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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια των καθηκόντων µας ως 

µετεκπαιδευόµενοι δάσκαλοι στο ∆ιδασκαλείο της Πάτρας. 

Εντοπίζοντας αυθεντικά επικοινωνιακά κείµενα στα σχολικά 

εγχειρίδια αλλά και σε διάφορα έντυπα µέσα ( εφηµερίδες περιοδικά 

κ.λπ.) επιδιώξαµε να τα αξιοποιήσουµε επικοινωνιακά, ούτως ώστε η 

µαθητική οµάδα ή ο µαθητής να δραστηριοποιηθεί λεκτικά µέσα από τη 

λειτουργικότητα που θα του προσφέρει το κείµενο. 

Ο ∆άσκαλος λοιπόν πρέπει να αυτοσχεδιάζει στη συλλογή και 

προσφορά του υλικού, γιατί η δυνατότητα των σχολικών βιβλίων στην 

επικοινωνιακή προσέγγιση είναι περιορισµένη, αφ’ ενός γιατί είναι 

προσκολληµένα στη δοµιστική αντίληψη αφ’ ετέρου δεν παράγουν 

συνθήκες επικοινωνίας και περίστασης για να αξιοποιηθούν από τους 

µαθητές. 

Έχοντας υπόψη µας τα παραπάνω χωρίσαµε την εργασία µας σε δύο 

µέρη:  

Στο πρώτο , το θεωρητικό, όπου: 

Α΄ ενοτ.  Θεωρητικές παραδοχές – Μεθοδολογία της Επικοινωνιακής 

αντίληψης 

Β΄ ενοτ.   Εξετάζουµε τη Γλώσσα Επιστηµονικά µέσα από τις 

επιστήµες που ασχολήθηκαν και την ανέπτυξαν. 

Κεφάλαιο 1ο 

1.1 Γλώσσα και Γλωσσολογία. 

1.2 Η φύση της ανθρώπινης γλώσσας. 

Κεφάλαιο 2ο 

2.1 Η διδακτική της Γλώσσας ως ανεξάρτητος Επιστηµονικός κλάδος 

της Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας. 

2.1.1 Η προϊστορία 

3.1.2 Οι σύγχρονες εξελίξεις 
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3.1.3 Οριοθετώντας τη νέα Επιστήµη 

Γ΄ ενότ.   1. Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία. 

1. Προτάσεις Επικοινωνιακής γλωσσικής διδασκαλίας. 

2. Μέθοδοι – Τεχνικές Επικοινωνιακής αξιοποίησης του Γλωσσικού 

µαθήµατος. 

3. Γενικές παρατηρήσεις και σχόλια – Χρησιµότητα των αυθεντικών 

κειµένων στη διδακτική µεθοδολογία. 

 Στο δεύτερο, το πρακτικό, αναφερόµαστε σε κείµενα των σχολικών 

βιβλίων παρατηρώντας και κάνοντας κριτική θεώρηση σ’ αυτά αλλά και 

εµπλουτίζοντας µε δικές µας προτάσεις την επικοινωνιακή αξιοποίησή 

τους.  
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1ο Μέρος (θεωρητικό) 

Α΄ Ενότητα 

Θεωρητικές παραδοχές 

α) Ο Γραπτός Λόγος επιτελεί Επικοινωνιακή Λειτουργία: 

Τα κείµενα ως µέσα Επικοινωνίας έχουν σαφή σκοπό και 

συγκεκριµένους αποδέκτες. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν µέρος του 

πλαισίου µέσα στο οποίο παράγεται ένα κείµενο και διαµορφώνουν το 

εννοιολογικό και πολιτιστικό περιεχόµενο, τη δοµή και το στυλ έκφρασης 

του κειµένου. Έτσι, το καθιστούν αυθεντικό κείµενο µέσα από το οποίο ο 

συγγραφέας ‘‘κατασκευάζει’’ την πραγµατικότητα, όπως αυτός την 

αντιλαµβάνεται, και την παρουσιάζει ως πρόταγµα προς διαπραγµάτευση 

στον αναγνώστη. 

β) Ο Γραπτός λόγος είναι κοινωνικά προσδιορισµένος: Ο λόγος ως 

επικοινωνιακή διαδικασία είναι από τη φύση του κοινωνικά 

προσδιορισµένος, γιατί απλούστατα 

I. Προϋποθέτει τους ‘‘άλλους’’ προς τους οποίους απευθύνεται, 

II. ∆ανείζεται από την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά έννοιες, ιδέες και 

σχήµατα. 

III. Εκφράζεται µε όρους που ακολουθούν τις κοινωνικές συµβάσεις. 

IV. Αναφέρεται σε γεγονότα, καταστάσεις, προβλήµατα και ερωτήµατα 

που αφορούν το κοινωνικό συγκείµενο µέσα στο οποίο αναπτύσσεται, και  

V. Αποβλέπει στο να επηρεάσει τους αποδέκτες του ( βλ. και Hayes 

1996,5   Kellogg 1994,6) 

γ) Ο Προφορικός λόγος είναι γλώσσα ήχων, έχει συνοµιλητή και 

λειτουργεί ανατροφοδοτικά κατά την ώρα της Επικοινωνίας µε άµεσο 

τρόπο. Μέσα από αυτές τις ανατροφοδοτήσεις ο συνοµιλητής 

ενσωµατώνει επιπρόσθετες πληροφορίες, παρέχει επεξηγήσεις, 

αναδιατυπώνει τη σκέψη του, διευκρινίζει τις χρονικές, αιτιολογικές και 
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τελολογικές σχέσεις και, γενικότερα, καθιστά το λόγο του πληρέστερο και 

κατανοητό. 

δ) Οι συγκεκριµένες συνθήκες επικοινωνίας αποτελούν 

προϋπόθεση για την επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά γλωσσικής 

µορφής γιατί βασικές ιδιότητες της γλώσσας είναι η ποικιλία, η 

πολυµορφία και η διαφοροποίηση. 

ε) Η γνώση του συστήµατος της γλώσσας αναπτύσσει την 

επικοινωνιακή ικανότητα, η οποία µε τη σειρά της βοηθάει στην 

κατάκτηση της γλώσσας, άρα η διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται στα 

κίνητρα και τις ανάγκες του µαθητή για να προσδοκά ενίσχυση και 

βελτίωση τόσο της γλωσσικής  όσο και της Επικοινωνιακής ικανότητας. 

στ) Η τάξη µαζί µε το ∆άσκαλο είναι µια οµάδα συνεργαζόµενων 

µελών που θεωρεί το ‘‘λάθος’’ ένα φυσιολογικό φαινόµενο, τη φυσική και 

αβίαστη ανακάλυψη των κανόνων της γλώσσας διδακτικό γεγονός, την 

αξιολόγηση µια διαδικασία απαραίτητη και τη διδασκαλία να µην 

περιορίζεται. 

 

Μεθοδολογία της Επικοινωνιακής αντίληψης: 

1. Στόχος του Σχολείου και εργαλείο εξάσκησης πρέπει να είναι η 

σύνθεση ολοκληρωµένων κειµένων και όχι µεµονωµένων προτάσεων, 

τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Επικοινωνίας. 

2. Πρέπει να διδάσκονται στους µαθητές άµεσα τα είδη του λόγου που 

διαµορφώνουν οι ανάγκες της Επικοινωνίας ( όπως περιγραφή, 

αφήγηση, διαλεκτική αντιπαράθεση, επιστολή, αγγελία, διαφήµιση 

κ.τ.λ.) καθώς και τα στοιχεία του περιεχοµένου, της δοµής και του 

στυλ έκφρασης, τα οποία θεωρούνται καθιερωµένα και αποδεκτά από 

την ακαδηµαϊκή κοινότητα και αναγνωρίζονται ως τα δοµικά στοιχεία 

του συγκεκριµένου γραµµατειακού είδους. 
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3. Πρέπει ο Εκπαιδευτικός να διδάξει άµεσα και συστηµατικά ποια είναι 

τα κειµενικά είδη (= αφήγηση, περιγραφή, πραγµατεία κ.τ.λ.) ποια 

είναι τα δοµικά στοιχεία που συγκροτούν κάθε είδος και το 

αντιδιαστέλλουν από τα υπόλοιπα και πώς οργανώνονται σε 

συγκροτηµένο σχήµα τα στοιχεία αυτά στα κείµενα κάθε 

γραµµατειακού είδους. Αυτού του είδους η γνώση συµβάλλει στην 

ποιοτική αναβάθµιση των παραγόµενων από τους µαθητές κειµένων   ( 

βλ. Torrance 1996), αλλά πως όλα αυτά διδάσκονται και σε τι βαθµό 

και µε ποιο ρυθµό εµπλουτίζουµε τον προσωπικό τρόπο έκφρασης ή 

τον αντικαθιστούµε µε τα στοιχεία ντου ακαδηµαϊκά αποδεκτού 

τρόπου γραφής είναι ανοιχτά ερωτήµατα, στα οποία αντιπαρατίθενται 

οι γνώµες των παιδαγωγών. Ο φόβος και η επιφύλαξη, που έχουν 

εκφράσει έντονα οι Habbiday  και Labov ( βλ. Γκότοβος 1990,95) 

είναι µήπως υποτιµηθεί η µητρική γλώσσα του παιδιού και πληγωθεί 

ως ανθρώπινη ύπαρξη. Αν έχει αυτό κατά νου ο Εκπαιδευτικός και 

εξηγήσει ότι η γλώσσα, όπως την µιλάµε, προσφέρεται άριστα για την 

άµεση επικοινωνία µε το περιβάλλον µας ο κίνδυνος µειώνεται. 

∆ιαφορετικές, όµως, κοινωνικές περιστάσεις απαιτούν διαφορετικές 

γλωσσικές συµβάσεις, τις οποίες πρέπει άµεσα να διδαχθούν τα παιδιά 

από το σχολείο, για να έχουν δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές τις 

καταστάσεις. 

4. Επιβάλλεται να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που παρέχει η 

µαθητική µικροοµάδα η οποία µπορεί να λειτουργήσει ως συνοµιλητής 

µε το συγγραφέα- µαθητή κατά τη διαδικασία της συγγραφής και ως 

υπαρκτός αποδέκτης του παραγόµενου κειµένου. 
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Β΄ Ενότητα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Η Επιστηµονική θεώρηση της Γλώσσας. 

1.1  Γλώσσα και Γλωσσολογία.   

