Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό
ανά ειδικότητες εκπαιδευτικών

Τόμος 1
για το

Εκπαιδευτικό - Διεπιστημονικό
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ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Συνεργασία στην υλοποίηση–
Συντονιστική Ομάδα του προγράμματος
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Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
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Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ

Ηράκλειο Κρήτης
Σχολ. έτος 2019-20
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Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ
Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ
Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό ανά ειδικότητες
Εκπαιδευτικών Τόμος 1 Συνεργασία στην υλοποίηση–
Συντονιστική Ομάδα του προγράμματος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Σ.Ε.Ε.)
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ:
Σ.Ε.Ε. ΠΕ01 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ
Επιμέλεια και σύνθεση αρχείου
ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ
Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ
Ιστότοπος του προγράμματος
https://linguiliteracy.wordpress.com/
Ηράκλειο Κρήτης
Σχολ. έτος 2019-20
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Εισαγωγικά
Συνοδευτικά προς το «Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού
Γραμματισμού», αποστέλλουμε στους εκπαιδευτικούς επιστημονικής
αρμοδιότητάς

μας

(σχολείων

Δ/θμιας

Εκπ/σης

Κρήτης)

«Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό» (Τόμος 1), που μπορεί
να αξιοποιηθεί ανά ειδικότητα ή και με συνεργασία ειδικοτήτων,
κυρίως στο πλαίσιο των μαθημάτων αλλά και σε άλλες ευκαιρίες που
προσφέρονται στη σχολική ζωή (προγράμματα, δράσεις σχολείων
κ.λ.π.) για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.
Ειδικότερα, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς επιστημονικής
αρμοδιότητας των Σ.Ε.Ε. της Συντονιστικής Ομάδας «πρόσκληση»
συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και προτάσεις ή και υλικό που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς υποστήριξη του γλωσσικού
γραμματισμού των μαθητών/-τριών τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/-νες εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν
συμμετοχή στην ηλεκτρονική φόρμα, πατώντας στον ακόλουθο
σύνδεσμο
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ιαν. 2020)

Προς διευκόλυνση, επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν
πρόσβαση

στο

«Συμπληρωματικό

Εκπαιδευτικό

Υλικό»,

ανά

ειδικότητα, διαμέσου του ιστότοπου-αποθετηρίου του Προγράμματος
(επιμέλεια: ΣΕΕ ΠΕ04 Μαρία Καλαθάκη):
https://linguiliteracy.wordpress.com/
Ευχές για δημιουργικές συνεργασίες και ηθική ικανοποίηση από το
εκπαιδευτικό έργο!
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Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/-ΣΤΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ (Σ.Ε.Ε.)
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ01 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02

ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ,

Σ.Ε.Ε. ΠΕ02

ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ

Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ86

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ
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Γεώργιος Στριλιγκάς
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων (ΠΕ01)
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κρήτης

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης εκπαιδευτικών
επιστημονικής αρμοδιότητας των Σ.Ε.Ε. της Συντονιστικής
Ομάδας του Προγράμματος)
ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Πρόσκληση συμμετοχής θεολόγων εκπαιδευτικών
στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού
Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού
προτείνεται

προς

υλοποίηση

από

συνεργαζόμενους/-νες

Συντονιστές/-στριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (ως
Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος), ύστερα από πρωτοβουλία
της κ. Βασιλείας (Λιάνας) Καλοκύρη, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων. Απευθύνεται
σε

εκπαιδευτικούς

διαφορετικών

ειδικοτήτων

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν.
Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του
γλωσσικού

γραμματισμού,

μέσα

από

την

προώθηση

και

την

υποστήριξη δράσεων σε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα, πρωτίστως
στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους. Το Πρόγραμμα είναι ανοικτό και
ευέλικτο, ώστε οι δράσεις που θα υλοποιηθούν να ανταποκρίνονται
στις δυνατότητες και στις ανάγκες που υπάρχουν. Ο συμμετέχων
εκπαιδευτικός μπορεί να ορίσει ελεύθερα τον ειδικό στόχο του, καθώς
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επίσης να καθορίσει το είδος και τη διάρκεια των δράσεων που θα
υλοποιηθούν.
Ο γλωσσικός γραμματισμός εντάσσεται στη διδασκαλία των
Θρησκευτικών ως ένας ειδικός στόχος που υπηρετεί τη βασική
μορφωτική

αποστολή

υποκαθιστά.

του

μαθήματος,

όμως,

χωρίς

να

την

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές καλούνται:

− να εξοικειώνονται με έννοιες και όρους που αφορούν στη
θρησκευτική πίστη και στις λειτουργίες της
− να εμβαθύνουν στο νόημα θεολογικών όρων και στην ερμηνεία
κειμένων,

συμβόλων

και

πρακτικών

με

θρησκευτικό

περιεχόμενο
− να αναπτύξουν την απαραίτητη μορφωτική καλλιέργεια, ώστε
να επικοινωνούν, να διαλέγονται και να συνεργάζονται

με

άλλους ανθρώπους.
Πέρα

από

τις

συνήθεις

διδακτικές

δραστηριότητες,

οι

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν διδακτικές
προτάσεις και υποστηρικτικό υλικό του Προγράμματος, καθώς επίσης
να προωθήσουν δικές τους ιδέες. Ακολουθούν, επιγραμματικά,
μερικές ενδεικτικές ιδέες και προτάσεις, για υλοποίηση από τους
εκπαιδευτικούς:
− να οργανώσουν αδρομερώς ένα σχέδιο δράσης
− να εντάσσουν στη διδασκαλία

κειμενικές, γλωσσικές και

ερμηνευτικές εργασίες
− να αξιοποιούν κατάλληλες διδακτικές τεχνικές (καταιγισμός
ιδεών, Think Pair Share, σχετικά μοτίβα του Artful Thinking,
αντιλογίες, ιστοεξερεύνηση, εργασίες με λεξικά κ.ά.)
− να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες και
να εντάξουν στην εργασία τους σχετικές δραστηριότητες
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− να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς, εάν το επιθυμούν
και όσο είναι εφικτό, λειτουργώντας ως κοινότητα μάθησης και
πρακτικής
− να αποτιμούν την πορεία της εργασίας τους στα διάφορα στάδιά
της.
Ειδικότερες ιδέες και προτάσεις, για επιλεκτική υλοποίηση από
τους μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού:
− να τηρούν ένα ημερολόγιο μάθησης ή portfolio με έμφαση
στον γλωσσικό γραμματισμό
− να

χρησιμοποιούν

στην

εργασία

τους

ειδικά

λεξικά,

συμβατικής ή ψηφιακής μορφής
− να εργάζονται με εννοιολογικούς ή νοητικούς χάρτες
− να αναζητούν βασικές έννοιες - κλειδιά σε μια διδακτική ή
θεματική ενότητα
− να δημιουργήσουν σταδιακά ένα γλωσσάρι θεολογικών
εννοιών, το οποίο θα καλύπτει τη διδακτική εργασία μιας
περιόδου ή ολόκληρου του έτους
− να οργανώνουν μικρές θεματικές συλλογές κειμένων με
σύντομα αποσπάσματα
− να αναλαμβάνουν τη βιβλιοπαρουσίαση ή τη βιβλιοκριτική
ενός θεολογικού βιβλίου
− να ασκούνται στον προφορικό λόγο και ειδικότερα, στην
προσωπική έκφραση, στην παρουσίαση δεδομένων, στην
επιχειρηματολογία και στα διάφορα είδη διαλόγου
− να

εξοικειώνονται σε εργασίες δημιουργικής γραφής και

έκφρασης
− να αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ (ιστοξερεύνηση,
κειμενογράφος, εκπαιδευτικά λογισμικά, διαδικτυκά λεξικά,
εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης κ.ά.)
− να ασκούνται στη γνωστική και μεταγνωστική αποτίμηση
της εργασίας τους κ.ά.
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Ως

συμμετέχων

στην

υλοποίηση

του

Προγράμματος, σε

συνεργασία με τη Λιάνα Καλοκύρη, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων, και τους
άλλους/τις άλλες

Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης - μέλη της

Συντονιστικής Επιτροπής, είμαι στη διάθεση των θεολόγων
εκπαιδευτικών

οι

οποίοι

θα

εκδηλώσουν

ενδιαφέρον

να

συμμετέχουν, για τον συντονισμό και την υποστήριξη της δράσης,
σε ό,τι αφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Με πολλές ευχές για γόνιμη συνεργασία
Ο Σ.Ε.Ε. Θεολόγων
Γεώργιος Στριλιγκάς
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Συνεργασία – Συντονιστική Ομάδα
Σ.Ε.Ε. Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ01 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ,
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ,
Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ

ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Η Οργάνωση του Μηνύματος
Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή προσέγγιση
της γλώσσας
Δρ. Ζανέκα Στεργιανή
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
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Η οργάνωση του μηνύματος
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Οι βασικές πληροφορίες στην πρόταση: ΡΗΜΑ

α. Η δήλωση του μηνύματος με ρήματα
β. Η τροπικότητα του Λόγου
γ. Ενδεικτικές δραστηριότητες
2. Η εξειδίκευση του μηνύματος στην πρόταση:
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
α. Ο χώρος
β. Ο χρόνος
γ. Ο τρόπος
δ. Αιτία-αποτέλεσμα-σκοπός
ε. Το ποσό
στ. Ενδεικτικές δραστηριότητες
3. Διαπροτασιακές σχέσεις: ΚΕΙΜΕΝΟ
α. Κειμενικά είδη
β. Κειμενικοί δείκτες
γ. Ενδεικτικές δραστηριότητες
4. Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας
α. Θεωρία
β. Σχήματα Λόγου
γ. Ενδεικτικές δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
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1. Οι βασικές πληροφορίες στην πρόταση: ΡΗΜΑ

1α. Η δήλωση του μηνύματος με
ρήματα
Τα ρήματα εκφράζουν τη δράση ή την κατάσταση, στην οποία
αναφέρεται το μήνυμα της πρότασης, μπορούν δε να ταξινομηθούν σε
σημασιολογικές κατηγορίες που τα όριά τους είναι μερικές φορές
δυσδιάκριτα.
Α. Ρήματα που δηλώνουν κίνηση
Τα ρήματα αυτά δηλώνουν διάφορες μορφές κίνησης στο χώρο:
κίνηση ενός αντικειμένου, μετακίνηση ενός αντικειμένου, τρόπο
κίνησης, σχέση της κίνησης με το αντικείμενο αναφοράς κ.λ.π.

Β. Ρήματα που δηλώνουν έκφραση
Τα ρήματα αυτά δηλώνουν μια μορφή έκφρασης, κατ’ αρχήν
γλωσσική, αλλά όχι μόνο.
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Γ. Ρήματα που δηλώνουν πρακτική δραστηριότητα
Τα ρήματα αυτά δηλώνουν πρακτικές δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής.

Δ. Ρήματα που δηλώνουν κτήση
Τα ρήματα αυτά δηλώνουν κάποιο είδος κτήσης ή μεταβίβασης
κτήσης.

Ε. Ρήματα που δηλώνουν αφηρημένες ή λογικές σχέσεις
Τα ρήματα αυτά δηλώνουν κάποιο είδος αφηρημένης ή λογικής
σχέσης.

ΣΤ. Ρήματα που δηλώνουν αίσθηση
Τα ρήματα αυτά σχετίζονται με την αντίληψη και τις αισθήσεις των
έμψυχων όντων.
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Ζ. Ρήματα που δηλώνουν συναίσθημα
Τα ρήματα αυτά σχετίζονται με τις συναισθηματικές αντιδράσεις των
έμψυχων όντων.

Η. Ρήματα που δηλώνουν βούληση
Τα ρήματα αυτά σχετίζονται με τη βούληση των έμψυχων όντων.

Θ. Ρήματα που δηλώνουν γνώση
Τα ρήματα αυτά δηλώνουν διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται
με τη γνώση των έμψυχων όντων· για παράδειγμα, απόκτηση,
μετάδοση, απώλεια, ανάκληση ή τρόπο απόκτησης της γνώσης.

Ι. Φραστικά ρήματα
Για τη δήλωση της δράσης ή της κατάστασης χρησιμοποιούμε πολλές
φορές μια περίφραση αντί για ένα πλήρες ρήμα. Αντί δηλ. να πούμε
ότι «κάποιος λύνει» ή «συμβουλεύει» ή «απαντά», μπορούμε να
πούμε ότι «δίνει λύσεις» ή «δίνει συμβουλές» ή «δίνει απάντηση». Οι
περιφράσεις αυτές ονομάζονται φραστικά ρήματα. Στην περίπτωση
των φραστικών ρημάτων, το ρήμα (δίνω, κάνω, έχω, παίρνω, βγάζω,
ρίχνω κ.ά) παίζει επικοινωνιακά δευτερεύοντα ρόλο, αφού η κύρια
πληροφορία δηλώνεται από το όνομα (απάντηση, εντύπωση κ.ά). Ο
κύριος ρόλος του φραστικού ρήματος είναι η εισαγωγή
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συμπληρώματος (ερώτηση, λύση κ.ά) και η δήλωση των γραμματικών
πληροφοριών (πρόσωπο, ποιόν ενεργείας, χρόνος κ.ά.), που δεν είναι
δυνατόν να δηλωθούν από το ουσιαστικό.

Βιβλιογραφική πηγή
Χρ. Κλαίρης – Γ. Μπαμπινιώτης (1999). Γραμματική της Νέας Ελληνικής
(Δομολειτουργική – Επικοινωνιακή). ΙΙ. Το ρήμα. Η οργάνωση του
μηνύματος (σελ. 183-189). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

1.β. Η τροπικότητα στη Νεοελληνική
Γλώσσα: Επιστημική & δεοντική τροπικότητα
Τροπικότητα
Ο ομιλητής μπορεί να παρουσιάζει αυτό που θέλει να πει είτε με τρόπο
αποστασιοποιημένο, όσο το δυνατόν αντικειμενικό και ουδέτερο, είτε
εκφράζοντας την υποκειμενική του στάση, δηλώνοντας δηλαδή την
προσωπική του άποψη σχετικά:
α. με το βαθμό της βεβαιότητάς του για την αλήθεια αυτού που
λέει,
β. με την αναγκαιότητα της πραγματοποίησής του, είτε αυτή
είναι εσωτερική (προκύπτει δηλαδή από προσωπική του
επιθυμία) είτε είναι εξωτερική (οφείλεται δηλαδή σε άλλους
παράγοντες).
Ο σχολιασμός του μηνύματος με την έκφραση της υποκειμενικής
στάσης του ομιλητή ονομάζεται τροπικότητα.
Στην πραγματικότητα βέβαια ο ομιλητής πάντα τοποθετείται απέναντι
στο γεγονός για το οποίο μιλάει, τουλάχιστον ως προς τη βεβαιότητά
του γι’ αυτό. Ακόμη και όταν το παρουσιάζει ασχολίαστο, ως απλό
γεγονός, με μια απλή απόφανση, παίρνει έμμεσα τη θέση ότι το
γεγονός στο οποίο αναφέρεται είναι αληθές. Ο ομιλητής δηλαδή κάνει
μια δήλωση που κρίνει ότι είναι αληθής – γι’ αυτό άλλωστε οι
αποφαντικές προτάσεις παραδοσιακά ονομάζονται προτάσεις κρίσεως.
Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στις τρεις.
Τα παιδιά παίζουν στον κήπο.
Η Τιφλίδα είναι η πρωτεύουσα της Γεωργίας.
Συνήθως, όμως, μιλάμε για τροπικότητα όταν υπάρχει ρητά δηλωμένη
η στάση του ομιλητή:
Το αεροπλάνο θα προσγειώθηκε στις τρεις.
(ενν. «μάλλον, απ’ όσο ξέρω, πιστεύω ότι»)
Τα παιδιά θα ‘πρεπε να παίζουν στον κήπο κάθε μέρα.
(ενν. «θα ήταν καλό, συνιστάται»)
Η Τιφλίδα, απ’ όσο ξέρω, είναι η πρωτεύουσα της Γεωργίας.
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Τροπικότητα μπορεί να εκφράσει ο ομιλητής και στις τρεις βασικές
επικοινωνιακές δραστηριότητες: όταν αποφαίνεται σχετικά με κάτι
(απόφανση),
όταν
προτρέπει
κάποιον
να
κάνει
κάτι
(προσταγή/παράκληση) και όταν ζητάει πληροφορίες (ερώτηση).
α. Με την προσταγή / παράκληση ο ομιλητής ζητάει από τον
ακροατή να κάνει κάτι που προφανώς θεωρεί αναγκαίο να
πραγματοποιηθεί, είτε επειδή το θέλει ο ίδιος είτε επειδή υπάρχει
κάποιος εξωτερικός παράγοντας που το επιβάλλει. Αυτό όμως, όπως
είδαμε, είναι μέρος του ορισμού της τροπικότητας, πράγμα που δείχνει
ότι η επικοινωνιακή λειτουργία της προσταγής / παράκλησης
χαρακτηρίζεται από εγγενή τροπικότητα. Η τροπικότητα αυτή μπορεί
να διατυπωθεί άμεσα, με προστακτική, ή έμμεσα και πιο ευγενικά, και
μπορεί βέβαια να ενισχυθεί από άλλα στοιχεία:
Στείλε μια κάρτα στη θεία σου!
Στείλε οπωσδήποτε μια κάρτα στη θεία σου!
Είναι απαραίτητο να στείλεις μια κάρτα στη θεία σου.
Δεν νομίζεις πως πρέπει να στείλεις μια κάρτα στη θεία σου;
β. Με την επικοινωνιακή λειτουργία της ερώτησης δεν
δηλώνεται υποχρεωτικά τροπικότητα. Ο ομιλητής δηλώνει άγνοια
και ζητάει να μάθει κάτι, επομένως δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί
σε καμία κρίση ή αποτίμηση⸱ δεν είναι σε θέση να εκφράσει
τροπικότητα. Υπάρχουν όμως ορισμένες ερωτήσεις που δεν ζητούν
απλώς πληροφορία, αλλά εκφράζουν συγχρόνως την αβεβαιότητα και
την απορία του ομιλητή.
Συχνά μάλιστα τις απευθύνει ο ομιλητής στον ίδιο του τον εαυτό, σαν
να διατυπώνει ένα συλλογισμό:
Να έφτασε άραγε το αεροπλάνο;
Μήπως είχα άδικο που τον μάλωσα τόσο έντονα;
Λες να χάσω το λεωφορείο;
Η ερώτηση βέβαια ως τύπος πρότασης χρησιμοποιείται ευρύτατα για
να δηλώσει τροπικότητα, όταν επιτελεί τις δύο άλλες επικοινωνιακές
λειτουργίες, όταν δηλαδή χρησιμοποιείται ως απόφανση και κυρίως
ως παράκληση. Είναι μάλιστα ένας από τους βασικούς μηχανισμούς
ευγένειας, καθώς μετριάζει την ευθεία προσταγή.
Μου δίνεις το μολύβι σου;
Θα μπορούσατε μήπως να μου δανείσετε το ψαλίδι σας;
Είδη τροπικότητας
Οι ομιλητές κάθε γλώσσας μπορούν να εκφράσουν μεγάλη ποικιλία
προσωπικών τοποθετήσεων (αβεβαιότητα, πιθανότητα, δυνατότητα,
υποχρέωση, επιθυμία, ελπίδα, ευχή κ.λπ.). Τα επί μέρους είδη της
τροπικότητας μπορούν να ενταχθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
την επιστημική και τη δεοντική.
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Η επιστημική τροπικότητα σχετίζεται με τη γνώση του ομιλητή και
συγκεκριμένα με τον βαθμό της βεβαιότητας σχετικά με την αλήθεια
αυτού που λέει.
Η δεοντική τροπικότητα σχετίζεται με την αναγκαιότητα
πραγματοποίησης αυτού για το οποίο γίνεται λόγος, είτε αυτή είναι
εσωτερική είτε εξωτερική, είτε δηλαδή προκύπτει από την επιθυμία
του ομιλητή είτε από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
Πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι και τα δύο είδη τροπικότητας τονίζουν
την υποκειμενική στάση του ομιλητή. Η επιστημική τροπικότητα
δεν δείχνει αντικειμενικά αν αυτό που λέει ο ομιλητής είναι αλήθεια ή
όχι, αλλά τι νομίζει ο ομιλητής και πόσο βέβαιος είναι:
Ο Παύλος, νομίζω, δουλεύει στο γραφείο του.
Η Άννα θα πέρασε ωραία, ε;
Πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος δεν ευθύνεται για το ατύχημα.
Η δεοντική τροπικότητα δεν δείχνει αν πραγματικά είναι ανάγκη να
γίνει κάτι, αλλά τι πιστεύει ο ομιλητής ότι πρέπει να γίνει:
Πληρώστε τον λογαριασμό να φύγουμε.
Ο αρχιτέκτονας πρέπει να παραδώσει τα σχέδια σε μια εβδομάδα.
Είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες επισκευές.
Είναι ανάγκη να πας στο χωριό.
Η επιστημική τροπικότητα καλύπτει μια κλίμακα με διαβαθμίσεις
της βεβαιότητας του ομιλητή για την αλήθεια αυτού που λέει, που
περιλαμβάνει δυνατότητα, πιθανότητα και ρητά δηλωμένη
βεβαιότητα:
Δυνατότητα
Ο Πέτρος μπορεί / ίσως να αγόρασε αυτοκίνητο.
Λες να αγόρασε ο Πέτρος αυτοκίνητο;
Να αγόρασε (άραγε) ο Πέτρος αυτοκίνητο;
Πιθανότητα
Ο Πέτρος θα αγόρασε αυτοκίνητο.
Φαίνεται ότι ο Πέτρος αγόρασε αυτοκίνητο.
Ο Πέτρος μάλλον αγόρασε αυτοκίνητο.
Δεν μπορεί, ο Πέτρος θα αγόρασε αυτοκίνητο.
Ο Πέτρος πρέπει να αγόρασε αυτοκίνητο.
Βεβαιότητα
Ο Πέτρος σίγουρα αγόρασε αυτοκίνητο,
Είναι εκατό τοις εκατό βέβαιο ότι ο Πέτρος αγόρασε αυτοκίνητο.
[Όταν η βεβαιότητα εκφράζεται ρητά, π.χ. με σχετικές επιρρηματικές
εκφράσεις και όχι με απλή απόφανση, υποδηλώνεται ένας βαθμός
αβεβαιότητας, είτε από την πλευρά του ίδιου του ομιλητή είτε από την
πλευρά του ακροατή.]
Η δεοντική τροπικότητα καλύπτει μεγαλύτερο φάσμα⸱ περιλαμβάνει
τη δήλωση της επιθυμίας, της ευχής ή της απλής πρόθεσης του
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ομιλητή, την άδεια να γίνει κάτι που ζητάει ή παραχωρεί, τους
διάφορους βαθμούς της υποχρέωσης ή της ανάγκης που προέρχεται
από εξωτερικούς παράγοντες:
Επιθυμία
Ο Πέτρος θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο.
Ο Πέτρος θα ήθελε να αγοράσει αυτοκίνητο.
Ο Πέτρος θα ήθελε να αγόραζε αυτοκίνητο.
Ο Πέτρος θα αγόραζε ευχαρίστως αυτοκίνητο.
Ευχή
Να αγόραζε ο Πέτρος ένα αυτοκίνητο!
Ας αγόραζε ο Πέτρος ένα αυτοκίνητο!
Αχ και να αγόραζε ο Πέτρος ένα αυτοκίνητο!
Μακάρι να αγόραζε ο Πέτρος ένα αυτοκίνητο!
Πώς θα ήθελα να αγόραζε ο Πέτρος ένα αυτοκίνητο!
Πρόθεση
Ο Πέτρος σκοπεύει / προτίθεται να αγοράσει αυτοκίνητο.
Ο Πέτρος λέει να αγοράσει αυτοκίνητο.
Ο Πέτρος θα αγόραζε αυτοκίνητο⸱ ίσως εκεί να έχει πάει τώρα.
Παράκληση και παραχώρηση αδείας για να γίνει κάτι
- Να αγοράσω αυτοκίνητο; / Μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητο;
- Να αγοράσεις. / Και δεν αγοράζεις; / Αγόρασε. / Άμα θες, αγόρασε.
Ανάγκη / Υποχρέωση
Ο Πέτρος πρέπει να αγοράσει αυτοκίνητο.
Ο Πέτρος είναι ανάγκη / είναι απαραίτητο να αγοράσει αυτοκίνητο.
Ο
Πέτρος, θέλει
δεν
θέλει,
είναι
υποχρεωμένος
να
αγοράσει αυτοκίνητο.
Η δεοντική τροπικότητα αναφέρεται σε ενέργειες ή καταστάσεις που
ο ομιλητής παρουσιάζει ως αναγκαίο να πραγματοποιηθούν, πράγμα
που σημαίνει ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη: μπορεί λοιπόν να
πει κανείς ότι γενικά η δεοντική τροπικότητα είναι στραμμένη προς το
μέλλον. Αντίθετα, η επιστημική τροπικότητα εκφράζει τον βαθμό
βεβαιότητας του ομιλητή για κάτι που συνέβη, στο παρελθόν,
συμβαίνει στο παρόν ή θα συμβεί στο μέλλον: δεν είναι λοιπόν
συνδεδεμένη με συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτή η διαφορά έχει
σημαντικές επιπτώσεις στη συντακτική συμπεριφορά των δεικτών της
τροπικότητας και των τροπικών ρημάτων.
Έκφραση της τροπικότητας
Η υποκειμενική στάση του ομιλητή απέναντι στο γεγονός που
δηλώνεται από την πρόταση μπορεί να εκφράζεται με ποικίλα μέσα,
όχι μόνο γλωσσικά, αλλά και παραγλωσσικά: ένα απλό ανασήκωμα
των φρυδιών, π.χ., μπορεί να δηλώνει αμφιβολία, ενώ μια σειρά
εκφράσεων και χειρονομιών διάφορα συναισθήματα και τοποθετήσεις
του ομιλητή απέναντι στο γεγονός.
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Ο ομιλητής έχει στη διάθεσή του για την έκφραση της τροπικότητας
πολύ μεγάλο απόθεμα γλωσσικών μέσων, λεξικών και γραμματικών.
Στα λεξικά μέσα συμπεριλαμβάνονται επιρρηματικές εκφράσεις, όπως
κατά τη γνώμη μου, πιθανότατα, προφανώς, αναγκαστικά κ.λπ.
Κατά τη γνώμη μου, το έργο ήταν μέτριο.
Αναγκαστικά θα γίνουν ορισμένες επισκευές στο σπίτι.
Η αποδοκιμασία μας, προφανώς, δεν του έκανε καμία εντύπωση.
Στα γραμματικά μέσα ανήκουν διάφοροι τύποι του ρήματος,
όπως θα έφευγα, φύγε, ας έφευγε, να είχε έρθει κ.λπ.:
Πήγαινε αμέσως!
Πεινάω τόσο, που θα έτρωγα ό,τι να ‘ναι.
Να ήμασταν τώρα σε μια παραλία!
Άμα θέλει, ας φύγει και τώρα αμέσως.
Σε μια ενδιάμεση κατηγορία ανήκουν λεξικά μέσα, τα οποία όμως
έχουν και ιδιαίτερη συντακτική συμπεριφορά. Σ’ αυτή την κατηγορία
ανήκουν τα λεγόμενα τροπικά και ημιτροπικά ρήματα, τα οποία
συντάσσονται με συμπληρωματικές προτάσεις που εισάγονται με το να
(κυρίως τα πρέπει και μπορεί):
Μπορεί του χρόνου να πάμε στην Αφρική, αλλά δεν είναι σίγουρο.
(ενν. «ίσως»)
Το μάθημα πρέπει να αρχίσει στις 11:15΄ ακριβώς. (ενν. «οφείλει»)
Το μάθημα πρέπει να άρχισε στις 11:15΄ ακριβώς. (ενν. «μάλλον»)
Άλλη ενδιάμεση κατηγορία σχηματίζουν ορισμένες τροπικές
εκφράσεις, που μπορεί να εμφανίζονται παρενθετικά στον λόγο ή να
παίρνουν συμπληρώματα που συνήθως εισάγονται με το να:
Ο Βασίλης φτιάχνει ίσως τον καλύτερο καφέ.
Ίσως (να) βρεις τα φρούτα που θέλεις στη λαϊκή.
Θα τους αρέσει άραγε το δώρο μας;
Άραγε να κατάλαβε τι εννοούσα;
Βιβλιογραφική πηγή
Χρ. Κλαίρης – Γ. Μπαμπινιώτης (1999). Γραμματική της Νέας Ελληνικής
(Δομολειτουργική – Επικοινωνιακή). ΙΙ. Το ρήμα. Η οργάνωση του
μηνύματος (σελ. 82-88). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
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1.γ. Ενδεικτικές δραστηριότητες
1. Υπογραμμίστε τα ρήματα του κειμένου. α)Τι δηλώνουν;
(επιλέξτε μία από τις 10 κατηγορίες της δήλωσης του μηνύματος
με ρήματα)
2. Αντικαταστήστε τα ρήματα του κειμένου με ρήματα από την ίδια
κατηγορία της δήλωσης του μηνύματος χωρίς να αλλάζει η
δήλωση του μηνύματος.
3. Αντικαταστήστε τα ρήματα του κειμένου με ρήματα από
διαφορετική κατηγορία της δήλωσης μηνύματος (Α-Ι). Ποια
αλλαγή παρατηρείται ως προς τη δήλωση του μηνύματος;
4. Γράψτε δέκα δικές σας προτάσεις χρησιμοποιώντας ένα ρήμα
από κάθε κατηγορία ρημάτων της δήλωσης του μηνύματος.
Αφήστε τους συμμαθητές σας να μαντέψουν τι θέλετε να
δηλώσετε σε καθεμιά απ’ αυτές τις προτάσεις.
5. Να εντοπίσετε στο κείμενο που σας δόθηκε –με τρία
παραδείγματαδιαβαθμίσεις
βεβαιότητας
(επιστημική
τροπικότητα) στις απόψεις του συγγραφέα για ……… και να τις
αιτιολογήσετε.
6. Να εντοπίσετε στο κείμενο που σας δόθηκε ενέργειες ή
καταστάσεις που ο ομιλητής παρουσιάζει ως αναγκαίο να
πραγματοποιηθούν (δεοντική τροπικότητα) και να τις
αιτιολογήσετε.
7. Μπορείτε να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου όπου υπάρχει:
• Κίνηση
• Μια μορφή έκφρασης, γλωσσική ή άλλη
• Πρακτική δραστηριότητα
• Κτήση
• Αφηρημένη ή λογική σχέση
• Αίσθηση
• Συναίσθημα
• Βούληση
• Γνώση
8. Μπορείτε να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου όπου υπάρχει:
• Δυνατότητα
• Πιθανότητα
• Βεβαιότητα
• Επιθυμία
• Ευχή
• Πρόθεση
• Παράκληση και παραχώρηση άδειας για να γίνει κάτι
• Ανάγκη/Υποχρέωση
9. Εργαστείτε σε ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα αναλάβει να… Η
δεύτερη… Η τρίτη…Η τέταρτη…
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2. Η εξειδίκευση του μηνύματος στην πρόταση: ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.α. Ο χώρος
Ο Ομιλητής, προκειμένου να προσδιορίσει τη θέση ενός αντικειμένου
στο χώρο, έχει στη διάθεσή του στοιχεία των ακόλουθων
γραμματικών κατηγοριών:
α.
β.
γ.
δ.

