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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμβολής της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αναμφισβήτητα, η λογοτεχνία κατέχει πολύ σημαντική θέση στη 

γλωσσική διδασκαλία, ενώ τελευταίες μελέτες αποδεικνύουν ότι ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός 

ακόμη και για την εκμάθηση μίας δεύτερης ή μίας ξένης γλώσσας. Μελετώντας τα σχολικά εγχειρίδια 

τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους ομογενείς 

της διασποράς, διερευνούμε τη θέση που η λογοτεχνία κατέχει στη γλωσσική διδασκαλία, την 

καταλληλότητα των λογοτεχνικών κειμένων που αξιοποιούνται, τις ωφέλειες που έχει η λογοτεχνία 

για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας και τις αδυναμίες της διδασκαλίας πάνω στο ζήτημα αυτό. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι η θέση της λογοτεχνίας είναι πολύ σημαντική σε όλα τα 

επίπεδα της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, ενώ ακόμη, ότι , σε γενικές γραμμές, 

τα κείμενα που αξιοποιούνται πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας. Οι ωφέλειες που αυτά παρέχουν 

για τη γλώσσα είναι πολλές και αφορούν στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, 

αλλά και στην εξοικείωσή τους με τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πλαίσιο της εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας.  

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: πρώτη γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, λογοτεχνία, εκμάθηση γλώσσας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present study aims to the research of the contribution of literature to Greek’s education as a second 

language. Undoubtedly, literature plays a very important role to the language education and last 

research studies demonstrate that its role is also important to the second or a foreign language 

education. Having studied the school books which are used for greek education as a second language 

to abroad Greek students, we investigate the position of literature to greek education, the adequacy of 

the texts which are used, the benefits of literature to the second language learning and the 

disadvantages of the teaching strategies. The research showed that literature’s position is very 

important in all levels of greek education as a second language and, also that, in general, the literature 

texts which are used in school books are appropriate for this kind of education. There are many benefits 

that these texts offer and they concern to the evaluation of student’s language skills and to their 

familiarization to the Greek culture, in general. Though, there are also some margins of improvement 

of literature teaching in the frame of second language learning. 

KEY- WORDS: first language, second language, literature, language learning. 
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Εισαγωγή 

 Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η συμβολή της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της νέας 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, αφού πρώτα διεξάγουμε θεωρητική και 

βιβλιογραφική έρευνα πάνω στο θέμα αυτό, στη συνέχεια, θα μελετήσουμε συγκεκριμένα λογοτεχνικά 

κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας.  

 Η διδασκαλία της γλώσσας θεωρείται ότι έχει άμεση σχέση με τη λογοτεχνία, καθώς η γλώσσα 

κατακτάται πιο εύκολα μέσα από την εξοικείωση των μαθητών με τα λογοτεχνικά κείμενα. Σήμερα, 

η νέα ελληνική γλώσσα είναι για πολλούς μαθητές των ελληνικών σχολείων η δεύτερη γλώσσα, καθώς 

αυτοί κατάγονται από οικογένειες μεταναστών ή προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα ή ανήκουν σε 

μειονότητες των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική.  

 Η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία 

απασχολούν την επιστημονική κοινότητα, καθώς οι περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες είναι 

πολυπολιτισμικές και χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη πολυγλωσσίας. Κατά συνέπεια, τα ελληνικά 

σχολεία φιλοξενούν μαθητές οι οποίοι είναι δίγλωσσοι και οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες σε σχέση με τους μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η ελληνική. Η κατάκτηση της 

δεύτερης γλώσσας αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ζήτημα, ενώ η λογοτεχνία μπορεί να 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή. 

 Σκοπός της έρευνας είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίον επιδρά η λογοτεχνία στην 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αλλά και να αξιολογήσουμε 

κατά πόσον η διδασκαλία αυτή σήμερα διεξάγεται με τρόπο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο. Για 

το λόγο αυτό, θα μελετήσουμε συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα, ώστε να επιχειρήσουμε κριτική 

αξιολόγηση.  

 Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο 

της μελέτης και αποτελείται από τρεις επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη ενότητα δίνονται 

εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των βασικών όρων οι οποίοι θα αναλυθούν στην έρευνα. Στη δεύτερη 

ενότητα αναλύεται ο ρόλος της λογοτεχνίας στη γλωσσική διδασκαλία γενικά, ενώ στην επόμενη 

ενότητα διερευνάται ο ρόλος της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη διδασκαλία μίας γλώσσας ως 

δεύτερης. Στο τέλος του θεωρητικού αυτού κεφαλαίου παρουσιάζεται συνοπτικά ο τρόπος με τον 

οποίον είναι οργανωμένη η εκπαίδευση όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 



γλώσσας, και πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα από τα οποία αποτελείται και το υλικό το οποίο 

περιλαμβάνει.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας την οποία 

διεξάγουμε. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα διατυπώνεται ο ερευνητικός σκοπός και στη 

δεύτερη τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν μέσα από τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Επιπλέον, περιγράφεται η μεθοδολογία και η ερευνητική διαδικασία η οποία θα 

ακολουθηθεί.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Πρώτα –

πρώτα, παρουσιάζουμε τα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία μελετήθηκαν για τη διερεύνηση του 

ζητήματος, ενώ, στη συνέχεια, αναλύεται ο ρόλος της διδασκαλίας των κειμένων αυτών για την 

κατάκτηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, ενώ πραγματοποιείται κριτική αξιολόγηση της 

συμβολής της. Τέλος, ακολουθούν συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

1.Θεωρητικό πλαίσιο 

 Στο θεωρητικό αυτό μέρος της μελέτης, επιχειρείται βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω σε 

ζητήματα τα οποία αφορούν στο θέμα που διερευνάται. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να ασχοληθούμε 

με την αποσαφήνιση εννοιών σχετικών με το θέμα, αλλά και με ζητήματα τα οποία αφορούν στη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας και τη σχέση της με τη γλωσσική διδασκαλία, ειδικότερα όταν πρόκειται 

για τη δεύτερη γλώσσα. Τα στοιχεία αυτά θα μας διευκολύνουν στη διεξαγωγή της εμπειρικής μας 

έρευνας και στην εξαγωγή των ανάλογων συμπερασμάτων.  

1.1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Η γλώσσα αποτελεί μία έννοια η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή μας ομιλία. Με 

αυτή την έννοια ορίζεται το σύνολο των φραστικών μέσων με τα οποία οι άνθρωποι είναι σε θέση να 

εκφράζουν και να ανακοινώνουν τα νοήματά τους. Η σημασία της χρήσης της γλώσσας είναι μεγάλη, 

καθώς αυτή αντικατοπτρίζει την ταυτότητα ενός ανθρώπου, το πνευματικό του επίπεδο, την ιστορία 

και τα χαρακτηριστικά ενός λαού (Ματακιάς, 1993).  

Πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο της γλώσσας. Σύμφωνα με 

την άποψη του Saussure, η γλώσσα διακρίνεται από πολυπλοκότητα και ετερογένεια, ενώ λαμβάνει 

μία πληθώρα σημασιών. Όταν δηλαδή κάποιος αναφέρεται στη γλώσσα, μπορεί να εννοεί πολλά 

διαφορετικά πράγματα, όπως το λόγο και την ομιλία, τους φθόγγους, τις σημασίες, τη σύζευξη 

περιεχομένου και μορφής, την επικοινωνία του ανθρώπου ως ατόμου ή ως ομάδας, και την κατάσταση 

και την εξέλιξη της ανθρώπινης επικοινωνίας στο χρόνο (Μπαμπινιώτης, 1998). 



Στην παρούσα μελέτη θα μας απασχολήσει πιο συγκεκριμένα η ελληνική γλώσσα και μάλιστα, 

όπως αυτή διδάσκεται ως δεύτερη. Η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται σήμερα στην Ελλάδα είναι η 

Νέα Ελληνική, η οποία αποτελεί προϊόν εξέλιξης της γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι 

ρίζες της βρίσκονται στην αρχαία ελληνική γλώσσα, μία γλώσσα η οποία σήμερα είναι νεκρή, με άλλα 

λόγια, δεν έχει ομιλητές. Μέσα από διάφορες εξελικτικές φάσεις, προέκυψε η νέα ελληνική, η οποία- 

όπως και όλες οι γλώσσες- εξακολουθεί να εξελίσσεται, αλλά και να μεταβάλλεται μέσα από 

διάφορους παράγοντες, γεωγραφικούς και κοινωνικούς (Αρχάκης & Κονδύλη, 2004). 

 Μία ακόμη εννοιολογική αποσαφήνιση την οποία θα πρέπει να κάνουμε είναι η διάκριση 

ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη γλώσσα. Ως πρώτη γλώσσα νοείται η μητρική γλώσσα ενός 

ανθρώπου, δηλαδή η γλώσσα με την οποία πρώτα έρχεται σε επαφή και η οποία ομιλείται στο 

περιβάλλον όπου γεννιέται και ζει. Κατά κανόνα, η μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα την οποία 

χρησιμοποιεί η οικογένεια ενός ατόμου, ωστόσο αυτό δεν είναι απόλυτο, δεδομένου ότι πολλές φορές 

οι γονείς μπορεί να έχουν διαφορετική καταγωγή και να μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Πάντως, η 

μητρική ή πρώτη γλώσσα κάποιου είναι αυτή την οποία μιλούν οι ομοεθνείς του για να επικοινωνούν 

και αυτή την οποία χρησιμοποιούν στην εκπαίδευση (Γεωργογιάννης, 2009). 

 Η έννοια της δεύτερης γλώσσας χρησιμοποιείται αντιπαραθετικά προς την πρώτη ή τη μητρική 

γλώσσα. Πρόκειται για μία γλώσσα την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν για λόγους κοινωνικούς, είτε 

επειδή προέρχονται από οικογένεια δίγλωσση είτε γιατί ζουν σε ξένη χώρα, όπου αυτή ομιλείται και 

θα πρέπει να τη μάθουν, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να ενταχθούν στην κοινωνία της χώρας 

αυτής. Η διαφορά της εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας με κάποια οποιαδήποτε ξένη γλώσσα είναι 

το γεγονός ότι αυτή κατακτάται όχι αποκλειστικά μέσα από την εκπαίδευση, αλλά και μέσα από την 

επαφή του ατόμου με αυτή και τους ομιλητές της (Μήτσης & Μήτση, 2007).  

 Η έννοια της δεύτερης γλώσσας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φαινόμενο της διγλωσσίας. Η 

διγλωσσία αποτελεί ένα φαινόμενο πολύ διαδεδομένο σήμερα, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες 

διακρίνονται από την πολυπολιτισμικότητα, η οποία είναι αποτέλεσα πολλών παραγόντων, όπως οι 

μεταναστευτικές ροές και τα προσφυγικά κύματα (Αγγελοπούλου & Μάνεσης, 2017). Η διγλωσσία 

είναι αποτέλεσμα της γλωσσικής επαφής μέσω των ομιλητών διαφορετικών γλωσσών και από το 

ατομικό εξελίσσεται σε κοινωνικό επίπεδο και εισέρχεται στο περιβάλλον του σύγχρονου σχολείου, 

μέσω των δίγλωσσων μαθητών, δηλαδή των αλλοδαπών και των μελών μειονοτήτων κατά κανόνα 

(Σκούρτου & Κούρτη- Καζούλλη, 2015; Τσοκαλίδου, 2004).  

 Σύμφωνα με μία άποψη, υπάρχουν δύο είδη διγλωσσίας, η ακαδημαϊκή και η διαλογική, εκ 

των οποίων η πρώτη αναφέρεται στην ευχέρεια και το βαθμό κατάκτησης δύο γλωσσών, ενώ η 



δεύτερη στην ίδια τη χρήση τους. Τα δίγλωσσα άτομα δεν έχουν πάντοτε την ίδια επάρκεια στις δύο 

γλώσσες με τις οποίες έρχονται σε επαφή, καθώς αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, είτε 

βοηθητικούς είτε ανασταλτικούς.  Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι ο τρόπος και ο χρόνος 

κατάκτησης τη δεύτερης γλώσσας, ο βαθμός κατάκτησής της και το κατά πόσον αυτό γίνεται εκούσια 

ή όχι (Σακελλαροπούλου, 2013). 

 Η πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων κοινωνιών και η διγλωσσία πολλών μαθητών στις 

κοινωνίες αυτές έχει δημιουργήσει την ανάγκη για την παροχή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε 

αυτή να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Η έννοια της διαπολιτισμικότητας 

αναφέρεται στη γνωριμία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών που 

συνυπάρχουν σε μία κοινωνία, καθώς και στην υιοθέτηση αξιών, όπως η αναγνώριση της ετερότητας, 

η κοινωνική συνοχή, η ισότητα και η δικαιοσύνη (Νικολάου, 2011). 

  Η διαπολιτισμικότητα, λοιπόν, καθώς και οι αρχές οι οποίες τη διαπνέουν, εκφράζονται και 

στη σύγχρονη εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση αυτή τείνει να δημιουργήσει σχολεία νέου 

τύπου, τα οποία δεν θα είναι αφομοιωτικά και μονοπολιτισμικά και δεν θα διαχωρίζουν τους μαθητές 

ανάλογα με την καταγωγή και τη γλώσσα τους. Αντίθετα, τα διαπολιτισμικά σχολεία αποδέχονται την 

ετερότητα σαν μία κατάσταση υπαρκτή και διαχρονική, σέβονται την ιδιαιτερότητα και τον πολιτισμό 

του άλλου, δημιουργούν κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας και παρέχουν ίσες ευκαιρίες τόσο στην 

εκπαίδευση όσο και σε όλους τους τομείς της ζωής (Νικολάλου, 2011).   

 Η έννοια της λογοτεχνίας είναι μία περίπλοκη έννοια, καθώς τα όρια που τη διαχωρίζουν από 

άλλα είδη γραμματείας είναι πολύ λεπτά και σχεδόν ακαθόριστα. Αυτό συμβαίνει γιατί η λογοτεχνία 

αναμειγνύει μέσα στους κόλπους της στοιχεία από διάφορους χώρους, όπως είναι η φιλοσοφία, η 

γλωσσολογία, η ιστορία και η ψυχανάλυση (Culler, 2000). Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη μας 

ενδιαφέρει η λογοτεχνία από τη διδακτική της διάσταση, όπως δηλαδή αυτή διδάσκεται στα σχολεία. 

Ως μάθημα, λοιπόν, η λογοτεχνία είναι ένα από τα γλωσσικά μαθήματα το οποίο περιλαμβάνει τη 

διδασκαλία πεζών και ποιητικών κειμένων Ελλήνων κυρίως, αλλά και ξένων συγγραφέων, καθώς και 

την ανάλυσή τους.  

1.2 Λογοτεχνία και γλωσσική διδασκαλία 

 Η λογοτεχνία αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη γλωσσική 

εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και όχι μόνο. Αυτό συμβαίνει επειδή στο πλαίσιο 

της διδασκαλίας της, οι μαθητές έρχονται σε επαφή και εξοικειώνονται με διάφορα γλωσσικά ύφη και 

μορφές και με διαφορετικά είδη κειμένων, ενώ ακόμη, τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν 



παραδείγματα αυθεντικού λόγου (Σπανός, 2002). Η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι πολύ σημαντική 

τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι στόχοι που τίθενται είναι 

ανάλογοι με την εκάστοτε ηλικία και το επίπεδο των μαθητών.  