Η Γλώσσα αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόµενο που σχετίζεται µε 

όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι 

η Ετερογένεια και η Ανοµοιογένεια των στοιχείων που την απαρτίζουν. 

Για το λόγο αυτό τα προβλήµατα που θέτει είναι πολύµορφα και 

εντάσσονται σε ποικίλα πεδία έρευνας.  Αφού λοιπόν η γλώσσα µε την 

πολυµορφία και την ποικιλία των στοιχείων της είναι αδύνατο να 

αποτελέσει αντικείµενο έρευνας µιας και µόνης επιστήµης, τότε 

προκύπτει το ερώτηµα ‘‘ποιο είναι το συγκεκριµένο και πλήρες 

αντικείµενο της γλωσσολογίας;’’ Ο εισηγητής της σύγχρονης 

γλωσσολογίας F.De Saussure για να απαντήσει στο ανωτέρω ερώτηµα 

προχωρεί στη βασική διάκριση της γλώσσας σε λόγο και οµιλία.  (α) Ο 

λόγος ( langue) αποτελεί το αφηρηµένο σύστηµα της γλωσσικής 

κοινότητας και  (β) Η οµιλία (parole) που σηµαίνει τη συγκεκριµένη κατά 

άτοµο εφαρµογή του γενικού συστήµατος.                                                                            

                                                                              Λόγoς (langue)                         

Γλώσσα  (langage)                                               Οµιλία    (parole)          Το 

συµπέρασµα λοιπόν είναι ότι η γλωσσολογία µελετά τη γλώσσα ως 

ανεξάρτητη πραγµατικότητα ως αυθύπαρκτη οντότητα που διαθέτει 

ιδιαίτερη εσωτερική συγκρότηση και συνοχή και διέπεται από τις δικές 

της αρχές και τους δικούς της νόµους.  Αντίθετα µε τη γλωσσολογία, οι 

άλλοι επιστηµονικοί κλάδοι µελετούν τη γλώσσα περιπτωσιακά και εν 

µέρει στο βαθµό βέβαια που αυτή εφάπτεται ή σχετίζεται µε φαινόµενα 

και αντικείµενα που εµπίπτουν στα πεδία των ερευνών τους. 
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1.2      Η φύση της ανθρώπινης γλώσσας. 

Για ένα φαινόµενο πολύµορφο, πολυδιάστατο και ευρύτατο όπως είναι 

η γλώσσα είναι αδύνατο να διατυπωθεί ένας σύντοµος, σαφής και 

ταυτόχρονα πλήρης ορισµός1. Προτιµήσαµε λοιπόν την απαρίθµηση των 

βασικών της χαρακτηριστικών, όπως αυτά προκύπτουν από τη 

γλωσσολογική ανάλυση επειδή πιστεύουµε ότι οι συνήθεις ορισµοί που 

δίνονται στα λεξικά ή στις εγκυκλοπαίδειες δίνουν ως επί το πλείστον την 

έµφαση σε κάποιο από τα κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας και 

αγνοούν όλα τα υπόλοιπα. 

I. Η γλώσσα είναι σύστηµα σηµείων. 

II. Τα γλωσσικά σηµεία αποτελούν συµβατικό συνδυασµό 

ορισµένης µορφής ( σειράς ήχων /φθόγγων) µε ορισµένο 

περιεχόµενο (σηµασία / έννοια). 

III. Η γλώσσα διαθέτει διπλή άρθρωση. 

IV. Η γλώσσα είναι σύστηµα σχέσεων οι οποίες εκτείνονται σε δύο 

επίπεδα και διακρίνονται αντίστοιχα σε παραδειγµατικές και 

συνταγµατικές2. 

V. Οι γλώσσες διαθέτουν κοινά δοµικά χαρακτηριστικά ( γνωστά 

µε τον όρο universalia) 

VI. Η γλώσσα χρησιµοποιείται για την επίτευξη της επικοινωνίας. 

VII. Η γλώσσα χαρακτηρίζεται από ποικιλία και διαφοροποίηση. 

VIII. Η γλώσσα συνοδεύεται και από ένα πλήθος στοιχείων τα οποία, 

χωρίς να εντάσσονται στο γραµµατικό της σύστηµα, 

συµπληρώνουν και διευκρινίζουν το νόηµα των µηνυµάτων3. 

IX. Η γλώσσα είναι ένα σύστηµα που λειτουργεί συγχρονικά, ενώ 

ταυτόχρονα εξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου. 

                                                           
1 Βλ. σχετικά Χαραλαµπάκης 1992, σ.σ. 17-18 και D. BROWN 1987, σ.σ  3-6 
2 Βλ. Μπαµπινιώτης 1980, σ.σ. 135-140 και Saussure 1916 σ.σ. 170-175 
3 Βλ. Μπαµπινιώτης 1980 σ. 117 
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Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η γλώσσα 

σύµφωνα µε τη σύγχρονη αντίληψη είναι ένα σηµειακό σύστηµα, ένας 

κώδικας που καθιστά δυνατή την επικοινωνία µεταξύ των ατόµων µε την 

προϋπόθεση ότι τα άτοµα αυτά γνωρίζουν τη χρήση του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία και διδακτική της µητρικής Γλώσσας. 

2.1. Η διδακτική της Γλώσσας ως ανεξάρτητος Επιστηµονικός κλάδος 

της Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας  

2.1.1. Η προϊστορία 

Η διδακτική της Γλώσσας έχει, ως πράξη, βαθιές ρίζες που φτάνουν 

µέχρι την αρχαιότητα. Οι αντιλήψεις όµως για τη διδασκαλία της γλώσσας 

άλλαξαν ριζικά κατά την περίοδο των αλεξανδρινών χρόνων, όταν οι 

γενικότερες πολιτιστικές, κοινωνικές και πνευµατικές συνθήκες που 

δηµιουργήθηκαν, συνέβαλαν ώστε το γλωσσικό µάθηµα να ταυτιστεί µε 

τη διδασκαλία της γραµµατικής της αρχαίας Ελληνικής και ειδικότερα της 

αττικής διαλέκτου.  

Την παράδοση των αλεξανδρινών γραµµατικών συνέχισαν οι Ρωµαίοι 

οι οποίοι ακολούθησαν και στον τοµέα της γραµµατικής τον γενικό 

κανόνα που τους ήθελε µαθητές και µιµητές των Ελλήνων. 

Η παράδοση λοιπόν αυτή που ξεκινά από τη Γραµµατική Τέχνη του 

∆ιονυσίου του Θρακός και καταλήγει στις καθολικές γραµµατικές του 

18ου αιώνα θα αρχίσει να παρακµάζει ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα µετά την 

εµφάνιση της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας. 

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της γλωσσικής διδασκαλίας 

διατηρήθηκε στην πατρίδα µας µέχρι τα τελευταία χρόνια, οπότε άρχισαν 

να εµφανίζονται οι πρώτοι προβληµατισµοί, γεγονός που τοποθετείται στα 

µέσα της δεκαετίας του 1970  4. 

3.1.2. Οι σύγχρονές εξελίξεις 

Η παραδοσιακή διδασκαλία είχε εµπειρικό χαρακτήρα. ∆εν διέθετε 

σαφή θεωρητικά θεµέλια, ούτε βέβαια στηριζόταν σε επιστηµονικές                

βάσεις. Με τα δεδοµένα αυτά, ήταν φυσικό να κυριαρχεί στο χώρα ένας 

άκρατος υποκειµενισµός που συχνά άγγιζε τα όρια της αυθαιρεσίας, ενώ η 

                                                           
4 Βλ. σχ. Μήτσης 1995 σελ. 142-52 
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όποια αποτελεσµατικότητα της µεθόδου οφειλόταν κατά κύριο λόγο στη 

δεξιοτεχνία και στο ταλέντο του δασκάλου. 

Η παντοδυναµία της άρχισε να αµφισβητείται µόνο µετά το τέλος του 

∆ευτέρου Παγκοσµίου πολέµου, όταν η διδασκαλία της γλώσσας άρχισε 

να εξελίσσεται βαθµιαία σε αυτόνοµο επιστηµονικό κλάδο κάτω από την 

επίδραση της γλωσσολογίας και ιδιαίτερα του τοµέα εκείνου που είναι 

σήµερα γνωστός ως ‘‘εφαρµοσµένη γλωσσολογία’’5. 

Το συµπέρασµα, εποµένως, είναι ότι η διδακτική των ζωντανών 

γλωσσών ( σε αντίθεση µε την παραδοσιακή µέθοδο που συνιστούσε 

διδακτική των κλασσικών ή νεκρών γλωσσών) είναι ένας πρόσφατος 

επιστηµονικός κλάδος που υπάγεται στον τοµέα της Εφαρµοσµένης 

γλωσσολογίας. Σήµερα ο κλάδος αυτός εµφανίζεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία µε δύο ονοµασίες: 

α΄) ως διδακτική της γλώσσας και 

β΄) ως εφαρµοσµένη γλωσσολογία.   

    3.1.3. Οριοθετώντας τη Νέα επιστήµη. 

Αν  εξετάσουµε προσεκτικά τις δύο προτεινόµενες ονοµασίες θα 

διαπιστώσουµε ότι τόσο ο όρος ‘‘διδακτική της γλώσσας’’ όσο και ο όρος 

‘‘εφαρµοσµένη γλωσσολογία’’ είναι ελλιπείς γιατί εξαίρουν και 

προβάλλουν τη µια µόνο πλευρά του νέου κλάδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Βλ. Μήτσης 1987 και 1991-92 σ.σ. 68-9 και Μπαµπινιώτης 1980, σ. 22-3 
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                  Θεωρητική ή Γενική (σπουδή της ανθρώπινης                    

                                                                     γλώσσας γενικά) 

γλωσσολογία  

                        Εφαρµοσµένη      διδακτική(µητρικής, ξένης) της 

(Επιµέρους εφαρµογές των γενικών                                              γλώσσας  

 θεωρητικών αρχών)                                λεξικογραφία 

                                                                 γλώσσες Η.Υ. 

                                                                 τηλεπικ/νίες-κώδικες 

                                                                 αυτόµατη µετάφραση 

                                                                 παθολογία της γλώσσας 

                                                                  …………………..       