Ρήματα
Προθέσεις
Επιρρήματα
Ονοματικά στοιχεία

2.β. Ο χρόνος
Στην Ελληνική γλώσσα οι ονομασίες του χρόνου και των
υποδιαιρέσεών του γίνονται στο λεξιλογικό επίπεδο με ουσιαστικά
και οι χρονικοί προσδιορισμοί γεγονότων με επίθετα. Οι υπόλοιπες
λειτουργίες (χρονική τοποθέτηση, συνοπτική ή όχι θεώρηση του
γεγονότος) γίνονται μέσω του ρήματος και με επιρρηματικά
στοιχεία (επιρρήματα, εμπρόθετα, αιτιατικές και γενικές ονομάτων
[χωρίς πρόθεση], μετοχές και εξαρτημένες προτάσεις που εισάγονται
με χρονικούς συνδέσμους). Πιο συγκεκριμένα:
α. Η τοποθέτηση στον άξονα του χρόνου (παρελθόν, παρόν,
μέλλον) γίνεται με επιρρήματα, με ονόματα (μέσω μιας
πτώσης ή μιας πρόθεσης και μιας πτώσης) και μέσω του
γραμματικού χρόνου, ο οποίος δηλώνεται από την
μορφολογία του ρήματος.
β. Η τοποθέτηση σε σχέση με άλλα γεγονότα γίνεται:
1) με τους «σχετικούς» χρόνους Υπερσυντέλικο και
Συντελεσμένο Μέλλοντα, οι οποίοι δηλώνουν το
προτερόχρονο στο παρελθόν και στο μέλλον αντίστοιχα.
2) Με τις μετοχές σε –οντας/-ώντας (Ενεστώτα και
Παρακειμένου), οι οποίες δηλώνουν αντίστοιχα το
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ταυτόχρονο και το προτερόχρονο σε οποιαδήποτε χρονική
βαθμίδα.
3) Με επιρρηματικά στοιχεία από όλες τις υπόλοιπες
κατηγορίες (επιρρήματα, ονόματα με πτώση ή πρόθεση
και χρονικές προτάσεις).

2.γ. Ο τρόπος
Τα γλωσσικά μέσα που ο ομιλητής έχει στη διάθεσή του για να
εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο επιτελείται η ρηματική διαδικασία
είναι τα εξής:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Επίρρημα
Προθετικό σύνολο
Αιτιατική πτώση σε επιρρηματική λειτουργία
Τροπική μετοχή
Αναφορική επιρρηματική πρόταση

2.δ. Αιτία-αποτέλεσμα-σκοπός
Αιτία
Η αιτία, ως αναγκαία πληροφορία, μπορεί να δηλωθεί με γραμματικά
ή λεξικά μέσα ως γραμματική ή λεξική (ρητή δήλωση). Άλλοτε όμως
προκύπτει ως υπονόημα, όπως στην περίπτωση της συμπλεκτικής
πρότασης και του ασύνδετου σχήματος (μη ρητή δήλωση).
Α. Ρητή δήλωση της αιτίας
α. Με προθετικά σύνολα (γραμματική δήλωση: από, για, με, λόγω,
εξαιτίας)
β. Με ρήματα ή ρηματικές περιφράσεις, καθώς και με αιτιακά
ρήματα [λεξική δήλωση: οφείλεται, προκαλεί, είναι ο κύριος
λόγος, κάνω κάποιον να…= κάνω (+ενέργεια ώστε), αφήνω
κάτι να…=αφήνω (-ενέργεια ώστε)]
γ. Με αιτιολογικούς συνδέσμους που εισάγουν επιρρηματικές
προτάσεις της αιτίας [γραμματική δήλωση: γιατί, επειδή, διότι,
που, αφού, εφόσον, μια και, μια που, καθόσον, καθότι, για να
(σε διατύπωση συλλογισμού)]
δ. Μετοχή σε –οντας/-ώντας
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ε. Προτασιακά επιρρήματα (γι’ αυτό, γι’ αυτό τον λόγο ή μαζί με
το ακριβώς)
στ.
Λεξική διαπροτασιακή δήλωση (λέξεις όπως: αιτία,
λόγος, δικαιολογία, εξήγηση, αφορμή)
Β. Μη ρητή δήλωση της αιτίας
Η αιτιακή σχέση μπορεί να προκύψει πραγματολογικά ως υπονόημα,
με τη χρήση:
α. της συμπλεκτικής σύνδεσης (και=γι΄αυτό)
β. του ασύνδετου σχήματος

Αποτέλεσμα

Ο ομιλητής, για να δομήσει το μήνυμά του, μπορεί επίσης να
χρησιμοποιήσει γραμματικά ή λεξικά μέσα και από την προοπτική του
αποτελέσματος,
εστιάζοντας
έτσι
στο
αποτέλεσμα.
Έτσι
χρησιμοποιούμε:
α. Ρήματα ή περιφράσεις όπως: καταλήγω, η κατάληξη είναι, το
αποτέλεσμα είναι, έχει ως αποτέλεσμα κ.λπ. (λεξική δήλωση)
β. Συνδέσμους
που
εισάγουν
αποτελεσματικές
προτάσεις
(γραμματική δήλωση: ώστε, που, ώστε να, που να). Στην κύρια
πρόταση απαντούν συχνά οι επιθετικές αντωνυμίες τόσος και
τέτοιος ή το επίρρημα τόσο ή ισοδύναμες εκφράσεις, όπως σε
βαθμό που.
γ. Προτασιακά επιρρήματα (γραμματική δήλωση: έτσι, επομένως,
κατά συνέπεια, συνεπώς, ως εκ τούτου)
δ. Ειδικές ρηματικές περιφράσεις (λεξική δήλωση: με τη χρήση
λέξεων, όπως αποτέλεσμα, συνέπεια, κατάληξη κ.λπ. σε
φράσεις ή ρηματικές περιφράσεις)

Σκοπός
Ο ομιλητής συχνά θέλει να δηλώσει την πρόθεση, τον σκοπό που
οδηγεί τον ίδιο ή κάποιον άλλο σε συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Απαντάει δηλαδή στην ερώτηση, «γιατί, για ποιον σκοπό γίνεται
κάτι;». Για να δηλώσει τον σκοπό, ο ομιλητής έχει στη διάθεσή του
διάφορα μέσα, γραμματικά και λεξικά:
α. Προθέσεις για και προς (με λόγιες εκφράσεις). Γραμματική
δήλωση
β. Ρήματα ή περιφράσεις από το λεξιλογικό πεδίο του σκοπού, των
οποίων τα συμπληρώματα δηλώνουν τον ίδιο τον σκοπό (λεξική
δήλωση: σκοπεύω, στοχεύω, έχω σκοπό, έχω στο νου μου,
προτίθεμαι, πρόθεσή μου είναι, σκοπός μας είναι)
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γ. Τελικοί σύνδεσμοι (γραμματική δήλωση: για να, για να μην, να).
Επιρρηματικές προτάσεις του σκοπού.
δ. Χρήση λέξεων όπως: σκοπός, στόχος κ.λπ. (λεξική δήλωση: με
σκοπό, με στόχο)

2.ε. Ποσό
Για να προσδιορίσει ποσοτικά την κατάσταση ή δράση, ο ομιλητής
έχει στη διάθεσή του διάφορα εκφραστικά μέσα:
α. Επιρρήματα που δηλώνουν σκοπό (π.χ. ελάχιστα)
β. Ονόματα που δηλώνουν ποσό, βαθμό ή ένταση και
χρησιμοποιούνται σε προθετικά σύνολα (π.χ. σε σημαντικό
βαθμό)
γ. Διάφορες παγιωμένες εκφράσεις (π.χ. πέρα για πέρα)
δ. Μονάδες μέτρησης (π.χ. τρία εκατοστά)
ε. Τα παραθετικά των επιρρημάτων (π.χ. περισσότερο από…,
αυστηρότατα)
στ.
Σύνθεση (π.χ. Παράφαγα…)
ζ. Εξαρτημένες προτάσεις (π.χ. …τόσο όσο αναμενόταν)

2.στ. Ενδεικτικές δραστηριότητες
1. Να βρείτε στο κείμενο/-α τους γραμματικούς ή λεκτικούς
τρόπους με τους οποίους δηλώνεται α) ο χώρος β) ο χρόνος γ)
ο τρόπος δ) αιτία-αποτέλεσμα-σκοπός δ) το ποσό.
2. Η δραστηριότητα 1 κατά ομάδες.
3. Να προσδιορίσετε τον χώρο, τον χρόνο της ιστορίας και τον
χρόνο της αφήγησης στο διήγημα «…». Για να απαντήσετε,
εντοπίστε πρώτα όλους τους προσδιορισμούς (γραμματικούς και
λεκτικούς) του χώρου και του χρόνου στο κείμενο.

3. Διαπροτασιακές σχέσεις: ΚΕΙΜΕΝΟ

3.α. Κειμενικά Είδη
(σύμφωνα με το νέο ΠΣ της ΝΕ Γλώσσας Γ’ Λυκείου)
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Α. Περιγραφή
Δομή της περιγραφής:
1. Ονομασία του περιγραφόμενου αντικειμένου
2. Ταξινόμησή του σε κάποιο γένος
3. Παρουσίαση της εμφάνισης, των ιδιοτήτων, των λειτουργιών
του κ.λ.π.
Γλώσσα:
1. Ρήματα: Ενεστώτας – Συνδετικά
2. Επίθετα που δηλώνουν τις ιδιότητες των αντικειμένων (μέγεθος,
χρώμα, σχήμα κ.λ.π.). Χαρακτηρίζονται από ακρίβεια
3. Ειδικό λεξιλόγιο
4. Συνδετικές/διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις
5. Κειμενικοί δείκτες, επιρρηματικοί προσδιορισμοί του τόπου
(πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά κ.λ.π.
Χρησιμοποιούνται σε:
1. Προσωπικές, καθημερινές, τεχνικές περιγραφές
2. Περιγραφικές αναφορές
3. Επιστημονικές αναφορές
4. Ορισμούς
Περιγραφικά κείμενα (περιγράφουν μέσω της διαδικασίας της
κατηγοριοποίησης των πραγμάτων σε κοινά/καθημερινά και τεχνικά
πλαίσια νοήματος)
Ερωτήσεις:
1. Πως είναι (τα χαρακτηριστικά τους):
 ένας άνθρωπος
 ένα ζώο
 ένα φυτό
 ένα αντικείμενο
 ένα πρόσωπο
 ένας τόπος
 ένα κτίσμα
 ένα φαινόμενο
 μια κατάσταση
2. Ποιο είναι το θέμα;
3. Τι δηλώνουν τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήματα, το ειδικό
λεξιλόγιο;
4. Ποιες πληροφορίες περιέχει το κείμενο;
5. Που οργανώνονται οι πληροφορίες; (στον χώρο)

Β. Αφήγηση
Δομή της αφήγησης (μοντέλο των Labov & Waletzky, 1967):
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1. Προσανατολισμός: πληροφορίες για τους «ήρωες», τον χώρο και
τον χρόνο· η αρχική κατάσταση.
2. Περιπέτεια: το πρόβλημα που εμφανίζεται, τα γεγονότα που
ανατρέπουν την αρχική κατάσταση· η δράση για την επίλυσή του,
τα εμπόδια και το αποτέλεσμα της δράσης.
3. Αξιολόγηση: σχολιασμός των γεγονότων από τον αφηγητή.
4. Λύση: η τελική έκβαση (συχνά ταυτίζεται με την αξιολόγηση).
5. Κατάληξη: καταληκτικές φράσεις, συμπεράσματα, επιμύθιο κ.λπ.
με τα οποία επιστρέφουμε στον παροντικό χρόνο, την αρχική
κατάσταση.
Γλώσσα:
1. Ρήματα: συνήθως σε παρελθοντικούς χρόνους (κυρίως αόριστο
ή ιστορικό ενεστώτα)
2. Ρήματα που δηλώνουν κίνηση/δράση, ενέργειες, ρήματα
κρίσης/βούλησης κ.λ.π.
3. Διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις: δηλώνουν σχέσεις χρόνου, αιτίου
και αποτελέσματος, σκοπού
4. Ρυθμός: επαναλήψεις, παρηχήσεις κ.λ.π.
Χρησιμοποιούνται σε:
1. προσωπικές διηγήσεις
2. ιστορικές διηγήσεις
3. ιστορίες
4. μύθους
5. παραμύθια
6. αφηγήσεις
Αφηγηματικά κείμενα (αφηγούνται μέσω της διαδικασίας της
διαδοχής προσώπων και γεγονότων -πραγματικών ή πλαστών- στον
χώρο και στον χρόνο):
1. ρεπορτάζ
2. ειδήσεις
3. βιογραφίες
4. ιστορία
5. απομνημονεύματα
6. ημερολόγιο
7. λογοτεχνικά
Ερωτήσεις:
1. Τι έγινε;
2. Ποιοι;
3. Που;
4. Πότε;
5. Γιατί;
6. Αποτελέσματα;
7. Που οργανώνονται οι πληροφορίες; (στον χώρο και στον
χρόνο)
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Γ. Επιχειρηματολογία
Η δομή της επιχειρηματολογίας
1. Τυπική δομή: ξεκινά από έναν ισχυρισμό/αποδεικτέα θέση
2. Επιχειρήματα και τεκμήρια που υποστηρίζουν τον
ισχυρισμό/θέση
3. Κατάληξη σε ένα συμπέρασμα
Η γλώσσα της επιχειρηματολογίας
1. Σαφήνεια (κυριολεξία, αποφυγή της πολυσημίας, ακρίβεια στη
χρήση του λεξιλογίου, ειδικοί όροι κ.λπ.)
2. Ονοματοποίηση:

 Η διαδικασία μετατροπής ενός ρήματος ή ενός επιθετικού
προσδιορισμού σε ουσιαστικό (π.χ. υπολογίζω > υπολογισμός,
αλλάζω > αλλαγή, ικανός > ικανότητα, φτωχός > φτωχοποίηση). Η
γραμματική αυτή μετατόπιση δεν αφορά μόνο την παραγωγή, αλλά
έχει συνέπειες και στο νόημα, εφόσον οι ονοματοποιημένοι τύποι
φέρουν τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά τόσο των ρηματικών
διαδικασιών ή των ιδιοτήτων από όπου προέρχονται όσο και το
αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών ή των ιδιοτήτων. Η
ονοματοποίηση χαρακτηρίζει τα επιστημονικά κείμενα και τα
«ακαδημαϊκά» είδη λόγου, όπως το δοκίμιο ή οι τεχνικές αναφορές,
που επεξεργάζονται αφηρημένες και τεχνικές έννοιες.

3. Παθητική σύνταξη (δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα της
ενέργειας -δημιουργεί επίσημο, τυπικό, απρόσωπο, ουδέτερο
ύφος)
4. Ρήματα που δηλώνουν αιτίες, αποτελέσματα, προτάσεις κ.λ.π.
5. Διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που δηλώνουν σχέσεις χρόνου,
αντίθεσης, αιτίου και αποτελέσματος, συμπεράσματος κ.λπ.
6. Ρητορικά ερωτήματα
7. Αποφαντικές (δηλωτικές) προτάσεις
8. Επιστημική και δεοντική τροπικότητα

 Διακρίνεται σε επιστημική, που σχετίζεται με τον βαθμό βεβαιότητας
του ομιλητή (υπόθεση, δυνατότητα, πιθανότητα, βεβαιότητα), και
δεοντική, που σχετίζεται με την αναγκαιότητα πραγματοποίησης
αυτού για το οποίο γίνεται λόγος (επιθυμία, ευχή, πρόθεση,
υποχρέωση). Εκφράζεται με ποικίλους τρόπους (επιρρήματα,
απρόσωπα τροπικά ρήματα, συνδυασμοί μορίων, το ποιόν των
ρηματικών ενεργειών, χρόνοι ή εγκλίσεις κ.λπ.)

9. Πλούσια στίξη

Χρησιμοποιούνται σε:
1. δοκίμια (προβάλλεται μια άποψη και παρέχονται στοιχεία για τη
στήριξή της)
2. εκθέσεις
3. συζητήσεις/αντιπαραθέσεις (θεώρηση ενός θέματος από πολλές
απόψεις)
4. ερμηνείες
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Επιχειρηματολογικά κείμενα (επιχειρηματολογούν μέσω της
διαδικασίας της ανάπτυξης μιας πρότασης ώστε να πείσει για την
αποδοχή μιας άποψης – περιγράφουν αφηρημένες έννοιες,
καταστάσεις, δεδομένα, ιδιότητες, μορφές, αιτίες, αποτελέσματα –
αξιοποιούν επιχειρήματα, τεκμήρια, αυθεντίες)
1. διάλογος
2. πολιτικός λόγος
3. άρθρα
4. δοκίμια
5. επιστημονικά κείμενα
6. επιφυλλίδες
Ερωτήσεις:
1. Τι είναι;
2. Γιατί;
3. Πως οργανώνονται οι πληροφορίες; (με λογικές σχέσεις
πληροφοριών
π.χ.
αιτία-αποτέλεσμα,
ενέργεια-σκοπός,
πρόβλημα-λύση κ.λ.π.)
Σύμφωνα με τον Toulmin (1958) τα επιχειρηματολογικά κείμενα
έχουν μία τυπική οργανωτική δομή που περιέχει έξι δομικά
συστατικά:
• Ισχυρισμός (claim): Πρόκειται για μία σαφώς διατυπωμένη
θέση την οποία ο πομπός επιχειρεί να αποδείξει, η κατευθυντήρια
ιδέα του επιχειρήματος. Όταν αποδειχθεί η αλήθεια της, αποτελεί
και το συμπέρασμα του επιχειρήματος.
• Βαθμός βεβαιότητας (qualifiers): Είναι ο δείκτης που
καθορίζει τη θέση του ισχυρισμού στο συνεχές με ακρότατα όρια
την απόλυτη και την ελάχιστη ισχύ.
• Δεδομένα (data - grounds): Πρόκειται για τα στοιχεία
(παραδείγματα, στατιστικά δεδομένα, πορίσματα ερευνών,
εμπειρικές αλήθειες, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις κ.τ.λ.) στα
οποία ο πομπός βασίζει την αλήθεια του ισχυρισμού του.
• Εγγυήσεις (warrants): Είναι οι απόψεις (γενικά αποδεκτές
αλήθειες / αρχές / κανόνες / αξίες του πολιτισμού μας κ.τ.λ.) που
συνδέουν τα Δεδομένα με τον Ισχυρισμό.
• Υποστήριξη (backing): Ο πομπός χρησιμοποιεί στοιχεία
(παραδείγματα, στατιστικά δεδομένα, πορίσματα ερευνών,
εμπειρικές αλήθειες, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις κ.τ.λ.) για να
αποδείξει την ισχύ των Εγγυήσεων.
• Αντίκρουση (rebuttal): Ο πομπός καταγράφει (ή και
αντικρούει) τον αντίλογο στο επιχείρημά του.
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Δ. Εξήγηση
Δομή της εξήγησης:
1. Εισαγωγικό στάδιο: κατηγοριοποίηση και περιγραφή του
φαινομένου, του γεγονότος ή της έννοιας
2. Κυρίως επεξηγηματικό μέρος: βήματα που οργανώνονται σε
χρονική ή αιτιολογική σειρά (πώς, γιατί)
3. Τελευταίο στάδιο (προαιρετικό): προσωπικές παρατηρήσεις,
κρίσεις, ερμηνείες του πομπού
Γλώσσα:
1. Κοινά ουσιαστικά (συνήθως αφηρημένα), καθώς η εξήγηση
αναφέρεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες που αφορούν
ευρύτερες κατηγορίες φαινομένων, γεγονότων ή εννοιών.
2. Ρήματα (συνήθως σε ενεστώτα χρόνο) δράσης και ρήματα
σκέψης.
3. Συνδετικές/διαρθρωτικές
λέξεις/φράσεις
που
δηλώνουν
χρονικές και αιτιολογικές σχέσεις.
4. Φράσεις πιθανολόγησης (π.χ. μπορεί, ενδέχεται, ίσως), καθώς
συχνά η εξήγηση παίρνει τον χαρακτήρα των οδηγιών ή της
επιχειρηματολογίας
Χρησιμοποιούνται σε:
1. εξηγήσεις (πώς)
2. εξηγήσεις (γιατί)
3. πραγματείες
4. εξηγήσεις μέσω παραδειγμάτων
Κείμενα εξήγησης (εξηγούν μέσω της διαδικασίας της διαδοχής
των φαινομένων
σε σχέσεις χρονικότητας ή/και αιτιότητας)
1. επιστημονικά κείμενα
Ερωτήσεις:
1. Πως;
2. Γιατί;
3. Πως οργανώνονται οι πληροφορίες; (με αιτιολογικές σχέσεις
πληροφοριών π.χ. αιτία-αποτέλεσμα, αιτιολόγηση)

Ε. Οδηγίες
Δομή των οδηγιών:
1. Αρχή: αναφορά στον στόχο της δράσης (συχνά και στον τίτλο),
σύντομη εισαγωγή (εξηγεί το περιεχόμενο των οδηγιών ή
προτρέπει τον δέκτη να προσέξει το περιεχόμενο των οδηγιών)
2. Συνέχεια: παρατίθεται λίστα με τα μέσα, συστατικά, υλικά κ.λπ.
3. Τέλος: ακολουθία των βημάτων επίτευξης του στόχου

30

4. Μπορεί να υπάρχουν σχόλια, εικόνες, σκίτσα ή αρίθμηση
5. Μη διαδικαστικές οδηγίες: Διαφοροποιούνται σημαντικά από τις
προηγούμενες. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η αρχική
αναφορά στον στόχο. Η σειρά των προτροπών δεν έχει
σπουδαίο ρόλο.
Γλώσσα:
1. Άμεσες ή έμμεσες (με τη χρήση αναφοράς ή έλλειψης)
προσφωνήσεις.
2. Ρήματα δράσης, για να αποδοθούν οι διαδικασίες που
απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου.
3. Ρήματα σε ενεστώτα χρόνο (για να δημιουργεί η αίσθηση
διαχρονικότητας) και (συχνά) σε έγκλιση προστακτική ή
προτρεπτική υποτακτική.
4. Α’ πληθυντικό πρόσωπο, που δίνει έναν τόνο οικειότητας στο
κείμενο και εντάσσει τον πομπό στην ίδια ομάδα ανθρώπων με
τον δέκτη.
5. Επιρρήματα που χρησιμοποιούνται, για να τροποποιηθούν
σημασιολογικά τα ρήματα ή να προστεθούν πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του στόχου.
6. Χρονικές
διαρθρωτικές/συνδετικές
λέξεις/φράσεις,
που
τοποθετούν τις ενέργειες στην ορθή σειρά και αιτιολογικοί
προσδιορισμοί για την αποσαφήνιση των αιτίων.
7. Συνδετικές/διαρθρωτικές
λέξεις/φράσεις
που
δηλώνουν
προϋπόθεση, για να αποδοθεί μία προκείμενη πάνω στην οποία
βασίζεται μία εντολή ή δήλωση.
8. Φράσεις πιθανολόγησης (π.χ. μπορεί, ενδέχεται, ίσως) και
ρητορικά ερωτήματα που περιορίζουν τον βαθμό της
υποχρέωσης να ολοκληρωθεί ο στόχος (συνήθως στις μη
διαδικαστικές οδηγίες).
9. Κοινά ουσιαστικά (συνήθως συγκεκριμένα) που αποδίδουν τα
μέσα, τα υλικά, τα συστατικά κ.λπ.
Χρησιμοποιούνται σε:
1. διαδικασίες
2. οδηγίες
3. εγχειρίδια
4. συνταγές
5. κατευθυντήριες οδηγίες
Κείμενα οδηγιών (καθοδηγούν μέσω της διαδικασίας της λογικής
διαδοχής δραστηριοτήτων ή συμπεριφορών)
1. διαδικαστικά (π.χ. οδηγίες χρήσης)
2. μη διαδικαστικά κείμενα (π.χ. συμβουλές για υποψήφιους/-ιες,
που μπορεί να ανήκουν και στην επιχειρηματολογία)
Ερωτήσεις:
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1.
2.
3.
4.

