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1. Σκοποί ενόηηηαρ 

 Να ζπλνςηζζνχλ νη βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζην λεπηαγσγείν  

 Να δνζνχλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα 

2. Πεπιεσόμενα ενόηηηαρ 

ηελ ελφηεηα απηή δίλνληαη παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο, ηα κέζα, ηνπο ζθνπνχο, ηα πιηθά 

θαη ηα πεξηερφκελα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζην λεπηαγσγείν. 

  



3. Άξονερ για ηη διδαζκαλία ηηρ γλώζζαρ ζηο ππώηο ζσολείο  
 

ε θάζε πεξίπησζε ε δηδαζθαιία πξέπεη λα μεθηλά απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη λα 

απνηεινχλ δπλεηηθέο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο νη νπνίεο ζα βησζνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Mε ηνλ ηξφπν απηφ ε γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα απνθηά ιεηηνπξγηθή αμία αθνχ ζπλδέεηαη κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

πσο έρεη αλαθεξζεί, φηαλ θηάλνπλ ζην Nεπηαγσγείν ηα λήπηα μέξνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ είλαη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ επηθνηλσλία κε άιινπο. ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία έρνπλ πξν πνιινχ 

μεπεξάζεη ηηο λεπηαθέο ρξήζεηο-ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο θαη έρνπλ εηζέιζεη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

ησλ ελειίθσλ. Σν πξψην ζρνιείν απνηειεί πξνλνκηαθή πεξηνρή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ γξαπηφ φζν θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν.  

Αζθαιψο, ζε φια ηα ζηάδηα κάζεζεο ν βαζηθφο πφξνο είλαη ε γιψζζα. Η εθκάζεζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, πξνθνξηθήο αιιά θαη (θπξίσο) 

γξαπηήο. Δίλαη ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δνκηθψλ δηαθνξψλ νκηιίαο θαη γξαθήο. 

Ο γξαπηφο ιφγνο εμππεξεηεί δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνλ πξνθνξηθφ. ηελ 

αλζξψπηλε ηζηνξία ε γξαθή (κνξθέο εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο, κε πξνηαζηαθέο ιεηηνπξγηθέο 

πνηθηιίεο, καζεκαηηθά, εθπεθξαζκέλα κε ζχκβνια-δάλεηα απφ ηα γξαπηά ζχκβνια) εκθαλίζηεθε 

πνιχ αξγφηεξα απφ ηελ νκηιία πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δπλαηέο δηαδηθαζίεο απνζήθεπζεο θαη 

κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ απφ ρξνληθή θαη ηνπηθή απφζηαζε. (Σα πξψηα γξαπηά θείκελα αθνξνχλ 

ιίζηεο εκπνξηθψλ πξντφλησλ). 

Ο γξαπηφο ιφγνο έρεη δηθφ ηνπ ιεμηθνγξακκαηηθφ ραξαθηήξα: νλνκαηηθά ζχλνια, ππφηαμε, 

θαηλφκελα, αθεξεκέλα αληηθείκελα. Η γξαθή αλαπαξηζηά ηνλ θφζκν ζαλ κηα ζεηξά αληηθεηκέλσλ: ζε 

αληίζεζε κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηα ζχκβνιά ηεο (γξαθήκαηα ζηα αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα) είλαη 

αληηθείκελα, νη ιέμεηο είλαη δηαθξηηά αληηθείκελα παξαηήξεζεο. 

Η θαηαγξακκέλε γιψζζα ψζεζε ηνπο αλζξψπνπο λα ζηνραζηνχλ ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο, επηηξέπνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα γίλεη ε  ε γιψζζα αληηθείκελν 

πεξηγξαθήο.  

ηε ζπλέρεηα ζα εζηηάζνπκε θπξίσο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, σο άκεζα δηαπιεθφκελν κε ηνλ 

γξαπηφ. H εμάζθεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ γίλεηαη κε ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα άκεζνπ ελδηαθέξνληνο. 

H εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη απφ θάπνηνλ/α καζεηή/-ηξηα ή απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε, εθθξάδνληαη απφςεηο, αληηξξήζεηο, πξνηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ. Oη εθπαηδεπηηθνί παξεκβαίλνπλ δηνξζψλνληαο ην ιφγν ηνπο κφλν φηαλ είλαη 

απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θαηάιιεινπ κελχκαηνο. O παξαγφκελνο πξνθνξηθφο 

ιφγνο ζπρλά καγλεηνθσλείηαη ψζηε λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη βειηίσζεο 

απφ ηελ νκάδα.  

H καγλεηνθψλεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη πηζηή θαηαγξαθή ηνπ θαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε γξαπηφ ιφγν ζηνρεχεη θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ πξνθνξηθνχ θαη 



γξαπηνχ ιφγνπ. Oη αλαγθαίεο κεηαηξνπέο ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ φια ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην γξαπηφ απφ ην πξνθνξηθφ ιφγν. Mε ηνλ ηξφπν απηφ παξάγεηαη 

θείκελν ην νπνίν, ελψ δηαηεξεί ην αξρηθφ ηνπ πεξηερφκελν, είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

γξαπηνχ επηπέδνπ χθνπο.   

H ρξήζε ηνπ καγλεηνθψλνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

δηάθνξεο κνξθέο ιφγνπ θαη δηάθνξεο πνηθηιίεο ηεο γιψζζαο, λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο, λα ηηο 

εζσηεξηθεχζνπλ ζηελ πξννπηηθή απηφλνκεο παξαγσγήο ιφγνπ ζε αλάινγεο κνξθέο. Γίλεηαη 

ζπγρξφλσο δπλαηή ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ή θαη θαηαιιειφηεξσλ ηξφπσλ γηα ηε λνεκαηηθή-

επηθνηλσληαθή πιεξφηεηα ησλ εθθσλήζεσλ. Έηζη νη καζεηέο/-ηξηεο βξίζθνληαη ζηε ζέζε λα θξίλνπλ 

θαη ελδερνκέλσο λα βειηηψζνπλ ηνλ παξαγφκελν ιφγν αλάινγα κε πνιπδηάζηαηα θξηηήξηα θη φρη, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζρνιηθφ θψδηθα. Kαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη επίζεο εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαγισζζηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ νη 

νπνίεο ζπλήζσο ππνηηκψληαη. 

Aζθαιψο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ γξαπηφ ιφγν κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ 

πιεξφηεηά ηνπο ζε παηδηά πνπ έρνπλ ήδε γλψζε θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ γξαπηνχ θψδηθα ηεο γξαθήο. 

Πάλησο, νη πξνζεγγίζεηο ηνπ πξψηκνπ ή αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ (πνιχ επξχηεξεο απφ ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο γξαθήο/αλάγλσζεο) ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία [βι. ελφηεηα 5] έρνπλ δείμεη φηη ηίπνηα 

δελ εκπνδίδεη ηε ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηε ζπζηεκαηηθή 

εμάζθεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

Η ελαζρφιεζε κε θάζε είδνο θεηκέλνπ (απφ ηα θφκηθο, ηηο πηλαθίδεο, ηηο αθίζεο, ηνπο ράξηεο, ηα 

γξαπηά ησλ παηδηψλ θηι. ζε ηζφηηκε βάζε κε ηα εηθνλνγξαθεκέλα παξακχζηα θαη ηα θείκελα πνπ 

απνηεινχζαλ ην επλνεκέλν είδνο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο) απνηειεί πιένλ θνηλφ ηφπν ηεο 

θπζηθήο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ (βι. θαη ην ΓΔΠΠ γηα ην λεπηαγσγείν). Ο πινχηνο θαη ε 

δχλακε ησλ δηαθνξεηηθψλ θεηκέλσλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο [βι. ελφηεηα 7] ηνπο σο πφξσλ 

λνήκαηνο αλαδεηθλχεηαη θαη αμηνπνηείηαη ζην ζχγρξνλν ζρνιείν [βι. ελφηεηα 6].  

H εκπινθή ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα γίλεη κε πνιππνίθηιεο δξαζηεξηφηεηεο. H παληνκίκα, γηα 

παξάδεηγκα, εμνηθεηψλεη ην λήπην κε ηα πξφζζεηα κελχκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εμσιεθηηθή 

επηθνηλσλία. Kαηαλνεί δειαδή φηη πέξα απφ ηε «ιεμίγισζζα» (ηα γισζζηθά ζεκεία) ππάξρεη θαη ε 

«κηκφγισζζα» (νη ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θηι.) πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ, ρξσκαηίδνπλ θαη κεξηθέο θνξέο ππνθαζηζηνχλ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

H αλάιεςε ξφισλ επίζεο απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ηελ πεξίπησζή καο, ε δξακαηνπνίεζε δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ 

απηνζθνπφ ηεο ηππηθήο ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο γεγνλφησλ. Πξέπεη λα ηδσζεί σο επθαηξία θαη σο 

κέζν πξνθεηκέλνπ κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα ππνδπζνχλ, δειαδή λα «αλαιάβνπλ» δηαθνξεηηθνχο 

θνηλσληθνχο ξφινπο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο.  

Aο δνχκε έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο, κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο, παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

κπνξνχλ λα θαζνδεγεζνχλ ζηε δηαηχπσζε δηαθφξσλ αηηεκάησλ (αίηεζε βνήζεηαο, εμππεξέηεζεο 

θηι.) (Γηαλλίζε & Πιηφγθνπ 1993). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζηφρνο είλαη ε παξαγσγή 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1419/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%205_%CE%97%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1419/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%207_%CE%9A%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%9D%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1419/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%206_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf


πξνθνξηθνχ ιφγνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζε δηαθνξεηηθέο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ζθνπφο είλαη λα ελεξγνπνηεζνχλ νη πξαγκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ ιεθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηθαλνπνίεζεο ελφο αηηήκαηνο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο. Tν ζέκα 

«δηαηππψζεηο αηηεκάησλ» ζα έπξεπε λα απνηειεί κία επξεία ελφηεηα δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηνλ ηππηθφ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ A.Π.  

Tα παηδηά θαινχληαη λα αλαιάβνπλ έλαλ θνηλσληθφ ξφιν θαη λα ηνλ πξαγκαηψζνπλ γισζζηθά, 

ηθαλνπνηψληαο έλαλ αξρηθφ ζθνπφ (πξφζεζε). Kαινχληαη λα «δξακαηνπνηήζνπλ», λα απνδψζνπλ 

δειαδή κε ζεαηξηθφ ηξφπν πηζαλνχο θαη θαηάιιεινπο δηαιφγνπο. H ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

δηαθέξεη απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη εθφζνλ δελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλν ζελάξην, ζθεληθά, θνζηνχκηα 

θηι. αιιά κφλν δεδνκέλνη θνηλσληθνί ξφινη θαη πξνζέζεηο. 

H αλάιεςε ξφισλ γίλεηαη απφ δεπγάξηα παηδηψλ, φπνπ ην θαζέλα έρεη δηαθνξεηηθφ ξφιν ζηελ 

πξνηεηλφκελε αιιειεπίδξαζε. Yπάξρεη δειαδή ν ξφινο ηνπ παηδηνχ πνπ δηαηππψλεη ην αίηεκα θαη ν 

ξφινο ηνπ παηδηνχ πνπ ππνδχεηαη ην ζπκκαζεηή, ην θίιν, ηνλ ελήιηθα θηι. αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε. 

Aο ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ δελ πξέπεη λα εθιεθζνχλ απφ 

ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο σο παξαηλέζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηξφπνπο θαιήο ζπκπεξηθνξάο. Aπηφ ζην 

νπνίν ζηνρεχνπλ είλαη λα θαηαλνήζνπλ φηη είλαη εμίζνπ απνηειέζκαηηθφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ π.ρ. ηελ 

έθθξαζε «Γψζε κνπ ηε κπνγηά» γηα ην δηπιαλφ ηνπο ζπκκαζεηή/ξηα φηαλ νη ζπλζήθεο νηθεηφηεηαο 

είλαη θαηάιιειεο, ή λα ηελ ελαιιάμνπλ κε ηελ πεξηζζφηεξν επγελή έθθξαζε «Mπνξψ λα πάξσ ηε 

κπνγηά ζνπ;», φηαλ δελ δηαηεξνχλ ζρέζεηο νηθεηφηεηαο. πσο επίζεο λα θαηαλνήζνπλ φηη αξθεί π.ρ. 

λα δεηήζνπλ απφ ηε γλσζηή γεηηφληζζα λα ηνπο νδεγήζεη ζην ζπίηη ηνπο ρσξίο πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλίζεηο, θάηη πνπ είλαη εληειψο αθαηάιιειν φηαλ απεπζχλνπλ ην αίηεκα ζηνλ άγλσζην 

πεξαζηηθφ ή ζηνλ αζηπλνκηθφ πνπ βξέζεθε ζην δξφκν ηνπο.  

Άιιεο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη ηα 

αληαγσληζηηθά ή ζπλεξγαηηθά παηρλίδηα, πνπ πξνζνκνηάδεη κηα γλσζηή θαζεκεξηλή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. Παξφκνηα ρξεζηκφηεηα έρεη ε νξγάλσζε ελφο ζρεδίνπ θαη 

(π.ρ. «Θέινπκε λα πάκε κία εθδξνκή· πψο πξέπεη λα ηελ νξγαλψζνπκε»), έηζη  ψζηε ηα παηδηά λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φινπο ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα ηo νξγαλψζνπλ, ή ε 

ζπδήηεζε γηα ηελ επίιπζε ελφο ζέκαηνο, φπνπ ηα παηδηά παίξλνπλ ην ιφγν ρσξίο λα δηαθφπηνληαη 

παξά κφλν γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ ζπληνληζκφ ηεο ζπδήηεζεο. 