 Η διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων είναι πολύ σημαντική για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση και, πιο συγκεκριμένα, για το Δημοτικό σχολείο. Μέσα από αυτή τη διδασκαλία, 

επιδιώκονται διάφοροι στόχοι, όπως η προώθηση της διερευνητικής και κοινωνικής μάθησης και οι 

δημιουργικές δραστηριότητες που θα καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη των 

μαθητών, καθώς και η ενίσχυση του κριτικού τους εγγραμματισμού με την αποτελεσματική τους 

ανταπόκριση σε διάφορα περιβάλλοντα και επικοινωνιακές περιστάσεις και καταστάσεις 

(Κολλιοπούλου, 2016).  

 Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 2011 προβλέπει τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα, τίθενται 

ξεκάθαροι στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα, καθώς και 

οι δεξιότητες των μαθητών οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν από αυτό. Το νέο αυτό πρόγραμμα 

εντάσσει στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό τις νέες τεχνολογίες, ενώ προτείνει νέες 

στρατηγικές παρέμβασης εντός της τάξης, όπως είναι τα σχέδια εργασίας (project), η ομαδο- 

συνεργατική διδασκαλία, η παρουσίαση βιβλίου και η δραματοποίηση. Επίσης, τα παιδιά του 

Δημοτικού έρχονται σε επαφή με διάφορα είδη κειμένων, όπως είναι το ποίημα, το τραγούδι, τα 

κόμικς, οι χιουμοριστικές ιστορίες και η επιστημονική φαντασία (ΕΣΠΑ2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 

1-2-3, 2011). 

 

 Παρόμοια είναι η οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, ενώ προωθούνται παρόμοιες στρατηγικές, ανάλογα πάντα με την ηλικία 

των μαθητών. Ο κύριος σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο είναι η κριτική αγωγή 

στο σύγχρονο πολιτισμό. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει διάφορες παραμέτρους, κάποιες από τις 

οποίες αφορούν στη γλωσσική διδασκαλία. Μία από τις παραμέτρους αυτές είναι η καλλιέργεια 

διάφορων αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από την αξιοποίηση διαφορετικών 

κειμένων, τα οποία αναδεικνύουν τη γλωσσική ποικιλία και τη σχέση της γλώσσας με τα πολιτισμικά 

φαινόμενα (ΕΣΠΑ2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3, 2011).  

 Παράλληλα με τους παραπάνω στόχους το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών προβλέπει και 

τις δεξιότητες τις οποίες θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές του Γυμνασίου μέσα από τη διδασκαλία 

της λογοτεχνίας. Μία από τις δεξιότητες αυτές είναι η ανάπτυξη προσωπικής άποψης για τα κείμενα 



που διαβάζουν, ενώ μία άλλη είναι η εξοικείωση με όλα τα είδη ανάγνωσης, σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο. Ακόμη μία δεξιότητα είναι η αναγνώριση των πολιτισμικών στοιχείων που υπάρχουν εντός 

των λογοτεχνικών κειμένων και επίσης, η αναγνώριση των συμβάσεων και τεχνικών τους, πολλές από 

τις οποίες σχετίζονται άμεσα με τη γλώσσα. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μπορεί επίσης να 

καλλιεργήσει την αφήγηση με συνδυασμό λόγου και εικόνας, αλλά και να προκαλέσει τα ανάλογα 

συναισθήματα που εγείρουν τα διάφορα λογοτεχνικά είδη (ΕΣΠΑ2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3, 

2011).  

 Το μάθημα της λογοτεχνίας διδάσκεται και στο Λύκειο, την τελευταία βαθμίδα της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο μάλιστα της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών. Η 

μεθοδολογία η οποία υιοθετείται στο πλαίσιο αυτό είναι η ιστορική- γραμματολογική προσέγγιση, 

ενώ ο χαρακτήρας του μαθήματος περιλαμβάνει τη διακειμενικότητα, τη διαθεματικότητα και τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και την ανθρωπιστική και αξιακή κατεύθυνση. Το γεγονός ότι 

πλέον το μάθημα της λογοτεχνίας περιλαμβάνεται στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών αναδεικνύει 

την άμεση σύνδεσή του με τη γλωσσική διδασκαλία, ακόμη και σε μία βαθμίδα, όπου οι μαθητές 

έχουν σε μεγάλο βαθμό κατακτήσει την ελληνική γλώσσα (Ορφανίδης και συν., 2016).  

 Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει μέσα από τα παραπάνω, η λογοτεχνία είναι ενταγμένη σε 

όλες τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και μάλιστα, είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτό 

δεν συμβαίνει μόνο με την νέα ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα, αλλά και με την αρχαία, καθώς στη 

γλωσσική διδασκαλία περιλαμβάνονται και κείμενα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας είτε 

πρωτότυπα είτε μεταφρασμένα.  

1.3 Λογοτεχνία και διδασκαλία δεύτερης γλώσσας 

 Στην προηγούμενη ενότητα εξετάστηκε η σχέση της λογοτεχνίας με τη γλωσσική διδασκαλία, 

όταν πρόκειται για την πρώτη γλώσσα. Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

διδασκαλία της λογοτεχνίας ως προς την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Η 

πρώτη και η δεύτερη γλώσσα μαθαίνονται από τα δίγλωσσα άτομα είτε ταυτόχρονα είτε 

ετεροχρονισμένα. Όμως, όταν μιλάμε για την πρώτη ή τη μητρική γλώσσα ενός ατόμου, εννοούμε μία 

γλώσσα με την οποία εξοικειώνεται πιο εύκολα και την οποία κατακτά, ενώ, όσον αφορά τη δεύτερη 

γλώσσα, πρόκειται για μία γλώσσα την οποία μαθαίνει, περίπου όπως μία ξένη γλώσσα. Τις 

περισσότερες φορές μάλιστα, η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας πραγματοποιείται αφού έχουν πρώτα 

κατακτηθεί οι μηχανισμοί της μητρικής γλώσσας (Μήτσης, 2003).  



 Τι εννοεί όμως κανείς όταν αναφέρεται στην εκμάθηση μίας γλώσσας που δεν είναι η μητρική 

του; Όπως προαναφέρθηκε, η γλώσσα είναι ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο σύστημα 

επικοινωνίας και όχι μόνο ένα σύστημα δομών, μορφολογικών και λεξιλογικών φαινομένων, για τα 

οποία χρειάζεται η εκμάθηση των κανόνων (Χατζηπαναγιωτίδη, 2010). Σε αυτό το γεγονός συνηγορεί 

και η μεγάλη σημασία η οποία δίνεται στη μελέτη της λογοτεχνίας ως μέσου για την εκμάθηση της 

δεύτερης γλώσσας. Με άλλα λόγια, το λογοτεχνικό κείμενο δεν είναι απλώς ένα άθροισμα γλωσσικών 

δομών, αλλά ένα εργαλείο επικοινωνίας, ένας φορέας πολιτισμού, εμπειριών και νοημάτων και, έτσι, 

συντελεί στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση μίας γλώσσας ως δεύτερης (Κοκκινίδου, 2010).  

 Σήμερα, όλο και περισσότεροι ερευνητές χαιρετίζουν την εισαγωγή της λογοτεχνίας στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. Η τάση αυτή, βέβαια, δεν είναι 

τόσο νέα, καθώς από το 19ο αιώνα και εξής, η λογοτεχνία θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για την πιο 

αποτελεσματική εκμάθηση και κατανόηση των ξένων γλωσσών, καθώς αυτή μεταφέρει πολλά 

πολιτισμικά στοιχεία κάθε γλώσσας και της κοινωνίας εντός της οποίας αυτή ομιλείται. Η παλιά αυτή 

τάση εγκαταλείφθηκε κάποια στιγμή, καθώς θεωρήθηκε ότι για την εκμάθηση μίας γλώσσας δεν 

μπορεί να είναι η βάση το κείμενο, αλλά η λέξη ή η πρόταση.  Ωστόσο, και αυτή η προσέγγιση φάνηκε 

τέλος αναποτελεσματική (Ρουμπής, 2014). 

 Σήμερα, η προσέγγιση η οποία όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος για τη γλώσσα και τη 

διδασκαλία της είναι η επικοινωνιακή προσέγγιση. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η μεγαλύτερη 

έμφαση δίνεται στην επικοινωνία παρά στις γλωσσικές δομές, ενώ ενδείκνυται η χρήση αυθεντικού 

υλικού στη διδασκαλία, όπως είναι τα λογοτεχνικά κείμενα. Μέσα από την εφαρμογή των ανάλογων 

μεθόδων, η γλώσσα μετατρέπεται σε ένα ζωντανό στοιχείο, το οποίο βοηθά την επικοινωνιακή 

διαδικασία μεταξύ των ανθρώπων (Ρουμπής, 2014). 

 Για να είναι όμως αποτελεσματική η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας μέσα από τη 

λογοτεχνία, θα πρέπει τα λογοτεχνικά κείμενα που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της διδασκαλίας 

να επιλέγονται προσεκτικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι, τα κείμενα δεν θα πρέπει να 

είναι κατασκευασμένα, καθώς ο χαρακτήρας τους θα είναι αφύσικος, ενώ το στυλ τους δεν θα πρέπει 

να είναι πολύ οριοθετημένο και περιοριστικό. Ακόμη, τα κείμενα που ενδείκνυνται για διδασκαλία 

δεν θα πρέπει να έχουν μεγάλη έκταση, ενώ, όταν πρόκειται για αποσπάσματα μεγαλύτερων κειμένων, 

αυτά, θα πρέπει να διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Επιπλέον, τα κείμενα αυτά θα πρέπει να 

συνδυάζουν την επικοινωνιακή ικανότητα με την αισθητική απόλαυση εκ μέρους του αναγνώστη 

(Ρουμπής, 2014).    



 Η διαχείριση των κειμένων εκ μέρους του εκπαιδευτικού και η ανάλυσή τους σε συνεργασία 

με τους εκπαιδευόμενους, μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, είτε παραδοσιακού 

τύπου, όπως γραπτές και προφορικές απαντήσεις είτε νέου τύπου δραστηριότητες. Μέσα από την 

εκπαιδευτική αυτή διαδικασία, οι μαθητές μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα οφέλη όσον αφορά την 

κατανόηση κειμένων και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου (Ρουμπής, 2014). Άλλα οφέλη 

τα οποία μπορεί να προσφέρει η λογοτεχνία όσον αφορά την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας είναι 

η γνωριμία των μαθητών με διάφορες διαλέκτους, κοινωνιολέκτους, διαφορετικά επίπεδα λόγου και 

κειμενικών ειδών, με άλλα λόγια, η εξοικείωσή τους με τις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες. Επίσης, το 

λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να οδηγήσει και στον πολιτισμικό εμπλουτισμό, δηλαδή τη γνωριμία με 

τον πολιτισμό της γλώσσας και τον εντοπισμό διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσα στις γλώσσες και 

τους πολιτισμούς (Αγάθος και συν., 2012). 

 Η ένταξη της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη πλήθους δεξιοτήτων των μαθητών. Μία πολύ σημαντική κατηγορία δεξιοτήτων είναι 

οι γλωσσικές δεξιότητες που αναπτύσσονται, όπως η αναγνωστική, η λογοτεχνική και η 

διαπολιτισμική ικανότητα. Η αναγνωστική αυτή ικανότητα περιλαμβάνει την ικανότητα 

αντιμετώπισης των γλωσσικών προκλήσεων του αφηγηματικού κειμένου, την ευχερή ανάγνωση και 

την ανάπτυξη τεχνικών αυτοκαθοδήγησης. Η λογοτεχνική ικανότητα αφορά στη γλωσσική, αισθητική 

και διακειμενική προσέγγιση του κειμένου και της γλώσσας του, στην ερμηνεία του και τη σύνδεσή 

του με άλλα κείμενα. Τέλος, η διαπολιτισμική ικανότητα αφορά στην κατανόηση και σύγκλιση της 

πολιτισμικής εμπειρίας καθενός με αυτή των άλλων (Αγάθος και συν., 2012). 

 Πολλές είναι οι διαφωνίες οι οποίες έχουν εκφραστεί όσον αφορά τη χρησιμότητα της 

λογοτεχνίας για τη διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Μία από αυτές υποστηρίζει ότι δεν 

υφίσταται τέτοια αναγκαιότητα κατά τη διάρκεια κατάκτησης ενός γλωσσικού κώδικα που δεν αφορά 

την πρώτη γλώσσα. Μία ακόμη ένσταση η οποία έχει εκφραστεί είναι ότι κατά τη διδασκαλία της 

δεύτερη ξένης γλώσσας μέσα από τη λογοτεχνία προκύπτουν διάφορα προβλήματα, όπως είναι η 

δυσκολία της λογοτεχνικής γλώσσας, η έκταση των κειμένων και η δυσκολία επιλογής του θέματος. 

Ωστόσο, η αξία ενός λογοτεχνικού κειμένου και του κατάλληλου τρόπου διδασκαλίας του είναι 

μεγάλη για την κατάκτηση μίας ξένης γλώσσας (Αγάθος και συν., 2012).  

 Πολλά είναι τα εγχειρίδια τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας ως ξένης ή δεύτερης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με τα οποία θα ασχοληθούμε σε 

επόμενο κεφάλαιο της μελέτης. Σύμφωνα με τους Αγάθο και συν. (2012), κατά τα πρώτα στάδια της 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, η λογοτεχνία δεν είναι παρούσα στα εγχειρίδια, ενώ 



η παρουσία της όλο και αυξάνεται όσο προχωρά η εκπαίδευση και οι μαθητές μελετούν όλο και πιο 

σύνθετες γλωσσικές δομές. Ακόμη, στα παλαιότερα εγχειρίδια παρατηρείται το φαινόμενο της 

έλλειψης συστηματοποίησης των λογοτεχνικών κειμένων ανάλογα με το επίπεδο και το βαθμό 

δυσκολίας, αλλά κυρίως αυτά είναι κατανεμημένα με χρονολογική σειρά. Μία ακόμη παρατήρησή 

τους είναι ότι εύλογα κυριαρχεί ο πεζός λόγος, αφού ο ποιητικός είναι πιο μεταφορικός και δύσκολος. 

Τέλος, οι ερευνητές παρατηρούν ότι τα λογοτεχνικά κείμενα που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια δεν 

υπόκεινται σε πλήρη επεξεργασία και ανάλυση.  

1.4 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: επίπεδα και εκπαιδευτικό υλικό 

 Το έργο «Παιδεία Ομογενών» χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), κατά το χρονικό 

διάστημα 1997-2008, και εφαρμόστηκε από το «Εργαστήριο Μεταναστευτικών και Διαπολιτισμικών 

Μελετών» (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

(http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article&id=22

4&Itemid=480&lang=el).  