Πως;
Προς ποια κατεύθυνση;
Με ποια μέσα, υλικά κ.λ.π.
Σε ποιο στάδιο, φάση;

ΣΤ. Προϊόντα σύνθεσης κειμενικών ειδών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Επιστημονικά πειράματα
Επιθεωρήσεις/Αξιολογήσεις
Ταξιδιωτικές εντυπώσεις
Σχόλια
Συνεντεύξεις
Επιστολές
Ειδήσεις/Νέα
Άρθρα
Ιστοσελίδες

3.β. Κειμενικοί Δείκτες
(κειμενογλωσσολογία)
Οι κειμενικοί δείκτες, λοιπόν, είναι ενδείξεις των σχέσεων που
υπάρχουν στο κείμενο οι οποίες διακρίνονται σε:
 σχέσεις διαδοχικότητας: διαδοχική σχέση μεταξύ μονάδων,
από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη. Δηλώνουν επίσης τη
γραμμική υφή του λόγου, τη μετάβαση από το προηγούμενο στο
επόμενο, την αρχή-μέση-τέλος κάθε μονάδας, την επαγωγική
ανάλυση από το μέρος στο όλο,
 σχέσεις λογικής πληροφορίας: μεταδίδουν ουσιαστικό
περιεχόμενο και δεν αφορούν απλά γειτνιάσεις,
 σχέσεις
προθετικότητας:
δείχνουν
γιατί
ο
ομιλητής/συγγραφέας αναφέρεται σ’ αυτό για το οποίο γίνεται
λόγος
(θέση→
αιτιολογία
→
συμπέρασμα)
(Γεωργακοπούλου/Γούτσος, 2011).
Ως προς τη μορφή, οι κειμενικοί δείκτες μπορεί να είναι σύνδεσμοι,
επιρρήματα, επιρρηματικές φράσεις, μόρια, παρενθετικές φράσεις,
μεταγλωσσικές εκφράσεις (άκου να δεις, να σου πω κάτι, κλπ.) κ.ά.
Οι σύνδεσμοι και τα επιρρήματα εκτός από κειμενικοί δείκτες
λειτουργούν και μέσα στην πρόταση.
Με βάση την κατηγοριοποίηση του Hyland (2005) και την ελληνική
βιβλιογραφία
προτείνεται
ένα
μοντέλο
διάκρισης
των
μετακειμενικών δεικτών κατάλληλο για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, με αρχική διαίρεση σε κειμενικούς δείκτες που
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δείχνουν την οργάνωση του κειμένου και σε διαπροσωπικούς που
εκφράζουν τη σχέση και την εμπλοκή του συγγραφέα και του
αναγνώστη του στην κειμενική διεπίδραση (Κουτσουλέλου, 2018,
248-250)

Πίνακας Κειμενικών Δεικτών
Δείκτες σύζευξης
(δείχνουν τις λογικές
σχέσεις
μεταξύ προτάσεων)

προσθετικοί
αντιθετικοί
συμπερασματικοί
αιτιολογικοί
χρονικοί

Δείκτες μετάβασης
(δείχνουν τη σχέση
μετάβασης σε άλλη
κειμενική ενότητα)
Δείκτες πλαισίου
(δείχνουν τα μέρη του
κειμένου ή παραπέμπουν
σε
αυτά)

δείκτες λόγου

Επεξηγηματικοί δείκτες
(επεξηγούν το περιεχόμενο του κειμένου)

παρενθετικός λόγος
στίξη
παράφραση
επεξήγηση

Δείκτες της πηγής της πληροφορίας
(παραπέμπουν στην πηγή
των πληροφοριών που
αναφέρονται στο κείμενο)
Δείκτες μετριασμού
(εκφράζουν μερική δέσμευση του συγγραφέα
σχετικά με τη βεβαιότητα ή
την αλήθεια πρότασης)

Δείκτες έμφασης
(εκφράζουν ολική
δέσμευση

και, επιπλέον, επίσης ...
όμως, ωστόσο, αλλά …
επομένως, άρα, συμπερασματικά …
επειδή, διότι, γι΄αυτόν τον
λόγο …
μετά, ύστερα ...
Και, ωστόσο, Συμπερασματικά, Λοιπόν, Τέλος …
Για να συνοψίσουμε, Στο
κεφάλαιο αυτό, ο στόχος μας
είναι, πρώτον, δεύτερον,
όπως προηγουμένως
ανέφερα, παρακάτω θα
δούμε …
()
: ... κ.ά.
με άλλα λόγια, π.χ.,
δηλαδή,
για παράδειγμα …
ο χ πιστεύει, όπως υποστηρίζει ο χ, κατά την άποψη
του χ …

τροπικά ρήματα
δοξαστικά ρήματα
νοητικά επίθετα
αναφορικά ουσιαστικά
επιρρήματα
υποθετικές προτάσεις

επίθετα
επιρρήματα
ρηματικές εκφράσεις

μπορεί, (θα έπρεπε, θα
μπορούσε, έπρεπε, μπορούσε,
δεν πρέπει)
φαίνεται να, νομίζω, προτείνω, υποθέτω …
πιθανό, δυνατό …
υπόθεση, παράδειγμα …
ίσως, πιθανώς, μερικές φορές, συνήθως, σχεδόν …
εάν ισχύει …
βέβαιο, είναι βέβαιο,
αναντίρρητη, σημαντικό,
εμφανής, ξεκάθαρο, ολο-
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του συγγραφέα σχετικά με
την βεβαιότητα ή αλήθεια
πρότασης. Επίσης, τονίζουν
τη σημαντικότητα των
ενεργειών/ απόψεών του)

ρήματα

Δείκτες προσωπικής
εμπλοκής
του συγγραφέα
(δείχνουν την παρουσία του
συγγραφέα μέσα στο
κείμενο)
Δείκτες στάσης
(εκφράζουν τις απόψεις/
συναισθήματα του
συγγραφέα)

α΄ πρόσωπο ενικού
ή και πληθυντικού
ρημάτων και
αντωνυμιών

Δείκτες σχέσης ή εμπλοκής
του
αναγνώστη
(δείχνουν τον τρόπο με τον
οποίο ο συγγραφέας
εμπλέκει τον αναγνώστη
του
στην κειμενική διαδικασία)

επίθετα
ρήματα

φάνερο, προφανώς, φαίνεται ότι …
σημαντική, κύριος, καινοτόμος, νέα … βασικός
ενισχύει, ενδιαφέρον έχει …
εγώ / εμείς / μας

ρήματα δεοντικά
επιρρήματα
ρηματικές εκφράσεις
δοξαστικά ρήματα,
ρήματα που
εκφράζουν
συναίσθημα

πρέπει, είναι ανάγκη, είναι
απαραίτητο …
δυστυχώς, ευτυχώς
αποτελεί έκπληξη …
πιστεύω, νομίζω, θεωρώ …
ελπίζω …

ερωτήσεις
(ρητορικές, άμεσες),
σχόλια,
προστακτική

θα συμφωνούσατε ότι...;
σημειώστε …

3.γ. Ενδεικτικές δραστηριότητες
Α. Κειμενικά είδη
Δίδονται στους μαθητές/-τριες ποικιλία κειμένων.
1. Δύο από τα κειμενικά είδη είναι α) η αφήγηση και β) η εξήγηση.
Στην
αφήγηση
χρησιμοποιούνται
ρήματα
κυρίως
σε
παρελθοντικούς χρόνους, χωρίς να είναι σπάνια και η χρήση του
ιστορικού ενεστώτα. Στην εξήγηση
επιλέγονται ρήματα
(συνήθως σε ενεστώτα χρόνο) δράσης και ρήματα σκέψης. Με
γνώμονα την παραπάνω διαπίστωση να εντοπίσετε στο κείμενο
πέντε ρήματα προσδιορίζοντας κατά πόσο, κατά την άποψή σας
υπηρετούν τον σκοπό της αφήγησης ή της εξήγησης.
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2. Σε ποιο είδος (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά
των κειμενικών ειδών) ανήκει το κείμενο; Ποια χαρακτηριστικά
του σας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα;
3. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω κείμενα σε κάποιο από τα
κειμενικά είδη (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά
των κειμενικών ειδών) λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσαν
κάποια από αυτά να επιτελούν περισσότερες διαδικασίες.
4. Στο κείμενο που κατατάξατε στις περιγραφές, και αφού λάβετε
υπόψη σας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της
περιγραφής (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά των
κειμενικών ειδών) να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τον χώρο,
τον χρόνο και τον σκοπό της επικοινωνίας (π.χ. απόσπασμα από
διήγημα ή μυθιστόρημα ή ταξιδιωτικές εντυπώσεις από άρθρο
σε ιστοσελίδα).
5. Στο κείμενο που κατατάξατε στις αφηγήσεις, και αφού λάβετε
υπόψη σας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της
αφήγησης (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά των
κειμενικών ειδών) να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τον χώρο,
τον χρόνο και τον σκοπό της επικοινωνίας (π.χ. απόσπασμα από
διήγημα ή μυθιστόρημα).
6. Στο κείμενο που κατατάξατε στις επιχειρηματολογίες, και αφού
λάβετε υπόψη σας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της
επιχειρηματολογίας
(δίδονται
στον
μαθητή/-τρια
τα
χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών) να προσπαθήσετε να
αιτιολογήσετε τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα σε σχέση
με τον επικοινωνιακό του στόχο (π.χ. ομιλία πολιτικού, δοκίμιο,
άρθρο).
7. Στο κείμενο που κατατάξατε στις επιχειρηματολογίες, ποιος είναι
ο βασικός ισχυρισμός (αποδεικτέα θέση) του συγγραφέα; Σε
ποια δεδομένα(τεκμήρια, παραδείγματα κ.τ.λ.) αλλά και
εγγυήσεις στηρίζεται (αξιώματα, γενικές αρχές κ.τ.λ.);
8. Στο κείμενο που κατατάξατε στις εξηγήσεις, και αφού λάβετε
υπόψη σας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της
εξήγησης (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά των
κειμενικών ειδών), να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τον χώρο,
τον χρόνο και τον σκοπό της επικοινωνίας (π.χ. επιστημονικό
κείμενο εξήγησης κλιματικού φαινομένου).
9. Στο κείμενο που κατατάξατε στις οδηγίες, και αφού λάβετε
υπόψη σας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της οδηγίας
(δίδονται στον μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά των κειμενικών
ειδών), να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τον χώρο, τον χρόνο
και τον σκοπό της επικοινωνίας (π.χ. απόσπασμα από
διήγημα/μυθιστόρημα όπου ένας ήρωας απευθύνει παραινέσεις
σε κάποιον άλλο).
10.
Το κείμενο χαρακτηρίζεται για τη μεταφορική χρήση του
λόγου και το προσωπικό ύφος, όπως ταιριάζει σ’ ένα στοχαστικό
δοκίμιο. Να μετατρέψετε το συγκεκριμένο απόσπασμα
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αξιοποιώντας την κυριολεκτική χρήση του λόγου, κάνοντας το
ύφος πιο επίσημο. Υποθέστε ότι το κείμενο σας αποτελεί μέρος
μιας εισήγησης σε μια ημερίδα του σχολείου.
11.
Το κείμενο είναι λ.χ. επιστημονικό άρθρο, δοκίμιο κ.λπ..
Ποια είναι τα κειμενικά χαρακτηριστικά του; Για να απαντήσετε,
παρατηρήστε : α) τη λειτουργία της γλώσσας, β) το λεξιλόγιο
που χρησιμοποιεί, γ) τους τρόπους και μέσα πειθούς, δ) τα
ρηματικά πρόσωπα, ε) το ύφος.

Β. Κειμενικοί δείκτες
1. Η εξάσκηση των μαθητών στην κατανόηση και χρήση των
κειμενικών δεικτών μπορεί να γίνει με διάφορες ασκήσεις.
Ενδεικτικά:
2. Εντοπίστε στα επόμενα κείμενα κειμενικούς δείκτες και
σχολιάστε τη λειτουργία τους. Αλλάξτε τον δείκτη (π.χ. ως προς
τον βαθμό έντασης ή ως προς την κατηγορία) και παρατηρήστε
την αλλαγή στη σημασία της πρότασης. Ποιες άλλες αλλαγές
είναι απαραίτητες;
•

•
•
•
•

Το σχολείο πρέπει να καταστεί για τους νέους χώρος
έμπνευσης, εξέλιξης και μόρφωσης. Πρέπει να δίνει στους
νέους όραμα για το μέλλον. Οι νέοι είναι το μέλλον της
κοινωνίας.
Είναι βέβαιο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει σημαντικές
βελτιώσεις στην τεχνολογία της επικοινωνίας.
O διευθυντής της κεντρικής ευρωπαϊκής τράπεζας δήλωσε:
«Δεν νομίζω ότι το ζήτημα του χρέους θα διευθετηθεί, δίχως η
Ελλάδα να υιοθετήσει μέτρα λιτότητας».
«Δυστυχώς στη χώρα υπάρχουν πολλοί πολίτες που δεν
σέβονται και δεν εφαρμόζουν την φορολογική νομοθεσία» είπε
στην ομιλία του ο ...
Μήπως δεν είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε; Άλλη μια
διοργάνωση τελείωσε με αποτυχία της ομάδας μας.

3. Να γράψετε ένα άρθρο και μια ομιλία με ελεύθερο θέμα
αξιοποιώντας όσους περισσότερους κειμενικούς δείκτες
μπορείτε από τον πίνακα Λέξεων.
4. Να εντοπίσετε όλους τους κειμενικούς δείκτες στο κείμενο και
να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την
επικοινωνιακή πρόθεση του συγγραφέα.
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4. Αναφορική και ποιητική λειτουργία της

4.α. Θεωρία
Η γλώσσα λειτουργεί με πολλούς τρόπους, γιατί πολλές είναι και οι
ανάγκες του ανθρώπου. Δείχνει κι αυτό τη δύναμή της. Από τους
τρόπους αυτούς οι λογοτέχνες και οι γλωσσολόγοι επισημαίνουν
κυρίως δύο: «τον έναν που αφορά το λογικό μας, και τον άλλο που
αφορά τις συγκινήσεις μας» (Γ. Σεφέρης). Στην πρώτη περίπτωση οι
γλωσσολόγοι μιλούν για αναφορική λειτουργία της γλώσσας, στη
δεύτερη για ποιητική λειτουργία. Η διάκριση αυτή προτείνεται από
τον Richards και την ακολουθεί και ο Σεφέρης στις «Δοκιμές» του.
 Αναφορική γλώσσα (κυριολεκτική, δηλωτική, λογική,
πληροφοριακή)
 στην αναφορική γλώσσα το μήνυμα δεν χρειάζεται ερμηνεία,
μας δίνεται καθαρά κυριολεκτικά και έχει να κάνει με την κοινή
αντίληψη όλων μας για τον κόσμο.
 σκοπός του πομπού σε αυτήν την περίπτωση είναι η
πληροφόρηση και μόνο, χωρίς ιδιαίτερα καλολογικά στοιχεία και
σχήματα λόγου.
 εστίαση στο «τι» λέγεται (περιεχόμενο) και όχι στο «πως»
λέγεται (μορφή)
 Ποιητική γλώσσα (μεταφορική, συνυποδηλωτική,
συγκινησιακή)
 στην ποιητική γλώσσα έχουμε συναισθηματικές αποχρώσεις, γι’
αυτό παρατηρείται στον λόγο ζωντάνια και παραστατικότητα.
 σκοπός του πομπού δεν είναι μόνο η πληροφορία (το μήνυμα),
αλλά και η προσέλκυση του δέκτη. Δηλαδή, περισσότερο μας
ενδιαφέρει εδώ η μορφή με την οποία διατυπώνεται το μήνυμα,
παρά το ίδιο το μήνυμα (η πληροφορία).
 εστίαση στο «πως» λέγεται (μορφή) και όχι στο «τι» λέγεται
(περιεχόμενο)
Αναλυτικότερη είναι η διάκριση που προτείνει ο Jacobson, που
διακρίνει έξι λειτουργίες. Πριν αναφερθούν οι λειτουργίες αυτές, θα
πρέπει να τονιστεί ότι ο Jacobson θεωρεί σε κάθε λειτουργία
«παρόντες» τους εξής συστατικούς παράγοντες:
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1) πομπός (αυτός που στέλνει το μήνυμα, ο ομιλητής/αποστολέας)
2) δέκτης (αυτός
που
λαμβάνει
το
μήνυμα,
ο
ακροατής/παραλήπτης)
3) μήνυμα (ό,τι στέλνει ο πομπός)
4) επικοινωνιακός κώδικας (η γλώσσα, που πρέπει να είναι κοινή
για πομπό και δέκτη και ίσως ψυχολογική σύνδεση - contact)
5) πλαίσιο αναφοράς (περικείμενο – context. Αφορά το θέμα, την
πληροφορία)
6) δίαυλος επικοινωνίας (το "κανάλι" μεταξύ πομπού - δέκτη)
Σύμφωνα με το μοντέλο του Jacobson οι λειτουργίες είναι οι
ακόλουθες:
1. αναφορική ή δηλωτική, όταν η επικοινωνία αφορά βασικά το
πλαίσιο αναφοράς (μετάδοση πληροφοριών).
2. συγκινησιακή, όταν αποκαλύπτεται άμεσα η διάθεση του
πομπού σχετικά με όσα λέει, άρα το κέντρο βάρους της
επικοινωνίας είναι ο πομπός.
3. βουλητική, οπότε η επικοινωνία αποσκοπεί στο δέκτη, για να
επιδράσει σε αυτόν με επίκληση, παράκληση, ικεσία, προσταγή
κτλ. Η καθαρότερη γραμματική έκφραση της λειτουργίας αυτής
βρίσκεται στην προστακτική, στην κλητική αλλά και στην
υποτακτική (η απόχρωση στην έκφραση της λειτουργίας, αν
δηλαδή εκφράζει προσταγή ή ικεσία κ.ο.κ. καθορίζεται από τη
σχέση πομπού και δέκτη στη συγκεκριμένη περίσταση).
4. φατική, εφόσον η επικοινωνία ελέγχει αν το κανάλι λειτουργεί,
ελέγχει δηλαδή τη συμμετοχή του συνομιλητή, επιβεβαιώνει τη
συνεχή προσοχή του κ.ο.κ.
5. μεταγλωσσική, όταν ελέγχεται ο ίδιος ο κώδικας, δηλαδή η
γλώσσα, όχι μόνο σε επίπεδο επιστημονικού λόγου αλλά και σε
επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας.
6. ποιητική, όταν η εστίαση γίνεται στο μήνυμα και στη μορφή
του χάριν του ίδιου του μηνύματος. όπως θα συζητηθεί και πιο
κάτω, δεν πρέπει να περιορίσουμε την ποιητική λειτουργία στην
ποίηση, όπου φυσικά αποτελεί την κυρίαρχη λειτουργία.
Μπορούμε να πούμε ότι, γενικά, έχουμε το α' ρηματικό πρόσωπο
για τον πομπό, άρα για τη συγκινησιακή λειτουργία, το β' πρόσωπο
για το δέκτη, άρα για τη βουλητική λειτουργία, το γ' πρόσωπο για
αυτό που γίνεται λόγος, άρα για την αναφορική λειτουργία της
γλώσσας.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε κάθε περίσταση επικοινωνίας δεν
υπάρχει μία μόνο "καθαρή" λειτουργία της γλώσσας. Υπάρχει συχνά
μείξη λειτουργιών. Βέβαια, μία λειτουργία είναι εντονότερη,
κυρίαρχη σε κάθε περίσταση.
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4.β. Σχήματα Λόγου
Τα
σχήματα
λόγου
(στα
αρχαία
και
νέα
ελληνικά) είναι εκφραστικοί τρόποι που αποκλίνουν από τους
συμβατικούς κανόνες της χρήσης του λόγου. Δεν πρόκειται για
συντακτικά
λάθη
(σολοικισμούς),
αλλά
για
συγκεκριμένες
εκφραστικές επιλογές που εξυπηρετούν νοηματικές ή αισθητικές
επιδιώξεις. Τα σχήματα λόγου σχετίζονται με: α) τη θέση των λέξεων
στην πρόταση· β) τη γραμματική συμφωνία των λέξεων · γ) την
πληρότητα του λόγου · δ) τη σημασία των λέξεων·
Τα σχήματα του λόγου εμφανίζονται τόσο στην ποίηση όσο και
στην πεζογραφία. Η «τέχνη του λόγου» ανάγεται στους Σοφιστές. Ο
Γοργίας επιδίωκε την καλλιέπεια του λόγου με τη χρήση των
σχημάτων του λόγου (γνωστά ως «γόργεια σχήματα»: αντιθέσεις,
παρηχήσεις, συνηχήσεις κ.ά). Οι αρχαίοι ρήτορες, γενικά, έκαναν
διάκριση ανάμεσα στα «σχήματα λέξεως», δηλαδή στα σχήματα λόγου
που αναφέρονται στη θέση και τη γραμματική συμφωνία των λέξεων
και στα «σχήματα διανοίας» ή νοητικά σχήματα, που αφορούν την
πληρότητα του λόγου και τη σημασία λέξεων ή φράσεων. Τα
σημαντικότερα σχήματα λόγου είναι τα ακόλουθα:
Α. Σχετικά με τη θέση των λέξεων
α. Υπερβατό: Όταν μια λέξη απομακρύνεται από μια άλλη, με την
οποία βρίσκεται σε στενή λεκτική ή συντακτική σχέση, με την
παρεμβολή μιας ή περισσότερων λέξεων.
Π.χ. «Με τη δική σου ήρθα στον κόσμο τη λατρεία» αντί «Με τη
δική σου λατρεία ήρθα στον κόσμο».
β. Πρωθύστερο: Όταν αναφέρουμε πρώτη μια πράξη ή μια έννοια
για να την τονίσουμε, ενώ θα έπρεπε να ακολουθεί και να
προηγείται μια άλλη σχετική.
Π.χ. «Mπήκε ο Mάης με τα τριαντάφυλλα κι ο Aπρίλης με τα
ρόδα».
γ. Αναστροφή: Όταν η τελευταία λέξη της πρότασης
επαναλαμβάνεται ως πρώτη στην επόμενη πρόταση.
Π.χ. «Και των μαλλιών της τ’ ωραίο πλήθος / πάνω στο στήθος
λάμπει ξανθό».
δ. Χιαστό: Όταν δύο ζεύγη εννοιών ή φράσεις εκφέρονται με
αντίστροφη σειρά (η τρίτη έννοια αντιστοιχεί στη δεύτερη και η
τέταρτη στην πρώτη σε σχήμα Χ).
Π.χ. «Μέρα και νύχτα περπατεί, νύχτα και μέρα λέει».
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ε. Κύκλος: Όταν μια πρόταση ή μια περίοδος τελειώνει με την ίδια
λέξη ή φράση που αρχίζει.
Π.χ. «Κοιμούνται τα λουλούδια, τα χόρτα όλα κοιμούνται».
στ.
Παρήχηση:
Σχήμα λόγου που συνίσταται στην
επανάληψη (μέσα στον ίδιο στίχο ή στην ίδια φράση) όμοιων ή
ομόηχων φθόγγων, συλλαβών ή λέξεων
Π.χ. «Tραγούδι τραγουδήστε μου χιλιοτραγουδισμένο».
ζ. Παρονομασία ή ετυμολογικό σχήμα: Ρητορικό σχήμα που
στηρίζεται στην ομοηχία των λέξεων ή στην παραπλήσια
σημασία τους (πολλές φορές συγγενείς ετυμολογικά).
Π.χ. «Να ‘μουν κλέφτης να τα κλέψω / κουρσευτής να τα
κουρσέψω».
η. Ομοιοτέλευτο ή ομοιοκατάληκτο: Όταν επαναλαμβάνεται ο
ίδιος ήχος στο τέλος δύο ή περισσότερων διαδοχικών
προτάσεων ή εκφράσεων.
Π.χ. «Τον πύργο πάει και γυροβολάει».
θ. Ασύνδετο: Όταν παραθέτουμε όμοιους όρους ή όμοιες
προτάσεις χωρίς να βάζουμε ανάμεσά τους συνδέσμους.
Π.χ. «Παίξαμε, τραγουδήσαμε, ήπιαμε νερό, φρέσκο καθώς
ξεπήδαγε απ’ τους αιώνες».
ι. Πολυσύνδετο: Όταν περισσότεροι από δύο όμοιοι όροι ή
περισσότερες από δύο όμοιες προτάσεις συνδέονται με
αλλεπάλληλους συμπλεκτικούς ή διαζευκτικούς συνδέσμους,
Π.χ. «Δεν έβλεπα ούτε το κάστρο ούτε το στρατόπεδο ούτε τη
λίμνη ούτε τη γη ούτε τον ουρανό».
Β. Σχετικά με τη γραμματική συμφωνία των λέξεων
α. Κατά το νοούμενο: Όταν οι όροι της πρότασης –σχετικοί
μεταξύ τους– συμφωνούν όχι με βάση τον γραμματικό τύπο
τους, αλλά με βάση το νόημα.
Π.χ. «Ο κόσμος χτίζουν εκκλησιές, χτίζουν και μοναστήρια.
β. Σύμφυρση: Όταν αναμειγνύονται δύο διαφορετικές συντάξεις
(έρχονται ταυτόχρονα στο μυαλό του συγγραφέα) με τις οποίες
είναι δυνατόν να αποδοθεί μια σκέψη ή ένα γεγονός.
Π.χ. «Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε».
γ. Ανακόλουθο: Όταν δεν υπάρχει συντακτική ακολουθία
(συμφωνία) των λέξεων με τις προηγούμενες είτε για λόγους
συντομίας
και
συμπύκνωσης
των
ιδεών
είτε
για
αποτελεσματικότερη αποτύπωση ψυχικών παθών.
Π.χ. Εγώ δε με μέλει (αντί: εμένα)
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δ. Καθολικό και μερικό (καθ΄ όλον και μέρος): Όταν ένας
όρος της πρότασης που δηλώνει το όλον, αντί να τεθεί σε γενική
διαιρετική ή ως εμπρόθετος προσδιορισμός με από + αιτιατική,
τίθεται στην πτώση στην οποία βρίσκεται ο όρος ή οι όροι που
δηλώνουν το μέρος του όλου.
Π.χ. «Τρία κομμάτια σύννεφα στον Όλυμπο, στη ράχη (αντί
στον Όλυμπο, πρέπει να τεθεί στου Ολύμπου).
ε. Έλξη: Όταν ένας όρος της πρότασης έλκεται, επηρεάζεται
συντακτικά από άλλον ισχυρότερο όρο της ίδιας ή άλλης
πρότασης, με αποτέλεσμα να συμφωνεί συντακτικά με αυτόν και
να μην εκφέρεται όπως οι κανόνες υπαγορεύουν.
Π.χ. Ήθελα να ‘μουν τσέλιγκας, να ΄μουν και παλικάρι (αντί: να
είμαι)
στ.
Υπαλλαγή: Όταν ο επιθετικός προσδιορισμός αντί να
συμφωνεί στην πτώση με τη γενική κτητική στην οποία ανήκει,
συμφωνεί με το ουσιαστικό που προσδιορίζει η γενική.
Π.χ. «T΄ αντρειωμένα κόκαλα ξεθάψτε του γονιού σας», αντί
«Tα κόκαλα του αντρειωμένου γονιού σας».
ζ. Πρόληψη: Όταν το υποκείμενο μιας δευτερεύουσας πρότασης
έλκεται από το ρήμα της κύριας και τίθεται ως αντικείμενό του.
Π.χ. «Για δέστε τον αμάραντο, σε τι βουνό φυτρώνει» (ο
αμάραντος).
Γ. Σχετικά με την πληρότητα του λόγου
Ι. Έλλειψη ή βραχυλογία: Κατά τη χρήση του λόγου
παραλείπονται συχνά λέξεις, επειδή εύκολα εννοούνται από τα
συμφραζόμενα ή από την κοινή πείρα των συνομιλητών.
Μορφές βραχυλογίας είναι:
α. Το ζεύγμα, κατά το οποίο δύο ομοειδείς προσδιορισμοί
αποδίδονται στο ίδιο ρήμα, παρ’ ότι λογικά ο ένας από τους
δύο ταιριάζει σε άλλο ρήμα, το οποίο εννοείται.
Π.χ. «Ακούει βροντές και αστραπές» (ενν. βλέπει).
β. Το σχήμα από κοινού, κατά το οποίο λέξη ή φράση που
παραλείπεται εννοείται αυτούσια από τα προηγούμενα:
Π.χ. «Σε ξέρω, αλλά δε θυμάμαι από πού» (ενν. σε ξέρω).
γ. Το σχήμα εξ αναλόγου, κατά το οποίο παραλείπεται λέξη,
φράση ή ολόκληρη πρόταση που εννοείται αναλογικά προς τα
προηγούμενα ή τα επόμενα, τροποποιημένη όμως σύμφωνα με
τις ανάγκες του λόγου.
Π.χ. «Δεν έπραξα όπως έπρεπε» (ενν. να πράξω).

