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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη ιφγνο γηα έλλνηεο φπσο 

δεκηνπξγηθφηεηα, θαηαλφεζε, πξφζιεςε, αιιά θαη δηαθεηκεληθφηεηα, πνιπηξνπηθφηεηα 

θαη εξκελεία. Έλλνηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, ηελ 

θεηκελνγισζζνινγία, ηελ αλάιπζε ηεο νκηιίαο, ηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο θαη πνπ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηηο δηεξγαζίεο πξφζιεςεο ελφο θεηκέλνπ πξνθνξηθνχ(αθξφαζε) ή 

γξαπηνχ(αλάγλσζε). Γηα φιεο φκσο ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο ρξεηάδεηαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ηνπ αθξναηή/αλαγλψζηε. Ο νπνίνο κε φληαο παζεηηθφο δέθηεο κελπκάησλ, 

αιιά θαηαθηεηήο ηεο γλψζεο δηα ηεο γιψζζαο επηηπγράλεη ηε γισζζηθή επηθνηλσλία. Ο 

αθξναηήο/αλαγλψζηεο πνπ βξίζθεηαη δηαξθψο ζε εηνηκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη 

ηα ιεγφκελα ηνπ νκηιεηή/ζπγγξαθέα, λα εξκελεχζεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ, λα ζπζρεηίζεη θαη 

λα θαηαλνήζεη ηελ θάζε πιεξνθνξία πνπ πξνζιακβάλεη θαη λα αληηδξάζεη/απαληήζεη 

αλάινγα, ιέκε φηη βξίζθεηαη ζε δεκηνπξγηθφηεηα. Άξα ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη 

δεκηνπξγηθφο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα εμεηάζνπκε ηε γιψζζα κέζα απφ ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν, ηνπο ηξφπνπο πνπ απηφο θαιιηεξγείηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα 

κειεηήζνπκε ηα λέα εγρεηξίδηα ηεο Σ΄ ηάμεο σο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο πξνο ηνπο 

καζεηέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

ην πξψην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην ζέκα ηεο γιψζζαο απφ γισζζνινγηθήο πιεπξάο, 

κε επίθεληξν ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Παξνπζηάδνληαη ηα είδε ηνπ, ε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζψο επίζεο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ. Σν δεχηεξν 

θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηηο ηερληθέο παξαγσγήο δεκηνπξγηθνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 

φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζε βηβιία  θαη έξεπλεο.  Σν ηξίην θεθάιαην απνηππψλεη ηηο  

αζθήζεηο παξαγσγήο δεκηνπξγηθνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηα βηβιία ηεο Γιψζζαο ηεο η΄ 

Γεκνηηθνχ, θαη αλ  νη αζθήζεηο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζην 

ΑΠ. Αθνινπζνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο αζθήζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

ζηα βηβιία γιψζζαο  ηεο η΄ ηάμεο. Σν εγρείξεκα ηειεηψλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

νκάδαο γηα ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηεο η΄ ηάμεο, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην 

ΑΠ φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αθνινπζεί παξάξηεκα κε ηηο 

πξνθνξηθέο αζθήζεηο ησλ εγρεηξηδίσλ ηεο η΄ ηάμεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπηλνπ 

είδνπο απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο ηεο εμέιημήο ηνπ, θπινγελεηηθήο θαη νληνγελεηηθήο. 

Φπζηθά ν πξνθνξηθφο ιφγνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε γιψζζα θαη δελ κπνξεί λα λνεζεί 

αλεμάξηεηα απφ απηήλ θαζψο ν φξνο «πξνθνξηθφο ιφγνο» ζπλδέεηαη άκεζα θαη 

νπζηαζηηθά κε ηε γιψζζα φπσο δηαθαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Ζ γιψζζα σο ζπκβνιηθφ ζχζηεκα καδί κε ηα άιια θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ηηο δνκέο ηνπο πξνυπάξρνπλ ηεο γέλλεζεο ελφο αλζξψπνπ θαη ππέξ-

θεηληαη απηνχ. Καηά ζπλέπεηα, ην παηδί κε ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο εγγξάθεηαη ζε 

απηή ηε ζπκβνιηθή ηάμε, ε νπνία επεηδή αθξηβψο ππέξ-θεηηαη ζα ην πιάζεη αλάινγα κε 

ηηο δνκέο ηεο. Με άιια ιφγηα, ην άηνκν αλαδχεηαη σο ππνθείκελν κέζα απφ ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζηε ζπκβνιηθή ηάμε ηεο γιψζζαο ή, φπσο ιέεη ν Αιηνπζέξ (1983), ε θαηάθηεζε ηεο 

γιψζζαο είλαη απηή πνπ κε ηελ εηζαγσγή ζηε ζπκβνιηθή ηάμε ζα ζεκαδέςεη ην πέξαζκα 

απφ ηνλ άλζξσπν-ζειαζηηθφ ζηνλ άλζξσπν-παηδί –άλδξα ή γπλαίθα. Ο Λαθάλ αλέδεημε 

ηε γιψζζα ζε πξσηαξρηθφ παξάγνληα δφκεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ 

(Θενδσξνπνχινπ) . 

Ζ γιψζζα φκσο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. H γιψζζα, είλαη, 

ζχκθσλα κ’ έλα γεληθφ νξηζκφ, έλα ζχζηεκα γισζζηθψλ ζεκείσλ πνπ εμππεξεηεί ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο F. De Saussure ππνζηήξημε πσο ε γιψζζα 

πθίζηαηαη ζε θάζε άηνκν σο θνηλσληθφ πξντφλ, κε άιια ιφγηα σο ζχζηεκα θαλφλσλ θαη 

ξπζκίζεσλ, πνπ είλαη απφηνθν ηεο θνηλσλίαο πνπ ην ρξεζηκνπνηεί (langue – γιψζζα) θαη 

σο αηνκηθφ πξντφλ, ε ρξήζε δειαδή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην ίδην ην άηνκν (parole – 

νκηιία). Σν πξψην απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν ην κεραληζκφ, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ δεχηεξνπ. Αλ γηα ην πξψην αξθεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δνκήο κηαο 

γιψζζαο πξάγκα πνπ γίλεηαη εληειψο θπζηνινγηθά θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη 

αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία θαη κε ηε βνήζεηα ηεο δηδαζθαιίαο, γηα 

ην δεχηεξν δειαδή γηα ηελ νκηιία  ρξεηάδεηαη θαη ε γλψζε –θαη ζπλεηδεηνπνίεζε- ησλ 

επηθνηλσληαθψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θάζε θνξά ην ιφγν καο (δει. πνηνο ιέεη 

ηη, ζε πνηνλ, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαη γηαηί, κέζα απφ πνην θαλάιη;). 

Καηαιαβαίλνπκε, ινηπφλ, πσο δελ αξθεί κφλν ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ 

ζπληαθηηθνχ γηα λα θαηαζηεί έλα άηνκν επαξθήο νκηιεηήο κηαο γιψζζαο, ρξεηάδεηαη 
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επίζεο θαη γλψζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην ιφγν αλάινγα κε ηηο 

επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο (Υαηδεζαββίδεο). 

Ο Saussure θάλεη θαη κηα άιιε, δηάθξηζε πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη 

γισζζηθέο κνλάδεο κεηαμχ ηνπο. Δίλαη δχν εηδψλ: 

 1. πληαγκαηηθέο, νη νπνίεο είλαη απφξξνηα ηεο γξακκηθφηεηαο ηνπ ζεκείνπ, είλαη νη 

ζρέζεηο πνπ ζπλάπηεη κηα κνλάδα κε ηηο γεηηνληθέο ηεο δηαηαζζφκελε ζηνλ ιφγν –νη 

ζρέζεηο πνπ ζπλάπηεη κηα κνλάδα κε ηα γισζζηθά ζπκθξαδφκελα, γη’ απηφ ζρέζεηο 

inpraesentia.  

2. Παξαδεηγκαηηθέο, δειαδή νη ζρέζεηο πνπ ζπλεηξκηθά αλαθαινχληαη –ή 

ζπλδένληαη- κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ 

νκηιεηψλ –ζρέζεηο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεκθάληζε ησλ κνλάδσλ ζηνλ ιφγν, γη’ 

απηφ θαη ζρέζεηο inabsentia.  

Παξά ηα θαηλφκελα, θαη ηα δχν είδε ζρέζεσλ έγθεηληαη ζηε ζθαίξα ηεο langue· 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε langue δελ απνηειεί έλα ιεμηθφ πνπ πεξηέρεη γισζζηθά 

ζεκεία, αιιά πεξηέρεη θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, ζπλεηξκηθέο θαη ζπλδπαζκνχ, θαη φηη ην πψο 

ζπλδπάδνληαη ζηνλ ιφγν απνηειεί κηα αθφκε απζαηξεζία –ν Bronkart (1979, 116) ηελ 

νλνκάδεη «απζαηξεζία δηάηαμεο» (Θενδσξνπνχινπ). 

Όπσο πξψηνο ππνζηήξημε ν Φξφπλη, ην δήηεκα ηεο γιψζζαο ζέηεη ην δήηεκα ηεο 

αλαπαξάζηαζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ε ιέμε είλαη ην ζεκείν ελφο πξάγκαηνο ελ ηε απνπζία 

ηνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη έλα πξάγκα πξέπεη λα θνλεπζεί γηα λα κπνξέζεη λα αλαπαξαζηαζεί. 

Ζ άπνςε απηή –εγειηαλήο πξνέιεπζεο- ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Λαθάλ γηα λα γίλεη 

εκθαλέο φηη γιψζζα θαη άκεζν βίσκα είλαη δχν απνθιεηφκελα πξάγκαηα θαη απηφ είλαη 

έλα απφ ηα «δξάκαηα» ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ο ηειεπηαίνο  ζπλδέεη ηελ είζνδν ζηε 

ζπκβνιηθή ηάμε κε ηελ είζνδν ζηε γιψζζα. 

΄ απηή ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία ην ππνθείκελν αλαδχεηαη κέζα απφ ηε γιψζζα –

θαη απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη αηηία ηεο γιψζζαο ηνπ ζεκαίλνληνο αιιά επίπησζή ηεο-, 

ηαπηνρξφλσο φκσο αιινηξηψλεηαη κέζα θαη απφ απηήλ, εθφζνλ ην ίδην ιφγσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ζπκβνινπνίεζεο («ην πξάγκα πξέπεη λα θνλεπζεί γηα λα 

αληηπξνζσπεπζεί») εκθαλίδεηαη θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ A. Miller «ζαλ λα ππέρεη ζέζε. 

Γελ είλαη εθεί κελ, αιιά δελ είλαη θαη απόλ». Έηζη παξνπζηάδεηαη ην αληηθαηηθφ 

θαηλφκελν: απφ ηε κηα ε γιψζζα θάλεη λα αλαδπζεί ην ππνθείκελν, απφ ηελ άιιε ην 

εμαθαλίδεη κέζα απφ ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ. Ο Λαθάλ νλνκάδεη απηή ηελ έθιεηςε 

ζηηγκηαία εμαθάληζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην γεγνλφο δει. φηη κέζσ ηεο γιψζζαο ην 
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ππνθείκελν λνείηαη σο αλαπαξάζηαζε, σο πξνζσπείν πνπ ην αιινηξηψλεη, 

απνθξχπηνληάο ην απφ ηνλ εαπηφ ηνπ . O φξνο ζρίζε [refente] απνδίδεη απηή αθξηβψο ηελ 

αιινηξίσζε κέζα θαη απφ ηε γιψζζα (Θενδσξνπνχινπ). 

 Φαίλεηαη φκσο αδχλαην λα μερσξίζνπκε ζηελ πξάμε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ε 

νπνία έγθεηηαη ζηε γλψζε ηνπ αθεξεκέλνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ε νπνία έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη νκηιεηέο λα 

πξνζαξκφδνπλ ην ιφγν ηνπο ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο: ε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα είλαη έλα αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ηεο επξχηεξεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

(Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997). 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 

Ζ γιψζζα θαηά ηνλ Saussure είλαη αθεξεκέλν ζχζηεκα θαη νη δχν κνξθέο νκηιίαο 

ηεο,  ν πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο ιφγνο απνηεινχλ ηα νρήκαηα ηεο γιψζζαο. Όηαλ ιέκε 

πξνθνξηθφ ιφγν ελλννχκε ηελ αθξφαζε θαη ηελ νκηιία, ελψ κε ηνλ γξαπηφ ιφγν 

ελλννχκε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Καη νη δχν απνηεινχλ ζεκειηψδνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ιφγνπ, κπνξνχλ δε λα κεηαγξαθνχλ ν έλαο ζηνλ θψδηθα ηνπ 

άιινπ ρσξίο πνιιέο απψιεηεο. 

