  

 Τα νεράντζια πέφτουν πάλι βροχή, μα τώρα προστέθηκαν και ξύλα και πέτρες και κομμάτια 

άσφαλτος και τούβλα. Ο κόσμος φωνάζει «ΑΕΡΑ! ΑΕΡΑ!», όπως φώναζαν οι στρατιώτες στην 

έφοδο, στον πόλεμο με τους Ιταλούς. 
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 Τον Πέτρο τον έχουν αναμερίσει μα δίνει αγκωνιές και σπρωξιές να φτάσει μπροστά. 

Ξεχωρίζει μπρος-μπρος το δικό τους πλακάτ… Ακόμα μια σπρωξιά κι έφτασε… 

- Χτύπησαν ένα κορίτσι, ακούγεται από κάπου μια γυναικεία φωνή.  
… Χάμω στην άσφαλτο είναι πεσμένη η Δροσούλα. Τα μαλλιά της έχουν ξεχυθεί γύρω στο 

κεφάλι της. Απάνω στο πορτοκαλί πουλόβερ της, ένα μεγάλος σκούρος λεκές. Ο Αχιλλέας κι ο 

Γιάννης γονατισμένοι πλάι της. Κάτι φωνάζουν. Δεν ακούει ο Πέτρος. Κάτι φωνάζει κι η 

Αντιγόνη, μα πάλι δεν ακούει. Βλέπει τα στόματα που ανοιγοκλείνουν, μα ήχος δε φτάνει στ’ 

αυτιά του, όπως στον κινηματογράφο, όταν χαλνούσε η μηχανή και σταματούσαν ξαφνικά οι 

ομιλίες και οι ήχοι, κι έβλεπες μόνο τα χείλια των ηθοποιών να κουνιούνται. 

 Η Αντιγόνη τώρα βγάζει το μπλε παστέλ παλτό της και σκεπάζει τη Δροσούλα. 

-Όχι, ξεφωνίζει ο Πέτρος και τρόμαξε κι ο ίδιος με τη φωνή του. 

«Το βαρέθηκα, Τσουένι μου, το μπλε παστέλ»… 

Ο Αχιλλέας κι ο Γιάννης σηκώνουν όσο μπορούν πιο απαλά τη Δροσούλα από χάμω. Η 

Αντιγόνη και η Ρίτα τραβούν τον Πέτρο από το χέρι… 

 Κάποιο ρολό, ενός μαγαζιού, σηκώνεται και τους παίρνουν μέσα. 

   «Πάντα μπροστά μας, 

    για μια καινούρια ζωή…». 

 Ο κόσμος έξω τραγουδάει το τραγούδι που αρέσει στη Δροσούλα (σελ. 200-204). 

………………………………………………………………………………………….. 
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Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο της Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου (2008). 

«Για την άλλη πατρίδα» (26η ανατύπωση (σελ. 127-131). Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα). 

 

Άνθρωποι του κράτους και του Ερυθρού Σταυρού έφεραν κουβέρτες και τρόφιμα. Έπειτα 

κουβάλησαν κάτι τεράστια δέματα, με χοντρό πανί. Τα ξεφόρτωσαν πιο κάτω, έξω από το 

χωριό. Έμπηξαν στη γη δοκάρια θεόρατα, κάτι πασσάλους… Ο Τέλης κατάλαβε. Τους 

ετοίμαζαν προσφυγικό καταυλισμό. 

 Ως το βράδυ είχαν στήσει σ’ όλο τον κάμπο σκηνές – πολλές σκηνές, σειρές ατελείωτες. Ένας 

στρατός από πάνινα σπίτια παρατάχτηκε και περίμενε να στεγάσει τους πρόσφυγες. Ο 

καταυλισμός ήταν έτοιμος. Και σε μια από τις σκηνές του θα έμεναν τώρα κι εκείνοι: η 

μητέρα, η Ναταλία, τα παιδιά. 

 Έκανε πολύ κουράγιο η μητέρα. Τους τακτοποίησε όσο γινόταν καλύτερα στη σκηνή. Τους 

συγύρισε… Χαμογελούσε κιόλας πού και πού, να τους δίνει θάρρος. Έπειτα φρόντιζε να 

γραφτούν στο συσσίτιο. Και συχνά την έπαιρνε το μάτι του Τέλη να συμπληρώνει κρυφά τα 

πιάτα τους από το δικό της. Κάθε τόσο τους χάιδευε, τους παρηγορούσε… Η Ναταλία, 

ωστόσο, ήταν αμίλητη. Θαρρούσες πως δεν ανάπνεε, δεν ήταν ζωντανή. Δεν έτρωγε, δεν 

κοιμόταν… 

 Έτσι, πέτρινες σαν εκείνη, έβλεπε πολλές, πάρα πολλές γυναίκες ο Τέλης, σαν περπατούσε 

ανάμεσα στις σκηνές. Είχε δει και κείνη με τη μεγάλη κοιλιά που έδειχνε πως σύντομα θα 

γεννούσε. Έπειτα μια μάνα, που στην αγκαλιά της ένα μωρό νεογέννητο έκλαιγε ασταμάτητα 

από την πείνα. Το γάλα της, είπαν, είχε στερέψει από την τρομάρα. Κι εκείνη δε σάλευε πια, 

δεν αντιδρούσε. Περίμενε αποθαρρημένη να φτάσει η σειρά της για λίγο γάλα από τις 

κονσέρβες. Πιο κάτω, καθόταν σε μία σπασμένη καρέκλα ένας γέρος. Αμίλητος και αυτός.. 

Κουνούσε μονάχα το κεφάλι του πού και πού κι απ’ τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα και 

μούσκευαν τα καημένα, ωχρά μάγουλά του. Ο Τέλης θυμήθηκε τον παππού.. Όχι, όχι 

καλύτερα που είχε πεθάνει. Γιατί τον φαρμάκωνε τέτοια πίκρα; Γιατί να ‘βλεπε τόσο θάνατο, 

τόσο πένθος, τόση αδικία;  

  Ήταν κι εκείνη η γριούλα, τρεις  σκηνές παρακάτω. Του σπάραζε η ψυχή κάθε φορά που 

περνούσε. Κρατούσε μία φωτογραφία στα χέρια, κι όλο ρωτούσε: 

  -Μην είδατε τούτο το παιδί, καλοί μου άνθρωποι; Μην απαντήσατε πουθενά τούτο το αγόρι; 

  Θα ζύγωνε καμιά μέρα να της κρατήσει συντροφιά. Τη φωτογραφία, τι να τη δει; Εκείνος πού 

να ξέρει; Θα καθόταν λίγο μαζί της, έτσι για της μιλήσει, να την παρηγορήσει. Πώς να ‘θελε 

όμως, στ’ αλήθεια, να ήξερε να της πει κάτι για το παιδί που ρωτούσε! 

  Πήγε το άλλο πρωί. Η γριούλα αντί για καλημέρα, του έδειξε αμέσως τη φωτογραφία κι 

άρχισε να τον ρωτά, όπως όλους για το παιδί. Και τότε ήταν που ο Τέλης ένιωσε τα πόδια του 

να λυγίζουν! Νόμισε πως θα πέσει λιπόθυμος! Κοίταξε πάλι.. Θεέ μου! Εκεί στη φωτογραφία 

–δεν έκανε λάθος- ήταν.. ήταν ο Κυριάκος! Η γιαγιά του ήταν, λοιπόν.. 

  Ούτε θυμάται τι της είπε, πώς πετάχτηκε, για πότε έφερε τη μητέρα.. Θυμάται μονάχα ότι η 

μητέρα την αγκάλιασε και της μιλούσε… της μιλούσε… την παρηγορούσε.. Κι η γριούλα 

έκλαιγε κι όλο έλεγε και ξαναέλεγε: 

 -Τον έχασα! Είχε βγει να παίξει και τον έχασα. Πήγε, μου είπαν, με κάτι άλλους, μα πουθενά 

δεν τον βρήκα. Πουθενά! 

  Από τότε η μητέρα πήγαινε κάθε πρωί να τη φροντίσει. Κι ο Τέλης της κουβαλούσε φαγητό 

και νερό. Η γιαγιά του χάιδευε το κεφάλι, και τότε του θύμιζε μία άλλη γιαγιά: του Στέφανου 

τη χαροκαμένη γυναίκα. 
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  Για τον Κυριάκο δε μιλούσε πια, δε ρωτούσε κανέναν. Η λύπη σιγά σιγά την είχε βουβάνει, 

σαν τόσους άλλους στον καταυλισμό.  

  Ωστόσο, η χαρά της ζωής ήξερε καλά που να κρυφτεί, έτοιμη να ξαναπεταχτεί και να 

αγκαλιάσει πάλι τον κόσμο, σαν όλα θα ησύχαζαν. Κρυβόταν στις καρδιές των μικρών 

παιδιών, που λησμονούσαν την θλίψη τριγύρω κι έβγαιναν να κυνηγηθούν και να κάνουν 

τούμπες στο ξερό καλοκαιριάτικο χόρτο.  

  Η Ηλέκτρα είχε βρει κιόλας ένα σωρό φίλους – ένα τσούρμο ολόκληρο. Κι ακόμα μία γάτα 

που την κουβαλούσε μαζί της ολομερής. Κι οι σκανταλιές δεν της έλειπαν. Να, προχθές, αργά 

το απόγευμα, σαν μαζεύτηκαν στη σκηνή, άκουσαν έξω έναν περίεργο θόρυβο, ένα τακ, τακ, 

τακ… Ο Τέλης στάθηκε να αφουγκραστεί.  

 -Μα τι κάνει έτσι; Παραξενεύτηκε η μητέρα.  

 -Δεν είναι τίποτα! Η γάτα είναι, έκανε με ύφος αδιάφορο η μικρή. Περπατάει πάνω σε 

εκείνες τις πλάκες πίσω. 

 -Μπα! Κι από πότε κάνουν θόρυβο οι γάτες, όταν περπατούν; Την ειρωνεύτηκε η Δανάη. 

 -Κάνουν και παρακάνουν, πείσμωσε εκείνη. Και μη νομίζεις κυρία μου, πως τα ξέρεις όλα. 

Όταν φορούν τακούνια, ακούγονται. 

 -Τακούνια; Πετάχτηκαν όλοι μαζί. 

  Ο Τέλης έτρεξε πίσω να δει. Αντίκρισε τη γάτα και λύθηκε στα γέλια.. Την πήρε αγκαλιά και 

την έφερε μέσα.  

 -Εσύ της φόρεσες τούτα τα καρυδότσοφλα Ηλέκτρα; Έκανε να θυμώσει η μητέρα, σαν είδε τα 

πόδια της γάτας. 

 -Μάλιστα εγώ! Γιατί; Πειράζει; Δεν της πάνε; 

 -Σα δεν ντρέπεσαι να βασανίζεις τα ζώα, τη αποπήρε η Δανάη. Ξέρεις πόσο θα πονάει τώρα η 

καημένη; 

 -Δε βασανίζω καθόλου τα ζώα. Κι αν θέλεις να ξέρεις, δεν πονάει, γιατί τα τακούνια της τα 

κόλλησα  με μαστίχα! 

  Βέβαια! Τώρα θυμόταν ο Τέλης. Είχε δει το πρωί τη μικρή να σπάζει καρύδια, από εκείνα 

που τους είχαν μοιράσει. Το απόγευμα μασουλούσε μαστίχα, που κάποιος της είχε φιλέψει 

από τις σκηνές. Σα βαρέθηκε το μάσημα, φαίνεται, έβαλε τα τέσσερα μισά καρυδότσοφλα 

όση μαστίχα είχε μασήσει και τα κόλλησε στα πόδια της γάτας- σίγουρη δίχως, άλλο, πως είχε 

και κείνη το δικό της καημό να φορέσει τακούνια! 

 Γέλασε ο Τέλης με την καρδιά. Κρυφογελούσε κι η μητέρα, καθώς λευτέρωνε τα πόδια της 

δύστυχης της ψιψίνας. Γέλασε τέλος κι η Ναταλία. Ανασηκώθηκε λίγο από το στρώμα που όλο 

και πιο συχνά την έριχναν κάτι ζαλάδες παράξενες. Και κανείς δε σκέφτηκε να μαλώσει τη 

μικρή περισσότερο. 

 Μα τ’ αστεία καμώματα της Ηλέκτρας δεν κρατούσαν πολύ! Και σα σουρούπωνε, βούλιαζαν 

πάλι στη θλίψη. Κανένα νέο. Πουθενά δεν ακουγόταν το όνομα του πατέρα, το όνομα του 

θείου Ιάσονα. Ούτε ανάμεσα στους τραυματίες… Ούτε ανάμεσα στους νεκρούς… 

- Αύριο! Μπορεί να μάθουμε, έλεγε στην Ηλέκτρα η μητέρα… 
-  Γονάτιζε τότε η μικρή στο στρώμα, πριν πέσει να κοιμηθεί κι έκανε μεγαλόφωνα την 

προσευχή της, να την ακούν όλοι. Να μ’ ακούει καλά ο Θεούλης, που είναι γέρος, καμωνόταν 
εκείνη. Άσε πια που ακούει την ίδια ώρα ένα σωρό προσευχές και μπορεί να τα μπλέξει.  
 Γονάτιζε, λοιπόν και παρακαλούσε να γυρίσουν γρήγορα «ο πατέρας κι ο θείος Ιάσονας κι ο 

Κυριάκος κι οι μπαμπάδες όλων των παιδιών και οι θείοι, και τα ξαδέρφια και όλοι… όλοι…». 
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  Τριβιζάς Ευγένιος, 2006. «Ο πόλεμος των Ούφρων & των Τζούφρων». Μίνωας. Αθήνα 

 

 Μόλις βγήκε από τη σκηνή του ο Ρίνος Κλαρίνος, ο στρατηγός Φουζ-Φουζ Γκαφούζ ήταν τόσο 

οργισμένος, που άρπαξε το σπαθί του και έκοψε φέτες το κρεβάτι του. 

