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Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατάκτηση της γνώσης για τη 

δυναµική της γλώσσας µέσω της συνειδητοποίησης από πλευράς των µαθητών τόσο 

της πολυµορφίας της όσο της αξίας και του πλούτου της. 

Μέσω των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος, τα παιδιά ανακάλυψαν πως η γλωσσική ποικιλία είναι ζωντανό 

κοµµάτι της γλώσσας και υπάρχει παντού γύρω µας και στο πιο κοντινό ή συγγενικό 

µας περιβάλλον, γεγονός που βοήθησε στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής τους 

επίγνωσης. Η ενσωµάτωση της γλωσσικής ποικιλίας µε το µάθηµα της γλώσσας 

επιτεύχθηκε µέσω της ευαισθητοποίησης των µαθητών καθώς αντιµετωπίσθηκε ως 

ένα µεγάλο και σηµαντικό κοµµάτι από το “σώµα” της γλώσσας. 

Ξεπερνώντας ή προσπερνώντας συνειδητά το ζήτηµα των προκαταλήψεων 

και των στερεοτύπων που υπάρχουν γύρω από τη γλωσσική ποικιλία, µέσω της 

κριτικής επίγνωσης τα παιδιά καλωσόρισαν µε τον πιο όµορφο τρόπο τη γλωσσική 

πολυµορφία στην τάξη και ενίσχυσαν την αντίληψη πως η γλωσσική ποικιλία 

αποτελεί ζωτικής σηµασίας µέρος της γλώσσας και µπορεί να κατέχει σηµαντικό 

κοµµάτι στη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Γλωσσική ποικιλία, γλωσσική κριτική επίγνωση, διδασκαλία 

γλωσσικού µαθήµατος, γλωσσική ανάπτυξη 
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Abstract 

 

The aim of thiw work is to gain Knowledge about the dynamics of language 

through the students awareness of its diversity its value and its wealth at the same 

time. Through the activities that took place during the program, the children 

discovered that linguisticdiversity is a living part of the language and there is 

everywhere around us even in our closest environment and that fact helped them 

develop their critical linguistic awareness. The integration of linguistic  diverxity with 

the language lesson was achived through student awareness as it was treated as a large 

and important part of the “body” at the language. 

Consiously surpassing th issue of the prejudices  and stereotypes around the 

language variety, through critical criticism the children kindly welcomed linguistic 

diversity in the classroom and reinforced the perception that linguistic diversity is a 

vital part of the  language and can have an important part in teaching the language 

lesson. 

  

Keywards: Language variety, language critical awareness, language teaching, 

language development. 
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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και αφορά στην 

ενσωµάτωση της γλωσσικής ποικιλίας µε τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος. 

Μέσω της κατάκτησης της κριτικής επίγνωσης της γλώσσας επιτυγχάνεται η 

αµφισβήτηση των ιδεολογικών στερεοτύπων που συντηρούνται µέσω των 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεσµικών µηχανισµών. Οι µαθητές κατακτούν 

µηχανισµούς αντίληψης και κρίσης µε αποτέλεσµα να αναγνωρίζουν την αξία των 

γλωσσικών ποικιλιών χωρίς να αντιλαµβάνονται πλέον ως ανώτερη την πρότυπη 

γλωσσική ποικιλία. 

Με βασικό στόχο τη διδακτική αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας στη 

διδασκαλία του µαθήµατος της γλώσσας, µέσω του προγράµµατος που 

παρουσιάζεται και αναλύεται στην παρούσα διπλωµατική εργασία, επιτεύχθηκε η 

αξιοποίηση του εξωσχολικού γλωσσικού περιβάλλοντος των µαθητών και των 

γλωσσικών εµπειριών που κουβαλούν στη “σάκα” τους. 

Η εργασία αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται παρουσίαση 

του θεωρητικού πλαισίου που αφορά στη γλώσσα, τις γλωσσικές ποικιλίες, τη 

γλωσσική ποικιλία και πώς αυτή αντιµετωπίζεται από το σχολείο και την εκπαίδευση, 

τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα γύρω από τη γλωσσική ποικιλία στους κόλπους του 

σχολείου, τη γλωσσική ποικιλία και τα ΜΜΕ, τη γλωσσική ποικιλία και τη 

λογοτεχνία. Στο δεύτερο µέρος γίνεται παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, η προσέγγισή του, η σχεδίαση και η οργάνωσή του και τέλος, τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν. Στο τρίτο µέρος γίνεται η αποτίµηση 

των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράµµατος και παρουσιάζονται τα τελικά 

συµπεράσµατα. 
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Κεφάλαιο 1ο  

 

1.1 Γλώσσα 

 

Η γλώσσα αποτελεί το βασικό εκφραστικό σύστηµα για την επικοινωνία των 

ανθρώπων που ανήκουν σε κοινή γλωσσική κοινότητα. Αποτελείται από ένα 

ιδιαίτερα σύνθετο σύστηµα φθόγγων οι οποίοι παράγουν ήχους και τελικά 

δηµιουργούν λέξεις και έννοιες µε νόηµα. Η γλώσσα ως πολύπλοκο και πολυσύνθετο 

φαινόµενο, σύµφωνα µε τον Μήτση (1996) σχετίζεται µε όλους τους τοµείς της 

ανθρώπινης ζωής. Ο Sapir (στο Lyons,1999) υπογραµµίζει πως η γλώσσα είναι 

αποκλειστικά ανθρώπινη και µη ενστικτώδης µέθοδος για να µεταδίδουµε ιδέες, 

συγκινήσεις και επιθυµίες µε τη βοήθεια συµβόλων εκουσίως παραγόµενων, ενώ για 

τον ίδιο (Lyons,1995, σ. 293) εκτός από σύστηµα είναι και χρήση, ακριβώς γιατί 

χρησιµοποιείται σε πραγµατικές συνθήκες, όπου λειτουργεί και αναπαράγεται. 