Η διδακτική της γλώσσας δεν στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο στα 

δεδοµένα της γλωσσολογίας. Αντλεί επίσης διδάγµατα, συνεπικουρείται 

και ενισχύεται µεθοδολογικά τόσο από την Παιδαγωγική όσο και από 

διεπιστηµονικούς γλωσσολογικούς κλάδους, κυριότεροι από τους οποίους 

είναι η ψυχογλωσσολογία και η κοινωνιογλωσσολογία.  

Ήδη, η ανατολή του 21ου  θα έχει να επιδείξει τη γένεση µιας νέας 

επιστήµης η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο των ‘‘επιστηµών του 

ανθρώπου’’ και η οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα ελπιδοφόρο 

µήνυµα για το µέλλον. 

Η πλήρης ονοµασία της νέας επιστήµης, σύµφωνα τουλάχιστον µε τα 

µέχρις στιγµής δεδοµένα,  πρέπει να είναι: Εφαρµοσµένη γλωσσολογία 

στον τοµέα της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών. 

Κοινωνιογλωσσολογία         Γλωσσολογία           Ψυχογλωσσολογία 

 

Άλλοι κλάδοι                                                    Παιδαγωγική 

 

∆ιδακτική της γλώσσας 

(Εφαρµοσµένη γλωσσολογία στον τοµέα των ζωντανών γλωσσών) 
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Γ΄ Ενότητα 

1. Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία 

Είναι η διδασκαλία της γλώσσας µέσα από τη χρήση της στις διάφορες 

περιστάσεις της ζωής, δηλαδή µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Η 

επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία είναι καρπός της εφαρµοσµένης 

γλωσσολογίας και πρωτοχρησιµοποιήθηκε  στη διδασκαλία ξένων 

γλωσσών6. 

Το πνεύµα που διέπει τη µέθοδο αυτή συνάδει προς το γενικότερο 

προβληµατισµό, που άρχισε τελευταία να επικρατεί στη θεωρητική 

προσπέλαση και ανάλυση της γλώσσας από γλωσσολογικής πλευράς και 

εκφράζεται µε την έµφαση που δίνεται στις  διαπροτασικές και 

υπερπροτασικές σχέσεις της γλώσσας, τις σχέσεις δηλαδή που οδηγούν 

την εξέταση της γλώσσας από το επίπεδο της πρότασης στο επίπεδο του 

κειµένου. Ουσιαστικά πρόκειται για µετάθεση του κέντρου ανάλυσης της 

γλώσσας από την πρόταση στο κείµενο από τα συστήµατα στο χρήστη, 

από τη γλωσσική ικανότητα στη σπουδή της γλωσσικής πλήρωσης µε 

όλες τις ενδογλωσσικές και εξωγλωσσικές παραµέτρους7. 

Επίκεντρο της επικοινωνιακής µεθόδου διδασκαλίας της γλώσσας 

είναι το κείµενο. Αυτό που επιδιώκεται είναι η προφορική και γραπτή 

παραγωγή κειµένων, η πρόσληψη και η επεξεργασία τους. Με την έµφαση 

που δίνεται στο κείµενο, στο συνεχή προφορικό ή γραπτό λόγο σε σχέση 

µε τους  όρους παραγωγής και πρόσληψης του, η επικοινωνιακή 

γλωσσική διδασκαλία γίνεται εξ’ ορισµού  κειµενική ή κειµενοκεντρική 

διδασκαλία. Άλλωστε κάθε κείµενο νοείται  αλλά και υπάρχει µέσα σε 

πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας. Προϋποθέτει δηλαδή  έναν 

παραγωγό, ένα δέκτη, αλλά και ένα σκοπό για τον οποίο δηµιουργείται. 

                                                           
6 Ο όρος ‘‘µάθηση’’ χρησιµοποιείται για τις ξένες γλώσσες και ο όρος ‘‘κατάκτηση’’ για τη µητρική 
γλώσσα. Στόχος όµως και των δυο είναι η εξασφάλιση επαρκούς επικοινωνιακής ικανότητας. 
7 Μπαµπινιώτης Γ. Η διδ/λία της Ελληνικής σήµερα στην Ελλάδα. 
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Η επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία διαφέρει ριζικά από την 

παραδοσιακή διδασκαλία καθώς επίσης και από τη δοµιστική και 

δοµολειτουργική µέθοδο, γιατί:  

1. ∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στα παραδείγµατα που συνδέονται µε 

πραγµατικές επικοινωνιακές καταστάσεις. 

2. Η γραµµατική και το συντακτικό λειτουργούν ως βιβλία αναφοράς. 

3. Η οµιλία, η ακρόαση, η ανάγνωση και η γραπτή έκφραση 

θεωρούνται επίκτητες ικανότητες άρα µπορούν να αναπτυχθούν. 

4. Πρέπει οι µαθητές να συµµετέχουν σε καταστάσεις καθηµερινής 

επικοινωνίας, όπου θα διαλέγονται φυσιολογικά µε τους 

συµµαθητές τους, θα ακούν, θα επιχειρηµατολογούν και θα 

µιµούνται ρόλους της καθηµερινής κοινωνικής ζωής. 

5. Η καλλιέργεια της γλώσσας  και της σκέψης ενισχύεται από 

συζητήσεις πάνω σε καθηµερινά θέµατα, όπως πράξεις και 

συµπεριφορές, χαρακτηρισµοί προσώπων και ενεργειών από 

ποικίλες αφορµές, κείµενα καθηµερινής επικαιρότητας και 

δραµατοποίηση (= ανάληψη ρόλων). 

Ύστερα από έρευνες που έχουν  γίνει σε διάφορες χώρες, οι οποίες 

φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν καταστάσεις  που ισχύουν παγκόσµια, 

διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου παραµονής τους στην 

τάξη οι µαθητές λειτουργούν ως ακροατές, ακούγοντας το λόγο του 

δασκάλου και των συµµαθητών τους. Η σχέση είναι: 75% ο λόγος του 

δασκάλου, 25% ο λόγος των συµµαθητών. Αυτό σηµαίνει ότι, αν µια τάξη 

έχει 25 µαθητές και όλοι µιλούν εξίσου, κάθε µαθητής έχει ευκαιρία 1% 

να µιλήσει. 

2. Προτάσεις επικοινωνιακής γλωσσικής διδασκαλίας 

• Αναγκαίο είναι η διαµόρφωση µέσα στο σχολείο και στην τάξη 

αναγκαίου κλίµατος αποδοχής, εµπιστοσύνης και φυσικότητας, έτσι 



Αυθεντικά κείµενα στα εγχειρίδια ‘‘Η Γλώσσα µου’’: Σχολιασµός και προτάσεις για επικοινωνιακή 
αξιοποίηση 

16

που οι µαθητές, ακόµη και οι πιο συνεσταλµένοι, να επικοινωνούν και 

να εκφράζονται µε άνεση. 

• Η τυπική γλωσσική εκπαίδευση του σχολείου πρέπει να συντελείται σε 

σχέση µε την άτυπη γλωσσική εκπαίδευση, που λαµβάνει χώρα έξω 

από αυτό. Συνεπώς, η γλωσσική εκπαίδευση είναι ανάγκη να ιδωθεί 

σ’ένα ευρύ φάσµα, το οποίο περιλαµβάνει το πλήρες κοινωνικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί η γλώσσα. 

•  Η διδασκαλία της γλώσσας δεν είναι απλώς περιγραφική, 

αναγνωριστική, τεχνολογική. Για να είναι ωφέλιµη, πρέπει να είναι 

γενετική και παραγωγική. 

• ∆ιδάσκει επικοινωνιακά αυτός που δηµιουργεί κοινωνική ατµόσφαιρα 

και ‘‘αντιθέσεις’’( υποστήριξη αντίθετης άποψης) µέσα στην τάξη και 

εξασφαλίζει τις παρωθητικές καταστάσεις που παρέχουν στο µαθητή 

τη δυνατότητα να λειτουργεί ως παραγωγός λόγου. 

• Το υλικό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η διδασκαλία της γλώσσας 

πρέπει να είναι ο ζωντανός, ο φυσικός λόγος των µαθητών. Η γλώσσα 

µαθαίνεται από τη γλώσσα.  

• Αυτό που διδάσκεται ο µαθητής πρέπει να είναι αληθινό, δηλαδή να 

αποδίδει τη σύγχρονη γλωσσική πραγµατικότητα ( συγχρονία). Κάθε 

άλλη παρεµβολή θα αποτελούσε αλλοτρίωση του µαθήµατος. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις και για καθαρά διδακτικούς λόγους θα 

προσφερθούν ιστορικά στοιχεία ( διαχρονία). Στο παιδί πρέπει να 

παρουσιάζονται ποικίλες καταστάσεις, βιωµατικές κατά το δυνατό, 

που αφ’ ενός έχουν ενδιαφέρον, γι’ αυτό και λειτουργούν ως 

κεντρίσµατα για τη γλωσσική του συµµετοχή και αφ’ ετέρου απαιτούν 

αντίστοιχες χρήσεις του λόγου, ανάλογα µε την περίσταση. 

• Όλες οι γλωσσικές παραλλαγές αξιολογούνται θετικά. ∆εν µπορεί να 

τεκµηριωθεί η ύπαρξη κάποιας εγγενώς ανώτερης γλωσσικής 

παραλλαγής και, συνεπώς, ούτε η ανωτερώτητά της σε σύγκριση µε 
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κάποια άλλη. Κατά τη διδασκαλία αποφεύγονται όµως τα γλωσσικά 

στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως ακρότητες, όπως οι ιδιωµατισµοί, ως 

κατασκευασµένες και όχι ως φυσικές λέξεις ή φράσεις, οι άκαιροι 

αρχαϊσµοί κ.λπ.  

• Η διδασκαλία αναζητά τη λειτουργία του γλωσσικού στοιχείου στο 

λόγο όχι µε την αφηρηµένη του µορφή, αλλά µε τη συγκεκριµένη 

λειτουργική του παρουσία ( π.χ. το επίθετο θα δίνεται µαζί µε το 

ουσιαστικό και το άρθρο και όχι µόνο του: ο καλός µαθητής, η καλή 

ευκαιρία και όχι ο καλός, η καλή, το καλό κ.λπ.) 

• Πρώτη θέση στη γλωσσική διδασκαλία κατέχει ο προφορικός λόγος ως 

µέσο  µάθησης, έκφρασης και επικοινωνίας. Έτσι στη σχολική ύλη 

ιεραρχείται κατά σειρά: η οµιλία, ο διάλογος, η συζήτηση, η ανάγνωση 

και µετά η γραπτή έκφραση. 