41

δ. Το σχήμα εξ αντιθέτου, κατά το οποίο εννοείται από τα
προηγούμενα κάτι αντίθετο ή διαφορετικό. Π.χ. Στο έμπα
μπήκε σαν αϊτός, στο ξέβγα σαν πετρίτης (ενν. βγήκε)
ε. Η αποσιώπηση, κατά την οποία παραλείπονται λέξεις ή
φράσεις για διάφορους λόγους, και στη θέση τους μπαίνουν
αποσιωπητικά (…).
ΙΙ. Πλεονασμός: Όταν ένα νόημα ή μια έννοια αποδίδεται με
περισσότερες λέξεις από όσες χρειάζονται.
Μορφές πλεονασμού είναι:
α. Η περίφραση, δηλαδή η απόδοση μιας έννοιας με
περισσότερες από μία λέξεις.
Π.χ. «Ο Γέρος του Μοριά» (ο Κολοκοτρώνης).
β. Το σχήμα εκ παραλλήλου, κατά το οποίο ένα νόημα
εκφράζεται συγχρόνως και θετικά και αρνητικά.
Π.χ. Σώπα και μη μιλάς.
γ. Το σχήμα «ένα με δύο» («ἕν διὰ δυοῖν»), κατά το οποίο
μια έννοια εκφράζεται με δύο λέξεις που συνδέονται μεταξύ
τους παρατακτικά με το και ενώ έπρεπε η μία να προσδιορίζει
την άλλη.
Π.χ. «Πέρασε ράχες και βουνά» (ράχες βουνών).
δ. Η Επανάληψη, κατά την οποία επαναλαμβάνεται αυτούσια ή
ελαφρά αλλαγμένη η ίδια λέξη ή φράση.
Π.χ. «Ησύχασε και έγινε όλο ησυχία και πάστρα»
ε. Η Αναδίπλωση, κατά την οποία μια πρόταση αρχίζει με την
ίδια λέξη με την οποία τελειώνει η προηγούμενή της.
Π.χ. «Εκεί καίγονται κόκκαλα, κόκκαλα ανδρειωμένων»
στ.
Η Επαναφορά, η επανάληψη δηλαδή της ίδιας λέξης
στην αρχή διαδοχικών προτάσεων για έμφαση. Π.χ. «Πάψε
κόρη τον αργαλειό, πάψε και το τραγούδι».
ζ. Η Υποφορά και ανθυποφορά, κατά την οποία η ερώτηση
ακολουθείται από πιθανή εξήγηση με τη μορφή ερώτησης,
στην συνέχεια αναιρείται και τέλος δίδεται η απάντηση. Π.χ.
Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.
Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι;
Ουδέ σε γάμο ρίχνονται ουδέ σε χαροκόπι.
Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια
η. Η Άρση και θέση, κατά την οποία πρώτα λέγεται τι δεν είναι
κάτι ή τι δεν συμβαίνει και αμέσως μετά τι είναι ή τι συμβαίνει.
Π.χ. «Εγώ δεν είμαι Τούρκος, ουδέ Κόνιαρος /είμαι καλογεράκι
απ’ ασκηταριό».
θ. Η Αναφώνηση, κατά την οποία τίθεται μια λέξη ή φράση
επιφωνηματική.
Π.χ. «Μάνα μου, σκιάζομαι
πολύ!».
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Δ. Σχετικά με τη σημασία λέξεων ή φράσεων
α. Μεταφορά: Όταν μεταφέρεται μια λέξη από την κύρια σημασία
της σε άλλη σημασία, από μια ιδιότητα που βρίσκει όμοια αυτός
που μιλάει ή γράφει κάνοντας μια νοηματική σύγκριση ανάμεσα
σε πρόσωπα ή πράγματα. Η πρώτη μελέτη του φαινομένου
ανάγεται στον Αριστοτέλη που αντιμετωπίζει τη μεταφορά ως
είδος υπόρρητης σύγκρισης (παρομοίωσης ) βασισμένης σε
προϋπάρχουσες ομοιότητες (π.χ. Η καρδιά του είναι πέτρα = Η
καρδιά του είναι σαν πέτρα). Από εκεί ξεκινάει η λεγόμενη
κλασική παράδοση που βλέπει τη μεταφορά ως απλό σχήμα
λόγου ή διακοσμητική προσθήκη στην κυριολεκτική γλώσσα.
Άμεση συνάρτηση της προσέγγισης αυτής είναι η παραδοχή ότι
κάθε μεταφορική διατύπωση μπορεί να αντικατασταθεί από
κυριολεξία με την ίδια σημασία. Ο ακροατής/αναγνώστης
αναγνωρίζει τη μεταφορά ακριβώς λόγω της απόκλισής της από
την κυριολεξία και προσπαθεί να ανασκευάσει τη σημασία
ανατρέχοντας πάντα στις κυριολεκτικές σημασίες των
εμπλεκόμενων όρων και στη σημασιακή σύγκρουση που
προκαλεί η μεταφορική τους χρήση. Η ερμηνεία λ.χ. της
έκφρασης «Η ελπίδα πέθανε» προϋποθέτει την αναγνώριση από
τον
ακροατή
της
ασυμβατότητας
των σημασιολογικών
χαρακτηριστικών [μη ζωντανό], που χαρακτηρίζει την έννοια
«ελπίδα», και [ζωντανό], που χαρακτηρίζει το υποκείμενο του
«πεθαίνω», καταλήγοντας στη σημασία «η ελπίδα δεν υπάρχει
πια».
β. Κατεξοχήν: Όταν η σημασία της λέξης στενεύει και
χρησιμοποιείται με μία μόνο, ορισμένη έννοια.
Π.χ. «H Άλωση της Πόλης» (της Kωνσταντινούπολης).
γ. Συνεκδοχή: Όταν μια λέξη χρησιμοποιείται με τη στενότερη ή
με την ευρύτερη σημασία της, δηλαδή: το ένα αντί για τα πολλά,
το μέρος αντί για το σύνολο ή αντίστροφα, η ύλη αντί για το
αντικείμενο που έχει γίνει από αυτή και εκείνο που παράγει αντί
για εκείνο που παράγεται από αυτό, το όργανο αντί για την
ενέργεια που παράγεται από αυτό, το εικονιζόμενο πρόσωπο
αντί για την εικόνα του.
Π.χ. «Τούρκος το τριγυρίζει χρόνους δώδεκα» (αντί: Τούρκοι).
«Kάθε κλαδί και κλέφτης» (αντί: κάθε δέντρο). «Να τρώει η
σκουριά, το σίδερο κι η γης τον ανδρειωμένο» (αντί: τα
σιδερένια όπλα). «Πάρε το μάτι του αϊτού και τ’ αλαφιού το
πόδι» (αντί: την εξυπνάδα και την ταχύτητα). «Φλωριά ρίχνουν
στην Παναγιά, φλωριά ρίχνουν στους αγίους» (αντί: στην
εικόνα/-ες).
δ. Μετωνυμία: Ο όρος συνοψίζει την παλιότερη περιγραφή, αλλά
και αντίληψη, του φαινομένου: μια γλωσσική έκφραση που
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παραπέμπει τυπικά, κυριολεκτικά, σε μια οντότητα Α μπορούμε
να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να παραπέμψουμε, μη
κυριολεκτικά αυτή τη φορά, σε μια άλλη οντότητα Β. Π.χ. ήπιε
δύο ολόκληρα μπουκάλια μόνος του! (: η έκφραση δύο
μπουκάλια αντί για το κρασί, ή γενικότερα το ποτό -περίπου
1500 γραμμάρια-, που τους αναλογεί). Τί είναι αυτό που
επιτρέπει, αν δεν εμπνέει, μια τέτοια γλωσσική «αταξία»; Η
στενότητα της σχέσης ανάμεσα σε δύο οντότητες του κόσμου,
είναι η απάντηση. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο λόγος αφορά όχι
την οντότητα που είναι γλωσσικά παρούσα αλλά μια άλλη, την
οποία «αυτονόητα» ανακαλεί η πρώτη, χάρη στη μεταξύ τους
σχέση
περιέχοντος-περιεχομένου
(:
καλάθι-ψώνια),
ελέγχοντος-ελεγχομένου (: ταξί-ταξιτζής), έδρας-θεσμού (:
Αθήνα/ Λευκωσία-ελληνική/ κυπριακή κυβέρνηση), θεσμούπροσώπου που τον ενσαρκώνει (: Υπουργείο-υπουργός),
παραγόμενου-παραγωγού (: συγγραφικό έργο-συγγραφέας),
αποτελέσματος-αιτίας (: δαπάνη χρόνου-πολλές στροφές),
αιτίας-αποτελέσματος
(:
κάπνισμα-επιπτώσεις).
Μορφές
μετωνυμίας:
1. Το όνομα του δημιουργού αντί για τη λέξη που φανερώνει
το δημιούργημά του. Π.χ., «Διαβάζετε Σεφέρη»
(τα
ποιήματα του Σεφέρη).
2. Η αιτία αντί για το αποτέλεσμα. Λ.χ. Το όνομα του εφευρέτη
αντί για τη λέξη που φανερώνει την εφεύρεσή του. Π.χ.
«Συνεννοούνται με το Μαρκόνι» (με τον ασύρματο
τηλέγραφο, που εφευρέτης του ήταν ο Μαρκόνι).
3. Αυτό που περιέχει κάτι αντί για το περιεχόμενό του και
αντίστροφα. Π.χ. « Όλο το στάδιο άρχισε να ζητωκραυγάζει»
(Όλοι οι θεατές του σταδίου).
4. Το αφηρημένο αντί για το συγκεκριμένο και αντίστροφα.
Π.χ. «Τα γηρατειά θέλουν φροντίδα και ζεστασιά» (Οι
άνθρωποι μεγάλης ηλικίας).
ε. Λιτότητα: Όταν εκφράζεται η άρνηση, υπονοείται όμως η
θέση.
Π.χ. «δεν είναι άσχημη ιδέα», δηλαδή «είναι καλή ιδέα».
στ.
Ειρωνεία: Είναι η συνειδητή χρήση από τον ομιλητή ή
γράφοντα μιας διφορούμενης γλώσσας· όταν εννοεί κάτι
διαφορετικό από αυτό που εκφράζουν οι λέξεις. Η έννοια της
ειρωνείας χρησιμοποιείται συχνά με κάποια σημασιολογική
κλιμάκωση: χαριεντισμός, αστεϊσμός, ειρωνεία, σαρκασμός,
χλευασμός. Με τον όρο «ειρωνεία» μπορεί να εννοείται και η
τραγική ειρωνεία, όταν δηλαδή ο ήρωας αγνοεί μια
πραγματικότητα ή μια αλήθεια που γνωρίζουν οι αναγνώστες.
Π.χ. «Τι ωραία!» (δηλαδή Τι άσχημα!).
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ζ. Ευφημισμός:
Όταν
αντικαθίσταται
μια
δυσοίωνη,
απαγορευμένη ή γενικά πολύ αρνητικά φορτισμένη λέξη ή
φράση, με μια άλλη που έχει εντελώς αντίθετη σημασία.
Π.χ. «Ειρηνικός Ωκεανός» αντί «τρικυμιώδης», «γλυκάδι» αντί
«ξίδι»,
«Ευμενίδες»
αντί
«Ερινύες»
κτλ.
Επίσης,
έκφραση «κατ΄ ευφημισμό(ν)», όταν χρησιμοποιούμε για
κάποιον ή για κάτι ένα θετικό χαρακτηρισμό που όμως δεν
ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Π.χ. «Aυτός
είναι
κατ΄
ευφημισμόν
άνθρωπος», για
κτηνώδη
άνθρωπο. «Διανυκτερεύσαμε σε ένα κατ΄ ευφημισμόν
ξενοδοχείο, για να μην το ονομάσω χάνι».
η. Υπερβολή: Όταν κάτι παρουσιάζεται με τρόπο που ξεπερνά το
πραγματικό και το συνηθισμένο για να προκαλέσει ισχυρή
εντύπωση.
Π.χ. «Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει».
θ. Αλληγορία: μεταφορική έκφραση, συχνά και ολόκληρο
ποιητικό ή πεζό κείμενο, που κρύβει νοήματα διαφορετικά από
εκείνα που φαίνεται ότι δηλώνει: Λ.χ. «Στην «Aποκάλυψη» του
Ευαγγελιστή Iωάννη υπάρχουν πολλές αλληγορίες». Διαφέρει
από τη μεταφορά, γιατί δεν περιορίζεται σε μία λέξη, αλλά
αποτελεί συνεχές όλο. Αλληγορικό μπορεί να είναι κι ένα
ολόκληρο κείμενο, πεζό ή ποιητικό. Π.χ.
1. «Οχ! σαν της είπα έτσι, άναψε ο γιαλός και κάηκαν τα ψάρια»
(=έγινε έξαλλη από το θυμό της).
2. «Ένας αϊτός περήφανος, ένας αϊτός λεβέντης
από την περηφάνια του κι από τη λεβεντιά του,
δεν πάει στα κατώμερα να καλοξεχειμάσει,
μόν’ μένει πάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια».
(οι στίχοι αυτοί αναφέρονται σε έναν ανυπότακτο και γενναίο
κλέφτη που μένει στα βουνά χειμώνα καλοκαίρι).
ι. Αντονομασία: Όταν αντί για ένα κύριο ή προσηγορικό όνομα
χρησιμοποιείται κάποια συνώνυμη ή ισοδύναμη λέξη ή κάποια
περίφραση.
Π.χ. «κροίσος» (αντί: πλούσιος), «ο γέρος του Mοριά» (αντί: «ο
Kολοκοτρώνης»).
ια. Παρομοίωση: Όταν για να τονίσουμε την ιδιότητα ενός
προσώπου, ενός πράγματος ή μιας ιδέας, το συσχετίζουμε με κτ.
άλλο πολύ γνωστό που έχει την ίδια ιδιότητα σε μεγαλύτερο
βαθμό· η σύγκριση γίνεται με τις παρομοιαστικές λέξεις σαν, σαν
να, καθώς, όπως, λες κτλ. Χρησιμοποιείται για να προβληθούν
οι βαθύτερες σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων ή για να
αποκαλυφθεί μια νέα διάσταση ανάμεσα σε δύο συγκρινόμενες
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καταστάσεις. Η παρομοίωση μοιάζει με τη μεταφορά, αλλά, κατά
τον Αριστοτέλη, είναι αισθητικά αμεσότερη και ελκυστικότερη
και έχει μεγαλύτερη πυκνότητα.
Π.χ. «Ο Αχιλλέας όρμησε στη μάχη σαν λιοντάρι».
ιβ. Έμφαση: Όταν τοποθετούμε ορισμένες λέξεις, στις οποίες
πέφτει το μεγαλύτερο βάρος του λόγου, σε τέτοια θέση, ώστε η
προσοχή του αναγνώστη να εστιάζεται σε αυτές.
Π.χ. «Ω, κακό που με βρήκε μεγάλο!
ιγ. Αντίθεση: Όταν παρατίθενται και συσχετίζονται δύο έννοιες,
πράγματα ή καταστάσεις ανόμοιες, με στόχο την έκφραση
ζωηρών συναισθημάτων. Η αντίθεση είναι ένα αριστοτεχνικό
μέσο για την αντιπαραβολή λέξεων ή φαινομένων, τα οποία
μέσα από την αντιδιαστολή τους φωτίζουν τις αντίπαλες
δυνάμεις που συχνά συνυφαίνονται και εναρμονίζονται στην
ανθρώπινη ζωή. Με την αντίθεση ο συγγραφέας κάνει αισθητές
τις ακραίες και δραματικές καταστάσεις που διέπουν την
ανθρώπινη ύπαρξη.
Π.χ. «Μάχη στενή με τους πολλούς ολίγα παλληκάρια».
ιδ. Οξύμωρο:
Λεκτικό
σύνολο
με
αντιφατικές
έννοιες
(ασυμβίβαστες, ασυνδύαστες) που όμως εκφράζει κάτι αληθινό.
Π.χ. «Δώρον άδωρον».
ιε. Κλιμακωτό: Η κλιμάκωση της έντασης σε μια σειρά
ενεργειών.
Π.χ.
"τον έδεσαν χειροπόδαρα" μας λέει
"τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν
απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο κουρέλι".
(Ο Σεφέρης περιγράφει εδώ την τιμωρία του τυράννου
Αρδιαίου)
ιστ.
Προσωποποίηση: Όταν αποδίδουμε ανθρώπινες
ιδιότητες σε έμψυχα, σε άψυχα ή σε αφηρημένες έννοιες.
Π.χ. «κλαίνε τα δέντρα, κλαίνε τα βουνά»

4.γ. Ενδεικτικές δραστηριότητες
Σε πρώτη προσέγγιση οι μαθητές κατανοούν τις βασικές λειτουργίες
της γλώσσας (αναφορική, ποιητική) αξιοποιώντας υλικό του σχολικού
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βιβλίου ή άλλο. Οι άλλες λειτουργίες της γλώσσας μπορούν να
διδαχτούν σε συνδυασμό με λογοτεχνικά ή άλλα κείμενα.
1. Οι μαθητές, λοιπόν, κατανοούν τη διαφορά ανάμεσα στην
αναφορική και στη συγκινησιακή γλώσσα αλλά και στις
μείξεις και στις διαβαθμίσεις τους, αναγνωρίζοντας την
κυρίαρχη λειτουργία κάθε φορά, με παραδείγματα από το
σχολικό βιβλίο. Έτσι αντιλαμβάνονται ότι στη φράση "Το
άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου ισούται με δύο ορθές"
υπάρχει η
λογική/αναφορική/δηλωτική
λειτουργία
της
γλώσσας. Στο στίχο "Και το βοριά το δροσερό τον πήραν το
καράβια" υπάρχει έντονη η ποιητική λειτουργία, με τη φροντίδα
όχι στη μετάδοση - λογικών - πληροφοριών, αλλά στο μήνυμα
και στη μορφή του, με τη μεταφορική χρήση της γλώσσας.
Ενδιάμεσα, βέβαια, στέκεται το παράδειγμα "Έβγαλε διάτα ο
Κρούταγος,/της Βουλγαριάς ο Τσάρος" (Κ. Παλαμάς), όπου
μεταδίδονται κάποιες ιστορικές πληροφορίες, αλλά η γλώσσα
λειτουργεί περισσότερο ποιητικά, με έμφαση στη μορφή του
μηνύματος, στην "ατμόσφαιρα", όπως λέει ο Σεφέρης.
2. Σε παραδείγματα συγκινησιακής λειτουργίας στο κείμενο οι
μαθητές/-τριες μπορούν να παρατηρήσουν ότι ο/η συντάκτης/τρια μεταδίδει κάποιες πληροφορίες, αλλά ο στόχος του/της
είναι
να
προκαλέσει
τις
επιθυμητές
σε
αυτόν/-ήν
ενέργειες/αντιδράσεις σχετικά με το πρόβλημα που θίγει, για
αυτό το λόγο χρησιμοποιεί πρώτο πρόσωπο ενώ περιγράφει τα
συναισθήματά του/της.
3. Σε παραδείγματα βουλητικής λειτουργίας μπορούν να
παρατηρήσουν τη χρήση του β' ενικού προσώπου (σε παρακαλώ
να μας πεις…, στείλε μάς το).
4. Είναι ίσως ενδιαφέρον να αντιληφθούν οι μαθητές ότι στη
βουλητική λειτουργία ο δέκτης είναι κάποιες φορές απών,
άψυχο, υπερφυσικό ον κτλ., όπως στις μαγικές φράσεις, στις
προσευχές, στα τραγούδια κτλ.: "Ύπνε, που παίρνεις τα
παιδιά…", "Πάρε, κουρούνα, κόκαλο (=το παιδικό δόντι) και
δώσ' μου σιδερένιο", "Αυτό το κριθαράκι να ξεραθεί φτου, φτου,
φτου". Οι
μαθητές
μπορούν
να
αναφέρουν
σχετικά
παραδείγματα που γνωρίζουν.
5. Στη μεταγλωσσική λειτουργία να γίνει αντιληπτό ότι φράσεις
του τύπου "Τι εννοείς;" από την πλευρά του δέκτη, αλλά και
"Θέλω να πω" από την πλευρά του πομπού εμπεριέχουν
συνήθως μεταγλώσσα, αποσαφηνίζουν δηλαδή το μήνυμα για
την καλύτερη κατανόησή του από το δέκτη. Στη διδασκαλία της
γλώσσας γίνεται ευρεία χρήση της μεταγλώσσας, όπως π.χ. με
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τους κανόνες, που προσπαθούν να δώσουν κωδικοποιημένη
ερμηνεία σε κάποιο γλωσσικό φαινόμενο.
6. Για τη φατική λειτουργία είναι πρόσφορες προφορικές
ασκήσεις - δραματοποιήσεις, όπου π.χ. ο πομπός θα προσπαθεί
σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη να αντιληφθεί αν ο δέκτης
συνεχίζει να τον ακούει ή έχει διακοπεί η επικοινωνία τους. Ο
ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει και με ένα μη τηλεφωνικό διάλογο.
Αν μάλιστα ο πομπός, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας,
προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις για λέξεις ή για νοήματα που ο
δέκτης φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται, τότε οι μαθητές
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τη γλώσσα και μεταγλωσσικά.
7. Η λογοτεχνία είναι ο χώρος στον οποίο μπορεί να διερευνηθεί
η χρήση της ποιητικής λειτουργίας παράλληλα με άλλες
λειτουργίες της γλώσσας. Φυσικά, παρά τη συνύπαρξή της με
τις άλλες, η κυρίαρχη λειτουργία είναι η ποιητική. Στο έπος, για
παράδειγμα, φαίνεται να έχουμε δηλωτική λειτουργία της
γλώσσας (πληροφορίες για γεγονότα και για πρόσωπα, γ'
πρόσωπο), ο ποιητικός λόγος όμως δίνει στο μήνυμα την
ιδιαίτερη μορφή του, βλ. και πιο πάνω τους στίχους του Παλαμά
(1).
 Ένα τέτοιο παράδειγμα από την Ιλιάδα βρίσκουμε στη ραψωδία
Γ, στους στ. 21-37.
Ως τον νογήθη ο πολεμόχαρος Μενέλαος να προβαίνει
Μπροστά από τους συντρόφους του με δρασκελιές μεγάλες,
το χάρηκε, σα λιόντας που πεσε πα σε τρανό θρασίμι […]
Ιλιάδα Γ, στ. 21-23, μετάφρ. Ν. Καζαντζάκη - Ι.Θ. Κακριδή
 Επίσης, μείξη γλωσσικών λειτουργιών έχουμε και στον πολύ
γνωστό ορισμό που δίνει ο Α. Εμπειρίκος στην ποίηση:
αναφορικής, ποιητικής και μεταγλωσσικής.
Η ποίησις είναι ανάπτυξις στίλβοντος ποδηλάτου. Μέσα της
όλοι μεγαλώνουμε. Οι δρόμοι είναι λευκοί. Τ' άνθη μιλούν.
Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες παιδίσκες.
Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος.
 Η μείξη της ποιητικής με τη συγκινησιακή λειτουργία, που
γενικά απαντάται στη λυρική ποίηση του α' προσώπου, βρίσκει
μια εξαιρετική εφαρμογή σε ποιήματα του Οδ. Ελύτη, με την
ποιητική
λειτουργία
ως
κορύφωση
της
συγκινησιακής. Παράδειγμα το ακόλουθο απόσπασμα από το
"Άξιον εστί":
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Δάγκωσα τη μέρα * και δεν έσταξε ούτε
σταγόνα πράσινο αίμα
Φώναξα στις πύλες * κι η φωνή μου πήρε τη θλίψη
των φονιάδων
 Και ακόμα, από τον «Ήλιο τον πρώτο»:
Εμείς τη λέμε τη ζωή την πιάνουμε απ' τα χέρια
Κοιτάζουμε τα μάτια της που μας ξανακοιτάζουν
Κι αν είναι αυτό που μας μεθάει μαγνήτης, το γνωρίζουμε
Κι αν είναι αυτό που μας πονάει κακό, το ΄χουμε νιώσει
Εμείς τη λέμε τη ζωή πηγαίνουμε μπροστά
Και χαιρετούμε τα πουλιά της που μισεύουνε
 Η ποίηση του β' προσώπου είναι διαποτισμένη από τη
βουλητική λειτουργία. Για παράδειγμα οι στίχοι από τον
"Καιόμενο" του Τ. Σινόπουλου:
Κοιτάχτε! Μπήκε στη φωτιά! Είπε ένας απ' το πλήθος.
[…]
Ξένη φωτιά μην την ανακατεύεις, μου είπαν.
 Βέβαια, το β' πρόσωπο στην ποίηση και στην αφήγηση
γενικότερα μπορεί να χρησιμοποιείται αντί του α΄ προσώπου,
σαν να απευθύνεται κάποιος στον εαυτό του, σαν ένας
εσωτερικός μονόλογος με άλλα λόγια. Ας δούμε τη χρήση
αυτού του μεταμφιεσμένου αποδέκτη στο ποίημα του Γ. Σεφέρη
«Πάνω σ' ένα ξένο στίχο» (εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί και
ο «Τελευταίος σταθμός»):
(Ο Οδυσσέας)
Μου λέει το δύσκολο πόνο να νιώθεις τα πανιά του
καραβιού σου φουσκωμένα από τη θύμηση και
την ψυχή σου να γίνεται τιμόνι.
Και να' σαι μόνος, σκοτεινός μέσα στη νύχτα και ακυβέρνητος σαν τα' άχερο στ' αλώνι.
Την πίκρα να βλέπεις τους συντρόφους σου καταποντισμένους μέσα στα στοιχεία, σκορπισμένους: έναν
έναν.
Και πόσο παράξενα αντρειεύεσαι μιλώντας με τους
πεθαμένους, όταν δε φτάνουν πια οι ζωντανοί
που σου απομέναν.
 Τονίστηκε πιο πάνω, στο θεωρητικό μέρος, ότι η ποιητική
γλώσσα δεν πρέπει να περιορίζεται στην ποίηση. Έτσι, σε ένα
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άρθρο, όπου κανονικά αναμένεται η αναφορική
λειτουργία, εμφανίζεται κάποτε και η ποιητική:
Στη συντριπτική πλειονότητα των προσφυγικών καταυλισμών που
έχουν στηθεί στους ελεύθερους χώρους των σεισμόπληκτων
περιοχών, δίπλα τους ακριβώς- ούτε καν σε μια απόσταση 20-30
μέτρων - τα σκουπίδια σχηματίζουν βουνά. Η δυσοσμία είναι
φοβερή. Μύγες, κουνούπια και άλλα ζωύφια έχουν στήσει έναν
άρρωστο χορό.
Χ. Κοραή, από τον ημερήσιο Τύπο, 21.8. 99
Οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν στον Τύπο ανάλογα
παραδείγματα, να τα φέρουν στην τάξη και να τα συζητήσουν.
 Μπορεί σε ένα σύνθημα η μορφή του μηνύματος να είναι τόσο
προσεγμένη, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ποιητική
λειτουργία της γλώσσας; Αυτό είναι δυνατόν σε περιπτώσεις
πολύ γνωστών συνθημάτων που έμειναν, μπορούμε να πούμε,
στην Ιστορία. Παράδειγμα, το σύνθημα:
Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία
Οι δύο πρώτες λέξεις έχουν άθροισμα 5 συλλαβών. Πέντε συλλαβές
έχει και η τρίτη λέξη μόνη της. Οι τρεις λέξεις, επιπλέον,
συμπυκνώνουν με τρόπο λιτό και μοναδικό το αίτημα - όραμα μιας
ολόκληρης γενιάς.
8. Αφού ασκηθούν οι μαθητές στο να εντοπίζουν τις διάφορες
λειτουργίες της γλώσσας σε ποικίλα κείμενα, μπορεί να τους
ζητηθεί να εντοπίσουν και να σχολιάσουν σε δικά τους κείμενα,
που έχουν ήδη γράψει, την κυρίαρχη λειτουργία και τις άλλες
που συνυπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, να τους
ζητηθεί να γράψουν ένα ή περισσότερα κείμενα ορίζοντας οι
ίδιοι την κυρίαρχη λειτουργία και τοποθετώντας τα στο
κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο.
9. Project ή Δημιουργική εργασία: H πρώτη ομάδα θα αναλάβει
να εντοπίσει τα σχήματα του λόγου στον «Κρητικό» του Δ.
Σολωμού, η δεύτερη ομάδα στο «Άξιον εστί» του Ο. Ελύτη, η
τρίτη ομάδα στη «Ρωμιοσύνη» του Γ. Ρίτσου και η τέταρτη
ομάδα στον «Ερωτόκριτο» του Β. Κορνάρου. Κάθε ομάδα θα
παρουσιάσει τα ευρήματά της και την αξιολόγησή τους ως προς
την λειτουργία τους σε κάθε κείμενο στην ολομέλεια της τάξης
σε ένα αρχείο power point. Το αρχείο θα δημοσιευτεί στην
ιστοσελίδα του σχολείου. Εναλλακτικά: Δημιουργήστε ένα
γλωσσάρι σχημάτων λόγου με 3 παραδείγματα για κάθε σχήμα
από το κείμενο που σας δόθηκε.
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Από την Έκφραση–Έκθεση Α΄ Λυκείου
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Ιλιάδας
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Δημήτριος Καλυκάκης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών (ΠΕ03)
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κρήτης

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης εκπαιδευτικών
επιστημονικής αρμοδιότητας των Σ.Ε.Ε. της Συντονιστικής
Ομάδας του Προγράμματος)
ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Αξιοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού
Γραμματισμού στη διδασκαλία του μαθήματος των
Μαθηματικών
Οι δύο βασικοί κώδικες στους οποίους βασίζονται τα Μαθηματικά
είναι ο γλωσσικός και ο συμβολικός κώδικας. Κεντρική επιδίωξη της
διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι ο κάθε μαθητής να εξοικειωθεί
και με τους δύο αυτούς κώδικες και να τους χειρίζεται με τρόπο
λειτουργικό.
Για

τον

λόγο

αυτό,

οι

εκπαιδευτικοί

(επιστημονικής

αρμοδιότητάς μου) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν
Μαθηματικά σε οποιοδήποτε τύπο σχολείου, στο

πλαίσιο

του

μαθήματος που διδάσκουν ή σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς
του σχολείου τους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν
στο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού».
Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά
του σχολείου και των μαθητών τους, μπορούν να οργανώσουν και να
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εφαρμόσουν δραστηριότητες που αναπτύσσουν την εκφραστική
ανάγνωση,

την

κατανόηση

κειμένων,

την

παραγωγή

προφορικού/γραπτού λόγου, την ευανάγνωστη γραφή και την
ορθογραφία.
Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι να μπορούν οι
μαθητές να διαβάζουν –και στη συνέχεια να παράγουν οι ίδιοιμαθηματικά κείμενα με άνεση, να κατανοούν το νόημα τους, και να
εκφράζονται για αυτά κριτικά.
Η

συμμετοχή

των

εκπαιδευτικών

που

ενδιαφέρονται

να

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προτείνεται να γίνει σε δύο στάδια: (α)
Αρχικά, δημιουργία αμοιβαίου συμβολαίου με τους μαθητές για το ότι
η γλώσσα είναι υπόθεση όλων, το οποίο θα περιέχει προτάσεις για την
βελτίωση των μαθητών σε ζητήματα γλωσσικού γραμματισμού μέσα
από το μάθημα των Μαθηματικών. (β) Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί
επανέρχονται συστηματικά και υποστηρίζουν την προσπάθεια των
μαθητών τους για βελτίωση, με ευελιξία εμπλουτίζουν το μάθημά τους
και

με

ποικιλία

δράσεων

υποστηρίζουν

τους

στόχους

του

προγράμματος.
Ενδεικτικά, προτείνεται η παρακίνηση και η ενθάρρυνση των
μαθητών (είτε κατά την διάρκεια της διδασκαλίας είτε ως εργασία στο
σπίτι) στην εκφραστική ανάγνωση, την ορθή χρήση της γλώσσας, την
ερμηνεία/ετυμολογία της μαθηματικής ορολογίας ή του μαθηματικού
συμβολισμού (όπου είναι δυνατό). Τούτο μπορεί να συμβεί με αφορμή
την

διατύπωση

ενός

ορισμού/κανόνα,

θεωρήματος/προβλήματος/άσκησης,

κατά

την
την

εκφώνηση

ενός

ανάπτυξη

μιας

απόδειξης/λύσης ή στο πλαίσιο κειμένου ή αναφοράς σχετικά με την
ιστορική εξέλιξη της μαθηματικής σκέψης.
Για περισσότερες ιδέες, παραπέμπουμε τους ενδιαφερόμενους
εκπαιδευτικούς στις προτεινόμενες δράσεις του Προγράμματος και στα
υπόλοιπα συνοδευτικά κείμενα του Προγράμματος.
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Μέσω του εν λόγω προγράμματος, η διδασκαλία της διδακτέας
ύλης του μαθήματος των Μαθηματικών εμπλουτίζεται και δεν
αντικαθίσταται.
***

Δημήτριος Καλυκάκης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών (ΠΕ03)
- ΠΕΚΕΣ Κρήτης

55

Γιάννης Κανέλλος
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών (ΠΕ03)
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κρήτης

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης εκπαιδευτικών
επιστημονικής αρμοδιότητας των Σ.Ε.Ε. της Συντονιστικής
Ομάδας του Προγράμματος)
ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Προτάσεις για υλοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης
Γλωσσικού Γραμματισμού στα Μαθηματικά Γυμνασίου και
Λυκείου

Στα

πλαίσια

της

συνεργασίας

των

Σ.Ε.Ε.

διαφόρων

ειδικοτήτων, με βάση την πρόταση της Συναδέλφου κ.
Καλοκύρη σχετικά με την καλή χρήση της γλώσσας, σας
προτείνω

τις

ακόλουθες

δραστηριότητες

που,

εφόσον

επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε αυτό το εγχείρημα, θα
υλοποιήσουν οι μαθητές σας.
1. Προτείνεται

στο

τετράδιο

των

Μαθηματικών

να

αντιγράφονται και οι εκφωνήσεις ασκήσεων.
2. Προτείνεται
γράφονται

στο

τετράδιο

κανόνες,

των

Μαθηματικών

ιδιότητες,

να

σημαντικές

παρατηρήσεις, λεκτική διατύπωση ιδιοτήτων, τύπων
κλπ.
3. Προτείνεται

να

δίνονται

λέξεις

μεμονωμένες,

μαθηματικού περιεχομένου, και να ζητείται η σύνταξη
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μιας πρότασης ή μιας παραγράφου με ορθό μαθηματικό
νόημα. Εναλλακτικά να δίνεται κείμενο με κενά τα
οποία πρέπει να συμπληρώνονται με ορθό τρόπο.
4. Προτείνεται να διατυπώνονται λεκτικά οι γεωμετρικές
κατασκευές.
5. Προτείνεται να δίνονται προβλήματα και να ζητείται να
καταγράφονται τα δεδομένα και τα ζητούμενα.
Παρακάτω παραθέτω ενδεικτικά παραδείγματα από την ύλη
της Α΄ Γυμνασίου και της Α΄

Λυκείου ώστε να γίνουν

κατανοητά τα 5 σημεία που ανέφερα πριν. Με οδηγό αυτά τα
παραδείγματα οι Συνάδελφοι που θα λάβουν μέρος στο
εγχείρημα μπορούν να παράξουν τα δικά τους στην ύλη
οποιασδήποτε τάξης.
Όπως

εύκολα

γίνεται

κατανοητό

επιδιώκεται

με

την

καλύτερη κατανόηση της χρήσης των κατάλληλων λέξεων
στην κατάλληλη θέση και γενικότερα με την καλή χρήση της
γλώσσας να βελτιωθεί η εκφραστική ικανότητα των μαθητών
στα Μαθηματικά και επομένως και στην κατανόησή τους αλλά
και αντίστροφα.