 Το παραπάνω έργο στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής 

γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό - και ειδικότερα στην ελληνική διασπορά-μέσω της 

βελτίωσης της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε 

ομοεθνείς μαθητές και σε αλλοεθνείς που μαθαίνουν την Ελληνική και γίνονται κοινωνοί του 

ελληνικού πολιτισμού, και με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας πολιτισμικής ταυτότητας ανάλογη 

με τις συνθήκες κοινωνικοποίησης των 

μαθητών(http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=224&Itemid=480&lang=el).  

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκονται οι εξής στόχοι: 

 η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, 

 η επιμόρφωση των αποσπώμενων και των ομογενών εκπαιδευτικών, 

  η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και 

  η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και βάσεων δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο 

(http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article

&id=224&Itemid=480&lang=el).  

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el


 Η δράση του προγράμματος η οποί μας ενδιαφέρει στην παρούσα μελέτη έχει την ονομασία 

«Αθηνά» και περιλαμβάνει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία: 

 α) της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, 

 β) της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) σε Ταχύρρυθμα Τμήματα στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, 

 γ) της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΕΞΓ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

 δ) Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (α) 

της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, 

(http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article

&id=224&Itemid=480&lang=el).  

 Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα διδάσκεται διαφορετικά ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των 

μαθητών. Έτσι, η οργάνωση της διδασκαλίας της πραγματοποιείται στα παρακάτω επίπεδα, καθένα 

από τα οποία περιλαμβάνει το δικό του εκπαιδευτικό υλικό.  

 Προσχολική εκπαίδευση 

Η Αλφαβήτα ταξιδεύει (Φάκελος με καρτέλες & Οδηγίες)  

Παρέα με τον παππού Αίσωπο (Φάκελος με καρτέλες & Οδηγίες)  

Παίζω και μιλώ  

Αλφαβητοχώρα CD-ROM  

Τα χελιδόνια 1  

Τα χελιδόνια 2 

 

 Πρώτο επίπεδο 

Παίζω και μαθαίνω  

Βλέπω και διαβάζω  

Μαθαίνω να διαβάζω  

Διαβάζω και γράφω  

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diasporanew/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el


Διαβάζω, γράφω, τραγουδώ CD-ROM 

 

 Δεύτερο επίπεδο 

Μιλώ και γράφω ελληνικά CD- ROM 

Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο 

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου 

 Τρίτο επίπεδο 

Καθώς μεγαλώνουμε στον κόσμο των ελληνικών CD- ROM 

Καθώς μεγαλώνουμε 

Ο κόσμος των ελληνικών 

 Τέταρτο επίπεδο 

Κλειδιά της ελληνικής γραμματικής (Keys to greek grammar) 

Ανθολόγιο της Διασποράς 

Βήματα Μπροστά 1 

Βήματα Μπροστά 2 

Βήματα Μπροστά 3 

 Πέμπτο επίπεδο 

Ελληνικά. Από το κείμενο στη λέξη 

Ανθολόγιο Κειμένων Ελληνικής λογοτεχνίας 

 

 

 

 

 



 

 

2.Μεθοδολογικό πλαίσιο 

 Αφού ολοκληρώθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση των ζητημάτων τα οποία πραγματεύεται 

η παρούσα μελέτη, είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί, να περιγραφεί και να τεκμηριωθεί το 

μεθοδολογικό πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας η οποία ακολουθεί παρακάτω. Για το λόγο αυτό, 

παρουσιάζονται ο ερευνητικός σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να 

απαντηθούν μετά το τέλος της έρευνας, η μεθοδολογία που θα υιοθετηθεί και η ερευνητική διαδικασία 

η οποία θα ακολουθηθεί. Το παρόν κεφάλαιο είναι απαραίτητο για την κατανόηση του τρόπου 

διαχείρισης του εξεταζόμενου θέματος της μελέτης.  

2.1 Σκοπός της έρευνας 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής της λογοτεχνίας στη 

διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου 

σκοπού, πρόκειται να μελετηθούν εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και να 

παρουσιαστούν και να αναλυθούν συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα μέσα από αυτά, ώστε να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που θα παρουσιάσουμε παρακάτω και να οδηγηθούμε σε 

συγκεκριμένα συμπεράσματα.  

 Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή οι επιμέρους στόχοι τους οποίους επιδιώκουμε είναι οι 

εξής:  

 Η διερεύνηση της θέσης της λογοτεχνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

 Η διερεύνηση της καταλληλότητας των λογοτεχνικών κειμένων που περιλαμβάνονται στα 

εγχειρίδια τα οποία θα εξετάσουμε. 

 Η επισήμανση των ωφελειών που είναι δυνατόν να προσφέρει η λογοτεχνία κατά την 

εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

 Ο εντοπισμός τυχόν αδυναμιών που υπάρχουν στον τρόπο διαχείρισης της λογοτεχνίας για την 

εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  

 

 

 



 

 

2.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 Με βάση τον παραπάνω ερευνητικό σκοπό, αλλά και τους επιμέρους στόχους που φιλοδοξούμε 

να επιτύχουμε από την παρούσα μελέτη, διατυπώνουμε και τις ερευνητικές υποθέσεις και τα 

ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία επιχειρούμε να δώσουμε απάντηση μετά τη διεξαγωγή της έρευνας 

των σχολικών εγχειριδίων.  

 Η βασική μας ερευνητική υπόθεση είναι ότι η συμβολή της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας είναι πολύ σημαντική, καθώς προσφέρει μεγάλες ωφέλειες στους 

μαθητές όσον αφορά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων που είναι συνδεδεμένες με αυτή.  

 Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 

είναι τα εξής: 

 Ποια είναι η θέση της λογοτεχνίας στο πλαίσιο του προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας; 

 Σε ποιο βαθμό περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας λογοτεχνικά κείμενα που είναι κατάλληλα για την ηλικία και το επίπεδο 

των παιδιών; 

 Κατά πόσον η λογοτεχνία παρέχει ωφέλειες στους μαθητές κατά την εκμάθηση της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας και ποιες είναι αυτές; 

 Κατά πόσον υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο διαχείρισης της λογοτεχνίας για την εκμάθηση 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και ποιες είναι οι αδυναμίες αυτές; 

Για την απάντηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων, θα επιχειρηθεί ο σχεδιασμός της έρευνας 

που θα διεξαχθεί και θα περιγραφεί λεπτομερώς παρακάτω.   

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Μεθοδολογία και ερευνητική διαδικασία 

 Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας ακολουθεί την ποιοτική προσέγγιση, καθώς τα 

αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν αφορούν την άντληση στοιχείων μη μετρήσιμων, τα οποία 

χρειάζεται να αναλυθούν. Η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των 

κοινωνικών φαινομένων και καταστάσεων. Ο ερευνητής με την ποιοτική έρευνα απαντάει σε 

ερωτήματα που σχετίζονται με το «Γιατί;» και το «Πώς;» των φαινομένων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, 

με την ποιοτική έρευνα ερευνούνται σε βάθος αναπαραστάσεις, στάσεις, αντιλήψεις, κίνητρα, καθώς 

και δεδομένα της συμπεριφοράς των ατόμων. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η σφαιρική 

κατανόηση μιας στάσης ή μιας συμπεριφοράς, μέσα από τη διερεύνηση της εμπειρίας των ατόμων και 

των υποκειμενικών νοημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή (Νομικού, 2016). 

 Ο ερευνητικός σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας περιλαμβάνει συγκεκριμένα διαδοχικά στάδια, 

τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται κατά κανόνα. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής: 

 Προσδιορισμός του ερευνητικού σκοπού – φαινομένου και των στόχων της έρευνας. 

 Βιβλιογραφική επισκόπηση για αναζήτηση συναφών ερευνών ή ευρημάτων. 

 Επεξεργασία των θεωρητικών προσεγγίσεων. 

 Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων. 

 Επιλογή μιας ή περισσότερων μεθόδων παραγωγής δεδομένων. 

 Κατάλληλη προετοιμασία για την πρόσβαση στην ερευνητική περιοχή. 

 Επιλογή στρατηγικής δειγματοληψίας ποιοτικής έρευνας. 

 Εκτίμηση πρακτικών ζητημάτων και ενδεχόμενων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 

 Επιλογή των τρόπων ανάλυσης δεδομένων. 

 Πρακτικές βλέψεις για το είδος της θεωρητικής μορφής την οποία θα λάβουν τα 

αποτελέσματα. 

 Σκέψεις για τους τρόπους δημοσιοποίησης των ερευνητικών ευρημάτων (Νομικού, 2016). 

 Έχοντας ήδη επιχειρήσει βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στο ζήτημα το οποίο μελετάμε και 

έχοντας διατυπώσει τον ερευνητικό σκοπό, του επιμέρους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα, θα 

ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας της ποιοτικής έρευνας. Η μέθοδος παραγωγής 

των δεδομένων, εφόσον πρόκειται για τη μελέτη σε σχολικά εγχειρίδια και όχι σε άτομα ή ομάδες 



ανθρώπων, είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση του θέματος, δηλαδή η μελέτη των ίδιων των 

εγχειριδίων που μας ενδιαφέρουν.  

 Η πρόσβαση στην ερευνητική περιοχή είναι εύκολη, καθώς τα σχολικά εγχειρίδια που 

μελετούμε είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 

Όσον αφορά τη δειγματοληψία, αν και μελετούμε τα εγχειρίδια όλων των επιπέδων διδασκαλίας της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, τελικά επιλέγουμε συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα από κάθε 

επίπεδο, τα οποία εξυπηρετούν καλύτερα την εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στο εξεταζόμενο 

ζήτημα, πρόκειται δηλαδή για σκόπιμη δειγματοληψία.  

 Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν μέσα από τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων, 

πρόκειται να αναλυθούν ως προς το περιεχόμενό τους, με βάση τα θέματα τα οποία επισημαίνονται 

στα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα ομαδοποιηθούν ανά 

θέμα, καθένα από τα οποία θα διερευνηθεί και θα αναλυθεί σε ξεχωριστή ενότητα. Μετά την ανάλυση 

αυτή, ακολουθούν συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  

3. Αποτελέσματα 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξήχθη στα 

σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης 

γλώσσας στο πλαίσιο του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών». Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη 

ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζουμε συνοπτικά τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία μας απασχόλησαν 

από όλα τα επίπεδα και τα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα για την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενώ στη δεύτερη ενότητα, πραγματοποιείται η ανάλυση αυτή ανάλογα 

με τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν ως ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης.  

3.1 Παρουσίαση λογοτεχνικών κειμένων 

 Τα εγχειρίδια τα οποία μελετήθηκαν προέρχονται από όλα τα επίπεδα της διδασκαλίας της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, από το επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης ως το πέμπτο επίπεδο 

της γλωσσικής διδασκαλίας.  

 Από το επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης, το εγχειρίδιο που μελετήσαμε, καθώς είναι το 

μόνο που περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα, είναι ο φάκελος με καρτέλες και οδηγίες με τίτλο Παρέα 

με τον παππού Αίσωπο, ο οποίος περιλαμβάνει καρτέλες με έξι μύθους του Αισώπου σε συνοπτική 

μορφή, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες και απευθύνεται σε παιδιά 5- 6 ετών.  

 



 

Οι δραστηριότητες συνδέονται με τις αρχές της διαθεματικής προσέγγισης στο νηπιαγωγείο. Οι μύθοι 

του Αισώπου που διδάσκονται είναι οι εξής:  

 «Η αλεπού και ο κόρακας» 

 «Η καλιακούδα που παρίστανε το παγώνι» 

 «Ο λαγός και η χελώνα» 

 «Το λιοντάρι και το ποντίκι» 

 «Ο ψεύτης βοσκός» 

 «Ο βοριάς και ο ήλιος» 

 Στο πρώτο επίπεδο διδασκαλίας, το οποίο περιλαμβάνει τη διδασκαλία σε παιδιά 5-8 ετών, 

δηλαδή νηπιαγωγείου, α’ και β’ τάξης δημοτικού, διδάσκεται η σειρά με τίτλο Πράγματα και 

Γράμματα. Στο επίπεδο αυτό, τα εγχειρίδια που απευθύνονται στα πιο μικρά παιδιά δεν περιλαμβάνουν 

λογοτεχνικά κείμενα, αλλά μικρά κειμενάκια που εξυπηρετούν στην εκμάθηση της ανάγνωσης. Ένα 

εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα είναι το βιβλίο Διαβάζω και Γράφω, το οποίο 

απευθύνεται σε παιδιά 7-8 ετών. Τα λογοτεχνικά κείμενα που περιλαμβάνει ανήκουν στις εξής 

ενότητες: 

 «Ο Καραγκιόζης και οι αγκινάρες του πασά» 

 «Ο πατέρας, η μητέρα κι εγώ» 

 «28η Οκτωβρίου» 

 «Πόλεμος ή ειρήνη;» 

 «Χριστούγεννα- Πρωτοχρονιά» 

 «Οι δώδεκα μήνες και το βαρέλι τους» 

 «Το ραδιόφωνο» 

 «Οι απόκριες» 

 «25η Μαρτίου» 

 Η ίδια σειρά διδάσκεται και το δεύτερο επίπεδο διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-11 ετών. Τα βιβλία τα οποία θα εξετάσουμε από 



το επίπεδο αυτό είναι το Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου (8-9 ετών) και το 

Γράμματα πάνε κι έρχονται ελληνικά στον κόσμο (10-11 ετών). Από το πρώτο εγχειρίδιο, οι ενότητες 

οι οποίες περιλαμβάνουν λογοτεχνικά κείμενα είναι οι εξής: 

 «Κάθε παιδί» 

 «Οι συγγενείς μου» 

 «Πολλά μπορούν να κάνουν τα παιδιά» 

 «Το λιοντάρι και το ποντίκι» 

 «Να βρεθούμε» 

 «Η γέννηση του Χριστού» 

 «Τα όργανα έπαιζαν γλυκά» 

 «Δήμητρα και Περσεφόνη» 

 «Ήρθε η τρελή Αποκριά» 

 «Καλύτερα μιας ώρας» 

 «Θέλω να γίνω» 

 «Χριστός Ανέστη» 

 «Έλα μπάρμπα» 

 Από το δεύτερο εγχειρίδιο, οι ενότητες που περιλαμβάνουν λογοτεχνικά κείμενα είναι οι 

παρακάτω: 

 «Τι ωραία που ήταν!» 

 «Μαθήματα, μαθήματα» 

 «Η Μάγια» 

 «Στην υγειά της ειρήνης» 

 «Πο πο μυρωδιές!» 