• Η επιλογή των κειµένων για τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος 

πρέπει να γίνεται µε βάση τα εξής κριτήρια: α) την ψυχονοητική 

ανταπόκριση των µαθητών β) την ποιότητα των κειµένων γ) τη 

χρηστικότητά τους και  δ) το ενδιαφέρον των µαθητών. 

Όλα τα ανωτέρω έχουν τις εξής µεθοδολογικές συνεπαγωγές: 

 Ο ∆άσκαλος της γλώσσας πρέπει να ξεχάσει το διδακτισµό, την από 

έδρας διδασκαλία και τις παλαιότερες µορφές της ( τεχνολόγηση 

λέξεων κ.τ.ό.) πρέπει να ξεφύγει από την αντίληψη ότι αυτός κατέχει 

τη γλώσσα και εκπέµπει φράσεις προς ευπειθείς ακροατές, τους 

µαθητές του. Ο ∆άσκαλος γίνεται αυτό που πρέπει να είναι: ένας από 

τους συζητητές – ο υποδειγµατικότερος βέβαια – που εγγυάται ότι η 

συζήτηση δε θα χάσει το στόχο της. 

 Ο ∆άσκαλος δεν µπαίνει στην τάξη µε προκατασκευασµένο και 

άκαµπτο σχέδιο διδασκαλίας. Η σχολική τάξη αποτελεί τον κύριο 

χώρο, όπου αναπτύσσει τη γλωσσική του διδασκαλία, και αυτή θα του 

καθορίσει το σχέδιο. Πρέπει να γνωρίζει τη στοιχειώδη γραµµατική 
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και συντακτική ορολογία και τη λειτουργία των µερών του λόγου, 

δηλαδή τη δοµολογία της γλώσσας, και να απαλλαγεί από τις 

παραδοσιακές προλήψεις σχετικά µε την ορθότητα της έκφρασης, 

κατανοώντας ότι  norma logwendi wsws. 

 Το υλικό διδασκαλίας αντλείται από την καθηµερινή ζωή. ∆ιδασκαλία 

της γλώσσας σηµαίνει επικοινωνία και δηµιουργία. Πρέπει να 

φτάσουµε στην αντικατάσταση των βιβλίων της γλώσσας από το 

βιβλίο της καθηµερινής ζωής. 

 ∆ιδάσκονται παράλληλα τα γραµµατικά και τα συντακτικά φαινόµενα. 

∆ίνεται βάρος στη σύνταξη, γιατί εκεί νευρώνεται κάθε γλωσσικό 

σύστηµα. Μεγαλύτερη σηµασία από τους τύπους έχει το ήθος της 

λέξης, που παίρνει νεύρο και ζωή µέσα στο λόγο. 

 Υπάρχουν διαφορετικές ‘‘γλώσσες’’ ( κοινωνικές γλώσσες) µέσα στα 

κείµενα, όπως και διαφορετικές σηµασίες λέξεων ( π.χ. η λέξη µέτρο 

για το µαθηµατικό, το φιλόλογο, το φυσικό ) σε διαφορετικά κείµενα 

για διαφορετικές καταστάσεις ( λειτουργικότητα των κειµένων ) π.χ. 

αίτηση, ανακοίνωση, πρόσκληση. 

 Τέλος µαθαίνω τη γλώσσα σηµαίνει ενεργοποιώ, οικοδοµώ και 

επεκτείνω µε τη χρήση τους υποσυνείδητους µηχανισµούς πάνω στους 

οποίους στηρίζεται το σηµειολογικό σύστηµα της γλώσσας. 

3. Ο ∆άσκαλος που αξιοποιεί επικοινωνιακά το µάθηµα της γλώσσας 

κατά τη διδασκαλία: 

 ∆ιατηρεί µια διακριτική παρουσία στην τάξη, υποκινεί και 

παρακολουθεί τις συζητήσεις των µαθητών και παρεµβαίνει, όποτε 

χρειάζεται, για να διορθώσει ή να παρατηρήσει κάτι. Ο λόγος των 

µαθητών δεν απευθύνεται σε αυτόν, αλλά στους συµµαθητές τους. 

  Βοηθάει τους µαθητές  να παράγουν προφορικό συνεχή λόγο. 

Αποφεύγει τις ερωτήσεις που αξιώνουν µια µονολεκτική απάντηση      

( π.χ. πώς κάνει το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού του ρήµατος 
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γράφω ). Σκοπός του είναι να συνηθίσουν οι µαθητές να µιλούν απλά, 

συγκροτηµένα, ολοκληρωµένα, χωρίς περιττολογίες και χάσµατα.  

 Εκσυγχρονίζει τη διδασκαλία του: α) δίνοντας προτεραιότητα στον 

προφορικό λόγο. β) δίνοντας προτεραιότητα στη συγχρονική 

περιγραφή της γλώσσας. γ) Αφού θεωρεί τη γλώσσα ως µέσο 

επικοινωνίας, δεν πιστεύει ότι η επικοινωνία είναι απλή µετάδοση ενός 

νοήµατος, αλλά  διαδικασία που απαιτεί επιλογές και προσαρµογές 

στις διάφορες καταστάσεις.  δ) Πιστεύει ότι η γλωσσική νόρµα έχει 

χαρακτήρα επιλογής και όχι απόλυτης συµµόρφωσης.          ε) Εξετάζει 

τα γλωσσικά στοιχεία όχι γραµµικά, αλλά δοµικά και λειτουργικά8. 

 Η ετυµολογία µιας λέξης όσο κι αν µας γοητεύει, δεν επηρεάζει τη 

χρήση της π.χ. αν δεν ξέρω ότι η λέξη µελαγχολία προέρχεται από τη 

λέξη µελάγχολος (µελαν + χολή) ή ότι η λέξη µιλιταρισµός προέρχεται 

από το miles, δε σηµαίνει ότι δεν µπορώ να χρησιµοποιήσω αυτές τις 

λέξεις στο λόγο µου. Τα στοιχεία σηµαίνον – σηµαινόµενο ορίζουν τη 

λέξη στο κοινωνικό σύνολο και όχι η ιστορία της. 

 Ο µαθητής, για να εντάξει στο λεξιλόγιό του µια λέξη, πρέπει να ξέρει 

τη µορφή της, τη σηµασία της και σε ποια αντικείµενα αναφέρεται.      

( Η σχέση που συνδέει τις λέξεις µε τα πράγµατα είναι αναφορική: 

σηµαίνον – σηµαινόµενο). Ο µαθητής πρέπει να εντάξει τις 

παραστάσεις του στον κόσµο του. Χωρίς την ένταξη αυτή οι λέξεις 

µένουν µετέωρες και σε λίγο εξαφανίζονται από το λεξιλόγιό του).  

Πλούσιο λεξιλόγιο σηµαίνει γνώση, µόρφωση και καλλιέργεια σε 

ποικίλους πνευµατικούς τοµείς. Το λεξιλόγιο του παιδιού πλουτίζεται 

παράλληλα µε την όλη εκπαίδευση και µόρφωσή του. Τις λέξεις που 

δεν ξέρει ο µαθητής θα τις εξηγήσουµε τοποθετώντας τες µέσα σε 

φράσεις ή δίνοντας οποιαδήποτε πληροφορία ( ετυµολογική – 

ιστορική). Για να µάθει µια λέξη ο µαθητής δεν αρκεί να την 

                                                           
8 Τοµπαΐδης ∆. ∆ιδ/λία της Νεοελληνικής γλώσσας, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 1989. 
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αποµνηµονεύσει. Πρέπει να τη χρησιµοποιεί στο λόγο του. Αυτό 

σηµαίνει ότι επεκτείνει τις γνώσεις του πέρα από περιοχές που µέχρι 

τότε γνώριζε (π.χ. η λέξη οικολογία). 

 Το λεξιλόγιο µπορεί να διδαχθεί:   α) Με το να δουν οι µαθητές τις 

λέξεις στο σπίτι και να υπογραµµίσουν τις άγνωστες,   β) να 

κατατάξουν τις λέξεις κατά σηµασιολογικές κατηγορίες,   γ) να 

ξεχωρίσουν οι µαθητές λέξεις µε το ίδιο θέµα κ.λπ. 

 Σύµφωνα µε τις αρχές της κειµενογλωσσίας, στην πρόσληψη ενός 

κειµένου ( ανάγνωση, κατανόηση, ερµηνεία προφορικού ή γραπτού 

κειµένου) ο αναγνώστης / ακροατής προσεγγίζει το κείµενο, ανάλογα 

µε τη γλωσσική του παιδεία, µε ένα διευρυµένο ή περιορισµένο φάσµα 

‘‘γλωσσικών υποθέσεων’’ και ‘‘προσδοκιών’’ ως προς τις νοηµατικές 

προθέσεις και το περιεχόµενο του προσλαµβανοµένου κειµένου, 

πράγµα που καθορίζει την ποιότητα, το βάθος και το εύρος της 

κατανόησης του κειµένου.  Τελικά το πόσο θα καταλάβουµε ένα 

κείµενο ( προφορικό ή γραπτό) είναι συνάρτηση του γλωσσικού 

οπλισµού και της γλωσσικής καλλιέργειας µε την οποία εµείς 

προσερχόµαστε στο κείµενο.   

 Με δεδοµένο ότι µεγάλο µέρος της εκπαίδευσης στο κοντινό µέλλον 

θα περάσει στη διδασκαλία µε Η/Υ, αξίζει να ασχοληθεί περισσότερο 

η έρευνα µε τις δυνατότητες της ‘‘Υπολογιστικής γλωσσολογίας’’ και 

της εκπαιδευτικής τεχνολογίας γενικότερα. Η ανοιχτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση µε τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών και 

τηλεµατικών συστηµάτων αποτελεί αληθινή πρόκληση για το 

γλωσσικό µάθηµα. 

 Μεγάλο ρόλο παίζει η ενθάρρυνση του µαθητή σε κάθε του γλωσσική 

προσπάθεια και ο έπαινος γι’ αυτό που κατορθώνει. 