Ωστόσο η γλώσσα δεν είναι παντού και πάντα η ίδια, αντιθέτως σε κάθε 

περίπτωση διαφοροποιείται και όπως αναφέρει η Παυλίδου (2003, σ. 132 -136), η 

χρήση της γλώσσας διαφοροποιείται για λόγους γεωγραφικούς ή κοινωνικούς. 

 

1.1.2 Μητρική Γλώσσα 

 

Μητρική γλώσσα ή πρώτος κώδικας επικοινωνίας αποκαλείται συνήθως η γλώσσα 

της οποίας το λεξιλόγιο και οι δοµές της κατακτώνται από τον άνθρωπο στα πέντε 

πρώτα χρόνια της ζωής του. Είναι η γλώσσα των ανθρώπων που τον έχουν αναθρέψει 

(Μήτσης,1998), ενώ αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα της φυσικής και πνευµατικής 

δόµησης του ατόµου ( Ανδρέου, 2012). 

 Τη µητρική γλώσσα ο άνθρωπος τη µαθαίνει πρώτη, τη γνωρίζει και 

επικοινωνεί µε αυτήν µε τους συνανθρώπους του, πράγµα που σηµαίνει πως 

πρωταρχικός παράγοντας επικοινωνίας για τον άνθρωπο είναι αυτή, άρα συµβάλλει 

στην κοινωνικοποίησή του. Είναι η γλώσσα στην οποία σκέφτεται, µετράει, 

ονειρεύεται και εκφράζεται (Skutnabb – Kangas, 1981). 
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1.2  Γλωσσική ποικιλία. Διάλεκτος και Ιδίωµα 

 

Η γλώσσα χαρακτηρίζεται από ανοµοιογένεια, η οποία σύµφωνα µε τον Ντίνα 

(2003), είναι µέρος της γενικότερης διαφορετικότητας που οφείλεται είτε σε 

γεωγραφικούς είτε σε κοινωνικούς λόγους. Πιο συγκεκριµένα, σε µια γλωσσική 

κοινότητα υπάρχει πλήθος οµιλητών και πλήθος γλωσσικών ποικιλιών – διαλέκτων, 

οι οποίες διακρίνονται σε γεωγραφικές (οριζόντια κατάταξη, διάλεκτοι και ιδιώµατα) 

και σε κοινωνικές (κάθετη διάταξη, οι γλώσσες των  διαφόρων κοινωνικών οµάδων 

όπως π.χ η γλώσσα των νέων). Όλες συγκροτούν και τροφοδοτούν την εθνική µας 

γλώσσα (Ντίνας & Ζαρκογιάννη,  2009). 

Οι γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες σχετίζονται µε τον τόπο που διαµένει µια 

γλωσσική κοινότητα, µε τη µορφολογία του εδάφους, µε την απόσταση που τη 

χωρίζει από τις άλλες (Ντίνας, 2003). Οι κοινωνικές ποικιλίες, αφορούν στον 

διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο κοινωνικές οµάδες ή τάξεις χρησιµοποιούν την ίδια 

γλώσσα (Ανδρουλάκης, 2008). Γίνεται ωστόσο ένας σαφής διαχωρισµός των 

γεωγραφικών ποικιλιών που αφορά στις διαλέκτους και τα ιδιώµατα. Ως διάλεκτος  

δηλώνεται ένα ιδίωµα µε µεγάλη έκταση,  όπως για παράδειγµα η ποντιακή ή κάποια 

που διαφοροποιείται εντελώς από την κοινή, όπως για παράδειγµα η Τακώνικη. Με 

τον όρο «τοπικό ιδίωµα» αναφερόµαστε σε ποικιλίες που παρουσιάζουν µικρό  

αριθµό «αποκλίσεων» από την κοινή Ελληνική ή από τη διάλεκτο της οποίας 

αποτελούν υποδιαίρεση (Κακριδή, Κατή & Νικηφορίδου,1999, σ. 103, Καµπάκη – 

Βουγιουκλή, 2009, σ.29). Οι αποκλίσεις αυτές τις περισσότερες φορές εντοπίζονται 

σε επίπεδο φωνητικής και λεξιλογίου, όπως είναι για παράδειγµα το Βόρειο Ιδίωµα 

(Αρχάκης & Κονδύλη, 2011, σ. 58). Η δηµιουργία ωστόσο των τοπικών ιδιωµάτων 

και των διαλέκτων είναι αποτέλεσµα της γεωγραφικής αποµόνωσης ή απόστασης 

(Ντίνας & Ζαρκογιάννη 2009, σ.13 στο Ντίνας & Σωτηρίου, 2005, σ 125) 

Τέλος, σαφής διαχωρισµός υφίσταται και στις κοινωνικές ποικιλίες, οι οποίες 

διακρίνονται στις κοινωνιολέκτους και τις ιδιολέκτους. Σύµφωνα µε τον Ντίνα (2013, 

σ. 266), οι κοινωνιόλεκτοι αντανακλούν την κοινωνική ταξική ταυτότητα του χρήστη 

και οι ιδιόλεκτοι την προσωπική ποικιλία ή το ύφος του ατόµου. 