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΚΛΑΣΜΑΤΑ)
Γραπτή & προφορική διατύπωση κανόνων
Να

διατυπώσετε

τους

κανόνες

πρόσθεσης,

αφαίρεσης,

πολλαπλασιασμού και κλασμάτων
Ενδεικτικές απαντήσεις:


Πρόσθεση

Για να προσθέσω δυο ή περισσότερα κλάσματα εξετάζω
πρώτα αν είναι ομώνυμα ή ετερώνυμα.
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1)

Αν είναι ομώνυμα τότε για να τα προσθέσω γράφω ένα

κλάσμα

με

παρονομαστή

τον

κοινό

παρονομαστή

και

αριθμητή το άθροισμα των αριθμητών.
2)

Αν

δεν

είναι

ομώνυμα

τα

τρέπω

σε

ομώνυμα

και

συνεχίζω όπως στην περίπτωση 1.
 Αφαίρεση
Για να αφαιρέσω (δυο) κλάσματα εξετάζω πρώτα αν είναι
ομώνυμα ή ετερώνυμα
1)

Αν τα κλάσματα είναι ομώνυμα τότε για να τα αφαιρέσω

γράφω ένα κλάσμα με παρονομαστή τον κοινό παρονομαστή
και αριθμητή τη διαφορά του αριθμητή του αφαιρετέου από
τον αριθμητή του μειωτέου.
2)

Αν τα κλάσματα είναι ετερώνυμα τα τρέπω σε ομώνυμα

και συνεχίζω όπως στην περίπτωση 1
Στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση δεν χρειάζεται να
τρέπω τα κλάσματα σε ομώνυμα.



Πολλαπλασιασμός

Για να πολλαπλασιάσω δυο ή περισσότερα κλάσματα γράφω
ένα κλάσμα με παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών
και αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών.


Διαίρεση

Για να διαιρέσω δυο κλάσματα πολλαπλασιάζω το διαιρετέο
με το αντίστροφο κλάσμα του διαιρέτη.
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Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να δοθεί υπό τις παρακάτω
μορφές:

Σύνταξη κειμένου με ορθό μαθηματικό περιεχόμενο:
Δίνονται

οι

λέξεις:

Προσθέτω,

κλάσμα,

ομώνυμος,

ετερώνυμος, άθροισμα, παρονομαστής, αριθμητής
Χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις στην κατάλληλη μορφή να
συντάξετε μια παράγραφο με ορθό μαθηματικό περιεχόμενο.
Σύνταξη κειμένου με συμπλήρωση κενών
Για να ____________ δυο ή περισσότερα κλάσματα εξετάζω
πρώτα αν είναι ____________ ή ετερώνυμα.
1)

Αν είναι ομώνυμα τότε για να τα ____________ γράφω

ένα κλάσμα με παρονομαστή τον κοινό ____________ και
αριθμητή το άθροισμα των __________
Κατά τη διδασκαλία της Γεωμετρίας να γίνεται τόσο γραπτή
όσο και προφορική διατύπωση θεμελιωδών κατασκευών.
Παράδειγμα:

Κατασκευή

μεσοκαθέτου

ευθυγράμμου

τμήματος ΑΒ.
Γραπτή και προφορική διατύπωση :Για να κατασκευάσω τη
μεσοκάθετο ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ γράφω με το διαβήτη
κύκλο κέντρου Α και ακτίνας ΑΒ και κατόπιν κύκλο κέντρου
Β και ακτίνας ΒΑ. Ονομάζω τα σημεία τομής των δυο κύκλων
Γ και Δ. Κατόπιν φέρνω με το χάρακα την ευθεία γραμμή ΓΔ.
Η ευθεία ΓΔ είναι η μεσοκάθετος του τμήματος ΑΒ.
Λέξεις

για

γραπτή

διατύπωση:

Δίνονται

οι

λέξεις:

μεσοκάθετος, ευθύγραμμος, τμήμα, γράφω, κύκλος, ακτίνα,
ευθεία.
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Να διατυπώσετε την κατασκευή μεσοκαθέτου ευθυγράμμου
τμήματος χρησιμοποιώντας όλες τις λέξεις που δόθηκαν στην
κατάλληλη μορφή.
Κενά για συμπλήρωση: Για να κατασκευάσω τη __________
ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ γράφω με το __________ κύκλο
κέντρου

Α

και

__________

ΑΒ

και

κατόπιν

κύκλο

__________ Β και ακτίνας ΒΑ. Ονομάζω τα σημεία τομής
των δυο __________ Γ και Δ. Κατόπιν φέρνω με το χάρακα
την

__________

γραμμή

ΓΔ.

Η

ευθεία

ΓΔ

είναι

η

μεσοκάθετος του τμήματος ΑΒ.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Παράδειγμα

κατανόησης

κειμένου

προσδιορισμό

των δεδομένων

μέσα

και του

από

ζητουμένων

τον
μιας

πρότασης, μιας άσκησης ή ενός προβλήματος:


Να αποδειχθεί ότι σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ

(ΑΒ=ΑΓ) η διάμεσος ΑΜ (Μ μέσο της ΒΓ)

που αντιστοιχεί

στη βάση είναι και ύψος.


Να αποδειχθεί ότι σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ

(ΑΒ=ΑΓ) το ύψος ΑΜ (Μ στη ΒΓ) που αντιστοιχεί στη βάση
είναι και διχοτόμος της ∡ΒΑΓ.


Να αποδειχθεί ότι σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ

(ΑΒ=ΑΓ) η διχοτόμος ΑΜ (Μ στην ΒΓ) της
διάμεσος

∡ΒΑΓ είναι και

60

Για κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2 & 3 να γράψετε ποια
είναι

τα

δεδομένα

και

ποια

τα

ζητούμενα

χωρίς

να

2𝑥𝑥 2 + 𝜆𝜆𝜆𝜆 − 36 = 0

με

προχωρήσετε σε απόδειξη.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ
Κατανόηση μαθηματικών ερωτημάτων
Έστω

η

εξίσωση

δευτέρου

βαθμού

άγνωστο τον x. Το 𝜆𝜆 ∈ ℝ είναι παράμετρος.

Στις παρακάτω ερωτήσεις έχουν δοθεί ορθές μονολεκτικές
απαντήσεις ναι ή όχι. Δικαιολογήστε, διατυπώνοντας γραπτά
και

προφορικά

ορθά

επιχειρήματα,

τις

μονολεκτικές

απαντήσεις
 Διακρίνουσα του τριωνύμου 2𝑥𝑥 2 + 𝜆𝜆𝜆𝜆 − 36

δεν είναι

αρνητική
 Ναι

Η

παράμετρος

λ

καθορίζει

το

πρόσημο

της

διακρίνουσας.
 Όχι
 Αν 𝜌𝜌 ≠ 0 και 𝜌𝜌 ∈ ℝ είναι ρίζα της εξίσωσης 2𝑥𝑥 2 + 𝜆𝜆𝜆𝜆 − 36 =
0 τότε το
 Ναι

1

𝜌𝜌

είναι ρίζα της εξίσωσης −36𝑥𝑥 2 + 𝜆𝜆𝜆𝜆 + 2 = 0.
--------------------
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Αθηνά Γκινούδη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών
(ΠΕ04)
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κρήτης

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης εκπαιδευτικών
επιστημονικής αρμοδιότητας των Σ.Ε.Ε. της Συντονιστικής
Ομάδας του Προγράμματος)
ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Αξιοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού
Γραμματισμού με δράσεις στα μαθήματα των Φυσικών
Επιστημών

Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών απαιτούν καλή γνώση
γλώσσας, τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και παραγωγής. Ένας από
τους λόγους που οι μαθητές κατατάσσουν τα μαθήματα των Φυσικών
Επιστημών στα «δύσκολα μαθήματα» είναι ότι δεν έχουν κατακτήσει
σε ικανοποιητικό βαθμό την επιστημονική γλώσσα που χρησιμοποιείται
από τα σχολικά εγχειρίδια.
Για

τον

εκπαίδευσης

λόγο

που

αυτό,

διδάσκουν

οι

εκπαιδευτικοί

Φυσικές

δευτεροβάθμιας

Επιστήμες,

εφόσον

το

επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Υποστήριξης
Γλωσσικού Γραμματισμού».
Ενδεικτικά, προτείνεται η παρακίνηση και η ενθάρρυνση των
μαθητών (είτε κατά την διάρκεια της διδασκαλίας είτε ως εργασία στο
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σπίτι)

στην

εκφραστική

ανάγνωση,

την

ορθογραφία,

την

ερμηνεία/ετυμολογία της ορολογίας, και τη σωστή περιγραφή των
φαινομένων, διαδικασιών και πειραμάτων.
Επιπλέον,

και με το δεδομένο ότι η ανάγνωση βιβλίων

συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών,
προτείνεται να προωθηθούν, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων
ειδικοτήτων,

δράσεις φιλαναγνωσίας, όπως η προτεινόμενη για το

μάθημα της Γεωγραφίας.

Η Γεωγραφία πίσω από τα αγαπημένα μου βιβλίο

Οι τόποι οι οποίοι περιγράφονται στα λογοτεχνικά βιβλία συνήθως
υπάρχουν και στην πραγματικότητα. Το να αναγνωρίσει κανείς τους
τόπους μέσα από ένα βιβλίο, μερικές φορές είναι προφανές, άλλες
όμως φορές χρειάζεται κάποια διερεύνηση. Στα βιβλία συναντάμε
συχνά γνωστές πόλεις αλλά και άλλα χαρακτηριστικά τόπων, όπως
βουνά, ποτάμια, κτήρια, δρόμοι, γέφυρες, πάρκα κ.λ.π.

Μερικές
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φορές οι τόποι που παρουσιάζονται στα βιβλία έχουν τη δική τους
ενδιαφέρουσα ιστορία ….
Κάποιες φορές ο συγγραφέας έζησε ή επισκέφθηκε τον τόπο στον
οποίο αναφέρεται το βιβλίο, άλλες φορές όμως απλώς τον ανακάλυψε!
Προσκαλούμε

τους

μαθητές

να

συμμετέχουν

σε

ένα

ταξίδι

φιλαναγνωσίας, όπου μέσα από βιβλία που διάβασαν, που επέλεξαν οι
ίδιοι ή δανείστηκαν από τη σχολική βιβλιοθήκη ή που τους πρότειναν
οι καθηγητές τους, θα ανακαλύψουν καινούργιους τόπους και την
ιστορία τους.

Αφού διαβάσετε το/τα βιβλίο/α:

Ενδεικτικές Δραστηριότητες
1. Σε ποια εποχή έγγραψε ο συγγραφέας το βιβλίο; Ποιο είναι το
ιστορικό πλαίσιο αυτής της εποχής σύμφωνα με το συγγραφέα;
2. Ποια είναι οι τόποι στους οποίους εκτυλίσσεται η ιστορία; Τι
πληροφορίες μπορείς να αντλήσεις για τους τόπους αυτούς μέσα
από το βιβλίο;
3. Μετά από έρευνα που έκανες νομίζεις ότι ο τόπος αυτός
παραμένει ο ίδιος σήμερα; Ποιες είναι οι αλλαγές που επήλθαν;
4. Μπορείς να βρεις εικόνες, φωτογραφίες, αναπαραστάσεις κ.λ.π.
από τους τόπους στους οποίους αναφέρεται το βιβλίο;
5. Νομίζεις ότι ο συγγραφέας επισκέφθηκε αυτούς τους τόπους και
η περιγραφή του είναι ακριβής; Με ποια στοιχεία υποστηρίζεις
αυτή σου την άποψη;
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6. Τοποθέτησε τον τόπο ή τους τόπους που ανακάλυψες, μαζί με
τις

πληροφορίες

που

συνέλεξες

στον

χάρτη

(έντυπο

ή

ηλεκτρονικό όπως το Google map).
7. Παρουσίασε την έρευνά σου στους συμμαθητές σου στην τάξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Μη ξεχάσεις να αναφέρεις τις πηγές που
άντλησες τις πληροφορίες σου.

Υπέροχα ταξίδια!!!!

----------------------
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Σοφία Γιασσάκη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γερμανικών (ΠΕ07)
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κρήτης

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης εκπαιδευτικών
επιστημονικής αρμοδιότητας των Σ.Ε.Ε. της Συντονιστικής
Ομάδας του Προγράμματος)
ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Υποστήριξη γλωσσικού γραμματισμού μέσα από τη
διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας
Ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιούν οι μαθητές, κατά τη
διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας εμπλέκονται σε συγκρίσεις
μεταξύ των γλωσσών που ήδη γνωρίζουν και του τρόπου χρήσης τους.
Σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτήν τη διαδικασία η μητρική γλώσσα ή
οποιαδήποτε γλώσσα έχει μάθει κανείς ως μητρική.
Η μητρική γλώσσα είναι διαρκώς παρούσα, διότι μέσα από αυτήν
έχει διδαχθεί ο καθένας από εμάς κάποιους κανόνες κοινωνικής
συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης, καθώς και πώς και σε ποια
περίσταση τους χρησιμοποιεί, όπως είναι το πότε συστήνεται, σε ποιες
περιπτώσεις εκφράζει συναισθήματα λύπης ή με ποιο τρόπο απαντάει
στο τηλέφωνο.
Παρέχει ακόμα τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει η ξένη γλώσσα
και λειτουργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως σημείο αναφοράς
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κατά τη διαδικασία της εκμάθησης της, ενώ παράλληλα αποτελεί μέρος
της ταυτότητας του μαθητή. Μόνο μέσω της μητρικής του γλώσσας
μπορεί να αντιληφθεί περίπλοκα περιεχόμενα και να εκφραστεί με
ακρίβεια ανάλογα με την ηλικία του. Η μητρική γλώσσα αποτελεί την
κινητήρια δύναμη της νοητικής εξέλιξης ώσπου να είναι σε θέση η
ξένη γλώσσα να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, όταν δηλαδή φτάσει ο
μαθητής στο σημείο να εκφράζεται και να επικοινωνεί στην ξένη
γλώσσα με άνεση και αυθορμητισμό οπότε η ξένη γλώσσα έχει και τη
δυνατότητα να αναπτύξει τη δική της δυναμική.
Αυτός που έχει καλή γνώση της μητρικής του γλώσσας έχει θέσει
θεμελιώδεις βάσεις για την εκμάθηση άλλων γλωσσών. Χωρίς την
πλήρη κατανόηση της και σωστή χρήση της γραμματικής, των
χρόνων, των πτώσεων κλπ. δεν είναι δυνατή η κατάκτηση της
γραμματικής στην ξένη γλώσσα.
Στην ελληνική σχολική πραγματικότητα ο γραμματισμός στην
ελληνική γλώσσα αποτελεί προϋπόθεση για την εκμάθηση της ξένης,
έτσι ώστε να μπορέσει ο μαθητευόμενος να διερευνήσει τις διαφορές
ανάμεσα

στις

γλώσσες, να συγκρίνει, να κατανοήσει

και να

συνειδητοποιήσει τις ομοιότητες.
Φυσικά το μάθημα αποκλειστικά στην ξένη γλώσσα αποτελεί μία
πολύ σημαντική τεχνική για την εκμάθηση της. Πρέπει όμως να ληφθεί
υπόψη ότι η απουσία της μητρικής δυσχεραίνει τη διαδικασία αυτή,
ιδιαίτερα για τους αδύναμους μαθητές καθώς και στα χαμηλά επίπεδα
γλωσσομάθειας, ενώ η μετρημένη χρήση της και η ορθή στόχευση την
υποβοηθούν.
Όπως αναφέρεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες
Γλώσσες, καλή γνώση μιας γλώσσας «σημαίνει συνήθως πως έχω
αναπτύξει γραμματισμό στη γλώσσα αυτή ή μάλλον πολλούς
γραμματισμούς για να μπορώ να συμμετέχω αποτελεσματικά σε
ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας με προφορικό ή και γραπτό λόγο,
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χρησιμοποιώντας τον εν λόγω γλωσσικό κώδικα. Όσο καλύτερη
γνώση της γλώσσας έχει κάποιος, σε τόσο περισσότερες κοινωνικές
περιστάσεις μπορεί να μετέχει χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με
μεγαλύτερη ευχέρεια και, κυρίως, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
για να πετύχει συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους. Έτσι λοιπόν
ο μαθητής καλείται να αναπτύξει, σε ορισμένα στάδια εκπαίδευσης, τις
απαραίτητες δεξιότητες ώστε να διαβάζει, να γράφει, να μιλά και να
καταλαβαίνει τι λένε ομιλητές της ξένης γλώσσας σε κοινωνικά,
επαγγελματικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Καλείται, επιπλέον, να
αξιοποιήσει τη γλωσσική εμπειρία του και την ικανότητά του να
σκέφτεται κριτικά προκειμένου να συνδέσει την ξένη γλώσσα με τη
μητρική του για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής
μεταφέροντας πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα κι έχοντας ως
προτεραιότητα τον γραμματισμό των μαθητών στην ξένη γλώσσα
θεωρείται απαραίτητη η ενίσχυση του γραμματισμού στη

μητρική

μέσα από διαδικασίες και τεχνικές που υποστηρίζουν μεν την επίτευξη
των στόχων που θέτει το ΕΠΣ-ΞΓ, παράλληλα όμως προσθέτουν ένα
λιθαράκι στη μεγάλη αυτή αποστολή που καλείται να φέρει εις πέρας
το σχολείο, να βοηθήσει δηλαδή τους νέους να καλλιεργήσουν και να
αναπτύξουν είδη γραμματισμού που θα αποτελέσουν κοινωνικό
εφόδιο για το μέλλον τους.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
Ασκήσεις διαμεσολάβησης
Σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ «διαμεσολαβώ σημαίνει ‘κρίνω’,
‘επεξεργάζομαι’ και ‘ερμηνεύω’ νοήματα ενός κειμένου σε μια γλώσσα,
‘επιλέγω’

νοήματα

που

χρησιμεύουν

για

την

επίτευξη

του

επικοινωνιακού στόχου και ‘μεταφέρω’ τελικά τις απαραίτητες
πληροφορίες χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα, με τρόπο κατάλληλο
για την συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας».
Αντίστροφα προτείνεται η απόδοση ενός νοήματος, μιας
πληροφορίας ή έννοιας από την γερμανική γλώσσα στη μητρική. Ο
μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να συλλέξει τις απαραίτητες
πληροφορίες κατανοώντας το ξενόγλωσσο κείμενο και με την
κατάλληλη

επιλογή λεξιλογίου κι εκφράσεων να αποδώσει τις

σημαντικότερες πληροφορίες του κειμένου στη μητρική γλώσσα.
Κατάλληλα κείμενα για επεξεργασία:
Διαφημιστικά σποτ, αφίσες, προσκλήσεις, αγγελίες κλπ.
Δημιουργία υπότιτλων σε αποσπάσματα ταινιών ή διαφημίσεις
Με την παράλληλη ενίσχυση και του ψηφιακού γραμματισμού
δημιουργούνται ελληνικοί υπότιτλοι για αποσπάσματα ταινιών ή
διαφημιστικά σποτ που προβάλλονται στην γερμανική γλώσσα, έτσι
ώστε να προσαρμοστεί ο προφορικός λόγος ανάλογα με την
περίπτωση με τελικό σκοπό να αποδοθεί ακριβώς το ίδιο νόημα που
επιζητά ο σεναριογράφος.
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Κατάλληλα εργαλεία για την παραγωγή υποτίτλων αποτελούν το
http://subworkshop.sourceforge.net/

καθώς

και

το

https://amara.org/de/ .
Παράδειγμα: Διαφημιστικό σποτ που σατιρίζει την εφημερίδα
BILD
Ανάγνωση συγγραφικών έργων Γερμανών συγγραφέων
Προτείνεται

η

ανάγνωση

λογοτεχνικού

βιβλίου

Γερμανού

συγγραφέα μεταφρασμένου στη μητρική γλώσσα ως προεργασία ή
συμπληρωματική ενασχόληση με την διδακτική αξιοποίηση της
αντίστοιχης ταινίας στη γερμανική γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο
καλλιεργείται αφενός η πολιτισμική επίγνωση του μαθητή ως προς τη
γλώσσα που μαθαίνει - εδώ συγκεκριμένα τη γερμανική - αφετέρου
όμως ενισχύεται μέσα από τη σύγκριση ανάμεσα στο γραπτό κείμενο
και τη μεταφορά του στην οθόνη η κριτική του ικανότητα.
Κατάλληλα λογοτεχνικά έργα:
Ο Αντώνης και η Κουκιδίτσα (Έριχ Καίστνερ) – εκδ. Πατάκης
Ο Αιμίλιος και οι ντετέκτιβ (Έριχ Καίστνερ) – εκδ. Πατάκης
Μόμο (Μίχαελ Έντε) – εκδ. Ψυχογιός
Αντίστοιχες μεταφορές στον κινηματογράφο:
Ο Αντώνης και η Κουκιδίτσα (Pünktchen und Anton – 1999) – σκην.
Caroline Link
Ο Αιμίλιος και οι ντετέκτιβ (Emil und die Detektive – 2001) – σκην.
Franziska Buch
Μόμο (Momo – 1986) – σκην. Johannes Schaaf
Σοφία Γιασσάκη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γερμανικών ΠΕ07
ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης
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Λήδα Ζαμπετάκη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κρήτης

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης εκπαιδευτικών
επιστημονικής αρμοδιότητας των Σ.Ε.Ε. της Συντονιστικής
Ομάδας του Προγράμματος)
ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Αξιοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης
Γλωσσικού Γραμματισμού με δράσεις στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, εφόσον το επιθυμούν,
μπορούν να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού
Γραμματισμού», στο πλαίσιο του μαθήματος που διδάσκουν ή και σε
συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες του σχολείου τους που θα
εμπλακούν.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του
σχολείου και των μαθητών τους, μπορούν να εστιάσουν σε δράσεις
που αναπτύσσουν την εκφραστική ανάγνωση, την κατανόηση
κειμένων, την παραγωγή προφορικού ή/και γραπτού λόγου, την
ευανάγνωστη γραφή και την ορθογραφία.
Σκοπός των δράσεων αυτών είναι να μπορούν οι μαθητές και οι
μαθήτριες να διαβάζουν αθλητικά κείμενα με άνεση, να κατανοούν τα
νοήματά τους, να εκφράζονται για αυτά κριτικά και να παράγουν μικρά
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δικά τους αθλητικά κείμενα (κάρτες ασκήσεων, ανακοινώσεις,
επιστολές, ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις κλπ.).
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής προτείνουμε
να γίνει σε δύο στάδια:
1. Αρχικά χρειάζεται να γίνουν με τους μαθητές και τις μαθήτριες
μία συμφωνία, ότι η γλώσσα είναι υπόθεση όλων και ένα αμοιβαίο
συμβόλαιο που θα περιέχει τις προτάσεις τους για την βελτίωσή
τους σε ζητήματα γλωσσικού γραμματισμού μέσα από το μάθημα
της Φυσικής Αγωγής.
2. Σε δεύτερη φάση, οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής χρειάζεται
να

επανέρχονται

συστηματικά

και

να

υποστηρίζουν

την

προσπάθεια των μαθητών τους για βελτίωση. Με ευελιξία να
εμπλουτίζουν το μάθημά τους, με μία ποικιλία δράσεων και
κειμένων που να υποστηρίζουν τους στόχους του προγράμματος.
Ενδεικτικά, παρακινούν τους μαθητές να κάνουν χρήση (είτε κατά
την διάρκεια της διδασκαλίας είτε ως εργασία στο σπίτι) σύντομων
αποσπασμάτων από:
1. Κανονισμούς ατομικών και ομαδικών αθλημάτων
2. Δημοσιογραφικά γραπτά κείμενα με αθλητικό περιεχόμενο
3. Ορολογία αθλημάτων (χρήση ελληνικών όρων, ετυμολογία
ελληνικών όρων)
4. Αθλητικές εκπομπές, συνεντεύξεις με αθλητές
5. Κείμενα που αναφέρονται στις αρχές των Ολυμπιακών Αγώνων
και στις αξίες του Ολυμπιακού πνεύματος.
6. Ιστορία αθλημάτων και παραδοσιακών χορών, κ.ά.
και τους ενθαρρύνουν στην εκφραστική ανάγνωση (π.χ. Ολυμπιακός
Ύμνος, Όρκος αθλητή), στην ορθή χρήση της γλώσσας,

στην

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (ποιος/τι/γιατί είπε ή/και έγραψε κάτι,
ανάλυση τεχνικής/τακτικής αθλημάτων και κινήσεων κλπ),

στην

παραγωγή μικρών γραπτών ή προφορικών κειμένων (για τις ανάγκες
οργάνωσης και πραγματοποίησης ενός αθλητικού γεγονότος στο
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σχολείο από τους μαθητές 1) και γενικά τους υποστηρίζουν στην
προσπάθειά

τους

για

την

ανάπτυξη

του

γλωσσικού

τους

γραμματισμού.
Είναι φανερό ότι μέσω του πιλοτικού αυτού προγράμματος, η
διδασκαλία της προκαθορισμένης ύλης

του μαθήματος Φυσικής

Αγωγής στο Γυμνάσιο εμπλουτίζεται και δεν αντικαθίσταται.

1
Φυσικής Αγωγή Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου, Βιβλίο μαθητή, Συμμετοχή μαθητών στη διοργάνωση
αθλητικών δραστηριοτήτων, σελ. 143-146.
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Κωνσταντίνος Δροσουλάκης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικών
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κρήτης

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης εκπαιδευτικών
επιστημονικής αρμοδιότητας των Σ.Ε.Ε. της Συντονιστικής
Ομάδας του Προγράμματος)
ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Πρόσκληση συμμετοχής Εκπαιδευτικών Μουσικής
των Μουσικών Σχολείων
στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού
απευθύνεται

σε

εκπαιδευτικούς

διαφορετικών

ειδικοτήτων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν και
προτείνεται ύστερα από πρωτοβουλία της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων κ. Λιάνας
Καλοκύρη.
Οι εκπαιδευτικοί Μουσικής των Μουσικών Σχολείων, εφόσον το
επιθυμούν,

μπορούν

να

συμμετέχουν

πιλοτικά

στο

εν

λόγω

πρόγραμμα στο πλαίσιο του μαθήματος που διδάσκουν και σε
συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες του σχολείου τους που θα
εμπλακούν.
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Σύμφωνα

με

τα

διεθνή

πρότυπα 2

γνώσεων-δεξιοτήτων-

ικανοτήτων και τα γενικά προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
στα οποία έχει βασιστεί η φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος
Σπουδών των Μουσικών Σχολείων (ΑΠΣ), οι μαθητές των μουσικών
σχολείων μεταξύ άλλων πρέπει να:
1. είναι σε θέση να επιδεικνύουν σχετική εμπειρία στο να
διατυπώνουν και στη συνέχεια να δημιουργούν και να υλοποιούν
τις προσωπικές τους καλλιτεχνικές ιδέες και να τις παρουσιάζουν.
(Skills and artistic expression, Practical [skill-based] outcomes).
2. είναι σε θέση να περιγράφουν σε προφορικό και γραπτό
λόγο την εμπειρία της μουσικής τους διάδρασης (Verbal skills)
3. είναι

σε

θέση

να

επιδεικνύουν

επίγνωση

των

συμπεριφορικών και επικοινωνιακών απαιτήσεων και απόψεων της
δημόσιας εκτέλεσης. (Public performance skills)
4. επιδεικνύουν γνώση και κατανόηση του ρεπερτορίου και
του μουσικού υλικού που παρουσιάζουν

(Knowledge and

understanding of repertoire and musical material)
5. είναι σε θέση να επιδεικνύουν βαθμό ανεξαρτησίας στη
συλλογή και χρήση πληροφοριών καθώς και στην ανάπτυξη ιδεών.