Παξφκνηεο πεξηζηάζεηο, πνπ αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ λα εηθάζνπλ ηη ιέλε θάπνηα 

πξφζσπα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ αλ ηα παξσζήζνπκε λα 

θαληαζηνχλ ηη ιέλε, γηα παξάδεηγκα, πξφζσπα ζε δηάθνξεο εηθφλεο φπνπ παξνπζηάδνληαη δξάζεηο 

θαη γεγνλφηα (εηθφλεο ρσξίο ηνλ γισζζηθφ ππνκλεκαηηζκφ ηνπο). Kαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα νηθνλνκηθφηεξα θξηηήξηα πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά φρη κφλν λα εηθάζνπλ αιιά θαη 

λα αηηηνινγήζνπλ γηαηί ηζρχεη απηφ πνπ ππέζεζαλ φηη ιέλε νη ήξσεο ηεο εηθφλαο. 

Απφ κηα άιιε ζθνπηά, νη εηθφλεο κε δξάζε πξνζψπσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πνιχηηκν πιηθφ 

γηα ηελ παξαγσγή απζεληηθνχ ιφγνπ ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε ή είδε ιφγνπ. Έλα βήκα είλαη ε 



δηαδηθαζία πεξηγξαθήο [βι. ελφηεηα 7: Πεξηγξαθή], πνπ απνηειεί έλα απφ ηα πξψηα κειήκαηα ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. H πεξηγξαθή ζηελ πεξίπησζή καο δελ πξέπεη λα ζεκαίλεη ηε (γισζζηθή) 

θαηαγξαθή γλσξηζκάησλ κηαο εηθφλαο ή ελφο αληηθεηκέλνπ ην νπνίν φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

γλσξίδνπλ θαη έρνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο. Kάηη ηέηνην είλαη αλνχζην εθφζνλ δελ ππάξρεη θαλέλα 

άιιν θίλεηξν γηα ηα παηδηά πέξα απφ ην λα θαηαλνήζνπλ φηη ε/ν λεπηαγσγφο ζέιεη λα 

«πεξηγξάςνπλ» ηελ εηθφλα (κνινλφηη ηε γλσξίδεη πνιχ θαιχηεξα απφ ηα ίδηα) θαη λα θάλνπλ 

παξαγσγή ιφγνπ κφλν θαη κφλν γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. Aληίζεηα, ε πεξηγξαθή, γηα παξάδεηγκα, 

απφ έλα παηδί κηαο εηθφλαο ηελ νπνία ηα ππφινηπα δελ βιέπνπλ νχηε γλσξίδνπλ αιιά πξέπεη λα ηελ 

θαηαλνήζνπλ ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφ θίλεηξν γισζζηθήο 

παξαγσγήο κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Γηαθνξεηηθά ινηπφλ ζα θαηνλνκάζνπλ απιψο έλα αληηθείκελν ή 

κηα εηθφλα θαη δηαθνξεηηθά ζα ηελ πεξηγξάςνπλ (κε πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο) αλάινγα 

κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν.  

Ίδηαο θαηεγνξίαο δηδαθηηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε αθήγεζε [βι. ελφηεηα 7: Αθήγεζε]. Oη 

καζεηέο/-ηξηεο ρξεηάδεηαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηξφπνπο απνηειεζκαηηθήο αθήγεζεο, δειαδή 

αθήγεζεο ε νπνία ζα είλαη απνιχησο θαηαλνεηή απφ ηνπο αθξναηέο πνπ δελ έρνπλ ππφςε ηνπο ην 

πιαίζην δξάζεο ηνπ αθεγεκέλνπ γεγνλφηνο. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ, ηα παηδηά δελ πξέπεη λα έρνπλ 

κφλν ηα θαηάιιεια γισζζηθά «εξγαιεία» θαη λα θαηαλννχλ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ άιινπ (αθξναηή), 

αιιά θαη λα έρνπλ πξαγκαηηθά, απζεληηθά θίλεηξα γηα λα αθεγεζνχλ. 

Η αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο [βι. ελφηεηα Δπηρεηξεκαηνινγία] απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά 

είδε πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν θαη ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ είδνο, θαζψο ζθνπφο ηεο είλαη 

αλ επεξεάζεη ηνπο δέθηεο πξνθεηκέλνπ λα δερηνχλ ή λα απνξξίςνπλ ηε ζέζε ηνπ πνκπνχ. Σν 

επηρείξεκα ινηπφλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κφλν εθφζνλ ππάξρεη ζέζε θαη αληίζεζε ζε έλα ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε πξφβιεκα, θαη κπνξεί λα πεξηέρεη αηηηνινγήζεηο, εμεγήζεηο, πεξηγξαθέο θηι. Σα 

παηδηά κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο πεξηνρήο επηθνηλσλίαο  φηαλ εκπιέθνληαη 

ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκάησλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή.  

Έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα παηδηά πνιχ πξηλ ην δηδαρηνχλ 

ζπζηεκαηηθά είλαη ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ, δειαδή δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζεκείσλ (βι. ελφηεηα 7: Πνιπηξνπηθφηεηα). Οη εηθφλεο, νη αξηζκνί, νη ράξηεο, νη 

πηλαθίδεο αλαπαξηζηψληαη κε δηαθνξεηηθά -εμσγισζζηθά- ζεκεία θαη δηαθξίλνληαη  π.ρ. απφ ηα 

γξάκκαηα ή ηνπο ήρνπο ηεο γιψζζαο. Αιιά θαη ζε έλα βηβιίν δηαθξίλεηαη ν ηίηινο ή ην φλνκα ηνπ/ηεο 

ζπγγξαθέα, νη εηθφλεο απφ ην γισζζηθφ θείκελν θηι. Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά δηαθξίλνπλ 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηξφπσλ. Απηή ε πξψηκε ζπλεηδεηνπνίεζε νδεγεί ηα παηδηά ζηελ επίγλσζε 

ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ, ε νπνία απνηειεί θαη βαζηθή αξρή θάζε δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. ην λεπηαγσγείν ε πνιπηξνπηθφηεηα είλαη θαζεκεξηλφ εξγαιείν γηα ηε ζχλδεζε ηεο 

γιψζζαο κε ηνπο κε γισζζηθνχο ηξφπνπο.   

Μηα αιιειέλδεηε πηπρή αθνξά ηε κεηαγισζζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επίγλσζε ησλ παηδηψλ. H 

κεηαγισζζηθή δηάζηαζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ λα κηινχλ 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1419/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%207_%CE%9A%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1419/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%207_%CE%9A%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1419/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%207_%CE%9A%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%9D%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf


ζρεηηθά κε ηε γιψζζα. Aθφκα θη αλ ζεσξήζνπκε φηη ε «ελεξγεηηθή» ηνπο γλψζε ηεο γιψζζαο είλαη 

πεξηνξηζκέλε, πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη ε «παζεηηθή» γισζζηθή ηνπο γλψζε είλαη δηεπξπκέλε, 

θάηη πνπ ζπκβαίλεη κε θάζε νκηιεηή/ηξηα. Bέβαηα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη δχζθνιν λα δηδαρηνχλ 

φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε κεηαγισζζηθή γλψζε ησλ γισζζηθψλ 

κεραληζκψλ. Ωζηφζν, νη καζεηέο/-ηξηεο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζπζηεκαηηθά ζην ζρνιηαζκφ ηεο 

γιψζζαο θαη ζηελ απνκφλσζε ή ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζηελ εκπεηξηθή ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θαλφλσλ (κεηαγιψζζα/αλάιπζε 

ζπζηήκαηνο). 

πσο αλαθέξζεθε, ε κεηαγισζζηθή επίγλσζε θαη ε «δηδαζθαιία» ηεο ζην πξψην ζρνιείν 

ρξεηάδεηαη λα είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε θαη εληαγκέλε ζε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Η αλάιπζε 

επνκέλσο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο [θσλεκηθή επίγλσζε, γξαθνθσλεκηθή αληηζηνίρεζε, 

γξακκαηηθή, ζεκαζηνινγία θηι.] πξέπεη λα εληάζζνληαη νξγαληθά θαη ηζνξξνπεκέλα κέζα ζην 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζε απηή ηελ πεξηνρή, πεξηζζφηεξν ίζσο απφ ηηο 

άιιεο, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πνιχ ζαθή γλψζε ηεο κεηαγιψζζαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο. 

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ζχγρξνλεο γισζζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο δίλνπλ βάξνο ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε πνηθηιίεο ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ρσξίο λα παξακειεί ηελ αλάιπζή ηεο γηα ηελ απφθηεζε κεηαγισζζηθήο επίγλσζεο. H 

πξνυπφζεζε απηήο ηεο επηινγήο ζηεξίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ πφξηζκα ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζεκειηψλεηαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο. Έηζη, ε επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε 

κεραληθή άζθεζε ησλ παηδηψλ ζε δηάθνξα γισζζηθά θαηλφκελα αιιά ηνπο δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο 

γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην κεραληζκφ παξαγσγήο απνηειεζκαηηθνχ ιφγνπ, αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ επηθνηλσληαθψλ ζπκθξαδνκέλσλ.  

Oη καζεηέο/ηξηεο αλαγλσξίδνληαη σο θχξηνη ζπληειεζηέο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη 

δεκηνπξγνί ιφγνπ (πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ) κέζα ζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ηερλεηέο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο. Bεβαίσο ε ζρνιηθή ηάμε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη φιεο εθείλεο ηηο (πξαγκαηηθέο) 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ γισζζν-ζεκεησηηθνχ δπλακηθνχ· νχηε 

κπνξεί λα απνθεπρζεί ν αζχκκεηξνο θαη πξνζρεκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο. 

Mπνξεί φκσο ε δηδαζθαιία λα μεθχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο εθ ησλ άλσ ζηνρνζεζίαο (ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζην αμίσκα ηεο ππνηηζέκελεο αληηθεηκεληθφηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

απνηειεζκάησλ) θαη λα βξεη θαηάιιεινπο ηξφπνπο νξζνινγηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζε γεληθεπκέλεο γισζζηθέο αλάγθεο. 

Aπ‟ ηελ άιιε, παξφκνηεο πξνζεγγίζεηο απαηηνχλ θαη δηαθνξεηηθφ ηχπν δηδαθηηθήο πξαθηηθήο απφ 

ηελ παξαδνζηαθή. Πξνυπνζέηνπλ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο παξαδνρέο, ηα επηζηεκνληθά 

πνξίζκαηα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην. Kπξίσο ζεκαίλεη φηη νη ίδηνη/-εο νη εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζηξψλνπλ 

ηα δηδαθηηθά ηνπο ζρέδηα, ρσξίο λα ζηεξίδνληαη ζηα πξνζρεδηαζκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 



ζηνρνζεζίεο. Πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ αλάγθε λα ππάξμεη, ηδηαίηεξα ζην λεπηαγσγείν, έλα 

πξφγξακκα πνπ λα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ απφθηεζε ειέγρνπ απφ ηα παηδηά πάλσ ζηηο γισζζηθέο ρξήζεηο ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πεξηζηάζεσλ 

επηθνηλσλίαο. 

4. Βαζικέρ απσέρ για ηη διδαζκαλία ηηρ γλώζζαρ ζηο νηπιαγυγείο 
 

4.1 Γνώζειρ, μέζα, ζκοποί, ςλικά, πεπιεσόμενα 

 αθήο επίγλσζε γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Γελ 

παξαγλσξίδεηαη ην φηη ε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ηαπηφρξνλα θαη “δηδαζθαιία” ησλ 

πεηζαξρηψλ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο (“καζαίλνπκε ηε γιψζζα, καζαίλνπκε γηα ηνλ θφζκν, 

καζαίλνπκε πεξί ηεο γιψζζαο”). 

 Γλψζεηο γηα ηα θαηλφκελα, ιεηηνπξγίεο, είδε ιφγνπ/θεηκέλσλ, γισζζηθέο πξάμεηο θ.ν.θ. ζηα 

νπνία ζέινπκε λα εζηηάζνπκε δηδαθηηθά.  

 Δζηηαζκφο ζηε ζεκαζηνινγηθή πνηθηιφηεηα, ζηε ζεκεησηηθή δχλακε ηεο γιψζζαο θαη ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηεο κε άιια ζπζηήκαηα. 

 Δπηθέληξσζε ζην λφεκα θαη ζηηο κνξθέο πνπ είλαη θαηαιιειφηεξεο γηα ηε κεηάδνζε 

κελπκάησλ. Η αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο.  

 αθήο αληίιεςε ηνπ ζθνπνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ζηε βάζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ, ηεο γισζζηθήο ηνπο αλάπηπμεο, ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ. 

 Απζεληηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη θίλεηξα γηα ηελ επηθνηλσλία. Παηρλίδηα, ππφδπζε 

ξφισλ, παληνκίκα θηι. 

 Μείσζε ηεο δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο- νη λεπηαγσγνί ζε ξφιν ζπληνληζηή/-ηξηαο. 

 Υξήζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ (γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ). Πνηθηιία εηδψλ ιφγνπ. 

 Πεξηβάιινλ ηάμεο πνπ λα επλνεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη θαηαλφεζεο γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη ηε παηγληψδε δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Δπίγλσζε θαη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ (γιψζζα, κηκφγισζζα, 

παληνκίκα, εηθφλεο, ζρέδηα, ράξηεο θηι, αιιά θαη πξνθνξηθή/γξαπηή γιψζζα). Οκνηφηεηεο, 

αλαινγίεο, δηαθνξέο, ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. 

 Δπθαηξίεο θαη θίλεηξα γηα ηελ παξαγσγή/θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ.  

 Γξαθή/αλάγλσζε, θσλεκηθή επίγλσζε, γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία: Απζεληηθέο παξαγσγέο 

ησλ παηδηψλ. Καηαγξαθή πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε καγλεηφθσλν/κεηαηξνπή ηνπ ζε γξαπηφ. 

Παηρλίδηα θαη ηζηνξίεο γηα ηελ άζθεζε ζηε ζπιιαβηθή θαη θσλεκαηηθή αληηθαηάζηαζε, 

παξαπνκπή ζε πίλαθεο αλαθνξάο θαη ήδε γλσζηά γξαπηά ζχκβνια θηι. 