Ορισµένες γεωγραφικές διάλεκτοι έτυχαν ευρύτατης διάδοσης σε µια χώρα, 

εκτός των στενών γεωγραφικώνσυνόρων τους και καθιερώθηκαν ως κοινή διάλεκτος 

όλων των κατοίκων για λόγους που δεν τεκµηριώνονται µε βάση την επιστήµη της 
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γλωσσολογίας αλλά εξαιτίας πολεµικών, πολιτικών ή οικονοµικών συγκυριών, όπως 

συνέβη στην Ελλάδα µε το πελοποννησιακό ιδίωµα (Αρχάκης & Κονδύλη, 2004, 

σ.58). Η κοινή διάλεκτος αποτελεί την πρότυπη ποικιλία του πληθυσµού ενός 

κράτους και χρησιµοποιείται για την επικοινωνία των οµιλητών διαφορετικών 

ποικιλιών καθώς είναι η ποικιλία η οποία διδάσκεται στο επίσηµο εκπαιδευτικό 

σύστηµα (Κακριδή- Φερράρι, 2007β). Η κοινή αυτή διάλεκτος που αποτελεί την 

πρότυπη ποικιλία είναι ουσιαστικά εκείνη που προωθείται από τους κοινωνικούς, 

πολιτικούς και εκπαιδευτικούς θεσµούς και συστήµατα. Είναι η ποικιλία που κατέχει 

θέση ισχύος ανάµεσα στις υπόλοιπες, καθώς είναι συνδεδεµένη µε αυτές τις 

θεσµοποιηµένες και επίσηµες επικοινωνιακές περιστάσεις όπως τα ΜΜΕ και η 

Εκπαίδευση (Πλαδή 2001, Κουρδής 2007, σ. 98) 

 

1.3 Γλωσσική ποικιλία και σχολείο : Στάσεις, προκαταλήψεις και 

στερεότυπα 

 

Η επικράτηση της πρότυπης ποικιλίας ή Κοινής Ελληνικής δε βασίστηκε σε 

παράγοντες γλωσσικούς, αντιθέτως εκείνοι που την καθιέρωσαν ήταν παράγοντες 

ιστορικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί και πολιτικοί, γεγονός που σηµαίνει πως η Κοινή 

Ελληνική δεν είναι ανώτερη γλωσσολογικά από τις υπόλοιπες γλωσσικές ποικιλίες, 

ωστόσο η επικράτησή της την καθιστά πιο ισχυρή καθώς είναι η γλώσσα που 

χρησιµοποιούν τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, τα άτοµα µε υψηλό κοινωνικό 

κύρος. Σε αντίθεση µε τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, τους πολίτες της επαρχίας ή 

των αποµακρυσµένων περιοχών που εξακολουθούν να παραµένουν πιστοί στη 

µητρική τους γλώσσα, γεγονός, που εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί η πολιτεία 

τόσο κοινωνικά όσο και στον τοµέα της εκπαίδευσης τείνει να τους περιθωριοποιεί. 

 Οι διαλεκτόφωνοι αναπτύσσουν στερεότυπα απέναντι στη γλώσσα τους, που 

αφορούν όχι µόνο στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα ως ενήλικες αλλά και  

στο σχολικό περιβάλλον ως µαθητές ενώ καθορίζουν ταυτόχρονα και τη στάση τους 

απέναντι στην κοινωνική ή εθνική οµάδα που ανήκουν και κατ’ επέκταση απέναντι 

στον εαυτό τους (Κακριδή – Φερράρι, 2007β). Έτσι το εκπαιδευτικό σύστηµα παρά 

την προσπάθεια των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να κρατάει έξω από τις σχολικές 

αίθουσες τις διαλέκτους και τα ιδιώµατα, ενώ οι µαθητές που είναι φυσικοί οµιλητές 

αυτών είναι αναγκασµένοι εντός του σχολείου να χρησιµοποιούν την Κοινή Ελληνική 

ενώ, όταν βρίσκονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον, στο χωριό ή µε τους 
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οικείους τους, χρησιµοποιούν τη διάλεκτο ή το ιδίωµα που µιλούν. Άλλωστε οι 

γεωγραφικές ποικιλίες έχουν συνδεθεί περισσότερο µε ανεπίσηµα επικοινωνιακά 

πλαίσια και θεωρείται ότι χρησιµοποιούνται σε συζητήσεις για διαπροσωπικά και 

καθηµερινά θέµατα µε οικεία, συγγενική ή φιλικά πρόσωπα. (Κουρδής, 1997, 2002˙ 

Πλαδή 2001). 

 Τα στερεότυπα ξεκινούν από τις κοινωνικές προκαταλήψεις και λαµβάνουν 

χώρα µέσα στα σχολεία µε τρόπο τέτοιο, ώστε οι διαλεκτόφωνοι µαθητές να νιώθουν 

ένα αίσθηµα κατωτερότητας και απόρριψης, γεγονός  που τους αποµακρύνει από την 

παράδοσή τους, τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικογενειακές καταβολές µε τις 

οποίες έχουν µεγαλώσει. Η πρότυπη γλώσσα για το σχολείο είναι η ορθή και αυτό 

αποτελεί αυτοµάτως µία στάση που υποβιβάζει τις γεωγραφικές ποικιλίες ως µη 

ποιοτικές αγνοώντας πως αυτή για πολλούς µαθητές είναι η µητρική τους γλώσσα.  