  «Ζήτω το ποδήλατο» 

 «Καινούριοι στη γειτονιά» 



 «Η παρέα μας» 

 «Χριστός γεννάται, καινούριος χρόνος έρχεται» 

 «Ο λαβύρινθος» 

 «Φλας στα σπορ» 

 «Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος» 

 «Ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα;» 

 «Πάμε θέατρο το Σαββατοκύριακο» 

 «Η Μεγάλη Εβδομάδα και η ημέρα της Λαμπρής» 

 «Παιδιά στον κόσμο» 

 Το τρίτο επίπεδο του προγράμματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

περιλαμβάνει δύο εγχειρίδια, το Ο κόσμος των Ελληνικών που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 

ετών και το Καθώς μεγαλώνουμε, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών. Οι ενότητες 

από το πρώτο εγχειρίδιο που περιλαμβάνουν λογοτεχνικά κείμενα είναι οι εξής: 

 «Αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές» 

 «Μαθαίνουμε για την Ελλάδα» 

 «Μέγας Αλέξανδρος» 

 «Αυγουστιάτικο φεγγάρι στην Ακρόπολη» 

 «Ένα αλλιώτικο τσαντίρι» 

 «Δύο διασκεδαστικοί διάλογοι» 

 «Το μοιρασμένο φλουρί της βασιλόπιτας» 

 «Ο Μαυρούκος» 

 «Η πείνα και ο φόβος του Νίκου» 

 «Χρησιμοποιείτε αφρόλουτρο» 

 «Στα δίχτυα του διαδικτύου» 

 «Η φτωχή και το αλάτι» 



 «Ο κυρ Μιχάλης Κάσιαλος» 

 «Τηλέμαχος» 

 «25η Μαρτίου» 

 Από το δεύτερο εγχειρίδιο, λογοτεχνικά κείμενα περιλαμβάνουν οι παρακάτω ενότητες: 

 «Καθώς μεγαλώνουμε» 

 «Μία ειρηνική οικογένεια» 

 «Εφημερίδες» 

 «Καθημερινές ιστορίες» 

 «Όσα δεν γράφει η ιστορία» 

 «Κάθε δέντρο και μία ιστορία» 

 «Αθλητισμός» 

 «Αυτός ο ψύλλος» 

 «Χρονιάρες μέρες» 

 «Μες στο μουσείο» 

 «Η ομογένεια παίζει θέατρο» 

 «Τι χρώματα τι μουσικές» 

 «Όλοι μαζί για τη λευτεριά» 

 «Το Πάσχα» 

 «Πάμε διάστημα;» 

 «Βιβλία, βιβλία» 

 «Γλώσσες» 

 «Τρένο, πλοίο, αεροπλάνο» 

 Στο τέταρτο επίπεδο διδάσκεται η σειρά σχολικών βιβλίων Βήματα Μπροστά, η οποία 

αποτελείται από τρία τεύχη και απευθύνεται σε παιδιά 13 έως 15 ετών. Επίσης, εκτός από τη σειρά 

αυτή, συμπληρωματικά διδάσκεται το Ανθολόγιο της Διασποράς, το οποίο περιλαμβάνει λογοτεχνικά 



κείμενα από διάφορες χώρες στις οποίες ζει η ελληνική ομογένεια. Η λογοτεχνία στο επίπεδο αυτό 

διαχωρίζεται από το γλωσσικό μάθημα, αφού στη σειρά Βήματα Μπροστά δεν συναντώνται 

λογοτεχνικά κείμενα, τουλάχιστον όχι συστηματικά όσο στα επίπεδα 1 και 2, αλλά διδάσκονται 

διάφορα γλωσσικά φαινόμενα, γραμματικής και συντακτικού. Έτσι, τα παιδιά στο επίπεδο αυτό 

έρχονται σε επαφή με τη λογοτεχνία μέσω του ανθολογίου.  Έτσι, παρακάτω, όσον αφορά το επίπεδο 

αυτό, γίνεται επιλογή κάποιων κειμένων από το ανθολόγιο. 

 Στο πέμπτο επίπεδο, το βασικό εγχειρίδιο το οποίο διδάσκεται είναι το βιβλίο με τίτλο 

Ελληνικά. Από το κείμενο στη λέξη, ενώ ακόμη διδάσκεται και το Ανθολόγιο Κειμένων Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας. Η λογοτεχνία, λοιπόν, είναι πάλι διαχωρισμένη από την καθαρά γλωσσική διδασκαλία, 

ωστόσο, δεν λείπουν και από το βασικό εγχειρίδιο λογοτεχνικά κείμενα ή αποσπάσματα, παρόλο που 

τα περισσότερα κείμενα που αυτό περιλαμβάνει αποτελούν άρθρα είτε επιστημονικά είτε 

δημοσιογραφικά.  Λογοτεχνικά κείμενα συναντάμε στις εξής ενότητες του εγχειριδίου: 

 «Πώς τα πας από γεωγραφία;» 

 «Πώς τα πας από ιστορία;» 

 «Η δική σου σελίδα» 

 «Πάμε ένα ταξιδάκι;» 

 «Πες μας ανεκδοτάκι» 

 Παραπάνω παρουσιάστηκαν τα εγχειρίδια και οι διδακτικές ενότητες όλων των επιπέδων 

διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, ενώ έγινε αναφορά στα ανθολόγια που το 

περιεχόμενό τους είναι εξολοκλήρου λογοτεχνικό και δεν παρουσιάστηκε αναλυτικά για λόγους 

συντομίας. Ωστόσο, από το υλικό των ανθολογίων, χρησιμοποιούνται πολλά παραδείγματα στις 

επόμενες ενότητες, κατά την ανάλυση δηλαδή των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

3.2 Λογοτεχνικά κείμενα και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας ασχολούνται με τη θέση της λογοτεχνίας 

στο πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, με την καταλληλότητα των 

κειμένων τα οποία αξιοποιούνται, με τις ωφέλειες που παρέχει η λογοτεχνία όσον αφορά την 

εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και με τια αδυναμίες που τυχόν εντοπίζονται από την 

αξιοποίηση της λογοτεχνίας για την εκμάθηση της ελληνικής. Για το λόγο αυτό, τα παραπάνω 

ζητήματα εξετάζονται αναλυτικά σε ξεχωριστές υποενότητες.  



3.2.1 Η θέση της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας 

 Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκαν τα εγχειρίδια τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και διαπιστώσαμε ότι σε όλα τα επίπεδα- βαθμίδες η 

παρουσία της λογοτεχνίας είναι υπαρκτή με διαφορετική συχνότητα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η λογοτεχνία όσον αφορά τη διαδικασία της γλωσσικής 

διδασκαλίας, από την προσχολική έως και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

 Το επίπεδο της προσχολικής διδασκαλίας είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των πρώτων 

γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Στη φάση αυτή, οι μαθητές αναπτύσσουν κυρίως τις δεξιότητες 

οι οποίες αφορούν στον προφορικό λόγο, καθώς αυτός πάντοτε προηγείται από την ανάπτυξη του 

γραπτού λόγου, που είναι πιο σύνθετος. Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για το 

επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει φακέλους με κάρτες οι οποίες έχουν διάφορες 

δραστηριότητες ανάλογες με το επίπεδο και την ηλικία των παιδιών. Ένας από τους φακέλους αυτούς 

περιλαμβάνει κάρτες με έξι μύθους του Αισώπου, οι οποίοι είναι σε συνοπτική μορφή, για να μην 

κουράζουν τα παιδιά, ενώ έχουν πολύ πλούσια εικονογράφηση.   

 Στο πρώτο επίπεδο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, τα παιδιά μαθαίνουν 

τα πρώτα τους γράμματα και καλλιεργούν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής. Τα πρώτα 

τεύχη των εγχειριδίων δεν περιλαμβάνουν λογοτεχνικά κείμενα, αλλά γράμματα, απλές λέξεις και 

φράσεις, για τα πρώτα βήματα των παιδιών στην ανάγνωση και τη γραφή. Λογοτεχνικά κείμενα 

εμφανίζονται στο τελευταίο τεύχος του επιπέδου, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 7-8 ετών. Τα 

κείμενα που περιλαμβάνει το τεύχος αυτό είναι διαφόρων ειδών, τόσο πεζά όσο και ποιητικά. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν κείμενα του θεάτρου σκιών, ποιήματα, διηγήματα, λαϊκές παραδόσεις και 

δημοτικά τραγούδια, τα οποία είναι έτσι κατανεμημένα, ώστε να συνδέονται θεματικά με τις 

διδακτικές ενότητες στις οποίες ανήκουν και να τις υποστηρίζουν σε γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο.  

 Στο δεύτερο επίπεδο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας εξετάσαμε τα 

εγχειρίδια Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου (8-9 ετών) και το Γράμματα πάνε κι 

έρχονται ελληνικά στον κόσμο (10-11 ετών). Και στα δύο από αυτά περιλαμβάνονται ποικίλα 

λογοτεχνικά κείμενα. Τα κείμενα αυτά είναι ποιήματα, αποσπάσματα από πεζά, παραδοσιακά 

τραγούδια, μύθοι και θεατρικά από το θέατρο σκιών. Τα περισσότερα είναι ποιήματα, όπως συμβαίνει 

και στο πρώτο επίπεδο διδασκαλίας.  

 Από το τρίτο επίπεδο διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας εξετάσαμε δύο 

ακόμη εγχειρίδια. Τα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία εντοπίστηκαν σε αυτά είναι επίσης διαφόρων 



ειδών. Πιο συγκεκριμένα, συναντήσαμε κείμενα πεζά, όπως αποσπάσματα από ημερολόγιο, 

αυτοβιογραφίες, λαϊκές διηγήσεις μυθιστορήματα και μύθους, αλλά και ποιήματα και τραγούδια. 

Αυτό το οποίο θα πρέπει να παρατηρήσουμε για το επίπεδο αυτό των παιδιών είναι ότι τα πεζά κείμενα 

πλέον υπερτερούν κατά πολύ των ποιητικών, πράγμα που είναι εύλογο, αφού τα εγχειρίδια 

απευθύνονται σε πιο μεγάλα παιδιά.  

 Στα δύο επόμενα επίπεδα διδασκαλίας, το τέταρτο και το πέμπτο, τα λογοτεχνικά κείμενα 

περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά εγχειρίδια- ανθολόγια, ενώ στα βιβλία της γλώσσας, τα κείμενα που 

επικρατούν είναι κυρίως άρθρα. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να εξηγηθεί από το μεγάλο όγκο των 

λογοτεχνικών κειμένων που προτείνονται προς διδασκαλία, ενώ ένα αποτέλεσμα είναι ο διαχωρισμός 

μεταξύ της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας.  

 Στο τέταρτο επίπεδο διδάσκεται το Ανθολόγιο της Διασποράς, το οποίο περιλαμβάνει 

λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων συγγραφέων από διάφορες χώρες της Διασποράς, τα οποία είναι 

χωρισμένα σε τέσσερις ενότητες. Τα είδη των κειμένων που περιλαμβάνονται στο ανθολόγιο είναι 

διάφορα και, πιο συγκεκριμένα, ποιήματα και αποσπάσματα από πεζά, διηγήματα, μυθιστορήματα, 

αυτοβιογραφίες, συνεντεύξεις, παραμύθια, θεατρικά, επιστολές. Τόσο τα πεζά όσο και τα ποιητικά 

κείμενα κινούνται σε παρόμοια θέματα, τα οποία συνδέονται με τη ζωή στην ξενιτιά, με τη 

μετανάστευση και τη νοσταλγία της πατρίδας, με τις νέες συνήθειες στην ξένη χώρα και με τα 

ζητήματα της διγλωσσίας. Το γεγονός αυτό εξηγείται από το ότι όλοι οι συγγραφείς του ανθολογίου 

προέρχονται από τις χώρες της διασποράς, όλες τις χώρες στον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες.  

 Στο πέμπτο επίπεδο διδάσκεται εκτός των βασικών γλωσσικών εγχειριδίων, το Ανθολόγιο 

Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Το ανθολόγιο αυτό είναι χωρισμένο σε 9 θεματικές ενότητες, 

καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει διάφορων ειδών κείμενα, που αναφέρονται στο ίδιο θέμα. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ως προς τα κείμενα, καθώς αυτά δεν περιορίζονται σε ποιήματα και 

αποσπάσματα μυθιστορημάτων και διηγημάτων, αλλά περιλαμβάνονται δημοτικά τραγούδια, κείμενα 

από το θέατρο και τον κινηματογράφο και από την αρχαία ελληνική γραμματεία, τα οποία μάλιστα 

συνοδεύονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  

3.2.2 Η καταλληλότητα των λογοτεχνικών κειμένων των σχολικών εγχειριδίων 

 Η θέση της λογοτεχνίας είναι σημαντική εντός του προγράμματος της διδασκαλίας της 

ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, για να παρέχει οφέλη η λογοτεχνία, 

θα πρέπει τα κείμενα που αξιοποιούνται να πληρούν κάποια κριτήρια καταλληλότητας. Τέτοια 

κριτήρια αφορούν στην ηλικία και το επίπεδο των παιδιών, στο περιεχόμενο των κειμένων και στους 

διδακτικούς στόχους που θα πρέπει κάθε φορά να επιτυγχάνονται.  



 Στο επίπεδο της προσχολικής διδασκαλίας, όπως προαναφέρθηκε, τα λογοτεχνικά κείμενα που 

αξιοποιούνται είναι οι μύθοι του Αισώπου. Πρόκειται για μύθους μικρής έκτασης, με πρωταγωνιστές 

κυρίως διάφορα ζώα και με ηθικό δίδαγμα στο τέλος, το οποίο προκύπτει μέσα από την πλοκή. Ο 

μύθος γενικά είναι μία σύντομη φανταστική ιστορία, της οποίας το βασικό χαρακτηριστικό είναι ο 

συμβολισμός και η αλληγορία (Μερακλής, 1999). Επίσης, βασικός στόχος του μύθου είναι η μετάδοση 

ενός διδάγματος για την ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά (Αυδίκος, 1997). 

 Οι μύθοι του Αισώπου θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλοι για τα μικρά παιδιά, καθώς είναι 

σύντομοι και περιεκτικοί, ενώ συνοδεύονται από ηθικά διδάγματα τα οποία αποτυπώνονται στη μνήμη 

των παιδιών και τους προωθούν συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς. Επίσης, το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι πρωταγωνιστές των μύθων είναι ζώα είναι ένα ακόμη στοιχείο αγαπητό για τα παιδιά 

της νηπιακής ηλικίας.  

 Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του πρώτου επιπέδου για παιδιά 7-8 ετών είναι 

διάφορα, κυρίως ποιήματα, αλλά και άλλα. Τα ποιήματα είναι σύντομα και έμμετρα και, για το λόγο 

αυτό, είναι ευχάριστα στην ανάγνωση από τα παιδιά, ενώ, ακόμη, απομνημονεύονται εύκολα. Τα πεζά 

είναι κι αυτά σύντομα έτσι ώστε να μην κουράζουν τα παιδιά. Η γλώσσα των κειμένων αυτών είναι 

απλή και κατανοητή, για να μην δυσκολεύονται στην ανάγνωση και την κατανόηση. Υπάρχει μάλιστα 

και κάποια γλωσσική ποικιλία, ανάλογα με το είδος του κειμένου και το περιεχόμενό του. Τα κείμενα 

που περιλαμβάνονται στη διδασκαλία των ελληνικών στο πρώτο επίπεδο του προγράμματος είναι 

κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών, καθώς είναι σύντομα και έχουν απλή γλώσσα. Επίσης, το 

περιεχόμενό τους είναι σχετικό με την κάθε ενότητα.  