 

Η ΔΝΝΟΙΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 

«Ο πξνθνξηθόο ιόγνο είλαη ν ιόγνο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη νκηιεηέο ζπγθξνηνύλ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη παίδνπλ ηνπο θνηλσληθνύο ηνπο ξόινπο ζην πιαίζην θάζε 

ζπλνκηιηαθήο δηεπίδξαζεο, κε απνηέιεζκα λα ζεκειηώλνληαη θαη λα δηαηεξνύληαη (ή λα 

ππνλνκεύνληαη) νη δηαλζξώπηλεο ζρέζεηο.» (Πνιίηεο) 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη γεληθά απζφξκεηνο θαη ηθαλνπνηεί 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζπρλά «δελ θνξάεη ηα θαιά ηνπ» θαη επδνθηκεί 

ζε πεξηβάιινλ νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ. Δμειίζζεηαη ζε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο. Έρεη ζην δπλακηθφ ηνπ ην πινχζην θνξηίν ηεο νκηιίαο γηα ηε κεηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Καη φηαλ νη ζπλνκηιεηέο ζπδεηνχλ απφ θνληά, θαινχληαη λα εξκελεχζνπλ 

θαηάιιεια εθηφο απφ ην πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ ηνπ ηξέρνληνο νκηιεηή, έλα νιφθιεξν 

δίθηπν παξάιιεισλ εθθξάζεσλ, θηλήζεσλ, βιεκκάησλ. 

ΔΙΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ο Π. Πνιίηεο δίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν βαζηθψλ εηδψλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ: 



[9] 

 

1) Πξνθνξηθφο δηάινγνο: Ζ πεξηνρή απηή ηνπ ιφγνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε θπζηθή 

παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ αθξναηψλ, ηε κηθξή (ζπλήζσο) ρσξηθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, 

άξα θαη ηελ νπηηθή (ή αθνπζηηθή) επαθή. Δδψ αλήθνπλ ηέζζεξηο νκάδεο εηδψλ ιφγνπ. 

Α) φηαλ ε ζρέζε ησλ ζπλνκηιεηψλ είλαη ζπκκεηξηθή θαη ε θνηλσληθή απφζηαζε 

ακειεηέα, εθηπιίζζνληαη ζπκβάληα ιφγνπ φπσο ε θαζεκεξηλή άηππε ζπλνκηιία κεηαμχ 

θίισλ ή νηθείσλ, ή ε ηειεθσληθή ζπλνκηιία.  

Β) φηαλ ε ζρέζε ησλ ζπλνκηιεηψλ είλαη ζπκκεηξηθή θαη ε θνηλσληθή απφζηαζε 

ζεκαληηθή, εθηπιίζζνληαη ζπκβάληα ιφγνπ φπσο ηα «ζηξνγγπιά ηξαπέδηα». Πξφθεηηαη γηα 

πξνθνξηθφ δηάινγν κε θάπνηεο θαλνληθφηεηεο πνπ επηβάιιεη ε αλνηθεηφηεηα κεηαμχ ησλ 

ζπλνκηιεηψλ. 

Γ) φηαλ ε ζρέζε ησλ ζπλνκηιεηψλ είλαη αζχκκεηξε θαη ε θνηλσληθή απφζηαζε 

ακειεηέα, εθηπιίζζνληαη ζπκβάληα ιφγνπ φπσο ην κάζεκα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ή κηα 

ζπλνκηιία γηαηξνύ-αζζελνύο. Πξφθεηηαη γηα πξνθνξηθφ δηάινγν κε θάπνηεο θαλνληθφηεηεο 

πνπ επηβάιιεη πεξηζζφηεξν ε δηαθνξά θνηλσληθήο ηζρχνο κεηαμχ ζπλνκηιεηψλ θαη 

ιηγφηεξν ε κεηαμχ ηνπο νηθεηφηεηα. 

Γ) φηαλ ε ζρέζε ησλ ζπλνκηιεηψλ είλαη αζχκκεηξε θαη ε θνηλσληθή απφζηαζε 

ζεκαληηθή, εθηπιίζζνληαη ζπκβάληα ιφγνπ φπσο ε ζπλέληεπμε ηζρπξνύ πνιηηηθνύ 

πξνζώπνπ ζε δεκνζηνγξάθν.  

2) Πξνθνξηθφο κνλφινγνο: Ζ πεξηνρή απηή ηνπ ιφγνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα 

πνιππιεζή ή αζηάζκεηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο αθξναηήξηα, ηε κέζε ή θαη κεγάιε 

απφζηαζε κεηαμχ νκηιεηή θαη αθξναηψλ, ε νπηηθή επαθή κεηαμχ νκηιεηή θαη 

αθξναηεξίνπ κπνξεί λα είλαη κεγάιε, ππάξρεη έιιεηςε επαθήο θαη, ην θπξίαξρν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε παξνπζία ελφο (ηζρπξνχ) νκηιεηή, πνπ είλαη απίζαλν λα ράζεη 

ην δηθαίσκα ηνπ ιφγνπ. Γηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ ε ζρέζε νκηιεηή-αθξναηψλ είλαη ζπκκεηξηθή, αιιά ε απφζηαζε ζεκαληηθή, 

εθηπιίζζνληαη ζπκβάληα φπσο ε αγόξεπζε ελόο βνπιεπηή ζηε Βνπιή, ή ε αλαθνίλσζε ελόο 

εξεπλεηή ζε ζπλέδξην.  

Β) Όηαλ ε ζρέζε νκηιεηή-αθξναηψλ είλαη αζχκκεηξε θαη ε απφζηαζε ζεκαληηθή 

έσο πνιχ κεγάιε, εθηπιίζζνληαη δχν εηδψλ ζπκβάληα: πξψηνλ, ζπκβάληα φπσο ε 

πνιηηηθή νκηιία ελόο πνιηηηθνύ,  ή ην εθθιεζηαζηηθό θήξπγκα, ή ε δηάιεμε ελόο εηδηθνύ. ε 
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ηέηνηεο πεξηζηάζεηο είλαη ππνινγίζηκε ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ πξνθνξηθνχ κνλνιφγνπ 

απφ ην θνηλφ, αδπλαηεί φκσο λα αλαθφςεη ηε ξνή ηνπ ιφγνπ.  

 

Η ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

«Ο παξαδνζηαθφο γξακκαηηθφο» παξαηεξεί ν J Lyons, «έρεη ηελ ηάζε λα  ζεσξεί ηελ 

πξνθνξηθή γιψζζα θαηψηεξε απφ ηε γξαπηή, ελψ ν ζχγρξνλνο γισζζνιφγνο 

ππνζηεξίδεη φηη ε πξνθνξηθή γιψζζα είλαη ζεκειηψδεο θαη φηη ε γξαθή είλαη νπζηαζηηθά 

έλα κέζν, γηα λα παξαζηήζνπκε αιιηψο ηελ νκηιία. (Lyons J., 1968, ζει. 32) Καη ν 

Martinet  ζπκπιεξψλεη φηη ηα ζεκεία ηνπ αλζξψπηλνπ ιφγνπ είλαη, πξψηηζηα, πξνθνξηθά, 

φηη επί εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα απηά ηα ζεκεία ππήξμαλ απνθιεηζηηθά πξνθνξηθά 

θαη φηη ζήκεξα αθφκε νη άλζξσπνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο μέξνπλ λα κηινχλ, ρσξίο λα 

μέξνπλ λα δηαβάδνπλ (Martinet, 1976, ζ. 3)  

Ζ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζπλήζσο επεμεγείηαη κε ηηο αθφινπζεο 

εκπεηξηθέο γεληθεχζεηο, πνπ έρνπλ θαη ζέζε επηρεηξεκάησλ: 

α. Φπινγελεηηθή πξνηεξαηφηεηα. ε φιεο ηηο γισζζηθέο θνηλφηεηεο, φζν κπνξνχκε λα 

μέξνπκε, ε γξαθή, αλ πνηέ αλαπηπρζεί, αθνινπζεί ηελ αλάπηπμε πξνθνξηθήο γιψζ-ζαο. 

Αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ «πξνθνξηθέο θνηλσλίεο» πνπ δελ έρνπλ γξαπηφ θψ-δηθα. 

β. Οληνγελεηηθή πξνηεξαηφηεηα.  

Καλέλα παηδί δελ καζαίλεη πξψηα λα γξάθεη θαη κεηά λα κηιάεη. 

γ. Γλσζηηθή-καζεζηαθή πξνηεξαηφηεηα. Ζ νκηιία αλαπηχζζεηαη κε θπζηθφ ηξφπν· γηα λα 

κάζεη ην παηδί λα κηιάεη, αξθεί λα εθηεζεί ζε γισζζηθά εξεζίζκαηα. Αληίζεηα, γηα λα 

κάζεη λα γξάθεη ηε γιψζζα ηνπ, απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία. 

δ. Γνκηθή πξνηεξαηφηεηα. Όια ηα ζπζηήκαηα γξαθήο βαζίδνληαη ζε κνλάδεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ· ηα αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα ζηνπο θζφγγνπο, ηα ζπιιαβηθά ζηηο 

ζπιιαβέο, ηα ηδενγξαθηθά ζηηο ιέμεηο.  

Βέβαηα ε άπνςε ηεο ππεξνρήο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ έλαληη ηνπ γξαπηνχ δελ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε. Ζ ζχγθξηζε ησλ δπν εηδψλ δελ κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή. Πνιινί 

κηινχλ γηα δχν είδε πνιηηηζκνχ, αθφκα θαη γηα δχν ζπιινγηθά δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

ζθέςεο: ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ εγγξάκκαην. Γελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ν 

εγγξακκαηηζκφο θαη εηδηθά ε γξαπηή γιψζζα  κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νδεγεί 

ζηε δεκηνπξγία κηαο ηππνπνηεκέλεο επίζεκα απνδεθηήο γιψζζαο ε νπνία κάιηζηα 

απνθηά ηε γξακκαηηθή ηεο ηα ιεμηθά ηεο θιπ., πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ θαη 

ζπκπαξαζχξνπλ θαη ηελ πξνθνξηθή. (Μνζρνλάο) 
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ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Η δηδαζθαιία ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Κακία γιψζζα δελ είλαη νκνηνγελήο θαη νκνηφκνξθε. Αο επηθεληξσζνχκε ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα φκσο ε νπνία σο έλα βαζκφ έρεη νκνηνκνξθία. Ωζηφζν παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο 

γεσγξαθηθνχο θαη θνηλσληθνχο φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηαθνξεηηθέο θαηά ηφπνπο 

δηάιεθηνη, νη ηδησκαηηζκνί θαζψο θαη ε «αξγθφ» ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ. Βέβαηα 

δελ είλαη απαξαίηεην έλαο καζεηήο λα δηδαρηεί φιεο απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο, αιιά 

θαιφ είλαη λα έρεη κηα εηθφλα γη απηέο. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ λα ιακβάλνπκε ππφςε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ 

παξνπζηάδεη θάζε θνξά ν πξνθνξηθφο ιφγνο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. 

Βέβαηα ππάξρεη κηα γιψζζα θνηλήο απνδνρήο πνπ νκηιείηαη απφ φινλ ηνλ πιεζπζκφ. 

Θεσξείηαη ινηπφλ θαιφ ε δηδαζθαιία λα μεθηλά ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπιάρηζηνλ απφ 

απηήλ. Γελ κπνξνχκε σζηφζν λα εκκέλνπκε θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

κφλν ζηε γιψζζα ηεο θνηλήο ζπλελλφεζεο. 

εκαληηθφ φκσο είλαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ λα ιακβάλνπκε 

ππφςε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γιψζζαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ιφγνπ 

ηνπ θαζελφο ζηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (πνηνο, ηη, πψο, γηαηί, κέζα απφ πνην θαλάιη). 

Απηή ε πξνζαξκνγή δεκηνπξγεί ην γισζζηθφ επίπεδν χθνπο, δει. έλαλ ηξφπν νκηιίαο 

ιεηηνπξγηθά δηαθνξνπνηεκέλν, αλάινγα κε ηα ζηνηρεία ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο. 

Άξα κηα γιψζζα είλαη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ γισζζηθψλ 

ρξήζεσλ. 

Με φια ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ε πνηθηιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (ζε 

ζπγρξνληθφ επίπεδν) είλαη ηεξάζηηα· παξάιιεια φκσο  γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε 

δηδαζθαιία ζε καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δνπλ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε αλάινγνπο ηξφπνπο. Αλ δερηνχκε, ινηπφλ, φηη 

ε πξνο θαηάθηεζε απφ ηνπο καζεηέο γιψζζα δελ είλαη κηα ζπλάζξνηζε ηχπσλ θαη 

γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ-αληίιεςε πνπ αθφκε είλαη θπξίαξρε ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε-αθφκε φηη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα απνθηηέηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε 

άιια πξφζσπα θαη φρη θαη’ αλάγθελ κε ην δάζθαιν, ηφηε νδεγνχκαζηε ινγηθά θαη 

θπζηνινγηθά ζε κηα δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ ζπλεζίδεηαη πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, ε 
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νπνία, εθηφο ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ σο πξνο ηε θχζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη ζηελ 

πξνψζεζε δηαθφξσλ κνξθψλ νκαδηθήο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ηφζν κέζα ζηελ ηάμε φζν 

θαη έμσ απφ απηήλ (Υαηδεζαββίδεο). 