Πιο συγκεκριµένα µελετώντας τα Προγράµµατα Σπουδών της γλωσσικής 

διδασκαλίας για το Δηµοτικό Σχολείο, ξεκινώντας από τα Αναλυτικά Προγράµµατα 

1982 -1984 , [1982 : Α.Π των Α΄και Β τάξεων (Π.Δ 583/82) 1983 : Α.Π των Γ΄ και Δ΄ 

τάξεων  (Π.Δ. 449/83)1984: Α.Π των Ε΄και Στ΄τάξεων (Π.Δ 528/84)] διαπιστώνεται 

πως δεν υπάρχει καµία αναφορά στην αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας στη 

διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος. Παρά το γεγονός πως γίνεται αναφορά στη 

γεωγραφική αλλά και κοινωνική ανοµοιογένεια της γλώσσας, προωθείται η ορθή 

χρήση, γραπτή και προφορική της Νεοελληνικής Γλώσσας από τους µαθητές. Την 

ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και το Πρόγραµµα Σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας για το 

Δηµοτικό 1999 – 2000 (Υπ.ΕΠΘ – Π.Ι. 2000 και Υπ.ΕΠΘ – Π.Ι. 2001), καθώς 

επιχειρεί να φέρει τους µαθητές σε επαφή µε τις γλωσσικέ ποικιλίες, χωρίς να 

προωθεί όµως µεθόδους διδασκαλίας, ώστε αυτό να αποτελέσει στόχο που θα πρέπει 

µάλιστα και να επιτευχθεί. Έτσι, ενώ γίνεται σαφής αναφορά και υπάρχει διάθεση να 

δοθεί προτεραιότητα και στον προφορικό αυθεντικό λόγο, πρακτικά δεν εφαρµόζεται,  

παρόλο που τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ένταξης των γλωσσικών 

ποικιλιών στο Δηµοτικό Σχολείο, όπου βασικός στόχος της διδασκαλίας του 

γλωσσικού µαθήµατος είναι και η συνειδητοποίηση από πλευράς των µαθητών της 

γεωγραφικής και κοινωνικής ποικιλίας της Ελληνικής γλώσσας (Δ.Ε.Π.Π.Σ –Α.Π.Σ 

2011, σ.18),  η εφαρµογή της ωστόσο αφορά κυρίως σε πιλοτικά  προγράµµατα. Στην 

πράξη, λίγα πράγµατα εφαρµόζονται. Μέσα σε όλο αυτό το κλίµα που υφίσταται στο 

σχολείο αλλά και σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα, καθοριστικός είναι και ο 

ρόλος των δασκάλων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ελευθερίας κινήσεων στη 
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διδασκαλία τους, ενδεχοµένως να είναι θεµιτό να ξεπεράσουν τα εµπόδια που 

δηµιουργούν οι προκαταλήψεις, οι οποίες λιµνάζουν µέσα στις σχολικές αίθουσες. Το 

φαινόµενο των δασκάλων που διακατέχονται από προκαταλήψεις δυστυχώς είναι 

υπαρκτό ακόµα και σήµερα και ενδεχοµένως να εξακολουθεί να υφίσταται στο 

µέλλον. Οι δάσκαλοι τείνουν να διορθώνουν τους διαλεκτόφωνους µαθητές, να τους 

µειώνουν και πολλές φορές να µη δείχνουν καµία ανοχή πάνω στο ζήτηµα της 

γλώσσας τους, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί τους µαθητές αυτούς στην 

περιθωριοποίηση και την αποτυχία. Τόσο για την κοινωνία όσο και για το σχολείο η 

κοινωνική άνοδος θα επιτευχθεί µε την ορθή χρήση της Κοινής Ελληνικής Γλώσσας. 

Όλο αυτό αποτελεί ένα στερεότυπο που µπορεί ν’ αµφισβητηθεί. Οι µαθητές που 

είναι φυσικοί οµιλητές µιας διαλέκτου ή ενός ιδιώµατος κουβαλούν ένα δοµηµένο 

γλωσσικό σύστηµα που τους δίνει τη δυνατότητα να συνυπάρξουν αλλά και να 

επικοινωνήσουν µε το σύνολο της τάξης. Αυτό από µόνο του αποτελεί µεγάλη 

πρόκληση για τους δασκάλους και το σχολείο ώστε αντί ν’ απορρίψουν τη µητρική 

γλώσσα αυτών των παιδιών, να την εκµεταλλευτούν προς όφελος όλων εφόσον 

υπάρχει η δυνατότητα να δοµηθεί µια σχέση που θα αφορά στο “δούναι και λαβείν” 

µεταξύ των µαθητών. Οι διαλεκτόφωνοι µαθητές αντί να περιθωριοποιούνται θα 

µπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση µιας και γνωρίζουν ήδη να 

µιλούν µια γλώσσα επιπλέον από τους υπόλοιπους µαθητές, ενώ ταυτόχρονα το 

µάθηµα της γλώσσας θα αποκτά µεγαλύτερο ενδιαφέρον εφόσον ο πλούτος του νέου 

υλικού είναι αδιαµφισβήτητα σηµαντικός. 