 «Δε θέλανε τόξα τα πουλάκια μου! Θα τους δείξω εγώ! Θα τους τακτοποιήσω!» μονολόγησε. 

Θα τους επιτεθώ με πολύ καταστρεπτικότερα όπλα! Θα τους πατάξω! Θα  τους διαλύσω! Θα 

τους κονιορτοποιήσω!». 

 Χωρίς να χάνει καθόλου καιρό, τηλεφώνησε αμέσως στην οπλαποθήκη της Ουφρόνης.  

- Εδώ στρατηγός Φουζ – Φουζ Γκαφούζ. Δώστε μου αμέσως τον οπλονόμο υπηρεσίας! 
- Ο ίδιος, γιαμ γιαμ γιαμ. Ομιλείτε με τον οπλονόμο αυτοπροσώπως.  
- Πώς λέγεσαι, παιδί μου;  
- Μπαρούτιος Μπαρούτ, γιαμ γιαμ γιαμ! 
- Με ακούτε καθαρά; 
- Πολύ καθαρά, στρατηγέ μου, γιαμ γιαμ γιαμ. Πεντακάθαρα, γιαμ γιαμ γιαμ. 
- Γιατί κάνεις συνέχεια «γιαμ γιαμ γιαμ»; 
- Τρώω μια φέτα σταρένιο ψωμί, γιαμ γιαμ γιαμ, αλειμμένη με μαρμελάδα βερίκοκο, γιαμ γιαμ 

γιαμ. 
- Σταμάτα να μασουλάς, λαίμαργε και άκουσέ με προσεχτικά! 
- Μάλιστα, στρατηγέ μου! Τι επιθυμείτε; Σας ακούω πάρα πάρα πάρα πολύ προσεχτικά! Είμαι 

όλος γλώσσες…  Όλος αυτιά θέλω να πω. 
- Πρέπει να εκτελέσεις αμέσως την εντολή που θα σου δώσω. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Και 

η παραμικρή καθυστέρηση μπορεί να μας στοιχίσει ακριβά. Από αυτό που θα σου πω να 
κάνεις, εξαρτάται η έκβαση της αυριανής μάχης και, κατά συνέπεια, η τιμή, η ελευθερία και 
το μέλλον του έθνους μας! 

- Μάλιστα, ενδοξότατε στρατηγέ Φουζ-Φουζ Γκαφούζ! Θα φάω τα πάντα… Θα κάνω τα πάντα, 
θέλω να πω, για την πατρίδα! Το στήθος μου φουσκώνει από πατριωτικό ενθουσιασμό και η 
κοιλιά μου… η καρδιά μου θέλω να πω, πάλλεται από εθνική υπερηφάνεια μόνο που σας 
ακούω. Τι πρέπει να κάνω;  

- Να μου στείλεις επειγόντως χίλια κανόνια! 
 Δυστυχώς, εκείνη τη στιγμή συνέβη ένα απρόβλεπτο γεγονός. Από εκείνα δηλαδή τα 

αναπάντεχα συμβάντα που αλλάζουν τη ροή της ιστορίας και ανατρέπουν ακόμα και τους πιο 

προσεχτικούς υπολογισμούς των ανθρώπων.  

 Κάπου κοντά στα σύνορα, ένας κατάσκοπος των Τζούφρων έκοψε το καλώδιο της 

τηλεφωνικής σύνδεσης και ο οπλονόμος δεν πρόλαβε να ακούσει ολόκληρη την εντολή που 

είχε εκστομίσει ο στρατηγός. Του ξέφυγε μία συλλαβή. Η τελευταία. 

 Αντί να ακούσει δηλαδή: «Να μου στείλεις επειγόντως χίλια κανόνια», άκουσε «Να μου 

στείλεις επειγόντως χίλια κανό».  

 «Τι να τα θέλει, γιαμ γιαμ γιαμ, άραγε τα χίλια κανό ο στρατηγός;» αναρωτήθηκε ο 

ασυνείδητος οπλονόμος Μπαρούτιος Μπαρούτ και συνέχισε να μασουλάει σκεφτικός τη 

φέτα με τη μαρμελάδα βερίκοκο, γιαμ γιαμ γιαμ. Αλλά επειδή τον είχαν διδάξει στην 

Οπλονομική Ακαδημία της Ουφρόνης ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να αμφισβητεί ένας 

κατώτερος τις εντολές των ανώτερων του, διότι αυτό συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, το 

οποίο τιμωρείται με στέρηση μαρμελάδας βερίκοκο από το συσσίτιο για μία πενταετία και 

ατιμώρητη καθαίρεση (Άρθρο 56, παράγραφος 8 του Εγχειριδίου του Ευσυνείδητου 

Οπλονόμου), σκέφτηκε: 
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«Για να ζητάει, γιαμ γιαμ γιαμ, χίλια κανό ο στρατηγός Φουζ-Φουζ Γκαφούζ που όταν ήταν 

μωρό η πρώτη λέξη που είχε πει ήταν η ηρωική λέξη «έφοδος», σημαίνει ότι χρειάζεται χίλια 

κανό! Ποιος είμαι εγώ, γιαμ γιαμ γιαμ, ένας παρακατιανός λιχούδης οπλονόμος, που θα 

τολμήσω να φέρω αντίρρηση σε μία τέτοια στρατιωτική ιδιοφυία, γιαμ γιαμ γιαμ! Άλλωστε, 

με πρόσταξε να εκτελέσω κατά γράμμα τις διαταγές του». 

  Έδωσε, λοιπόν, εντολή να επιταχθούν όλα τα κανό της χώρας και να σταλούν επειγόντως στο 

μέτωπο. 

 Κατά σατανική σύμπτωση, το ίδιο ακριβώς πρωί, στο αντίπαλο στρατόπεδο, στο στρατόπεδο, 

δηλαδή των Τζούφρων, ο αήττητος στρατηγός Μουζ-Μουζ Καραμούζ, ο επονομαζόμενος 

«Ουφροφάγος», δεχόταν την επίσκεψη του υπασπιστή του, του Ψώνη Καψώνη.  

 -Στρατηγέ, ευπειθώς αναφέρω ότι έχω καλά και κακά νέα. Ποια θέλετε να σας πω πρώτα; Τα 

καλά ή τα κακά; 

  -Πες μου τα.. τα.. τα.. τα καλά! 

 -Τα καλά νέα είναι ότι ο μάγειρας που αιχμαλωτίσαμε, επειδή έχασε τον προσανατολισμό 

του και βρέθηκε κατά λάθος στο στρατόπεδο μας, είχε μαζί του δέκα αρμαθιές λουκάνικα! 

 -Θαυμάσια! Το συσσίτιο μας όσο πάει και βελτιώνεται! Και ποια είναι τα κακά νέα; 

 -Τα κακά νέα είναι ότι κατσκπ του εχθρού σμπτρν όλα μας τα όπλα! 

 -Τι είπες; Μίλα πιο καθαρά! 

 -Είπα ότι κατάσκοποι του εχθρού σαμποτάρανε όλα μας τα όπλα! 

 -«Όλα»; 

 -Όλα ανεξαιρέτως! 

 -Τι κάνανε δηλαδή; 

 -Κάνανε πιπί μέσα στις κάννες των μυδραλιοβόλων, με αποτέλεσμα να σκουριάσουνε! Και 

σαν να μην έφτανε αυτό, τις δέσανε και κόμπο από πάνω! 

 -Βρε τους μπαμπέσηδες! Βρε τους κατεργάρηδες! Βρε τους αχρείους! Άκους εκεί να δέσουνε 

κόμπο τις κάννες! Θα τους δείξω εγώ! Πήγαινε, παιδί μου. Θα τακτοποιήσω αμέσως το θέμα! 

 Μόλις έφυγε ο υπασπιστής, ο στρατηγός Μουζ-Μουζ Καραμούζ ήταν τόσο οργισμένος, που 

άρπαξε μία χειροβομβίδα, την τραγάνισε και την κατάπιε. 

«Δε θέλανε μυδραλιοβόλα τα πουλάκια μου! Θα τους δείξω εγώ! Με ακόμα 

καταστρεπτικότερα όπλα θα τους ταχτοποιήσω!» μονολόγησε. 

 «Θα τους λιανίσω! Θα τους εξοντώσω! Θα τους αφανίσω!» 
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 Το ακόλουθο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Η Κινέζικη Αλφαβήτα», είναι απόσπασμα από το 

βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά με τίτλο «Ο Πόλεμος της Ωμεγαβήτας». 

 

Μετά από αυτή τη νίκη, η ωμεγαλομανία του Ωμέγα δεν είχε όρια, δεν είχε σταματημό! 

Τίποτα δεν το συγκρατούσε πια! 

-Είδατε που σας τα ’λεγα; Άρχισε να κοκορεύεται. Ορίστε! Τα καταφέραμε! Και πού ’σαστε 

ακόμα! Ακολουθήστε με με πίστη, ακράτεια και ασυγκράτητο ενθουσιασμό και θ’ αφήσουμε 

τις υπόλοιπες γραμματοπαρέες του κόσμου, αγράμματες, δηλαδή χωρίς ούτε ένα γράμμα! 

Ακούστε τώρα τα νέα μου επιτελικά σχέδια. Θέλετε να τ’ ακούσετε; 

-Θέλουμε! Φώναξαν μερικά γράμματα. 

-Αποφάσισα να επιτεθούμε στην κινέζικη γραμματοπαρέα! 

-Σε ποια γραμματοπαρέα είπες; 

-Στην κινέζικη! Εμπρός! Πάμε τώρα αμέσως να της δώσουμε να καταλάβει τι σημαίνει 

Ωμεγαβήτα! 

-Σύμφωνοι! Συμφωνήσανε μερικά σύμφωνα, συνεπαρμένα από το σθένος του Ωμέγα.  

-Δεν είσαι στα καλά σου! Διαμαρτυρήθηκε το Άλφα. Παλάβωσες; Η κινέζικη γραμματοπαρέα 

έχει εκατοντάδες γράμματα! 

-Τόσο το καλύτερο! Θα διαλέξουμε αυτά που γουστάρουμε και τα υπόλοιπα θα τα 

πουλήσουμε με το γραμμάριο σε κανέναν Κινέζο τυπογράφο! Εμπρός! Μαρς! 

 Το Άλφα άπλωσε το χέρι του για να σταματήσει το Ωμέγα. Το Ωμέγα άρπαξε τότε μια βαριά 

αγκύλη, έδωσε μια στο Άλφα και το Άλφα έπαθε αγκύλωση. 

 Τα άλλα γράμματα ακολούθησαν το Ωμέγα, τραγουδώντας το γνωστό εμβατήριο: 

 Με κανόνια, τουφέκια, 

σπιρούνια, μπουνιές, 

θα κερδίσουμε νίκες, 

νίκες τρανές! 

 

Με σπαθιά κοφτερά, 

κράνη, φλογοβόλα, 

θα τα τρομάξουμε πολύ, 

θα τ’ αρπάξουμε όλα! 

 

Με τσεκούρια, πελέκια, 

όλμους, οβίδες, 

θα τα κάνουμε κιμά, 

θα τα κάνουμε βίδες! 

 

Με βόμβες, φισέκια, 

λαβές, κουτουλιές,  

θα κερδίσουμε νίκες, 

νίκες τρανές! 

 

 Τραγουδώντας, λοιπόν, με ενθουσιασμό το εμβατήριο αυτό, πέρασαν το χωράφι με τα 

κίτρινα στάχια και φτάσανε στην κινέζικη γειτονιά. Εκεί, τους περίμενε η πρώτη δυσάρεστη 

έκπληξη: Τα κινέζικα γράμματα που είχαν μάθει τι είχε συμβεί στη γαλλική γειτονιά, είχανε 
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λάβει τα μέτρα τους. Για να προστατευτούν, είχαν σκάψει γύρω από τη γειτονιά τους μια 

βαθιά τάφρο και την είχαν γεμίσει με σινική μελάνη.  

-Πώς θα περάσουμε την τάφρο, αρχηγέ; ρώτησε ο Ρο. 

-Μισό λεπτό να σκεφτώ, είπε το Ωμέγα. Α, μάλιστα. Να, βλέπετε εκεί; Μια ξύλινη γέφυρα! 

Γέφυρα δεν είναι αυτό; 

-Ναι, γέφυρα είναι! είπε το Λάμδα. 

-Θα περάσουμε από τη γέφυρα και ποιος μας πιάνει! 

-Είσαι σίγουρος;  

-Και βέβαια είμαι σίγουρος! Θα τους τσακίσουμε! Θα τους λιανίσουμε! Θα τους 

κατατροπώσουμε! Εμπρός, γενναίοι μου! Εν δυο! Εν δυο! Εν δυο! Θα τα κάνουμε όλα 

ρημαδιό! 

 Έτσι λοιπόν, όλα τα γράμματα οπλισμένα ως τα δόντια, με επικεφαλής το Ωμέγα, άρχισαν να 

διασχίζουν τη γέφυρα, που δεν είχαν προσέξει όμως ότι ήταν κρεμαστή. Προχωρούσαν με 

βήμα στρατιωτικό και τραγουδούσαν: 

 Εν δυό, εν δυό, 

Θα γίνει σε λίγο ρημαδιό! 

Θα σας δείξουμε εμείς, 

θα γίνει σε λίγο της μουρλής! 

-Είσαι σίγουρος;  

-Και βέβαια είμαι σίγουρος! Θα τους τσακίσουμε! Θα τους λιανίσουμε! Θα τους 

κατατροπώσουμε! Εμπρός γενναίοι μου! Εν δυό! Εν δυό! Θα τα κάνουμε όλα ρημαδιό! 

 Έτσι λοιπόν, όλα τα γράμματα οπλισμένα ως τα δόντια, με επικεφαλής το Ωμέγα, άρχισαν να 

διασχίζουν τη γέφυρα, που δεν είχαν προσέξει όμως ότι ήταν κρεμαστή. Προχωρούσαν με 

βήμα στρατιωτικό και τραγουδούσαν:  

Εν δυό, εν δυό, 

Θα γίνει σε λίγο ρημαδιό! 