 Κξηηηθφο ζηνραζκφο ζηηο ππνδείμεηο ηνπ ΑΠ, επαλαλνεκαηνδφηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνο φθεινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ηνπ θνηλσληθνχ θαη ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ, δεκηνπξγία πιηθψλ. 

5. Ιδέερ για δπαζηηπιόηηηερ γλυζζικού γπαμμαηιζμού 
 

Οη παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο απνηεινύλ κεξηθά κόλν από ηα παξαδείγκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

πξνηαζνύλ γηα ην πξώην ζρνιείν ώζηε αθελόο λα έρνπλ λόεκα γηα ηα παηδηά θαη αθεηέξνπ λα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο θάζε θνξά δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. εκεησηένλ όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ρξεηάδεηαη πάληα 

λα είλαη εληαγκέλεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην δξάζεο γηα ηα παηδηά θαη λα κελ είλαη 

απνκνλσκέλεο από ην ππόινηπν πξόγξακκα. 

Καηά ζπλέπεηα, ε νπζηαζηηθή πινπνίεζή ηνπο επαθίεηαη ζε εζάο! 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζπλεξγάζηεθε ε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

Μαξία Αζαλαζνπνύινπ. 

 

5.1 Κπςμμένορ θηζαςπόρ 

Σηόσοι: 

• Υξήζε ιεθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ 

• Υξήζε εξσηεκαηηθψλ πξνηάζεσλ θαη πξνζηαθηηθήο 

• Υξήζε ηνπηθψλ θαη ρξνληθψλ επηξξεκάησλ 

Υλικά: Έλαο πίλαθαο δηπιήο εηζφδνπ κε ηέζζεξηο γξακκέο θαη ηέζζεξηο ζηήιεο απφ ρνληξφ ραξηφλη 

ζε αληίηππα φζα θαη νη νκάδεο καο, ζπλ έλαο επηπιένλ, καξθαδφξνη, κηθξέο θαξηειίηζεο ελφο 

ρξψκαηνο. 

Με αθνξκή κηα ηζηνξία γηα έλαλ θξπκκέλν ζεζαπξφ πνπ ηνλ αλαθάιπςαλ θάπνηα παηδηά κειεηψληαο 

θαη ζπδεηψληαο γηα έλα ράξηε κε «θξπθά ζεκάδηα», κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε ζηα παηδηά λα 

θάλνπκε θάηη αλάινγν.  

Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε νκάδεο θαη ηνπο δίλνπκε απφ έλα ραξηφλη κε ηνλ πίλαθα. Σνπο δεηάκε λα 

πξνηείλνπλ αληηθείκελα πνπ κπνξνχκε λα δσγξαθίζνπκε ζηα θνπηάθηα ηνπ πίλαθα (π.ρ. έλα δέληξν, 

έλα ζπίηη, κηα ζθάια, . Δπηιέγνπκε ηέζζεξα θαη καδί κε ηα παηδηά απνθαζίδνπκε ζε πνηα θνπηάθηα ζα 

ηα δσγξαθίζνπκε. ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζηε δηθή ηνπ θαξηέια ηνπνζεηεί έλα «ζεζαπξφ». 

Έλα παηδί απφ θάζε νκάδα, κε ηε ζεηξά ξσηά, έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηα ζρέδηα, π.ρ. «Μήπσο 

ν ζεζαπξφο είλαη έλα θνπηάθη θάησ απφ ην δέληξν;». Κάζε θνξά ηελ εξψηεζε θάλεη θάπνην άιιν 

παηδί απφ θάζε νκάδα, έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά. Κάζε θνξά πνπ ηα παηδηά παίξλνπλ 

αξλεηηθή απάληεζε ηνπνζεηνχλ κηα θαξηειίηζα ζε απηφ ην θνπηί, έηζη ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο 



πηζαλέο ζέζεηο.  ιεο νη νκάδεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ έλα θαξηειάθη ζηε ζέζε πνπ δελ ππάξρεη ν 

ζεζαπξφο, άζρεηα κε ην αλ ξψηεζε ε άιιε νκάδα, έηζη ψζηε λα κελ μαλαθάλνπλ ηελ ίδηα εξψηεζε. 

πλερίδνπλ έσο φηνπ θάπνηα νκάδα λα εληνπίζεη ην ζεζαπξφ. Απηή ζα είλαη ε ληθήηξηα νκάδα 

5.2 Φανηαζηικό ηαξίδι 

Σηόσοι: 

• Καλφλεο αθήγεζεο 

• Υξήζε ιεμηινγίνπ γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα 

• Πεξηγξαθή ηνπίσλ 

Υλικά: Κάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ κεηαθνξηθά κέζα, αληηθείκελα, ηνπία, πξφζσπα κε δηάθνξεο 

εθθξάζεηο 

Ξεθηλάκε κηα ζπδήηεζε γηα ηα ηαμίδηα: πνχ έρνπκε πάεη, κε πνηνπο, ηη είδακε, ηη καο άξεζε, θάηη 

πεξίεξγν πνπ καο ζπλέβε θ.ν.θ. Απνθαζίδνπκε λα θάλνπκε ηαμίδηα κε ηε θαληαζία καο. Υσξίδνπκε 

ηηο θάξηεο ζε θαηεγνξίεο (κέζα κεηαθνξάο, αληηθείκελα, ηνπία, θ.ι.π.) θαη ηηο ηνπνζεηνχκε αλάπνδα. 

Κάζε παηδί παίξλεη ηξεηο θάξηεο απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (ππνρξεσηηθά κηα απφ ηα κεηαθνξηθά 

κέζα θαη ηα ηνπία θαη επηιεθηηθά άιιε κηα απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο) θαη πξνζπαζεί κε βάζε απηέο λα 

δηεγεζεί ην θαληαζηηθφ ηνπ ηαμίδη.  

Οη ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ ζα κπνξνχζαλ είηε λα θαηαγξάθνληαη απφ ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε λα 

ερνγξαθνχληαη. 

5.3 Βπείηε ηην ιζηοπία μος 

Σηόσοι: 

• Καηαλφεζε ηεο δφκεζεο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ θαη παξαγσγή 

• Υξήζε αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ 

Υλικά: Μαγλεηφθσλν, θαζέηα 

Λέκε ζηα παηδηά φηη ζπλέβε θάηη πνπ καο έδσζε κεγάιε ραξά ή καο μάθληαζε θ.ι.π., αιιά φηη δελ ζα 

ηνπο δηεγεζνχκε ην γεγνλφο. Θα ηνπο πνχκε κφλν ηξεηο ιέμεηο, γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα θαληαζηνχλ 

ηη κπνξεί λα έγηλε. Σνπο ιέκε ινηπφλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά, π.ρ. “ηειέθσλν, πνδήιαην, ςάξηα”. Σα παηδηά 

αξρίδνπλ λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη ζηγά ζηγά δεκηνπξγείηαη κηα ηζηνξία.  

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ή καγλεηνθσλεί ηηο ηδέεο ησλ 

παηδηψλ. ηε ζπλέρεηα απηή ε ηζηνξία πξέπεη λα απνθηήζεη κνξθή αθήγεζεο, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχκε λα ηε δηεγεζνχκε ζε θάπνηνλ άιιν (π.ρ. ζεηξά γεγνλφησλ, πξσηαγσληζηέο, δξάζεηο θηι). 

Σέινο, θάπνην παηδί ή ε/ν λεπηαγσγφο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία φπσο έρεη πξνθχςεη. 



5.4 Ακποζηισίδα 

Σηόσοι: 

• Υξήζε εηδηθνχ ιεμηινγίνπ 

• Υξήζε αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ 

• Γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρηζε 

Υλικά: Υαξηηά, κνιχβηα 

Έρνπκε εηνηκάζεη απφ πξηλ ηα ραξηηά κε ηε ιέμε πνπ ζα επεμεξγαζηνχκε, ζηα νπνία ε ιέμε είλαη 

γξακκέλε θάζεηα θαη δίπια ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα λα γξάςνπλ ηα παηδηά ηη θαηλνχξηεο ιέμεηο. 

Γηα λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά ηη είλαη κηα αθξνζηηρίδα, επηιέγνπκε κηα ιέμε θαη φινη καδί βξίζθνπκε 

πξνθνξηθά ιέμεηο πνπ λα αξρίδνπλ κε ηα γξάκκαηά ηεο θαη λα έρνπλ θάπνηα ζεκαζηνινγηθή ζρέζε 

καδί ηεο. Γηα παξάδεηγκα ζην γξάκκα Π ηεο ιέμεο «πεηαινχδα» ηαηξηάδεη ην «πινπκηζηή», ην 

«πεηάεη», «πνιχρξσκε», «παπαξνχλα», θηι.  

Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηελ αθξνζηηρίδα κε ηα παηδηά, ηελ αθήλνπκε ζπκπιεξσκέλε ζην πίλαθα. Σα 

παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ αθξνζηηρίδα επηιέγνληαο θαηά βνχιεζε κηα απφ 

ηηο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε γξάκκα. Βάδνπκε ρξφλν, πξνθεηκέλνπ ε δξαζηεξηφηεηα λα 

απνθηήζεη παηγληψδε ραξαθηήξα θαη αλαδεηθλχεηαη σο ληθήηξηα νκάδα εθείλε πνπ ζα ηε 

ζπκπιεξψζεη πην γξήγνξα. ην ηέινο, φιεο νη νκάδεο επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ηηο ιέμεηο πνπ 

επέιεμαλ θαη ην πψο ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρηθή. 

5.5 Δικονο-γπαθώ 

Σηόσοι: 

• Γεκηνπξγία απηνζρέδηνπ θψδηθα κε εηθφλεο 

• Αληηθαηάζηαζε εηθφλσλ κε ιέμεηο 

• πλεηδεηνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ εηθνληζηηθνχ θψδηθα 

Υλικά: Υαξηί ηνπ κέηξνπ, θφιιεο Α4, καξθαδφξνη, θφιια 

Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δπν νκάδεο. Γηαβάδνπκε ζε θάζε νκάδα απφ κηα κηθξή ηζηνξία, πνπ 

απνηειείηαη απφ ζχληνκεο θαη απιέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη απφ ιέμεηο πνπ λα κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ κε εηθφλα. Παξάδεηγκα ηζηνξίαο θαηάιιειεο γη‟ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ην εμήο: «Μηα 

κέξα πνπ είρε πνιχ ήιην, πήγα κε ηε κακά κνπ ζηελ παηδηθή ραξά. Έπαημα κε άιια παηδηά, έθαλα 

θνχληα θαη έθαγα έλα κεγάιν παγσηφ. Έπεηηα γχξηζα ζην ζπίηη κνπ». (φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο  

ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε απιέο απεηθνλίζεηο). 



Η θάζε νκάδα ζπλεξγάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη πνηεο ιέμεηο ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε εηθφλα. 

Αθνχ απνθαζίζνπλ δσγξαθίδνπλ ζε έλα κηθξφ θνκκάηη ραξηί ηελ αληίζηνηρε ιέμε θαη ηελ θνιινχλ 

πάλσ ζηε ιέμε. ηε ζπλέρεηα ε κηα νκάδα επηρεηξεί λα δηαβάζεη ηελ ηζηνξία ηεο άιιεο θαη αθνχ 

νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία, νη νκάδεο ιέλε αλ φλησο ε ηζηνξία ηνπο εηπψζεθε φπσο ήηαλ ή αλ 

έγηλαλ ιάζε θαη παξαλνήζεηο απφ ηελ άιιε νκάδα. ε πεξίπησζε πνπ ηζρχζεη ην δεχηεξν ζπδεηάκε 

κε ηα παηδηά γηαηί κπνξεί λα ζπλέβε απηφ θαη πψο ζα κπνξνχζε λα δηνξζσζεί. 

5.6 Η εικονογπαθημένη ιζηοπία μαρ 

Σηόσοι: 

• Γεκηνπξγία εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο 

• πλεηδεηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε εηθφλεο 

 

Υλικά: Υαξηφληα, πηλέια, ρξψκαηα 

Με αθνξκή έλα ηξαγνχδη πνπ αθνχκε, πξνηείλνπκε ζηα παηδηά λα ην κεηαηξέςνπκε ζε ηζηνξία θαη λα 

ηε δψζνπκε ζε θάπνηνπο άιινπο λα ηε δηαβάζνπλ. Σα παηδηά δηαιέγνπλ πνηα ζηηγκηφηππα απφ ην 

ηξαγνχδη ζα ήζειαλ λα κεηαηξέςνπλ ζε εηθφλα θαη ηα ρσξίδνπκε ζε δπν νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 

δσγξαθίζνπλ ηηο εηθφλεο, δηαθνξεηηθέο ε θάζε νκάδα. Η εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία κπνξεί λα πάξεη 

πνιιέο κνξθέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ηελ κεηαηξέςνπκε ζε θφκηθο ηνπνζεηνχκε ηηο 

δσγξαθηέο κε ηε ζεηξά θαη πξνζζέηνπκε «κπαινλάθηα».  

πδεηάκε γηα ην ηη κπνξεί λα ιέεη θάζε εηθφλα, θαη πξνηξέπνπκε ηα παηδηά λα γξάςνπλ κφλα ηνπο. Αλ 

απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηα βνεζάκε εκείο. Σέινο, δέλνπκε ην θφκηθο ζαλ βηβιηαξάθη θαη ην δίλνπκε ζε 

κηα άιιε ηάμε γηα λα δηαβάζνπλ θαη εθείλα ηα παηδηά ηελ ηζηνξία καο.  

Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε απιά λα κελ βάινπκε «κπαινλάθηα» ζε κηα ήδε ππάξρνπζα 

εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία θαη κε απαξαίηεηεο, ελδερνκέλσο, πξνζζήθεο λα ηε δηακνξθψζνπκε ζε 

παξακχζη. 