 

1.4 Γλωσσική ποικιλία και ΜΜΕ 

 

Τα ΜΜΕ έχουν την τάση να προβάλλουν τη γλωσσική ποικιλότητα όλο και 

περισσότερο δηµιουργώντας αλλά και διατηρώντας γλωσσικά και κοινωνικά 

στερεότυπα. Πιο συγκεκριµένα, η επιλογή και η χρήση µιας γλωσσικής ποικιλίας στις 

τηλεοπτικές διαφηµίσεις έχει ως στόχο να τονιστεί πως το προϊόν που διαφηµίζεται 

έχει την αυθεντικότητα του τόπου προέλευσής του, για παράδειγµα η διαφήµιση ενός 

τυριού. Σε πολλές, αν όχι στις περισσότερες, από αυτές τις διαφηµίσεις ο ήρωας που 

επιλέγεται να πρωταγωνιστεί µοιάζει να έχει µεγάλη απόκλιση τόσο στην εµφάνισή 

του όσο και στη χρήση της γλώσσας από τον µέσο τηλεοπτικό δέκτη. Προκειµένου 

να προσελκύσουν και να πείσουν το κοινό, οι ήρωες που µοιάζουν να προέρχονται 

απο χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, είναι πολλές φορές ηλικιωµένοι και µιλούν 
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κάνοντας χρήση γεωγραφικών ποικιλιών, τοπικών διαλέκτων ή ιδιωµάτων τα οποία 

µάλιστα υπερτονίζονται, µιας και στέκονται πλάι στην πρότυπη γλώσσα που 

χρησιµοποιεί ο διαφηµιστής, δηµιουργώντας µια χιουµοριστική διάθεση στο κοινό.  

Ωστόσο µέσω του χιούµορ οι γλωσσικές ποικιλίες υποτάσσονται στην πρότυπη 

γλώσσα, γίνονται αντικείµενο γέλιου, ενώ µέσω αυτών υποτιµούνται και οι 

διαλεκτόφωνοι πληθυσµοί που προβάλλονται. Έτσι, σύµφωνα µε τους Πολίτη και 

Κουρδή (2013), οι γεωγραφικές διάλεκτοι χρησιµοποιούνται µε συγκεκριµένο τρόπο 

και συγκεκριµένο λόγο στη διαφήµιση. Η απόκλιση ανάµεσα στη διαλεκτική φωνή 

των “ηρώων” του σεναρίου της διαφήµισης και τη φωνή – υπόκρουση του 

διαφηµιστή που ακολουθεί την πρότυπη ποικιλία είναι τέτοια, που δηµιουργεί στο 

κοινό των διαλεκτόφωνων οµιλητών ένα παραξένισµα κατάλληλο για την 

προσέλκυση της προσοχής του στο διαφηµιστικό µήνυµα.  

 Εκτός όµως από τις διαφηµίσεις, διαλεκτόφωνοι χαρακτήρες σκιαγραφόνται 

σε τηλεοπτικές ταινίες, σειρές και παιδικές ταινίες. Οι χαρακτήρες αυτοί σε κάθε 

περίπτωση βρίσκονται στον αντίποδα όσων χαρακτήρων µιλούν την πρότυπη 

ποικιλία, καθώς αποκλίνουν από αυτούς. Στις ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές αλλά  

και στις διαφηµίσεις, η αναπαράσταση γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών µιας 

γλώσσας δηµιουργεί στερεότυπα σε σχέση µε κάποιες συγκεκριµένες τοπικότητες και 

κοινωνικές οµάδες, οικοδοµώντας µια συγκεκριµένη εκδοχή για την εθνική ή 

κοινωνική ταυτότητα του δέκτη (Στάµου & Ντίνας, 2011, σ. 290 – 299). 

Αδιαµφισβήτητα λοιπόν τα ΜΜΕ έχουν ισχυρή δύναµη και µπορούν να παίξουν 

καθοριστικό ρόλο στο πώς το κοινό δέχεται και αντιλαµβάνεται τη γλωσσική 

ποικιλία. Ανάλογα µε τον τρόπο που θα προβληθεί µια σκηνή σε ταινία ή σε µια 

διαφήµιση ή µε τον τρόπο που σκιαγραφείται ο τηλεοπτικός χαρακτήρας, µπορεί να 

υπάρξει υπονόµευση ή ενίσχυση των γλωσσικών ποικιλιών στις συνειδήσεις των 

τηλεοπτικών δεκτών. Η  ευαισθητοποίηση και η αποδοχή µπορεί να επιτευχθεί µε την 

ενίσχυση της κριτικής σκέψης, εφόσον επιδιώκεται να προβάλλονται αφελείς, 

αµόρφωτοι χαρακτήρες της επαρχίας και άρα ο στόχος της διαφήµισης θα είναι 

“χιουµοριστικός” µε διάθεση τέτοια που να προβάλλει την πρότυπη ποικιλία, ώστε να 

δηµιουργήσει ένα αίσθηµα απαξίωσης προς τις άλλες γλωσσικές ποικιλίες. Από την 

άλλη υπάρχει και η τηλεοπτική  προβολή των γλωσσικών ποικιλιών που στόχο έχουν 

να αναδείξουν τον πλούτο της γλώσσας και της παράδοσης του τόπου µε αξιοπρέπεια 

και σεβασµό.  
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1.5  Η Γλωσσική ποικιλία στη λογοτεχνία  

 