Θα σας δείξουμε εμείς, 

θα γίνει σε λίγο της μουρλής! 

Δεν είχαν φτάσει καλά καλά στη μέση της ξύλινης γέφυρας, όταν οι Κινέζοι φρουροί τη 

σηκώσανε απότομα και οι στρατιώτες του Ωμέγα –μπλουμ! μπλουμ! μπλουμ! μπλουμ! 

μπλουμ! μπλουμ! – πέσανε κακήν κακώς μέσα στο μελάνι. 

 Όταν με τα πολλά, στάζοντας μελάνι, καταφέρανε να βγούνε στην αντίπερα όχθη, 

αναρίθμητα κινέζικα γράμματα με επικεφαλής τους στρατηγούς Μάτσου-Πίτσου, Χου-Χι και 

Ζίου-Ζίτσου, τους επιτεθήκανε και τα κατατροπώσανε.  

 Το Ωμέγα έφαγε ένα βότσαλο κατακέφαλα, έβγαλε καρούμπαλο. Το Θήτα έσπαγε τη 

γραμμούλα της μέσης του και έμειναν τρεις μήνες, τρεις βδομάδες και τρεις μέρες στο γύψο! 

Το Μπε και το Σε, δραπέτευσαν μέσα στην αναμπουμπούλα και γύρισαν στη γειτονιά τους. 

Και το πιο τραγικό απ’ όλα, το Γάλφα και το Μέλτα σκοτώθηκαν στη μάχη και το Χέψιλον 

πνίγηκε στην τάφρο με τη σινική μελάνη, επειδή δεν ήξερε κολύμπι! 
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II. Παράρτημα 
 

 

 

Περιλαμβάνει τα αυτοσχέδια pre test και αυτοσχέδια post test που δόθηκαν για την 

αναγνωστική κατανόηση. 

Παρατίθενται σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά: 

1) Αφήγηση ………………………………………………………………………………………………. σελ. 177 

2) Επιχειρηματολογικό κείμενο  ……………………………………………………………….  σελ. 179 

3) Δημοσιογραφικό άρθρο ……………………………………………………………………….  σελ. 181 

4) Πρόσκληση  ………………………………………………………………………………………….  σελ. 183 

 

Ακολουθούν τα τέσσερα κείμενα που συνόδευσαν τα αυτοσχέδια pre test, για τα 

κειμενικό είδος της αφήγησης, του επιχειρηματολογικού κειμένου, του 

δημοσιογραφικού άρθρου και της πρόσκλησης. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα τέσσερα κείμενα που δόθηκαν μαζί με τα αυτοσχέδια 

post test, για τα κειμενικό είδος της αφήγησης, του επιχειρηματολογικού κειμένου, 

του δημοσιογραφικού άρθρου και της πρόσκλησης. 
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1. Ποιοι είναι οι ήρωες του κειμένου; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Πότε συμβαίνουν όλα αυτά; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Πού συμβαίνουν όλα αυτά; 

4. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Τι άλλο συμβαίνει;  

 

 

 6. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7. Ποιο είναι το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση; 

 

8. Πώς αισθάνονται οι ήρωες; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Πώς τελειώνει η αφήγηση; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  10. Σε ποιους απευθύνεται το κείμενο για να το διαβάσουν;  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. Τι ήθελε να πετύχει ο συγγραφέας όταν έγραφε αυτό το κείμενο; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Όνομα: _____________________ 

Επώνυμο: ___________________ 

1. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου;  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Ποιο είναι το πρώτο καλό σχόλιο (θετικό σχόλιο) που γίνεται στο κείμενο για τη 

χρήση των ποδηλάτων; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Ποιο είναι το δεύτερο καλό σχόλιο που γίνεται στο κείμενο για τη χρήση της 

ποδηλάτων; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Ποιο είναι το τρίτο καλό σχόλιο που γίνεται στο κείμενο για τη χρήση των 

ποδηλάτων; 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Γίνεται κάποιο άλλο καλό σχόλιο στο κείμενο για τη χρήση των ποδηλάτων;  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Ποιο είναι το πρώτο αρνητικό σχόλιο που γίνεται στο κείμενο για τη χρήση των 

ποδηλάτων; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Γίνεται κάποιο άλλο αρνητικό σχόλιο; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Ποια είναι η δική σου άποψη για το θέμα; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Όνομα: ________________________ 

Επώνυμο: ______________________ 

1.Πού συμβαίνουν αυτά; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.Πότε έγιναν; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί;  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5. Τι μας περιγράφει το κείμενο; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

                                                                        

6. Τι ήθελε να πετύχει ο συγγραφέας όταν έγραφε αυτό το κείμενο; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Σε ποιους απευθύνεται το κείμενο για να το διαβάσουν;  
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Όνομα: …………………………. 

Επώνυμο: ………………………. 

1. Ποιος έγραψε την πρόσκληση; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Ποιοι θα πάρουν τη συγκεκριμένη πρόσκληση; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Για ποιο λόγο γράφηκε αυτή η πρόσκληση; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Πότε θα γίνει η εκδήλωση; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Πού θα γίνει η εκδήλωση; 
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6. Πώς μπορεί κάποιος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7.Για ποιο λόγο αξίζει κάποιος να πάει εκεί;                                                         

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Παρατίθενται τα κείμενα που συνόδευσαν τα αυτοσχέδια pre test για την 

αναγνωστική κατανόηση, με την ακόλουθη σειρά: 

 

  Αφήγηση  ……………………………………………………………………………………………………    σελ. 186 

Ρενέ Γκοσινί (2009). «Ο μικρός Νικόλας» ( σελ. 117-125).Σύγχρονοι Ορίζοντες. Αθήνα. 

 

Επιχειρηματολογικό κείμενο   ………………………………………………………………………… σελ. 188 

«Φόρτσα στο πετάλι, να’ ρθουνε κι οι άλλοι». Εφημερίδα «Οι Ερευνητές», ένθετο με 

την εφημερίδα «Καθημερινή», Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010 (φύλλο 605, σελ.5)}. 

 

 Δημοσιογραφικό άρθρο   ………………………………………………………………………………  σελ. 189 

«Το πιο μεγάλο τηλεσκόπιο στον κόσμο». Εφημερίδα «Οι Ερευνητές», ένθετο με την 

εφημερίδα «Καθημερινή», Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 ( φύλλο 574, σελίδα 11).       

       

Πρόσκληση  ……………………………………………………………………………………………………  σελ. 190 
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Η ακόλουθη ιστορία υπάρχει στο βιβλίο με τίτλο «Ο μικρός Νικόλας»( σελ. 117-125).  Το βιβλίο 
που έγραψε ο Γάλλος συγγραφέας Ρενέ Γκοσινί, κυκλοφόρησε το 2009 από τις εκδόσεις 
Σύγχρονοι Ορίζοντες, μεταφρασμένο στα ελληνικά (αφήγηση). 
 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, πήγα με τη μαμά να ψωνίσουμε στο πολυκατάστημα με τις 

κυλιόμενες σκάλες. Ήταν γεμάτο κόσμο κι εμένα δε μ’ αρέσει να πηγαίνω για ψώνια, ιδίως 

όταν είναι για ν’ αγοράσω πράγματα που δε μου χρειάζονται, όπως πουκάμισα και πιτζάμες. 

Εκτός από τις κυλιόμενες σκάλες που έχουν πολλή πλάκα, κι είναι κρίμα που η μαμά δε μ’ 

αφήνει να κατέβω απ’ αυτή που ανεβαίνουνε, γιατί αυτό είναι πραγματικά αστείο. Το έκανα 

μια φορά, πάει πολύς καιρός, κι εκείνο το βράδυ, δε μ’ άφησαν να φάω επιδόρπιο. Κι είχαμε 

μηλόπιτα. 

 Όταν η μαμά πήγε να πληρώσει, ο υπάλληλος, που ήταν πολύ ευγενικός και 

καλοχτενισμένος, είπε:  

 - Έχουμε μια μικρή έκπληξη για το αγοράκι. Ένα όμορφο μπαλόνι!  

 Πάνω από τον πάγκο, υπήρχαν ένα σωρό μπαλόνια, κόκκινα και καφετιά, με το όνομα του 

μαγαζιού γραμμένο πάνω, όπως αυτά που πουλάει ένας κύριος στην πλατεία της γειτονιάς, 

μόνο που εκείνα της πλατείας δεν έχουνε γραμμένο πάνω τους το όνομα του μαγαζιού. 

- Ακούστε, είπε η μαμά, δε νομίζω πως… 
- Ω ναι! Ω ναι! Φώναξα. 
- Μα φυσικά, είπε ο υπάλληλος. Το δικαιούται το μπαλόνι του ο νεαρός! Θέλεις κόκκινο ή 

καφετί; 
- Κόκκινο! φώναξα.  
- Είδατε; Είπε ο υπάλληλος σε μια κυρία που ήταν πίσω από τον πάγκο. Πάντοτε τα κόκκινα 

φεύγουν πρώτα. Πρέπει να το πω στη διεύθυνση. 
 Ύστερα, ο υπάλληλος κράτησε ένα φανταστικό κόκκινο μπαλόνι απ’ το σπάγγο και μου είπε:  

- Δώσ’ μου το μικρό σου δακτυλάκι. Δεν πρέπει να σου φύγει το μπαλόνι!  
 Και ο πωλητής μου έδεσε την άκρη στου σπάγγου στο δάχτυλο και το μπαλόνι 

πηγαινοερχότανε πάνω απ’ το κεφάλι μου. 

- Πρόσεχε μη σου σκάσει, ε; μου είπε ύστερα γελώντας. 
- Θα προσπαθήσουμε, είπε η μαμά, χωρίς να γελάει. 

 Και βγήκαμε από το μαγαζί μαζί. Εγώ χαμήλωσα το δάχτυλό μου για να φέρω το μπαλόνι 

μπροστά στη μούρη μου – όταν κοίταζα μέσα απ’ αυτό, ήταν φανταστικά, τα’ βλεπα όλα 

κόκκινα – κι έπεσα πάνω σ’ έναν κύριο. 

- Μα, πρόσεχε, Νικόλα! μου είπε η μαμά. Θα σκάσει το μπαλόνι σου και μετά θα’ χουμε 
δράματα. 

-  Ε όχι! Είπα. Δεν πρέπει να σκάσει γιατί αύριο θα το πάω στο σχολείο και θα διασκεδάσουμε 
πολύ με τους φίλους μου! 

- Ναι, μου είπε η μαμά. Στο μεταξύ, ας καταφέρουμε να το πάμε μέχρι το σπίτι το μπαλόνι 
σου… Α! Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε; Να το ξεφουσκώσουμε κι έτσι δε θα πάθει τίποτα 
και στο σπίτι το ξαναφουσκώνεις.  
 Εγώ εξήγησα στη μαμά πως αυτό ήταν αδύνατο, επειδή, όταν το φουσκώνουμε μόνοι μας, το 

μπαλόνι δεν πετάει κι ένα μπαλόνι που δεν πετάει, δεν αξίζει τίποτα. Η μαμά έβγαλε ένα 

βαθύ αναστεναγμό κι ύστερα είπε εντάξει, εντάξει, αλλά να μην κάνω φασαρία, αν πάθει κάτι 

το μπαλόνι μου. Παράξενο, είναι πολύ εκνευρισμένη η μαμά όταν πηγαίνει μαζί μου στα 

μαγαζιά. 

 Πήγαμε να πάρουμε το λεωφορείο για να γυρίσουμε στο σπίτι. Περίμενε κόσμος ουρά και 

εκεί στην ουρά, ήταν ένα παιδί της ηλικίας μου που είχε ένα μπαλόνι του μαγαζιού. Είχε 

χώσει τη μούρη του στο μπαλόνι ου, το δάγκωνε και το πέτυχε, παφ! το μπαλόνι έσκασε και 
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άρχισε να κλαίει και να φωνάζει. Μια κυρία που ήτανε μαζί του μιλούσε χαμηλόφωνα και 

τότε αυτός άρχισε να κλοτσάει το πεζοδρόμιο και η κυρία του έδωσε μια σφαλιάρα που ήταν 

όλη δική του. Το παιδί έκλαιγε ακόμα πιο δυνατά. Άλλοι κορόιδευαν κι άλλοι δεν ήταν 

ευχαριστημένοι που η κυρία χτύπησε το παιδί, οπότε η κυρία τον πήρε και φύγανε. Η μαμά 

κοίταξε εμένα, μετά το μπαλόνι, άνοιξε το στόμα της μα δεν είπε τίποτα.  

 Όταν έφτασε το λεωφορείο, όλοι τρέξανε στην πόρτα για ν’ ανέβουν, αλλά η μαμά με 

κράτησε από το χέρι και μου είπε:  

- Λοιπόν, Νικόλα, σου προτείνω κάτι: μες το λεωφορείο θα στριμωχτούμε. Μήπως να 
γυρνούσαμε σπίτι με τα πόδια; Δεν είναι και τόσο μακριά.  
 Εγώ είπα εντάξει και ξεκινήσαμε, αφού μου αρέσει πολύ να περπατάω, προπάντων 

κρατώντας ένα μπαλόνι, ακόμα κι αν έχουμε δρόμο μπροστά μας. 

 Όταν φτάσαμε, ήταν αργά και ήμασταν κουρασμένοι. Έτρεξα στον μπαμπά που ήτανε στον 

κήπο και που σηκώθηκε από την ξαπλώστρα. 

- Μπαμπά! Μπαμπά! Φώναξα. Κοίτα τι μου δώσανε! 
- Μα επιτέλους, είπε ο μπαμπάς, ανησύχησα! Είναι αργά, αναρωτιόμουνα τι γίνατε! 
- Θα σου εξηγήσω, είπε η μαμά. Πήγα για ψώνια με το μικρό και γυρίσαμε με τα πόδια. Είμαι 

ξεθεωμένη! 
  Η μαμά σωριάστηκε στην ξαπλώστρα κι έκανε «ουφ!». 