5.7 Ποιο είναι ηο πποφόν 

Σηόσοι: 

• Υξήζε ιφγνπ πξνψζεζεο πξντφλησλ 

Υλικά: Γηάθνξεο έληππεο δηαθεκίζεηο θαη παηρλίδηα απφ ηελ ηάμε 

Φέξλνπκε ζηελ αίζνπζα κηα δηαθήκηζε πνπ καο έθαλε εληχπσζε θαη ζπδεηάκε κε ηα παηδηά γηα ην 

πεξηερφκελφ ηεο, ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί, ηη κπνξεί λα καο έθαλε εληχπσζε θαη γηαηί. πδεηάκε 

επίζεο γηα ηα είδε ησλ δηαθεκίζεσλ, θαη πνπ κπνξνχκε λα ηα ζπλαληήζνπκε (ηειεφξαζε, 

ξαδηφθσλν, πεξηνδηθά, δξφκν θιπ). 



ηαλ δνχκε φηη ηα παηδηά έρνπλ αληηιεθζεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θεηκέλνπ δηαθήκηζεο ηνπο 

πξνηείλνπκε λα επηιέμνπλ έλα αληηθείκελν απφ ηελ αίζνπζα κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή 

ηνπο δηαθήκηζε.  

ην ηέινο ζπδεηάκε γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δηαθήκηζή ηνπο θαη απφ πνηα 

κέζα (ξαδηφθσλν, πεξηνδηθά θηι), θαζψο θαη ην αλ ζα ηε δηαθνξνπνηνχζαλ αλάινγα κε ην κέζν θαη 

πψο.  

 

5.8 Ποια είναι η απσή; 

Σηόσοι: 

• Παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ 

• Άζθεζε ηεο θαληαζίαο 

Αθεγνχκαζηε ζηα παηδηά έλα παξακχζη (πνπ λα κελ είλαη γλσζηφ ψζηε λα θηλεηνπνηεζεί ε θαληαζία 

ησλ παηδηψλ) απνθξχπηνληαο ηνπο ηελ αξρή. ηαλ ηειεηψζνπκε ηελ αθήγεζε, δεηάκε απφ ηα παηδηά 

λα θαληαζηνχλ ηη κπνξεί λα ζπλέβε ζηελ αξρή ψζηε λα εμειηρζεί έηζη ε ηζηνξία. Οη ηδέεο ησλ παηδηψλ 

θαηαγξάθνληαη ε καγλεηνθσλνχληαη.  

Θα κπνξνχζακε επηπιένλ λα απνθξχςνπκε ην ηέινο, αληί ηεο αξρήο ή λα πνχκε κφλν ηελ αξρή θαη 

ην ηέινο. ε θάζε πεξίπησζε εμαζθαιίδνπκε ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ.. 

5.9 Τι θα γινόηαν αν… 

Σηόσοι: 

• Παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ 

• Άζθεζε ηε θαληαζίαο 

• χλζεζε ηζηνξίαο 

Δπηιέγνπκε έλα παξακχζη πνπ είλαη γλσζηφ ζηα παηδηά θαη εμαζθαιίδνπκε πσο φια ηα παηδηά ην 

ζπκνχληαη. Αλ δελ ην ζπκνχληαη πξνηξέπνπκε ηα παηδηά πνπ ην γλσξίδνπλ θαιά λα ην ζπκίζνπλ ζηα 

ππφινηπα. ηε ζπλέρεηα ηνπο ζέηνπκε εξσηήκαηα π.ρ. «ηη πηζηεχεηε φηη ζα γηλφηαλ αλ ε 

Κνθθηλνζθνπθίηζα δελ ζπλαληνχζε ην ιχθν ζην δάζνο θαη ζπλαληνχζε θάπνην άιιν δψν;».Σα παηδηά 

δηαηππψλνπλ ηηο εθδνρέο ηνπο, ηηο νπνίεο θαηαγξάθνπκε, θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε 

παξαιιαγέο γλσζηψλ παξακπζηψλ. 

 

5.10 Το δικό μαρ ποίημα 

Σηόσοι: 



• Οκνηνθαηαιεμία/ζπιιαβηθή επίγλσζε 

• Παξαγσγή πνηήκαηνο 

Λέκε ζηα παηδηά έλα πνίεκα θαη ην καζαίλνπκε καδί ηνπο. Φξνληίδνπκε λα είλαη κηθξφ θαη θαηαλνεηφ 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ην απνκλεκνλεχζνπλ εχθνια.  

Αθνχ ην κάζνπκε θαη ην πνπλ αλά δπν ζε κνξθή δηαιφγνπ, ηα πξνηξέπνπκε λα αιιάμνπλ ηηο ιέμεηο 

πνπ έρνπλ νκνηνθαηαιεμία (π.ρ. αληί γηα «πεηαινχδα»,  «γάηα») ψζηε λα θηηάμνπλ έλα δηθφ ηνπο 

πνίεκα.  

 

5.11 Κοίηα ποιορ μιλάει! 

 

Σηόσοι: 

• Αλάιεςε ξφισλ θαη πξνθνξηθνί δηάινγνη 

• Καιιηέξγεηα θαληαζίαο. 

Υλικά: θσηνγξαθίεο δψσλ, αληηθεηκέλσλ, θπηψλ 

Γείρλνπκε ζηα παηδηά κηα θσηνγξαθία είηε δπν αληηθεηκέλσλ είηε δπν δψσλ είηε θπηψλ, είηε 

ζπλδπαζηηθά ησλ παξαπάλσ, θαη θξνληίδνπκε λα κελ ππάξρεη πξνθαλήο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. 

Πξνηξέπνπκε ηα παηδηά λα θαληαζηνχλ ηη είδνπο δηάινγνη ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ αλάκεζά 

ζηα αληηθείκελα ή ηα πξφζσπα ησλ θσηνγξαθηψλ. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην δίλνπκε θάπνηα 

παξαδείγκαηα ζηελ αξρή.  

 

5.12 Γιαγυνιζμόρ αινίγμαηορ 

Σηόσοι: 

• Υξήζε επηζέησλ θαη ραξαθηεξηζκψλ 

• Απφδνζε ηδηνηήησλ 

Λέκε ζηα παηδηά φηη γίλεηαη έλαο δηαγσληζκφο γηα ην θαιχηεξν αίληγκα ζρεηηθά  π.ρ. κε ηελ πεηαινχδα, 

ζ‟ έλα πεξηνδηθφ, θαη ηνπο δεηάκε λα ζθεθηνχλ απφ έλα θαη λα καο ην πνπλ ψζηε λα ην γξάςνπκε ή 

λα ην γξάςνπλ (φπσο κπνξνχλ) κφλα ηνπο γηα λα ην ζηείινπκε ζην πεξηνδηθφ θαη λα ιάβνπκε κέξνο 

ζην δηαγσληζκφ.  



Σελ επφκελε εβδνκάδα θέξλνπκε βξαβεία ζ‟ φια ηα παηδηά γηαηί θέξδηζαλ φια ηα αηλίγκαηα (πρ « 

κνξθε θαη πινπκηζηή, ζηα ινπινχδηα θαηνηθεί. Ση είλαη;» ή «Δίλαη έληνκν, έρεη πνιχρξσκα θηεξά θαη 

πίλεη λέθηαξ απφ ηα ινπινχδηα. Ση είλαη;»). 

 

5.13  Δπιζηολή εξαθάνιζηρ 

Σηόσοι: 

• Παξαγσγή γξαπηήο αλαθνίλσζεο 

 Αλαθνηλψλνπκε ζηα παηδηά φηη ράζεθε έλα ζθπιάθη απφ ηε γεηηνληά θαη νη ηδηνθηήηεο ηνπ καο 

παξαθάιεζαλ λα ηνπο βνεζήζνπκε λα βξεζεί. πδεηάκε κε ηα παηδηά πψο ζα κπνξνχζακε λα 

βνεζήζνπκε θαη ηνπο πξνηείλνπκε λα γξάςνπκε κηα επηζηνιή πνπ ζα ηε ζηείινπκε ζε ηνπηθή 

εθεκεξίδα ψζηε λα θνηλνπνηήζνπκε ην γεγνλφο. Πξηλ γξάςνπκε ηελ επηζηνιή ζπδεηάκε γηα ην ηη ζα 

πξέπεη λα πεξηέρεη θαη πνηα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο. ηε 

ζπλέρεηα ηελ βάδνπκε ζε θάθειν θαη γξάθνπκε απ‟ έμσ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ 

απνζηνιέα.  

Αληίζηνηρα ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία κηαο αθίζαο πνπ ζα αλαιακβάλακε λα 

θνιιήζνπκε εκείο ζηηο θνιψλεο ηεο γεηηνληάο. 

5.14  Γημιοςπγία ηαςηόηηηαρ 

Σηόσοι: 

• Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ηαπηφηεηαο 

 

Υλικά: ραξηφλη, θσηνγξαθίεο 

Γείρλνπκε ζηα παηδηά πψο είλαη ε «ηαπηφηεηά» καο θαη ηη πεξηέρεη απηή, δειαδή, ην φλνκά καο, 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θιπ. Αθνχ δνπλ ηα παηδηά ηη πεξηέρεη απηή ε ηαπηφηεηα, ηνπο δείρλνπκε ηηο 

θσηνγξαθίεο δηάθνξσλ δψσλ. πδεηάκε κε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δειαδή, πνην είλαη ην φλνκά 

ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θιπ .  

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, ζηηο νπνίεο δίλνπκε απφ κηα εηθφλα ελφο δψνπ απφ 

απηά πνπ ζπδεηήζακε θαη ηα πξνηξέπνπκε λα θηηάμνπλ ηηο «ηαπηφηεηεο» απηψλ ησλ δψσλ. 

5.15  Λίζηα παισνιδιών 

Σηόσοι: 

• Γεκηνπξγία ιίζηαο 

• Δπηρεηξεκαηνινγία 



Δλεκεξψλνπκε ηα παηδηά φηη ιάβακε έλα γξάκκα απφ ηε λεπηαγσγφ ελφο άιινπ ζρνιείνπ, φπνπ καο 

έιεγε πσο δελ ππάξρνπλ παηρλίδηα ζηελ ηάμε θαη ηα παηδηά δελ είλαη ραξνχκελα. Μαο δεηάεη ινηπφλ 

λα ηεο ζηείινπκε κηα ιίζηα κε ηα παηρλίδηα πνπ έρνπκε εκείο ζηελ ηάμε καο, ψζηε λα πάξεη ηδέεο γηα 

ην πνηα παηρλίδηα ζα κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί ψζηε λα γίλνπλ ηα παηδηά ραξνχκελα θαη λα πεξλνχλ 

επράξηζηα ηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπο ζην λεπηαγσγείν. πδεηάκε κε ηα παηδηά γηα ην πνηα παηρλίδηα ζα 

κπνξνχζακε λα ηεο πξνηείλνπκε θαη γηαηί θαη δεκηνπξγνχκε καδί κε ηα παηδηά ηε ιίζηα ησλ 

παηρληδηψλ. 

 

6. Η αξιοποίηζη διαθοπεηικών πόπυν νοημαηοδόηηζηρ για ηη 

ζςζηημαηοποίηζη ηηρ καθημεπινήρ γνώζηρ ζηο νηπιαγυγείο:  

Μια θεμαηική ενόηηηα για ηο «Γιάζηημα» 

 

Κνλδχιε Μαξηάλλα & ηειιάθεο Νεθηάξηνο 

Σ.Δ.Δ.Α.Π.Η. Παλ. Παηξψλ 

 

Πεπίλητη 

θνπόο ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο είλαη λα αλαδεηρηεί ε ζθνπηκόηεηα ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθώλ πόξσλ 

λνεκαηνδόηεζεο (ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα όπσο: πνιπηξνπηθά πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα, θόκηθο, ράξηεο, 

πνιπηξνπηθά θείκελα ηζηνζειίδσλ, βίληεν θηι.) θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε 

ηεο γλώζεο  γύξσ από κηα κε εκπεηξηθή πξαγκαηηθόηεηα ζην λεπηαγσγείν. Ωο παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ηεο 

νπηηθήο ηνπ (πνιπ)γξακκαηηζκνύ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζεκαηηθή ελόηεηα κε αληηθείκελν ην ηαμίδη ζην δηάζηεκα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ελώ είλαη ηδηαίηεξα απνκαθξπζκέλν από ηελ εκπεηξηθή γλώζε ησλ παηδηώλ, ηαπηόρξνλα 

ηνπο θαίλεηαη νηθείν κέζσ ηεο πξνβνιήο θαζεκεξηλώλ-κε επηζηεκνληθώλ αλαπαξαζηάζεώλ ηνπ από ηα Μέζα. 

Από απηή ηελ άπνςε, ε ζεκαηηθή ελόηεηα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο πνηθίισλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο 

γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο-εθπαηδεπηηθήο γλώζεο γύξσ από ην ζέκα –πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ 

κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κε εκπεηξηθό ηξόπν. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εηζήγεζε ζα γίλεη αλαθνξά ζε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηνρεπκέλε ζηε κεηάβαζε από 

ηελ  θνηλή ζηε κε θνηλή γλώζε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζπκπιεξσκαηηθώλ πόξσλ λνεκαηνδόηεζεο, κε εκθαλή ην 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ. Οη επηινγέο ησλ εξγαιείσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή 

ηεο κε θνηλήο γλώζεο βαζίδνληαη ζην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ παξέρεη ε εθπαηδεπηηθή γισζζνινγία ηνπ 

ξεύκαηνο ηεο ζπζηεκηθήο ιεηηνπξγηθήο γισζζνινγίαο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: ζεκαηηθή ελόηεηα, θνηλή – κε θνηλή γλώζε, πνιπηξνπηθόηεηα 

 

Turning to account multimodal resources of meaning for systematising   

of  commonsense knowledge in kindergarten:  

A thematic unit for «Travelling to Space» 

 



Kondyli Marianna & Stellakis Nektarios 

Department of Early Childhood Education, University of Patras 

 

Abstract 

Our aim is to focus upon the importance of the complementarity of multimodal resources of meaning (semiotic 

systems such as oral and written texts,  sites, videos etc) in order uncommonsense knowledge to be 

systematized in kindergarten settings.  As example is used a thematic unit about a travel to outer space. This 

topic, despite its distance from experience, seems familiar to children because of media representations, 

offering thus the chance to build up systematic knowledge.  