•
•
•
•

•

Η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις οκτώ βασικές ικανότητες της
δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)
Η υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή Tαξινόμηση Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, Προσόντων
και Επαγγελμάτων (ESCO: European Skills, Competences, Qualifications and
Occupations) (1η δημοσιοποίηση 2013)
International Standard Classification of Education (ISCED 2011) του
Ινστιτούτου Στατιστικής του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO)
Tchernoff, E. (2007). Music Schools in Europe. A European study on the
organization of music schools and the preparation of students for professional
music training at higher educational level. Brussels: Association Européenne
des conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen
Η Διακήρυξη της Βόννης για τη Μουσική Εκπαίδευση στην Ευρώπη (Bonn
Declaration for Music Education in Europe) (2011) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Μουσικής (EMC)
2
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6. είναι σε θέση να επιδεικνύουν μερική ικανότητα να
κρίνουν εποικοδομητικά τη δική τους δουλειά ή/και τη δουλειά των
άλλων. (Critical awareness)
7. είναι σε θέση να επιδεικνύουν δεξιότητες επικοινωνίας
(Communication skills).
8. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εστιάσουν σε δράσεις που
αναπτύσσουν:
•

την κατανόηση κειμένων,

•

την ευανάγνωστη γραφή και την ορθογραφία,

•

την σωστή άρθρωση κατά την ανάγνωση,

•

την εκφραστική ανάγνωση

•

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου,

•

την επιχειρηματολογία,

•

τη ρητορική,

•

τη διαμεσολάβηση,

•

την κριτική σκέψη και ορθή διατύπωση της κρίσης,

•

τη διαχείριση πληροφορίας,

•

μετατροπή πληροφοριών σε έντεχνο λόγο ή/και

θεατρικό λόγο κ.α

Σκοπός των δράσεων αυτών είναι να μπορούν οι μαθητές και
οι μαθήτριες να διαβάζουν κείμενα που σχετίζονται με τη μουσική (και
όχι μόνο) με άνεση, να κατανοούν τα νοήματά τους, να εκφράζονται
για αυτά κριτικά και να παράγουν μικρά δικά τους «προσαρμοσμένα»
κείμενα

(ανακοινώσεις,

επιστολές,

ραδιοφωνικές

εκπομπές,

συνεντεύξεις, παρουσιάσεις συναυλιών, ρητορική αντιπαράθεσηεπιχειρηματολογία, διαφημιστικά σποτ, κείμενο αφίσας, αλλά και
στάση σώματος, άρθρωση κ.α.)
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Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του
γλωσσικού

γραμματισμού,

μέσα

από

την

προώθηση

και

την

υποστήριξη δράσεων σε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα, πρωτίστως
στο

πλαίσιο

της

διδασκαλίας

τους.

Ο/η

συμμετέχων/ουσα

εκπαιδευτικός μπορεί να ορίσει ελεύθερα τον ειδικό στόχο του, καθώς
επίσης να καθορίσει το είδος και τη διάρκεια των δράσεων που θα
υλοποιηθούν.
Ενδεικτικές δράσεις:
7. Σύνταξη και παρουσίαση προγράμματος συναυλίας
8. Γραπτά κείμενα δημοσιογραφίας με σχετικό περιεχόμενο
(αναλύσεις, κριτική συναυλιών, επιστημονικά άρθρα κ.α.)
9. Ορολογία – ετυμολογία
10.

Παραγωγή Μουσικών εκπομπών, με συνεντεύξεις

και άρθρα
11.

Βιβλιοπαρουσίαση ή τη βιβλιοκριτική ενός βιβλίου

12.

Επιχειρηματολογία στα διάφορα είδη διαλόγου

Κωνσταντίνος Δροσουλάκης
Σ.Ε.Ε. Μουσικών ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
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Γεώργιος Πανσεληνάς
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ86)
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κρήτης

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης εκπαιδευτικών
επιστημονικής αρμοδιότητας των Σ.Ε.Ε. της Συντονιστικής
Ομάδας του Προγράμματος)
ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ως προς την
κατανόηση των κειμένων (ασκήσεων)
Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η κατανόηση κειμένου στην επίλυση προβλήματος θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντική

για

προγραμματισμό,

διάφορα
η

επιστημονικά

αδυναμία

πεδία.

κατανόησης

Ειδικότερα
του

στον

προβλήματος

δυσχεραίνει την μετατροπή της εκφώνησης σε αλγοριθμικές δομές. Τα
βιβλία για το μάθημα προγραμματισμού στο Γυμνάσιο, Γενικό και
Επαγγελματικό Λύκειο αφιερώνουν ένα εισαγωγικό κεφάλαιο στην
επίλυση προβλήματος αλλά το σχετικό υλικό δεν αξιοποιείται στην
συνέχεια, ενώ στα παραδείγματα δεν παρουσιάζονται τα βήματα για
τον σχεδιασμό της λύσης.
Στο συνοδευτικό υλικό που ακολουθεί υπάρχουν δύο μελέτες των
Μωράκη & Γασπαρινάτου (2019) και τα αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας,
για τα οποία μας δόθηκε η απαραίτητη άδεια από τους συγγραφείς να
χρησιμοποιήσουμε ή/και να τροποποιήσουμε δημιουργώντας τα δικά
μας, προκειμένου όσοι/-ες συνάδελφοι επιθυμούν να καλλιεργήσουν
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στους μαθητές/-τριές τους την κατανόηση της εκφώνησης ενός
υπολογιστικού

προβλήματος,

εξειδικευμένα

για

τα

μαθήματα

Προγραμματισμού και Αλγοριθμικής.
Η 1η εργασία (Ρόδος 2019) αφορά στον εντοπισμό δεδομένων και
ζητούμενων με βάση λέξεις-κλειδιά της εκφώνησης. Το φύλλο
εργασίας που χρησιμοποιήθηκε είναι το "Κατανόηση Προβλήματος".
Η 2η εργασία (CIE 2019) αφορά στον καθορισμό σταθερών και
μεταβλητών του προγράμματος με βάση τα δεδομένα και ζητούμενα
του προβλήματος. Το φύλλο εργασίας που χρησιμοποιήθηκε είναι το
"Σταθερές Μεταβλητές".
Προτείνω, οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν την παρέμβαση να
την υλοποιήσουν με μεγαλύτερη διάρκεια από όσο οι συγγραφείς και,
εφόσον το επιθυμούν, να συγκρίνουν την επίδοση των μαθητών στην
αρχή και στο τέλος.
Όσες και Όσοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής επιθυμούν,
λοιπόν, να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού
Γραμματισμού, ειδικότερα για να υλοποιήσουν την συγκεκριμένη
προαναφερθείσα παρέμβαση ή και για άλλες δράσεις που αναφέρονται
την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλώ να το δηλώσουν
εδώ.

Με εκτίμηση
Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Δρ. Γεώργιος Πανσεληνάς
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Τπνινγηζηηθνύ Πξνβιήκαηνο θαηά ηελ Αλάγλωζή ηνπ
Μωξάθεο Γηνλύζηνο1, Γαζπαξηλάηνπ Αιεμάλδξα2
1
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζε 146
καζεηέο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ από ηξία ζρνιεία ηεο Αζήλαο. Σθνπόο ήηαλ λα ππνζηεξηρζεί ε δηαδηθαζία
θαηαλόεζεο ελόο ππνινγηζηηθνύ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ αλάγλσζή ηνπ. Σην πιαίζην ηεο παξέκβαζεο
παξνπζηάζηεθε κηα ηερληθή γηα ηελ αλάιπζε θαη επηζεκείσζε ηεο εθθώλεζεο, ώζηε λα εληνπηζηνύλ ιέμεηο-θιεηδηά
πνπ ζα βνεζνύζαλ ζηνλ θαζνξηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκαζίεο πξνειέγρνπ (pre-test) θαη κεηειέγρνπ (post-test), ρξεζηκνπνηώληαο
κηα άζθεζε από ην εγρεηξίδην ηνπ καζήκαηνο «Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ». Καηά
ηνλ πξνέιεγρν θαηαγξάθεθαλ δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ, επηβεβαηώλνληαο ηα
απνηειέζκαηα πξνεγνύκελεο έξεπλαο. Μεηά ηελ παξέκβαζε παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ
επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ κόλν ζηελ πεξίπησζε ησλ δεηνύκελσλ. Από ηε κειέηε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ
πξνέθπςαλ ελδείμεηο γηα επίδξαζε ηεο δνκήο ηεο εθθώλεζεο ζηελ ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
πξνβιήκαηνο.
ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ (ΑΔΠΠ), δεδνκέλα θαη δεηνύκελα,
θαηαλόεζε πξνβιήκαηνο

ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζεσξείηαη κηα επίπνλε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία. ε
αλαζθνπήζεηο ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο έρεη επαλεηιεκκέλα θαηαγξαθεί ε άπνςε όηη νη αξράξηνη
πξνγξακκαηηζηέο δπζθνιεύνληαη θπξίσο ιόγσ έιιεηςεο δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη γη’
απηό πξέπεη λα ππνζηεξηρζνύλ θαηάιιεια (Allwood, 1986; Palumbo, 1990; Saeli et al., 2011;
Winslow, 1996). Ζ θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζώο απνηειεί ην
πξώην βήκα κεζνδνινγηώλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο γηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία (Gomes &
Mendes, 2007). Δηδηθόηεξα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ε αδπλακία θαηαλόεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
δπζρεξαίλεη ηε κεηαηξνπή ηεο εθθώλεζεο ζε αιγνξηζκηθέο δνκέο, κε ζπλέπεηα ιάζε ζηνλ θώδηθα ηνπ
πξνγξάκκαηνο (Dalbey et al., 1986).
Παξόια απηά ε δηδαζθαιία παξακέλεη επηθεληξσκέλε ζην ζπληαθηηθό ησλ γισζζώλ
πξνγξακκαηηζκνύ, αγλνώληαο έξεπλεο βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο (psychology
of programming) γηα ηελ εμέιημε ησλ αξράξησλ πξνγξακκαηηζηώλ ζε έκπεηξνπο (Winslow, 1996).
Δλδεηθηηθό ζηνηρείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο απνηεινύλ ηα βηβιία ηνπ εηζαγσγηθνύ καζήκαηνο
πξνγξακκαηηζκνύ. Γηα παξάδεηγκα, ηα πεξηζζόηεξα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα ζηελ Απζηξαιία
θαη Νέα Εειαλδία, είηε δελ αζρνινύληαη κε επίιπζε πξνβιήκαηνο είηε έρνπλ έλα θεθάιαην μεθνκκέλν
από ην ππόινηπν θείκελν (de Raadt et al., 2005). Αληίζηνηρα ζηα εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα
ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Σατβάλ, ππάξρνπλ πνιιέο ιπκέλεο αζθήζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ κόλν ηνλ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο θακία εμήγεζε (Lin et al., 1999). Αλάινγε
είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηελ Διιάδα. Σα βηβιία γηα ην κάζεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζην Γπκλάζην,
Γεληθό θαη Δπαγγεικαηηθό Λύθεην αθηεξώλνπλ έλα εηζαγσγηθό θεθάιαην ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο,
αιιά ην ζρεηηθό πιηθό δελ αμηνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα, ελώ ζηα παξαδείγκαηα δελ παξνπζηάδνληαη ηα
βήκαηα γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ιύζεο.
ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο έρεη πηνζεηεζεί ε έκκεζε αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο
πξνβιήκαηνο κέζα από πξαθηηθέο αζθήζεηο πινπνίεζεο αιγνξίζκσλ (de Raadt, 2007). Απηή ε
κέζνδνο όκσο είλαη ρξνλνβόξα θαη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο δελ είλαη αξθεηόο. ύκθσλα κε απόςεηο πνπ
Ν. Σδηκόπνπινο (Δπηκ.), Πξαθηηθά Δξγαζηώλ 10νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ΣΠΔ
«Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε», ζ. 1-5
Ρόδνο, 12-14 Απξηιίνπ 2019
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έρνπλ δηαηππσζεί, κπνξεί λα απαηηεζνύλ έσο θαη 10 ρξόληα γηα λα εμειηρζεί έλαο αξράξηνο
πξνγξακκαηηζηήο ζε έκπεηξν, νπόηε δελ επαξθεί νύηε έλα εηζαγσγηθό κάζεκα αιιά νύηε θαη ηα
ηέζζεξα ρξόληα παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ (Palumbo, 1990; Saeli et al., 2011; Winslow, 1996).
Αληίζεηα, ε άκεζε δηδαζθαιία ηερληθώλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο είλαη πην απνδνηηθή θαη όπνπ
εθαξκόζηεθε παξαηεξήζεθε βειηίσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ (de
Raadt et al., 2009; Deek et al., 1998; Palumbo, 1990).
Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειεί ζπλέρεηα πξνεγνύκελεο κειέηεο γηα ηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο
ελόο ππνινγηζηηθνύ πξνβιήκαηνο (Μσξάθεο & Γαζπαξηλάηνπ, 2018). ε εθείλε ηελ έξεπλα είραλ
ζπκκεηάζρεη 70 καζεηέο Γ΄ ΓΔΛ πνπ παξαθνινπζνύζαλ ην κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε
Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ππήξραλ καζεηέο πνπ δπζθνιεύνληαλ
λα εληνπίζνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα ζην θείκελν ηεο εθθώλεζεο. Απηό ήηαλ ε αθνξκή γηα
λα ζρεδηαζηεί δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ζθνπό λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλόεζε ελόο πξνβιήκαηνο. Ζ
παξέκβαζε βαζίζηεθε ζηε κεζνδνινγία επίιπζεο αξηζκεηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ πξόηεηλε ν Polya
(1945) θαη εηδηθόηεξα ζην βήκα ηεο θαηαλόεζεο πξνβιήκαηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκό
ησλ δεδνκέλα θαη δεηνύκελσλ.
Ζ κεζνδνινγία ηνπ Polya κε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζηε
δηδαζθαιία ηνπ εηζαγσγηθνύ καζήκαηνο πξνγξακκαηηζκνύ (Barnes et al., 1997; Deek, 1999;
Koffman, 1985, p. 49). Δπίζεο ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο, όπσο ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
δεηνύκελσλ, είρε πηνζεηεζεί ζηελ Διιάδα ζε δύν πεξηπηώζεηο. Ζ πξώηε ήηαλ ην ελαιιαθηηθό
εγρεηξίδην ηνπ καζήκαηνο Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ (Αλησλάθνο θ.α.,
1999), ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε κέρξη ην ζρνιηθό έηνο 2000-2001. Ζ δεύηεξε ήηαλ ζην βηβιίν γηα ην
κάζεκα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο Β΄ θαη Γ΄ ΔΠΑΛ (ηδεξίδεο θ.α., 2000) πνπ
δηδάρζεθε κέρξη ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015. ηα παξαπάλσ εγρεηξίδηα αλαθεξόηαλ ε αλαγθαηόηεηα
γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ, ρσξίο όκσο λα πεξηγξάθεηαη θάπνηα κέζνδνο
γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ. Σν θελό απηό θηινδνμεί λα θαιύςεη ε παξέκβαζε πνπ
ζρεδηάζηεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη κηα ηερληθή γηα ηελ αλάιπζε θαη επηζεκείσζε ηεο
εθθώλεζεο, ώζηε λα εληνπηζηνύλ ιέμεηο-θιεηδηά από ηηο νπνίεο ζα πξνθύςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα
δεηνύκελα. Ζ αλαγλώξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό βήκα,
θαζώο επηηξέπεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
(Deek, 1999).
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο ηθαλόηεηαο καζεηώλ Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ
Λπθείνπ λα θαηαλνήζνπλ έλα ππνινγηζηηθό πξόβιεκα θαηά ηελ αλάγλσζε ηεο ζρεηηθήο εθθώλεζεο.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ ηα αθόινπζα:
 ΔΔ1: Δπηβεβαηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα πξνεγνύκελεο έξεπλαο γηα ηελ ύπαξμε δπζθνιηώλ
ζηνλ εληνπηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ ελόο πξνβιήκαηνο;
 ΔΔ2: Μπνξεί λα βειηησζεί ε ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ αλ
πξαγκαηνπνηεζεί θαηάιιειε αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο εθθώλεζεο;
Από όζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε, είλαη ε πξώηε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηέηνηνπ
είδνπο έξεπλα ζηελ Διιάδα. Δπειπηζηνύκε όηη ηα απνηειέζκαηα ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλόεζε
ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο θαη ζα αμηνπνηεζνύλ γηα ηνλ
εκπινπηηζκό ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα εηζαγσγηθά καζήκαηα
αιγνξηζκηθήο/πξνγξακκαηηζκνύ.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2017. πκκεηείραλ 146 καζεηέο Γ΄ ηάμεο
Γεληθνύ Λπθείνπ από ηξία ζρνιεία ηεο Αζήλαο: 33 (23%) από ην 1ν ΓΔΛ Γαιαηζίνπ, 45 (31%) από ην
26ν ΓΔΛ Αζήλαο θαη 68 (47%) από ην 2ν Πεηξακαηηθό ΓΔΛ Αζήλαο. Οη καζεηέο παξαθνινπζνύζαλ
ην κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ: 128 (88%) πξνέξρνληαλ από ηελ
νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ θαη 18 (12%) από ηελ νκάδα Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη
Πιεξνθνξηθήο.
Απνθαζίζηεθε ε έξεπλα λα δηεμαρζεί ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ νη
καζεηέο όζν ην δπλαηό κηθξόηεξε εκπεηξία θαη λα κειεηεζεί θαιύηεξα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Πξηλ ηελ έξεπλα είρε θαιπθζεί κηθξό κέξνο ηεο ύιεο. Δηδηθόηεξα, νη καζεηέο
είραλ δηδαρζεί ηε δνκή αθνινπζίαο θαη είραλ αλαπηύμεη ηα πξώηα απιά πξνγξάκκαηα. Ζ έξεπλα είρε
δηάξθεηα κία δηδαθηηθή ώξα θαη πεξηιάκβαλε ηξία ζηάδηα. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε πξνέιεγρνο
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(pre-test), αθνινύζεζε ε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ηέινο έγηλε ν κεηέιεγρνο (post-test). Όια ηα
ζηάδηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνπο ζπγγξαθείο ζηα ηκήκαηα πνπ δίδαζθαλ.
Ο πξνέιεγρνο είρε ζθνπό λα αμηνινγεζεί ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα εληνπίζνπλ ηα δεδνκέλα
θαη δεηνύκελα ζηελ εθθώλεζε ελόο ππνινγηζηηθνύ πξνβιήκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε κηα απιή
άζθεζε ζε δνκή αθνινπζίαο από ην Τεηξάδην Μαζεηή, ε νπνία αθνξνύζε ζε ππνινγηζκό δόζεο
δαλείνπ (Βαθάιε θ.α., 2016, ζει. 60). Ζ άζθεζε επηιέρζεθε επεηδή έκνηαδε κε ηα ζέκαηα ησλ
Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ αιιά
πεξηιακβάλνπλ ιεμηιόγην θαη πεξηγξάθνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ελδερνκέλσο δελ είλαη νηθεία ζηνπο
καζεηέο. Γηαλεκήζεθε θύιιν εξγαζίαο κε ηελ εθθώλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (βι. Παξάξηεκα A) θαη
δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηα αλαγθαία γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δεδνκέλα
θαη δεηνύκελα, ρσξίο λα αλαπηύμνπλ αιγόξηζκν/πξόγξακκα.
Αθνύ ζπγθεληξώζεθαλ ηα ζπκπιεξσκέλα θύιια εξγαζίαο, αθνινύζεζε ε δηδαθηηθή παξέκβαζε
όπνπ παξνπζηάζηεθε κηα απιή ηερληθή πνπ αλέπηπμαλ νη ζπγγξαθείο γηα ηελ θαηαλόεζε ελόο
πξνβιήκαηνο. Ζ βαζηθή ηδέα ήηαλ ε αλάιπζε ηεο εθθώλεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ ιέμεηοθιεηδηά νη νπνίεο ζα βνεζνύζαλ ζηνλ θαζνξηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ. Ζ ηερληθή
πεξηιάκβαλε ηξία βήκαηα:
1) Αλαδήηεζε ξεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζε ιεηηνπξγίεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ.
2) Αλαδήηεζε νπζηαζηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ξήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζην πξώην βήκα.
3) Καζνξηζκόο δεδνκέλσλ θαη δεηνύκελσλ κε βάζε ηα νπζηαζηηθά πνπ εληνπίζηεθαλ ζην
δεύηεξν βήκα. Δηδηθόηεξα, ηα δεδνκέλα ζα πεξηγξάθνληαλ από νπζηαζηηθά πνπ ζρεηίδνληαλ κε
ελέξγεηεο εηζόδνπ θαη αληίζηνηρα ηα δεηνύκελα από νπζηαζηηθά πνπ ζρεηίδνληαλ κε ελέξγεηεο
εμόδνπ.
Ζ ηερληθή εμεγήζεθε από ηνπο δηδάζθνληεο ρσξίο λα γίλεη εθαξκνγή ζηελ εθθώλεζε θάπνηνπ
πξνβιήκαηνο. Σνλίζηεθε ζηνπο καζεηέο όηη ζα έπξεπε λα ειέγρνπλ ην λόεκα θάζε ιέμεο-θιεηδί κε
βάζε ηα ζπκθξαδόκελα θαη όρη λα αθνινπζήζνπλ κεραληθά ηα βήκαηα ηεο ηερληθήο. Δπίζεο
αλαθέξζεθε όηη ε δηαδηθαζία ζα γηλόηαλ επθνιόηεξε αλ ζεκείσλαλ πάλσ ζην θείκελν ηηο ιέμεηοθιεηδηά πνπ ζα εληόπηδαλ.
Αθνινύζεζε ν κεηέιεγρνο ώζηε λα θαηαγξαθεί ε επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο. Γηα ηε δνθηκαζία
κεηειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην πξόβιεκα. Μνηξάζηεθε λέν θύιιν εξγαζίαο, ην νπνίν εθηόο από
ηελ εθθώλεζε πεξηιάκβαλε ηα βήκαηα ηεο ηερληθήο θαηαλόεζεο πξνβιήκαηνο (βι. Παξάξηεκα B) θαη
δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ εθ λένπ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα.
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ αμηνινγήζεθαλ κε θξηηήξηα πνπ ζπλδηακόξθσζαλ νη ζπγγξαθείο.
Αξρηθά, θαζνξίζηεθαλ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα πνπ αλακέλνληαλ σο νξζέο απαληήζεηο. Από
απηή ηε δηαδηθαζία πξνέθπςαλ ηέζζεξα δεδνκέλα (Γ1-Γ4) θαη δύν δεηνύκελα (Ε1-Ε2) (βι.
Παξάξηεκα A). ηε ζπλέρεηα, ζπκθσλήζεθε ε αθόινπζε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ:
 σζηή, γηα δεδνκέλν ή δεηνύκελν πνπ εληνπίζηεθε θαη ραξαθηεξίζηεθε ζσζηά.
 Λάζνο, γηα δεδνκέλν ή δεηνύκελν ην νπνίν εληνπίζηεθε αιιά ραξαθηεξίζηεθε ιαλζαζκέλα
(π.ρ. δεηνύκελν αληί γηα δεδνκέλν, δεδνκέλν αληί γηα δεηνύκελν, δηπιόο ραξαθηεξηζκόο σο
δεδνκέλν θαη δεηνύκελν).
 Κελή, γηα δεδνκέλν ή δεηνύκελν πνπ δελ εληνπίζηεθε.
Απνθαζίζηεθε όηη δελ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ έξεπλα ηα θελά θύιια εξγαζίαο γηα λα κελ
δηαζηξεβισζνύλ ηα απνηειέζκαηα από ππεξβνιηθή αύμεζε ησλ θελώλ απαληήζεσλ.
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ αμηνινγήζεθαλ αλεμάξηεηα από θάζε ζπγγξαθέα. ε πεξίπησζε
απνθιίζεσλ, ην ηειηθό απνηέιεζκα ζπλαπνθαζίζηεθε κεηά από ζπδήηεζε ησλ δύν αμηνινγεηώλ.
Δθηόο από ηηο απαληήζεηο γηα ηα ηέζζεξα δεδνκέλα θαη δύν δεηνύκελα, θαηαγξάθεθαλ θαη
νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία ηεο εθθώλεζεο ζεώξεζαλ νη καζεηέο σο δεδνκέλα ή δεηνύκελα.

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Από ηνπο 146 καζεηέο εμαηξέζεθαλ 16 (11%), νη νπνίνη παξέδσζαλ θύιια εξγαζίαο πνπ ήηαλ
θελά. Έηζη ν πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο κεηώζεθε ζηνπο 130 καζεηέο. Από απηνύο, κόλν 11 (8%)
πξνέξρνληαλ από ηελ νκάδα Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη γη’ απηό δελ ζπγθξίζεθαλ νη επηδόζεηο
ησλ δύν νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνύ, όπσο ήηαλ ε αξρηθή πξόζεζε. Σα απνηειέζκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζηνπο 130 καζεηέο κε νινθιεξσκέλα θύιια εξγαζίαο. ε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηα πνζνζηά δελ αζξνίδνπλ ζην 100% εμαηηίαο ζηξνγγπινπνίεζεο.
ην Σρήκα 1 απνηππώλεηαη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα.
Όπσο θαίλεηαη, θαηά ηνλ πξνέιεγρν πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο εληόπηζαλ ζσζηά θαζέλα
Πξαθηηθά πλεδξίνπ
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από ηα ηέζζεξα δεδνκέλα θαη δύν δεηνύκελα. Οη επηδόζεηο γηα ηα δεδνκέλα ήηαλ ειαθξώο
πςειόηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηα δεηνύκελα (πεξίπνπ 75% ζσζηέο απαληήζεηο γηα θάζε δεδνκέλν έλαληη
60% γηα θάζε δεηνύκελν). Ζ θαηαλνκή θελώλ θαη ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ
δεδνκέλσλ ήηαλ παξόκνηα. Αληίζεηα ζηα δεηνύκελα παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε,
θαζώο ζην δεύηεξν δεηνύκελν (Ε2) δελ ππήξμαλ θαζόινπ ιάζνο απαληήζεηο. Καηά ηνλ κεηέιεγρν, ζε
όια ηα δεδνκέλα θαηαγξάθεθε κηθξή κείσζε ησλ ζσζηώλ θαη θελώλ απαληήζεσλ κε αληίζηνηρε
αύμεζε ησλ ιαλζαζκέλσλ. Ζ εηθόλα ήηαλ αληίζηξνθε ζηελ πεξίπησζε ησλ δεηνύκελσλ, όπνπ
απμήζεθαλ νη ζσζηέο απαληήζεηο θαη κεηώζεθαλ νη θελέο. ην πξώην δεηνύκελν (Ε1) νη ιάζνο
απαληήζεηο κεηώζεθαλ ελώ ζην δεύηεξν (Ε2) απμήζεθαλ νξηαθά.

Σχήμα 1: Σύγθξηζε απαληήζεσλ θαηά ηνλ πξνέιεγρν (πξηλ) θαη κεηέιεγρν (κεηά) γηα ηα δεδνκέλα (Γ1-Γ4) θαη ηα
δεηνύκελα (Ε1-Ε2)

Σν Παξάξηεκα Γ πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβνιέο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ κεηαμύ ησλ δύν
δνθηκαζηώλ, κε ηηο θελέο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο λα έρνπλ νκαδνπνηεζεί. Όπσο πξνθύπηεη, ζηα
δεδνκέλα νη καζεηέο πνπ δηόξζσζαλ ηελ απάληεζή ηνπο (από θελή ή ιάζνο ζε ζσζηή) ήηαλ ζρεδόλ
ίζνη κε εθείλνπο πνπ άιιαμαλ ηελ αξρηθά ζσζηή απάληεζή ηνπο (από ζσζηή ζε θελή ή ιάζνο).
Αληίζεηα ζηα δεηνύκελα, εθείλνη πνπ δηόξζσζαλ ηελ απάληεζή ηνπο ήηαλ ζρεδόλ δηπιάζηνη από
όζνπο άιιαμαλ απάληεζε πνπ ήηαλ αξρηθά ζσζηή. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ παξαπάλσ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία McNemar γηα δεύγε θαηεγνξηθώλ δεδνκέλσλ (βι. Παξάξηεκα Γ). Σα
απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα θαλέλα δεδνκέλν, ελώ ήηαλ νξηαθά (p=0,103) γηα
ην πξώην δεηνύκελν (Ε1) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,059<0,1) γηα ην δεύηεξν (Ε2).

Σχήμα 2: Σύγθξηζε πιήζνπο ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά καζεηή

Σν πιήζνο ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά καζεηή γηα ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα
παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 2. Όπσο θαίλεηαη, δεκηνπξγήζεθαλ θαηαλνκέο κε δύν άληζεο θνξπθέο ζηα
άθξα, ηόζν γηα ηα δεδνκέλα όζν θαη γηα ηα δεηνύκελα. Γηακνξθώζεθαλ δειαδή δύν νκάδεο καζεηώλ,
εθείλνη πνπ εληόπηζαλ ζσζηά όια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο θη εθείλνη πνπ δελ εληόπηζαλ θαλέλα.
Πεξηζζόηεξνη από 7 ζηνπο 10 καζεηέο αλαγλώξηζαλ ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά δεδνκέλα θαη ηα κηζά
δεηνύκελα ζηηο δύν δνθηκαζίεο. Μεηά ηελ παξέκβαζε, ε θαηαλνκή ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ γηα ηα
δεδνκέλα παξέκεηλε ζρεδόλ αλαιινίσηε. Αληίζεηα, ζηα δεηνύκελα κεηώζεθαλ νη καζεηέο πνπ δελ
είραλ θακία ζσζηή απάληεζε (από 29% ζε 22%) θαη απμήζεθαλ όζνη είραλ όιεο ηηο απαληήζεηο
ζσζηέο (από 46% ζε 53%). Οη καζεηέο πνπ εληόπηζαλ εμαξρήο όια ηα δεδνκέλα θαη όια ηα
δεηνύκελα ήηαλ 53 (41%) θαη κεηά ηελ παξέκβαζε απμήζεθαλ ζε 60 (46%).
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Σχήμα 3: Μεηαβνιή ζσζηώλ απαληήζεσλ κεηαμύ ησλ δνθηκαζηώλ (επίδνζε κεηειέγρνπ – επίδνζε πξνειέγρνπ)

Γηα θάζε καζεηή ππνινγίζηεθε ε κεηαβνιή ηεο επίδνζήο ηνπ (gain score). Απηό έγηλε
αθαηξώληαο ην πιήζνο ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ηεο δνθηκαζίεο πξνειέγρνπ από ην πιήζνο ησλ
ζσζηώλ απαληήζεσλ ηεο δνθηκαζίαο κεηειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα απνηππώλνληαη ζην Σρήκα 3.
Όπσο θαίλεηαη, ε θαηαλνκή ήηαλ ζπκκεηξηθή γύξσ από ην κεδέλ ηόζν γηα ηα δεδνκέλα όζν θαη γηα ηα
δεηνύκελα, δειαδή ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δελ είρε θακία κεηαβνιή ζηελ επίδνζε. Ζ ζπλνιηθή
επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ήηαλ νπδέηεξε γηα ηα δεδνκέλα, θαζώο νη καζεηέο πνπ είραλ αύμεζε ζηελ
επίδνζή ηνπο ήηαλ ίζνη ζε πιήζνο κε όζνπο παξνπζίαζαλ πηώζε (12% ζε θάζε πεξίπησζε). Αληίζεηα,
ζηα δεηνύκελα ππήξμε ζεηηθή επίδξαζε, θαζώο νη καζεηέο κε βειηησκέλε επίδνζε ήηαλ δηπιάζηνη από
εθείλνπο κε ρακειόηεξε επίδνζε (19% θαη 9% αληίζηνηρα). Σα παξαπάλσ επηβεβαηώλνληαη από ηε κε
παξακεηξηθή δνθηκαζία πξνζεκαζκέλεο δηάηαμεο (signed rank test) γηα δεύγε δεδνκέλσλ ηνπ
Wilcoxon. Σα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα ηα δεδνκέλα (W=255,5 Z=0,49
p=0,626), ελώ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα ηα δεηνύκελα (W=456 Z=2 p=0,045<0,05).