 Τα σχολικά βιβλία δίνουν αφορµές για δηµιουργία µέσα στην τάξη 

καταστάσεων καθηµερινής πραγµατικότητας, όπου οι µαθητές θα 
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αισθάνονται την ανάγκη να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα για να 

εκφραστούν. Μέσα σε τέτοια πλαίσια έχει φυσιολογικά τη θέση της η 

διδασκαλία της σηµασιολογικής, συντακτικής και φωνοµορφολογικής 

πλευράς της γλώσσας και η ανάπτυξη µε ασκήσεις των δεξιοτήτων του 

αποτελεσµατικού οµιλητή / συζητητή και ακροατή, καθώς και του 

αναγνώστη και του χειριστή του γραπτού λόγου. Αυτή η χρήση είναι ο 

ισχυρότερος µοχλός για τη γλωσσική µάθηση. 
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ – ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

  Για να γίνει κατανοητό το κείµενο πρέπει να κατανοηθούν και οι 

συνθήκες παραγωγής του. Οι παράγοντες που καθορίζουν την 

αποτελεσµατικότητα του κειµένου είναι ο ποµπός, ο δέκτης, ο χρόνος, η 

περίσταση κ.λπ. Κάθε κειµενικό είδος έχει τη δική του σύνδεση µε τις 

παραµέτρους της επικοινωνίας, γι’ αυτό και επιδιώκουµε να 

δηµιουργήσουµε χρήστες των κειµένων και όχι αναγνώστες. 

Σήµερα επικρατεί µια προκατάληψη στο χώρο του σχολείου, ότι, αν 

δεν µιλήσεις στους µαθητές για Λογοτεχνία, δεν τους µιλάς για γλώσσα. 

Οι µαθητές σε όσα περισσότερα είδη κειµένων έχουν πρόσβαση, τότε 

µπορούν να ξεχωρίσουν και τα καλύτερα, γιατί όλα τα κείµενα εσωτερικά 

έχουν την αξία τους. 

Τα σχολικά εγχειρίδια είναι προσκολληµένα στη ∆οµική προσέγγιση. 

Αυτά σήµερα, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν είναι ξεπερασµένα. Ο µέσος 

συνάδελφος θα αναγκαστεί να περάσει, να κάνει το άλµα από το Β.∆. στο 

ντοσιέ µε το υλικό του. Το αναλυτικό πρόγραµµα θα δίνει τους γενικούς 

στόχους, το υλικό θα είναι της επιλογής του ∆ασκάλου, άρα ο ∆άσκαλος 

πρέπει να ξέρει τι θέλει να κάνει. Ο ∆άσκαλος που δεν ξέρει έννοιες όπως, 

οµαδοσυνεργατική, µαθητοκεντρική, διεπιστηµονική, διαθεµατική δεν 

µπορεί να διδάξει επικοινωνιακά τη γλώσσα. 

Η ∆οµική και η Επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία του 

γλωσσικού µαθήµατος παρουσιάζουν βασικές διαφορές, τις οποίες πρέπει 

να γνωρίζει ο ∆άσκαλος για να κρίνει, αν το κείµενο είναι αυθεντικό ή 

όχι, αν είναι κατάλληλο για την περίσταση, αν καταλήγει σε προτάσεις αν 

έχει στόχους. 
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Βασικές διαφορές 

∆οµική προσέγγιση: 

- Η Γραµµατική δεν είναι συνδεδεµένη µε το κείµενο. 

- Η κειµενοκεντρική προσέγγιση αγνοείται. 

- Το ‘‘σκέφτοµαι και γράφω’’ είναι άοσµο και άγευστο µε 

αποτέλεσµα οι µαθητές να δυσκολεύονται να γράψουν. 

- Οι ασκήσεις είναι µηχανικές και γίνονται επαναλήψεις 

στηριζόµενες στο µπιχεβιοριστικό µοντέλο διδασκαλίας. 

- Ο µαθητής βοηθιέται µόνο από τα άµεσα συµφραζόµενα. 

Επικοινωνιακή προσέγγιση 

- Οι θεµατικές ενότητες περιλαµβάνονται ολόκληρες. 

- Εδώ περνούν πολλά είδη κειµένων. 

- Παίρνει την εικόνα της γλώσσας στον κοινωνικό περίγυρο και όχι 

αποστειρωµένη. 

- Ο µαθητής θα πρέπει να δουλέψει για να βγάλει την πληροφορία 

που αναζητά. 

- ∆ίνει ιδέες για το τι θα γράψει και ειδικά κατά οµάδες. 

- Έχει γλωσσικά παιχνίδια, υπάρχει σύνδεση ασκήσεων και 

κειµένου. 

- Προτείνεται ενδεικτικά 5 δίωρα για κάθε θεµατική ενότητα. 

 

Γραµµατική 

Η Γραµµατική είναι εργασία γλωσσολόγων γι’ αυτό η ανάδειξη της 

δοµής της γλώσσας πρέπει να γίνει λειτουργικά µέσα από τα κείµενα. 

Πράγµατι υπάρχει πρόβληµα (κενό). Τι είναι µετοχή; Πώς θα διδαχτεί; 

π.χ. ευτυχισµένος. Μορφολογικά είναι µετοχή ενώ εννοιολογικά είναι 

επίθετο. 
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Η Γραµµατική θέλει κείµενα συνδεδεµένα µε δραστηριότητες και το 

ύφος του κειµένου να διδάσκεται µέσα από τις συνθήκες επικοινωνίας.     

( Επιστολή προς ∆ήµαρχο, ∆ιευθυντή, φίλο µου κ.λπ.). 

 

∆ιάλεκτος 

Οι διάλεκτοι δεν είναι αποκλίσεις είναι ζωτικά στοιχεία και ο µαθητής 

πρέπει να αποδέχεται τη διαφορετικότητα, γιατί ο ρατσισµός έχει σχέση 

µε τη γλώσσα. Υπάρχουν διαφορετικές αξίες και υπάρχει και αναγωγή 

στις αξίες. Μέσα από τις διαλέκτους έγιναν γνωστοί διάφοροι πολιτισµοί, 

γι’ αυτό δεν πρέπει να µείνουµε κλειστοί στον πολιτισµό µας. Ένας 

δάσκαλος που διδάσκει σε µια περιοχή µε διάλεκτο πρέπει να την 

καλλιεργεί, όχι όµως σαν κεντρικό γλωσσικό όργανο. Κάτι ανάλογο 

πρέπει να διδάσκεται στα Θρησκευτικά, η ιστορία των Θρησκειών. 

 

Τα αυθεντικά κείµενα 

Η επιδίωξη ανάπτυξης επικοινωνιακής δεξιότητας επιβάλλει το 

διδακτικό υλικό να χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα. Για να κατακτήσει 

ο µαθητής την ικανότητα να επικοινωνεί λεκτικά έξω από το σχολείο, 

στον κοινωνικό χώρο, θα πρέπει να εξοικειωθεί µε τις µορφές που παίρνει 

η επικοινωνία στο χώρο. Είναι λοιπόν απαραίτητα τα αυθεντικά κείµενα, 

µε τη µορφή που τους έχει δώσει ο συντάκτης τους: σχήµα γραµµάτων, 

θέση, ιεράρχηση πληροφοριών κ.λπ. Παράδειγµα, η πρώτη σελίδα 

εφηµερίδας, όπου όλα έχουν σηµασία, από το είδος των τυπογραφικών 

στοιχείων για τους τίτλους, τους υπότιτλους, τις λεζάντες και τα κείµενα 

µέχρι την επιλογή και το περιεχόµενο των άρθρων και τη διάταξή τους 

στη σελίδα. 

Το ίδιο το κείµενο είναι µια ‘‘εικόνα’’ που πρέπει να την 

αποκωδικοποιήσουµε, γιατί είναι φορέας µηνυµάτων. Ο µαθητής δεν 

χρειάζεται µόνο λογοτεχνικά  κείµενα, όπως µας έχουν συνηθίσει τα 
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βιβλία της Γλώσσας του ∆ηµοτικού, αλλά κείµενα από εφηµερίδες, 

περιοδικά, επιστολές, συµβόλαια, δελτία ειδήσεων, µαγνητοφωνηµένες 

συζητήσεις κ.λπ. Η τάξη ανοίγει σε όλα τα είδη λόγου και σε όλες τις 

µορφές κοινωνικών κωδίκων. Σίγουρα όµως το κείµενο, από τη στιγµή 

που εισάγεται στην τάξη, χάνει ένα µέρος από την αυθεντικότητα της 

λειτουργίας του. Αυτό συµβαίνει, γιατί δεν µπορούµε να παρατηρήσουµε 

το λόγο τη στιγµή της παραγωγής του ούτε να αναπαράγουµε όλες τις 

παραµέτρους της επικοινωνίας. Μπορούµε όµως να συνδέσουµε το λόγο 

π.χ. διαφήµιση, µε την περίσταση µέσα στην οποία λειτουργεί ( ποµπός, 

δέκτης, σκοπός, µέσα) και να ευαισθητοποιήσουµε το µαθητή στην 

κατανόηση των λεκτικών επιλογών που έχει κάνει ο ποµπός του 

µηνύµατος και στους τρόπους αποκωδικοποίησης από την πλευρά του 

δέκτη. Ενώ στη δοµική προσέγγιση το βασικό µέσο γλωσσικής 

διδασκαλίας είναι το σχολικό βιβλίο, στα πλαίσια της επικοινωνιακής 

προσέγγισης χρησιµοποιούνται πολλά είδη δραστηριοτήτων για τους 

στόχους του γλωσσικού µαθήµατος. 

α) Περίσταση επικοινωνίας, δηλαδή ουσιαστικά µίµηση αυθεντικής 

περίστασης επικοινωνίας που µπορεί να υπάρξει στον κοινωνικό χώρο. 

Π.χ. δηµιουργούµε ένα υποθετικό πρόβληµα ρύπανσης στο χώρο της 

πολυκατοικίας όπου κατοικούν οι µαθητές και καλούνται να αντιδράσουν 

λεκτικά: συνοµιλία µε δράστη, ειδοποίηση αστυνοµίας, επιστολή σε 

εφηµερίδα κ.τ.λ. 

β) Σκετς ή ρόλοι. Είναι κάποια σκηνοθεσία παραστάσεων  που 

παρουσιάζονται µέσα στην τάξη. Π.χ. µια γνωριµία στη διάρκεια µιας 

γιορτής. Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες και κάθε µια επεξεργάζεται το 

σχετικό διάλογο. ∆ύο µαθητές αναλαµβάνουν να παίξουν τους ρόλους µε 

τα σενάρια που έγραψαν οι συµµαθητές τους. 
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γ) Παιχνίδια κοινωνικών συναναστροφών. π.χ. σταυρόλεξο, 

αινίγµατα, σκραµπλ κ.λπ. που µπορούν να γίνουν κατά οµάδες και 

ενδιαφέρουν τους µαθητές. 