 Ο πξνζθνξφηεξνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο θπζηθψλ επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ ζηελ 

ηάμε είλαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πνηθίια 

ζέκαηα, δεκηνπξγνχλ πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη δίλνπλ ην έλαπζκα 

παξαγσγήο πνηθίισλ κνξθψλ θαη εηδψλ ιφγνπ. `Έηζη, δηεπθνιχλνληαη νη καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη, φπσο ζα παξαηεξνχζε ε Saville-Troike (1989:20) ζην πιαίζην 

ηεο Δζλνγξαθίαο ηεο Δπηθνηλσλίαο, θάζε κέινο κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο έρεη έλα 

ξεπεξηφξην θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ θαη φηη ε θάζε ηαπηφηεηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην ζπκθξαδνκέλσλ ζπλδέεηαη κε έλαλ αξηζκφ θαηάιιεισλ γισζζηθψλ θαη κε-

γισζζηθψλ κνξθψλ έθθξαζεο (Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997) 

ηε δηδαθηηθή πξάμε ν πξνθνξηθφο ιφγνο ησλ καζεηψλ θαιιηεξγείηαη κε ζπδεηήζεηο 

γηα επίθαηξα ζέκαηα, κε ζχγθξηζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ην γξαπηφ ιφγν θ.ά. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ έρνπλ πνιχ ζπρλά θαη θνηλσληθνπνηεηηθφ ραξαθηήξα, 

αθνχ αζρνινχληαη νη καζεηέο κε ζέκαηα ζχγρξνλα θαη επίθαηξα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ, νδεγνχληαη ζηε δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηελ θνηλσλία, παίξλνπλ ζπλεληεχμεηο απφ 

ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη κεγαιχηεξνπο, αλαγθάδνληαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

επηθαηξφηεηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε. Σέινο, δξαζηεξηφηεηεο 

ζαλ ηηο παξαπάλσ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα απαιιαγνχλ απφ ςπρνινγηθέο αλαζηνιέο, νη 

νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία (Υαηδεζαββίδεο) . 

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πξνθχπηεη εθ ησλ πξαγκάησλ ε 

αλάγθε γηα ηνπο καζεηέο είηε λα εθθξαζηνχλ γξαπηά ή πξνθνξηθά ρξεζηκνπνηψληαο –θαη 

έηζη εκπεδψλνληαο– ην θαηάιιειν ιεμηιφγην θαη ηα θαηάιιεια εθθξαζηηθά κέζα, είηε λα 

αλαηξέμνπλ ζε πνηθίια θείκελα, κεηαμχ απηψλ θαη ινγνηερληθά (ηα νπνία φκσο, αληίζεηα 

κε ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο, δελ ζεσξνχληαη φηη θαηέρνπλ πξνεμάξρνπζα ζέζε, γηα 

λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ δηεθπεξαηψλνπλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε θξαζενινγία, ην ιεμηιφγην, ην χθνο, αιιά 

θαη  ε δνκή πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία ν ιφγνο απηφο εληάζζεηαη, θαη φρη απφ θάπνην 

θαλνληζηηθφ γισζζηθφ πξφηππν. Οη δξαζηεξηφηεηεο δελ πξνζεγγίδνληαη σο γλσζηηθά 
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αληηθείκελα, αιιά σο εξεζίζκαηα γηα γλήζηα γισζζηθή έθθξαζε θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη 

λα είλαη θνληά ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ (Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 

1997). 

 Γηα ηελ επεμεξγαζία ηψξα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ, απαξαίηεηε είλαη ε 

ρξήζε ηνπ καγλεηφθσλνπ κέζα ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αθνχγνληαο ηηο καγλεηνθσλεκέλεο πξνθνξηθέο ηνπο εθθξάζεηο λα εληνπίζνπλ ηα ιάζε 

ηνπο (αηπρείο εθθξάζεηο ζπληαθηηθά ιάζε, ην χθνο ηνπ ιφγνπ ηνπο θιπ, ) λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηνλ δηνξζψζνπλ. 

Βέβαηα ε ρξήζε ηνπ καγλεηνθψλνπ πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαζψο κπνξεί λα εγείξεη πξνβιήκαηα θαη δηελέμεηο, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα 

ζηάδηα ηεο ρξήζεο ηνπ (Υαηδεζαββίδεο). 

Παξάιιεια νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίζνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εμσιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ νκάδα είλαη ην ηδαληθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ επηινγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο έρεη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαζψο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαηηθήο νκάδαο ε απμεκέλε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά αιιειεπηθνηλσλία δηεμάγεηαη 

θπξίσο κέζσ ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο. Έηζη ε ζπρλή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε 

απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμή ηεο (Μαηζαγγνχξαο, 2000). 

Καη νη εθπαηδεπηηθνί επίζεο ζα  πξέπεη λα ρεηξίδνληαη ζσζηά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, 

ψζηε λα απνηεινχλ ζεηηθφ πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Αλ ε παξαγσγή θαη θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο είλαη ην πξψην 

απαξαίηεην θαη ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ άζθεζε ζηε γισζζηθή ρξήζε, ην ακέζσο 

επφκελν είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ. Γηαθνξεηηθά ηα παηδηά δελ ζα 

μέξνπλ αλ απηφ πνπ είπαλ  πεηπραίλεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εηπψζεθε ή γξάθηεθε. Ζ 

δηάζηαζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ιφγνπ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ζηε γισζζηθή ρξήζε 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο αληηπαξαηίζεηαη ηφζν κε ηελ παιαηφηεξε ζηάζε 

πνηληθνπνίεζεο ησλ ιαζψλ θαη ελνρνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, φζν θαη κε ηε λεφηεξε ζηάζε 

αλνρήο ησλ ιαζψλ, φπνπ ηα ιάζε αθήλνληαη απείξαρηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζπλήζσο 

πεξηνξίδεηαη ζε κηα επηθαλεηαθή αλζνιφγεζε ζθαικάησλ. Ωο επεμεξγαζία ελλνείηαη 

εθείλε ε «δηαδηθαζία πνπ παξαθνινπζεί ηελ παξαγσγή ιόγνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ θαη 

θαηά ηελ νπνία απηό πνπ είπαλ ζρνιηάδεηαη θαη θξίλεηαη σο πξνο ην αλ είλαη θαηάιιειν γηα 

ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν παξήρζε» . Ζ επεμεξγαζία ηνπ γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ 

(καγλεηνθσλεκέλνπ) θεηκέλνπ γίλεηαη απφ φινπο, δάζθαιν θαη καζεηέο, θαη έρεη σο 

αθεηεξία ηνπ ηα πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 
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παξνπζηάδεη, είηε γηαηί είλαη ειιηπήο ε πιεξνθφξεζε πνπ πξνζθέξεη, είηε γηαηί δελ είλαη 

θαηάιιειε ε δηαηχπσζε πνπ ρξεζηκνπνηεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

πξνζεγγίδνπλ ην ιφγν ηνπο απφ ηε ζθνπηά ηνπ αθξναηή. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην 

γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη κηα θαη κφλν νξζή αληηπξφηαζε ζηελ αξρηθή επηινγή ησλ 

καζεηψλ, αιιά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο πξνθξίλεηαη απηή ή απηέο πνπ ηαηξηάδνπλ 

θάζε θνξά θαιχηεξα ζηα ζπκθξαδφκελα (Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997) 

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

είλαη πνιπδηάζηαην θαζψο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, δηαθνξεηηθά είδε 

αζθήζεσλ θαη θαηέρεη δηαθνξεηηθή ζέζε ζηε δηδαθηηθή πνξεία θάζε θνξά. Θεσξεηηθά, ηα 

θείκελα πξνο δηδαζθαιία είλαη απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δσή θαη ελδηαθέξνπλ ηνπο 

καζεηέο, ηα θείκελα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. Ζ γιψζζα λνεκαηνδνηείηαη 

ζχκθσλα κε απηά πνπ πηζηεχεη ην παηδί. Σα θείκελα απνηεινχλ παξεκβάζεηο ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Οη καζεηέο φκσο θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα είδνο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, δηαρεηξηζηήο ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη λα είλαη ν δάζθαινο θαη ην 

δηδαθηηθφ εγρεηξίδην. Μαζεηέο νη νπνίνη απέρνπλ απφ απηφ ην είδνο πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ(είηε γηαηί ε γιψζζα απηή δελ είλαη ε κεηξηθή ηνπο, είηε γηαηί πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο) θαίλεηαη λα έρνπλ επηπιένλ δπζθνιία λα ζπκκεηέρνπλ 

ζ’ απηφλ, κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε εμέιημή ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα πξφθιεζε 

πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Σν ζρνιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε κηα πνηθηιία εηδψλ 

ιφγνπ, άξα θνηλσληθψλ δξάζεσλ. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ δελ είλαη κνλνδηάζηαην, αιιά 

πεξηιακβάλεη εθηφο απφ θείκελα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, 

θσηνγξαθίεο, θφκηθο, πξνθνξηθέο ζπλνκηιίεο, βηληενηαηλίεο, ηξαγνχδηα, ερνγξαθεκέλν 

πξνθνξηθφ ιφγν, ζειίδεο απφ ην δηαδίθηπν θαη γεληθά φ,ηη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

παξάγεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη. Ζ ηάζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ παηδαγσγηθή ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην γισζζηθφ πιηθφ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 

κηα κεγάιε πνηθηιία πεγψλ θαη ηνκέσλ νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο επηδξνχλ ζηε γιψζζα 

θαη ηε κεηαβάιινπλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη 

πξνθαιψληαο ηε δπλακηθή θαη εμειηθηηθή κνξθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γιψζζαο. Έηζη, ε 

παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ δίλεη κηα δηεπξπκέλε δηάζηαζε ζηνπο ζηφρνπο, ην 

πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία ηεο επηρεηξψληαο λα εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε 

πνηθίιεο κνξθέο γξακκαηηζκνχ πνπ πθίζηαληαη ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, κε κεζφδνπο 

πξνζαξκνζκέλεο πεξηζζφηεξν ζην αληηθείκελν θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα 
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άηνκν απνθηά ηελ θνηλσληθή κάζεζε θαη ιηγφηεξν ζε κεζφδνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ. 

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ δελ ηεξεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε κέζα ζηε δηδαθηηθή πξάμε, 

αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο θάζεηο, αλάινγα κε ηε δπλακηθή πνπ 

αλαπηχζζεηαη κέζα ζηελ ηάμε, γηαηί απηφ ζεσξνχκε φηη εμππεξεηεί ηελ επηθνηλσλία, ηε 

ρξήζε ηνπ ιφγνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

(Υαηδεζαββίδεο) . 

Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο 

Δπξσπατθέο νδεγίεο ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ γισζζηθήο Αλαθνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ. 

χκθσλα κ’ απηφ ινηπφλ ζα πξέπεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ λα πξνάγεη ηηο αθφινπζεο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηεπφκελσλ 

Α. Γεληθέο ηθαλόηεηεο 

• Γεληθή – ζεσξεηηθή γλψζε (deklaratives Wissen/ savoir) 

γλψζε ηνπ θφζκνπ (Weltwissen), θνηλσληθνπνιηηηζηηθή γλψζε, δηαπνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε 

• δηαδηθαζηηθή γλψζε (Fertigkeiten und prozedulares Wissen/ savoir-faire) 

πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο 

• γλψζε ηνπ εαπηνχ (Personlichkeitsbezogene Kompetenz/ savoir- etre) 

• ηθαλφηεηα κάζεζεο (Lernfahigkeit/ savoir- apprendre) 

γισζζηθή θαη επηθνηλσληαθή ζπλείδεζε, γεληθέο θσλεηηθέο δεμηφηεηεο, ηερληθέο 

κάζεζεο 

Β. Δπηθνηλσληαθέο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο 

• γισζζνινγηθέο ηθαλφηεηεο 

ιεμηινγηθή ηθαλφηεηα, γξακκαηηθή ηθαλφηεηα, ζεκαζηνινγηθή ηθαλφηεηα, 

θσλνινγηθή ηθαλφηεηα, νξζνγξαθηθή ηθαλφηεηα, νξζνεπήο ηθαλφηεηα 

• θνηλσληνγισζζνινγηθέο ηθαλφηεηεο 

γισζζηθφο ζπκβνιηζκφο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηξφπνη επγέλεηαο, γισζζηθέο 

εθθξάζεηο (ηδησκαηηζκνί, ξεηά, ηζηηάηα θαη παξνηκηψδεηο εθθξάζεηο), ιεηηνπξγηθέο 

πνηθηιίεο (Register), γισζζηθέο πνηθηιίεο (αλάινγα κε ην ρξήζηε) 

• πξαγκαηνινγηθέο ηθαλφηεηεο,ηθαλφηεηα ιφγνπ (Diskurskompetenz), ιεηηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα (ιφγνπ) (Γάθλε) 
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ΠΔΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Σα εηδηθφηεξα πεδία εθαξκνγήο θαη άζθεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη ηα 

παξαθάησ:  

1.Γηήγεζε, πιεξνθόξεζε (πεξηγξαθή), αθξόαζε 

Οη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ: 

 λα δηεγεζνχλ πξνθνξηθά, έλα βησκέλν εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ γεγνλφο, ζηνπ 

νπνίνπ ηελ εμέιημε ζα ππάξρεη έλα ζεκείν, πνπ πξνθαιεί κεγάιε πξνζδνθία θαη έληαζε 

αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

 λα πιεξνθνξνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πεξηγξάθνληαο κε αθξίβεηα ζπνπδαία 

ραξαθηεξηζηηθά αλζξψπσλ, δψσλ, θπηψλ, αληηθεηκέλσλ (λα πεξηγξάθνπλ ηνπία, 

πξφζσπα, θαηαζηάζεηο). 