 Τα κείμενα και του δευτέρου επιπέδου είναι τα περισσότερα ποιήματα, πράγμα που τα καθιστά 

κατάλληλα για μικρά παιδιά, εξαιτίας των λόγων που αναφέραμε παραπάνω. Ακόμη όμως και τα πεζά 

είναι σύντομα. Το περιεχόμενό τους είναι ανάλογο με την κάθε διδακτική ενότητα στην οποία 

ανήκουν, της οποίας τα θέματα είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών και αφορούν την 

καθημερινή τους ζωή, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τις ασχολίες τους και τα παραδοσιακά έθιμα. 

Η γλώσσα είναι απλή και κατανοητή.  

 Το κλίμα αρχίζει να μεταβάλλεται από το τρίτο επίπεδο διδασκαλίας της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας, όσον αφορά το είδος και την έκταση των λογοτεχνικών κειμένων τα οποία 

περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια. Πιο συγκεκριμένα, τα πεζά κείμενα αρχίζουν να επικρατούν 

σε σχέση με τα ποιητικά, ενώ, η έκτασή τους αυξάνεται σε κάποιο βαθμό. Το περιεχόμενό τους είναι, 

όπως και στα προηγούμενα επίπεδα ανάλογο με το θέμα της κάθε διδακτικής ενότητας. Η αλλαγή 

στην έκταση και η προτίμηση στο είδος των κειμένων είναι σύμφωνη με την ηλικία των παιδιών που 



φοιτούν στο τρίτο αυτό επίπεδο, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν πιο μεγάλα και 

αφηγηματικά κείμενα. Εξάλλου, η λογοτεχνία στο σχολείο είναι συνδεδεμένη με την αισθητική 

απόλαυση των μαθητών, αλλά και με την κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας (Σπανός, 2016). 

Για το λόγο αυτό, η έκταση είναι πολύ σημαντικό να είναι ανάλογη της ηλικίας και του επιπέδου των 

μαθητών.  

 Από το τέταρτο επίπεδο και έπειτα, η λογοτεχνία διαχωρίζεται από την καθαυτό γλωσσική 

διδασκαλία και διδάσκεται με τη χρήση άλλων εγχειριδίων, που αποτελούν ανθολόγια λογοτεχνικών 

κειμένων. Η μερική αποσύνδεση της λογοτεχνίας από τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 

θεωρείται γενικώς θεμιτή, καθώς ο ρόλος της λογοτεχνίας δεν περιορίζεται μόνο στη γλωσσική, αλλά 

εκτείνεται και στην αισθητική καλλιέργεια του ατόμου, αλλά και στην ευαισθητοποίησή του πάνω σε 

διάφορα ζητήματα (Κιρκιλιανίδου, 2016). Επίσης, το γεγονός ότι στο ανθολόγιο αυτό, όπως και σε 

εκείνο το οποίο διδάσκεται στο πέμπτο επίπεδο, υπάρχουν κείμενα με θεματολογία σχετική με τη 

διασπορά είναι σημαντικό, καθώς τα παιδιά των ομογενών μελετούν ζητήματα που τους αφορούν και 

που συνδέονται τόσο με την ελληνική τους καταγωγή όσο και με την διαβίωσή τους σε άλλες χώρες. 

Άλλωστε, στα κείμενα αυτά, περιλαμβάνονται πλήθος ξένων λέξεων, με τις οποίες οι μαθητές 

έρχονται καθημερινά σε επαφή και έχουν οικειότητα.  

 Το ανθολόγιο το οποίο χρησιμοποιείται στο πέμπτο επίπεδο για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

είναι επίσης διαφορετικό από τα εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος. Επίσης, περιλαμβάνει ενότητες 

με κάποιο συγκεκριμένο θέμα η καθεμία, στις οποίες παρατίθενται διάφορα λογοτεχνικά κείμενα 

διαφορετικών ειδών, τόσο από την νέα όσο και από την αρχαία ελληνική γραμματεία, και ακόμη 

σχετικό με το εκάστοτε θέμα φωτογραφικό υλικό. Ο τρόπος αυτός της οργάνωσης των ενοτήτων του 

ανθολογίου είναι ενδιαφέρων, καθώς το κάθε θέμα μελετάται εις βάθος και οι μαθητές έρχονται σε 

επαφή με διάφορα κειμενικά είδη τα οποία αναφέρονται σε ένα θέμα. Με τον τρόπο αυτό, 

επιτυγχάνεται η διαθεματικότητα, καθώς ένα θέμα προσεγγίζεται με διαφορετικούς τρόπους και από 

διάφορες σκοπιές.  

 Θα πρέπει, στο σημείο αυτό, και όσον αφορά κυρίως το τέταρτο και το πέμπτο επίπεδο και τα 

λογοτεχνικά ανθολόγια, να αναφερθούμε και στην έννοια της διαγλωσσικότητας. Όπως έχουμε ήδη 

παρατηρήσει, πολλά από τα κείμενα των ανθολογίων, τα οποία αναφέρονται στη διασπορά και τη 

μετανάστευση, εμπεριέχουν στο λεξιλόγιό τους και ξένες λέξεις, οι οποίες είναι οικείες στους μαθητές 

της διασποράς, οι οποίοι διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη. Η διαγλωσσικότητα έγκειται 

στη χρήση όλου του γλωσσικού ρεπερτορίου των ομιλητών, ήτοι, στην ανάπτυξη όλου του γλωσσικού 

δυναμικού των ανθρώπων, δίγλωσσων και μη, και στη συμπληρωματική χρήση μεταξύ των γλωσσών. 



Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει με διάφορους τρόπους, όπως η μετάφραση, η εναλλαγή κωδίκων, η 

παράλληλη χρήση γλωσσών και η μεταφορά στοιχείων ανάμεσα στις γλώσσες (Τσοκαλίδου & 

Κουτούλης, 2015). Τα παιδιά που μελετάμε στην παρούσα έρευνα είναι δίγλωσσα, καθώς η πρώτη 

τους γλώσσα είναι αυτή που ομιλείται στη χώρα όπου ζουν, ενώ διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη. 

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή της διγλωσσίας απαιτεί το συνδυασμό των γλωσσών στην εκπαίδευση, 

για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.  

 Ανακεφαλαιώνοντας, θεωρούμε ότι σε γενικές γραμμές τα λογοτεχνικά κείμενα που 

διδάσκονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης για τη διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και είναι σύμφωνα με την ηλικία και το επίπεδο των 

παιδιών, αλλά και με τους διδακτικούς στόχους. Παρακάτω, εξετάζουμε πιο αναλυτικά τις ωφέλειες 

που αυτά παρέχουν στους μαθητές που διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.  

3.2.3 Ωφέλειες από την αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας 

 Το γεγονός ότι τα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία αξιοποιούνται στη διαδικασία διδασκαλίας 

της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης θεωρήθηκαν κατάλληλα για το σκοπό αυτό, δίνει μία πρώτη 

εικόνα του γεγονότος ότι οι μαθητές προσκομίζουν μεγάλα οφέλη από αυτά. Στην παρούσα ενότητα 

θα εξετάσουμε τα οφέλη αυτά ανά επίπεδο- βαθμίδα, αλλά και κάνοντας αναφορές σε συγκεκριμένα 

κείμενα, τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα της εργασίας.  

 Όπως προαναφέρθηκε, οι μύθοι του Αισώπου είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας. Έτσι, είναι φυσικό να τους παρέχουν και πολλά οφέλη. Ένα από τα οφέλη αυτά 

είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων, μέσα από την αναδιήγηση και τη συζήτηση πάνω στο 

μύθο. Επίσης, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω στα ζώα και σε άλλα θέματα που σχετίζονται με 

αυτά (Αναγνωστόπουλος, 2002). Ακόμη, τα παιδιά, μέσα από τους μύθους αυτούς, διαμορφώνουν τη 

συναισθηματική και την ηθική τους συνείδηση, τη συμπεριφορά τους, ενώ προσκολλώνται σε 

συγκεκριμένα πρότυπα (Μαντάς, 1972). Τέλος, μέσα από τους μύθους του Αισώπου τα μικρά παιδιά 

διαμορφώνουν την αισθητική τους (Αναγνωστόπουλος, 1999).  

 Για να πάρουμε ως παράδειγμα το μύθο του λαγού και της χελώνας (βλ. Παράρτημα), 

πρόκειται για μία εκδοχή του μύθου, η οποία έχει ιδιαίτερα σύντομη έκταση και συνοψίζει τα βασικά 

στοιχεία της ιστορίας. Οι πρωταγωνιστές του μύθου είναι ζώα, ο λαγός, ο οποίος εμφανίζεται σίγουρος 

και αλαζόνας εξαιτίας της ταχύτητάς του, και η χελώνα, ένα ζώο αργοκίνητο, το οποίο φαίνεται 

αδύνατο να νικήσει το λαγό. Μέσα από αυτή την αντίθεση, τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους 

για τα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου, ενώ από το τέλος της ιστορίας, τη νίκη της χελώνας, 



αποκομίζουν ηθικό δίδαγμα, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολική σιγουριά για τον εαυτό μας και 

να υποτιμάμε τους αντιπάλους μας. Σε γλωσσικό επίπεδο, τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά μέσα 

από την ιστορία είναι η ανάπτυξη του λεξιλογίου και του αφηγηματικού λόγου τους σε ένα πρώτο 

επίπεδο, ώστε να είναι και εκείνα σε θέση να διηγηθούν προφορικά το μύθο και να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις.  

 Στο πρώτο επίπεδο και, πιο συγκεκριμένα, στο τελευταίο εγχειρίδιο μόνο, στο οποίο υπάρχουν 

λογοτεχνικά κείμενα, αυτά είναι, όπως προαναφέρθηκε, πολλών ειδών, κυρίως ποιήματα, διηγήματα, 

λαϊκές παραδόσεις, δημοτικά τραγούδια και θεατρικά. Το γεγονός ότι τα περισσότερα είναι ποιήματα 

εξηγείται από τη μικρή τους έκταση και τον έμμετρο στίχο, ο οποίος αποτυπώνεται στη μνήμη των 

παιδιών. Τα ποιήματα παρέχουν στους μαθητές πολλά οφέλη, όπως καλλιέργεια της γλώσσας και του 

ρυθμού, αλλά και αισθητική απόλαυση και ευχαρίστηση. Τα διηγήματα επίσης παρέχουν τα οφέλη 

αυτά, ενώ, ακόμη συντελούν στην ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου των παιδιών. Τα δημοτικά 

τραγούδια και οι παραδόσεις φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με την παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό, 

καθώς και με τη γλωσσική ποικιλία, μέσα από παλαιότερες μορφές της γλώσσας και ιδιωματισμούς. 

Τέλος, το κείμενο από το θέατρο σκιών, παρέχει στα παιδιά γνώσεις, επαφή με τη λαϊκή γλώσσα, αλλά 

και ψυχαγωγία, εξαιτίας του χιουμοριστικού του περιεχομένου.  

 Ένα από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια του πρώτου επιπέδου είναι το 

δημοτικό τραγούδι «Τα κλεφτόπουλα» (Βλ. Παράρτημα), το οποίο υπάρχει στην ενότητα για την 25η 

Μαρτίου. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά δημοτικά τραγούδια τα οποία είναι ιδιαίτερα αγαπητά 

στα παιδιά, λόγω της έκτασης και του περιεχομένου τους. Μέσα από το τραγούδι αυτό, τα παιδιά 

μαθαίνουν για τη ζωή των κλεφτών και έρχονται σε επαφή με την ελληνική παράδοση και τον 

πολιτισμό, αλλά και με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Η παράδοση και η ιστορία βέβαια, κάθε άλλο 

παρά διαχωρισμένα στοιχεία από τη γλώσσα είναι, καθώς όλα μαζί συνθέτουν τον ελληνικό πολιτισμό. 

Επίσης, άλλο όφελος είναι η δυνατότητα απομνημόνευσης, καθώς το συγκεκριμένο κείμενο 

διακρίνεται από ρυθμό και έχει μικρή έκταση, ενώ διαθέτει και συγκεκριμένη μελωδία, η οποία 

συντελεί στην απομνημόνευση. Τέλος, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένο λεξιλόγιο το 

οποίο είναι συνδεδεμένο με την παράδοση και την εποχή.  

 Ένα ακόμη κείμενο που είναι σημαντικό να εξετάσουμε είναι το σύντομο πεζό το οποίο 

υπάρχει στην ενότητα με τίτλο «Πόλεμος ή Ειρήνη;» (βλ. Παράρτημα) και αναφέρεται στη γνωριμία 

δύο παιδιών, το ένα από τα οποία έχει βιώσει τη δυστυχία του πολέμου και το άλλο την ευτυχία της 

ειρήνης. Το κείμενο αυτό έχει παραμυθικό χαρακτήρα και διδάσκει στα παιδιά τη σημασία της ειρήνης 

και τα δεινά του πολέμου, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους και τον κοινωνικό προβληματισμό. 



Από άποψης γλώσσας, το λεξιλόγιο είναι απλό και οικείο στα μικρά παιδιά, ενώ οι προτάσεις είναι 

σύντομες και απλές. Το γεγονός αυτό συντελεί στην ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου των παιδιών 

και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.  

  Όμοια με παραπάνω, υπάρχουν πολλές ωφέλειες από την αξιοποίηση των λογοτεχνικών 

κειμένων που υπάρχουν στα εγχειρίδια του δευτέρου επιπέδου διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας. Ο μαθητές μέσα από τα κείμενα αυτά, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και έρχονται σε 

επαφή με πολλές μορφές της γλώσσας και διαφορετικά επίπεδα λόγου, ανάλογα με το είδος του 

κειμένου και το θέμα του, ενώ ακόμη,  καλλιεργούν την αισθητική τους η οποία προκύπτει μέσα από 

τη γλωσσική καλλιτεχνική δημιουργία. Επίσης, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και εξοικειώνονται με 

τον ελληνικό πολιτισμό, του οποίου αναπόσπαστο κομμάτι είναι η γλώσσα.  

 Από τα κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια του δευτέρου επιπέδου, θα 

εξετάσουμε ένα ποίημα και ένα πεζό. Το ποίημα που επιλέξαμε λέγεται «Η προσευχή των ψαριών» 

(Βλ. Παράρτημα) και αναφέρεται στη μόλυνση της θάλασσας από τους ανθρώπους. Το μέτρο, η 

ομοιοκαταληξία και τα μικρά στιχάκια του ποιήματος, καθώς και ο χιουμοριστικός τρόπος με τον 

οποίον παρουσιάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη μόλυνση των νερών, καθιστούν το 

κείμενο ευκατάληπτο και διασκεδαστικό, κινώντας το ενδιαφέρον των παιδιών και βοηθώντας τα να 

συγκρατήσουν το νόημα, αλλά και το ίδιο το ποίημα. Σε γλωσσικό επίπεδο, τα παιδιά κατανοούν τις 

δομές της ποιητικής γλώσσας, το μέτρο, το ρυθμό και την ομοιοκαταληξία, η οποία προκύπτει από τη 

χρήση συγκεκριμένου λεξιλογίου, ενώ ταυτόχρονα, έρχονται σε επαφή με τον επικοινωνιακό 

χαρακτήρα της γλώσσας, ο οποίος αναδεικνύεται με το χιούμορ και τη χρήση του β’ προσώπου κατά 

την προσευχή των ψαριών. 