Using the framework of Educational Linguistics based on Systemic Functional Linguistics, we develop a 

teaching intervention aimed to facilitate pupils’ transition towards educational, systematic knowledge. Moreover, 

the role of kindergarten teacher as mediator is illustrated. Literacy teaching is considered to be a process of 

construing and verbalizing meaning out of texts enabling knowledge to be applied in meaningful relevant 

contexts. 

 

Keywords: thematic unit, common, uncommon knowledge, mulitmodality 

 

1. Διζαγυγικά1 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε θαη ηηο πηνζεηνχκελεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, ην 

λεπηαγσγείν ήηαλ πάληα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(εηθνληζηηθά, ερεηηθά, γισζζηθά, πβξηδηθά) νξγαλσκέλσλ ζε θείκελα «καδηθήο επηθνηλσλίαο» (βι., 

π.ρ. Κνχξηε, 2008). ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γξακκαηηζκνχ αλαγλσξίδνπλ ζ‟ έλα βαζκφ ηε δηαθφξσλ πνιπηξνπηθψλ πιηθψλ, φπσο  είλαη ηα 

θείκελα ηεο γξαπηήο θαη ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο, νη εηθφλεο, ηα ερεηηθά κελχκαηα, ε κνπζηθή θ.η.ι. 

σο ζπκπιεξσκαηηθψλ πφξσλ λνήκαηνο πξνηείλνληαο σο εθ ηνχηνπ ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο 

πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ ζηε δηδαζθαιία.  ε ζεσξεηηθφ σζηφζν επίπεδν, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

πνιπηξνπηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ δελ έρεη γίλεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο έηζη ψζηε λα αλαδεηρηεί ν 

νπζηαζηηθφο ηνπ ξφινο ζε θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

Δίλαη γλσζηή ε ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

ηεο παηδαγσγηθήο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (ελδεηθηηθά, Cope & Κalantzis, 2009). Δηδηθφηεξα εδψ ζα 

ππνγξακκίζνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή παηδαγσγηθή, 

δειαδή γηα ην –αίηεκα- νη εθπαηδεπφκελνη/-εο φρη κφλν λα αλαγλσξίδνπλ αιιά θαη λα 

αλαθαηαζθεπάδνπλ ηα ζεκεία θαη ηα λνήκαηα ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κεηαζρεκαηίδνληαο, έηζη 

ηα δηαζέζηκα λνήκαηα. Μέζα απφ απηή ηελ νπηηθή, ηα θάζε είδνπο εηθνλνγξαθεκέλα θείκελα, νη 

αθίζεο, ηα θφκηθο, ηα βίληεν, αθφκα θαη νη ηζηνζειίδεο, απνηεινχλ θείκελα (γισζζηθά, κε γισζζηθά, 

                                                
1
 Δπραξηζηνχκε ηε λεπηαγσγφ θαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Η ηνπ Παλ/κίνπ Παηξψλ Παξαζθεπή 

Γηαλλίζε γηα ηα νπζηαζηηθά ηεο ζρφιηα πνπ ζπληέιεζαλ ζηε βειηίσζε ηνπ παξφληνο. Δίλαη σζηφζν πξνθαλέο 
φηη ε επζχλε γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα κάο βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ.   



πβξηδηθά πνπ έρνπλ παξαρζεί θαη ιεηηνπξγνχλ θνηλσληθά) πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο ζην πιαίζην «κνληέισλ κεηαζρεκαηηζηηθήο παηδαγσγηθήο» (Kress, 2003).  

H ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ αλα-ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζην πιαίζην ησλ 

παηδαγσγηθψλ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο κπνξεί πιένλ λα ζεσξεζεί 

εμαληιεηηθή σο πξνο ηηο πξννπηηθέο πνπ αλνίγεη γηα ηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ (βι. 

π.ρ. Kalantzis & Cope, 2006, Cope & Kalantzis, 2009). πλδέεηαη κε ην εχξνο ησλ πηζαλψλ 

γλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζεκαζηνδφηεζεο φπσο 

ππαγνξεχνληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, αιιά θαη κε ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο δηακεζνιαβεηψλ πξνθεηκέλνπ λα μεηπιίμνπλ φιεο ηηο δπλαηέο γλσζηαθέο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη θαηάιιειεο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη λα επεθηείλνπλ ηα ξεπεξηφξηα ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ.  

Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο ζπζηεκηθήο ιεηηνπξγηθήο γισζζνινγίαο, ν Lemke (1998) ππνγξακκίδεη 

φηη ζηα επηζηεκνληθά θαη εθπαηδεπηηθά θείκελα, ε δηαπινθή ησλ γισζζηθψλ κε ηα εμσγισζζηθά 

ζπζηήκαηα (φπσο ν καζεκαηηθφο ζπκβνιηζκφο, ηα δηαγξάκκαηα, νη ράξηεο, ηα ηζηνγξάκκαηα θηι) φρη 

κφλν ζπληζηά θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ αιιά θαη ζπληειεί ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ηνπ λνήκαηνο (multiplying meaning). Λφγνπ ράξηλ, ηα δηαγξάκκαηα ή νη εηθφλεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ έλα απφζπαζκα γξαπηνχ ιφγνπ δελ είλαη απιψο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία (θάηη πνπ ζα ηα 

θαζηζηνχζε πιενλαζηηθά απφ ηελ άπνςε ηνπ λνήκαηνο), αιιά πξνζζέηνπλ ζεκαληηθέο ή θαη 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη έηζη ζπκπιεξψλνπλ ην γισζζηθφ θείκελν.  Οη δηαθνξεηηθνί ζεκεησηηθνί 

ηξφπνη, ζπλεπψο, δελ είλαη απιψο ελαιιάμηκνη θαη «ζχκκεηξνη», εθφζνλ δνκνχλ δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ζεκαζηνδφηεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Καη νη απαηηνχκελεο «κεηαθξάζεηο» αλάκεζα ζηα 

δηαθνξεηηθά λνήκαηα πνπ δνκνχληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζε θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζπλεπάγνληαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο κε ζαθή ζθνπφ. 

Μνηάδεη παξάδνμν φηη ε παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ελψ έρεη πξνζθέξεη εξγαιεία θαη 

πξννπηηθέο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ, γπκλάζην, 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θηι), δελ έρεη απνδψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

πξσηνζρνιηθή ειηθία. Κη απηφ ίζσο δηφηη ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ε πξσηνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

ζπληζηά ηνλ πξψην ζεζκηθφ ηφπν  ζπζηεκαηηθήο επαθήο ησλ παηδηψλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή γλψζε, 

πνπ ηα σζεί ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ηνπο θφζκνπ κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή επαθή κε 

ην γξαπηφ ιφγν θαη ηε γιψζζα, ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ εηθνληζηηθνχ κε ην γξαπηφ ηξφπν. Απ‟ απηή 

θαη κφλν ηελ άπνςε, ην λεπηαγσγείν είλαη πξνλνκηαθφο ηφπνο αλάδεημεο ησλ αξρψλ πνπ ζηεξίδνπλ 

ηελ παηδαγσγηθή ησλ (πνιπ)γξακκαηηζκψλ (βι., π.ρ. Κνλδχιε, 2007). Αλ ζέιακε λα  ζπλνςίζνπκε ηε 

ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζην πξψην ζρνιείν, ζα ιέγακε φηη νη εηθνληζηηθνί, 

ερεηηθνί θαη πβξηδηθνί ηξφπνη, αθξηβψο επεηδή  βξίζθνληαη πνιχ πην θνληά ζηελ άκεζε αηζζεηεξηαθή 

εκπεηξία ησλ παηδηψλ, “απνθαιχπηνπλ” ην λφεκά ηνπο άκεζα θαη, ηαπηφρξνλα, επηηξέπνπλ ηε 

ζχλδεζε απηψλ ησλ “εμσγισζζηθψλ” λνεκάησλ κε ηνπο γισζζηθνχο ηξφπνπο. Δπηπιένλ, ν 

ζπλδπαζκφο ηνπο επηηξέπεη ηελ εμνηθείσζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ηνλ πην «απαηηεηηθφ» ηξφπν, 

εθείλνλ ηεο γξαπηήο γιψζζαο.  



Αζθαιψο ζην πξψην ζρνιείν, ε πνιπηξνπηθφηεηα -ή ε ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ- 

ζπληζηά ην βαζηθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο εμαηηίαο αθξηβψο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ λνήκαηνο γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ. 

Δηδηθφηεξα φκσο ζηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, ε ζπλδξνκή δηαθνξεηηθψλ πφξσλ λνήκαηνο δνκεί 

κηα πεξηνρή κεηάβαζεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ πεξηζζφηεξν νηθεία γλψζε θαη δξάζε - πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ πξσηνγελψλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη- πξνο ηε ιηγφηεξν νηθεία γλψζε θαη δξάζε πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ιφγνο ηνπ ζρνιείνπ, ιφγνο ηαμηλνκεηηθφο, γεληθεπηηθφο, 

αθαηξεηηθφο, απνπιαηζησκέλνο,  πξνζαλαηνιίδεηαη ηππηθά πξνο ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ιφγνπο θαη ζηηο 

πξαθηηθέο ζπγθξφηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηνπο θπξίαξρνπο θνηλσληθά ιφγνπο 

(discourses) θαη ε ζπγθξφηεζή ηνπ απαηηεί απηέο πνπ ε Ηasan (1996) απνθαιεί εηδηθέο ζεκεησηηθέο 

δηακεζνιαβήζεηο (specific semantic mediations) (βι. παξαθάησ).  

Έρνληαο ππφςε ηελ πξννπηηθή πνπ ηξνθνδφηεζε ηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ζα 

δψζνπκε εδψ έκθαζε ζην πιαίζην πνπ παξέρεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή γισζζνινγία φπσο 

αλαπηχρζεθε ζηνπο θφιπνπο ηεο ζρνιήο ηνπ  Μ.Α.Κ. Halliday, εζηηάδνληαο εηδηθφηεξα ζηνλ 

γξακκαηηζκό σο ηφπν κεηάβαζεο απφ ηελ θνηλή (commonsense) ζηε κε θνηλή (uncommonsense) 

γλώζε. 

Aπηή ηε ζεσξεηηθή πξνβιεκαηηθή ζα καο επηηξέςεη λα ζρνιηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα κηα ζρεηηθά 

ηεηξηκκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα ζην λεπηαγσγείν. Ο ζηφρνο ηεο πξφηαζεο καο είλαη δηπιφο: αθελφο λα 

θαηαζηεί ζαθήο ε ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πφξσλ 

λνεκαηνδφηεζεο (ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα φπσο είλαη ηα πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα, ηα θφκηθο, ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα ηζηνζειίδσλ, ηα βίληεν θηι.), θαη, αθεηέξνπ, λα ππνγξακκηζηoχλ νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο απφ ηελ 

θαζεκεξηλή εκπεηξία, φπσο είλαη ην δηάζηεκα. 

 

2. Γλώζζα, γπαμμαηιζμόρ και μη κοινή γνώζη  

ηαλ ν Ηalliday, ζην θιαζηθφ ηνπ έξγν (Ηalliday, 1980) ππνζηεξίδεη φηη ε εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ζεκαίλεη ηε “κάζεζε ηεο γιψζζαο, κάζεζε κέζσ ηεο γιψζζαο θαη κάζεζε γηα ηε γιψζζα”, 

ελλνεί φηη πξφθεηηαη γηα ηξεηο φςεηο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο: φηαλ ην παηδί καζαίλεη ηε γιψζζα, 

ζπγθξνηεί ηαπηφρξνλα ζε λφεκα ηε γλψζε γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη ην θπζηθφ θφζκν πνπ 

πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο, γλψζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε γλψζε γηα ηελ ίδηα ηε 

γιψζζα. H γισζζηθή φκσο αλάπηπμε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απιή αηνκηθή δηαδηθαζία. πληειείηαη 

κέζα θαη κέζσ δηαιφγσλ: Δίηε πξφθεηηαη γηα ηελ γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ είηε γηα ηε 

γισζζηθή ρξήζε θαη εμέιημε πνπ ζπλεηειείηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ε γιψζζα απνηειεί 

απεξηφξηζην, δπλακηθφ πφξν, πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη δηαηεξείηαη κέζα απφ ηελ αλζξψπηλε θαη 

θνηλσληθή αιιειφδξαζε. Έλα απφ ηα πιαίζηα –θαη, αζθαιψο, απφ ηα πην θαίξηα- θνηλσληθήο θαη 

αλζξψπηλεο αιιειφδξαζεο είλαη ην ζρνιείν, πνπ απνηειεί ηνλ θαηεμνρή ρψξν ζπζηεκαηηθψλ θαη 

ζηνρνζεηεκέλσλ πξαθηηθψλ θαη ζπκβάλησλ γξακκαηηζκνύ. 



Μέζα απφ ηελ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ ηνπ γξακκαηηζκνχ ζα ζηαζνχκε εδψ ζηελ πεξηεθηηθή 

πξννπηηθή πνπ δηαγξάθεηαη απφ ηνλ Halliday: κεηαμχ άιισλ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη 

ε ιεθηηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ δηάθνξα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη 

ηη λνήκαηα έρνπλ ραζεί θαη ηη λέα λνήκαηα επηβάιινληαη φηαλ ππάξρεη κεηάθξαζε αλάκεζα ζην 

ιεθηηθφ θαη ην κε ιεθηηθφ (Halliday,1996: 359). Απηφο ν ζπλερήο «κεηαθξαζηηθφο» δηάινγνο επηηξέπεη 

εληέιεη θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ κνηίβσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηα γξαπηά θείκελα, δειαδή κε ηνπο πην -θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά- απαηηεηηθνχο ηξφπνπο 

ζεκαζηνδφηεζεο .  