 λα αλαθνηλψλνπλ έλα γεγνλφο ή κηα δξαζηεξηφηεηα ή λα ζρνιηάδνπλ δηάθνξεο 

ζρέζεηο, ζπζρεηίζεηο θιπ κε ηε βνήζεηα θεηκέλσλ, εηθφλσλ θαη ζθίηζσλ. 

Ζ άζθεζε ζηελ αθξφαζε βνεζάεη ζην λα αλαγλσξίδνπλ ην νπζηψδεο κηαο έθθξαζεο 

θαη λα ην αλαθνηλψλνπλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ απέλαληη ζηηο 

ζέζεηο ηνπ νκηιεηή ηηο δηθέο ηνπο, πνπ κπνξεί λα είλαη ζχκθσλεο, απνξξηπηηθέο ή 

θξηηηθήο κνξθήο. 

 

2.Οκηιία κε ζεκείν αλαθνξάο ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε 

Οη καζεηέο πξέπεη λα εθηηκνχλ ζσζηά, επηθνηλσληαθέο γισζζηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

λα ηηο αληηκεησπίδνπλ, επίζεο γισζζηθά κε επηηπρία. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα 

ππάξρεη ε πξνζθνξά κηαο πνηθηιίαο θαηαζηάζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο ππνδχνληαη 

δηάθνξνπο ξφινπο. Γλσξηκία κε θάπνηνλ, ελζάξξπλζε θάπνηνπ, δηφξζσζε, ηεθκεξίσζε 

ηεο γλψκεο θαη έθθξαζε παξαπφλσλ είλαη κεξηθέο ζπνπδαίεο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο 

πεξηνρήο. Δπίζεο καζαίλνπλ λα δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο γλψκεο ζε δηάθνξα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, γηα ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ εηθφλεο, ζέκαηα θαη εκπεηξίεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ. 

 

3.πκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε 

Απνηειεί έλα πνιχ θαιφ κέζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ εηδηθά 

φηαλ ηα ζέκαηα είλαη παξκέλα απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. 
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Οη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα κεηέρνπλ απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα ζε κηα 

ζπδήηεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ γλσξίδνπλ θαλφλεο θαιήο ζπλνκηιίαο, ρξεζηκνπνηνχλ 

ηερληθέο θαη  αζθνχληαη ζηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή 

ηεο ζπδήηεζεο, φπσο: α)λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο γηα λα κηιήζνπλ ρσξίο λα 

δηαθφπηνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο, β)λα κελ μεθεχγνπλ απφ ην ζέκα, γ)λα εθδειψλνπλ 

ηε δηαθσλία ηνπο κε επγέλεηα, δ) λα δεηνχλ επεμεγήζεηο, ε)λα ζρνιηάδνπλ φζα ιέγνληαη 

απφ ηνπο άιινπο.  

 Έηζη καζαίλνπλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο, λα αιιάδνπλ ηελ αξρηθή 

ηνπο ζέζε, φηαλ πείζνληαη απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ άιινπ, λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο 

ησλ πξνθνξηθψλ απφςεσλ, λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο, λα εθθξάδνπλ ππνζέζεηο θαη λα 

αλαθνηλψλνπλ απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ. Ζ ζπλνκηιία ηάμεο πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα 

ηελ πξνψζεζε ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ. ε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

επξχηεξεο ζπκκεηνρήο. Ηδηαίηεξα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη νη δηαθνξεηηθέο 

ζθέςεηο θαη απφςεηο δε ιεηηνπξγνχλ ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία σο θάηη αξλεηηθφ, 

αιιά σο δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο θαηαλφεζεο θαη αλεθηηθήο αληηπαξάζεζεο. Οη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη θαη λα παξσζνχληαη λα ζέηνπλ απφ κφλνη ηνπο εξσηήζεηο 

ζην δάζθαιν ή ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, λα πξνηείλνπλ, λα παξαθαινχλ γηα θάηη, αιιά θαη 

λα ελαληηψλνληαη ζηε γλψκε ησλ άιισλ. Φξάζεηο φπσο: « «Έρσ ηελ άπνςε…», «Έρσ ηε 

γλψκε…», «Γηαθσλψ κε ηελ άπνςή ζνπ….», Έρσ αληίζεηε γλψκε…», «Μνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε απνξία….» θιπ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζην γισζζηθφ δπλακηθφ ησλ 

καζεηψλ κε ζθνπφ ηελ ηερληθή ππνζηήξημή ηνπο ζηελ αξρηθή ηνπιάρηζηνλ θάζε.  

 

4.Πξνθνξηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο 

Οη πξνθνξηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ππεξεηνχλ ηε δηεχξπλζε ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηε δηεχξπλζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηελ θαηαρψξεζή ηνπ ζε 

ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε. Δπηδηψθεηαη ε γλσξηκία θαη 

θαηαλφεζε λέσλ ιέμεσλ κέζα απφ ηελ πξνζθνξά νηθνγελεηψλ ιέμεσλ, ιεθηηθψλ 

(ζεκαζηνινγηθψλ) πεδίσλ θαη γεληθφηεξα ελλνηψλ κε αλάινγεο ππνθείκελεο ιέμεηο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν , θαζψο 

ην γισζζηθφ πιηθφ ηεο πξνθνξηθήο δηήγεζεο ζα απνηειέζεη ηελ ππνδνκή ζηε θάζε ηεο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. 
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5. Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ 

Γηαβάδνληαο ή αθνχγνληαο έλα θείκελν ηα παηδηά έξρνληαη κπξνζηά ζε κηα πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο πνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ελφο θεηκέλνπ κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ηα παηδηά : 

 Να βξνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία(ρψξνο, ρξφλνο, πξφζσπα, πξφβιεκα θηι 

 Να ραξαθηεξίζνπλ ηνπο ήξσεο θαη λα θξίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 Να κπνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη λα πνπλ πσο ζα ρεηξίδνληαλ νη ίδηνη έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ή πψο ζα αληηδξνχζαλ νη ίδηνη ζε κηα  θαηάζηαζε. 

 Να αιιάμνπλ ηνπο ραξαθηήξεο θαη λα δψζνπλ κηα άιιε ηξνπή ζηελ ηζηνξία. 

 Να πεξηγξάςνπλ ηνπία, πξφζσπα, θαηαζηάζεηο. 

 Να εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ. 

 

6. Γξακαηνπνίεζε-ζεαηξηθό παηρλίδη 

Ζ δξακαηνπνίεζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ βνεζά ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαζψο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

εθθξάζνπλ αβίαζηα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε 

λένπο ηξφπνπο γισζζηθήο έθθξαζεο θαη λα ππνδπζνχλ πνηθίινπο ξφινπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν γηα ηνλ θάζε ξφιν ιεμηιφγην. 

 

7.πλαηζζεκαηηθή αγσγή 

 Μέζα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή, ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ 

ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα, ζεηηθά θαη αξλεηηθά. Βιέπνληαο δηάθνξεο εηθφλεο κπνξνχλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ. Μπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα κε νινθιεξσκέλεο θαη δνκεκέλεο πξνηάζεηο. Μπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο αληηδξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη έηζη λα 

παξάμνπλ ιφγν. Π.ρ. Νηψζσ  απέξαληε ραξά φηαλ παίδσ ήξεκα κε ηνπο θίινπο κνπ. 

Νηψζσ αζθάιεηα φηαλ κε ζθίγγεη ζηελ αγθαιηά ηεο ε κεηέξα κνπ. 

 

8.Γηάινγνο 

Οη άλζξσπνη κηινχλ φηαλ ζέινπλ λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ν έλαο 

ζηνλ άιιν, λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ή λα 

επεξεάζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν.  
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Ο δηάινγνο είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο ηνλ πξνθνξηθφ 

ηνπο ιφγν . Έρνπλ ηελ επθαηξία, κε ην δηάινγν, λα επηιέμνπλ απηά πνπ ζα πνπλ θαη πψο 

ζα ηα πνπλ. Μπνξνχλ, έηζη, πην εχθνια  λα εθθξαζηνχλ. Δίλαη θαιά ζην δηάινγν λα 

ππνβάιινληαη εξσηήζεηο θαη αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο 

αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα απηνέθθξαζε, γηα δηαηχπσζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ,  ηδεψλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. Τπάξρεη ζρεηηθή ειεπζεξία ζην ηη ζα πνπλ θαη έηζη έρνπλ πην πνιιή 

άλεζε λα εμσηεξηθεχζνπλ απηά πνπ ζθέθηνληαη θαη ληψζνπλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΤ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 

χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ηα παηδηά θαηαθηνχλ ηε λέα γλψζε κέζα απφ 

ηελ ήδε ππάξρνπζα. Όζνλ αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ απηά 

έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο λα κηινχλ εμεγψληαο ηε ζθέςε θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο, ηη 

θάλνπλ ή ηη ζα θάλνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλέιαβαλ (Μαληαδάθε, 1999).Ο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα νδεγήζεη ηελ αγσγή θαη ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Γηαηί ε δεκηνπξγηθφηεηα θαιιηεξγείηαη, ψζηε ηα άηνκα λα πξνρσξνχλ 

πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο ζηεξεφηππεο θσδηθνπνηεκέλεο γλψζεο. Σα δεκηνπξγηθά κπαιά 

δνθηκάδνπλ, επεθηείλνπλ, παξάγνπλ, κε κνλαδηθφ θαη πξσηφηππν ηξφπν. 

 Οη παξαθάησ ηερληθέο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαιιηεξγνχλ ηαπηφρξνλα 

θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ, γηαηί φπσο ιέεη ν Ρνληάξη (1994, ζ. 205) «ε 

θαληαζία ηνπ παηδηνύ, όηαλ δηεγείξεηαη γηα λα επηλνήζεη ιέμεηο, δνθηκάδεη ηα εξγαιεία ηεο 

ζ’ όια ηα ζεκεία ηεο εκπεηξίαο πνπ πξνθαινύλ ηε δεκηνπξγηθήο ηεο επέκβαζε». 

 

1.Η πέηξα ζηε ιίκλε 

Δπηιέγεηαη κία ιέμε πνπ κπνξεί λα αθνξά κία είδεζε, κία ζπδήηεζε, έλαλ 

πξνβιεκαηηζκφ, θάπνην εμσηεξηθφ εξέζηζκα, ή λα εθκαηεχεηαη απφ ην θείκελν. 

ην πξψην βήκα ε ιέμε γξάθεηαη ζηνλ πίλαθα π.ρ. ΠΑΓΟ θαη νη καζεηέο κε ηελ ηερληθή 

ηεο ηδενζχειιαο θαηαζέηνπλ πξνθνξηθά  ιέμεηο:  

 πνπ αξρίδνπλ απφ ην πξψην γξάκκα Π, αιιά ην δεχηεξν δελ είλαη Α. πρ. Πχξγνο, 

πίλαθαο 

 άιιεο πνπ αξρίδνπλ απφ ΠΑ. πρ. Παγσηφ, παξάζπξν 
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 ηηο ιέμεηο πνπ ιήγνπλ ζε –γνο. πρ. …….. 

 ιέμεηο κε ηνλ πεξηνξηζκφ λα αξρίδνπλ θαη λα ηειεηψλνπλ κε ηα δχν κνξθήκαηα 

ηεο ιέμεο θαη λα ηελ αθνξνχλ ζεκαζηνινγηθά. π.ρ., παγ/νδξφκην, νιηζζεξ/φο  

 ζπλψλπκα, αληίζεηα, παξάγσγα θιπ 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαηαζέηνπλ ιέμεηο γηα ηνλ πάγν πνπ λα αξρίδνπλ απφ ηα 

γξάκκαηα ηεο ιέμεο Π.ρ. ΠΑΓΟ (δεκηνπξγία αθξνζηηρίδαο κε ηα γξάκκαηα ηεο ιέμεο). 

Δλαιιαθηηθά γίλεηαη ε ζχλζεζε αθξνζηηρίδαο κε εληαίν πεξηερφκελν-κηθξή ηζηνξία. 

Πνιηθή 

Αξθνχδα 

Γιίζηξεζε  

Όηαλ  

Σθφληαςε ζε έλα θιαδί 

Σέινο κπνξεί λα γίλεη αλάπηπμε ηεο αθξνζηηρίδαο ζε θείκελν, ηνπ νπνίνπ ζπληζηά 

ην βαζηθφ λνεκαηηθφ άμνλα. 

 

2.Σν θαληαζηηθό δηώλπκν 

Δπηιέγνληαη ηπραία δχν ιέμεηο, ( νη νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο) ηελ πξψηε ιέμε πνπ ζθέθηεθαλ δχν καζεηέο, ρσξίο ν έλαο λα μέξεη ηη είπε  

ν άιινο. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη κε θιήξν αλάκεζα ζε ιέμεηο πνπ έρνπλ γξάςεη ηα παηδηά 

ζε ραξηάθηα. Ο Ρνληάξη (ζει 29) ιέεη φηη «δελ παίξλνπκε ηηο ιέμεηο  ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

ζεκαζία, αιιά απειεπζεξσκέλεο από ηηο ιεθηηθέο αιπζίδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ». πλήζσο 

πξνθχπηνπλ απξφβιεπηνη ζπλδπαζκνί. (ζθχινο-ληνπιάπα) Ζ πξφθιεζε –πξφζθιεζε 

πξνο ηα παηδηά είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπλχπαξμεο ησλ δχν ιέμεσλ. Ο 

ηίηινο πνπ ηειηθά ζα δηακνξθσζεί παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε δνκή ηεο ηζηνξίαο.  Οη 

ιέμεηο απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ρξήζεο θαη κέζα απφ 

ηελ αληίζεζή ηνπο δεκηνπξγνχλ κία πξσηφηππε ηζηνξία. Δλαιιαθηηθή πξφηαζε: λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κία ιέμε ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηδάρηεθε θαη κε ηελ ηερληθή ηεο ηπραίαο 

επηινγήο λα επηιεγεί ε δεχηεξε.  