Ο κάθε οµιλητής  σε κάθε επικοινωνιακή του περίσταση λειτουργεί ως ποµπός και ως 

δέκτης χρησιµοποιώντας τον δικό του προσωπικό και χαρακτηριστικό τρόπο 

έκφρασης, το δικό του ουσιαστικά ιδιόλεκτο. Οι άνθρωποι ωστόσο επικοινωνούν όχι 

µόνο προφορικά αλλά και γραπτά µεταξύ τους. Οι ποιητές και οι λογοτέχνες µέσα 

από τη δηµιουργική τέχνη της γραφής την οποία υπηρετούν επικοινωνούν µε τον 

αναγνώστη µε τρόπο ξεχωριστό, ιδιαίτερο και πολλές φορές προσωπικό, µιας και τα 

µηνύµατα που περνούν µέσω αυτής της επικοινωνίας για τον κάθε ένα που τα 

διαβάζει έχουν ενδεχοµένως διαφορετική σηµασία. Οι λογοτέχνες, προκειµένου να 

αποδώσουν γραπτά το µήνυµά τους, υιοθετούν ο καθένας το δικό του ιδιαίτερο ύφος 

γραφής και έκφρασης, χαρακτηριστικά που τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν 

ελευθερία στην έκφραση και στον λόγο τους αποδίδοντας την έµπνευσή τους 

κάνοντας χρήση του δικού τους γλωσσικού και λογοτεχνικού τρόπου έκφρασης. 

Οι  συγγραφείς  ωστόσο υπάρχουν µέσα στον χώρο και  στον χρόνο άρα ζουν 

και δηµιουργούν σε διαφορετικά µέρη, σε διαφορετικές εποχές, διαφορετικές 

κοινωνίες κ.α., γεγονός που χαρακτηρίζει και τον τρόπο που αποτυπώνει το δικό του 

ιδιόλεκτο ως λογοτέχνης µέσα στο έργο του. Έτσι ο αναγνώστης διαβάζοντας ένα 

λογοτεχνικό κείµενο έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί όλα τα γλωσσικά στοιχεία και 

τις καταβολές που ενδεχοµένως κουβαλά ο λογοτέχνης. Σύµφωνα µε τη Δηµητρούλια 

(2015, σ.26 ), µας ενδιαφέρει η γλωσσολογική προσέγγιση τόσο για το ιδιόλεκτο των 

προσώπων όσο και του ίδιου του συγγραφέα, αφού διαλεκτικά κοινωνιολεκτικά και 

άλλα διάφορα στοιχεία ενυπάρχουν και στις γενικές συνειδητές αλλά και ασυνείδητες 

επιλογές του. Ουσιαστικά κάθε λογοτέχνης υιοθετεί τη δική του γλωσσική ποικιλία 

και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μαθιουδάκης (2015, σ. 424), αποτελεί µια 

γενεσιουργικά καλλιτεχνική δοκιµασία, µια παραγωγικά δηµιουργική διαδικασία, 

στην οποία ο συγγραφέας καλείται από το ένστικτό του να συνδυάσει στοιχεία ή 

πληροφορίες του εξωσυγγραφικού του κόσµου µε επιλογές ή αποκλίσεις του 

ενδοσυγγραφικού. Τέλος, για τον Μπαµπινιώτη (1991, σ.107) το σύνολο των 

γλωσσικών δοµών που συνθέτουν το προσωπικό ύφος του λογοτέχνη και αποτελούν 

το ιδιαίτερο κατά λογοτέχνη γλωσσικό σύστηµα το οποίο απαρτίζεται από 

λεξιλογικές και από γραµµατικές µορφοσυντακτικές δοµές ορίζουν την ποιητική 
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γραµµατική. Ο λογοτέχνης βρίσκεται σε µια συνεχή αναζήτηση της απόδοσης, της 

πολυδιάστατης έµπνευσής του από σκέψη σε προφορική – λεκτική απόδοση και µέσω 

της επιλογής των ιδανικών σε κάθε περίπτωση έκφρασης των γλωσσικών δοµών της 

αποτύπωσης στο γραπτό κείµενο. 

 

1.5.1 Η Γλωσσική ποικιλία µέσα από τη Δηµοτική Ποίηση 

 

Τα ελληνική δηµοτικά τραγούδια είναι άµεσα συνυφασµένα µε τη δηµοτική ποίηση 

και αποτελούν ένα µεγάλο και σηµαντικό κοµµάτι της λογοτεχνίας. Μέσα από αυτό 

το κοµµάτι προβάλλεται η εθνική και πολιτιστική κληρονοµιά. Η δηµοτική ποίηση 

αφορά αρχικά σε στίχους και έπειτα σε µουσικά τραγούδια, µιας και µελοποιήθηκαν 

αλλά και τραγουδήθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Για τα περισσότερα 

από αυτά ο συνθέτης και ο στιχουργός είναι άγνωστοι, ενώ χαρακτηριστικό τους 

είναι  πως διασώθηκαν µέσω της προφορικής παράδοσης µέσα στους αιώνες, καθώς 

δεν είναι λίγα εκείνα που έχουν ρίζες στη Βυζαντινή εποχή αλλά και νωρίτερα, ενώ 

καθώς ταξιδεύουν στον χρόνο και τον χώρο η µετάδοσή από γενιά σε γενιά δια 

στόµατος είχε σαν αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό ή την απλούστευση των στίχων και 