ην επίθεληξν φκσο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ βξίζθνληαη κφλν ηα δηαθνξεηηθά 

εκπιεθφκελα θείκελα –σο ζπζηήκαηα ζεκείσλ- αιιά θαη νη ηδηαίηεξεο κνξθέο γλψζεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη δηαθξίλνληαη απφ ηηο κνξθέο γλψζεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Απηή ε δηάθξηζε ηεο θαζεκεξηλήο απφ ηε ζπζηεκαηηθή γλψζε 

απνηέιεζε θαη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππξήλεο γηα ηε ζεκαηνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. O Vygotsky 

(1978) μεδηπιψλεη ηηο θνηλσληθν-γλσζηαθέο πηπρέο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηάβαζε 

ησλ παηδηψλ απφ ηνλ θφζκν ηεο θαζεκεξηλήο ή απζφξκεηεο γλψζεο ζηνλ θφζκν ησλ επηζηεκνληθψλ 

θαη ζπζηεκαηηθψλ ελλνηψλ. Kαη ε κεηάβαζε απηή θαζίζηαηαη δπλαηή κφλν κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηακεζνιάβεζε ησλ ελειίθσλ. Αληίζηνηρα, ζηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο ην δίπνιν2 

«θνηλή-κε θνηλή γλψζε» (commonsense-uncommonsense knowledge) ζεκαηνπνηείηαη ζηνλ Βernstein 

(1987), o νπνίνο κε απηφ ηνλ ηξφπν επηρεηξεί λα δηαθξίλεη ηε γλψζε πνπ απνθηάηαη ζε θαζεκεξηλά 

πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο (ζπλήζσο ζε πεξηβάιινληα πξσηνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο) απφ εθείλε 

πνπ απνθηάηαη ζηελ εθπαίδεπζε. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλήο, θαζεκεξηλήο γλψζεο είλαη φηη 

εθηπιίζζεηαη ζε πεξηβάιινληα αιιειεπίδξαζεο (παηδαγσγηθέο ζρέζεηο) κε αζζελή πεξηράξαμε 

(framing) θαη ηαμηλφκεζε (classification). Mε άιια ιφγηα, ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε ελήιηθα άηνκα 

θαη «καζεηεπφκελνπο/-εο» ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ βαζκφ επηινγήο, νξγάλσζεο, βεκαηηζκνχ 

θαη ζπγρξνληζκνχ, θαζψο θαη απφ ρακειφ βαζκφ πεξηράξαμεο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά 

πεξηερφκελα ηεο κεηαδηδφκελεο θαη απνθηψκελεο γλψζεο. 

ηελ άιιε πιεπξά ηνπ δίπνινπ, ε κε θνηλή γλψζε ηαπηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή,  εθφζνλ θαη‟ 

αλάγθε ην ζρνιείν επηδηψθεη ηε κεηάδνζε θαη αλάπηπμε λνεκάησλ θαζνιηθήο ηάμεο, «πάλσ θαη πέξα 

απφ ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν, ην πιαίζην» ηεο εθάζηνηε πεξίζηαζεο (Βernstein, 1990), δειαδή κε έλλνηεο 

πην εμεηδηθεπκέλεο θαη αθεξεκέλεο.   

Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εγρείξεκα ηεο Painter (1999, 2007) λα ζπλδέζεη άκεζα ηε 

γισζζηθή αλάπηπμε, σο δηαδηθαζία “εθκάζεζεο ηεο λνεκαηνδφηεζεο” (learning how to mean) 

(Halliday, 1975), κε ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ κέζα ζε πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο κε ελήιηθα άηνκα. 

ηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ αλαιχεη ε Painter αλαδεηθλχνληαη εθείλεο νη φςεηο ηεο γισζζηθήο-

ζεκαζηνινγηθήο αλάπηπμεο παηδηνχ ζηελ πεξίνδν απφ 2,5 έσο 4 εηψλ πνπ επλννχλ ηε κεηάβαζε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή γλψζε.    

                                                
2
  Δλψ αλαιπηηθνί ιφγνη επηβάιινπλ ηε δηάθξηζε ηεο θνηλήο απφ ηε ζπζηεκαηηθή γλψζε  σο πξνο θάπνηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ νπζία κπνξνχκε λα πνχκε φηη πξφθεηηαη γηα δχν άθξα ελφο ζπλερνχο.  



Ο παξαθάησ πίλαθαο -πνπ απνηειεί  δηθή καο επεμεξγαζία απφ ηελ Painter (1999: 71 - 84)- 

ζπλνςίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο (κε θνηλήο) γλψζεο θαη ηα αληίζηνηρα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γισζζηθήο πξνεηνηκαζίαο πνπ έρνπλ αλαδεηρηεί αλαγθαία γηα ηε κεηάβαζε απφ 

ηελ θαζεκεξηλή, εκπεηξηθή γλψζε ησλ παηδηψλ ζηα πην απνπιαηζησκέλα θαη απαηηεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο θαη ηνπ δεζπφδνληνο ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ.  

 

 

Κοινή γνώζη Γλυζζική πποεηοιμαζία Δκπαιδεςηική γνώζη 

ρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 
πιαίζηα επηθνηλσλίαο. 
 
Βαζίδεηαη ζηελ 
πξνζσπηθή/δηαπξνζσπηθή 
εκπεηξία.  
 
 
 
Βαζίδεηαη ζε παξαηήξεζε 
θαη ζπκκεηνρή 
κεζνιαβεκέλεο απφ ηελ 
πξνθνξηθή γιψζζα. 
 
πγθεθξηκέλα - κε ηερληθά- 
λνήκαηα. 
 
 
Αληηθείκελν 
δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ 
πξνθνξηθήο γιψζζαο. 
 
 
 
 
 
Καηαζθεπάδεηαη αζχλεηδα θαη 
αξγά. 
 
 
 
 
 
Καηαζθεπάδεηαη κε 
απνζπαζκαηηθφ ηξφπν. 

Δκπεηξία κε γεληθεχζεηο ζηελ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.  
 
Πξνζαλαηνιηζκφο ζε 
ππνζεηηθά θαη γεληθεπκέλα 
λνήκαηα, ελαζρφιεζε κε ηα 
θείκελα.  
 
Μάζεζε θαη ζπιινγηζκφο 
πάλσ ζηα θείκελα. 
 
 
 
Δμνηθείσζε κε νξηζκνχο θαη 
θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο. 
 
Δμνηθείσζε κε γξακκαηηθέο 
κεηαθνξέο, κνλνιφγνπο, 
ζπκπεξάζκαηα απφ θείκελα, 
επίγλσζε φηη ηα θείκελα είλαη 
πεγή πιεξνθνξίαο. 
 
Δπίγλσζε ηνπ εαπηνχ σο 
γλψζηε πνπ αληιεί γλψζε 
απφ δηάθνξνπο πφξνπο.  
 
 
 
Δμνηθείσζε κε νξηζκνχο, 
ηαμηλφκεζε, αλαζηνραζκφο 
πάλσ ζην λφεκα. 

Πξνζαλαηνιηζκέλε ζε 
θαζνιηθέο έλλνηεο.  
 
Απφζηαζε απφ ηελ άκεζε 
εκπεηξία. 
 
 
 
 
 
Βαζίδεηαη ζηε ζεκεησηηθή 
αλαπαξάζηαζε. 
 
 
 
Αθεξεκέλα θαη ηερληθά 
λνήκαηα. 
 
 
πγθξνηείηαη ζηε βάζε ηεο 
γξαπηήο γιψζζαο. 
 
 
 
 
 
 
Καηαζθεπάδεηαη ζπλεηδεηά 
θαη κε ηαρχηεηα. 
 
 
 
Παξνπζηάδεηαη ζπζηεκαηηθά, 
κε ινγηθή αιιεινπρία ζην 
πιαίζην ελφο ζέκαηνο.  

 

Έηζη, ε ηαπηνπνίεζε νληνηήησλ πνπ δελ βξίζθνληαη θάησ απφ άκεζε επνπηεία, ε γελίθεπζε, ε 

αθαίξεζε, νη νξηζκνί, νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ νληνηήησλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ θφζκνπ, νη 

ηαμηλνκήζεηο, ε εμνηθείσζε κε ηνπο πφξνπο ηεο γξαπηήο γιψζζαο, ε επίγλσζε φηη ε γλψζε αληιείηαη 

απφ δηαθνξεηηθνχο πφξνπο θ.ν.θ., απνηεινχλ ηδηαίηεξεο κνξθέο ζεκεησηηθήο κεζνιάβεζεο (Hasan, 



1996) πνπ ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο κε θνηλήο γλψζεο θαη ζπληζηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηάβαζε ζην ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ (Hasan & Cloran, 1990, Painter, 1999). 3  

Με δεδνκέλν φηη ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, έρνπλ 

εμνηθεησζεί κε παξφκνηεο κνξθέο ζεκεησηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηεξηδφκελα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

(θνηλή) γλψζε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε πψο, κέζα απφ ηε ρξήζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ε 

γλψζε απηή κπνξεί λα κνξθoπνηεζεί ζην δηδαθηηθφ πιαίζην έηζη ψζηε δηεπθνιχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

γλψζε.  

Η ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ έρεη δείμεη, εμαληιεηηθά λνκίδνπκε, φηη 

βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε δεκηνπξγία λνεκαηνδνηεκέλσλ, δσληαλψλ, θνηλσληθψλ πιαηζίσλ 

κάζεζεο (ελδεηθηηθά, Neuman & Roskos, 1997, Kondyli & Stellakis, 2005, Reid & Comber, 2002).  

Απφ ηελ απηή ηελ άπνςε, επηιέμακε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ έρεη ζθνπφ λα αμηνπνηήζεη 

πνηθίινπο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο πφξνπο λνεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε απηήο ηεο 

θαζεκεξηλήο γλψζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπζηεκαηνπνίεζήο ηεο, θάηη πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ 

δελ κπνξεί λα θαηαθηεζεί κέζα απφ ηελ άκεζε εκπεηξηθή γλψζε. H παξαηήξεζε, ε αλάγλσζε, ε 

ζπιινγή λέσλ δεδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη απφ πνηθίια θείκελα επηηξέπνπλ αθξηβψο 

ηελ εμνηθείσζε κε ηαμηλνκήζεηο, γεληθεχζεηο, αθαηξέζεηο θηι., δειαδή κε εηδηθέο κνξθέο ζεκείσζεο  

πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα ηνλ/ηνπο γξακκαηηζκφ/-ζκνχο. 

 

3. Από ηην καθημεπινή ζηη ζσολική γνώζη γύπυ από ηο διάζηημα 

 Η εθθίλεζε 

                                                
3
 ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα απφ 6ρξνλν, πνπ κηιά (εθηεηακέλνο κνλφινγνο ζε δηαινγηθφ πιαίζην 

κε ελήιηθν άηνκν) γηα ηνπο εμσγήηλνπο θαη ην δηάζηεκα, κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο γιψζζαο πνπ ζπλάδεη κε ην ζρνιηθό  γξακκαηηζκό. 

Σε λχρηα δελ ππάξρεη ν ήιηνο, πάεη πίζσ απφ ηα βνπλά (...) Σν θεγγάξη είλαη ζαλ κηα ζθαίξα, ν ήιηνο είλαη 
ζαλ αρηλόο γηαηί έρεη αθηίλεο. Ο ήιηνο είλαη κηθξόηεξνο από ηε ζειήλε, αιιά έρεη πεξηζζόηεξε δύλακε.  

Ο Άξεο είλαη κεγάινο πιαλήηεο ζαλ πέηξα. Πξέπεη λα ηνλ πξνζέρνπκε γηαηί είλαη ζθιεξφο θη έρεη πνιιέο 
ζπειηέο. Σν έρεη έλαο θίινο κνπ ζε βηβιίν. 

Οη εμσγήηλνη, πάλησο, άκα ππάξρνπλ, έρσ αθνχζεη δηάθνξα πξάγκαηα, ζηηο εηδήζεηο θη αιινχ. Αλ ππάξρνπλ, 
είλαη ρίιηνη. Έρνπλ δηάθνξα πξόζσπα: κπνξεί λα είλαη έλα κάηη κε δπν θεξαίεο, λα έρνπλ ηξία ρέξηα ή ηέζζεξα 
ρέξηα (...) ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρέξηα ηνπο γηα ζπγθξνχζεηο, αλ έξζεη άιινο εμσγήηλνο απφ άιιν πιαλήηε, είλαη 
δπλαηνί, απηνί κε ην έλα ρέξη είλαη ζαλ ηνπο ζακνπξάη, πξνζηαηεχνπλ ην βαζηιηά. (..) Απηά θπζηθά θαη ηα έρσ 
δεη. Σα έρσ δεη ζηηο εηδήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, είδα έλαλ ηπηάκελν δίζθν κε έλα θσηάθη. Ο ηπηάκελνο δίζθνο έρεη 
θάηη θνπηήξεο πνπ ζηξηθνγπξίδνπλ. 

ινη νη δψδεθα ζενί έρνπλ θη έλα πιαλήηε. Σνλ νλόκαζαλ νη αξραίνη Έιιελεο γηα λα ηνπο επραξηζηνύλ. Ο 
Άξεο, ν Γίαο, ν Πνζεηδψλαο, ε Αζελά, ε Ήξα, ε Αθξνδίηε -δε ζπκάκαη...  
 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλψζεο ηνπ παηδηνχ πξνθαλψο ζπληζηνχλ έλα κείγκα ηεο θνηλήο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο. 

O κηθξφο νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί ηερληθνχο φξνπο, απνδίδεη ραξαθηεξηζηηθά (πιάγηα) πξνεξρφκελα απφ ηελ 

θνηλή γλψζε ζηνπο εμσγήηλνπο θαη ζηνπο πιαλήηεο, επηθαιείηαη ηηο πεγέο πιεξνθφξεζήο ηνπ 

(ππνγξακκηζκέλα), θαηνλνκάδεη, ρξεζηκνπνηεί επηζηεκηθέο ππνζέζεηο θηι. 