 - Ε μπαμπά! Μπαμπά! Φώναξα. Είδες το υπέροχο μπαλόνι μου; 

 - Χμ! Πολύ όμορφο, είπε ο μπαμπάς. Μπράβο! 

 Ύστερα, κοίταξε προς το φράχτη του κήπου, κοίταξε το μπαλόνι μου, χαμογέλασε, έσκυψε 

προς το μέρος μου και μου είπε σιγανά: 

- Ο Μπλεντόρ κλαδεύει το φράχτη το, τι λες, του κάνουμε μια πλάκα;  
 Και βέβαια, γιατί μ’ αρέσει πολύ να κάνουμε πλάκες με τον  μπαμπά και μάλιστα όταν τις 

κάνουμε στον κύριο Μπλεντόρ. Ο κύριος Μπλεντόρ είναι ο γείτονάς μας και όλη την ώρα 

κάνουνε πλάκες με τον μπαμπά μου. Είναι πολύ φίλοι, εκτός απ’ τις φορές που δε μιλιούνται. 

 Τότε ο μπαμπάς πήρε το μπαλόνι μου και πλησιάσαμε το φράχτη, ο κύριος Μπλεντόρ 

δούλευε με τα μεγάλα κλαδευτήρια του. Ο μπαμπάς με κοίταξε βάζοντας το δάχτυλο στα 

χείλη του, ύστερα πήρε το σουγιά του και παφ!  το μπαλόνι έσκασε. Από την άλλη μεριά του 

φράχτη ακούσαμε μια δυνατή κραυγή και το θόρυβο από κλαδευτήρια που έπεσαν.  

 Γέλια που κάναμε ο μπαμπάς κι εγώ, όταν είδαμε το κατακόκκινο πρόσωπο του κυρίου 

Μπλεντόρ πάνω από το φράχτη! Φοβερό! 

 Ύστερα γύρισα και είδα τη μαμά που είχε σηκωθεί από την ξαπλώστρα και μας κοιτούσε με 

γουρλωμένα μάτια. 

 Η μαμά μας κρατούσε μούτρα όλο το βράδυ. Δε θα κάναμε αυτή την πλάκα αν ξέραμε πόσο 

πολύ αγαπούσε η μαμά το μπαλόνι! 
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«Φόρτσα στο πετάλι, να’ ρθουνε κι οι άλλοι» (επιχειρηματολογικό) 

(Το κείμενο  προέρχεται από την εφημερίδα «Οι Ερευνητές», που κυκλοφόρησε ως 

ένθετο με την εφημερίδα «Καθημερινή», Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010 (φύλλο 605, 

σελ.5). 

 Τα ποδήλατα αποτελούν το κατεξοχήν οικολογικό μέσο μεταφοράς- το γνωρίζεις 

αυτό! Θέλεις όμως να μάθεις γιατί; 

   Το ποδήλατο κάνει καλό στο περιβάλλον, αφού για να κατασκευαστεί ένα ποδήλατο 

χρησιμοποιούνται ελάχιστες πρώτες ύλες και για να κινηθεί χρησιμοποιείται μόνο 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (τροφή). Για να καλύψουμε 16  χιλιόμετρα με το 

ποδήλατο απαιτούνται 360 θερμίδες ενέργειας, ενώ με αυτοκίνητο απαιτούνται 

αντίστοιχα 18.600 θερμίδες (ισοδυναμούν με 2 λίτρα βενζίνης). Επιπρόσθετα, 

καταλαβαίνουμε ότι όσο περισσότερα ποδήλατα κυκλοφορούν σε μια πόλη – και άρα 

λιγότερα μηχανάκια και αυτοκίνητα- τόσο μικρότερη είναι η ηχορύπανσή της. 

  Το ποδήλατο κάνει καλό στην υγεία μας, επειδή μαζί με το κολύμπι και το τρέξιμο 

θεωρούνται οι καλύτερες αερόβιες δραστηριότητες. Επιπλέον το ποδήλατο 

προσφέρει χαρά και ευχαρίστηση! 

 Πρέπει ακόμα να αναφέρουμε ότι το ποδήλατο κάνει καλό στην τσέπη μας, επειδή 

είναι η πιο οικονομική μορφή αστικής μετακίνησης. Αξίζει να επισημάνουμε επίσης, 

ότι το ποδήλατο έχει ελάχιστο κόστος αγοράς και συντήρησης, σε σχέση πάντα με τα 

άλλα μεταφορικά μέσα. 

 Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το ποδήλατο είναι καλό γιατί είναι βολικό! Το 

σύγχρονο ποδήλατο ζυγίζει 10-15  κιλά και μπορεί να μεταφέρει περίπου 30  κιλά 

φορτίο – όσο κι ένα μηχανοκίνητο δίτροχο, δηλαδή. Το ποδήλατο αναπτύσσει 

ταχύτητα 30-40  χλμ. την ώρα και σε αποστάσεις έως 13  χλμ. θεωρείται γρηγορότερο, 

επειδή γλιτώνουμε το χρόνο που θα χρειαζόμασταν για να βρούμε χώρο στάθμευσης. 

Επισημαίνουμε ότι ο χώρος ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου ισοδυναμεί με το χώρο 

στάθμευσης 10 ποδηλάτων. Αξίζει να σημειώσουμε ακόμα ότι τα ποδήλατα 

χρησιμοποιούν ένα δίκτυο δρόμων απρόσιτο για τα αυτοκίνητα, όπως πολύ στενούς 

δρόμους. 

 Θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε και την άποψη εκείνων που επισημαίνουν 

τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όσοι κυκλοφορούν  με ποδήλατο στους δρόμους των 

πόλεων που δεν έχουν ποδηλατοδρόμους. Γίνεται ακόμα λόγος για την έλλειψη 

κυκλοφοριακής αγωγής που εμφανίζουν οι οδηγοί των άλλων τροχοφόρων απέναντι 

στα ποδήλατα. 

 Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, τα ευεργετικά αποτελέσματα των ποδηλάτων στη ζωή 

μας δεν πρέπει να υποτιμώνται. 

 Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι το ποδήλατο βοηθά τη σωματική και ψυχική υγεία 

μας, το περιβάλλον και… την τσέπη μας.    
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Το ακόλουθο άρθρο προέρχεται από την Εφημερίδα «Οι Ερευνητές», που 
κυκλοφόρησε ως ένθετο με την εφημερίδα «Καθημερινή», Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 
2010, φύλλο 574, σελίδα 11.     
        

Το πιο μεγάλο τηλεσκόπιο του κόσμου (άρθρο) 
Τα τηλεσκόπια είναι τα μάτια μας στο σύμπαν. Και όσο πιο μεγάλα είναι τόσο 
περισσότερα ουράνια σώματα βλέπουμε και τόσο καλύτερα. Ποιο είναι όμως το 
μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο; Για να το ανακαλύψουμε θα πρέπει να πάμε ένα 
ταξίδι στα εξωτικά Κανάρια Νησιά! 

Ένα μάτι 10 μέτρα 

Το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο βρίσκεται σε μια γωνιά του πλανήτη μας, στα 
Κανάρια Νησιά. Εγκαινιάστηκε μόλις το καλοκαίρι (του έτους 2010) και το όνομά του 
περιγράφει αυτό ακριβώς που είναι. Ονομάζεται Μεγάλο Τηλεσκόπιο και είναι 
πραγματικά ο γίγαντας των τηλεσκοπίων! Το μάτι του έχει διάμετρο πάνω από 10 
μέτρα. Μπορεί να αποκαλύψει ουράνια αντικείμενα μακριά στο σύμπαν που δε 
μπορούν να δουν τα άλλα τηλεσκόπια. 

Πάνω από τα σύννεφα 

Το Μεγάλο Τηλεσκόπιο ανήκει στην Ισπανία, στο Μεξικό και στο Πανεπιστήμιο της 
Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και κόστισε περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ. 
Χτίστηκε σε μια απομονωμένη κορυφή σε ύψος 2.267 μέτρα από την επιφάνεια της 
θάλασσας και όπως τα περισσότερα τηλεσκόπια βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω από τα 
σύννεφα. Εξαιτίας της θέσης του αλλά και των καιρικών συνθηκών, χρειάστηκαν πάνω 
από 20 χρόνια για να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί και δούλεψαν γι’ αυτό 
περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι. Με αυτό οι επιστήμονες θα δουν πλανήτες που 
περιστρέφονται γύρω από άλλα αστέρια, θα ανακαλύψουν γαλαξίες και θα 
εξερευνήσουν κρυφές γωνιές του σύμπαντος. 

Μεγάλο, αλλά όχι για πολύ 

Προς το παρόν το Μεγάλο Τηλεσκόπιο κρατάει το ρεκόρ, όχι όμως για πολύ. Στα 
επόμενα 10 χρόνια, μεγάλα πανεπιστήμια και διαστημικές υπηρεσίες θα έχουν 
κατασκευάσει ακόμα μεγαλύτερα τηλεσκόπια, που η διάμετρός τους θα είναι 24,30 
και 42 μέτρα. Σε μερικά χρόνια, το Μεγάλο Τηλεσκόπιο δε θα είναι παρά ένα μεσαίου 
μεγέθους τηλεσκόπιο που μόνο το όνομά του θα θυμίζει την τωρινή δόξα του. 

Η αγαπημένη τοποθεσία των αστρονόμων 

Τα Κανάρια Νησιά είναι από τις αγαπημένες περιοχές των αστρονόμων. Εκεί 
βρίσκονται μερικά από τα πιο σημαντικά τηλεσκόπια που χρησιμοποιούν οι 
επιστήμονες. Χάρη στο κλίμα της και στα ψηλά βουνά της, είναι μια από τις καλύτερες 
τοποθεσίες για αστρονομικές παρατηρήσεις. Εκτός από τα Κανάρια Νησιά, πολλά 
τηλεσκόπια υπάρχουν στα βουνά της Χαβάης και της Χιλής! 

 

 



188 
 

Αγαπημένε μου συμμαθητή/τρια 

…………………………………                                                                           

Σε προσκαλώ 

 στο πάρτι  γενεθλίων μου 

που θα γίνει  

το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 

και ώρα 10.00 μμ., στο σπίτι μου στην οδό Ανθολέων, αριθμός 4. 

Σε περιμένω για ένα ξέφρενο πάρτι, 

με πολλές λιχουδιές,  καλή μουσική και παιχνίδια εκπλήξεις. 

Αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες, το 

τηλέφωνό μου  

είναι 28210- 44446. 

Περιμένω με χαρά  να έρθει το Σάββατο για  να έρθεις κι εσύ στο πάρτι 

μου. 

 

                             Ο φίλος σου 

                                      Κώστας 
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Στη συνέχεια παρατίθενται τα κείμενα που δόθηκαν μαζί με τα αυτοσχέδια post test 

για την αναγνωστική κατανόηση και παρατίθενται με την ακόλουθη σειρά: 

 

Αφήγηση  ……………………………………………………………………………………………………..   σελ. 192 

ΚΕ.ΘΕ.Α.  «Ο κήπος με τις 11 γάτες», (1994). Σχήμα & Χρώμα, Θεσσαλονίκη, σελ. 8, 12-15.  

Επιχειρηματολογικό κείμενο ………………………………………………………………………… σελ.  194 

    Εφημερίδα «Ερευνητές», ένθετο της εφημερίδας «Καθημερινή». Σάββατο 

13/11/2010, διασκευή, φύλλο 611, σελίδα 5. 

 

Δημοσιογραφικό άρθρο  ………………………………………………………………………………… σελ. 196 

«Το πάρκο των ανέμων». Εφημερίδα «Οι Ερευνητές», ένθετο της  εφημερίδας 

«Καθημερινή». Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 (φύλλο 528, σελ.16).  

Πρόσκληση  ……………………………………………………………………………………………………  σελ. 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ακόλουθη ιστορία υπάρχει στο βιβλίο με τίτλο: «Ο κήπος με τις 11 γάτες», σελ. 8-15. Το 

βιβλίο κυκλοφόρησε από το ΚΕ.ΘΕ.Α. το έτος 1994 και από τις εκδόσεις Σχήμα & Χρώμα. 

(αφήγηση) 
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 Σε μια μεγάλη πόλη, ανάμεσα σε σπίτια, αυτοκίνητα και λεωφορεία, υπάρχει ένας κήπος 

όπου πολλές γάτες, μικρές και μεγάλες (ο Νώε, ο Χιονάτος, η Βούλα, η Λευκή, η Πορτοκαλιά, 

ο Παντοφλίνος, ο Νέρωνας, ο Μουσούδης, ο Τίγρης, η Χαλιμά, η Μαργαριταρένια, ο 

Κιτρινιάρης), ζουν όλες μαζί. Ο πιο σπουδαίος γάτος είναι ο Νώε, όχι μόνο γιατί είναι 

τεράστιος, αλλά και γιατί είναι σοφός, καλός και γενναιόδωρος. Όλες οι γάτες τον αγαπούν, 

τον θαυμάζουν  και γι’ αυτό τον φωνάζουν «Νώε ο Μέγας».  

 Σήμερα είναι Σάββατο πρωί και είναι μια ωραία μέρα με ήλιο. Στον κήπο των γάτων υπάρχει 

ασυνήθιστη κίνηση. Ο Χιονάτος είναι πολύ αναστατωμένος παρόλο που μόλις ξύπνησε. 

Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Μαζί με τους μικρούς του φίλους, κρυφά από τις μεγάλες γάτες, 

θα πάνε στο «ραντεβού». 

 Ο τόπος συνάντησης είναι ο τοίχος που χωρίζει το μεγάλο κήπο από μια μικρή αυλή. Εκεί θα 

συναντήσουν το Σιάμ, ένα γάτο που γνώρισαν σε ένα από τα παιχνίδια τους στη μικρή αυλή. 

Ο Σιάμ τους υποσχέθηκε ότι θα τους πει ένα μυστικό που δεν πρέπει να μαρτυρήσουν σε 

κανένα. 