 

3.«Γεηα ζνπ»  

Σερληθή ησλ παξακπζάδσλ. 

χλζεζε θαη δηήγεζε απφ ηα παηδηά ηζηνξηψλ δηθήο ηνπ επηλφεζεο. Ο αθεγεηήο κπνξεί 

λα είλαη έλαο ή πνιινί. πκκεηέρεη φιε ε ηάμε θαη κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο εκπινπηίδεη ηε 

δηήγεζε, δηεπθξηλίδεη φζα ζεκεία ρξεηάδνληαη θαη ππνζηεξίδεη ηνλ «παξακπζά», φηαλ 
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απηφο δπζθνιεχεηαη. Ζ ηερληθή απηή παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ Α΄ δεκνηηθνχ παξάιιεια κε ηηο ππφινηπεο νδεγεί ζε πινχζην 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. 

 

4.Ση ζα ζπλέβαηλε  αλ… 

Ζ ηερληθή ησλ «θαληαζηηθψλ ππνζέζεσλ». 

Ζ εξψηεζε «Ση ζα ζπλέβαηλε  αλ…» βνεζά λα μεθηλήζεη ε πεξηπέηεηα ελφο  

θαηλνχξηνπ θαληαζηηθνχ  παξακπζηνχ. «Γηα λα δηαηππώζνπκε ηελ εξώηεζε δηαιέγνπκε 

ηπραία έλα ππνθείκελν θη έλα θαηεγόξεκα. Η έλσζή ηνπο ζα καο δώζεη ηελ ππόζεζε πάλσ 

ζηελ νπνία ζα εξγαζηνύκε.» (Ρνληάξη, 1994, ζ. 38) π.ρ.Σί ζα ζπλέβαηλε αλ ε 

Αιεμαλδξνχπνιε  άξρηδε λα πεηάεη; Ση ζα ζπλέβαηλε αλ έλα ρεηκσληάηηθν πξσί ην 

Νεπξνθφπη βξηζθφηαλ ζηε αράξα;  

 

5.Σν απζαίξεην πξόζεκα 

Σα απζαίξεηα πξνζέκαηα  με-, αληη-, κηθξφ-, καμη-, ηειέ-, ιαζν- θιπ βνεζνχλ ζην 

λα γίλνπλ γφληκεο νη ιέμεηο απφ ηελ άπνςε ηεο θαληαζίαο. Ο Ρνληάξη (1994, ζ. 47) 

αλαθέξεη φηη «είλαη θη απηό κηα εηδηθή πεξίπησζε ηνπ θαληαζηηθνύ δηώλπκνπ, όπνπ νη δύν 

όξνη αληηπξνζσπεύνληαη από ην πξόζεκα πνπ δηαιέμακε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο 

εηθόλεο θαη από ηε ζπλεζηζκέλε ιέμε πνπ ηε δηαιέμακε γηα λα εμεπγεληζηεί κε ηελ 

παξακόξθσζε». Απηήλ ηε λέα ιέμε θαιείηαη ην παηδί λα εμεξεπλήζεη ζε φιεο ηεο ηηο 

δηαζηάζεηο. 

6.Η Κνθθηλνζθνπθίηζα ζην ειηθόπηεξν 

Με αθεηεξία ηελ αθήγεζε ή αθξφαζε ελφο  γλσζηνχ παξακπζηνχ, επηιέγνληαη ζε 

επίπεδν ηάμεο, ιέμεηο θιεηδηά πνπ αθνξνχλ ην λνεκαηηθφ άμνλα ηνπ παξακπζηνχ. ηε 

ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κηα λέα, «μέλε», πξνο ην παξακχζη ιέμε ε νπνία κπνξεί κε ηε 

δπλακηθή ηεο λα αλαηξέςεη ηε ζπλέρεηα ηνπ παξακπζηνχ. (πρ. ζην παξακχζη ηεο 

Κνθθηλνζθνπθίηζαο, ιέμεηο θιεηδηά : θνξηηζάθη, δάζνο, ινπινχδηα, ιχθνο, γηαγηά θαη ε 

«μέλε ιέμε»: ειηθφπηεξν.) Σα παηδηά αληηδξνχλ ζην απξνζδφθεην ζηνηρείν θαη ην 

ελζσκαηψλνπλ ζηελ ηζηνξία. (Ρνληάξη, 1994, ζ. 76) Ωο ηερληθή ελεξγνπνίεζεο ηεο 

θαληαζίαο ηνπ παηδηνχ ζα κπνξνχζε λα αθνξά θάζε αθεγεκαηηθφ θείκελν. Με ηελ  

παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ γίλεηαη ζχλζεζε λέαο ηζηνξίαο ή ηξνπνπνίεζε παιηάο. 
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7.Παξακύζηα από ηελ αλάπνδε 

Πξφθεηηαη γηα ηερληθή αλαπνδνγπξίζκαηνο ηνπ παξακπζηθνχ ζέκαηνο. Απηφ πνπ 

πξνθχπηεη κπνξεί λα είλαη νιφηεια ή ελ κέξεη πξσηφηππν, αλάινγα κε πφζα απζεληηθά 

ζηνηρεία θξαηήζακε (Ρνληάξη, 1994, ζ. 78). Ζ δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ ηα βνεζά 

λα δηεγεζνχλ ηζηνξίεο φπνπ φια αλαηξέπνληαη. « Έηζη ν ιύθνο ήηαλ κεγάινο θαη 

θνβεηζηάξεο,  ελώ ην πξόβαην θνβεξό θαη ηξνκεξό  πνπ δελ θνβόηαλ θαλέλα θαη ηξόκαδε 

όια ηα δώα ηνπ δάζνπο.» (Α1, 2007). 

 

8.Ση γίλεηαη ύζηεξα, ή βξίζθνληαο ην ηέινο 

«Αθόκε θη όηαλ ην παξακύζη ηειεηώλεη, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπ ύζηεξα». 

(Ρνληάξη, 1994, ζ. 80) Βαζηζκέλε ζηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ λα ζπλερίζνπλ ηελ ηζηνξία, ε 

ηερληθή απηή κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ζηνηρείσλ μαλαβάδεη ζε θίλεζε ην κεραληζκφ ηεο. 

Απηφ πνπ θάλεη ηε κεγαιχηεξε εληχπσζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξέζηζκα γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ παξακπζηνχ ή ηεο ηζηνξίαο. Σα ππφινηπα αθήλνληαη ζηε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία ησλ παηδηψλ, ηα νπνία «επηκεθύλνπλ ηνλ αθεγεκαηηθό ρξόλν κε κνλάδα 

κέηξεζεο ηνλ δηθό ηνπο πξνζσπηθό ρξόλν αθήγεζεο.» (Μαληαδάθε, ζ. 186) 

 

9. Η παξακπζνζαιάηα 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλάληεζε ησλ εξψσλ- πξσηαγσληζηψλ δχν γλσζηψλ 

παξακπζηψλ φπσο δνθίκαζε λα ηελ εθαξκφζεη ν Σδηάλη Ρνληάξη. Δπηιέγνληαη ζηνηρεία 

πινθήο  απφ  δχν ή πεξηζζφηεξα παξακχζηα θαη δεκηνπξγείηαη κηα λέα αθήγεζε φπνπ ε 

πεξηπέηεηα πεξηέρεη θαη πεξηπιέθεη ζηνηρεία απφ ηηο αξρηθέο ηζηνξίεο. Μέζα απφ ηε 

δεκηνπξγηθή αλαζχλζεζε ησλ παξακπζηψλ  ηα παηδηά εμσηεξηθεχνπλ ζπλαηζζήκαηα, 

ζθέςεηο, πξνηηκήζεηο θαη ζηάζεηο δσήο. Πξφθεηηαη γηα έλα θαληαζηηθφ δηψλπκν θχξησλ 

νλνκάησλ. Σα πάληα αιιάδνπλ  «όηαλ ν Μπάηκαλ ζπλαληά ηε Ραπνπλδέι,» ή φηαλ «ζην 

ζπίηη ησλ 7 λάλσλ θηάλεη ηειηθά ν …Ηξαθιήο» (Α1, 2003). Απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο 

θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ζηελ Α΄ ηάμε σο ηερληθή βνεζά νπζηαζηηθά ζηελ παξαγσγή 

δεκηνπξγηθνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ ηζηνξία ησλ παηδηψλ κπνξεί λα θαηαγξάθεηαη απφ ην 

δάζθαιν ή λα καγλεηνθσλείηαη. 

 

10. Η ηξάπνπια ηνπ Πξνπ 

 Ο Πξνπ αλαιχνληαο ηε δνκή ηνπ παξακπζηνχ θαηέιεμε ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ηξάπνπιαο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο ιεγφκελεο «ιεηηνπξγίεο». Οη ιεηηνπξγίεο απηέο, είλαη 31 

ζηνλ αξηζκφ, ππάξρνπλ, πάλσ- θάησ, ζε φια ηα παξακχζηα. Ο Ρνληάξη κάιηζηα ζεσξεί 



[23] 

 

φηη κπνξνχκε λα πεξηνξίζνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο απφ 31 ζε 21 ( 1994, ζ. 96).ην παηρλίδη 

απηφ θηηάρλνπκε κηα ηξάπνπια, πνπ κπνξνχλ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ, θαη πάλσ ζε 

θάζε ραξηί γξάθνπκε κία ιεηηνπξγία. π.ρ., «ν ήξσαο ληθά ηνλ αληαγσληζηή ηνπ» ή 

«παίξλεη θάηη καγηθφ ζηα ρέξηα ηνπ» ή «εκθαλίδεηαη έλαο ςεχηηθνο ήξσαο», θ.ιπ.. 

Αλαθαηεχνπκε ηα ραξηηά θαη ηξαβψληαο έλα-έλα, ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ ζηαδηαθά έλα 

παξακχζη. Καηαγξάθεηαη θαη κπνξεί λα πξνθχςεη  ε δξακαηνπνίεζή ηνπ. 

 

  11. «Σν γπάιηλν αλζξσπάθη» 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ήξσα ππαγνξεχνληαη απφ πιηθφ κε ην νπνίν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο. Ζ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ βνεζά λα ζρεκαηηζηεί ν ραξαθηήξαο θαη ε 

δξάζε ηνπ. «Αλ ν ήξσαο είλαη γπάιηλνο ηόηε ην ζπίηη ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη επέλδπζε από 

βακβάθη» (Ρνληάξη, 1994, ζ. 112). Αληίζεηα «έλαο μύιηλνο ήξσαο ζα πξέπεη λα θπιάγεηαη 

από ηε θσηηά, πνπ κπνξεί λα ηνπ θάςεη ηα πόδηα, επηπιέεη εύθνια ζην λεξό,…» (Ρνληάξη, 

1994, ζ. 113). 

 

12. Μεηαθνξά ηνπ πεδνύ ιόγνπ ζε δηάινγν θαη αληίζηξνθα 

 Οη καζεηέο κεηακνξθψλνπλ έλα θείκελν πνπ άθνπζαλ ζε δσληαλφ, 

αληηθαζηζηψληαο ηνλ πεδφ ιφγν απφ δηαιφγνπο. Αθνινπζεί δξακαηνπνίεζε πνπ δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο θαληαζία θαη ζηελ ζεαηξηθή 

πξάμε. 

 

13. Σερληθή ηεο ηδενθαηαηγίδαο 

ηελ ηερληθή απηή, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία ηνπο λα 

εθθξάζνπλ ειεχζεξα, φζεο πεξηζζφηεξεο ηδέεο κπνξνχλ, κε γξήγνξν ξπζκφ, απζφξκεηα, 

ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ  θάζε ζθέςε πνπ αθνξά ζε έλα ζέκα. Όιεο νη ηδέεο πνπ 

θαηαηίζεληαη γίλνληαη απνδεθηέο ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο  

απνηεινχλ θίλεηξν γηα άιινπο καζεηέο, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζθέςε πνπ 

πξνηάζεθε ή λα ζπλδπάζνπλ πξνεγνχκελεο ηδέεο. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηελ 

ηερληθή απηή δελ είλαη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ πάλσ ζην ππφ εμέηαζε δήηεκα, αιιά λα 

εθθξαζηνχλ αβίαζηα κε φπνηα πξφηαζε ή ηδέα ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ, πξαγκαηηθή ή 

θαληαζηηθή. Αθφκε αλ ζέινπκε λα παξαθηλήζνπκε ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ ηδέεο, 

κπνξνχκε λα ππνδαπιίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε εξσηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα,  κε ηελ 

ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ησλ ηδεψλ ζρεκαηίδνπλ ην γισζζάξη κηαο έλλνηαο/ιέμεο πνπ 

έρνπκε σο ζηφρν λα εληάμνπλ ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν. 
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14.Σερληθή παξαγσγήο  πξνθνξηθνύ ιόγνπ κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ  

Γείρλνπκε ζηνπο καζεηέο εηθφλεο ζηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη πξφζσπα, δψα, 

αληηθείκελα ή θαηαζηάζεηο. Οη θάξηεο απηέο ελεξγνχλ σο εξεζίζκαηα  ψζηε ην παηδί λα 

εμεγήζεη κε ιφγηα ηελ εηθφλα πνπ βιέπεη ζην ραξηί  λα ζθεθηεί θαη λα δηεγεζεί ηη ζπλέβε 

πξηλ θαη ηη ίζσο αθνινπζήζεη κεηά. Όζα πεη ζα ρξεζηκεχζνπλ ζην παηδί πνπ θάζεηαη 

δίπια ηνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπ λα ζπλερίζεη ηε δηήγεζε κε ηελ εηθφλα 

ελφο άιινπ ραξηηνχ ζπλδπαζκέλε κε απηήλ ηνπ πξνεγνχκελνπ επεηζνδίνπ. Σν παηρλίδη 

ζπλερίδεηαη κέρξη λα ηειεηψζεη ε ηζηνξία (Ρνληάξη, 1994, ζ. 103). 