 Το κείμενο με τίτλο «Ο ερχομός των μάγων» (Βλ. Παράρτημα) είναι ένα απόσπασμα από ένα 

χριστουγεννιάτικο μυθιστόρημα της Αγγελικής Βαρελά. Το περιεχόμενό του είναι η περιγραφή του 

ερχομού των μάγων στη φάτνη της Βηθλεέμ μέσα από τη σκοπιά του μικρού αστεριού των 

Χριστουγέννων. Η αφήγηση έχει ύφος ποιητικό και τρυφερό, ενώ δίνεται με τρόπο γλαφυρό. Τα 

παιδιά μέσα από το κείμενο αυτό μπορούν να απολαύσουν την καλλιτεχνική διάσταση της γλώσσας, 

να συγκινηθούν και να ταξιδέψουν στο χώρο της φαντασίας. Η γλώσσα αποτελεί άλλωστε ένα 

πολυδιάστατο εργαλείο, με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τον τρόπο που κάθε φορά 

χρησιμοποιείται, ενώ η παρουσία της στην τέχνη (λογοτεχνία) συντελεί στην αισθητική και 

συναισθηματική καλλιέργεια των αναγνωστών.  

 Στο τρίτο επίπεδο, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν περισσότερα πεζά κείμενα και μάλιστα 

μεγαλύτερης έκτασης και πιο απαιτητικού περιεχομένου. Τα ποιήματα δεν λείπουν, ωστόσο και αυτών 



το περιεχόμενο μεταβάλλεται, καθώς απευθύνεται σε πιο μεγάλης ηλικίας μαθητές. Κάποια από τα 

στοιχεία που επικρατούν στα κείμενα του τρίτου επιπέδου είναι ο μεταφορικός λόγος, ο κοινωνικός 

προβληματισμός, το πιο σπάνιο λεξιλόγιο και η πιο σύνθετη αφήγηση.  

 Ένα από τα ποιητικά κείμενα που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια του τρίτου επιπέδου είναι 

το τραγούδι «Η μάνα του Αλέξανδρου» (βλ. Παράρτημα). Το ποίημα αυτό έχει αλληγορικό 

χαρακτήρα, ενώ είναι διάσπαρτο από μεταφορές και σχήματα λόγου. Η σύνδεσή του με το θέμα της 

ξενιτιάς και της νοσταλγίας είναι εμφανής, αλλά δίνεται με έναν τρόπο κεκαλυμμένο, μέσα από την 

αναφορά σε ιστορικά παραδείγματα. Από το κείμενο αυτό, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την 

αλληγορία, τη μεταφορά και άλλα σχήματα λόγου που χρησιμοποιούνται στη λογοτεχνία και 

ασκούνται στην ανάλυση του κειμένου για τη βαθύτερη κατανόησή του. Είναι προφανές ότι στο 

επίπεδο αυτό, οι μαθητές έχουν αναπτύξει πολλές γλωσσικές δεξιότητες και είναι σε θέση να 

κατανοήσουν πιο απαιτητικά χαρακτηριστικά της γλώσσας. Επιπλέον, το περιεχόμενο του ποιήματος 

εγείρει τον προβληματισμό και τα συναισθήματα των μαθητών, ώστε να φθάσουν στην αισθητική 

απόλαυση, αλλά και την ευαισθητοποίηση.  

 Από τα πεζά κείμενα του τρίτου επιπέδου, επιλέξαμε το κείμενο με τίτλο «Ο κυρ- Θάνος του 

1940», το οποίο αναφέρεται στον επιστάτη του σχολείου, ο οποίος διηγείται στους μαθητές ιστορίες 

από τον πόλεμο του 1940, στον οποίο συμμετείχε και, μέσα από τις διηγήσεις του, τα παιδιά 

κατανοούν τον πόλεμο μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών και όχι μέσα από απλές ημερομηνίες 

και γεγονότα. Ο χαρακτήρας του κειμένου είναι εξομολογητικός και το περιεχόμενο αντιπολεμικό και 

κοινωνικό. Μέσα από το κείμενο αυτό, τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ιστορικές τους γνώσεις και 

ευαισθητοποιούνται πάνω στο θέμα του πολέμου, ενώ προβληματίζονται πάνω στο ζήτημα της φιλίας 

μεταξύ των λαών και των κοινών βασάνων που προκαλεί ο πόλεμος. Η γλώσσα γίνεται έτσι, ένα 

εργαλείο μέσα από το οποίο διδάσκεται η ιστορία και προωθούνται αξίες όπως η φιλία, η 

συναδέλφωση και η ειρήνη. Ακόμη, οι μαθητές, καλλιεργούν τις αφηγηματικές τους ικανότητες και 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.  

 Τα λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται στο τέταρτο επίπεδο περιλαμβάνονται στο 

Ανθολόγιο της Διασποράς και αποτελούν ποιήματα και πεζά γραμμένα από Έλληνες συγγραφείς της 

διασποράς. Το περιεχόμενο των κειμένων αυτών είναι συνυφασμένο με τη διασπορά και τα ζητήματα 

που απασχολούν τους ομογενείς, όπως η μετανάστευση, η ξενιτιά, η δύσκολη ζωή στη ξένη χώρα, η 

νοσταλγία της πατρίδας, η πολιτιστική ταυτότητα. Η γλώσσα των κειμένων είναι η ελληνική, ωστόσο, 

αυτή είναι εμπλουτισμένη με ξένες λέξεις, αλλά και ιδιωματισμούς.  



 Ένα από τα κείμενα του ανθολογίου είναι το ποίημα με τίτλο «Το δισάκι του μετανάστη», από 

την Αυστραλία (βλ. Παράρτημα), το οποίο αναφέρεται στην μετανάστευση στην Αυστραλία 

ανθρώπων που επλήγησαν από τους σεισμούς, στις δυσκολίες που συνάντησαν και στον πόνο τους 

εξαιτίας της εγκατάλειψης της πατρίδας τους. Το ποίημα είναι γραμμένο σε στίχο ελεύθερο, γεγονός 

που το καθιστά αφηγηματικό, ενώ η γλώσσα είναι απλή και υπάρχουν πολλές λαϊκές εκφράσεις, αλλά 

και ξένες λέξεις.  Οι μαθητές μέσα από αυτό έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις ιστορίες 

των μεταναστών και με τις περιπέτειες των πρώτων Ελλήνων τις διασποράς, να νοσταλγήσουν την 

πατρίδα τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή με ένα πιο ελεύθερο και σύγχρονο είδος ποιήματος, το 

οποίο περιλαμβάνει ελεύθερο στίχο και συνδυασμό διαφορετικών τύπων λεξιλογίου. Η γλώσσα 

αποτελεί για μία ακόμη φορά ένα εργαλείο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, μάλιστα ένα εργαλείο 

μέσα από το οποίο προωθείται η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η διαγλωσσικότητα.  

 Στο πέμπτο και τελευταίο επίπεδο χρησιμοποιείται το Ανθολόγιο Κειμένων Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας. Η οργάνωσή του είναι διαφορετική από το ανθολόγιο του προηγούμενου επιπέδου, 

καθώς οι ενότητες περιλαμβάνουν διάφορα κείμενα που αναφέρονται στο ίδιο θέμα, γεγονός που 

συμβάλλει στη σφαιρική μελέτη τους και στην προσέγγιση του κάθε θέματος από διαφορετικές 

σκοπιές και με διάφορα κειμενικά είδη. Επίσης, τα κείμενα που διδάσκονται ανήκουν σε διαφορετικές 

εποχές και τάσεις, γεγονός το οποίο φέρνει τους μαθητές σε επαφή με διάφορες μορφές της ελληνικής 

γλώσσας.  

 Μία από τις θεματικές ενότητες του ανθολογίου έχει τον τίτλο «Ο μύθος της Ελένης». Σε αυτήν 

περιλαμβάνονται διάφορα κείμενα τόσο της νεοελληνικής όσο και της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας. Ο μύθος της ωραίας Ελένης είναι από τους πιο δημοφιλείς μύθους, ο οποίος έχει 

εμπνεύσει κατά καιρούς πολλούς λογοτέχνες. Ο Γιώργος Σεφέρης έγραψε ένα ποίημα με αλληγορικό 

χαρακτήρα αναφερόμενος στο μύθο αυτό, θέλοντας όμως να τον συνδέσει με τη σύγχρονη του 

πραγματικότητα. Η μυθική μέθοδος αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες τεχνικές του Σεφέρη και 

άλλων ποιητών της γενιάς του. Η μυθική μέθοδος εξυπηρετεί τη συμβολική και ιδεολογική επένδυση 

της σύγχρονης πραγματικότητας με μυθικά στοιχεία, σύμβολα και αξίες (Αθανασόπουλος, 1992). 

 Παράλληλα με τη χρησιμότητα και τη λογοτεχνική αξία της μυθικής μεθόδου, θα πρέπει να 

αναφερθούμε και στο ζήτημα της διαθεματικότητας, μίας σημαντικής αρχής η οποία διακατέχει τη 

σύγχρονη εκπαίδευση και προωθείται μέσα από την πολύπλευρη μελέτη ενός ζητήματος, όπως ο 

μύθος της Ελένης, όπως προσεγγίστηκε από τους λογοτέχνες του αρχαίου και του σύγχρονου κόσμου.  

 Ένα ακόμη κείμενο το οποίο έχει σημασία να μελετήσουμε είναι το «Γράμμα στο Τριέστι» του 

Παντελή Πρεβελάκη (βλ. Παράρτημα). Με αφορμή το κείμενο αυτό, θα αναφερθούμε στη γλωσσική 



ποικιλία και τη γλωσσική μεταβολή. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο είναι γραμμένο στην 

καθαρεύουσα, μία δηλαδή παλαιότερη μορφή της ελληνικής γλώσσας, η οποία χαρακτηρίζεται από 

στοιχεία της αρχαίας ελληνικής. Μέσα από την επαφή με παλαιότερες μορφές της γλώσσας, οι 

μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τόσο τη γλωσσική ποικιλία όσο και τη γλωσσική μεταβολή, η 

οποία αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο που υφίστανται οι γλώσσες με το πέρασμα του χρόνου 

(Καρατζόλα & Φλιάτουρας, 2004). 

 Μέσα από την παραπάνω ανάλυση, συμπεραίνει κανείς ότι οι ωφέλειες οι οποίες 

προσφέρονται στους μαθητές που διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα μέσα από τη 

λογοτεχνία είναι πολλές και αφορούν σε διάφορες γλωσσικές και άλλες δεξιότητες. Κάποιες από τις 

καθαρά γλωσσικές δεξιότητες που καλλιεργούν οι μαθητές μέσα από την επαφή τους με τη λογοτεχνία 

είναι ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους, η ανάπτυξη του αφηγηματικού τους λόγου και η κατανόηση 

των μορφολογικών δομών, των εκφραστικών μέσων και των σχημάτων του λόγου.  

 Άλλες δεξιότητες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας 

είναι ο κοινωνικός προβληματισμός, η συναισθηματική φόρτιση και η μετάδοση μηνυμάτων, ενώ 

ακόμη μέσα από τις διάφορες χρήσεις της γλώσσας καλλιεργούνται η αισθητική και η καλλιτεχνική 

κλίση των μαθητών. Τέλος, το γεγονός ότι πρόκειται για τη διδασκαλία της ελληνικής σε δίγλωσσους 

μαθητές καθιστά τα επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα ανοιχτά στη διαφορετικότητα, τη 

διαπολιτισμικότητα και τη διαγλωσσικότητα.  

3.2.4 Αδυναμίες από την αξιοποίηση της λογοτεχνίας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας 

 Μέσα από τη μελέτη που επιχειρήσαμε παραπάνω, γίνεται φανερή τόσο η καταλληλότητα της 

αξιοποίησης λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας όσο και το 

γεγονός ότι η αξιοποίηση των κειμένων αυτών είναι δυνατόν να συμβάλλουν σημαντικά στην 

ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων των μαθητών, γλωσσικών, επικοινωνιακών και αισθητικών. Ωστόσο, 

ένα ακόμη θέμα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί είναι κατά πόσον παρουσιάζονται αδυναμίες όσον 

αφορά την αξιοποίηση των λογοτεχνικών αυτών κειμένων.  

 Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αλλά και, γενικότερα, στη γλωσσική διδασκαλία, θα πρέπει να 

παρατηρήσουμε ότι πρόκειται για μία εκπαιδευτική τεχνική, η οποία απαιτεί συγκεκριμένες 

δεξιότητες από τον εκπαιδευτικό. Αυτός, λοιπόν, θα πρέπει να κατανοεί τη συμβολή της λογοτεχνίας 

στη γλωσσική διδασκαλία και να μην αντιμετωπίζει το λογοτεχνικό κείμενο σαν κάτι δευτερεύον που 

μπορεί να παραλειφθεί, προς όφελος της διδασκαλίας της γλώσσας με εστίαση στη μορφολογία, π.χ. 



στους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες.  Άλλωστε, αυτό υποδεικνύει σήμερα και η 

επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, η οποία εστιάζει στη λειτουργία της και όχι στην αποστήθιση 

των κανόνων.  

 Όταν λοιπόν ο εκπαιδευτικός δεν έχει αυτή την επίγνωση, η λογοτεχνία περνά σε δεύτερη 

μοίρα, υποτιμάται και, έτσι, δεν είναι δυνατόν να παρέχει τα οφέλη της στους μαθητές. Σήμερα, 

θεωρούμε ότι είναι πολλοί οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συνεχίζουν να είναι προσκολλημένοι στον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας. Η στάση αυτή μειώνει την αποτελεσματικότητα της 

γλωσσικής εκμάθησης και κατάκτησης, καθώς οι μαθητές διδάσκονται μεν τους κανόνες, αλλά δεν 

έρχονται σε επαφή με τις πολλαπλές λειτουργίες του πολύπλευρου και πολυδιάστατου γλωσσικού 

φαινομένου. Επομένως, πολύ σημαντική είναι σήμερα η επιμόρφωση και κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα γλωσσικά μαθήματα προς την κατεύθυνση της επικοινωνιακής 

προσέγγισης.  

 Μία ακόμη αδυναμία που παρατηρείται σήμερα όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος 

της λογοτεχνίας είναι η απαξίωσή της από εκπαιδευτικούς και μαθητές, που έχει ως αποτέλεσμα την 

περιθωριοποίησή της (Αγγελιδάκη, 2016). Για να μεταφέρουμε το φαινόμενο αυτό στην περίπτωση 

που μελετάμε, δηλαδή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, θα ήταν εύκολο να 

δημιουργηθεί ο προβληματισμός σχετικά με το διαχωρισμό της λογοτεχνίας από το γλωσσικό μάθημα 

στα δύο τελευταία επίπεδα διδασκαλίας. Παρόλο που κάτι τέτοιο είναι θεμιτό και εξυπηρετεί 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς που έχουμε προαναφέρει, τελικά, φαίνεται ότι, με τον τρόπο 

αυτό, η λογοτεχνία υποβαθμίζεται και περιθωριοποιείται. Η αξιοποίηση των ανθολογίων 

πραγματοποιείται με μικρότερη συχνότητα, ενώ, πολλές φορές, αυτά μένουν σε μεγάλο βαθμό 

αναξιοποίητα, κάτω από την πίεση του χρόνου. 