 Ο Χιονάτος γλείφεται με φροντίδα για να είναι καθαρός και λαμπερός. Προσέχει πολύ την 

εμφάνισή του.  

-Μεγάλη μέρα σήμερα. Δε βλέπω την ώρα να μάθω, επιτέλους, το μυστικό του γάτου Σιάμ. 

Πρέπει να ετοιμαστώ γρήγορα. Θέλω να φτάσω πρώτος στο ραντεβού.  

 Ο γάτος που τον φώναζαν Κιτρινιάρη, κοιμάται ακόμα, κουλουριασμένος μέσα στο καλάθι 

του, ενώ η Μαργαριταρένια, πάντα άτακτη, πέφτει πάνω του.  

-Μα τι κάνεις, κοιμάσαι ακόμα; Αν δε βιαστείς, θα φτάσεις τελευταίος στο ραντεβού.  

- Εγώ είμαι ξύπνιος πολύ ώρα, απαντάει ο Κιτρινιάρης εκνευρισμένος. Με τα μάτια σχεδόν 

κλειστά από τη νύστα και το τρίχωμα ανασηκωμένο, αρχίζει να τρέχει προς τον κήπο ενώ η 

Μαργαριταρένια τον ακολουθεί από κοντά.  

- Τρέχα τεμπέλα, θα με κάνεις ν’ αργήσω στο ραντεβού.  

Η Μαργαριταρένια, απορημένη, τον κοιτάζει και σκέφτεται:  

-Μήπως είπα κάτι που τον πείραξε;  

Η Λευκή και η Βούλα (τη φωνάζουν έτσι γιατί είναι όλο βούλες, σαν σκυλί της Δαλματίας) 

τρέχουν μαζί προς τον κήπο. Πίσω τους έρχεται ο Μουσούδης ιδρωμένος και λαχανιασμένος.  

-Βιάσου, Μουσούδη, θα χάσουμε τις καλύτερες θέσεις και θα φταις εσύ.  

-Λυπάμαι, λέει ο Μουσούδης, με κομμένη την ανάσα, δεν ξέρω πως τα καταφέρνω και είμαι 

πάντα αργοπορημένος. 

 Ο Παντοφλίνος, επειδή τον τραβολογούσε ο Τίγρης που είναι πάντα επιθετικός και 

καβγατζής, έφτασε πρώτος στο ραντεβού.  

-Είμαστε πρώτοι! Παντοφλίνε, περίμενέ με εδώ, τρέχω να πιάσω την καλύτερη θέση.  

- Αν ήμουν μεγάλος και δυνατός σαν τον Νώε, δε θα τολμούσες να μου φέρεσαι έτσι.  

 Έχουν φτάσει, πλέον, όλοι. Λείπει μόνο ο Χιονάτος και τον περιμένουν καθισμένοι κάτω από 

τον τοίχο του κήπου.  

-Πού είναι ο Χιονάτος; ρωτάει η Λευκή. 

-Να τος, νά τος, έρχεται απαντάει η Βούλα. 

 Πράγματι εμφανίζεται ο Χιονάτος, λείος και καθαρός, και, μ’ ένα πήδημα θαυμαστό και 

επικίνδυνο, προσπαθεί να περάσει πάνω απ’ όλους για να φτάσει στις πρώτες θέσεις. 

Υπολογίζει όμως λάθος και πέφτει πάνω στην καημένη τη Λευκή.  

-Όπως πάντα είσαι καραγκιόζης. Πρόσεχε πού παν τα πόδια σου. 

-Σιωπή, λέει ο Κιτρινιάρης, κάνετε τόση φασαρία που θα μας ανακαλύψουν. 
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 Όλες οι γάτες κάθονται κοντά στον τοίχο του κήπου και περιμένουν με ανυπομονησία το 

γάτο Σιάμ. 

- Να τος, να τος! ψιθυρίζει η Λευκή.  
Ο Σιάμ έφτασε. Κάθεται στη σκιά του τοίχου κι όλα τα γατιά τον περιτριγυρίζουν και τον 

ακούν με μάτια ορθάνοιχτα: 

-     Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κήπος, όπου ζούσαν πολλές γάτες. Τίποτα, όμως, δεν 

πήγαινε καλά και ήταν όλες δυστυχισμένες. Κάποια μέρα, σ’ εκείνον τον κήπο, έφτασε από 

μακριά μια Σιάμ γάτα κουβαλώντας μαζί της ένα μπουκαλάκι γεμάτο με μαγικό φίλτρο. Από 

τότε όλα άλλαξαν.  

-     Τι έγινε; Ρωτάει, εντυπωσιασμένη η Πορτοκαλιά.  

-    Όλες οι γάτες ήπιαν μια γουλιά από το μαγικό φίλτρο και, σαν να έγινε θαύμα, ξέχασαν 

όλα τα προβλήματά τους, σταμάτησαν να μαλώνουν η μια με την άλλη  κι αισθάνθηκαν όλες 

ευτυχισμένες. 

-     Εγώ δεν το πιστεύω! είπε ο Χιονάτος, κοιτάζοντας με δυσπιστία το Σιάμ, ο οποίος άφησε 

εκεί μπροστά τους ένα παράξενο και μυστηριώδες μπουκαλάκι. 

-     Θέλεις να δοκιμάσεις λίγο; ρώτησε ο Σιάμ. 

-     Προσοχή παιδιά! ψιθυρίζει ο Κιτρινιάρης, έρχεται ο γερο-Νέρωνας. 

 Ο Νέρωνας πλησιάζει στην παρέα των μικρών γάτων, ενώ ο Σιάμ εξαφανίζεται, ως δια 

μαγείας.  

-    Τι μαγειρεύετε; Έχετε όλοι ένα ύφος σα να ετοιμάζετε καμιά κατεργαριά. 

-    Εμείς; Τίποτα λέει ο Κιτρινιάρης. Εμείς παίζαμε… 

Ο γερο-Νέρωνας τους κοιτάζει προσεκτικά, με ύφος γεμάτο υποψία και μετά απομακρύνεται.  

 Τα γατιά κάθονται σε κύκλο και κουβεντιάζουν ψιθυριστά:  

- Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, λέει ο Κιτρινιάρης. 
- Εγώ, όμως, ξέρω! απαντάει η Λευκή. Ο Σιάμ μας είπε ένα κάρο ψέματα. Ας μη χάνουμε πια 

την ώρα μας με τέτοιες χαζομάρες. Έλα, Βούλα, πάμε να παίξουμε! 
 Ο Χιονάτος, κάπως χαμένος, μουρμουρίζει: 

-    Εγώ δεν έχω ανάγκη από το μαγικό φίλτρο για να είμαι ευτυχισμένος… 

-    Δεν είναι κι εύκολο να είναι κανείς πάντα ευτυχισμένος, του απαντάει η Πορτοκαλιά και 

δίπλα ο Παντοφλίνος προσθέτει:  

-    Εγώ θα ήθελα να είμαι σαν το Νώε, που είναι καλός, σπουδαίος, θαρραλέος και που 

αγαπάει όλους τους γάτους και τις γάτες. Αυτό νομίζω θα πει να είσαι ευτυχισμένος. 
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    Διασκευή άρθρου που κυκλοφόρησε στην εφημερίδα «Ερευνητές», με την 

εφημερίδα «Καθημερινή», το Σάββατο 13/11/2010, φύλλο 611, σελίδα 5. 

 

Αειφόρος ανάπτυξη   (επιχειρηματολογικό κείμενο) 

 «Η αειφορία ή αειφόρος ανάπτυξη, είναι εκείνη που επιτρέπει στις σημερινές γενιές 

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς όμως να θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα 

των επόμενων γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους», ορίζει η World Commission 

on Environment and Development (1987). Άραγε είναι εφικτό αυτό; Δηλαδή 

μπορούμε και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας και να μην κατασπαταλήσουμε τα 

πάντα πάνω στη Γη, ώστε να μπορέσουν και οι επόμενες γενιές να ικανοποιήσουν τις 

δικές τους ανάγκες; 

 Υπάρχει κανείς σήμερα που να πιστεύει ότι η Γη μας είναι όπως παλιά; Όχι βέβαια! 

Στα οικοσυστήματα του πλανήτη μας έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές.  

 Ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, που προκαλεί 

διάφορα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην καύση των 

ορυκτών καυσίμων (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Επίσης, το διοξείδιο του 

άνθρακα που παράγεται από την υπερβολική καύση των ορυκτών καυσίμων 

συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα και προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

  Μήπως τότε δεν πρέπει να καίμε ορυκτά καύσιμα; Όμως ο πολιτισμός μας βασίζεται 

σε αυτά. Πώς θα παράγουμε τα αγαθά; Πώς θα ζεσταινόμαστε; Πώς θα έχουμε 

ρεύμα; Αμέτρητες είναι οι δραστηριότητες που συνδέονται για παράδειγμα με το 

πετρέλαιο.  Από την άλλη, τα ορυκτά καύσιμα της Γης εξαντλούνται. Οπότε, εκτός από 

την καταστροφή, η καύση τους οδηγεί και σε αδιέξοδο. Κάποτε θα τελειώσουν. Τι θα 

γίνει τότε; 

 Οι επιστήμονες αναζητούν μορφές και πηγές ενέργειας που θα αντικαταστήσουν τα 

ορυκτά καύσιμα, οι οποίες όμως δε θα εξαντλούν τα αποθέματα του πλανήτη μας, 

ούτε θα τον καταστρέφουν. Μόνο όταν υιοθετήσουμε ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, δηλαδή μορφές που θα αξιοποιούν την ενέργεια που ήδη υπάρχει στη 

φύση (όπως το νερό, ο αέρας, ο ήλιος), μπορούμε να μιλάμε για αειφορία. Μην 

ξεχνάμε ότι η λέξη «αειφορία» είναι φτιαγμένη από τις λέξεις «αεί = πάντα» και 

«φέρω», που σημαίνει «φέρω για πάντα».  

 Η αειφορία είναι μια γενική έννοια και αναφέρεται σε πολλές δραστηριότητες του 

ανθρώπου. Σε όλες τις περιπτώσεις, κύριοι στόχοι είναι οι εξής: 

 - Να αποφύγουμε τις οικολογικές καταστροφές (κλιματικές αλλαγές, καταστροφή 

οικολογικών οικοσυστημάτων, μόλυνση νερού και εδαφών, ρύπανση ατμόσφαιρας 

κ.α.). 

- Να εξασφαλίσουμε υγιή και παραγωγικά οικοσυστήματα. 

- Να δημιουργήσουμε ανεκτό επίπεδο ζωής για όλους τους ανθρώπους. 

- Να εξαλείψουμε την πείνα στον κόσμο. 
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                              Βραβείο Αειφόρου Σχολείου 

 Λέμε ότι με την αειφόρο ανάπτυξη σεβόμαστε τον πλανήτη μας και εξασφαλίζουμε 

ότι η ποικιλομορφία της ζωής σε αυτόν θα διατηρηθεί για πάντα. Ξέρετε ότι σε αυτό 

μπορεί να συμβάλλει και το σχολείο; Πώς; 

 Στην ιστοσελίδα www.aeforosxoleio.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα 

της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Πρόκειται για μια 

προσπάθεια που αφορά το συνολικό «πρασίνισμα» της σχολικής κοινότητας και τον 

προσανατολισμό της προς την αειφορία. Μπορούμε να φυτέψουμε λουλούδια, 

δέντρα και κήπους στα σχολεία. Επιπλέον μπορούμε να διαμορφώσουμε την αυλή 

τους με ανακυκλώσιμα, φυσικά υλικά. Έτσι η σχολική καθημερινότητα θα γίνει πιο 

ευχάριστη, πιο δημιουργική και με αισιοδοξία για το μέλλον. 

 Όχι στην κατηφόρα, ναι στην αειφόρα! 

    

                                       Βασιλική Χρυσοστομίδου 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeforosxoleio.gr/
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Το άρθρο προέρχεται από την εφημερίδα «Οι Ερευνητές», που κυκλοφόρησε ως 

ένθετο με την εφημερίδα «Καθημερινή», το Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 (φύλλο 528, 

σελ.16).  

 

To πάρκο των ανέμων (άρθρο) 

 

Το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο ονομάζεται Horns Rev, 

ολοκληρώθηκε το 2003 και βρίσκεται στη χερσόνησο Γιουτλάνδη της Δανίας. Οι 80 

τεράστιες ανεμογεννήτριες που διαθέτει παράγουν ηλεκτρισμό που καλύπτει τις 

ανάγκες 150.000 κατοικιών. 

Αέρας και νερό 

 

 Η αιολική ενέργεια είναι η κύρια οικολογική μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν 

διάφορες χώρες προσπαθώντας να «καθαρίσουν» τον αέρα του πλανήτη μας, 

μειώνοντας το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Οι πρώτες ανεμογεννήτριες, 

που είναι σαν τεράστιοι ανεμιστήρες, τοποθετήθηκαν σε χερσαίες περιοχές. Για την 

εγκατάστασή τους, όμως, απαιτούνται πολύ μεγάλες εκτάσεις. Το αποτέλεσμα είναι 

να μειώνεται η καλλιεργήσιμη γη. Για να μη συμβαίνει αυτό, αναζητήθηκαν άλλες 

λύσεις. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι στράφηκαν στη θάλασσα. 

 

Η δημιουργία του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου 

 

 Η κυβέρνηση της Δανίας επικέντρωσε το ενδιαφέρον της σε παραλιακές περιοχές, 

όπου το νερό έχει σχετικά μικρό βάθος, μεταξύ 5 και 15  μέτρων, ώστε να μην είναι 

πολύ δύσκολο να εγκαταστήσει τους πύργους που θα στήριζαν τις ανεμογεννήτριες. 

Επίσης, οι ανεμογεννήτριες θα έπρεπε να απέχουν αρκετά από την ακτή, ώστε να μην 

επιβαρύνουν αισθητικά το τοπίο. Τέλος, το σημείο εγκατάστασης θα έπρεπε να είναι 

πλούσιο σε… ανέμους. 