Σχήμα 4: Δπηπιένλ ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο δεδνκέλα ή δεηνύκελα (Δ1-Δ7)

Αξθεηνί καζεηέο ραξαθηήξηζαλ επηά επηπιένλ ζηνηρεία ηεο εθθώλεζεο σο δεδνκέλα ή δεηνύκελα
(Δ1-Δ7, βι. Παξάξηεκα Α). Σν πιήζνο ησλ επηινγώλ γηα θαζέλα από απηά εκθαλίδεηαη ζην Σρήκα 4.
Σα ζηνηρεία πνπ ζεσξήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο δεδνκέλα ή δεηνύκελα κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ
σο εμήο:
 πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνβιήκαηνο (Δ1, Δ2),
 πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ελόο δεηνύκελνπ (Δ3, Δ4),
 ην πξόγξακκα πνπ έπξεπε λα αλαπηπρζεί (Δ5),
 ελέξγεηεο, όπσο δηάβαζκα ηηκώλ (Δ6) θαη ππνινγηζκόο απνηειεζκάησλ (Δ7).
Μεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ππήξμε κείσζε ησλ επηινγώλ ζε έμη από ηηο επηά πεξηπηώζεηο.
Δπίζεο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ είρε θαηαγξάςεη επηπιένλ δεδνκέλα ή δεηνύκελα
κεηώζεθε από 63 (48%) ζε 55 (42%).
Οη νδεγίεο πνπ δόζεθαλ θαηά ηελ παξέκβαζε γηα ηνλ ηξόπν επηζεκείσζεο ηεο εθθώλεζεο δελ
εθαξκόζηεθαλ από όινπο. Γηακνξθώζεθαλ έηζη ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηελ πιεξόηεηα ησλ
επηζεκάλζεσλ ηνπ θεηκέλνπ ζηε δνθηκαζία κεηειέγρνπ: α) 67 καζεηέο (52%) πνπ είραλ ζεκεηώζεη
όια ηα ξήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ζε είζνδν-έμνδν θαζώο θαη ηα νπζηαζηηθά πνπ πεξηέγξαθαλ δεδνκέλαδεηνύκελα, β) 44 καζεηέο (34%) πνπ είραλ ειιείςεηο θαη γ) 19 καζεηέο (15%) πνπ δελ είραλ
ζεκεηώζεη ηίπνηα.
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Σχήμα 5: Καηαλνκή ζσζηώλ απαληήζεσλ θαη κεηαβνιή επίδνζεο αλάινγα κε επηζεκείσζε εθθώλεζεο

ην Σρήκα 5 παξνπζηάδεηαη γηα θάζε νκάδα ην πιήζνο ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά καζεηή θαζώο
θαη ε κεηαβνιή ηεο επίδνζεο (gain score) κεηαμύ ησλ δύν δνθηκαζηώλ. Όπσο θαίλεηαη, ε κεηαβνιή
ηεο επίδνζεο ήηαλ παξόκνηα γηα όιεο ηηο νκάδεο, ηόζν γηα ηα δεδνκέλα όζν θαη γηα ηα δεηνύκελα.
Από ηνλ κε παξακεηξηθό έιεγρν δηαθύκαλζεο Kruskal-Wallis δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο ζηε κεηαβνιή ηεο επίδνζεο νύηε γηα ηα δεδνκέλα (Hc=0,87 p=0,648) νύηε γηα ηα δεηνύκελα
(Hc=2,43 p=0,297). Δπνκέλσο νη ηξεηο νκάδεο σθειήζεθαλ εμίζνπ από ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Ζ
θαηαλνκή ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά καζεηή γηα ηα δεδνκέλα δελ δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά
κεηαμύ ησλ ηξηώλ νκάδσλ. Πάλησο νη επηδόζεηο όζσλ είραλ ζεκεηώζεη όια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ
πξνβιήκαηνο ήηαλ ιίγν θαιύηεξεο ζε θάζε δνθηκαζία. Παξά ηηο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Kruskal-Wallis γηα ηα δεδνκέλα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζηηο δύν
δνθηκαζίεο (πξνέιεγρνο: Hc=9,09 p=0,011<0,05 κεηέιεγρνο: Hc=7,15 p=0,028<0,05). Αληίζεηα, ζηα
δεηνύκελα παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ, κε ηνπο
καζεηέο πνπ είραλ επηζεκάλεη όια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο λα έρνπλ μεθάζαξα
πςειόηεξεο επηδόζεηο ζηηο δύν δνθηκαζίεο. Σα παξαπάλσ επηβεβαηώλνληαη από ηνλ έιεγρν KruskalWallis, θαζώο ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηα δεηνύκελα ζηα απνηειέζκαηα θαη ησλ
δύν δνθηκαζηώλ (πξνέιεγρνο: Hc=12,96 p=0,002<0,05 κεηέιεγρνο Hc=22,38 p<0,001).

ΤΕΖΣΖΖ
εκαληηθά επξήκαηα ζπκθσλνύλ κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνύκελεο κειέηεο γηα ηελ ηθαλόηεηα
καζεηώλ Γ΄ ΓΔΛ λα θαηαλνήζνπλ έλα ππνινγηζηηθό πξόβιεκα (Μσξάθεο & Γαζπαξηλάηνπ, 2018).
Δηδηθόηεξα, παξαηεξήζεθε μαλά δπζθνιία εληνπηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ,
δηαρσξηζκόο ησλ καζεηώλ ζε εθείλνπο πνπ βξήθαλ όια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζε εθείλνπο
πνπ δελ βξήθαλ ηίπνηα, ιαλζαζκέλνο ραξαθηεξηζκόο επηπιένλ ζηνηρείσλ ηεο εθθώλεζεο σο
δεδνκέλσλ ή δεηνύκελσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ππήξμαλ πάιη καζεηέο πνπ
ζεώξεζαλ σο δεδνκέλα ή δεηνύκελα ηηο ελέξγεηεο ηνπ αιγόξηζκνπ/πξνγξάκκαηνο. Ζ δπζθνιία
δηάθξηζεο ησλ δεδνκέλσλ από ηηο ελέξγεηεο απνηειεί κηα ραξαθηεξηζηηθή δπζθνιία ησλ αξράξησλ
πξνγξακκαηηζηώλ (Dalbey et al., 1986).
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε. Ωο εθ ηνύηνπ κπνξνύλ λα
γίλνπλ απιώο ππνζέζεηο γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ λα θαηαλνήζνπλ ην πξόβιεκα θαη λα
εθαξκόζνπλ ηελ ηερληθή πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηελ παξέκβαζε. Δπίζεο, θαζώο δελ δεηήζεθε
πινπνίεζε αιγόξηζκνπ/πξνγξάκκαηνο, δελ κπόξεζε λα αμηνινγεζεί εάλ ηα ιάζε θαηαλόεζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο επεξεάδνπλ ηελ νξζόηεηα ηνπ αιγόξηζκνπ/πξνγξάκκαηνο.
Ζ δνκή ηεο εθθώλεζεο κπνξεί λα ήηαλ ε αηηία γηα ηε δηαθνξά ζηηο επηδόζεηο κεηαμύ δεδνκέλσλ
θαη δεηνύκελσλ, όπσο θαη γηα ηνλ κεγάιν αξηζκό θελώλ απαληήζεσλ ζην δεύηεξν δεηνύκελν (Ε2).
Δηδηθόηεξα, ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα πεξηγξάθνληαλ ζε κία πεξίνδν 45 ιέμεσλ πνπ εθηεηλόηαλ
ζε 4 γξακκέο, κε ηα δεδνκέλα λα πξνεγνύληαη θαη ηα δεηνύκελα λα έπνληαη. Απηό κπνξεί λα
δηεπθόιπλε ηνλ εληνπηζκό ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ. Δπίζεο, ην
δεύηεξν δεηνύκελν αλαθεξόηαλ ηειεπηαίν θαη ζπλνδεπόηαλ από έλα πιήζνο νλνκαηηθώλ θαη
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επηζεηηθώλ πξνζδηνξηζκώλ (11 ιέμεηο ζπλνιηθά). Γεκηνπξγήζεθε έηζη κηα ζύλζεηε ζπληαθηηθή δνκή
πνπ ελδερνκέλσο δπζθόιεςε ηνλ εληνπηζκό ηνπ δεηνύκελνπ. Ζ κειέηε ησλ θύιισλ εξγαζίαο ηεο
δνθηκαζίαο κεηειέγρνπ έδεημε όηη όζα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο βξίζθνληαλ ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ
είραλ επηζεκαλζεί πεξηζζόηεξεο θνξέο από ηα ππόινηπα. Όια απηά εληζρύνπλ ηελ άπνςε όηη ηα
πξνβιήκαηα κε ζελάξην (word problems) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ
πξνγξακκαηηζκνύ δπζθνιεύνπλ ηνπο αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο επεηδή απαηηνύλ ηελ θαηαλόεζε
ηεο εθθώλεζεο (Winslow, 1996). Ζ ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία έρεη επηβεβαησζεί ζηελ πεξίπησζε
καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ κε ζελάξην (Abedi & Lord, 2001).
Τπήξμαλ καζεηέο πνπ ζηε δνθηκαζία κεηειέγρνπ άιιαμαλ απαληήζεηο πνπ ήηαλ αξρηθά ζσζηέο.
Δπίζεο, από ηνπο καζεηέο κε ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο κόιηο ην 1/3 έθαλε δηνξζώζεηο θαηά ηνλ
κεηέιεγρν. Απηά απνηεινύλ ελδείμεηο όηη ην πεξηερόκελν ηεο παξέκβαζεο δελ έγηλε θαηαλνεηό, ην
νπνίν ίζσο νθείιεηαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξέκβαζε είρε κηθξή
δηάξθεηα θαη πεξηιάκβαλε απιή παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο θαηαλόεζεο πξνβιήκαηνο ρσξίο πξαθηηθή
εθαξκνγή. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα δπζθόιεςαλ ηελ αθνκνίσζε ηεο ηερληθήο. Δπηπιένλ, νη
δνθηκαζίεο πξνειέγρνπ θαη κεηειέγρνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ζε κία δηδαθηηθή ώξα ρξεζηκνπνηώληαο
ην ίδην πξόβιεκα. Οη καζεηέο ινηπόλ ζίγνπξα ζπκνύληαλ ηηο αξρηθέο απαληήζεηο ηνπο θαη
ελδερνκέλσο θάπνηνη δελ κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο αλαζεσξήζνπλ.
Σν γεγνλόο όηη ζηνλ κεηέιεγρν ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ραξαθηήξηζαλ ιαλζαζκέλα
επηπιένλ ζηνηρεία σο δεδνκέλα ή δεηνύκελα ππνδειώλεη αδπλακία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο
θαηαλόεζεο πξνβιήκαηνο. Κάπνηα από ηα επηπιένλ ζηνηρεία ζρεηίδνληαλ κε ξήκαηα πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα πεξηγξάθνπλ ιεηηνπξγίεο εηζόδνπ ή εμόδνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε όκσο ηα
ξήκαηα είραλ δηαθνξεηηθό λόεκα. Δπίζεο, ηα νπζηαζηηθά πνπ ζπλδένληαλ κε ηα παξαπάλσ ξήκαηα
δελ πεξηέγξαθαλ κέγεζνο, ηηκή ή πνζόηεηα, όπσο αλαθεξόηαλ ζηηο νδεγίεο πνπ είραλ δνζεί. Φαίλεηαη
ινηπόλ όηη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δελ κπόξεζαλ λα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά από
ην θείκελν ηεο εθθώλεζεο.
Έθπιεμε πξνθάιεζε ην γεγνλόο όηη κόλν νη κηζνί καζεηέο επηζήκαλαλ νξζά ζηελ εθθώλεζε ηα
αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο. Γελ είλαη ζαθέο αλ νη ππόινηπνη δπζθνιεύηεθαλ ή απιώο δελ
έδσζαλ ηελ απαηηνύκελε πξνζνρή. Όζνη είραλ επηζεκεηώζεη νξζά ηελ εθθώλεζε είραλ πςειόηεξεο
επηδόζεηο θαηά ηνλ κεηέιεγρν, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
παξέκβαζεο. Όκσο νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο είραλ εμαξρήο πςειόηεξεο επηδόζεηο από ηνπο
ππόινηπνπο. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη όηη επηζήκαλαλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εθθώλεζεο επεηδή
είραλ ήδε εληνπίζεη ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα. Μηα ελαιιαθηηθή εξκελεία πνπ αμίδεη λα
δηεξεπλεζεί κειινληηθά, είλαη όηη είραλ ήδε αλαιύζεη ηελ εθθώλεζε κε ηξόπν παξόκνην κε απηόλ πνπ
παξνπζηάζηεθε ζηελ παξέκβαζε.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο δελ κπνξνύλ λα γεληθεπηνύλ θαζώο νη καζεηέο πνπ
ζπκκεηείραλ, παξόιν πνπ πξνέξρνληαλ από ηξία δηαθνξεηηθά ζρνιεία, δελ απνηεινύλ νύηε ηπραίν
νύηε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα. Δπίζεο, ε ζύγθξηζε ησλ επηδόζεσλ κεηαμύ δεδνκέλσλ θαη
δεηνύκελσλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε επηθύιαμε, θαζώο ηα δεδνκέλα ήηαλ δηπιάζηα από ηα
δεηνύκελα. Σέινο, ε παξνπζία πνιιώλ ίζσλ ηηκώλ θαζώο θαη δεπγώλ κε ίδηεο ηηκέο ίζσο επεξέαζε
ηελ ηζρύ ησλ κε παξακεηξηθώλ ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ
Από ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ην βαζηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη ππάξρνπλ καζεηέο Γ΄
ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ πνπ δπζθνιεύνληαη λα εληνπίζνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα ζηελ
εθθώλεζε ελόο ππνινγηζηηθνύ πξνβιήκαηνο, απνηέιεζκα πνπ ζπκθσλεί κε πξνεγνύκελε κειέηε
(Μσξάθεο & Γαζπαξηλάηνπ, 2018). Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ δπζθνιηώλ ζρεδηάζηεθε θαη
εθαξκόζηεθε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Ζ παξέκβαζε πεξηιάκβαλε ηελ παξνπζίαζε κηαο ηερληθήο
αλάιπζεο θαη επηζεκείσζεο ηεο εθθώλεζεο, κε ζθνπό λα αλαγλσξηζηνύλ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα
δηεπθόιπλαλ ηνλ θαζνξηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ. ρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
ηεο παξέκβαζεο δελ κπόξεζαλ λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Δηδηθόηεξα, γηα ηα δεδνκέλα
ππήξμε νξηαθή επηδείλσζε ησλ επηδόζεσλ, ε νπνία δελ ήηαλ όκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αληίζεηα
ζηα δεηνύκελα θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε. Από ηε κειέηε ησλ απαληήζεσλ ησλ
καζεηώλ πξνέθπςαλ ελδείμεηο γηα επίδξαζε ηεο δνκήο ηεο εθθώλεζεο ζηηο επηδόζεηο. Δπίζεο, θάλεθε
λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα επηζεκάλνπλ ζηελ
εθθώλεζε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε ησλ δπζθνιηώλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο Λπθείνπ ζηελ θαηαλόεζε ελόο ππνινγηζηηθνύ πξνβιήκαηνο. Γηα ηνλ ιόγν
απηό ππάξρεη πξόζεζε λα ζπλερηζηεί ε έξεπλα κε ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξσλ καζεηώλ θαη ρξνληθή
επέθηαζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Αμίδεη επίζεο λα δηεξεπλεζεί εάλ ε πνιππινθόηεηα ηεο
εθθώλεζεο δπζρεξαίλεη ηνλ εληνπηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεηνύκελσλ. Δπηπιένλ, είλαη
ζεκαληηθό λα εμεηαζηεί ν ηξόπνο πνπ αλαιύνπλ ηελ εθθώλεζε νη καζεηέο κε πςειέο επηδόζεηο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A: ΔΚΦΧΝΖΖ ΑΚΖΖ
Αθνινπζεί ε εθθώλεζε ηεο άζθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα δύν θύιια εξγαζίαο (πξνέιεγρνο
θαη κεηέιεγρνο) Σα ζηνηρεία ηεο εθθώλεζεο πνπ ιήθζεθαλ ππόςε γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ
απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ έρνπλ επηζεκαλζεί κε ηελ αθόινπζε θσδηθνπνίεζε: [Δ1-Δ4] δεδνκέλα,
[Ζ1-Ζ2] δεηνύκελα, [Ε1-Ε7] επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο δεδνκέλα ή δεηνύκελα.
Ζ αγνξά ελόο απηνθηλήηνπ πνιύ ζπρλά γίλεηαη κε δόζεηο [Ε1]. Ο ππνινγηζκόο ηεο δόζεο
εμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ πξνθαηαβνιή, ην επηηόθην θαη ηέινο ηελ πεξίνδν
απνπιεξσκήο [Ε2]. πγθεθξηκέλα δίλεηαη από ηνλ ηύπν [Ε3]:
1+i m
a = i p−d
1+i m −1
a: Μεληαία δόζε
p: Αξρηθή ηηκή απηνθηλήηνπ
d: Πνζό πξνθαηαβνιήο
[Ε4, ζπλνιηθά σο επίκεηξν]
i: Μεληαίν επηηόθην
m: Πεξίνδνο απνπιεξσκήο ζε κήλεο
Να γξαθεί πξόγξακκα [Ε5] ην νπνίν λα δηαβάδεη [Ε6] ηελ ηηκή ηνπ απηνθηλήηνπ [Δ1], ην πνζό
ηεο πξνθαηαβνιήο [Δ2], ην επηηόθην [Δ3] θαη ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο [Δ4] θαη ζηε ζπλέρεηα λα
ππνινγίδεη [Ε7] ην πνζό ηεο θάζε δόζεο [Ζ1] θαζώο θαη ην πνζνζηό επηβάξπλζεο [Ζ2] ηεο ηηκήο ηνπ
απηνθηλήηνπ από ηελ αξρηθή ηνπ αμία.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B: ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ
Αθνινπζνύλ νη νδεγίεο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη δεηνύκελσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ
ζην δεύηεξν θύιιν εξγαζίαο (κεηέιεγρνο). Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ αθνινπζεί ην πξσηόηππν.
Γηαβάζηε μαλά ηελ εθθώλεζε θαη εθαξκόζηε ηα αθόινπζα βήκαηα γηα λα εληνπίζεηε ηα
δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα ηνπ πξνβιήκαηνο.
1. Τπνγξακκίζηε ξήκαηα πνπ ππνδειώλνπλ είζνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο: π.ρ. δίλεηαη, δηαβάδεη,
εηζάγεη, πιεθηξνινγεί. Δπίζεο ππνγξακκίζηε εθθξάζεηο πνπ νξίδνπλ ηηκή θάπνηνπ
κεγέζνπο: π.ρ. ην πνζνζηό ΦΠΑ είλαη …, ην όξην ησλ απνπζηώλ είλαη …
2. Βάιηε ζε θύθιν ηα νπζηαζηηθά ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ ξήκαηα/εθθξάζεηο.
3. Από ηα παξαπάλσ νπζηαζηηθά εληνπίζηε όζα πεξηγξάθνπλ κεγέζε/πνζόηεηεο/ηηκέο.
Απνθαζίζηε πνηα απνηεινύλ δεδνκέλα θαη θαηαγξάςηε ηα.
4. Τπνγξακκίζηε ξήκαηα πνπ ππνδειώλνπλ έμνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο: π.ρ. δεηείηαη,
ππνινγίδεη, βξίζθεη, γξάθεη, εκθαλίδεη, εθηππώλεη.
5. Βάιηε ζε θύθιν ηα νπζηαζηηθά ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ ξήκαηα.
6. Από ηα παξαπάλσ νπζηαζηηθά εληνπίζηε όζα πεξηγξάθνπλ κεγέζε/πνζόηεηεο/ηηκέο.
Απνθαζίζηε πνηα απνηεινύλ δεηνύκελα θαη θαηαγξάςηε ηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΠΗΝΑΚΔ ΤΝΑΦΔΗΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ
ηνπο παξαθάησ έμη πίλαθεο ζπλάθεηαο παξνπζηάδεηαη γηα θάζε δεδνκέλν (Γ1-Γ4) θαη θάζε
δεηνύκελν (Ε1-Ε2) ε κεηαβνιή ησλ απαληήζεσλ κεηαμύ ησλ δύν δνθηκαζηώλ (πξηλ: πξνέιεγρνο, κεηά:
κεηέιεγρνο). Οη απαληήζεηο έρνπλ ζεκεησζεί σο σζηή (Σ), Κελή ή Λάζνο (Κ/Λ). Κάησ από θάζε
πίλαθα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζίαο McNemar.
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10ν Παλειιήλην πλέδξην ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ΣΠΔ
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McNemar’s X2 (1) = 0,67
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (1 μέρος)
ΣΧΟΛΕΙΟ: ……………………………………………..………………

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ: ……………………………..

ΗΜ/ΝΙΑ: …………………………….

Ονοματεπώνυμο:…………………………...

Η αγορά ενός αυτοκινήτου πολύ συχνά γίνεται με δόσεις. Ο υπολογισμός της δόσης εξαρτάται
από την τιμή του αυτοκινήτου, την προκαταβολή, το επιτόκιο και τέλος την περίοδο
αποπληρωμής. Συγκεκριμένα δίνεται από τον τύπο:
(1 + i)m
a = i (p − d)
(1 + i)m − 1
a: Μηνιαία δόση
p: Αρχική τιμή αυτοκινήτου
d: Ποσό προκαταβολής
i: Μηνιαίο επιτόκιο
m: Περίοδος αποπληρωμής σε μήνες
Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει την τιμή του αυτοκινήτου, το ποσό της
προκαταβολής, το επιτόκιο και την περίοδο αποπληρωμής και στη συνέχεια να υπολογίζει το
ποσό της κάθε δόσης καθώς και το ποσοστό επιβάρυνσης της τιμής του αυτοκινήτου από την
αρχική του αξία.
[Παράδειγμα 2, Κεφ. 7, Τετράδιο Μαθητή σελ. 60]

A. Διαβάστε την παραπάνω εκφώνηση, εντοπίστε τα δεδομένα και τα ζητούμενα του
προβλήματος και καταγράψτε τα στον ακόλουθο πίνακα.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

Διονύσιος Μωράκης & Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (2ο μέρος)
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ΣΧΟΛΕΙΟ: ……………………………………………..………………

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ: ……………………………..

ΗΜ/ΝΙΑ: …………………………….

ΦΥΛΟ: Αγόρι 

Κορίτσι 

Η αγορά ενός αυτοκινήτου πολύ συχνά γίνεται με δόσεις. Ο υπολογισμός της δόσης εξαρτάται
από την τιμή του αυτοκινήτου, την προκαταβολή, το επιτόκιο και τέλος την περίοδο
αποπληρωμής. Συγκεκριμένα δίνεται από τον τύπο:
(1 + i)m
a = i (p − d)
(1 + i)m − 1
a: Μηνιαία δόση
p: Αρχική τιμή αυτοκινήτου
d: Ποσό προκαταβολής
i: Μηνιαίο επιτόκιο
m: Περίοδος αποπληρωμής σε μήνες
Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει την τιμή του αυτοκινήτου, το ποσό της
προκαταβολής, το επιτόκιο και την περίοδο αποπληρωμής και στη συνέχεια να υπολογίζει το
ποσό της κάθε δόσης καθώς και το ποσοστό επιβάρυνσης της τιμής του αυτοκινήτου από την
αρχική του αξία.
[Παράδειγμα 2, Κεφ. 7, Τετράδιο Μαθητή σελ. 60]

B. Διαβάστε ξανά την εκφώνηση και εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα για να εντοπίσετε τα
δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος.
1. Υπογραμμίστε ρήματα που υποδηλώνουν είσοδο του προγράμματος: π.χ. δίνεται,
διαβάζει, εισάγει, πληκτρολογεί. Επίσης υπογραμμίστε εκφράσεις που ορίζουν τιμή
κάποιου μεγέθους: π.χ. το ποσοστό ΦΠΑ είναι …, το όριο των απουσιών είναι …
2. Βάλτε σε κύκλο τα ουσιαστικά στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω ρήματα/εκφράσεις.
3. Από τα παραπάνω ουσιαστικά εντοπίστε όσα περιγράφουν μεγέθη/ποσότητες/τιμές.
Αποφασίστε ποια αποτελούν δεδομένα και καταγράψτε τα στον παρακάτω πίνακα.
4. Υπογραμμίστε ρήματα που υποδηλώνουν έξοδο του προγράμματος: π.χ. ζητείται,
υπολογίζει, βρίσκει, γράφει, εμφανίζει, εκτυπώνει.
5. Βάλτε σε κύκλο τα ουσιαστικά στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω ρήματα.
6. Από τα παραπάνω ουσιαστικά εντοπίστε όσα περιγράφουν μεγέθη/ποσότητες/τιμές.
Αποφασίστε ποια αποτελούν ζητούμενα και καταγράψτε τα στον παρακάτω πίνακα.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

Διονύσιος Μωράκης & Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου
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Σηαθεπών και Μεηαβληηών Ππογπάμμαηορ
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Πεπίληψη

ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ
ππνζηήξημε καζεηώλ Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηαζεξώλ θαη
κεηαβιεηώλ ελόο πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο δηδάρζεθαλ πώο λα θαζνξίζνπλ ηηο ζηαζεξέο θαη
κεηαβιεηέο, αθνύ πξώηα αλαγλσξίζνπλ ηα δεδνκέλα θαη δεηνύκελα ζηελ εθθώλεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Μεηά ηελ παξέκβαζε παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ησλ
ζσζηώλ απαληήζεσλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
πιεζπζκό. Παξόια απηά, δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζπλνιηθή επίδνζε
ησλ καζεηώλ. Από ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πξνέθπςαλ ελδείμεηο όηη ε ηθαλόηεηα
θαζνξηζκνύ ησλ ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα επεξεάδεηαη από
ηελ ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ θαη δεηνύκελσλ ηνπ πξνβιήκαηνο.
Λέξειρ κλειδιά: δηδαθηηθή πξνγξακκαηηζκνύ, αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο, Αλάπηπμε
Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ (ΑΔΠΠ).