του λεξιλογίου τους µέσα απο τις προσαρµογές, µετατροπές που µπορεί να 

υπέστησαν. Η κατηγοριοποίησή τους γίνεται σύµφωνα µε τη θεµατολογία που 

πραγµατεύονται κι έτσι προκύπτουν τα εξής: Ακριτικά, ιστορικά, κλέφτικα, 

µοιρολόγια, του γάµου, της ξενιτιάς, σατιρικά, θρησκευτικά, κάλαντα κ.α. Καθώς και 

σύµφωνα µε την περιοχή όπου ακούγονται. Μέσα από τους στίχους και τα 

ακούσµατα των δηµοτικών ποιηµάτων – τραγουδιών διασώζονται λέξεις κι 

εκφράσεις που προφανώς συµβάλλουν στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου, άλλωστε 

δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις λέξεων που έπαψαν να χρησιµοποιούνται µε 

αποτέλεσµα να εξαφανιστούν. Επίσης δίνουν στον αναγνώστη ή τον ακροατή τη 

δυνατότητα ν’ αναγνωρίσει το γλωσσικό στίγµα της κάθε περιοχής, ώστε να αντλήσει 

σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν τόσο στη γλώσσα όσο και στην ιστορία του 

τόπου, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, γεγονός που 

οδηγεί στο συµπέρασµα πως η δηµοτική ποίηση και το δηµοτικό τραγούδι αποτελούν 

µεγάλη πηγή ενίσχυσης και προβολής του πλούτου και της αξίας της γλωσσικής 

ποικιλίας. 
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1.5.2 Η Γλωσσική ποικιλία στο Θέατρο Σκιών 

Το θέατρο σκιών ανήκει στα δραµατοποιηµένα άσµατα, παιχνίδια και 

παραστάσεις που υποκαθιστούν το θέατρο. Είναι µια πανάρχαια και καταξιωµένη 

τέχνη η οποία λειτουργεί ως µια “ ειδική” κατηγορία θεάτρου και θεάµατος                 

( Γραµµατάς, 2001, σ. 56- 57) 

Υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης του θεάτρου σκιών :  

Α) η σκιά, που είναι το σηµείο αναφοράς του  

Β) οι δισδιάστατες φιγούρες και 

Γ)  ο ζωοποιός λόγος 

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι αυτά που επιβεβαιώνουν τη δυναµική και την 

αµεσότητα αυτής της τέχνης µε τους θεατές και ιδιαίτερα ως προς το σηµαντικό 

ζήτηµα της επικοινωνίας του θεάτρου σκιών µε το κοινό ( Χατζάκης,1997). 

 Η πολυσύνθετη φύση και η ευελιξία αυτής της τέχνης είναι δυνατό να             

«αγκαλιάσουν» µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στις οποίες το 

νεοελληνικό θέατρο σκιών µπορεί να αξιοποιηθεί εκτός των άλλων και ως 

αντικείµενο διδασκαλίας µέσα στα πλαίσια της ιστορικής λαογραφικής και 

καλλιτεχνικής διάστασης (Αγραφιώτης, 2007, σ.113). Η επικοινωνία αυτή, γλωσσική 

και συναισθηµατική, χαρακτηρίζει την τέχνη αυτή και αυτό είναι και το σηµείο τοµής 

της µε την εκπαίδευση, το σχολείο και τους µαθητές. Υπάρχει µια χαρακτηριστική 

επικοινωνιακή αµεσότητα ανάµεσα στους ήρωες και του θεατές (παιδιά). Ουσιαστικά 

οι µικροί θεατές έχουν τη δυνατότητα να παρέµβουν στα δρώµενα και να καθορίζουν 

την εξέλιξή τους (Μόλλας, 2002, σ.149).  

 Το θέατρο σκιών θα µπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει βασικό παιδαγωγικό 

εργαλείο µέσα στο σχολείο. Οι µαθητές ψυχαγωγούνται  και µαθαίνουν ταυτόχρονα. 

Η τέχνη αυτή ως πολυδιάστατη αλλά και πολυτροπική, βάζει τους µαθητές στον ρόλο 

του συνταξιδιώτη της εκάστοτε παράστασης και τους µαθαίνει µε τον πιο όµορφο 

τρόπο στοιχεία πολιτισµικά, ιστορικά, γλωσσικά κ.α., ενώ ταυτόχρονα θέτει ηθικά 

και κοινωνικά διλήµµατα, τα οποία µπορεί να είναι διαχρονικά κι επίκαιρα. Επίσης 

ως πολυσύνθετη τέχνη βοηθάει στην καλλιέργεια της διαπολιτισµικής συνείδησης 

των µαθητών αλλά κυρίως µέσα από τους ήρωες, οι οποίοι διαθέτουν µια θεµιτή 

χιουµοριστική διάθεση, τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε την πολυγλωσσία και 

κατακτούν µε τόσο οµαλό τρόπο την πραγµατικότητα της γλωσσικής ποικιλίας και 

πολλές φορές την αναπαράγουν µιµούµενα σκηνές µιας παράστασης! 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα του θεάτρου σκιών είναι τα λεκτικά αστεία τα οποία 



 22 

σύµφωνα µε τον Αγραφιώτη (2007),  σε αυτά εντάσσονται οι κωµικές παρανοήσεις 

που οφείλονται στη χρήση διαφορετικών διαλέκτων ή ιδιωµάτων της Ελληνικής 

Γλώσσας από τους ήρωες. Τέτοιες  παρανοήσεις µπορεί να προκαλούν τα Ζακυνθινά 

του Νιόνιου, η αργκό του Σταύρακα, τα κρητικά του Μανούσου, τα βλάχικα του 

Μπαρµπαγιώργου κ.α. Παρανοήσεις που παράγουν χιούµορ και αστεία, τα οποία 

όµως δεν έχουν στόχο την απαξίωση των γλωσσικών ποικιλιών, αντιθέτως ο στόχος 

είναι η προβολή της ύπαρξης της ποικιλίας στην ελληνική γλώσσα. 