 Τελικά, επέλεξαν μια θαλάσσια περιοχή της χερσονήσου Γιουτλάνδη στη Βόρεια 

Θάλασσα, που απέχει 14-20  χιλιόμετρα από την ακτή. Οι άνεμοι στη Βόρεια Θάλασσα 

είναι συχνά πολύ ισχυροί, γι’ αυτό οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες παράγουν 150% 

περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, από ό,τι οι χερσαίες.  

 

Το Horns Rev σε αριθμούς 

 

 Οι ανεμογεννήτριες έχουν τρία πτερύγια. Στο Horns Rev η διάμετρος των τριών 

πτερυγίων αυτών φτάνει τα 80 μέτρα. Κάθε ανεμογεννήτρια ορθώνεται στο 

εκπληκτικό ύψος των 110 μέτρων πάνω από τη θάλασσα (όσο ένας ουρανοξύστης 36 

ορόφων). Το συνολικό βάρος κάθε πύργου που κρατάει τις ανεμογεννήτριες φτάνει 

τους 500 περίπου τόνους και στηρίζεται στο βυθό της θάλασσας με τσιμέντο.  
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 Το αιολικό πάρκο Horns Rev καταλαμβάνει έκταση 20  χιλιομέτρων, ενώ κάθε 

ανεμογεννήτρια απέχει από την άλλη περίπου 560  μέτρα.    

 

Περισσότερα πάρκα των ανέμων 

 

 Οι ανεμογεννήτριες αρχίζουν να κινούνται όταν η ταχύτητα του ανέμου φτάσει τα 4  

μέτρα το δευτερόλεπτο, έρχονται σε πλήρη ισχύ όταν φτάσει τα 13  μέτρα το 

δευτερόλεπτο, ενώ η λειτουργία τους διακόπτεται για λόγους ασφαλείας όταν η 

ένταση των ανέμων ξεπεράσει τα 25  μέτρα το δευτερόλεπτο.  

 Η κυβέρνηση της Δανίας σκέφτεται να επεκτείνει το Horns Rev, αλλά και να 

δημιουργήσει νέα αιολικά πάρκα. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2030 σχεδιάζει η αιολική 

ενέργεια να παρέχει το 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας! 

 

                                                                Δημήτρης Κομητόπουλο 
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 (πρόσκληση) 

 

Αγαπητοί γονείς και φίλοι 

 

Οι μαθητές και το προσωπικό του 13ου 

Δημοτικού Σχολείου σας προσκαλούν 

στο 

χριστουγεννιάτικο παζάρι που θα γίνει στο σχολείο μας, την Παρασκευή 

20 Δεκεμβρίου, στις 7.00΄μ.μ.. 

 Σας περιμένουμε όλους με χαρά. Θα εκπλαγείτε με τη δημιουργική 

φαντασία μας και θα βρείτε χρήσιμα στολίδια και δώρα για τις εορτές των 

Χριστουγέννων.  

 Τα χρήματα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Περισσότερες πληροφορίες ζητήστε στο τηλέφωνο του σχολείου μας 

(28210-46505). 

 

                                 Με εκτίμηση 

                  Οι μαθητές και το προσωπικό  

              του 13ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων 
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ΙΙΙ. Παράρτημα 
 

 

 

 

 

 

Γραπτές δοκιμασίες οι οποίες δόθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση για τα τέσσερα 

είδη του γραπτού λόγου: 

 

1. Αφήγηση ………………………………………………………………………………………………………… σελ. 200 

 

2. Επιχειρηματολογικό κείμενο  …………………………………………………………………………. σελ. 201 

 

3. Δημοσιογραφικό άρθρο ………………………………………………………………………………… σελ. 202 

 

4. Πρόσκληση ……………………………………………………………………………………………….…… σελ. 203 
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Όνομα: …………………………. 

Επώνυμο: ………………………. 

«Γράφω μια ιστορία» 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Όνομα: …………………………. 

Επώνυμο: ………………………. 

«Προσπαθώ να πείσω έναν/μια φίλο/η μου για κάτι» 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Όνομα: …………………………. 

Επώνυμο: ………………………. 

«Γίνομαι δημοσιογράφος και περιγράφω ένα γεγονός» 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Όνομα: …………………………. 

Επώνυμο: ………………………. 

«Γράφω μια πρόσκληση για το παζάρι βιβλίων που θα πραγματοποιηθεί 

στο σχολείο μου» 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ΙV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Υλικό που κολλήθηκε φωτοτυπημένο στα τελευταία φίλα του διάτρητου τετραδίου 

παραγωγής γραπτού λόγου και στο εσωτερικό των εξώφυλλων των βιβλίων της 

Γλώσσας 
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  Στρατηγικές – ερωτήσεις για την ανάγνωση, οι οποίες με βοηθούν να μάθω πώς να 

σκέφτομαι στο γραπτό λόγο. 

 

 

1. Ποιος είναι ο σκοπός μου για την ανάγνωση αυτού του κειμένου; 

2. Τι μαθαίνω διαβάζοντας αυτό το κείμενο; 

3. Γιατί ο συγγραφέας έγραψε αυτό το κείμενο; Τι προσπαθεί ο συγγραφέας να 

εκφράσει; 

4. Ποια μέρη μου αρέσουν καλύτερα; Ποιο είναι το αγαπημένο μου σημείο; Γιατί μου 

αρέσουν αυτά τα συγκεκριμένα σημεία; 

5. Ποια αποσπάσματα μου αρέσουν λιγότερο; Γιατί δε μου αρέσουν αυτά α 

αποσπάσματα; 

6. Μήπως αυτό το κείμενο μου θυμίζει άλλα κείμενα που έχω διαβάσει; 

7. Με ποιο τρόπο μοιάζει και πού διαφέρει με άλλα κείμενα που έχω διαβάσει; 

8. Τι θα άλλαζα σε αυτό το κείμενο, αν το είχα γράψει εγώ; 

9. Τι θα μπορούσε ο συγγραφέας να κάνει για να γίνει αυτό το κείμενο καλύτερο, πιο 

κατανοητό, πιο ενδιαφέρον; 

10. Υπάρχουν  πράγματα/μέρη του κειμένου που δεν κατάλαβα; Τι μπορώ να κάνω για να 

τα κατανοήσω καλύτερα; 

 

                            

(Kucer, 1995) 

 

 

Στρατηγικές ορθογραφίας, που με βοηθούν κατά τη γραφή όταν έχω μια λέξη που δεν 

ξέρω πώς γράφεται. 

1. Λέω τη λέξη δυνατά. 

2.Σκέφτομαι τις «μικρές λέξεις» που βρίσκονται μέσα στη λέξη και γράφω πρώτα 

αυτές. 

3. Γράφω τη λέξη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και  επιλέγω αυτόν που 

φαίνεται ο καλύτερος. 

4. Γράφω τα γράμματα της λέξης που ξέρω. 

5. Κάνω μια γραμμή κάτω απ’ τη λέξη. 

6. Κοιτώ στο λεξικό (ή ζητώ βοήθεια από ένα φίλο). 

(Kucer, 1995)         
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                   ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

   (ποιος – πού – πότε – ποιο - πώς – πώς – πώς –  τι -  τι – τι και γιατί) 

1. Ποιοι είναι οι ήρωες; 
2. Πού συμβαίνουν όλα αυτά; 
3. Πότε συμβαίνουν όλα αυτά; 
4. Τι συνέβη στους ήρωες;  
5. Τι άλλο συνέβη; 
6. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; 
7. Τι θα κάνει ο ήρωάς σου για να λύσει το πρόβλημα; 
8. Πώς αντιδρούν οι άλλοι ήρωες; 
9. Πώς αισθάνονται οι ήρωές σου;  
10. Πώς αισθάνεσαι εσύ; 
11. Ποιο είναι το σημείο με  τη μεγαλύτερη ένταση; 
12. Πώς τελειώνει η αφήγηση; 

Θυμάμαι: ήρωες, χρόνος, τόπος, κεντρικό γεγονός, δευτερεύοντα 

γεγονότα, απρόσμενα γεγονότα, πυροδοτικό γεγονός, συγκρούσεις 

ηρώων, επίλογος  (Σπαντιδάκης, 2011). 

Μια αφήγηση «ξετυλίγεται» στη γραμμή του χρόνου!!! 

Για να συνδέσουμε τις παραγράφους και τα γεγονότα της αφήγησης, μας βοηθά το λεξιλόγιο 

της αφήγησης: 

Χρονικά επιρρήματα: 

(Είναι άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν τα ρήματα). 

Πότε, τώρα, τότε, πριν, μετά, σήμερα, αύριο, χτες, μεθαύριο, πέρυσι, εφέτος, απόψε, αργά, 

νωρίς, οποτεδήποτε, όποτε, άλλοτε, κάποτε, ύστερα, έπειτα, επιτέλους, κιόλας, αμέσως, 

σπάνια, συχνά, τακτικά, πότε πότε κ.α. 

Χρονικές προτάσεις: 

(Οι χρονικές προτάσεις φανερώνουν το χρόνο που έγινε κάτι). 

Όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν, μόλις, προτού, ώσπου, ωσότου, όσο που, οπότε 

κ.α. 

Εκφράσεις με προθέσεις που δηλώνουν χρόνο: 

Σε κάποια χρονιά, από την Πέμπτη, από αύριο, από καιρό κ.α.. 

Ουσιαστικά που δηλώνουν χρόνο: 

Πρωί, απόγευμα, βράδυ, χρόνος, ώρα, διάρκεια, αργοπορία, διακοπή, ημέρα, εβδομάδα, 

μήνας, δίμηνο, εξάμηνο, χρόνος, παρόν, παρελθόν, μέλλον, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, κ.λπ..  

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κ.λπ.. 

Χρονικές μετοχές: (Είναι οι μετοχές που φανερώνουν το χρόνο που γίνεται κάτι π.χ. 

τραγουδώντας – ενώ τραγουδούσα). 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε στο επιχειρηματολογικό κείμενο μπαίνουν σε ενεστώτα και 

αόριστο χρόνο που διατυπώνουν γνώμη, διαπίστωση, αμφισβήτηση, διάψευση, 

συμπερασμό. 

 Συχνά χρησιμοποιούμε τριτοπρόσωπη σύνταξη παθητικής φωνής π.χ. υποστηρίζεται η 

άποψη, είναι γενικά αποδεκτό, θεωρείται λίαν παράξενο, αμφισβητείται, έχει αποδειχτεί κ.α.. 

 Κάθε μια παράγραφος πρέπει να είναι μια μικρογραφία επιχειρηματολογικού κειμένου με 

θέση, στήριξη και κατακλείδα.  

 Επίσης, βάζουμε συνδετικές φράσεις μεταξύ των παραγράφων.   

 

  Στο επιχειρηματολογικό κείμενο χρησιμοποιούμε το κατάλληλο λεξιλόγιο και φράσεις, όπως 

αυτές που αναγράφονται στη συνέχεια: 

 

για παράδειγμα, παρομοίως, αντιθέτως, συμπερασματικά, κατά πάσα πιθανότητα, σε κάποιο 

βαθμό, ενδεχομένως, με αυτές τις προϋποθέσεις, αναμφιβόλως, επιπλέον, εκτός από αυτά, 

μεταξύ των άλλων, όχι μόνον αλλά και, επιπροσθέτως, δεν αποκλείεται, συμπεριλαμβάνω, 

όμως, αλλά, στον αντίποδα, αντιθέτως,  

από την άλλη μεριά, εξάλλου, παρόλο που, αν και, εντούτοις, ωστόσο, αντιπαραθέτω, 

αντιπαραβάλλω, επιφυλάσσομαι, δε συμμερίζομαι, αντιπροτείνω, τα υπέρ και τα κατά του 

θέματος, υποστηρίζεται η άποψη, είναι γενικά αποδεκτό, θεωρείται λίαν παράξενο, 

αμφισβητείται, έχει αποδειχτεί. 

 

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

1. Διατυπώνουμε τη θέση μας (την άποψή μας) πάνω στο θέμα. 
2. Γράφουμε επιχειρήματα, εμπειρίες, μαρτυρίες, λόγια ειδικών, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα για να στηρίξουμε τη θέση μας. 
3. Γράφουμε κανόνες, σχόλια και γενικεύσεις που στηρίζουν τη θέση μας.              
4. Γράφουμε αντίθετες θέσεις-απόψεις. 
5. Γράφουμε με ποιο τρόπο στηρίζουν οι άλλοι τις αντίθετες θέσεις-απόψεις. 
6. Ανασκευή: Επαναπροσδιορίζουμε τη θέση μας και γράφουμε τις προϋποθέσεις κάτω από τις 

οποίες ισχύει η θέση μας. 
(Ματσαγγούρας, 2004) 
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ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Το δημοσιογραφικό άρθρο μπορεί να φιλοξενήσει άλλα τα κειμενικά 

είδη) 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

Τι συνέβη; 

Πότε συνέβη; 

Πού συνέβη; 

Ποιοι εμπλέκονται; 

Πώς συνέβη; 

Γιατί συνέβη;  

Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό που έγινε; 

Ποια είναι τα αποτελέσματα, οι συνέπειες; 

Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα; 

Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες; 

Τι λένε οι άλλοι; 

Ποια είναι η προσωπική μου άποψη; 

Τελικά συμπεράσματα 

 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΙΔΟΣ 

Η πρόσκληση αποτελεί μορφή επικοινωνίας μεταξύ ατόμων που γνωρίζονται προσωπικά. 

Είναι μια σύντομη μορφή επιστολής με δεδομένο σκοπό, ενώ ο σκοπός δεν είναι δεδομένος 

στην επιστολή.  
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 Δομικά στοιχεία πρόσκλησης  

Τοποχρονολογία 

Προσφώνηση 

Εκδήλωση στην οποία προσκαλείται ο παραλήπτης  

Τόπος και χρόνος πραγματοποίησης της εκδήλωσης. 