 Η διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

παρουσιάζει εδώ και δεκαετίες σοβαρές αδυναμίες, ενώ το μάθημα προκαλεί δυσφορία και αμηχανία 

σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό είναι πολλοί, κάποιοι από 

τους οποίους είναι και το περιεχόμενο του μαθήματος, η μέθοδος διδασκαλίας, η έλλειψη ενιαίας 

εκπαιδευτικής πολιτικής και η αδυναμία των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στη διεπιστημονική 

και ολιστική θεώρηση του μαθήματος (Αγγελιδάκη, 2016).  

 Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει και κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

στους μαθητές της ομογένειας, καθώς τα εγχειρίδια και οι τρόποι διδασκαλίας καθορίζονται σε μεγάλο 

βαθμό από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, θεωρούμε πως οι νέες εξελίξεις στο χώρο της 



εκπαίδευσης και δη της διαπολιτισμικής, θα έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο στη διαχείριση του 

μαθήματος της λογοτεχνίας εντός της τάξης όσο και στη σύνδεσή της με τη γλωσσική διδασκαλία.  

 Οι αδυναμίες που προαναφέρθηκαν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν μέσα από τη 

συνειδητοποίηση της σύγχρονης πραγματικότητας σε όλα τα επίπεδα, όπως σε αυτό των νέων 

παιδαγωγικών και κοινωνιογλωσσικών τάσεων, των νέων ζητημάτων που απασχολούν τους νέους, 

αλλά και γενικότερα, των νέων φαινομένων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, όπως είναι η 

παγκοσμιοποίηση, η πολυπολιτισμικότητα, η επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και του 

διαδικτύου και η διγλωσσία. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι χρειάζεται μία ριζική ανανέωση στην 

εκπαίδευση, η οποία θα περιλαμβάνει- μεταξύ άλλων- την αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων, 

την επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη δημιουργία κινήτρων που θα κινήσουν εκ 

νέου το ενδιαφέρον των μαθητών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συμπεράσματα- Προτάσεις 

 Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε τη συμβολή της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της ομογένειας. Η λογοτεχνία 

σήμερα θεωρείται πολύ σημαντική για τη γλωσσική διδασκαλία τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη 

γλώσσα, ωστόσο, η εμβάθυνση στη μελέτη της συμβολής της είναι πολύ σημαντική, καθώς πάνω στο 

ζήτημα αυτό υπάρχουν ακόμη διαφωνίες. Πάντως, όπως έδειξε η βιβλιογραφική έρευνα που 

επιχειρήσαμε, οι νέες προσεγγίσεις όσον αφορά τη γλωσσική διδασκαλία και τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση τείνουν να υπερασπίζονται σθεναρά το ρόλο και την αξία της αξιοποίησης των 

λογοτεχνικών κειμένων.  

 Μετά την ολοκλήρωση της βιβλιογραφική ανασκόπησης, επιχειρήθηκε ποιοτική έρευνα πάνω 

στη συμβολή της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Η έρευνα αυτή 

είχε ως αντικείμενο τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό,  μέσα από το 

πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» του ΕΔΙΑΜΜΕ. Το πρόγραμμα αυτό χωρίζει τη γλωσσική 

διδασκαλία σε έξι επίπεδα, από την προσχολική εκπαίδευση ως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα 

ζητήματα υα οποία διερευνήθηκαν ήταν: 

 Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

 Η καταλληλότητα των λογοτεχνικών κειμένων 

 Οι ωφέλειες που προκύπτουν μέσα από την αξιοποίηση της λογοτεχνίας 

 Οι αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

 Όσον αφορά τη θέση της λογοτεχνίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας, θα πρέπει, σε γενικές γραμμές, να παρατηρήσουμε ότι είναι πολύ σημαντική σε όλα τα 

επίπεδα- βαθμίδες. Πιο συγκεκριμένα, στο επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης, αξιοποιούνται οι 

μύθοι του Αισώπου, μέσα από τους οποίους τα παιδιά αποκτούν κάποιες δεξιότητες του προφορικού 

λόγου και ασχολούνται με δραστηριότητες που ταιριάζουν στην ηλικία τους και έχουν τη μορφή 

παιχνιδιού. Στα επίπεδα 1,2 και 3, τα λογοτεχνικά κείμενα είναι ενταγμένα στα βασικά εγχειρίδια της 

γλωσσικής διδασκαλίας και μέσα σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες, με τις οποίες μοιράζονται 

κοινά θέματα. Τέλος, στα επίπεδα 4 και 5, τα οποία συμπίπτουν με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η 

λογοτεχνία διδάσκεται σε ξεχωριστά εγχειρίδια από αυτά του γλωσσικού μαθήματος.  

 Η καταλληλότητα των λογοτεχνικών κειμένων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας καθορίζεται από κριτήρια όπως αυτά της ηλικίας, του επιπέδου γλωσσικής 



ανάπτυξης, της έκτασης και του περιεχομένου των λογοτεχνικών κειμένων. Με βάση τα κριτήρια 

αυτά, μπορεί κανείς να κάνει τις εξής παρατηρήσεις: 

 Η έκταση των κειμένων είναι ανάλογη με το ηλικιακό επίπεδο των παιδιών και αυξάνεται 

κυρίως από το τρίτο επίπεδο και ύστερα.  

 Το περιεχόμενο των κειμένων είναι επίσης κατάλληλο για την κάθε ηλικία και αφορά, στην 

προσχολική ηλικία, μύθους με ζώα, στη δημοτική εκπαίδευση διάφορα θέματα που 

εμπλουτίζουν το γνωστικό αντικείμενο των παιδιών και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

κείμενα με πιο έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και σύνθετα εκφραστικά μέσα. 

 Εκτός από την προσχολική εκπαίδευση, σε όλα τα άλλα επίπεδα, τα κείμενα που 

περιλαμβάνονται είναι διαφόρων ειδών, έτσι, τα παιδιά μπορούν να έρχονται σε επαφή με όλα 

αυτά και να κατανοούν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της γλώσσας.   

 Οι ωφέλειες οι οποίες μπορεί να προκύψουν μέσα από την αξιοποίηση της λογοτεχνίας κατά 

τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας είναι πολλές και μπορούν να ομαδοποιηθούν στις 

εξής κατηγορίες: 

 Γλωσσικές/ μεταγλωσσικές: εμπλουτισμός του λεξιλογίου, κατανόηση των γλωσσικών δομών, 

φωνολογική και μορφολογική επίγνωση, ευχέρεια στην ανάγνωση, καλλιέργεια του 

αφηγηματικού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 

 Πολιτισμικές: γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό, τις παραδόσεις, τη γλωσσική ποικιλία, τη 

γλωσσική μεταβολή, τα ήθη και τα έθιμα, εθνική και γλωσσική συνείδηση, ανάπτυξη 

πολιτισμικής ταυτότητας. 

 Κοινωνικές/ επικοινωνιακές: συναισθηματική ανάπτυξη, κοινωνικός προβληματισμός, 

ευαισθητοποίηση, σεβασμός της διαφορετικότητας, ηθική ανάπτυξη, διαθεματικότητα, 

διαγλωσσικότητα. 

 Γνωστικές: εμπλουτισμός των γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης και ερμηνείας του 

λόγου, ανάπτυξη του μεταφορικού λόγου. 

 Αισθητικές: αισθητική απόλαυση, αισθητική αγωγή, καλλιέργεια καλλιτεχνικών κλίσεων.  

 Παρόλα αυτά, είναι εύλογο το γεγονός να εγείρεται ο προβληματισμός όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα από την αξιοποίηση της λογοτεχνίας κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. Αν μάλιστα, λάβει κανείς υπόψη του τη θέση που κατέχει η λογοτεχνία στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα πράγματα είναι μάλλον απαισιόδοξα. Οι αδυναμίες που υπάρχουν 

πάνω σε αυτό συνδέονται με το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, την κατάρτιση τω εκπαιδευτικών, των 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται και με το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και με τις 



ραγδαίες αλλαγές και εξελίξεις στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στους τομείς των 

παιδαγωγικών και της κοινωνιογλωσσολογίας είναι δυνατόν να υποδείξουν νέες προοπτικές για την 

αναβάθμιση του ρόλου της λογοτεχνίας, στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της παγκοσμιοποίησης και 

της διαπολιτισμικότητας.  

 Η συμβολή της λογοτεχνίας στη γλωσσική διδασκαλία είτε ως προς την πρώτη είτε ως προς 

τη δεύτερη γλώσσα είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο τους 

ερευνητές και, επειδή μάλιστα, έχει πολλές πτυχές, χρειάζεται μεγάλη διερεύνηση, καθώς αυτές δεν 

έχουν ακόμη καλυφθεί επαρκώς. Ένα από τα θέματα που θα ήταν πολύ σημαντικό να διερευνηθούν 

είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δίγλωσσης εκπαίδευσης και των μαθητών που διδάσκονται 

την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη σχετικά με το ρόλο και την αξία της λογοτεχνίας για την εκμάθηση 

της γλώσσας. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν οι συνθήκες μέσα στις οποίες υλοποιείται 

η γλωσσική διδασκαλία στα σχολεία της ομογένειας, ώστε να διερευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος 

τυχόν αδυναμίες που αφορούν το ρόλο της λογοτεχνίας.  

 Αντιστρόφως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η διερεύνηση της συμβολής της 

λογοτεχνίας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης στα σχολεία της Ελλάδας, δηλαδή 

στους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μειονοτήτων, μεταναστών και προσφύγων. Κάτι 

τέτοιο θα μπορούσε να διερευνηθεί στο πλαίσιο της μετατροπής της ελληνικής κοινωνίας σε 

πολυπολιτισμική και της δημιουργίας πολλών δίγλωσσων και πολύγλωσσων σχολικών τάξεων με το 

πέρασμα του χρόνου. Τέτοιου είδους έρευνες είναι δυνατόν να προσφέρουν πολύ χρήσιμα στοιχεία 

για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και την πιο αποτελεσματική εκμάθηση της δεύτερης 

γλώσσας από τους μαθητές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνική τους ένταξη και 

ενσωμάτωση τόσο στο σχολικό περιβάλλον, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.  
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Παράρτημα 

Προσχολική εκπαίδευση 

«Ο λαγός και η χελώνα» 

Η χελώνα και ο λαγός μάλωναν για το ποιος τρέχει πιο γρήγορα. Ξεκίνησαν και οι δύο να τρέχουν. 

Τελικά έβαλαν στοίχημα ποιος θα φτάσει πρώτος σε ένα σημείο και ετοιμάστηκαν για να ξεκινήσουν 

τον αγώνα. Όμως, ο λαγός, σίγουρος για τη γρηγοράδα του, δε νοιάστηκε και πολύ για το στοίχημα 

και στα μισά του δρόμου, έπεσε να πάρει έναν υπνάκο. Η χελώνα, που ήξερε καλά πόσο αργοκίνητη 

ήταν, δε σταμάτησε καθόλου να τρέχει και κάποια στιγμή, προσπερνάει το λαγό. Έτσι, η χελώνα 

έφτασε πρώτη στο τέρμα και πήρε το βραβείο της νίκης.  

(Μύθος του Αισώπου) 

Πρώτο επίπεδο 

«Τα κλεφτόπουλα» 

Μάνα μου τα, μάνα μου 

τα κλεφτόπουλα τρώνε 

και τραγουδάνε, άιντε 

πίνουν και γλεντάνε. 

 

Μα ένα μικρό μα ένα μικρό 

κλεφτόπουλο δεν τρώει,  

δεν τραγουδάει, βάι 

δεν πίνει δε γλεντάει. 

 

Μόν’ τ’ άρματα,  

μόν τ’ άρματά του κοίταζε,  

του τουφεκιού του λέει: 

 

Γεια σου Κίτσο μου λεβέντη,  

πόσες φορές, πόσες φορές 

με γλίτωσες απ’ των εχθρών 

τα χέρια κι απ’ των Τούρκων 

τα μαχαίρια. 



(Δημοτικό τραγούδι) 

[Πόλεμος ή ειρήνη;] 

Κάποτε, σε ένα πάρκο, ένα κορίτσι είδε ένα λυπημένο αγόρι. 

-Θέλεις να παίξουμε; Ρώτησε το κορίτσι.  

-Θέλω, αλλά δεν έχω παιχνίδια. Δεν ξέρω να παίζω. Στη χώρα μου τα παιδιά δεν παίζουν.  

- Πώς τη λένε τη χώρα σου; 

- Χώρα του πολέμου. Εκεί δεν έχει πάρκα για τα παιδιά. Οι άνθρωποι δε γελάνε. Η μητέρα μου κλαίει 

κάθε μέρα και ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ στο σπίτι.  

-Τι κρίμα! Στη δική μου χώρα, οι μητέρες τραγουδούν και οι πατέρες παίζουν με τα παιδιά τους. Όλοι 

είναι χαρούμενοι εκεί. Θέλεις να έρθεις στη χώρα μου; Θέλεις να πάμε στη χώρα της ειρήνης; 

Το αγοράκι δεν πήγε στη χώρα της ειρήνης. Πήγε όμως το κοριτσάκι στη χώρα του πολέμου και όλα 

άλλαξαν εκεί. Ο πόλεμος σταμάτησε εκεί. Οι δρόμοι γέμισαν με γελαστά παιδιά. Η Ειρήνη- έτσι λένε 

το κοριτσάκι- είναι πολύ χαρούμενη. 

(Διασκευή: Ρούλα Ιωαννίδου- Σταύρου)  

Δεύτερο επίπεδο 

«Η προσευχή των ψαριών» 

Παναγιά μας, Αι Νικόλα,  

Σας παρακαλούμε όλα 

Πείτε στους τρελούς ανθρώπους 

Που βρωμίζουνε τους τόπους 

Να προσέξουνε λιγάκι 

Το γαλάζιο μας νεράκι 

Αν σε εμάς βρωμιές πετάνε 

Βρώμικα πώς θα μας φάνε 

Κι ούτε ο ήλιος θα βουτάει  



Σε νερό που θα βρωμάει 

Και τη μύτη του θα πιάνει  

Βόλτα στο γιαλό σαν κάνει.  

(Φώντας Λάδης) 

«Ο ερχομός των μάγων» 

Οι τρεις παράξενοι γέροντες φάνηκαν να έρχονται βιαστικοί. Πλησίασαν τους βοσκούς και τους 

ρώτησαν. Εκείνοι τους έδειξαν τη σπηλιά. Το αστεράκι ήθελε πολύ να μάθει. Τι ήταν αυτό το μωράκι; 

Γιατί οι βοσκοί είχαν γονατίσει στην άμμο; Γιατί αυτοί οι τρεις παράξενοι γέροντες είχαν έρθει από 

τόσο μακριά για αυτό το μωρό; Και τι γινόταν τώρα στη σπηλιά; 

………………………………………………………………………………………….. 