Οι συλλογές υλικού, οι οποίες περιέχουν γενικές κατευθύνσεις και 

προτάσεις που επιδέχονται αλλαγές και τροποποιήσεις από το δάσκαλο, 

συχνά σε συνεργασία µε τους µαθητές αντικαθιστούν τα ογκώδη βιβλία ή 

τα  4 τεύχη για κάθε τάξη. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

φωτοτυπίες κειµένων του κοινωνικού χώρου, εφ’ όσον βέβαια κριθούν 

κατάλληλα, ενώ παράλληλα ενδείκνυται χρήση του µαγνητοφώνου και 

του βίντεο9. 

Γίνεται προφανές ότι, για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής 

ικανότητας στους µαθητές, η γλώσσα θα κατακτάται µε την ενεργό 

συµµετοχή τους σε γλωσσική δραστηριότητα η οποία, κατά το δυνατόν, 

θα συνδυάζεται µε την παρουσία πραγµατικών συνθηκών επικοινωνίας. 

Επειδή οι συνθήκες αυτές συνήθως λείπουν από την αίθουσα διδασκαλίας 

και ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωµένος να δηµιουργήσει ερεθίσµατα που 

θα προκαλέσουν τη γλωσσική αντίδραση των µαθητών10 επινοώντας 

τρόπους µε τους οποίους θα επιτύχει τη µεταφορά τους στην τάξη. 

Ο εκπαιδευτικός που επιθυµεί να εισαγάγει έµµεσα τους µαθητές του 

σε µια κατάσταση επικοινωνίας και να τους δώσει το έναυσµα για 

δηµιουργική παραγωγή λόγου, µπορεί να φέρει στην τάξη και να 

χρησιµοποιήσει αποσπάσµατα κειµένων από αυθεντική παραγωγή λόγου. 

Οι προτάσεις – υποδείγµατα της παραδοσιακής γραµµατικής, πώς να 

προκαλέσουν το ενδιαφέρον των µαθητών, αφού δεν διέθεταν 

επικοινωνιακή λειτουργία; Αφετηρία για την παραγωγή δηµιουργικού 

λόγου θα µπορούσε ν’ αποτελέσει επίσης και ένα µη γλωσσικό ερέθισµα, 

                                                           
9 Ιορδανίδου Α., ‘‘Γλωσσολογία και διδασκαλία της Γλώσσας’’ Πανεπιστήµιο Πατρών 1994, σελ. 
34,35,36,37. 
10 Μήτσης Ν. , ∆ιδακτική του Γλωσσικού Μαθήµατος. Αθήνα 1996, σελ. 58. 
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όπως ένας ζωγραφικός πίνακας, µια φωτογραφία, µια κάρτα, ένα σκίτσο, 

ένα αρχαιολογικό εύρηµα κ.λπ. 

Από όλα τα παραπάνω καταλήγουµε ότι, τα αυθεντικά κείµενα είναι 

κατάλληλα γιατί: 

α) Επιτρέπουν ολόπλευρη άσκηση, παρεµβάσεις µαθητών, 

αναπροσαρµογές, γιατί δεν περιορίζονται µόνο σε κάποια γλωσσική ή 

επικοινωνιακή πτυχή. 

β) Ενεργοποιούν τη σκέψη και τη φαντασία χρησιµοποιώντας πολλές 

µεθόδους. 

γ) ∆ιεγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών σε κάτι που τους αφορά 

άµεσα. 

δ) Οι µαθητές εµπλέκονται προσωπικά και κατά συνέπεια 

δηµιουργούν ένα φυσικό πλαίσιο µάθησης. 

ε) Αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνικοποίηση 

των µαθητών. 

στ) Τα θέµατά τους πηγάζουν από µορφές επικοινωνίας του ευρύτερου 

κοινωνικού χώρου. 

Ο τρόπος που ο µαθητής αξιολογείται στον παραγόµενο λόγο είναι 

ένα σηµαντικό γεγονός στη νέα µεθοδολογία του γλωσσικού µαθήµατος. 

Ο µαθητής οδηγείται στη διαπίστωση των λαθών του ( που αφορούν τόσο 

το σύστηµα της γλώσσας, όσο και την επικοινωνιακή καταλληλότητα, 

δηλαδή αυτό που θα ονοµάζαµε γραµµατικά, λεξιλογικά κ.λπ. λάθη, αλλά  

και επικοινωνιακά λάθη ) στηριζόµενος στη δική του κρίση, στη γνώµη 

των συµµαθητών του και στη γνώµη του δασκάλου. 

Γίνεται φανερό ότι ο δάσκαλος πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση 

εξουσίας που κατείχε. ∆εν είναι πλέον αυτός που τα γνωρίζει όλα και 

πρέπει να τα µεταδώσει στους µαθητές του, ώστε να τα επαναλάβουν, 

‘‘σαν καταναλωτές που αγοράζουν έτσι το βαθµό τους’’ (Τοκατλίδου, ο.π. 

σ.115). 



Αυθεντικά κείµενα στα εγχειρίδια ‘‘Η Γλώσσα µου’’: Σχολιασµός και προτάσεις για επικοινωνιακή 
αξιοποίηση 

28

Συντονίζει και βοηθάει τη λειτουργία των οµάδων για να βρουν τις 

καλύτερες λύσεις στα προβλήµατα των διαφόρων επικοινωνιακών 

περιστάσεων. Επιδιώκει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των 

παιδιών και τη συµβολή κάθε παιδιού, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11  Ιορδανίδου Α. , Γλωσσολογία και διδασκαλία της Γλώσσας. Πανεπιστήµιο Πατρών 1994, σελ. 37. 
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Αφηγηµατικά κείµενα 

‘‘Ιστορία χωρίς λόγια’’ 

Γ΄Τάξη, 1ο Τεύχος 

Σχολιασµός 

Η ‘‘Η ιστορία χωρίςλόγια’’ είναι αυθεντικό κείµενο, αντλεί το θέµα 

της από την πραγµατικότητα και από τον κοινωνικό περίγυρο. Έχει τη 

µορφή της επικοινωνιακής δραστηριότητας, γιατί επιτρέπει στον καθένα 

από τους µαθητές να διηγηθεί ελεύθερα, ως φυσικός οµιλητής, τα 

καλοκαιρινά του βιώµατα, τις καλοκαιρινές του εµπειρίες και ταυτόχρονα 

να ακούσει τα βιώµατα των συµµαθητών του. Έχει το ρόλο του οµιλητή, 

αλλά και το ρόλο του ακροατή. 

Επικοινωνιακό µοντέλο διδασκαλίας 

Στόχοι 

- Να κατανοούν οι µαθητές τις πληροφορίες της εικόνας και µέσω           

     αυτών να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο. 

- Να εκφράζουν οι µαθητές διάφορους ήχους µε τα αντίστοιχα 

ρήµατα ( διεύρυνση λεξιλογίου). 

- Η καλύτερη κατανόηση και ερµηνεία από τους αδύνατους µαθητές 

( η εικόνα προηγείται της γλώσσας) 

- Η ανάπτυξη της χρήσης του οπτικού και του λεκτικού 

συνδυασµού. 

- Η εποπτικοποίηση διαφόρων καταστάσεων, φαινοµένων και 

γεγονότων. 

- Η ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης της εικόνας και η χρήση της 

ανάγνωσης σε ανάλογες καταστάσεις. 

∆ιδακτικές ενέργειες – µαθητικές δραστηριότητες 

♦ Ζητάµε από τους µαθητές να αφηγηθούν την ιστορία που δείχνουν 

οι εικόνες µε φυσικό, ελεύθερο και αβίαστο τρόπο. 
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♦ Ας ανοίξουµε τώρα ένα διάλογο δηµιουργικό, µια ζωντανή 

συνοµιλία για να πληροφορηθούµε: 

- Τι είχε προηγηθεί από την κατάσταση που παρουσιάζει η εικόνα; 

- Τι θ’ ακολουθήσει; 

- Τι συναισθάνονται τα πρόσωπα; 

- Τι σκέφτονται και τι συζητούν; 

- Τι σου άρεσε περισσότερο απ’ αυτή την ιστορία; 

♦ ∆ιηγηθείτε τώρα δικά σας βιώµατα και γεγονότα. Προσέξτε να 

χρησιµοποιείστε γλωσσικά στοιχεία µιας καλής διήγησης π.χ. διάλογο 

που ζωντανεύει τη διήγηση, ευθύ λόγο για την έκφραση σκέψεων και 

συναισθηµάτων κ.λπ. 

♦ Ας χωριστείτε τώρα σε οµάδες. Η µια οµάδα να τοποθετήσει τον 

εαυτό της στο ρόλο των πρωταγωνιστών ( ευθύς λόγος). Άλλη οµάδα 

να αφηγηθεί την ιστορία, όπως την άκουσε από τους συµµαθητές της   

( πλάγιος λόγος). 

♦ Χρησιµοποιείστε µαγνητόφωνο, µαγνητοφωνείστε τα λάθη των 

οµιλητών και κατόπιν κάνετε αυτοδιόρθωση. 

♦ Εκφραστείτε µέσα από τα συναισθήµατά σας και συζητείστε γι’ 

αυτά µεταξύ σας. Ποιοι µαθητές έχουν τα ίδια; Ποιοι έχουν 

διαφορετικά; 

♦ Προβάλλουµε διαφάνεια µε ‘‘Ιστορία χωρίς λόγια’’ και αφήνουµε 

τους µαθητές να την αφηγηθούν. 