 

15.θπηαινπαξακπζίεο 

«Οη  ζθπηαινπαξακπζίεο κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ  σο έλα παηρλίδη ηαρύηεηαο θαη 

θαληαζίαο ,ηόζν πξνθνξηθά όζν θαη γξαπηά». (Μαληαδάθε, ζ. 204)  

Έλαο καζεηήο ή ν εθπαηδεπηηθφο δηεγείηαη ηελ αξρή ηνπ παξακπζηνχ. Σε ζθπηάιε ηεο 

ηζηνξίαο  παίξλνπλ δηαδνρηθά φινη νη  καζεηέο, ζπλερίδνληαο ηελ ηζηνξία απφ ην ζεκείν 

πνπ ηελ «άθεζε» ν πξνεγνχκελνο ζπκκαζεηήο ηνπο.  

Ζ ζπλέρεηα ηνπ παξακπζηνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ινγηθή αιιεινπρία κε απηά πνπ είπε 

ν πξνεγνχκελνο καζεηήο. Όια ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ ηε ζπλέρεηα ηνπ 

παξακπζηνχ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινθή ηνπ. Οη ζθπηαινπαξακπζίεο 

καγλεηνθσλνχληαη ψζηε ζε δεχηεξε θάζε νη ηζηνξίεο λα απνκαγλεηνθσλεζνχλ θαη ην 

πιηθφ ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα παηδηά γηα ζεαηξνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ. 

 

16.Σπθιέο ηζηνξίεο 

ηηο ηπθιέο ηζηνξίεο ηα παηδηά κεηακνξθψλνληαη ζε «ηπθινχο» εμεξεπλεηέο φηαλ 

δέζνπλ έλα καληήιη ζηα κάηηα ηνπο θαη πξνζπαζήζνπλ δηα ηεο αθήο λα αλαγλσξίζνπλ ην 

αληηθείκελν πνπ ηνπο έβαιε ε δαζθάια ζηα ρέξηα. Καινχληαη λα αθεγεζνχλ ηελ ηζηνξία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απφ πνχ έξρεηαη , ζε πνηνλ αλήθεη, ηη ζπλέβε κε απηφ θάπνηε. 

Αγγίδνπλ ην πξαγκαηηθφ θαη ην ζπλδένπλ κε ην θαληαζηηθφ. Γηαζθεδάδνπλ θαη  

δεκηνπξγνχλ πξσηφηππεο  ηζηνξίεο (Μαληαδάθε, ζ. 206).    

 

17.Σερληθή ζπλέληεπμεο 

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο χζηεξα απφ γξαπηή πξνεηνηκαζία 

ησλ εξσηήζεσλ . Δίλαη πξνηηκφηεξν νη ζπλεληεχμεηο λα γίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο 

πεξηζηάζεηο θαη ζε παηγληψδε κνξθή. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο παίξλνπλ ζπλέληεπμε 
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απφ ην δηεπζπληή, ην δήκαξρν θιπ.  Ζ ζπλέληεπμε καγλεηνθσλείηαη  ψζηε λα 

αμηνινγεζεί. Ζ Μαληαδάθε (ζει. 206) αλαθέξεη ζηελ έξεπλά ηεο  πσο ηα παηδηά  

πξνηίκεζαλ λα παίμνπλ ξφινπο ζπλέληεπμεο παξά λα πάξνπλ ζπλέληεπμε απφ ππαξθηά 

πξφζσπα. Θεσξεί φηη απηφ εθθξάδεη ηε δηάζεζή ηνπο γηα απφδνζε ζεαηξηθψλ δηαιφγσλ  

φπσο ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ ζην παηρλίδη ηνπο.   

 

18.Θεαηξηθό παηρλίδη 

Σα παηδηά απηνζρεδηάδνπλ ειεχζεξα θαη θέξλνπλ ζηε ζεαηξηθή πξάμε ηηο ηδέεο 

ηνπο. Αλαθαιχπηνπλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο σο άπνςε ηεο νιηθήο γιψζζαο θαη σο 

δξακαηνπνίεζε ηεο γξαπηήο έθθξαζεο (Μαληαδάθε, ζ. 211). Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη ηνπο 

κπνξεί λα παξαιιαρζεί  ζε θνπθινζέαηξν, φπνπ κέζσ ηεο θνχθιαο νη καζεηέο εθθξάδνπλ 

αβίαζηα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, δηαθσκσδνχλ θαηαζηάζεηο θαη 

θξηηηθάξνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο.  

 

19.πδήηεζε 

Ζ ηερληθή απηή απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ – 

καζεηψλ, ή ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο κε αθνξκή ηελ επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο. Ζ 

ζπδήηεζε ζπλήζσο δηεμάγεηαη κε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. Οη  καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ  αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο αιιά θαη ηε θαληαζία 

ηνπο. Έλαπζκα γηα ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα απνηειεί έλα βίληεν, έλα άξζξν ηεο 

επηθαηξφηεηαο, έλα παξάιιειν κε ηε δηδαθηηθή ελφηεηα θείκελν (Μαπξίθεο, 2007, ζ. 

128).  

 

20.Σα ζθεπηόκελα θαπέια De Bono 

Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα αληηπξνζσπεχεη έλα ζθεπηφκελν 

θαπέιν θαη αλαιακβάλεη λα παίμεη έλα ξφιν ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σν θάζε 

θαπέιν εθπξνζσπεί έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν ζθέςεο. 

Σν άζπξν θαπέιν είλαη νπδέηεξν θαη δελ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο.  

Σν κόκκινο καπέλο είλαη δεζηφ ζαλ ηε θσηηά. Αληηπξνζσπεχεη ζπλαηζζήκαηα, θφβνπο, 

επηζπκίεο θαη πξνγλψζεηο. 

Σν μαύπο καπέλο είλαη ηεο ζχλεζεο θαη ησλ επηθπιάμεσλ.  

Σν κίηπινο καπέλο είλαη ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο ζεηηθήο ζθέςεο. 

Σν ππάζινο καπέλο εθθξάδεη λέεο ηδέεο, ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη ιχζεηο. Δίλαη ε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε.  
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Σν μπλε καπέλο εθθξάδεη ηνλ έιεγρν, ξπζκίδεη ηε ζπκκεηνρή, δίλεη ην ιφγν θαη 

ζρνιηάδεη ηε δηαδηθαζία. πκπεξαίλεη θαη απνθαζίδεη. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα πξνβάινπλ επηρεηξήκαηα, απφςεηο θαη εκπεηξίεο αλάινγα κε ην 

ρξψκα ησλ θαπέισλ πνπ εθπξνζσπεί ε νκάδα ηνπο. Οη νκάδεο δελ είλαη ζηαζεξέο, 

αιιάδνπλ ηε ζχλζεζή ηνπο, αιιάδνπλ επίζεο θαη ρξψκαηα ησλ θαπέισλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ. Σν ζέκα ζπδήηεζεο απνθαζίδεηαη θαηφπηλ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (Σζαθίξε & Καπεηαλίδνπ, 2007, ζ. 112).  

  

21.Σερληθή ησλ εηζαγσγηθώλ θξάζεσλ 

Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα δηδάμνπκε ζηα παηδηά θξάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξν λα παξάγνπλ ηδέεο. Σέηνηεο θξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: 

Πηζηεχσ…., Ννκίδσ…., έρσ ηελ άπνςε…., Θεσξψ ζσζηφ…, θιπ. 

 

22.Σερληθή ζπκπιήξσζεο ηζηνξίαο 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα ηκήκα κηαο ηζηνξίαο, ε αξρή, ην κέζνλ, ή ην ηέινο ηεο. 

Εεηάκε λα αλαπηχμνπλ πξνθνξηθά ηα ππφινηπα  κέξε. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ νκαδηθά 

ή ζε επίπεδν ηάμεο θαη ε ηζηνξία πνπ πξνθχπηεη καγλεηνθσλείηαη ψζηε λα γίλεη 

επεμεξγαζία ηεο ζε δεχηεξν ζηάδην.   

 

23.Σερληθή εξσηήζεσλ γηα ηε δόκεζε αθεγεκαηηθνύ ιόγνπ/πεξίιεςεο. 

Με βάζε ηηο εξσηήζεηο Πνηνο; Πνχ; Πφηε; Ση; Πψο; Γηαηί; νη καζεηέο δηδάζθνληαη  

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πξνθνξηθά ζηελ αξρή θαη κεηά γξαπηά,  

ηελ πεξίιεςε ελφο θεηκέλνπ. Έρνληαο ππφςε ηνπο ηελ ίδηα ηερληθή κπνξνχλ λα 

δηεγεζνχλ κηα δηθή ηνπο επηλφεζεο ηζηνξία, παξάγνληαο δεκηνπξγηθφ αθεγεκαηηθφ ιφγν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Αζθήζεηο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ δεκηνπξγηθνύ ιόγνπ ζηα βηβιία ηεο 

Γιώζζαο ηεο η΄ Γεκνηηθνύ. 

ην θνκκάηη απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο αζθήζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα βηβιία ηεο η΄ ηάμεο δεκνηηθνχ. Μάιηζηα εμεηάδνπκε θαηά πφζνλ νη 

αζθήζεηο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζην ΑΠ. 
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 ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη αζθήζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

πνπ πεξηέρνληαη ζηα 3 βηβιία ηνπ καζεηή θαη ζηα 2 ηεηξάδηα εξγαζηψλ ηνπ καζεηή. Δθεί 

γίλεηαη απιή παξάζεζε ησλ αζθήζεσλ ρσξίο πεξαηηέξσ ζρνιηαζκνχο. 

χκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ινηπφλ : 

 

Σκοποί και ζηόσοι για ηην ανάπηςξη ( παπαγωγή )  ηος πποθοπικού λόγος ζηην 

ΣΤ΄ ηάξη  όπωρ παποςζιάζονηαι ζηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα Σποςδών ηηρ 

Δλληνικήρ γλώζζαρ  για ηο Γημοηικό ζσολείο: 

Γηα ηελ Δ΄-η΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ν ζθνπφο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ,  είλαη ε άζθεζε ζηελ αθξφαζε, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

πξνθνξηθήο έθθξαζεο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία δηαηππψλεη έλα 

ζσζηά δνκεκέλν ιφγν. 

Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ  φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζην ΑΠ, είλαη: 

Ο καζεηήο αζθείηαη βαζκηαία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Θέηεη ζε ιεηηνπξγία κεραληζκνχο αθνπζηηθήο, απαληεηηθήο εηνηκφηεηαο θαη 

βησκαηηθήο ζπκκεηνρήο. 

 πκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο, αθξνάηαη, δηαηππψλεη εξσηήκαηα, απαληάεη, εμεγεί θαη 

επηρεηξεκαηνινγεί κε αθξίβεηα θαη απηνπεπνίζεζε. 

 Διέγρεη αλ ν ιφγνο ηνπ είλαη θαηαλνεηφο θαη απνδεθηφο. 

 Δληνπίδεη θαη απνθεχγεη ηα ζπλήζε θξαζηηθά ζθάικαηα. 

 Δληνπίδεη ηα θχξηα ζεκεία ζην ιφγν ησλ νκηιεηψλ, ηα ζπγθξαηεί ζηε κλήκε θαη 

ηα αμηνπνηεί  θαηά πεξίπησζε. 

 πιιακβάλεη ππνλννχκελα. 

 Αλαγλσξίδεη θαη εξκελεχεη δηαζέζεηο, πξνζέζεηο, ζπλαηζζήκαηα θ.η.φ. φπσο 

απνθαιχπηνληαη απφ ηα εθθξαζηηθά κέζα, ηε κνξθή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

 Αλαγλσξίδεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά είδε  πξνθνξηθνχ ιφγνπ  

            ( π.ρ. αθήγεζε πεξηζηαηηθψλ, πεξηγξαθή ζπηηηνχ, πεηξάκαηνο θ.ά..) 

 Καηαλνεί ηηο θξαζηηθέο επηινγέο ηνπ νκηιεηή (ζπληάθηε), νη νπνίεο θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. 

 Δπηιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί νξζά ην επίπεδν χθνπο, πνπ επηβάιιεη ε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο. 

 Γηαθξίλεη ην γεγνλφο απφ ην ζρφιην ζε κηα πξνθνξηθή αθήγεζε. 
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 Πεξηγξάθεη θαη αθεγείηαη γεγνλφηα. 

 Αλαθνηλψλεη ζε αθξναηήξην. 

 Αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δίλνληαη, εθηηκψληαο φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ, γισζζηθά φπσο ε ρξήζε ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ, 

εμσγισζζηθά, φπσο ηα πξφζσπα θαη ε πεξίζηαζε ηεο νκηιίαο, θαη παξαγισζζηθά, φπσο ν 

ηφλνο ηεο θσλήο, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θ.η.φ. 

 Υξεζηκνπνηεί φιν θαη  πην πινχζην ιεμηιφγην. 

 Δθηηκά θαη απνιακβάλεη αηζζεηηθά θαηαμησκέλεο κνξθέο ιφγνπ, φπσο 

απαγγειίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, νκηιίεο ραξηζκαηηθψλ νκηιεηψλ. 

 Δλψ ζηηο δξακαηνπνηήζεηο θαη ζηα παηρλίδηα ξφισλ, πξνζαξκφδεη ηα ιεγφκελα, ηα 

παξαγισζζηθά κέζα θαη ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 

Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζην ΑΠ γηα ηε Δ΄ -Σ΄ 

ηάμε σο πξνο ηελ αλάπηπμε (παξαγσγή) πξνθνξηθνύ ιόγνπ. 

 Θέαηξν, παηρλίδηα ξφισλ, δξακαηνπνηήζεηο θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ζηηο εθδειψζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

 Δθηέιεζε εξγαζηψλ βάζεη πξνθνξηθψλ νδεγηψλ. Δπεμεξγαζία νδεγηψλ γηα 

παηρλίδηα θαη θαηαζθεπέο. 

 πζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο πξνθνξηθήο αθήγεζεο ζην 

πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο  άιισλ καζεκάησλ θαη εθδειψζεσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

 ρνιηαζκφο κηαο είδεζεο, πξνζψπσλ, πξαγκάησλ, θαηαζηάζεσλ, 

ζπλαηζζεκάησλ. ρνιηαζκφο εηθφλαο, δσγξαθηθνχ πίλαθα θηι., εληνπηζκφο κελπκάησλ 

ζε θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο. 

 Δμνηθείσζε κε δηαθνξεηηθά είδε πξνθνξηθνχ ιφγνπ: νδεγία, αλαθνίλσζε, 

ζπλέληεπμε, δηαθήκηζε θηι. Γηαηχπσζε εκπεηξηθνχ νξηζκνχ. 

 Δπεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε εξσηεκαηνινγίνπ κε ζθνπφ ζπλεληεχμεηο θαη 

ζθπγκνκεηξήζεηο γηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

 Πεξηγξαθή/αμηνιφγεζε πξνζψπνπ ή θαηάζηαζεο, γηα ηελ νπνία έγηλε 

ιφγνο ζε θείκελν , πνπ άθνπζε. 

 Αθήγεζε ελψπηνλ αθξναηεξίνπ. 

 Πεξίιεςε ηζηνξίαο. Πεξίιεςε θαη ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ απφ 

ελεκεξσηηθά θείκελα. 
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 Αλαθνίλσζε ζηελ ηάμε ησλ απνηειεζκάησλ νκαδηθήο εξγαζίαο, 

πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ, επηζπκηψλ, ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ , 

ηνπ λνήκαηνο ελφο θεηκέλνπ θηι. 

 Παξαγσγή ιφγνπ ζε ηειεθσληθή ζπλνκηιία θαη ζπλέληεπμε. 

 Γηάθξηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ απφ ην εμσπξαγκαηηθφ, ηνπ γεγνλφηνο απφ ην 

ζρφιην θαη ηε γλψκε, ησλ αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε δηαθήκηζε θαη ηελ 

πξνπαγάλδα. 

 Με ιφγν ζθφπηκν θαη θαηάιιειν ν καζεηήο αλαιακβάλεη λα θέξεη 

απνηέιεζκα: 

δεηψληαο ην α΄ απφ ηνλ Υ,  δεηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Υ γηα ην α΄, πείζνληαο ηνλ Υ 

γηα ην α΄,  πεξηγξάθνληαο αληηθεηκεληθά ην α΄ επεηζφδην θαη επηρεηξεκαηνινγψληαο  ππέξ 

ή θαηά ηνπ Υ θηι. 

 Ο καζεηήο ζηεξηδφκελνο ζε πιεξνθνξίεο, απφ απζεληηθά ελεκεξσηηθά ή 

δηαθεκηζηηθά θείκελα επηρεηξεκαηνινγεί γηα λα πείζεη γηα έλα αίηεκα. 

 Καηαλφεζε ελλνηψλ θαη εηδηθνχ ιεμηινγίνπ, ρξήζε ησλ εηδηθψλ 

επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ πνπ εηζάγνληαη ζε θάζε κάζεκα γηα ηε δηαζάθεζή ηνπο. 

 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο αθξνάζεσλ. Δηζαγσγή ζηελ θξηηηθή αθξφαζε. 

 

χκθσλα κε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε,  ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ηε γιψζζαο, πνπ 

επηρεηξεί ν Μηράιεο Αζαλ., Λέθηνξαο, Παλ. Αηγαίνπ:  

« Ο ηύπνο ηεο νξγάλσζεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο πνπ αθνινπζείηαη από ηα λέα 

γισζζηθά εγρεηξίδηα αλήθεη ζην πνιπδηάζηαην νξγαλσηηθό κνληέιν (multi-

dimensional syllabus): ην πξόηππν απηό αθνινπζεί ηα πνξίζκαηα ηεο ζύγρξνλεο –

επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλεο- γισζζηθήο δηδαθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε 

ησλ καζεκάησλ, ζπλάδεη κε ηηο δηεζλείο βηβιηνγξαθηθέο πξαθηηθέο θαη απνηειεί 

ζύλζεζε ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ νξγαλνγξακκάησλ (ηνπ γξακκαηηθνύ, ηνπ 

θαηαζηαζηαθνύ, ηνπ ιεηηνπξγηθνύ-ελλνηνινγηθνύ θαη ηνπ ζεκαηηθνύ), θαζώο 

πεξηιακβάλεη ζην πιαίζην θάζε ελόηεηαο κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο θαη θαλόλεο, 

ιεμηιόγην, γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απαληνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο, δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο θαη θαηαλόεζεο ιόγνπ. 

• Πξσηνηππία ησλ λέσλ γισζζηθώλ εγρεηξηδίσλ είλαη όηη εληαζζόκελα ζην 

ζηνρνζεηηθό πιαίζην ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ εθαξκόδνπλ σο 

νξγαλσηηθή αξρή δόκεζεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο ην θεηκεληθό είδνο θαη όρη θάπνην 

γξακκαηηθό θαηλόκελν, ιεηηνπξγία ή επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, όπσο ζπκβαίλεη 



[30] 

 

ζπλήζσο ζην δηεζλή ρώξν: βάζεη ηνπ θεληξηθνύ θεηκεληθνύ ηύπνπ, ζε θάζε ελόηεηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρα θείκελα, επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ζρεηηδόκελεο κε 

ην είδνο ιόγνπ θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ηηο πξαγκαηώλνπλ θαη αληίζηνηρεο 

αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο. Άξα, ε δηάηαμε ηεο ύιεο έγηλε κε θξηηήξηα 

ρξεζηκόηεηαο (usefulness) ησλ δηδαζθόκελσλ αληηθεηκέλσλ. 

• Σα λέα γισζζηθά εγρεηξίδηα, επίζεο, αθνινπζώληαο ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο 

δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζπγγξαθήο εγρεηξηδίσλ ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο, ζπλδπάδνπλ ηηο παξαγσγηθέο κνξθέο 

παξνπζίαζεο ηεο ύιεο (κέζσ κνξθνθξαηηθώλ αζθήζεσλ θαη δηδαζθαιίαο ησλ 

γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ θαη θαλόλσλ) κε ηηο δηαδηθαζηηθέο κνξθέο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ παξαγσγηθέο θαη πξνζιεπηηθέο κε ειεγρόκελεο επηθνηλσληαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ» (Νηίλαο & Ξαλζφπνπινο,  2007). 

Δπίζεο αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην ΑΠ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

παξέκβνπλ δεκηνπξγηθά πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ζην βηβιίν. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη πξαγκαηηθά ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκφζεη ην γισζζηθφ κάζεκα ζην επίπεδν θαη ηε δπλακηθή ησλ καζεηψλ ηνπ θαη 

θπζηθά λα ηνλψζεη ηνλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο.  

 «Πνιιέο από ηηο αζθήζεηο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ λέσλ εγρεηξηδίσλ ζηνρεύνπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο επρέξεηαο ιόγνπ (fluency) ζηνπο καζεηέο, δειαδή ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο λα 

ζπλδπάδνπλ γισζζηθά ζηνηρεία θαη δνκέο κε άλεζε, ρσξίο δηαθνπέο ή δηζηαγκνύο, κε 

ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θαη πεξηνξηζκώλ ηεο γιώζζαο θαη πάληα κε γλώκνλα ηελ επηηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνύ ζηόρνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο είλαη δηαπξνζσπηθνύ 

(interpersonal), αιιειεπηδξαζηηθνύ (interactional) ή δηεθπεξαησηηθνύ ηύπνπ 

(transactional), δειαδή έρνπλ ηε κνξθή ειεύζεξεο ζπδήηεζεο ζεκάησλ θνηλνύ 

ελδηαθέξνληνο (free discussion), κίκεζεο ξόισλ (role-play) θαηά δεύγε ή νκάδεο καζεηώλ 

θαη αζθήζεσλ θάιπςεο επηθνηλσληαθώλ ραζκάησλ (“gap” activities)» (Νηίλαο & 

Ξαλζφπνπινο, 2007). 

Καζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο θαιιηεξγεί δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Άιιεο πάιη δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αθξίβεηα ηεο 

δηαηχπσζεο. 

 «Οη ιίγεο αζθήζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αθξίβεηα ιόγνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο 

δηδαθηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο: είλαη ζπγθεηκελνπνηεκέλεο θνξκαιηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ειεγρόκελεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη δίλνπλ ζην καζεηή ηε 

δπλαηόηεηα επηινγώλ ησλ θαηάιιεισλ ηύπσλ. Μέζσ απηώλ νη καζεηέο εμαζθνύληαη 
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ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν (form-focused 

controlled activities) κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ νξζώλ 

κνξθνζπληαθηηθώλ δνκώλ αλάινγα κε ηελ επηηεινύκελε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία, 

ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζπλνκηιηαθό ξόιν 

ησλζπλνκηιεηώλ.» (Νηίλαο & Ξαλζφπνπινο, 2007) 

Παξαηεξείηαη επίζεο ε ζπρλή ρξήζε αζθήζεσλ πξνθνξηθνχ  ιφγνπ ζηηο νπνίεο νη 

καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ θαίλεηαη λα είλαη 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αλαγλψζζεθε ζηελ ηάμε. Μάιηζηα ηα 

πεξηζζφηεξα θείκελα ησλ βηβιίσλ αθνινπζνχληαη απφ αζθήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο (φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην παξάξηεκα φπνπ πνιιέο αζθήζεηο κε ηνλ αξηζκφ 1, θαη άξα νη πξψηεο 

αζθήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ην θείκελν, είλαη απηνχ ηνπ ηχπνπ.) 

« Δπεηδή νη πξνθνξηθέο αζθήζεηο επρέξεηαο ιόγνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο 

πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο καζεηώλ ιόγσ ζπζηνιήο ή άγλνηαο ηνπ ζέκαηνο, πνιιέο 

από ηηο αζθήζεηο πξνθνξηθνύ ιόγνπ αθνξνύλ ζε ζρνιηαζκό ή επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο αληίζηνηρεο ελόηεηαο, ώζηε νη καζεηέο λα έρνπλ επεμεξγαζηεί αληίζηνηρν 

πιεξνθνξηαθό πιηθό. Δπίζεο, πνιιέο από ηηο αζθήζεηο πεξηιακβάλνπλ επηκέξνπο 

ελδείμεηο ή ππνεξσηήκαηα, ηα νπνία εμππεξεηνύλ ηνλ ζθνπό ηεο λνεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ζέκαηνο, ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη νη καζεηέο θαηά ηελ παξαγσγή 

ιόγνπ.» (Νηίλαο & Ξαλζφπνπινο, 2007) 

Ωζηφζν δελ σξαηνπνηείηαη ε θαηάζηαζε πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. 

Τπάξρνπλ ειιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ. 

Ωο έιιεηςε αλαθέξεηαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ δηαγξάκκαηα ξνήο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ. Γηαγξάκκαηα πνπ ζα θαζνδεγνχζαλ ηνπο καζεηέο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Βέβαηα 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο  ππάξρνπλ εξσηήκαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζηηο 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ, αιιά δελ είλαη ζπζηεκαηνπνηεκέλεο ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα δηαθνξεηηθά είδε πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηα νπνία  θαινχληαη νη 

καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ. 