Το ακριβές περιεχόμενο της εκδήλωσης. 

Ποιοι άλλοι έχουν προσκληθεί. 

Οι λόγοι για τους οποίους ο προσκαλών απευθύνεται στον προσκαλούμενο. 

Οι λόγοι για τους οποίους ο προσκαλούμενος πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόσκληση.  

Οδηγίες μετάβασης στο χώρο της εκδήλωσης αν κρίνεται απαραίτητο. 

Υπογραφή 

 

Χαρακτηριστικά κειμένου 

 Σαφήνεια, πληρότητα, συνοχή, (πληροφορίες με λογική σειρά, επιρρηματικές φράσεις που 

δηλώνουν σχέσεις, σύνδεσμοι μεταξύ προτάσεων και παραγράφων).  

Ύφος κειμένου πρόσκλησης 

Η σχέση του αποστολέα με τον παραλήπτη, αλλά και ο σκοπός της επικοινωνίας ορίζουν το 

ύφος. 

 

Χρήση πιθανών ρημάτων: θα γίνει, θα ακολουθήσει, θα σας περιμένουμε, θα διατίθεται, θα 

πραγματοποιηθεί. 

(Ματσαγγούρας, 2004) 
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ΚΛΕΙΔΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ (Σπαντιδάκης, 2011) 

Έξυπνες ερωτήσεις ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   

Διάβασα καλά το θέμα μας;   

Έχω επιλέξει το ακροατήριο για το οποίο γράφω το κείμενό μου;   

Ξέρω τι θέλει το ακροατήριό μου να μάθει;   

Κατέγραψα όλες μου τις ιδέες σε ένα πρόχειρο χαρτί;   

Έχω επιλέξει τι είδους κείμενο θέλω να γράψω;   

Ξέρω ποια δομικά στοιχεία περιλαμβάνει το κείμενο που έχω επιλέξει;   

Έχω φτιάξει περίγραμμα για το τι θα πω;   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ   

Διάλεξα τι θα γράψω;   

Διέγραψα τις όμοιες ιδέες;   

Διάλεξα τις καλύτερες ιδέες;   

Αρίθμησα τις ιδέες μου;   

Βεβαιώθηκα ότι έχω τις ιδέες στη σειρά που μου αρέσει;   

1η  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ   

Κατέγραψα τις ιδέες σε ολοκληρωμένες προτάσεις;   

Έχει κάθε παράγραφος θεματική πρόταση;   

Έχει κάθε παράγραφος υποστηρικτικές προτάσεις;   

Έχω γράψει σε κάθε παράγραφο την πρόταση κατακλείδα;   

Έγραψα χωρίς να ανησυχώ για τα λάθη;   

Αναζήτησα πληροφορίες από βιβλία;   

ΒΕΛΤΙΩΣΗ   

Είμαι σίγουρος/η ότι έχω γράψει όλα όσα είχα αρχικά στο μυαλό μου;   

Ξαναδιάβασα το κείμενό μου;    

Έχει το κείμενό μου απλές προτάσεις για το ακροατήριο;   

Είμαι σίγουρος ότι  θα αρέσει στο ακροατήριό μου;   

Εντόπισα τι θέλω να αλλάξω;   

Προκαλεί αίσθηση η λύση που έχω δώσει;   

Μήπως το κείμενό μου είναι σύντομο;   

Υπάρχει κορύφωση στο κείμενό μου;   

Μήπως θα βοηθούσε αν έγραφα μερικά παραδείγματα;   

Είναι αναγκαίο να γράψω κάποιο διάλογο;   

Πώς αλλιώς θα μπορούσα να γράψω αυτό που ήδη έχω γράψει;   

Μήπως οι προτάσεις σταματούν απότομα και δε συνδέονται μεταξύ τους;   

Έχω χρησιμοποιήσει λέξεις που να συνδέουν τις παραγράφους;   

Είναι ευανάγνωστο το κείμενό μου;   

Διόρθωσα ορθογραφικά λάθη;   

Άκουσα τις παρατηρήσεις του ακροατηρίου μου;   

Έκανα την τελική καταγραφή;   
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

1. Αυτοβελτίωση 

Όνομα συγγραφέα: ________________________________ 

 

Επώνυμο συγγραφέα: ______________________________ 

 

Γράφω τις βελτιώσεις που έκανα στο γραπτό μου: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Ετεροβελτίωση 

Όνομα συμμαθητή:  ____________________________ 

 

Επώνυμο συμμαθητή:  ___________________________ 

 

Γράφω τις βελτιώσεις που έκανα στο γραπτό του/της συμμαθητή/τριάς 

μου: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Βελτιώσεις της εκπαιδευτικού: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Η διαδικασία συγγραφής γίνεται σε στάδια (ΣΟΚΑΡΕ): 
 1) Σχεδιασμός:  

 Στο στάδιο αυτό σχεδιάζουμε, θέτουμε ερωτήματα και βάζουμε στόχους. Βρίσκουμε γρήγορα 

ιδέες (ιδεοθύελλα), φτιάχνουμε νοητικούς χάρτες ή   διαγράμματα. Στο τέλος ελέγχουμε πάλι 

τις ιδέες μας, κάποιες από αυτές τις διατηρούμε, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να τις 

διαγράψουμε.  

 Γενικά, το πρώτο αυτό στάδιο είναι το στάδιο της γέννησης των ιδεών μας. 

2) Οργάνωση: 

 Στο στάδιο αυτό οργανώνουμε τις ιδέες μας, τις ταξινομούμε σε παραγράφους, τις 

τοποθετούμε σε λογική σειρά, ώστε να βγαίνει νόημα και να υπάρχει λογική συνέχεια. Οι 

ιδέες μπορεί να οργανωθούν για παράδειγμα σε έναν πίνακα, μπορεί να χρησιμοποιήσει 

αριθμούς, γραμμές, σχήματα, καταλόγους και υπογραμμίσεις. Όλα αυτά τα κάνει 

λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό για τον οποίο γράφει, καθώς και τις ανάγκες του ακροατηρίου 

του, τις οποίες πρέπει να ικανοποιήσει.  

 Στο στάδιο αυτό αναζητούμε πρόλογο και επίλογο για το κείμενό μας. 

 Στο τέλος επανελέγχουμε πάλι την οργάνωση των ιδεών μας, κάνουμε αλλαγές, διαγραφές ή 

προσθέτουμε νέες ιδέες αν χρειάζεται. 

3)1η  Καταγραφή: 

 Στο στάδιο αυτό καταγράφουμε τις ιδέες μας και τις αναπτύσσουμε σε παραγράφους. 

Προσέχουμε τη σύνδεση των προτάσεων και των παραγράφων με τις κατάλληλες συνδετικές 

λέξεις. Χρησιμοποιούμε το κατάλληλο ύφος για την περίσταση της επικοινωνίας. Στη φάση 

αυτή καλό είναι να μην ανησυχούμε για τα ορθογραφικά λάθη. Τα ορθογραφικά λάθη για τα 

οποία αμφιβάλουμε ή μας προβληματίζουν, τα υπογραμμίζουμε και τα αφήνουμε για την 

επόμενη φάση. 

4) Βελτίωση – Έκδοση: 

 Θα μπορούσαμε το στάδιο της βελτίωσης να το ονομάσουμε «πρόβα», αφού το κείμενο που 

γράφεται μπορεί να μην είναι το τελικό. Εδώ βελτιώνουμε το κείμενο της πρώτης 

καταγραφής, από άποψη περιεχομένου, δομής πρότασης, παραγράφου, τελικού κειμένου, 

λεξιλογίου, γραμματικά και ορθογραφικά λάθη, καθώς και σημεία στίξης.  

 Το στάδιο αυτό γίνεται σε δυο βήματα. 

Α) Αυτό-αξιολόγηση του κειμένου. Ελέγχουμε τις ιδέες, τη συνοχή του κειμένου, τις 

προτάσεις, τις παραγράφους, το λεξιλόγιο και την ορθογραφία. 

Β) Ετερο-αξιολόγηση του κειμένου, η οποία γίνεται από κάποιον άλλο.  

 Όποιος αξιολογεί ένα γραπτό, αιτιολογεί τις απόψεις του και προτείνει βελτιώσεις. 

 Στη φάση της έκδοσης, «μοιραζόμαστε», «κοινωνούμε» το κείμενο μας με το ακροατήριο στο 

οποίο απευθυνόμαστε. 

 

ΑΣΕ: Έχω πάντα στο μυαλό μου το Ακροατήριο στο οποίο απευθύνομαι, το Σκοπό για τον 

οποίο γράφω και το Είδος του κειμένου! 

                         (Σπαντιδάκης, 2011) 
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V   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

(Υλικό για τον τοίχο της τάξης)                                                                                                                                                                             
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Σχεδιασμός 

Οργάνωση 

Καταγραφή 

Αναθεώρηση- 

Βελτίωση 

Έκδοση 
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(Υλικό για τον τοίχο) 

Ακροατήριο 

 

Σκοπός 

 

Είδος 
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Επιπλέον κείμενα που δόθηκαν κατά την παρέμβαση 
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 Το άρθρο προέρχεται από την εφημερίδα «Οι Ερευνητές», που κυκλοφόρησε ως ένθετο με 

την εφημερίδα «Καθημερινή», το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 (φύλλο 627, σελ. 5).  

 

Τι θα πιεις… χωρίς νερό;  (επιχειρηματολογικό κείμενο) 

 Από ο 1992, κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Είναι 

μια μέρα αφιερωμένη σε ένα αναντικατάστατο αγαθό της ζωής μας που λιγοστεύει.  

 Αν και είναι γνωστό πως το νερό είναι απαραίτητο για κάθε ζωντανό οργανισμό της Γης, 

δυστυχώς οι λόγοι για να γιορτάζουμε μια τέτοια μέρα όλο και λιγοστεύουν. Όπως και το ίδιο 

το νερό δηλαδή… Τι φταίει;  

 Το νερό γίνεται όλο και λιγότερο εξαιτίας της εντατικής εκμετάλλευσης των πόρων του 

πλανήτη μας, της σπατάλης, της ρύπανσης. Το νερό, δυστυχώς, δε ρέει το ίδιο παντού! 

 Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία για την έλλειψη νερού: 

 Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι (δηλαδή το 1/6 περίπου του πληθυσμού της Γης) δεν 
έχουν πρόσβαση σε πηγές νερού. 

 400 εκατομμύρια παιδιά (σχεδόν το 1/5 των παιδιών του κόσμου) στερούνται ακόμα και την 
ελάχιστη ποσότητα καθαρού νερού που χρειάζονται για να ζήσουν. 

 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες εξαιτίας μολυσμένου νερού, 
δεκαπλάσιοι από τα θύματα των πολέμων.  

 300 σημεία σε όλο τον πλανήτη αποτελούν, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ), περιοχές στις οποίες είναι πιθανόν να ξεκινήσουν πόλεμοι εξαιτίας της έλλειψης 
νερού.   
Σύμφωνα με  στοιχεία σχετικά με τη σπατάλη νερού, κάθε πολίτης στις ανεπτυγμένες χώρες 

έχει στη διάθεσή του καθημερινά για οικιακή χρήση 500  λίτρα νερό. Επίσης, η κατανάλωση 

νερού αυξάνεται παγκοσμίως κατά 5,9% κάθε χρόνο.  

 Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν θα τελειώσει το νερό και έτσι στην καθημερινή τους ζωή 

το σπαταλούν άσκοπα και χωρίς να σκέφτονται αυτούς που το στερούνται.  

  Ωστόσο ο ΟΗΕ άρχισε το 2004 μια καμπάνια που θα διαρκέσει 10 χρόνια, με τίτλο «Νερό για 

Ζωή». Οι κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή την καμπάνια 

δραστηριοποιούνται ώστε να εξασφαλίσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους 

πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε βασικές συνθήκες υγιεινής.  

 Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό, όπως οι ακόλουθοι: 

1. Κλείνω τη βρύση όταν βουρτσίζω τα δόντια μου ή όταν σαπουνίζομαι στη διάρκεια του ντους.  
2. Ελέγχω πιθανή διαρροή νερού στο καζανάκι της τουαλέτας. Μπορούμε να βάλουμε μέσα στο 

καζανάκι ένα πλαστικό μπουκάλι, για να μειώσουμε τον όγκο του νερού που θα τρέχει σε 
κάθε χρήση.  

3. Προτιμώ να έχω μπουκάλια με κρύο νερό στο ψυγείο, αντί να ανοίγω κάθε φορά τη βρύση 
περιμένοντας να έρθει το κρύο.  

4. Χρησιμοποιούμε το πλυντήριο πιάτων και ρούχων, μόνο όταν γεμίσει.  
5. Δεν ξεπαγώνουμε κατεψυγμένα τρόφιμα βάζοντάς τα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό. Τα 

αφήνουμε από την προηγούμενη μέρα έξω ή στη συντήρηση του ψυγείου. 
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να μας προβληματίσουν σχετικά με την ανεκτίμητη αξία του 

νερού και ταυτόχρονα την σπατάλη που γίνεται στον πολιτισμένο κόσμο. Η άποψη ότι το νερό 

είναι ανεξάντλητο, δεν ισχύει με τη σπατάλη που γίνεται. Το χρυσό και το πετρέλαιο τα 

πληρώνουμε ακριβά, ενώ το νερό το εξασφαλίζουμε με πολύ λιγότερα χρήματα. Ίσως γι’ αυτό 

το σπαταλάμε χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Επίσης δεν σκεφτόμαστε αυτούς που το 

στερούνται. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι χωρίς νερό δε μπορεί να υπάρξει ζωή. 
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                                                                    Βασιλική Χρυσοστομίδου 

  Το άρθρο προέρχεται από την εφημερίδα «Ερευνητές», που κυκλοφόρησε με την εφημερίδα 

«Καθημερινή», το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009, φύλλο 526, σελίδα 17.  