 

 



πσο ζεκεηψζακε πξνεγνπκέλσο, κηα  ζεκαηηθή ελφηεηα φπσο ην «Σαμίδη ζην ειηαθφ ζχζηεκα» 

επηηξέπεη ηε δηδαθηηθή επεμεξγαζία ελφο εθ ησλ πξαγκάησλ απνκαθξπζκέλνπ απφ ηελ θαζεκεξηλή 

εκπεηξία θαη πξφζιεςε ζέκαηνο. 

Ωζηφζν, ην δηάζηεκα, κε ηηο νληφηεηεο (πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο) θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεηο, 

κνηάδεη νηθείν ζηα παηδηά εθφζνλ απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο γλψζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ δηαθφξσλ ΜΜΔ. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

απνκαθξπζκέλεο απφ ηελ άκεζε εκπεηξία νληφηεηαο «πιαλήηεο» απαηηεί ηε ζπλδξνκή ηνπ 

εηθνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απ΄ ηελ άιιε, ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ησλ πιαλεηψλ κπνξεί λα γίλεη 

αηζζεηή κφλν κέζσ κηαο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο βηληενπξνβνιήο. Κη απηφ γηαηί ε 

αλαπαξάζηαζή ηεο κέζσ ελφο ζθίηζνπ είλαη εμαηξεηηθά αθαηξεηηθή, ελψ κηα ρεηξσλαθηηθή θαηαζθεπή 

ή ε αλαπαξάζηαζε κέζσ θίλεζεο θαη ρεηξνλνκηψλ δελ κπνξεί λα εχθνια λα απνδψζεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ ηξνρηψλ. Ωζηφζν, έλλνηεο φπσο «πεξηζηξνθή», «πιαλήηεο», «ειηαθφ ζχζηεκα» 

θ.η.ι. δελ κπνξνχλ λα ζπγθξνηεζνχλ παξά κφλν κέζσ ηεο γιψζζαο. 

Η αθνξκή γηα εθθίλεζε ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο κπνξεί λα δνζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: α) Η 

αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ κε ζέκα ζρεηηθφ κε ην δηάζηεκα. Σν βηβιίν κπνξεί λα είλαη αθεγεκαηηθφ (π.ρ. 

Bartram, S. (2004). Ο άλζξσπνο ζην θεγγάξη. Αζήλα: αββάιαο) ή βηβιίν πιεξνθνξηψλ (π.ρ. Νηίεξ, 

Α. (ρ.ρ.) Δηάζηεκα. Αζήλα: Δξεπλεηέο). β) ε παξαθνινχζεζε κηαο ηαηλίαο (π.ρ. ε πξφζθαηε ηαηλία 

Wall-e) ή ληνθπκαληέξ ή, ηέινο, γ) ε ζπκκεηνρή ζε κηα ζρεηηθή εθδήισζε ή αθφκε θαη ε επηθαηξφηεηα. 

(Αο ζπκίζνπκε φηη ην 2009 ενξηάζηεθε ην δηεζλέο έηνο αζηξνλνκίαο θαη δηνξγαλψζεθαλ αξθεηέο 

εθδειψζεηο γηα ην ζέκα πνπ καο απαζρνιεί απφ δηάθνξνπο θνξείο -γηα παξάδεηγκα, ζηελ Πάηξα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Αζηξνλνκηθή Δηαηξεία Πάηξαο «Ωξίσλ»). 

Υξεηάδεηαη λα ππνγξακκίζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ δνκεκέλνπ δηδαθηηθά 

πεξηβάιινληνο θαη ηα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ζπζηεκαηηθφηεηά ηνπ φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα 

θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

Η νξγάλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζρεηίδεηαη αθελφο κε ην πιηθφ θαη αθεηέξνπ κε ηηο ζπλζήθεο. Σν 

δηαζέζηκν πιηθφ, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, ρξεηάδεηαη λα είλαη πνηθίιν, πινχζην, ειθπζηηθφ, θαηάιιειν 

γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο ρξεηάδεηαη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζηα παηδηά βηβιία, θφκηθο, πεξηνδηθά, ηαηλίεο 

θηι. ζρεηηθά κε ην ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκα θαη  νξγαλσκέλα ζε εηδηθνχο ρψξνπο (π.ρ. γσληά 

βηβιηνζήθεο, ηαηληνζήθε, γσληά ππνινγηζηή) εμνπιηζκέλνπο θαηάιιεια (π.ρ. ππνινγηζηήο 

ζπλδεδεκέλνο ζην ίληεξλεη, βηληενπξνβνιέαο θηι.). Γελ πξφθεηηαη φκσο απιψο γηα πνηθίιν επνπηηθφ 

πιηθφ, αιιά γηα πφξνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκπινθή θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηε δνκή ηνπ 

νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ, είηε κέζα απφ νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο  δξαζηεξηνηήησλ είηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ.  

Οη ρψξνη, αλ θαη ζπληζηνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο γλψζεο, δελ 

ζα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ ηνπο πξνζδψζεη ζηνηρεία 

πνπ ζα ηνπο δηαρσξίζνπλ απφ ηελ απζφξκεηε, επθαηξηαθή ρξήζε ησλ πιηθψλ απφ κέξνπο ησλ 

παηδηψλ. Η πξννπηηθή ηεο κεηάβαζεο  απφ ηελ θνηλή ζηε ζρνιηθή γλψζε πξνσζείηαη ζην βαζκφ πνπ 



δηαζθαιίδνληαη νη  ζπλζήθεο πνπ ηελ πξνσζνχλ. Κπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη ε επίγλσζε ηνπ ηη 

δηεξεπλνχκε θαη γηαηί ρξεζηκνπνηνχκε ην πιηθφ (ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο) 

θαη ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ κε ηξφπν ζαθή θαη ζπλεθηηθφ.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκνο θαη 

απαηηεί εγξήγνξζε φρη κφλν φζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο 

αιιά θπξίσο ζηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο. Με άιια ιφγηα, ν ξφινο 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ δελ πεξηνξίδεηαη αζθαιψο κφλν ζηελ νξγάλσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

αιιά θαη ζηε δφκεζε ησλ δηαλνεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλα-ζπγθξφηεζε ηεο 

γλψζεο κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία: ηελ πξνθνξηθή γιψζζα, ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε δηδαθηηθή αιιειεπίδξαζε, ηε γξαπηή 

γιψζζα (θπξίσο κέζσ βηβιίσλ θαη εηθνλνγξαθεκέλσλ πεξηνδηθψλ), ηηο εηθφλεο (εηθνληζηηθφο ηξφπνο), 

ηα video θαη ηηο ηζηνζειίδεο (θαηεμνρήλ πβξηδηθoί ηξφπνη). 

Η ζπδήηεζε κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηα ηαμίδηα ζην δηάζηεκα θαη λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζε δεηήκαηα κε θαζεκεξηλήο γλψζεο, πνπ κπνξνχλ λα αθνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, 

πηζαλνχο πξννξηζκνχο, ηελ απφζηαζε θάπνησλ «γλσζηψλ» πιαλεηψλ απφ ηε γε, ηα πηζαλά κέζα 

κεηαθίλεζεο πξνο απηνχο, ηηο δπζθνιίεο ελφο ηέηνηνπ ηαμηδηνχ, ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ηνλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θηι. Η θαηαγξαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ «γλψζεσλ» ησλ 

παηδηψλ, ησλ πεγψλ άληιεζήο ηνπο θαζψο θαη εξσηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ην ζέκα («ηη 

γλσξίδνπκε», «απφ πνχ» θαη «ηη ζέινπκε λα κάζνπκε») ζηελ πεξίπησζε απηή ζπληζηά έλα είδνο 

αηηηνιφγεζεο ηεο επηινγήο αληηθεηκέλσλ πξνο δηεξεχλεζε, πξνσζψληαο παξάιιεια ηελ επίγλσζή 

ηνπο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο απφθαζήο ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο πφξνπο γλψζεο-πιεξνθφξεζεο.  

Δχινγα ππνζέηνπκε φηη ε θνηλή (κε ζπζηεκαηηθή) γλψζε ησλ παηδηψλ γηα ην δηάζηεκα 

πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο εηεξνγελείο πεγέο ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο  (π.ρ. θφκηθο, ηαηλίεο, 

παηρλίδηα, εηδήζεηο) θαη έρεη απνζπαζκαηηθφ, αηαμηλφκεην, ζπρλά αιιεινζπγθξνπφκελν, ελ ηέιεη 

πξνεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα (βι., π.ρ, δείγκαηα απφ ην ιφγν ηνπ 6ρξνλνπ ηεο ππνζεκείσζεο 1). Η 

θαηαγξαθή ηεο γλψζεο απηήο επηβάιιεηαη γηαηί κπνξεί λα  αμηνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο θαηά ηε 

δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, νη αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο καο 

«αλαγθάδνπλ» ζηελ αλαδήηεζε έγθπξσλ πεγψλ γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Μαο 

νδεγνχλ, δειαδή, ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ εμαγσγή επαξθψο αηηηνινγεκέλσλ 

απαληήζεσλ.  

Η αλάπηπμε ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο νπζηαζηηθά ζπληίζεηαη απφ κηα ζεηξά αλαδεηήζεσλ 

απάληεζεο ζε εξσηήκαηα ζηα νπνία ε θνηλή γλψζε αδπλαηεί λα δψζεη ζαθή θαη αηηηνινγεκέλε 

απάληεζε. Γηα θάζε εξψηεκα πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηαδξνκή κεηάβαζεο απφ ηελ θνηλή γλψζε ζηε 

ζπζηεκαηηθή γλψζε κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο επηκέξνπο έξεπλαο ησλ ζρεηηθψλ 

πεγψλ (π.ρ., βηβιία, ηζηνζειίδεο, αιιά θαη -γηαηί φρη- ζπλεληεχμεηο πνπ ηα παηδηά παίξλνπλ απφ 

εηδηθνχο, επηζθέςεηο ζε εηδηθνχο ρψξνπο φπσο ην Πιαλεηάξην, θηι.). 



Οη δηεξεπλήζεηο πνπ θάλεη ην ζχλνιν ηεο ηάμεο ή επηκέξνπο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ 

ηα εξσηήκαηα θαηαγξάθνληαη απφ ην/ηε λεπηαγσγφ θαη ηα παηδηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξνπζίαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

ην παξάδεηγκα ηνπ δηαζηήκαηνο δχν είλαη νη πηζαλφηεξνη ηξφπνη αλάπηπμεο ηεο ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο αμηνπνηεί δηαθνξεηηθά ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο, ρξεζηκνπνηεί 

θαη θηλεηνπνηεί δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη δηαδηθαζίεο θαη ηειηθψο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθά νθέιε. Αλ ε 

νκάδα επηιέμεη έλα θαληαζηηθφ ηαμίδη, νη δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη πεξηζζφηεξν παηγληψδεηο, ζα 

εκπιέθνπλ ζε πεξηζζφηεξν βαζκφ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο, παηρλίδηα ξφισλ θηι. Απφ ηελ άιιε, αλ ε 

νκάδα επηιέμεη λα εζηηάζεη ζην ειηαθφ ζχζηεκα, νη δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθέο θαη λα νδεγνχλ ζε ηππηθή ζρνιηθή γλψζε.  

Η πξφθιεζε, θαηά ηε γλψκε καο, είλαη λα νδεγεζνχκε ζηε δηαπινθή ησλ δχν απηψλ ηξφπσλ, 

νχησο ψζηε αθελφο λα εμαζθαιηζηεί ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηεο δηεξεχλεζεο θαη αθεηέξνπ λα εληζρπζεί ν γξακκαηηζκφο ηνπο κέζσ ηεο αλάγλσζεο 

θεηκέλσλ (ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ) θαη ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ (π.ρ. 

θαηαγξαθή / παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ησλ νκάδσλ, πηλάθσλ αλαθνξάο, αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ, 

θηι). 

   

Με ηη ζα ηαμηδέςνπκε 

 

Α) Σν πξψην παξάδεηγκα αθνξά ην εξψηεκα: «Με ηη ζα ηαμηδέςνπκε ζην δηάζηεκα;». Απφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα θαλεί φηη απνηεινχληαη απφ έλα 

ακάιγακα θαζεκεξηλήο θαη πην ζπζηεκαηηθήο γλψζεο. Αζθαιψο φκσο πξφθεηηαη γηα γλψζεηο πνπ 

δελ έρνπλ απνθηεζεί απφ ηελ άκεζε, πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπο. Έηζη, ήδε νη πξψηεο πηζαλέο 

πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα είλαη φηη ζα ηαμηδέςνπκε κε πχξαπιν, δηαζηεκφπινην, ηπηάκελν 

δίζθν, δειαδή δηάζπαξηεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ δηάθνξεο πεγέο (π.ρ. θφκηθο, 

ηειεηαηλίεο θ.η.ι.).  Ωζηφζν, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ φηη φηαλ, γηα 

παξάδεηγκα, ηα παηδηά θαηνλνκάδνληαο ηα δηαζηεκηθά κέζα κεηαθνξάο, επηδεηθλχνπλ ηε γισζζηθή 

εκπεηξία ηνπο κε «ηερληθνύο όξνπο θαη κε θξηηήξηα ηαμηλόκεζήο ηνπο». Η ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ 

απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ζεκαζηνινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ, ελφο 

πιαηζίνπ δειαδή λνεκαηνδφηεζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνσζεί ηνλ εκπινπηηζκφ ηφζν ηεο γιψζζαο 

φζν θαη ησλ γλψζεσλ ηνπο. – γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηα ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά πεξηερφκελα/ 

αληηθείκελα φζν –θπξίσο-  ηηο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο ζηε ζρνιηθή γλψζε.    