 

Εφαρµογές 

 ∆ίνουµε φωτοτυπία µε διάφορες εικόνες  και ζητάµε από τους 

µαθητές να τις κόψουν και να τις κολλήσουν στο πρόχειρο ( κολάζ) µε 

λογική και χρονολογική σειρά ώστε να απεικονίζουν µια ιστορία. Μερικοί 

µαθητές την αφηγούνται. 
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 Καθισµένοι σε κύκλο και στο κέντρο του υπάρχουν εικόνες σε 

µέγεθος Α4. Οι µαθητές  αποφασίζουν ποιος θα σηκωθεί να πάρει µια 

εικόνα. Κατόπιν τη σηκώνει ψηλά. Συνεχίζουµε µε τον ίδιο τρόπο, ώσπου 

οι εικόνες τελειώνουν. Οι µαθητές ανακαλκύπτουν την παραγωγή µιας 

ιστορίας και αρχίζουν να βάζουν τις εικόνες σε µια λογική σειρά. Με τον 

τρόπο αυτό κάθε µαθητής µε εικόνα, πηγαίνει 1ος, 2ος, … ανάλογα µε το 

νόηµα της εικόνας. Μια οµάδα τοποθετεί τις εικόνες στο φανελοπίνακα 

της τάξης. 

 Παιχνίδι: Άλλοι µαθητές κάνουν τους γονείς, άλλοι τους µαθητές, 

άλλοι το αυτοκίνητο, άλλοι ετοιµάζουν τις βαλίτσες και όλοι µαζί 

αυτοσχεδιάζουν  στο χώρο. 

 ∆ραµατοποίηση: Μοιράζονται οι ρόλοι και λύνονται πρακτικά 

προβλήµατα συνεργασίας. Οι µαθητές εάν είναι δυνατόν, µπορούν να 

φέρουν τα ανάλογα ρούχα από το σπίτι τους. 

 Ζωγραφική: Οι µαθητές ζωγραφίζουν κάτι σχετικό µε το θέµα της 

ιστορίας. 

Με το κλίµα ευχάριστης επικοινωνίας που θα διαµορφωθεί, θα 

κάνουµε τα παιδιά να πάρουν θετική στάση για το βιβλίο της Γλώσσας. 
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‘‘Χρησιµοποιείτε Αφρόλουτρο Μπλουµ - Μπλουµ’’ 

∆΄ Τάξη, 1ο Τεύχος 

Σχολιασµός 

Επιλέξαµε το κείµενο αυτό στην εργασία µας για να τονίσουµε ότι 

δεν είναι αυθεντικό για επικοινωνιακή αξιοποίηση αλλά προσφέρεται για 

προβληµατισµό των µαθητών σχετικά µε τις διαφηµίσεις. ( Επάρκεια 

στοιχείων, ελλιπή πληροφόρηση, παραπλάνηση κ.τ.λ.) 

Η συγκεκριµένη ενότητα είναι µια αφήγηση ενός γεγονότος που 

συνέβη από τη χρησιµοποίηση ενός διαφηµιζόµενου προϊόντος. Έχει 

ελκυστικότητα για να πείσει τον καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν, 

αλλά ταυτόχρονα παραπλανεί, αφού δεν αποδείχτηκε και τόσο κατάλληλο 

στη χρήση του. 

Σε αντίθεση µε το κείµενο οι ασκήσεις δηµιουργούν κατάλληλες 

συνθήκες για επικοινωνιακή αξιοποίηση και παρέχουν κίνητρα για 

παραγωγή αυθεντικών κειµένων (ιδίως η 4η ). 

 

Επικοινωνιακό µοντέλο διδασκαλίας. 

Στόχοι 

- Να αντιληφθούν οι µαθητές το ρόλο της διαφήµισης στη σύγχρονη 

ζωή. 

- Να γνωρίσουν τη γλώσσα που χρησιµοποιείται, για να 

εντυπωσιαστεί ο καταναλωτής. 

- Να πληροφορηθούν οι µαθητές τα δοµικά στοιχεία της διαφήµισης 

( όνοµα προϊόντος, µάρκα, ένα ‘‘σλόγκαν’’ της διαφήµισης, εικόνα, 

κ.λπ.) 

- ∆ηµιουργία επικοινωνιακής περίστασης στην τάξη. 

 

∆ιδακτικές ενέργειες – µαθητικές δραστηριότητες. 
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• Μοιράζουµε στους µαθητές διαφηµιστικά φυλλάδια και 

διαφηµίσεις από εφηµερίδες και περιοδικά µε διάφορα θέµατα. 

• Μαγνητοφωνούµε διαφηµίσεις ραδιοφώνου και τις ακούµε ή 

προβάλουµε διαφηµίσεις από βίντεο. 

• Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και κάθε οµάδα επιλέγει ένα 

θέµα. Συντάσσει µια διαφήµιση, γίνεται ενδοοµαδική διόρθωση σε 

συνεργασία µε το δάσκαλο και ακολούθως διοµαδικά. 

• Οι µαθητές υποδύονται ρόλους: 

I. ∆ιαφηµιστές αυτοκινήτου. 

II. Ιδιοκτήτες ξενοδοχείου. 

III. Παραγωγοί απορρυπαντικών. 

IV. Έµποροι εργαλείων ή ανταλλακτικών. 

V. Ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων. 

• Τους δίνουµε διάφορες εικόνες διαφηµίσεων και δηµιουργούν 

διαφηµίσεις ( παράγουν γραπτό λόγο ). Ή το αντίθετο τους δίνουµε 

διαφηµίσεις ( κείµενα ) και εκφράζονται δηµιουργικά ( ζωγραφική 

). 

• Τοποθετούµε στον πίνακα αφίσες τοπίων ( ορεινών, νησιώτικων 

κ.λπ. ) και οι µαθητές δηµιουργούν διαφηµίσεις για την 

προσέλκυση επισκεπτών. 

• ∆ίνουν συνεντεύξεις σε συµµαθητές τους, οι οποίοι παριστάνουν 

τους δηµοσιογράφους, αλλάζοντας ρόλο διαδοχικά. 

 

Εφαρµογές 

 Όσοι θέλουν µπορούν να φέρουν την κατάλληλη στολή, 

φούρναρης, ζαχαροπλάστης, µάγειρας κ.λπ. και να διαφηµίσουν τα 

προϊόντα τους. 
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 Για να τους τονώσουµε και ψυχολογικά, τους προτρέπουµε να 

φέρουν σοκολάτες, γαριδάκια, αθλητικά  είδη ( ρούχα, παπούτσια ) 

και να γίνουν πραγµατικοί διαφηµιστές. 
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Χρηστικά κείµενα 

Κείµενο 1ο ‘‘Προστατευτείτε από τους σεισµούς’’ ( κείµενο του 

Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων)  Τάξη Ε΄, 4ο τεύχος, σελ. 41 

Σχολιασµός 

Θα ήταν προσφορότερο για διδακτικούς λόγους επικοινωνιακής 

αξιοποίησης να υπήρχε για να χρησιµεύσει ως ‘‘αυθεντικό κείµενο’’ το 

ίδιο το ενηµερωτικό φυλλάδιο. 

Η τοποθέτηση του µαθητή να γίνει χωροχρονικά δηλαδή (τι πρέπει να 

κάνω τώρα; τι πρέπει να κάνω την ώρα του σεισµού;) 

Η µετάβαση από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και το αντίστροφο καθώς 

και η χρησιµοποίηση διαφορετικών µορφών προστακτικής είναι οι 

ασκήσεις που ακολουθούν το κείµενο του σχολικού βιβλίου. 

∆εν προσδιορίζεται ή δεν διαφαίνεται όµως κάποιο σκοποθετικό πλαίσια 

για να δώσει ο µαθητής οδηγίες µέσα από µια περίσταση σε κάποιους. 

Επικοινωνιακό µοντέλο διδασκαλίας 

Στόχοι: 

Μέσα από την επεξεργασία των κειµένων ο µαθητής να γίνει ικανός: 

α) να αντλεί πληροφορίες από σχετικά κείµενα, β) να γράφει δικά του 

κείµενα µε τη δοµή ενός κειµένου οδηγιών και το σχετικό ύφος και γ) να 

του είναι λειτουργικά σε σχέση µε το περιβάλλον του ώστε µε αυτό τον 

τρόπο να παράγονται πληροφορίες. 

∆ιδακτικές ενέργειες – µαθητικές δραστηριότητες 

- Σε ποιον απευθύνεται το κείµενο; 

- Ποιος το έχει γράψει; 

- Για ποιο σκοπό; 

- Με τη βοήθεια των εικόνων, ποιοι είναι οι χώροι τους οποίους 

πρέπει να εντοπίσετε; 

- Με ποια ρήµατα δίνονται οι οδηγίες; 
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- Βρείτε ένα άλλο ρήµα που να ταιριάζει στην περίσταση ή αλλάξτε 

το χρόνο, τον αριθµό, την έγκλιση. 

- Αν αλλάξουµε την έγκλιση στην 1η ενότητα και χρησιµοποιήσουµε 

προστακτική τι παρατηρείτε; 

- Αν στη 2η ενότητα βάλουµε τα ρήµατα στην υποτακτική, µπορείτε 

να περιγράψετε τις ενέργειές σας σε περίπτωση σεισµού; 

 

ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΑΝΕΙ 

ΠΑΝΙΚΟΣ 

Ας ζωγραφίσουµε µια µεγάλη αφίσα για την τάξη µας και για να την  

κάνουµε πιο χρηστική και πρακτική να γράψουµε ένα κατάλογο οδηγιών, 

για να υποστηρίξουµε τη βασική αυτή συµβουλή. 

Εφαρµογές 

• Παρατηρήστε προσεκτικά το κείµενο µε τον τίτλο: ‘‘ΗΛΙΑΣΗ’’. 

Είναι ένα κείµενο από το βιβλίο ‘‘Οικογενειακός οδηγός 

προστασίας – Πρώτες βοήθειες’’, που γράφτηκε µε σκοπό να µας 

δώσει οδηγίες για συγκεκριµένες περιστάσεις και καταστάσεις της 

ζωής µας. 

• Ας συζητήσουµε πρώτα τι εννοούµε όταν λέµε ότι προσφέρουµε σε 

κάποιον ‘‘πρώτες βοήθειες’’. 

• Βρείτε τώρα για ποια περίσταση γράφτηκε το κείµενο 

• Έχει επικοινωνιακή πληρότητα; ( ο ποµπός, δέκτης, µήνυµα, 

χρόνος, χώρος κ.λπ.)  

• Το κείµενο είναι χωρισµένο σε τρία µέρη. Εντοπίστε αν υπάρχουν 

οδηγίες και στα τρία. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί το καθένα; Έχουν 

όλες οι οδηγίες νόηµα; 

• Βρείτε από το κείµενο µόνο τις προτάσεις που περιέχουν οδηγίες. 