1. Διζαγωγή
ύκθσλα κε αλαζθνπήζεηο ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο, νη κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο
ησλ αξράξησλ πξνγξακκαηηζηώλ νθείινληαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ
επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Qian & Lehman, 2017; Robins, Rountree, & Rountree, 2003;
Winslow, 1996). Σν πξόβιεκα επηηείλεηαη, ζύκθσλα κε ηνλ Winslow (1996), θαζώο
ηα απνηειέζκαηα κειεηώλ από ηελ εθαξκνγή ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό (psychology of programming) δελ αμηνπνηνύληαη θαη ηα εηζαγσγηθά
καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ εζηηάδνπλ ζην ζπληαθηηθό ησλ γισζζώλ
πξνγξακκαηηζκνύ. Αλ θαη έρνπλ πεξάζεη 23 ρξόληα, ν παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκόο
παξακέλεη επίθαηξνο. Ζ κειέηε ησλ 39 δεκνθηιέζηεξσλ αγγιόθσλσλ βηβιίσλ γηα
εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό (Kölling, 2003), θαζώο θαη ε αλάιπζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ από 85 εηζαγσγηθά καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ ζηα
παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξαιίαο θαη Νέαο Εειαλδίαο (de Raadt, 2007), έδεημε όηη ε
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επίιπζε πξνβιήκαηνο απνηειεί κηθξό πνζνζηό ηεο ύιεο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε
αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ππνηίζεηαη όηη γίλεηαη έκκεζα κέζα από
αζθήζεηο πινπνίεζεο αιγνξίζκσλ-πξνγξακκάησλ (de Raadt, 2007).
Όκσο ε έκκεζε δηδαζθαιία είλαη ρξνλνβόξα, θαζώο έρεη δηαηππσζεί ε απόςε όηη
αθόκα θαη ηέζζεξα ρξόληα παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ ελδέρεηαη λα κελ επαξθνύλ
γηα λα απνθηήζεη έλαο αξράξηνο ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία (Winslow, 1996).
Αληίζεηα, ε άκεζε δηδαζθαιία κπνξεί λα έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε
ηελ έκκεζε, ζύκθσλα κε έξεπλα ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο Πιεξνθνξηθήο από έλα
παλεπηζηήκην ηεο Απζηξαιίαο (de Raadt, Watson, & Toleman, 2009). Σν απνηέιεζκα
ηεο παξαπάλσ κειέηεο επηβεβαηώλεη ηελ αλάγθε, ε νπνία έρεη αλαδεηρζεί
επαλεηιεκκέλα ζε αλαζθνπήζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο (Qian & Lehman, 2017; Robins,
Rountree, & Rountree, 2003; Winslow, 1996), γηα ππνζηήξημε ησλ αξράξησλ
πξνγξακκαηηζηώλ ώζηε λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο.
Ζ κεζνδνινγία επίιπζεο αξηζκεηηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ Polya (1945) έρεη επεξεάζεη
ηε δηδαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζε παλεπηζηήκηα
ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηε δηδαζθαιία πξνγξακκαηηζκνύ ζε εηζαγσγηθό (Deek, Kimmel, &
McHugh, 1998) θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν (Allison & Joo, 2014). ύκθσλα κε ηε
κεζνδνινγία ηνπ Polya, ε επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο μεθηλάεη κε ηελ θαηαλόεζή ηνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θαζνξηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη δεηνύκελσλ. Απηό ην βήκα
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θαζώο από ηα δεδνκέλα θαη δεηνύκελα πξνθύπηνπλ νη
ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Deek, 1999). Όκσο νη δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ηνπ Polya δελ πεξηγξάθνπλ ηε
κεηάβαζε από ηα δεδνκέλα-δεηνύκελα ηνπ πξνβιήκαηνο ζηηο ζηαζεξέο-κεηαβιεηέο
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηό παξαηεξείηαη θαη ζηα ειιεληθά εγρεηξίδηα αιγνξηζκηθήοπξνγξακκαηηζκνύ ηεο Β΄ ΓΔΛ (Γνπθάθεο θ.α., 2014) θαη Γ΄ ΓΔΛ (Βαθάιε θ.α.,
1999/2016), κε ηηο ελόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε επίιπζε πξνβιήκαηνο λα κελ
ζπλδένληαη νξγαληθά κε ην ππόινηπν πιηθό. Σν θελό απηό πξνζπάζεζε λα εμεηάζεη ε
παξνύζα έξεπλα, δνθηκάδνληαο κηα ηερληθή θαζνξηζκνύ ησλ ζηαζεξώλ-κεηαβιεηώλ
κε βάζε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα-δεηνύκελα.
θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζεί πώο επηδξά ε θαηαλόεζε ελόο ππνινγηζηηθνύ
πξνβιήκαηνο ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο. Σα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα ήηαλ ηα αθόινπζα:
 ΔΔ1: Μπνξνύλ νη καζεηέο Γ΄ ΓΔΛ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζηαζεξέο θαη
κεηαβιεηέο ελόο πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ εθθώλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο;
 ΔΔ2: Μπνξεί ν εληνπηζκόο ησλ δεδνκέλσλ θαη δεηνύκελσλ ηνπ πξνβιήκαηνο
λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο Γ΄ ΓΔΛ λα θαζνξίζνπλ ηηο ζηαζεξέο θαη
κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο;
Από όζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρε
κειέηε ζηελ Διιάδα. Δπειπηζηνύκε όηη ηα απνηειέζκαηα ζα ζπκβάινπλ ζηελ
θαηαλόεζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο Λπθείνπ θαηά ηελ
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επίιπζε ππνινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο αιγνξηζκηθήοπξνγξακκαηηζκνύ.
Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειεί ζπλέρεηα δύν πξνεγνύκελσλ κειεηώλ ζρεηηθά κε ηελ
ηθαλόηεηα καζεηώλ Γ΄ ΓΔΛ λα θαηαλνήζνπλ έλα ππνινγηζηηθό πξόβιεκα. ηελ
πξώηε έξεπλα (Μσξάθεο & Γαζπαξηλάηνπ, 2018) δηαπηζηώζεθε όηη αξθεηνί καζεηέο
δελ κπνξνύζαλ λα εληνπίζνπλ ηα δεδνκέλα θαη δεηνύκελα ζηελ εθθώλεζε κηαο
άζθεζεο. ηε δεύηεξε έξεπλα (Μσξάθεο & Γαζπαξηλάηνπ, 2019) δνθηκάζηεθε
δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη δεηνύκελσλ κε βάζε
ιέμεηο-θιεηδηά ηεο εθθώλεζεο. Ζ παξέκβαζε δελ είρε ζεηηθή επίδξαζε ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο. Παξόια απηά ήηαλ ελζαξξπληηθό ην γεγνλόο όηη όπνπ παξαηεξήζεθε
βειηίσζε επηδόζεσλ απηή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.

2. Μεθοδολογία Έρεσνας
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017 κε ζπκκεηνρή 84 καζεηώλ Γ΄
ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ από δύν ζρνιεία: 27 (32%) από ην 26ν ΓΔΛ Αζήλαο θαη 57
(68%) από ην 2ν Πεηξακαηηθό ΓΔΛ Αζήλαο. Οη καζεηέο πξνέξρνληαλ από ηελ νκάδα
πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ θαη παξαθνινπζνύζαλ ην κάζεκα Αλάπηπμε
Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ.
Ζ έξεπλα έγηλε ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθή ρξνληάο γηα λα έρνπλ νη καζεηέο ηε κηθξόηεξε
δπλαηή εκπεηξία θαη λα αμηνινγεζεί θαιύηεξα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο. Ζ ύιε πνπ είρε θαιπθζεί επέηξεπε ζηνπο καζεηέο λα πινπνηνύλ
πξνγξάκκαηα κε δνκή αθνινπζίαο. Δπίζεο, νη καζεηέο είραλ δηδαρζεί κηα ηερληθή γηα
ηνλ εληνπηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη δεηνύκελσλ (Μσξάθεο & Γαζπαξηλάηνπ, 2019),
ηελ νπνία εθάξκνδαλ γηα έλα πεξίπνπ κήλα ζηηο αζθήζεηο πνπ επηιύνληαλ ζηελ ηάμε.
Ζ έξεπλα πεξηιάκβαλε ηξία ζηάδηα: α) πξνέιεγρν (pre-test), β) δηδαθηηθή παξέκβαζε
θαη γ) κεηέιεγρν (post-test). Όια ηα ζηάδηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κία δηδαθηηθή
ώξα από ηνπο ζπγγξαθείο ζηα ηκήκαηα πνπ δίδαζθαλ.
ηνλ πξνέιεγρν αμηνινγήζεθε ε πθηζηάκελε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο ελόο πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ
εθθώλεζε ελόο ππνινγηζηηθνύ πξνβιήκαηνο. Γηαλεκήζεθε θύιιν εξγαζίαο κε
παξαιιαγή άζθεζεο από έλα από ηα εγρεηξίδηα ηνπ καζήκαηνο (Κσηζάθεο &
Σαηαξάθε, 2017, ζει. 16). Ζ άζθεζε αθνξνύζε ζηνλ ππνινγηζκό κηζζνδνζίαο
ππαιιήινπ θαη απαηηνύζε ηελ πινπνίεζε δνκήο αθνινπζίαο (βι. Παξάξηεκα Α). Από
ηνπο καζεηέο δεηήζεθε λα θαζνξίζνπλ ηηο ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο, ρσξίο λα
αλαπηύμνπλ ην αληίζηνηρν πξόγξακκα.
Αθνινύζεζε ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, θαηά ηελ νπνία παξνπζηάζηεθε ηερληθή γηα ηνλ
θαζνξηζκό ησλ ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηα δεδνκέλα
θαη δεηνύκελα ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ηερληθή πεξηιάκβαλε ηα εμήο βήκαηα: α)
εληνπηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη δεηνύκελσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή πνπ είραλ
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ήδε δηδαρζεί νη καζεηέο (Μσξάθεο & Γαζπαξηλάηνπ, 2019), β) δηάθξηζε ησλ
δεδνκέλσλ ζε ζηαζεξήο θαη κεηαβιεηήο ηηκήο, γ) νξηζκό ζηαζεξώλ γηα θάζε
δεδνκέλν ζηαζεξήο ηηκήο, δ) νξηζκό κεηαβιεηώλ γηα θάζε δεδνκέλν κεηαβιεηήο
ηηκήο θαη γηα θάζε δεηνύκελν. Ζ ηερληθή εμεγήζεθε από ηνπο δηδάζθνληεο ρσξίο λα
γίλεη πξαθηηθή εθαξκνγή από ηνπο καζεηέο.
Ζ έξεπλα νινθιεξώζεθε κε ηνλ κεηέιεγρν πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε
ηεο παξέκβαζεο. Γηα ηνλ κεηέιεγρν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα άζθεζε κε ηε δνθηκαζία
πξνειέγρνπ. Γηαλεκήζεθε λέν θύιιν εξγαζίαο, ζην νπνίν εθηόο από ηελ εθθώλεζε
ηεο άζθεζεο ππήξρε πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ παξέκβαζε.
Από ηνπο καζεηέο δεηήζεθε λα εθαξκόζνπλ ηελ ηερληθή γηα λα πξνζδηνξίζνπλ εθ
λένπ ηηο ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ αμηνινγήζεθαλ κε θξηηήξηα πνπ ζπλδηακνξθώζεθαλ από
ηνπο ζπγγξαθείο. Καη’ αξράο επηιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία ηεο εθθώλεζεο πνπ
αλακέλνληαλ σο νξζέο απαληήζεηο. Έηζη πξνέθπςαλ πέληε δεδνκέλα (Γ1-Γ5) θαη ηξία
δεηνύκελα (Ε1-Ε3), ηα νπνία αληηζηνηρνύζαλ ζε ηξεηο ζηαζεξέο (Σ1-Σ3) θαη πέληε
κεηαβιεηέο (ΜΔ1-ΜΔ5) (βι. Παξάξηεκα Α). ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηεθε ε αθόινπζε
θσδηθνπνίεζε γηα ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ: α) σζηό, β) Λάζνο, γ) Κελό (γηα
ζηνηρείν πνπ δελ εληνπίζηεθε). Κάζε θύιιν εξγαζίαο αμηνινγήζεθε αλεμάξηεηα από
θάζε ζπγγξαθέα θαη ζε πεξίπησζε δηαθνξώλ ην ηειηθό απνηέιεζκα πξνέθπςε κεηά
από ζπδήηεζε ησλ ζπγγξαθέσλ.

3. Ανάλσζη και Αποηελέζμαηα
Από ηνπο 84 καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εμαηξέζεθαλ από ηα
απνηειέζκαηα 19 (23%). Οη ζπγθεθξηκέλνη παξέδσζαλ θελό ην θύιιν εξγαζίαο
κεηειέγρνπ ελώ είραλ ζπκπιεξώζεη ην θύιιν εξγαζίαο πξνειέγρνπ. Απέκεηλαλ έηζη
65 καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
ηελ Δηθόλα 1 απνηππώλεηαη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα ηηο ζηαζεξέο θαη
κεηαβιεηέο ζηηο δύν δνθηκαζίεο (πξνέιεγρνο, κεηέιεγρνο), θαζώο θαη ε θαηαλνκή
ησλ απαληήζεσλ γηα ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα θαη δεηνύκελα. Οη πςειόηεξεο
επηδόζεηο θαηαγξάθεθαλ ζε ζηαζεξέο (Σ1, Σ2 θαη ζηηο δύν δνθηκαζίεο), ελώ νη
ρακειόηεξεο ζε κεηαβιεηέο (ΜΔ3 ζηνλ πξνέιεγρν, ΜΔ2 ζηνλ κεηέιεγρν). Μία
ζηαζεξά (Σ3) δπζθόιεςε πεξηζζόηεξν ηνπο καζεηέο ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ
παξέκβαζε. Μεηά ηελ παξέκβαζε νη ζσζηέο απαληήζεηο απμήζεθαλ ζε πέληε
πεξηπηώζεηο (Σ1, Σ2, ΜΔ3, ΜΔ4, ΜΔ5) θαη κεηώζεθαλ ζηηο ππόινηπεο (νξηαθή
κείσζε γηα Σ3 θαη ΜΔ1, κεγαιύηεξε κείσζε γηα ΜΔ2). Ζ αμηνιόγεζε ησλ
κεηαβνιώλ απηώλ έγηλε κε ηε δνθηκαζία McNemar γηα δεύγε θαηεγνξηθώλ
δεδνκέλσλ (βι. Παξάξηεκα Β). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη απμήζεηο ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην επίπεδν ηνπ 5% (ΜΔ3, ΜΔ5) θαη 10% (Σ1, Σ2, ΜΔ4)
κε κεγάιν κέγεζνο ζηαηηζηηθήο επίδξαζεο (effect size). Αληίζεηα νη κεηώζεηο δελ
ήηαλ ζεκαληηθέο θαη ε αληίζηνηρε επίδξαζε ήηαλ κηθξή ή κεζαία.
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Δικόνα 1. Καηαλνκή απαληήζεωλ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ
πξνβιήκαηνο (Σ: ζηαζεξά, ΜΔ: κεηαβιεηή, Γ: δεδνκέλν, Ε: δεηνύκελν, ΠΡΗΝ:
πξνέιεγρνο, ΜΔΣΑ: κεηέιεγρνο)
Ζ θαηαλνκή ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά καζεηή γηα ηηο ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο
παξνπζίαζε δύν άληζεο θνξπθέο ζηα άθξα (βι. Δηθόλα 2). Γηακνξθώζεθαλ δειαδή
δύν νκάδεο, όζνη εληόπηζαλ ζσζηά όιεο ηηο ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο θαη όζνη δελ
βξήθαλ θακία. ηηο ζηαζεξέο ε παξέκβαζε δελ είρε κεγάιε επίδξαζε ζηηο ζπλνιηθέο
επηδόζεηο, θαζώο ε θαηαλνκή παξέκεηλε ζρεδόλ αλαιινίσηε. Αληίζεηα, ζηηο
κεηαβιεηέο κεηά ηελ παξέκβαζε δεκηνπξγήζεθε κηα ηξίηε θνξπθή. ύκθσλα κε ηε
κε παξακεηξηθή δνθηκαζία πξνζεκαζκέλεο δηάηαμεο (signed rank) ηνπ Wilcoxon γηα
δεύγε δεδνκέλσλ, νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ δνθηκαζηώλ πιεζίαζαλ ην επίπεδν
ζεκαληηθόηεηαο ηνπ 10% αιιά ηειηθά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (ζηαζεξέο:
W=199,5 Z=1,45 p=0,146 – κεηαβιεηέο: W=399 Ε=1,39 p=0,164). Σν κέγεζνο ηεο
ζηαηηζηηθήο επίδξαζεο, όπσο εθηηκήζεθε κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο δηζεηξηαθήο
δηάηαμεο (rank biserial) rrb = |Z|/√(2Ν), ήηαλ κηθξό ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ
Cohen (1992) γηα ηνλ ζπληειεζηή rrb (0,1 κηθξό, 0,3 κεζαίν, 0,5 κεγάιν) ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο (ζηαζεξέο: rrb=0,13 – κεηαβιεηέο: rrb=0,12).
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4. Σσζήηηζη
Ζ θαηαλνκή ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά καζεηή παξνπζίαζε δύν θνξπθέο. ηα
εηζαγσγηθά καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ δηθόξπθεο
θαηαλνκέο ζηηο επηδόζεηο. Απηό νθείιεηαη αθελόο ζε απνθιίζεηο ηνπ καζεζηαθνύ
επηπέδνπ ηεο ηάμεο θαη αθεηέξνπ ζηελ νξγάλσζε ηεο ύιεο (Robins, 2010).
Αξθεηνί καζεηέο ραξαθηήξηζαλ ιαλζαζκέλα σο δεηνύκελα όζα δεδνκέλα έπξεπε λα
δηαβαζηνύλ (Γ4-Γ5). Σν ιάζνο απηό είλαη ζπλεζηζκέλν θαη νθείιεηαη ζηε δπζθνιία
ησλ αξράξησλ πξνγξακκαηηζηώλ λα δηαθξίλνπλ ηα δεδνκέλα από ηηο ελέξγεηεο ηνπ
αιγόξηζκνπ (Dalbey, Tourniaire, & Linn, 1986).
Ζ ζηαζεξά πνπ δπζθόιεςε πεξηζζόηεξν ηνπο καζεηέο ήηαλ ην πνζνζηό θξαηήζεσλ
επί ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ (Σ3). Ζ κειέηε ησλ απαληήζεσλ έδεημε όηη αξθεηνί δελ
κπόξεζαλ λα δηαθξίλνπλ ην πνζνζηό (Σ3) από ην πνζό ησλ θξαηήζεσλ (ΜΔ4) θαη
ελδερνκέλσο απηή ήηαλ ε αηηία γηα ηηο ρακειέο επηδόζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηαζεξά.
Γεληθά νη επηδόζεηο ζηα δεδνκέλα-δεηνύκελα ήηαλ πςειόηεξεο από όηη ζηηο
ζηαζεξέο-κεηαβιεηέο. Δμαίξεζε απνηέιεζαλ δύν κεηαβιεηέο (ΜΔ1, ΜΔ2) πνπ
αληηζηνηρνύζαλ ζε δεδνκέλα εηζόδνπ (Γ3, Γ4). Σα δεδνκέλα απηά δπζθόιεςαλ ηνπο
καζεηέο, θαζώο ζε απηά θαηαγξάθεθαλ ηα πςειόηεξα πνζνζηά θελώλ απαληήζεσλ
θαη επηπιένλ ραξαθηεξίζηεθαλ ιαλζαζκέλα από αξθεηνύο σο δεηνύκελα.
Οξηζκέλα επξήκαηα, όπσο εμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα, ππνδεηθλύνπλ όηη θάπνηνη καζεηέο
κπεξδεύηεθαλ από ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ καζεηώλ
ζπκπιήξσζε ην θύιιν εξγαζίαο πξνειέγρνπ αιιά παξέδσζε θελό ην θύιιν εξγαζίαο
κεηειέγρνπ. ε όιεο ηηο ζηαζεξέο-κεηαβιεηέο ππήξμαλ καζεηέο πνπ κεηά ηελ
παξέκβαζε άιιαμαλ απαληήζεηο πνπ ήηαλ αξρηθά ζσζηέο (βι. Παξάξηεκα Β). Ζ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ (ζρεδόλ 90%) εληόπηζε ζσζηά θαζέλα από ηα
ηξία δεηνύκελα, αιιά νη ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο (ΜΔ3-ΜΔ5)
ήηαλ ρακειόηεξεο από 20 έσο 30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ην
κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ήηαλ κεγάιν, ελώ αληίζεηα όπνπ ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ
ζεκαληηθά ε επίδξαζε ήηαλ κηθξή. Απηό νθείιεηαη ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο
έξεπλαο. Δηδηθόηεξα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο (Ν=65), νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ κε ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 80% κόλν
κεγάιεο επηδξάζεηο (Cohen, 1992).
Ο ζρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο ελδερνκέλσο επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε ήηαλ ζύληνκε θαη πεξηιάκβαλε απιή
παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο ρσξίο πξαθηηθή εθαξκνγή από ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, νη
δύν δνθηκαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κία δηδαθηηθή ώξα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε
ίδηα άζθεζε. πλεπώο νη καζεηέο ζπκνύληαλ ηηο αξρηθέο απαληήζεηο ηνπο θαη απηό
ίζσο ηνπο απέηξεςε λα ηηο δηνξζώζνπλ.
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνύλ λα γεληθεπηνύλ, θαζώο νη καζεηέο
πξνέξρνληαλ από δύν ζρνιεία ηεο ίδηαο πόιεο, ελώ δελ ππήξμε εθπξνζώπεζε ηεο
νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ πνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο. Ωο εθ ηνύηνπ ν
πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο δελ απνηειεί νύηε ηπραίν νύηε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα.
Δπίζεο, ην γεγνλόο όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγε έξεπλα ζε καζεηέο Γ΄
ΓΔΛ, δελ έδσζε δπλαηόηεηα γηα ζύγθξηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.

5. Σσμπεράζμαηα
ύκθσλα κε ηελ έξεπλα, νξηζκέλνη καζεηέο δπζθνιεύηεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο
ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο ελόο πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ εθθώλεζε ηνπ
αληίζηνηρνπ πξνβιήκαηνο. Οη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο
κεηαβιεηέο. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε, ε νπνία είρε ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο
λα θαζνξίζνπλ ηηο ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο από ηα δεδνκέλα θαη δεηνύκελα ηνπ
αληίζηνηρνπ πξνβιήκαηνο, θξίλεηαη ελ κέξεη επηηπρεκέλε. Δηδηθόηεξα, ζε πέληε από
ηηο νθηώ ζηαζεξέο-κεηαβιεηέο ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ησλ ζσζηώλ
απαληήζεσλ. ηηο ππόινηπεο ηξεηο παξαηεξήζεθε κείσζε πνπ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Όπνπ κεηώζεθαλ νη ζσζηέο απαληήζεηο, νη επηδόζεηο ζηα αληίζηνηρα
δεδνκέλα-δεηνύκελα ήηαλ από ηηο ρακειόηεξεο πνπ θαηαγξάθεθαλ. Παξά ηε ζεηηθή
επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, ε βειηίσζε ησλ
ζπλνιηθώλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ δελ ήηαλ αλάινγε. Έηζη, κεηά ηελ παξέκβαζε
δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο αλά
καζεηή νύηε γηα ηηο ζηαζεξέο νύηε γηα ηηο κεηαβιεηέο. Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ
ηεο έξεπλαο πεξηόξηζε ηε ζηαηηζηηθή ηζρύ ησλ ειέγρσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κε
ζπλέπεηα λα εληνπηζηνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα κόλν όηαλ ην κέγεζνο
ηεο επίδξαζεο ήηαλ κεγάιν.
θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν ηξόπνο θαηαλόεζεο ελόο ππνινγηζηηθνύ
πξνβιήκαηνο θαη όρη λα πξνηαζεί κηα ηερληθή πνπ λα εμαζθαιίδεη βειηίσζε ησλ
επηδόζεσλ. Δμάιινπ, από ηα απνηειέζκαηα είλαη ζαθέο όηη νξηζκέλνη καζεηέο δελ
κπόξεζαλ λα εθαξκόζνπλ ηελ ηερληθή ελώ θάπνηνη άιινη κπεξδεύηεθαλ θαη άιιαμαλ
απαληήζεηο πνπ ήηαλ ζσζηέο. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο αμίδεη λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ
ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αλαιύνπλ ηελ εθθώλεζε ελόο πξνβιήκαηνο θαη
εληνπίδνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επίιπζή ηνπ, ώζηε λα ζρεδηαζηνύλ ηερληθέο
πνπ λα αληαπνθξίλνληαη όζν ην δπλαηό θαιύηεξα ζην καζεζηαθό ζηπι θαζελόο.
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Παράρηημα Α: Δκθώνηζη Άζκηζης
Αθνινπζεί ε εθθώλεζε ηεο άζθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο δνθηκαζίεο
πξνειέγρνπ θαη κεηειέγρνπ. Σα ζηνηρεία ηεο εθθώλεζεο πνπ ιήθζεθαλ ππόςε γηα
ηελ αμηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ έρνπλ επηζεκαλζεί σο εμήο: [Γ1-Γ5]
δεδνκέλα, [Ε1-Ε3] δεηνύκελα, [ΣΤ1-ΣΤ3] ζηαζεξέο, [ΜΔ1-ΜΔ5] κεηαβιεηέο.
«ε κηα εηαηξεία ν κηζζόο ελόο ππαιιήινπ θαζνξίδεηαη από ηνλ βαζηθό κηζζό, ηα
επηδόκαηα θαη ηηο θξαηήζεηο. Σν επίδνκα γάκνπ είλαη €30 [Γ1, ΣΤ1] θαη ην επίδνκα
γηα θάζε παηδί είλαη €20 [Γ2, ΣΤ2]. ηνλ βαζηθό κηζζό γίλνληαη θξαηήζεηο 15% [Γ3,
ΣΤ3].
Να γξαθεί πξόγξακκα ζε ΓΛΩΑ πνπ λα δηαβάδεη ηνλ βαζηθό κηζζό [Γ4, ΜΔ1]
ηνπ ππαιιήινπ θαη ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ ηνπ [Γ5, ΜΔ2]. ηε ζπλέρεηα λα
ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηνλ αθαζάξηζην κηζζό (πξν θξαηήζεσλ) [Ε1, ΜΔ3], ην
ζύλνιν ησλ θξαηήζεσλ [Ε2, ΜΔ4] θαη ηνλ ηειηθό κηζζό (κεηά ηηο θξαηήζεηο) [Ε3,
ΜΔ5], ηππώλνληαο θαηάιιειν κήλπκα.»

Παράρηημα Β: Πίνακες Σσνάθειας
ηνπο αθόινπζνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ησλ απαληήζεσλ κεηαμύ ησλ
δνθηκαζηώλ (πξηλ: πξνέιεγρνο, κεηά: κεηέιεγρνο) γηα θάζε ζηαζεξά (Σ1-Σ3) θαη
κεηαβιεηή (ΜΔ1-ΜΔ5). Οη απαληήζεηο έρνπλ ζεκεησζεί σο σζηή (), Κελή ή
Λάζνο (Κ/Λ). Κάησ από θάζε πίλαθα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζίαο
McNemar κε δηόξζσζε ζπλέρεηαο (X2 θαη p). ηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα
έρνπλ επηζεκαλζεί κε * όηαλ p<0,1 θαη ** όηαλ p<0,05. Γηα εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο
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ηεο επίδξαζεο έρεη ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο g ηνπ Cohen [g = |β/(β+γ) – 0,5| =
|γ/(β+γ) – 0,5|, όπνπ β, γ ηα κε ελαξκνληζκέλα δεύγε, δειαδή ην πιήζνο ησλ καζεηώλ
πνπ άιιαμαλ απάληεζε]. Σν κέγεζνο ηεο επίδξαζεο έρεη ραξαθηεξηζηεί ζύκθσλα κε
ηα θξηηήξηα ηνπ Cohen (1992) γηα ηνλ ζπληειεζηή g (0,05 κηθξό, 0,15 κεζαίν, 0,25
κεγάιν).
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Abstract
This paper reports the results of a teaching intervention to support 12 th grade students define
program constants and variables. Students were instructed how to determine constants and
variables by first identifying givens and unknowns in the problem statement. After the
intervention, a statistically significant increase in correct answers was observed in the majority
of constants and variables, for the specific population. However, there was not a statistically
significant change in the overall student performance. Analysis of responses provided hints
that the ability to define program constants and variables might be affected by the ability to
identify problem givens and unknowns.
Keywords: programming pedagogy, novice programmers, “Application Development in a
Programming Environment” course.
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ΗΜ/ΝΙΑ: …………………………….

Ονοματεπώνυμο:…………………………..

Σε μια εταιρεία ο μισθός ενός υπαλλήλου καθορίζεται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και
τις κρατήσεις. Το επίδομα γάμου είναι €30 και το επίδομα για κάθε παιδί είναι €20. Στον βασικό
μισθό γίνονται κρατήσεις 15%.
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει τον βασικό μισθό του υπαλλήλου και τον
αριθμό των παιδιών του. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει τον ακαθάριστο μισθό (προ
κρατήσεων), το σύνολο των κρατήσεων και τον τελικό μισθό (μετά τις κρατήσεις), τυπώνοντας
κατάλληλο μήνυμα.
[Βασισμένο στην Άσκ. 10, Κεφ. 1, Οδηγίες Μελέτης Μαθητή σελ. 16]

Διαβάστε την παραπάνω εκφώνηση και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες εντολές σε
ΓΛΩΣΣΑ για να δηλώσετε τις σταθερές και μεταβλητές του προγράμματος που πρέπει να
γραφτεί.
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ΦΥΛΟ: Αγόρι 

Κορίτσι 

Σε μια εταιρεία ο μισθός ενός υπαλλήλου καθορίζεται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και
τις κρατήσεις. Το επίδομα γάμου είναι €30 και το επίδομα για κάθε παιδί είναι €20. Στον βασικό
μισθό γίνονται κρατήσεις 15%.
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει τον βασικό μισθό του υπαλλήλου και τον
αριθμό των παιδιών του. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει τον ακαθάριστο μισθό (προ
κρατήσεων), το σύνολο των κρατήσεων και τον τελικό μισθό (μετά τις κρατήσεις), τυπώνοντας
κατάλληλο μήνυμα.
[Βασισμένο στην Άσκ. 10, Κεφ. 1, Οδηγίες Μελέτης Μαθητή σελ. 16]

Διαβάστε ξανά την εκφώνηση και εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα.
1. Εντοπίστε τα δεδομένα και τα ζητούμενα και καταγράψτε τα στον παρακάτω πίνακα.
2. Αν στην εκφώνηση ορίζεται τιμή για κάποια δεδομένα καταγράψτε την στον πίνακα.
3. Για τα παραπάνω δεδομένα ελέγξτε αν από την εκφώνηση προκύπτει ότι η τιμή θα
παραμένει σταθερή και συμπληρώστε κατάλληλα τον πίνακα.
4. Με βάση την εκφώνηση και την κρίση σας καθορίστε τον τύπο κάθε δεδομένου και
ζητούμενου και συμπληρώστε κατάλληλα τον πίνακα.
5. Δηλώστε ως σταθερές του προγράμματος τα δεδομένα των οποίων η τιμή θα παραμένει
σταθερή (για τα δεδομένα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει οριστεί τιμή).
6. Δηλώστε ως μεταβλητές του προγράμματος τα δεδομένα των οποίων η τιμή θα
μεταβάλλεται.
7. Δηλώστε ως μεταβλητές του προγράμματος όλα τα ζητούμενα.
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