Η γέφυρα δράκος 

 Η γέφυρα αυτή έχει σχήμα «S» και από μακριά μοιάζει με μεγάλο δράκο που ξεπροβάλλει 

από τη θάλασσα. Δράκος δεν είναι, αλλά σίγουρα είναι μεγάλη. Για την ακρίβεια, είναι η 

μεγαλύτερη υπερθαλάσσια γέφυρα του κόσμου. 

  Η γέφυρα Χανγκ-τσόου εγκαινιάστηκε στις 26 Ιουνίου 2007 με μεγάλη λαμπρότητα, καθώς 

αντικατοπτρίζει την τεχνολογική δύναμη της σύγχρονης Κίνας. Είναι η μεγαλύτερη 

υπερθαλάσσια γέφυρα του κόσμου. Το μήκος της φτάνει τα 36  χιλιόμετρα, σπάζοντας έτσι το 

ρεκόρ των 32,5  χιλιομέτρων της γέφυρας Ντονγκ-χάι, που βρίσκεται επίσης στην Κίνα. Για να 

έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, σας θυμίζουμε ότι η γέφυρα στο Ρίο-Αντίρριο έχει μήκος 2,8  

χιλιόμετρα, είναι δηλαδή σχεδόν δεκατρείς φορές μικρότερη από την κινέζικη γέφυρα. Η 

γέφυρα Χανγκ-τσόου συνδέει την πόλη Τζιασίνγκ, κοντά στη Σαγκάη, με την πόλη Νινγκ-πο. 

Πριν από την κατασκευή της, για να πάει κανείς από την πόλη Νινγκ-πο στη Σαγκάη έπρεπε να 

διανύσει 400  χλμ., ενώ τώρα η απόσταση αυτή  μειώθηκε στα 80 χλμ. 

  Η γέφυρα Χανγκ-τσόου άρχισε να κατασκευάζεται στις 8 Ιουνίου 2003 απασχολώντας 6.000 

εργάτες. Για τη δημιουργία της χρειάστηκε να ενωθούν δεκάδες μεταλλικά πλαίσια, τα οποία 

στη συνέχεια καλύφθηκαν με άσφαλτο. Όπως αναφέραμε, από μακριά η γέφυρα, λόγω του 

σχήματος «S» που έχει, μοιάζει με δράκο. Αυτό το σχήμα την προστατεύει από τον 

πραγματικό «Ασημένιο Δράκο», ένα ιδιαίτερα ισχυρό παλιρροϊκό κύμα, που εμφανίζεται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα στην περιοχή. Μετά το τέλος των εργασιών η γέφυρα είχε μήκος 

ακριβώς 35.673  μ. και διέθετε έξι λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας σε δυο κατευθύνσεις.  

  Ας υποθέσουμε ότι ένας οδηγός, ενώ έχει ξεκινήσει την πορεία του στη γέφυρα Χανγκ-

τσόου, ανακαλύπτει ότι όπου να’ ναι θα μείνει από βενζίνη. Τι κάνει; Σταματάει το αυτοκίνητο 

και αρχίζει να κλαίει τη μοίρα του; Όχι βέβαια! Οι κινεζικές Αρχές έχουν προβλέψει και αυτήν 

την περίπτωση. Έτσι, στο μέσο περίπου της διαδρομής κατασκευάζεται ένα ολόκληρο… νησί,  

που θα παρέχει υπηρεσίες στους ταξιδιώτες. Σε αυτό θα μπορεί κανείς να κάνει στάση για να 

ξεκουραστεί, να φάει, να προμηθευτεί βενζίνη και όχι μόνο… Θα υπάρχει επίσης ξενοδοχείο, 

συνεδριακός χώρος, πύργος ελέγχου και πολλά άλλα. Φυσικά, δεν πρόκειται για πραγματικό 

νησί, αλλά για μια πλωτή πλατφόρμα, στηριγμένη σε πυλώνες, ώστε να μην εμποδίζει το 

θαλάσσιο ρεύμα του κόλπου.  

                                                                                             Δημήτρης Κομητόπουλος 
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 (Διασκευασμένο άρθρο που κυκλοφόρησε στην εφημερίδα με τίτλο «Ερευνητές» στην 

«Καθημερινή», το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010, τεύχος 576, σελ. 6). 

 

                                                     Το ελάφι με την ιερή μυρωδιά 

 

 Ψηλά στα βουνά της βορειοανατολικής Ασίας, στα Ιμαλάια, ένας απαλός ήχος πλανιέται 

πάνω από το δάσος. Σε ένα ξέφωτο ένα νεαρό αγόρι ξαποσταίνει παίζοντας φλογέρα. Ο 

Σαράκι, όπως ήταν το όνομά του, ήξερε πως το ζώο που αναζητούσε θα ερχόταν να 

συναντήσει τη μουσική!  

 Οι θάμνοι θρόισαν. Ο Σαράκι κράτησε την ανάσα του. Αλλά καθώς άφηνε κάτω τη φλογέρα, 

ένα κλαδί έσπασε και το πλάσμα που πλησίαζε πήδηξε μακριά. Τι κρίμα! Με πόσο κόπο είχε 

ακολουθήσει το ορεινό μονοπάτι! Και για πόσες ώρες περίμενε γι’ αυτό και μόνο το σκοπό, να 

δει δηλαδή το σπάνιο ελάφι μασκ και να μυρίσει την ιερή μυρωδιά του! 

 Ο Σαράκι πάντα ήθελε να δει το σπάνιο αυτό ελάφι, με τα δόντια σαν χαυλιόδοντες και χωρίς 

καθόλου κέρατα. Αλλά πιο πολύ απ’ όλα ήθελε να μυρίσει τη μυρωδιά του μασκ. Εξαιτίας 

αυτής της μυρωδιάς το μικρόσωμο ελάφι ήταν τόσο σπάνιο τώρα πια. 

  Το αρσενικό ελάφι είχε ένα μικρό σάκο στην κοιλιά του με μυρωδάτους αδένες, οι οποίοι 

παράγουν μια ευωδιαστή ουσία, το μασκ. Αυτήν την ουσία τα αρσενικά ελάφια τη 

χρησιμοποιούν για να σημαδεύουν τα εδάφη τους και να προσελκύσουν τα θηλυκά. Οι 

άνθρωποι απ’ τους αρχαίους χρόνους της είχαν δώσει μεγάλη αξία. Οι αρωματοποιοί τη 

χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάζουν δυνατά αρώματα, ενώ πολλοί πίστευαν ότι ήταν 

ισχυρό γιατρικό. Κάθε αρσενικό ελάφι παράγει μόνο λίγα γραμμάρια μασκ και αυτός είναι ο 

λόγος που κάθε χρόνο σκοτώνονται χιλιάδες ελάφια παράνομα. Ένα γραμμάριο μασκ, αξίζει 

τρεις φορές περισσότερο από ένα γραμμάριο χρυσού.  

 Οι παππούδες του Σαράκι διηγούνταν ότι όταν εκείνοι ήταν στην ηλικία του, τα ελάφια μασκ 

ήταν άφθονα. Το χειμώνα, την εποχή που ζευγάρωναν, τα έβλεπαν εύκολα, καθώς τα 

αρσενικά μάχονταν άλλα αρσενικά και κυνηγούσαν τα θηλυκά στο δάσος. Τότε η μυρωδιά 

τους απλωνόταν παντού στον αέρα. Την ίδια περίοδο εκμεταλλεύονταν οι άνθρωποι για να τα 

κυνηγήσουν. Έπαιζαν ξύλινες φλογέρες φτιαγμένες από σημύδα, που ο ήχος τους θύμιζε το 

κλάμα νεαρών ελαφιών και όταν τα ενήλικα πλησίαζαν τα σκότωναν με δηλητηριασμένα 

βέλη. 

 Τα ελάφια μασκ δε θα είχαν γίνει τόσο σπάνια τόσο γρήγορα, αν οι άνθρωποι είχαν κρατήσει 

τους παλιούς αυτούς παραδοσιακούς τρόπους κυνηγιού. Αντί γι’ αυτούς όμως, είχαν αρχίσει 

να χρησιμοποιούν όπλα, σκύλους και περίπλοκες παγίδες… 

 Ο Σαράκι άρχισε να σκαρφαλώνει ξανά στην πλαγιά του βουνού. Τώρα ακολουθούσε το 

μονοπάτι που είχε χαράξει το ίδιο το ελάφι, καθώς έβοσκε γρασίδι στο διάβα του. Το αγόρι 

δυσκολευόταν πολύ. Δεν είχε τα σβέλτα πόδια των ελαφιών μασκ, ούτε μπορούσε να πηδήξει 

με την ίδια ευκολία όπως εκείνα. Και ο αέρας που φυσούσε τον έκανε να τουρτουρίζει. 

Κουκουλώθηκε όσο μπορούσε καλύτερα και συνέχισε να σκαρφαλώνει. Ο ήλιος άρχιζε να 

δύει και το λυκόφως δεν τον άφηνε να δει καλά.  

 Ξαφνικά μια δυνατή μυρωδιά γέμισε τα ρουθούνια του! Κοίταξε ψηλά στο μονοπάτι. Μέσα 

στο μισοσκόταδο διέκρινε τις φιγούρες δυο αρσενικών ελαφιών να παλεύουν αγκαλιασμένα. 

Προσπαθούσαν να τρυπήσουν το ένα το άλλο με τα μοναδικά τους όπλα, τα δόντια που 

πρόβαλλαν από το πάνω σαγόνι τους. Ο Σαράκι πλησίασε πιο πολύ. Κρύφτηκε πίσω από ένα 
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θάμνο και παρακολουθούσε την πάλη. Ακόμη και στο λιγοστό φως μπορούσε να δει τις ουλές 

που είχαν στη ράχη και στο πλευρό τους από προηγούμενες μάχες.  

 Χαμογέλασε ευτυχισμένος. Επιτέλους, η κοπιαστική αναζήτησή του είχε δώσει καρπούς. Από 

δω και πέρα θα μπορούσε να διηγείται και αυτός ότι κάποτε είδε από κοντά το σπάνιο ελάφι 

τασκ. Μα πάνω απ’ όλα, ότι μπόρεσε να μυρίσει την ιερή μυρωδιά του! 

                                                                          

                                                                                                        Ελένη Φατσέα 
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Εφημερίδα «Ερευνητές», ένθετο στην εφημερίδα «Καθημερινή», 19/02/2011, σελ.12-13. 

 

ΕΝΑΣ ΝΤΑΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ 

 

 Βία και εκφοβισμό στο σχολείο έχουμε όταν ένα παιδί γίνεται θύμα των προσώπων της 

σχολικής κοινότητας. Όταν όλοι ή κάποιοι (με την ανοχή των υπολοίπων) κοροϊδεύουν 

κάποιον/α μαθητή/τρια, του/της κάνουν κακόγουστες πλάκες, τον/την προσβάλλουν ή 

τον/την απομονώνουν. Μπορεί ακόμα να τον/την απειλήσουν, να του/της ασκήσουν 

σωματική βία, λεκτική βία ή να τον/την απομονώσουν.  

 Το θύμα υποφέρει συνήθως σιωπηλά. Γιατί; Γιατί οι θύτες, οι μάγκες της παρέας, οι 

«αρχηγοί», οι εξυπνάκηδες (αγόρια και κορίτσια) δημιουργούν κλίμα φόβου και 

τρομοκρατίας. Κάνουν το θύμα να αισθάνεται ότι, αν μιλήσει ή αντισταθεί, τα πράγματα θα 

χειροτερέψουν.  

 Σου επιτίθεται κάποιος εξυπνάκιας στο σχολείο σου; Βρες το θάρρος να μιλήσεις σε κάποιον. 

Μην υποκύψεις στο φόβο και στις απειλές των νταήδων. Να ξέρεις ότι έχεις συμμάχους που 

ίσως φοβούνται κι αυτοί να μιλήσουν. Πρώτα από όλα πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου 

και στην αξία σου. Αυτό είναι το «κλειδί». Χωρίς να το καταλαβαίνεις, έτσι κάνεις και τους 

άλλους να σε σέβονται. Όσο για το θύτη που ίσως κρύβουμε όλοι μέσα μας, καλό είναι να 

παρατηρείς τις συμπεριφορές σου που πληγώνουν και να τις αναθεωρείς.  

 Να μην παρασύρεσαι από τους «δυνατούς» και τη γνώμη των πολλών. Άλλωστε πολλές 

φορές αποδεικνύεται ότι ο «χαζός», ο «προβληματικός», ο «άσχημος» ή όπως αλλιώς 

ονομάζουν το θύμα, είναι μια χαρά παιδί. 

 Τέλος, αν παρατηρήσεις φαινόμενα εκφοβισμού, μπορείς να ενισχύσεις με τη στάση σου το 

θύμα. Μπορείς να μιλήσεις στους ενήλικες και να μιλήσεις για το πρόβλημα στην ομάδα 

συνομηλίκων για να βρείτε έξυπνες λύσεις, όπως αυτήν που εφάρμοσε ένα σχολείο: Το θεσμό 

των φίλων. Μαθητές ανέλαβαν εθελοντικά να συζητούν και να ενισχύουν άλλους μαθητές 

που ήθελαν βοήθεια ως θύματα εκφοβισμού. Καλό!!!  

 

                                                                                 Δημοσιογράφος: Ελένη Σβορώνου 

 

 

1ο Θέμα: Ένα παιδί του σχολείου είναι θύμα εκφοβισμού μιας μικροομάδας συμμαθητών. 

Προσπάθησε να τον πείσεις να μιλήσει για το πρόβλημά του. 

 

2ο Θέμα: Προσπάθησε να πείσεις το «νταή» του σχολείου να αλλάξει την επιθετική στάση και 

συμπεριφορά του απέναντι σε κάποιους άλλους μαθητές.  
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Φωτογραφικό υλικό 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Φάκελοι συλλογής υλικού (portfolio) 
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Τα δομικά στοιχεία των κειμενικών ειδών, όπως αναρτήθηκαν στον τοίχο της τάξης της 

πειραματικής ομάδας Π1 
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