Το αστεράκι πλησίασε ακόμη περισσότερο. Είδε μέσα στη σπηλιά τους τρεις γέροντες γονατιστούς 

μπροστά σε μία φάτνη, να προσφέρουν στο μωράκι σμύρνα, χρυσό και λιβάνι.  

Ένα φως γύρω από τη φάτνη φώτιζε το πρόσωπο της μητέρας και του μωρού. Τα αστεράκι πρόλαβε 

να δει και τα μάτια του μωρού που το κοίταζαν γλυκά. Τίποτε άλλο. Έπειτα έσβησε σαν κεράκι και 

χάθηκε στον ουρανό.  

(Αγγελική Βαρελά) 

Τρίτο επίπεδο 

«Η μάνα του Αλεξάνδρου» 

Στη Μακεδονία του παλιού καιρού 

γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου 

μου `στησε κουβέντα στις εξοχές 

κι έκανε νυχτέρια με μάγισσες 

 

Αχ Μακεδονία χιλιόμορφη 

γιατί κλαις και λιώνεις σαν το κερί 

έχω γιο μονάκριβο η καψερή 

κι έχει φύγει για την ανατολή 

 

 



Τον προσμένουν κίνδυνοι και χωσιές 

λόγια ανθρώπων μαύρα και συμφορές 

μοναχός τ’ αντέχει και τα περνά 

τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα 

 

Στη Μακεδονία του παλιού καιρού 

γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου 

στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες 

στ’ όνειρό της φέρνει τους Έλληνες 

(στίχοι: Π. Θεοδωρίδης, μουσική: Γ. Μαρκόπουλος) 

 

«Ο κυρ- Θάνος του 1940» 

Την ημέρα που θα γιορτάζαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, βρήκαμε στην τάξη μας τον 

επιστάτη του σχολείου, τον κυρ- Θάνο. Είχε πάει στρατιώτης σε αυτόν τον πόλεμο και είχε να μας πει 

πολλά. Είχε πάθει μάλιστα και κρυοπαγήματα και υπόφερε πολύ.  

Μας μίλησε για την επιστράτευση, τις συγκινητικές στιγμές του αποχωρισμού, όταν άφηνε το 

κοριτσάκι του κρεμασμένο στην αγκαλιά της γυναίκας του και μας μίλησε για τις χίλιες αγωνίες, τα 

βάσανα και τις πεζοπορίες επάνω στο μέτωπο. Μας μίλησε ακόμα και για έναν Ιταλό που γνώρισε κι 

έγιναν φίλοι, καθώς πήγαιναν κάθε πρωί να πάρουν νερό από την ίδια βρύση. 

«Μου έδειχνε τη φωτογραφία της κόρης του κι εγώ του έδειχνα τη φωτογραφία της δικής μου κόρης 

και καμαρώναμε και οι δύο. Ποτέ δεν τον ξέχασα. Θυμάμαι ακόμα το γλυκό τραγούδι που έλεγε.» 

Ο κυρ- Θάνος συνέχισε: «Ο πόλεμος που ζήσαμε δεν είναι μόνο οι ημερομηνίες και οι μάχες που 

διαβάζετε στα βιβλία της ιστορίας. Είναι κι οι λαχτάρες και τα τραγούδια μας, είναι οι προσευχές μας, 

είναι ο φόβος που νιώθαμε πολλές φορές, τα γράμματα που γράφαμε κλαίγοντας παγωμένοι από το 

κρύο, τα ανέκδοτα που λέγαμε για να πάρουμε θάρρος, οι συναγερμοί, οι μαυροφορεμένες μανάδες, 

τα δάκρυά τους, η ανθρωπιά, η δυστυχία, ο πόνος κι ένα σωρό ιστορίες που ζήσαμε. Αυτά δεν τα 

γράφει το βιβλίο της ιστορίας. Αυτά υπάρχουν μόνο μέσα στις καρδιές αυτών που τα έζησαν. 

Ο κυρ- Θάνος μας είπε πολλές ιστορίες από τον πόλεμο που έζησε. Μ’ άλλες γελάσαμε, μ’ άλλες 

δακρύσαμε. Μα κατάλαβα περισσότερο από κάθε άλλη φορά το νόημα αυτού του πολέμου και 

πιστεύω ότι το κατάλαβα για πάντα.  

(Αγγελική Βαρελά, Διασκευή) 



Τέταρτο επίπεδο 

Ανθολόγιο της Διασποράς (Περιεχόμενα) 

1 Α. Μ' ΕΝΑ ΜΠΟΓΟ ΑΠΟ ΟΝΕΙΡΑ ΚΙ ΕΛΠΙΔΕΣ 

1η Η Πόρτα (Γερμανία) 

2η Το τρένο της ελπίδας (Σουηδία) 

3η Η μάνα του Ελπήνορα (Σουηδία) 

4η Μην ξεχάσεις (Γερμανία) 

5η Με το μέτωπο του ήλιου (Πολωνία) 

6η Το δισάκι του μετανάστη (Αυστραλία) 

Όταν σταμάτησαν οι σεισμοί 

Και το έδαφος έγινε πάλι στέρεο 

Ο ίλιγγος υποχώρησε. 

Ψάξαμε να βρούμε  

Τι είχε απομείνει γερό, 

Να συνάξουμε τα εργαλεία 

Και να στήσουμε νέο νοικοκυριό.  

  

Τότε άρχισαν οι λογαριασμοί: 

Τι χάσαμε, 

πόσα μας έχουν απομείνει 

και τι μπορούμε να χτίσουμε. 

Πικρός καφές και άδειες νύχτες, 

Φτηνή ρετσίνα 

Περιττές ώρες... 

  

Όσοι είχαμε καρδιά πελαργού 

Πήραμε το τριμμένο δισάκι 

Κι ένα κλαδί ελιάς για μπαστούνι. 

Πεζοπόροι δίπλα στα όνειρά μας 

Πάνω στο AURELIA και στο PATRIS 

Γνήσιοι απόγονοι κι εμείς 



Φτάσαμε στο δικό μας Τάραντο. 

  

Σα φάγαμε ψωμί 

Ξαπλάσαμε στον ίσκιο της φλεξουόσα 

Και της ευκαλύπτου. 

Αργότερα, 

Αρχίσαμε ν' αδειάζουμε το δισάκι, 

Τρεις αλλαξιές εσώρουχα, 

Φωτογραφίες και θυμητάρια. 

  

Σαράντα χρόνια αργότερα  

τι έκπληξη!!! 

Κανένας μας δεν είχε φανταστεί 

το άμετρο βάρος των αποσκευών 

που βάλαμε στο μικρό δισάκι 

φεύγοντας 

από ένα ρημαγμένο νοικοκυριό. 

(Α. Καζάς- Αυστραλία) 

  

7η Φουστανελοφόροι στο Μόντρεαλ (Καναδάς) 

8η Σε βλέπω (Καναδάς) 

9η Μετανάστρια στον άγνωστο τόπο (Καναδάς) 

10η Ξενιτιά (Καναδάς) 

11η Άουφ βίντερζεν Καρντάς (Γερμανία) 

12η Στο δρόμο για τη Μπονεγκίλα (Αυστραλία) 

13η Η πρώτη βραδιά (Αυστραλία) 

14η Νεοαυστραλιανή γλωσσομάθεια (Αυστραλία) 

15η Η συνέχεια της αρχής (Αυστραλία) 

16η ο εξώστης (Καναδάς) 

2 Β. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ 

2η Θεσσαλονίκη 1980 (Γερμανία) 

1η Milk shake (Αυστραλία) 



3η Το παιδί βαλίτσα (Γερμανία) 

4η Οι 12 κλέφτες και το έξυπνο αγοράκι (Ουκρανία) 

5η Η εκδρομή (ΗΠΑ) 

6η Γάμος πού γάμος (Αυστραλία) 

7η Κοινό μυστικό (Ν. Αφρική) 

8η Άλλα τα μάτια του λαγού (Αυστραλία) 

9η ο κινέζικος γάμος (Αυστραλία) 

10η ο Μπεσσαλχίμς (Ουκρανία) 

11η η άλλη Ευγενία (ΗΠΑ) 

12η η φωτογραφία (Γαλλία) 

13η όσο είναι καιρός (Αυστραλία) 

14η Η μασέλα (Γερμανία) 

15η οι Έρημοι (ΗΠΑ) 

16η Ελληνικό πανηγύρι στο Μόντρεαλ (Καναδάς) 

17η θα μας χρειαζόταν ίσως (Καναδάς) 

18η Ραδίκια (Γερμανία) 

3 Γ. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 

1η Το μουστάκι (Γερμανία) 

2η Για την ίδρυση του μνημείου (Αυστραλία) 

3η Australia day (Αυστραλία) 

4η Αλεξία (Αυστραλία) 

5η Το βέλος και το σπασμένο τζάμι (Μ. Βρετανία) 

6η Στιγμές από την Αμερική (ΗΠΑ) 

7η Η πατρίδα μου (Καναδάς) 

8η Ελπίδα κι όνειρο (Ν. Αφρική) 

9η Γεννημένη λευκή (Ν. Αφρική) 

10η Το μυστικό της Ελβίρας (Ν. Αφρική) 

11η ο Αϊ Γεράσιμος στο Χάρλεμ (ΗΠΑ) 

12η ο πρώτος θεός (Ν. Αφρική) 

13η Η Λίνα κι εγώ (Ν. Αφρική) 



4 Δ. ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

1η Προσαρμογή (Γερμανία) 

2η Η ταυτότητα (Αυστραλία) 

3η Εμείς οι ξένοι (ΗΠΑ) 

4η οι φυγάδες (Αυστραλία) 

5η ο γιος του Αργοναύτη (Αυστραλία) 

6η Βαστίλλη (Καναδάς) 

7η Τηλέμαχος ή Τεντ (Αυστραλία) 

8η Έλληνες εξ άπαντος (Αυστραλία) 

9η Το χωνευτήρι της αγγλικής γλώσσας (ΗΠΑ) 

10η στα παιδιά μας (ΗΠΑ) 

11 καμιά λέξη δεν ταιριάζει με τη λέξη Έλλην (ΗΠΑ) 

12η η ξένη νύφη (Αυστραλία) 

13η ξένη γλώσσα (ΗΠΑ) 

14η μητρική γλώσσα (Γερμανία) 

5 Ε. ΜΕ ΠΟΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΑ ΔΕΘΩ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΝΑ ΑΦΗΣΩ 

1η Με ποιαν αγάπη (Αυστραλία) 

2η Ριζώσαμε (Αυστραλία) 

3η Ιθάκη (Πολωνία) 

4η Σαράντα χρόνια μετανάστευση (Γερμανία) 

5η Έρχομαι (Αυστραλία) 

6η Αυστραλία 1975 (Αυστραλία) 

7η Ω λυγερή στην ακροποταμιά (Αυστραλία) 

8η Γράμμα στη φίλη μου στην Αυστραλία (Αυστραλία) 

9η Ελλάδα η γη μου (ΗΠΑ) 

10η Το πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα (Ολλανδία) 

11η Θα αναστηλώσω το πατρικό μου σπίτι (Αλβανία) 

12η Η Άννα κι ο Σωτήρης (Καναδάς) 

13η Γυρισμός (Γερμανία) 

14η Θα έλθει ένα πρωινό (ΗΠΑ) 



15η Τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω (ΗΠΑ) 

16η Αμίαντος (Καναδάς) 

17η Ταξίδι και χρώματα (ΗΠΑ) 

18η Επιστροφή στην Τροία (Αυστραλία) 

19η Στη μνήμη της μητέρας μου (Καναδάς) 

20η O Hellados (Γεωργία) 

21η Μετάβαση (ΗΠΑ) 

22η Η κίτρινη βαλίτσα μου (Γερμανία) 

 

Πέμπτο επίπεδο 

Ανθολόγιο Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Περιεχόμενα) 

1η Θα δουλέψουμε θα κάνουμε παιδιά θα σπουδάσουν 

2η Ο μύθος της Ελένης 

«Κύπρον ου μ’ εθέσπισεν» 

[…] Τόσα κορμιά ριγμένα 

στα σαγόνια της θάλασσας στα σαγόνια της γης∙ 

τόσες ψυχές 

δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι. 

Κι οι ποταμοί φούσκωναν μες στη λάσπη το αίμα 

για ένα λινό κυμάτισμα για μια νεφέλη 

μιας πεταλούδας τίναγμα το πούπουλο ενός κύκνου 

για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη.[…] 

(Γ. Σεφέρης) 

3η Οι συμφορές του πολέμου 

4η Μοιρολόγια και θρήνοι 

5η Σκανταλιές και σκιρτήματα 

6η Άνθρωποι και τόποι 

«Γράμμα στο Τριέστι» 

Ο κυρ Αμπρουζής, για να παραγγείλει λόγου χάρη μία καραβιά σανίδα στο Τριέστι, στον παλιό και 

πιστό του φίλο Μισέ Ευαγγελινό Αραπάκη, έγραφε τούτο το εμπορικό γράμμα, που του αξίζει να 

διαβάζεται στα σκολειά και να μαθαίνουν τα παιδιά ντροπαλοσύνη και ευγένεια: 



«Αγαπητέ και τιμιώτατε φίλε, Κύριε Ευαγγελινέ, χαίρε! 

Είμαι καλά, ως καθώς ελπίζω να ευρίσκεσθε και λόγου σας μετά της σεβαστής μας συμβίας σας, σινιόρας 

Γκράτσιας, την οποίαν κατά πολλά χαιρετώμεν. Μάθετε, η εδική μας κυρία Καλλιόπη είναι από καιρού 

εις εγκυμοσύνην και μας δίδει πολλήν φροντίδας η κατάστασή της, αλλ’ ελπίζωμεν να ελευθερωθεί συν 

Θεώ, εντός του ερχομένου μηνός. 

Εφέτος ο χειμών επέρασεν ηπίως και προμηνύεται καλή εσοδεία και είναι όλοι ευχαριστημένοι. 

Διασκεδάσεις οικογενειακαί δεν έλλειψαν και συχνάκις επίπμεν εις το όνομά σας, εις το αρχοντικόν του 

κυρίου αδελφού σας και εις του πρωτοξαδέλφου σας κυρίου Δαμολίνου. 

Πώς έχετε υμείς, πολυπόθηττε φίλε, και πώς απερνάτε εις το ωραίον Τριέστι και τάχα μας ενθυμείσθε; 

Δέξασθε τους ασπασμούς μου. Χαίρε.  

Αμβρόσιος Μονσενίγος. 

Υστερόγραφον: Παρακαλώ εις πρώτην ευκαιρίαν φορτώσατε εις παραλαβήν μου 2.000 κομμάτια 

σανίδας οροφής (ταβανοσάνιδα), 1.000 δοκούς, 3.000 κοινάς σανίδας (ήμερο ξύλο). Παρελάβατε τα 

200 (λέγω διακόσια) βαρέλια έλαιον υπό στοιχεία Α.Μ., αριθμοί 1-200, τα φορτωθέντα υπό του πλοίου 

του κυρίου Λιναρδάκη;» 

7η Με το βλέμμα του υπερρεαλισμού 

8η Η ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς 

9η Μούσες ποιητών 
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