« Δπίζεο, ζα κπνξνύζαλ λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο αζθήζεηο επεμεξγαζίαο 

θαηαγεγξακκέλνπ απζεληηθνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, ώζηε νη παξαπάλσ πεξηγξαθόκελεο 

ζπλνκηιηαθέο εθθξάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο, όπσο θαη νη δηαπξνηαζηαθνί θαη 

ελδνπξνηαζηαθνί θεηκεληθνί δείθηεο ή ηα πθνινγηθά ζηνηρεία θάζε είδνπο πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ, λα εκπεδσζνύλ από ηνπο καζεηέο επθνιόηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα» 

(Νηίλαο & Ξαλζφπνπινο, 2007). 
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Άιιεο επίζεο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ειιείςεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή απηή είλαη θαη νη αθφινπζεο: 

  «όηη απνπζηάδνπλ θαη ζηα λέα εγρεηξίδηα πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκβάζεηο θαη ηα 

πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνθνξηθώλ εηδώλ ιόγνπ, νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο γηα 

ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, δε δηδάζθνληαη κε άκεζν ηξόπν ζηνηρεία ζηξαηεγηθήο 

ηθαλόηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ γισζζηθώλ αδπλακηώλ (ζηξαηεγηθέο απνθπγήο ηεο 

έθθξαζεο πνπ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή ελεξγεηηθέο ζηξαηεγηθέο θάιπςεο 

επηθνηλσληαθώλ θελώλ κέζσ λενινγηζκώλ, παξαθξάζεσλ, αλαδηαηππώζεσλ, 

ρεηξνλνκηώλ, επίθιεζεο ηεο βνήζεηαο ηνπ ζπλνκηιεηή) ή ηα κέζα θαη νη ζηξαηεγηθέο 

πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο (γισζζηθνί ηξόπνη έλαξμεο ή ιήμεο κηαο ζπλνκηιίαο, 

κέζνδνη ρξήζεο ηεο θαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο, ειέγρνπ ηεο απνδεθηόηεηαο ηνπ 

κελύκαηνο, αιιαγήο ζέκαηνο, δηαηήξεζεο ή δηαθνπήο ηεο ζπδήηεζεο, δηαρείξηζεο ησλ 

παύζεσλ, γλώζε ησλ θαλόλσλ θαηαλνκήο ηεο ζπλεηζθνξάο θιπ)». 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Μηράιε Αζαλ. Σα εγρεηξίδηα 

εθαξκφδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην ΑΠ,  

παξφιν πνπ επηζεκαίλεη θάπνηεο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο . 

Δπίζεο θαίλεηαη λα απνπζηάδνπλ απφ ηα εγρεηξίδηα απηά νη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο 

νξζφηεηαο θαη ησλ ειιείςεσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. εκαληηθφ εξγαιείν πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζεσξείηαη ε καγλεηνθψλεζε. 

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο αζθήζεηο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζηα γισζζηθά 

βηβιία ηεο η΄ ηάμεο. 

ηελ έξεπλα ησλ Νηίλα Κσλ. Γ., Αλαπι. Καζεγεηήο, Π.Σ.Ν., Παλ. Γπη. Μαθεδνλίαο 

Ξαλζφπνπινπ Αλαζη., Γάζθαινπ-Τπνς. Γηδάθη. Π.Σ.Ν., Παλ. Γπη. Μαθεδνλίαο βιέπνπκε 

ηηο παξαθάησ αμηφινγεο παξαηεξήζεηο: 
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Βιέπνπκε ινηπφλ λα ππεξηεξνχλ ειαθξψο ηα απζεληηθά θείκελα ζε ζρέζε κε ηα 

ινγνηερληθά. Δπίζεο γίλεηαη εκθαλέο πσο ε επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ ζηνρεχεη θπξίσο 

ζηελ γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ζεκαληηθά απφ ηελ άπνςε πσο νη 

αζθήζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζπλήζσο εζηηάδνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή 

αθνξκψληαη απφ απηφ. Άιισζηε φπσο δηαθάλεθε θαη ζηελ αξρή απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ΑΠ ε πξνθνξηθή άζθεζε εκπιέθεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλφηεηα αθξφαζεο. πρλά ην 

αληηθείκελν ηεο αθξφαζεο είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα ηνπ βηβιίνπ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή έρνπκε ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξαζηε-

ξηνηήησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα 201 θείκελα ησλ εγρεηξηδίσλ. 

Αθφκε πην δηαθσηηζηηθά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Νηίλα Κσλ. Γ., Αλαπι. Καζεγεηή, Π.Σ.Ν., Παλ. Γπη. Μαθεδνλίαο θαη Βαθάιε Άλλαο, 

Φηιόινγνπ-Τπνς. Γηδάθη. Π.Σ.Ν., Παλ. Γπη. Μαθεδνλίαο κε ζέκα: Οη αζθήζεηο ζηα λέα 

βηβιία Γιψζζαο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ» 

Έηζη ινηπφλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο έρνπκε ηελ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Όπνπ βιέπνπκε ζρεδφλ ηζνθαηαλνκή κεηαμχ αζθήζεσλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

γξαπηνχ ιφγνπ. 

Όπσο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο αλαηξέρνληαο ζην παξάξηεκα άιιεο αζθήζεηο 

είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ αθήλνληαο κεγάια πεξηζψξηα έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο απφ 

κέξνπο ησλ καζεηψλ, θαη άιιεο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δνκέο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ινηπφλ έρνπκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Βιέπνπκε ινηπφλ πσο εηδηθά ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ππεξηεξνχλ ζεκαληηθά νη 

δξαζηεξηφηεηεο αλνηρηνχ ηχπνπ. Σν απνηέιεζκα ζπλάδεη κε ηνπο επηθνηλσληαθνχο 

ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην ΑΠ ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Δπίζεο 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα θαζαξά δεκηνπξγηθφ πξνθνξηθφ ιφγν αθνχ θάζε αλνηρηή 

πξνθνξηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηέηνηα. Αθφκε δηθαηνινγείηαη ελ κέξεη 

ε παξαηήξεζε ηνπ Α. Μηράιε πσο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν δελ ππάξρνπλ αξθεηέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε δηαγξάκκαηα πνπ ζα ππνβνεζνχλ, ζα θαηεπζχλνπλ θαη ζα δίλνπλ ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο δφκεζεο ηνπ νξζνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηνπο καζεηέο. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ζ’ απηφ αθξηβψο ην ζεκείν δηαθνξνπνηείηαη ην 

βηβιίν ηεο η΄ ηάμεο απφ απηφ ηεο Δ΄ θαζψο ζηελ η΄ ηάμε νη αζθήζεηο πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ πνπ κάιηζηα είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαηέρνπλ πιεηνςεθηθή ζέζε. 

 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

Βιέπνπκε ινηπφλ πσο ππεξηεξνχλ νη αζθήζεηο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε ζρέζε 

κε απηέο ηεο δνκήο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ζην 

ζρφιην γηα ειιεηπή θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ζηελ νξζή θαηά πεξίζηαζε δνκή θαη 

εθθνξά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Σαμηλφκεζε αζθήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο: 
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Οη κηζέο απφ ηηο αζθήζεηο είλαη αλάπηπμεο (50,3%), απφ ηηο νπνίεο ην 65,9% είλαη 

πξνθνξηθέο θαη ην 31,4% γξαπηέο. 

 

 

Δπίζεο απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη εκθαλέο πσο νη πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ αθνξνχλ ζηε ζχληαμε πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηε 

ζχληαμε πξνηάζεσλ. Πάλησο, νη πξνθνξηθέο αζθήζεηο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζην 

είδνο ηεο ζχληαμεο θεηκέλνπ (136 αζθήζεηο ζηηο 168 πξνθνξηθέο αζθήζεηο). 

 ηελ παξαπάλσ θαηακέηξεζε αζθήζεσλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ γηα ηελ η΄ ηάμε δελ 

θαίλεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηεηξάδηα εξγαζηψλ ηνπ καζεηή ηεο η΄ ηάμεο. 

Βέβαηα ε δηθή καο έξεπλα έδεημε πσο νπζηαζηηθά ηα ηεηξάδηα εξγαζηψλ απεπζχλνληαη 

θπξίσο ζηελ εμάζθεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη έηζη πεξηέρνπλ ειάρηζηεο αζθήζεηο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Άιισζηε ηα ηξία ηεχρε ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή φπσο θάλεθε θαη απφ 

ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο είλαη πινπζηφηαηα ζε αζθήζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Δηδηθφηεξα ινηπφλ γηα ηα ηεηξάδηα εξγαζηψλ έρνπκε ηα αθφινπζα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία: 

ην ηεχρνο Α: Έρνπκε αζθήζεηο ζηηο 3 απφ ηηο 6 ελφηεηεο. Απφ ηηο 69 αζθήζεηο νη 6 

είλαη αζθήζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Πνζνζηφ  9%  
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Καη ζην ηεχρνο Β΄: Έρνπκε αζθήζεηο ζηηο 2 απφ ηηο 6 ελφηεηεο. Απφ ηηο 64 αζθήζεηο 

νη 2 είλαη αζθήζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Πνζνζηφ  3%  

ην ζχλνιν ησλ Α΄ θαη Β΄ηεπρψλ θαη ζηηο 133 αζθήζεηο νη 8 είλαη αζθήζεηο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνζνζηφ 6%. 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε γεληθέο γξακκέο ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηεο η΄ ηάμεο θαίλνληαη ζπλεπή πξνο 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην ΑΠ φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αλ 

κάιηζηα αλαινγηζηεί θαλείο ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ αλνηρηψλ πξνθνξηθψλ αζθήζεσλ, 

ηφηε ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί πσο ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθνχ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ. Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηεί ηε δξακαηνπνίεζε ή ηελ 

ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ καζεηψλ, απεπζχλεηαη θαηεμνρήλ ζηνλ δεκηνπξγηθφ 

πξνθνξηθφ ιφγν. Άιιεο θνξέο πάιη εμσζεί ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη νη αζθήζεηο θαηεπζπλφκελνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ θαη ζπρλά αζθήζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ελφο 

θεηκέλνπ, νπφηε ηαπηφρξνλα αμηνινγείηαη θαη ε ηθαλφηεηα αθξφαζεο. Όκσο φπσο 

δηαπηζηψλνπκε απφ ην ΑΠ δελ γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δπν απηψλ ηθαλνηήησλ, 

δειαδή ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο αθξφαζεο. Άιισζηε ζηελ καζεηηθή 

ηάμε δελ θαιιηεξγείηαη ν κνλφινγνο σο πξνθνξηθφ είδνο, αιιά ν δηάινγνο ν νπνίνο 

πξνυπνζέηεη θαη ηελ ελεξγή αθξφαζε. 

Οη αζθήζεηο θαηεπζπλφκελνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαίλεηαη λα ππνβνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο πνπ πηζαλφλ ιφγσ ηεο απεηξίαο ηνπο ρξεηάδνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κηα θαζνδήγεζε. Δδψ κάιηζηα ζα κπνξνχζε λα 

ρξεψζεη θαλείο ηελ έιιεηςε επαξθνχο θαζνδήγεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δνκέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 

ηελ νπνία εμππεξεηεί. 

Γελ ζα πξέπεη βέβαηα λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο πσο ε καζεηεία ζην ζρνιείν 

δηεθπεξαηψλεηαη θπξίσο κέζα απφ κηα πξνθνξηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ηνπ καζεηή, ησλ ζπκκαζεηψλ θαη φισλ ησλ ελεξγά εκπιεθνκέλσλ ζ’ απηή ηε 

δηαδηθαζία. Έηζη πέξα απφ νπνηεζδήπνηε αζθήζεηο πνπ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ην 

εγρεηξίδην, ζηελ ηάμε κέζα ζπλερψο ππάξρεη πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε 
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ιεθηηθή θαη εμσιεθηηθή. Αθφκε θαη νη αζθήζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ γξαπηή 

επηθνηλσλία ζε έλα βαζκφ γίλνληαη αθνξκή πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 

 Δπίζεο ζπρλά ζπλαληάκε αζθήζεηο κεηθηνχ ραξαθηήξα, αζθήζεηο πνπ εκπιέθνπλ 

δειαδή ηνλ γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηαπηφρξνλα φπσο γηα παξάδεηγκα ε άζθεζε 

4 ζηε ζει. 30 ηνπ Α΄ ηεχρνπο (Βι. παξάξηεκα). Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα ηζρπξηζηεί 

θαλείο πσο εμέρνληεο παξάγνληεο ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε θαη 

θαηά ηελ δηδαθηηθή πξάμε, είλαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζ’ απηήλ, νη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ν ηξφπνο νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο. Γελ πξέπεη άιισζηε λα μερλάκε ηα πεξηζψξηα επειημίαο πνπ αθήλνπλ ηα 

λέα ΑΠ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

αζθήζεηο θαη ην πξνο επεμεξγαζία πιηθφ ζηε δπλακηθή ηεο ηάμεο. ΄ απηφ αθξηβψο ην 

πεξηζψξην ρσξά θαη ε φπνηα παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γη απηφ άιισζηε θαη ζην 

πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαθεξφκαζηε ζε ηερληθέο αλάπηπμεο ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 
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