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα θαηαιήμνπκε ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο επηινγέο θαηαθεχγνπκε ζηελ 

αλαδήηεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο. ε αληίζεζε κε ηελ επθαηξηαθή, 

αλνξγάλσηε ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο, ε ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή θαη ε ζηνρεπκέλε δξάζε ζπλεπάγεηαη ηελ «ηαρεία 

θαηαζθεπή ηεο γλώζεο, κε βεκαηηζκό πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ» 

θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (κέζα απφ ηε δηεχξπλζε ησλ 



πφξσλ πιεξνθφξεζεο, ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη -γηαηί φρη;- θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ ηνπο) 

Η πξψηε δηεξεχλεζε ζηα βηβιία πιεξνθνξηψλ, ζηα αθεγεκαηηθά βηβιία, ζηα θφκηθο, ζηηο ηαηλίεο 

θαη ζην ίληεξλεη θαίλεηαη λα πεξηπιέθεη αληί λα δηεπθνιχλεη ηελ απάληεζε, εθφζνλ ζηηο πξψηεο 

πηζαλέο εθδνρέο κπνξεί λα πξνζηεζνχλ ην δηαζηεκηθφ ιεσθνξείν θαη ν δνξπθφξνο.  Οη  

πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο εληζρχεη ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην φηη θάζε είδνπο 

«θείκελν απνηειεί πόξν λνήκαηνο» θαη, αθξηβψο ιφγσ απηή ηεο ηδηφηεηάο ηνπο, ηα θείκελα απνηεινχλ 

«πεγέο πιεξνθόξεζεο». 

Δμίζνπ θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο είλαη ε παξνπζίαζε θαη δηαπξαγκάηεπζε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ινγηθέο εμεγήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε εκπινθή 

εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδηψλ ζηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ηαμηδησηηθνχ κέζνπ ζα 

εζηηάζεη ζην πψο είλαη ην θαζέλα, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, γηα πνην εηδηθφ ιφγν 

ρξεζηκνπνηείηαη ην θαζέλα (π.ρ., ππάξρνπλ ηερλεηνί δνξπθφξνη κεηεσξνινγηθνί, ζηξαηησηηθνί, 

ηειεπηθνηλσληαθνί θηι. πνπ ηίζεληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε γε ή άιιν νπξάλην ζψκα, αιιά δελ 

ηαμηδεχνπκε κε απηνχο). Οη «ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί, νη ηερληθνί όξνη, νη πεξηγξαθέο, νη νξζνινγηθέο 

εμεγήζεηο» πνπ ζα δνζνχλ κπνξνχλ λα ζπγθξνηεζνχλ κφλν κέζα απφ ηε δνκεκέλε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ζην δηδαθηηθφ δηάινγν.  

Η ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε ιεηηνπξγία θαζελφο απφ ηα κέζα πνπ πξνηάζεθαλ νδεγεί ζηελ 

αηηηνιφγεζε ησλ πην πξφζθνξσλ επηινγψλ πνπ, γηα ηελ ψξα (νχηε ην Apollo 11, κε ην νπνίν έγηλε ε 

πξψηε πξνζειήλσζε αλζξψπηλνπ πιεξψκαηνο, νχηε νη ζνβηεηηθνί πνχηληθ κνηάδνπλ κε δηαζηεκηθά 

ιεσθνξεία· απ‟ ηελ άιιε, ην Orion ηεο NASA ζα αληηθαηαζηήζεη ζην κέιινλ ηα δηαζηεκηθά ιεσθνξεία 

θαη, ζπλεπψο δελ είλαη πξνζψξαο δηαζέζηκν) είλαη ην δηαζηεκηθφ ιεσθνξείν, φπνπ επηθεληξψλεηαη 

ζην εμήο ην δηδαθηηθφ καο ζρέδην, θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηαρχηεηα ζηε δφκεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

γλψζεο. 

Η πξνεγνχκελε δηεξεχλεζε έρεη θαηαγξαθεί απφ ηα παηδηά, κε ηε δηακεζνιάβεζε πάληα ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, κε ηξφπνπο πνπ απηά επηιέγνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζεκεηψλεηαη ζηηο εηθφλεο ηνπ 

πίλαθα αλαθνξάο πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ., κε θφθθηλν «Υ» 

θάζε κε επαξθψο αηηηνινγεκέλε επηινγή θαη κε πξάζηλν «√» ην δηαζηεκηθφ ιεσθνξείν.) Αθνχ 

παξνπζηαζηεί ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα, πνπ ζα ρξεζηκεχζεη σο ζεκείν 

αλαθνξάο φηαλ θάπνηνο ρξεηαζηεί εθ λένπ λα απαληήζεη ζην ζρεηηθφ εξψηεκα. Σν θείκελν αλαθνξάο 

είλαη έλα αθφκα απφ ηα θείκελα, απηή ηε θνξά θαηαζθεπαζκέλν κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ζην νπνίν κπνξνχκε λα αλαηξέμνπκε πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπκε, λα δηαθσλήζνπκε, λα 

ζπκθσλήζνπκε, λα ελνξρεζηξψζνπκε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζε έλα ζπλεθηηθφ ζχζηεκα.  

B) Σν δεχηεξν παξάδεηγκα αθνξά ην εξψηεκα: «Ση ζα θνξάκε ζην ηαμίδη;». Δλδερνκέλσο θάπνην 

απφ ηα παηδηά λα απαληήζεη «ηα ξνχρα καο» (πηζαλφλ γηαηί ζηελ πξφζθαηε ηαηλία Wall-e νη 

άλζξσπνη πνπ επηβαίλνπλ ζην δηαζηεκηθφ ππεξσθεάλην δελ είλαη ληπκέλνη κε εηδηθέο ζηνιέο θαη ην 

ίδην ζπκβαίλεη ζε θάπνηα θφκηθο). Άιιεο ελδερφκελεο απαληήζεηο κπνξεί λα είλαη «εηδηθφ θξάλνο», 

«ρνληξά γπαιηά», «ζηνιή ζαλ ηνπ ππξνζβέζηε, αιιά άζπξε». ε θάζε πεξίπησζε, ζηηο απαληήζεηο 



θαη ηηο αηηηνινγήζεηο εκπιέθνληαη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί, εηδηθφ ιεμηιφγην, αηηηνινγήζεηο, ζπιινγηζκνί, 

γεληθεχζεηο, δειαδή πξαγκαηψλνληαη γισζζηθά φιεο εθείλεο νη πεξηνρέο ηεο γισζζηθήο ζεκείσζεο 

πνπ έρνπλ βαξχλνληα ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ε κηα πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ε «νξζή» απάληεζε –π.ρ., «δηαζηεκηθή 

ζηνιή»- κπνξεί λα δνζεί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. θνπφο καο φκσο δελ είλαη λα θαζηεξσζεί ε 

απζεληία ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πεγή ηεο νξζήο γλψζεο, αιιά λα απνθηεζεί επίγλσζε φηη «ηα 

θείκελα είλαη πεγή πιεξνθνξίαο» θαη λα αζθεζνχλ πξαθηηθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο αληιείηαη «γλώζε 

από δηάθνξνπο πόξνπο». Υξεηάδεηαη, ινηπφλ, λα αλαδεηήζνπκε ηελ θαηαιιειφηεξε απάληεζε ζε 

βηβιία, ειεθηξνληθά βηβιία ή ζε ζρεηηθέο ζειίδεο ζην ίληεξλεη, δηαπιέθνληαο δηαθνξεηηθνχο πφξνπο 

θαη ηξφπνπο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

Καηά αλάινγν ηξφπν θαηαγξάθνπκε ηελ απάληεζε, ηελ παξνπζηάδνπκε θαη ηελ αλαξηνχκε ζηελ 

ηάμε. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε φια ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε δηάθνξεο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ 

ζέκαηνο. 

Σέινο, ην ηαμίδη ζα πξνζθέξεη επθαηξίεο εθαξκνγήο ηεο ζπζηεκαηνπνηεκέλεο γλψζεο ζε έλα λέν, 

θαληαζηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά ζην πιαίζην ελφο ζεαηξηθνχ δξψκελνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα θηλεζνχλ, λα θάλε, λα αληαιιάμνπλ εξγαιεία  φπσο νη αζηξνλαχηεο ζε ρψξν/ρψξνπο 

φπνπ ε βαξχηεηα δελ είλαη ίδηα κε απηή ηεο γεο,  Καινχληαη, κε άιια ιφγηα, λα κεηαθέξνπλ ηελ 

απνθηεζείζα γλψζε ζε λέα πεξηβάιινληα λνήκαηνο. 

 

4. Eπηινγηθά 

Τηνζεηψληαο ηελ αληίιεςε ηνπ γξακκαηηζκνχ φπσο απνδίδεηαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο 

πξνζέγγηζεο, επηρεηξήζακε, κέζα απφ έλα απιφ παξάδεηγκα κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πνπ εθ ησλ 

πξαγκάησλ δηαθξίλεηαη απφ ηελ «απόζηαζε από ηελ άκεζε εκπεηξία», λα αλαδείμνπκε νξηζκέλεο 

πηπρέο ηεο πξαγκάησζεο ηεο πνιπγξακκαηηζκνχ ζην λεπηαγσγείν.  

Μία απφ ηηο παξαδνρέο καο είλαη φηη νη πνιπγξακκαηηζκνί εθηπιίζζνληαη ζε δνκεκέλα πιαίζηα 

λνεκάησλ θαη ζε ζπλερή δηάινγν κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Με άιια ιφγηα, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

είλαη απηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηα ζπγθξνηεκέλα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη νη πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ έηζη ψζηε νη γλψζεηο λα «παξνπζηάδνληαη ζπζηεκαηηθά, κε ινγηθή 

αιιεινπρία ζην πιαίζην ελόο ζέκαηνο» (ζηελ πεξίπησζή καο, ην δηάζηεκα). Μέζα ζε απηά ηα 

πιαίζηα, ε πξνθνξηθή γιψζζα θαη ηα δηαθνξεηηθά θείκελα ησλ ΜΜΔ απνηεινχλ δηαθνξεηηθνχο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθνχο πφξνπο λνεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο ησλ παηδηψλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπζηεκαηηθήο γλψζεο. H ακθίδξνκε «κεηαθξαζηηθή θίλεζε» απφ ηηο εηθφλεο ζηα 

βίληεν, απφ ηα βηβιία ζηηο ηζηνζειίδεο, απφ ηελ πξνθνξηθή γιψζζα ζηε γξαπηή θ.ν.θ., δεκηνπξγεί κηα 

πεξίζηαζε γξακκαηηζκνχ φπνπ ε «ελαζρόιεζε κε ηα θείκελα» ζπλεπάγεηαη ζχλζεηεο δηεξγαζίεο: 

Tαπηφρξνλα κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ αλαγλσξίδεηαη θαη ην 

λφεκα πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα. Η αλαγλψξηζε ηνπ λνήκαηνο 

εκπιέθεη ηελ ελλνηνιφγεζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ νληνηήησλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, ηελ 

«θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο, ηνπο ιεηηνπξγηθνύο νξηζκνύο ηνπο». Σα παηδηά, εμάγνληαο “ζπκπεξάζκαηα 



από θείκελα», εληζρχνπλ ηελ «επίγλσζή ηνπο όηη ηα θείκελα είλαη πεγή πιεξνθνξίαο» θαη “ηνπ εαπηνύ 

σο γλώζηε πνπ αληιεί γλώζε από δηάθνξνπο πόξνπο». Eίλαη, λνκίδνπκε, πξνθαλέο φηη κφλν απηνχ 

ηνπ ηχπνπ νη δηεξγαζίεο (πνιπ)γξακκαηηζκψλ κπνξνχλ λα εμνηθεηψζνπλ κε θνηλσληθά  πιαηζησκέλν 

ηξφπν, δειαδή κέζα ζε πεξηζηάζεηο ελδηαθέξνπζεο, ηα παηδηά κε «αθεξεκέλα θαη ηερληθά λνήκαηα». 

To ίδην φκσο ην ηαμίδη, νπζηαζηηθή πιεπξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο, ζα απνηειέζεη θαη ηελ 

πεξηνρή φπνπ ηα παηδηά πξνζαλαηνιίδνληαη ζε «ππνζεηηθά θαη γεληθεπκέλα λνήκαηα».  

Δπηγξακκαηηθά, θαη παξαθξάδνληαο –ζεκηηά- ηε ζπλφςηζε ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο πνπ 

πξνηείλεη ν  Ηalliday (2004), πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε πψο ηα παηδηά καζαίλνληαο ηνλ θφζκν, 

καζαίλνπλ ηαπηφρξνλα ηε γιψζζα. 

Οη παξαπάλσ ζρνιηαζκνί καο δελ έρνπλ αζθαιψο πξφζεζε εμαληιεηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ ηη 

ζπκβαίλεη ζε πεξηζηάζεηο δηδαζθαιίαο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ πξσηνζρνιηθή ειηθία, δειαδή λα 

δψζνπκε ζπγθεξηκέλα παξαδείγκαηα απφ ηηο γισζζηθέο πξαγκαηψζεηο ησλ δηαιφγσλ. Oχηε 

κπνξνχκε λα επεθηαζνχκε ζε παξαδείγκαηα αλάπηπμεο θαη ζην ζχζηεκα ηεο γξαπηήο γιψζζαο. Η 

πξφζεζή καο ήηαλ πεξηζζφηεξν λα αλαδείμνπκε ηηο πηπρέο ζηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα ζηξαθνχκε 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε πψο θαη γηαηί νη (πνιπ)γξακκαηηζκνί, κέζα απφ ην πξίζκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο γισζζνινγίαο, καο επηηξέπνπλ λα εληάμνπκε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα σο αλαγθαία –αλ 

φρη θαη ηθαλή- ζπλζήθε γηα ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, κε αλνηρηέο εξεπλεηηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο πξννπηηθέο εμεηδίθεπζεο θαη εθαξκνγήο. 
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