Βάζοντας τα ρήµατα των προτάσεων στην υποτακτική, συντάξετε 

µια ‘‘περίληψη’’ µε τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ηλίασης. 
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Προτιµήστε το β΄ πρόσωπο ενικού και τέλος τοποθετήστε και ένα 

τίτλο για το κείµενό σας. 

• Επειδή είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε να προσφέρουµε πρώτες 

βοήθειες, σε ποιες περιπτώσεις και µε ποιους τρόπους θα 

µπορούσατε να αξιοποιήσετε το κείµενό σας; 
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Κείµενο 2ο: ‘‘Τρία δείγµατα προεπιστηµονικών αντιλήψεων’’ 

Κείµενο 3ο: ‘‘Και η επιστηµονική άποψη’’ 

Τάξη Ε΄, τεύχος 3ο, σελ. 97 και 102 

Σχολιασµός 

Για λειτουργικούς και επικοινωνιακούς λόγους τα δύο κείµενα του 

σχολικού βιβλίου πρέπει να παρουσιαστούν µαζί και να εξεταστούν 

συγκριτικά ( σχετικά µε το περιεχόµενο). Αυτό γιατί, θα δοθεί η 

δυνατότητα στους µαθητές να σταθούν κριτικά στα θέµατα που 

αναφέρονται, αφού στο πρώτο κείµενο υπάρχουν απόψεις και σχόλια 

χωρίς επιχειρηµατολογία και τεκµηρίωση ενώ στο δεύτερο κείµενο 

αναπτύσσεται η επιστηµονική άποψη, η οποία και τεκµηριώνεται. 

Η κριτικά στάση των µαθητών έγκειται στην ικανότητα του δασκάλου 

να χειριστεί το συγκεκριµένο θέµα, να αναπτυχθεί προφορικά αλλά και 

γραπτά  µέσα από τη µόνη σχετικά δραστηριότητα του ‘‘σκέφτοµαι και 

γράφω’’. 

Στο Β.∆. αναφέρονται οι στόχοι: ‘‘να φέρουµε τα παιδιά σε επαφή µε 

την Επιστηµονική επιχειρηµατολογία, ώστε να µάθουν να αντιµετωπίζουν 

αυτά που ακούν ή διαβάζουν µε κριτική στάση και να µη µένουν 

παθητικοί δέκτες. Ειδικότερα, να µάθουν να µη δέχονται αβασάνιστα κάθε 

πληροφόρηση που δεν είναι λογικά θεµελιωµένη, όπως ονειροκρίτες, 

καζαµίες, ωροσκόπια, ψευδοπροφήτες, τα διάφορα συνθήµατα και φυσικά 

τις υπερβολές των διαφηµίσεων που γίνονται αντικείµενο ανάλυσης σε 

σχετική εργασία που υπάρχει στο βιβλίο του µαθητή’’. 

Επικοινωνιακό µοντέλο διδασκαλίας 

Στόχοι 

Να καλλιεργηθεί η κριτική ικανότητα και µέσω αυτής η κριτική 

σκέψη έτσι ώστε να αναζητούν την τεκµηρίωση των απόψεων που 

συναντούν στην καθηµερινή τους ζωή. 
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Να καταγράφουν συστηµατικά τα επιχειρήµατα που παρουσιάζονται 

στα κείµενα. 

Να εξασκηθούν οι µαθητές έτσι ώστε να µπορούν να 

επιχειρηµατολογούν κατάλληλα προφορικά και γραπτά. 

∆ιδακτικές ενέργειες – µαθητικές δραστηριότητες 

- Ας προσπαθήσουµε στα κείµενα που µας δίνονται να βρούµε την 

αλήθεια και τα παραπλανητικά στοιχεία. 

- Κάποιοι στη ζωή µας, χρησιµοποιώντας έξυπνο και πρωτότυπο 

τρόπο, έτσι ώστε να τραβήξουν την προσοχή µας, θα 

προσπαθήσουν να µας πείσουν για την ορθότητα των 

συµπερασµάτων τους, χωρίς όµως να χρησιµοποιήσουν λογικά 

επιχειρήµατα. Αναφέρετε τέτοιες περιπτώσεις, και τους τρόπους µε 

τους οποίους το πετυχαίνουν. 

- Τι προσπαθούν να εκµεταλλευτούν, για να προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον µας; 

- Στα τρία πρώτα κείµενα (καζαµίας- Ωροσκόπιο- Ονειροκρίτης) οι 

προβλέψεις και οι συµβουλές που δίνονται για τη ζωή µας, γιατί 

δεν µπορούν να συµβούν; 

- Ας συζητήσουµε τους τρόπους που χρησιµοποίησαν οι άνθρωποι 

από την αρχαία εποχή έως σήµερα για να προβλέψουν το µέλλον 

τους. 

- Ας µελετήσουµε τώρα και την ‘‘επιστηµονική άποψη’’. Από όσα 

γνωρίζουµε και αφού µελετήσουµε προσεκτικά τα κείµενα να 

απαντήσουµε στα παρακάτω ερωτήµατα: 

- Γιατί οι προγνώσεις του Καζαµία δεν έχουν λογική; 

- Αναγνωρίζετε τη αστρολογία ως επιστήµη; Γιατί; 

- ‘‘Ο άνθρωπος εξαρτάται από το γήινο περιβάλλον, φυσικό και 

ανθρώπινο και από τον εαυτό του’’. Αυτή η άποψη έχει λογική 

βάση; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 
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- Υπάρχουν επιστήµες που σχετίζονται µε τις ερµηνείες των ονείρων 

και ποια είναι η γνώµη τους γι’ αυτά; 

- Έχοντας κατά νου την ‘‘επιστηµονική άποψη’’ φτιάξτε ένα µικρό 

κατάλογο για τις προβλέψεις του Καζαµία, του Ωροσκοπίου και 

του Ονειροκρίτη. 

Εφαρµογές 

Σκοποθεσία: 

Οι µαθητές να εργαστούν µε αυθεντικά κείµενα, τα οποία προβάλουν 

ένα είδος. Να εξοικειωθούν µε το συγκεκριµένο ύφος και τις τεχνικές 

αυτών των κειµένων. Να καλλιεργηθεί η κριτική στάση απέναντι σ΄αυτές 

τις τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούνται για την προβολή των 

πλεονεκτηµάτων. 

Προτείνουµε να χρησιµοποιηθούν αυθεντικά κείµενα έντυπης 

διαφήµισης και µικρές αγγελίες πωλήσεων ή ενοικιάσεων. 

∆ιδακτικές ενέργειες – µαθητικές δραστηριότητες 

 Αφού προσέξτε τις συντοµογραφίες διαβάστε τα κείµενα 

προσεκτικά και σηµειώστε τις λέξεις που δεν κατανοείτε για να τις 

συζητήσουµε στη ν τάξη για τη σηµασία τους. 

 Φτιάξτε έναν κατάλογο µε τα πλεονεκτήµατα που προβάλλονται 

στις µικρές αγγελίες: 

I. Για τις ενοικιάσεις κατοικιών 

II. Για τις πωλήσεις αυτοκινήτων ή δικύκλων 

III. Για τους καθηγητές µαθηµάτων 

IV. Για όσους ισχυρίζονται πως δίνουν λύσεις στα προβλήµατά µας 

(µέντιουµ) 

Εργαστείτε σε οµάδες. 

♦ Εντοπίστε άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε κάθε αγγελία. 

♦ Για ποιους λόγους οι αγγελίες είναι µικρά κείµενα; 
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♦ Βρείτε τα επίθετα στις αγγελίες για ενοικιάσεις κατοικιών και 

πωλήσεις δικύκλων και συνδυάστε τα µε το ουσιαστικό που 

προσδιορίζουν. Τι παρατηρείτε σχετικά µε το γένος, τον αριθµό, την 

πτώση;  ( σηµείωση: Εδώ ευκαιριακά αναγνωρίζονται και διδάσκονται 

τα ανώµαλα επίθετα π.χ. τριάρι διαµπερές, πολυτελής κατοικία ή τα 

ανώµαλα παραθετικά π.χ. άριστη κατάσταση, ελάχιστη τιµή ). 

♦ Φτιάξτε µια δική σας ‘‘µικρή αγγελία’’ µε σκοπό να ενοικιάσετε το 

σπίτι σας ή να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας. Μην παραλείψετε να 

δώσετε στην αγγελία σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία ( σωστή αλλά 

και ελκυστική περιγραφή του σπιτιού ή του αυτοκινήτου, µικρή 

έκταση στο κείµενό σας, τιµή αν θέλετε, το τηλέφωνό σας). 

♦ ∆ιαβάστε προσεκτικά τα κείµενα των έντυπων διαφηµίσεων. 

Παρατηρήστε τους τρόπου µε τους οποίους προβάλλεται το προϊόν σε 

κάθε διαφηµιστικό έντυπο. 

♦ Προσπαθήστε να βρείτε την κύρια ιδέα στην οποία στηρίζεται η 

προβολή του κάθε προϊόντος. 

♦ Μπορείτε να βρείτε σε ποιες διαφηµίσεις γίνεται και περιγραφή του 

προϊόντος; 

♦ Υπάρχουν διαφηµίσεις που δεν περιγράφεται καθόλου το προϊόν; 

Ποιες είναι; Συζητήστε τους τρόπους µε του οποίους ο διαφηµιστής 

προσπαθεί να πείσει τους καταναλωτές για την αξία του  προϊόντος. 

♦ Η εικόνα τι ρόλο παίζει και για ποιο σκοπό χρησιµοποιείται από τους 

διαφηµιστές; 

♦ Υπάρχουν διαφηµίσεις που οι πληροφορίες δεν είναι επαρκείς; Αν ναι, 

γράψτε ποιες πληροφορίες απαιτούνται. 

( Σηµείωση: Η ενότητα διαφήµιση, µπορεί µε πολλούς τρόπους να 

αξιοποιηθεί επικοινωνιακά. Εδώ µας ενδιαφέρει η ανάπτυξη της κριτικής 

στάσης απέναντι σ’ αυτό το είδος λόγου και η διάκριση των πραγµατικών 

πληροφοριακών στοιχείων από αυτά που µας παραπλανούν. Σε επίπεδο 
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διδασκαλίας της γραµµατικής, αφορµές σε διαφηµιστικά κείµενα για 

µετατροπές ονοµατικών προτάσεων σε ρηµατικές. π.χ. η σχετική 

διαφήµιση των εταιρειών της γραµµής Πάτρα – Ιταλία). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