 

Κεφάλαιο 2ο 

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 

2.1 Σκοπός του προγράµµατος 

 

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε ήταν πρωτίστως 

µέσω της βιωµατικής διδασκαλίας και µάθησης τα παιδιά να αποκτήσουν βαθύτερη 

γνώση για τη γλώσσα, τη δύναµη και την αξία της. Να έρθουν σε επαφή µε την 

ύπαρξη, την έννοια και τη σηµασία της γλωσσικής ποικιλίας, ώστε µέσω της 

γλωσσικής επίγνωσης οι µαθητές να είναι σε θέση να απαλλαχθούν από τα 

στερεότυπα που καλλιεργούνται για τη γλωσσική πολυµορφία. Για το σκοπό αυτό 

ορίστηκαν ορισµένα αντικείµενα προς διερεύνηση που αφορούσαν στα παρακάτω 

ζητήµατα – ερωτήµατα. 

• Ποιες ήταν αρχικά οι αντιλήψεις και οι γνώµες των µαθητών για τις 

γλωσσικές ποικιλίες. 

• Η αναγνώριση της αξίας και της δύναµης της γλώσσας από τους 

µαθητές. 

• Πόσο εύκολα ή δύσκολα απαλλάσσονται οι µαθητές από τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που κατατάσσουν τις ποικιλίες σε 

ανώτερες και κατώτερες. 

• Η δυνατότητα ένταξης και χρήσης των γλωσσικών ποικιλιών στην 

τάξη. 

• Τα αποτελέσµατα της χρήσης των γλωσσικών ποικιλιών στο γλωσσικό 

µάθηµα. 
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2.2   Δείγµα 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017 – 2018 στη 

Γ΄τάξη του Δηµοτικού, του 6ου Δηµοτικού  Σχολείου Κοζάνης. Η διάρκειά του ήταν 

έξι µήνες (Φεβρουάριος – Ιούνιος) και οι δραστηριότητες του προγράµµατος 

πραγµατοποιούνταν κάθε εβδοµάδα σε δύο δίωρα της Ευέλικτης Ζώνης. Ο αριθµός 

των µαθητών της τάξης ήταν 15 παιδιά, από τα οποία τα 7 ήταν αγόρια και τα 8 ήταν 

κορίτσια ηλικίας 9 – 10 ετών. Στην τάξη δεν υπήρχε κανένας µαθητής ξένης 

καταγωγής, καθώς επίσης κανένα παιδί δεν ήταν το ίδιο διαλεκτόφωνο παρά την 

προέλευση και την καταγωγή τους (Πόντιοι, Κοζανίτες, Βλάχοι, κ.α.) και τα ίδια 

αλλά και οι γονείς τους χρησιµοποιούσαν την Κοινή Ελληνική Γλώσσα. Σε ό,τι 

αφορά στο κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο οι οικογένειες κυµαίνονταν στα ίδια 

πλαίσια. 

  Ο σχεδιασµός, η οργάνωση και ο συντονισµός του προγράµµατος 

πραγµατοποιήθηκε από τη Δασκάλα της τάξης. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του 

Προγράµµατος οι µαθητές αναλάµβαναν ενεργό ρόλο µε δικές τους ιδέες και 

προτάσεις οι οποίες προσαρµόστηκαν στο πρόγραµµα και υλοποιήθηκαν. 

 

2.3 Σχεδιασµός του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

2.3.1 Εκπαιδευτική προσέγγιση 

 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, αξιοποιήθηκαν τρεις  

διδακτικές προσεγγίσεις. Η οµαδοσυνεργατική, η διαθεµατική και η 

δραστηριοκεντρική. Πιο συγκεκριµένα, εξαρχής και οι τρεις προσεγγίσεις 

εφαρµόζονταν στην τάξη από την αρχή της σχολικής χρονιάς, η διάταξη της τάξης 

ήταν οµαδική και όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν παράγοντες οι οποίοι συντέλεσαν 

στην πιο οµαλή υλοποίηση των δραστηριοτήτων στο µάθηµα της γλώσσας, µιας και 

οι µαθητές είχαν εκ των προτέρων µάθει να λειτουργούν οµαδικά και συνεργατικά. 

Έτσι το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων σχεδιάστηκε, ώστε οι µαθητές να 

εργαστούν οµαδικά και µέσω της αλληλεπίδρασης να ενισχυθεί το αίσθηµα της 

συνεργασίας, της ευθύνης, να τονωθεί η πραγµατική επικοινωνία µεταξύ τους, να 

ξεδιπλωθεί το θάρρος της γνώµης τους, ώστε να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθησή 

τους και µέσω των δηµοκρατικών διαπραγµατεύσεων να πετύχουν ένα κοινό στόχο. 
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 Η διαθεµατική προσέγγιση είναι εκείνη που αποτελεί  τον συνδετικό κρίκο 

όλης της σχολικής αλλά και της εξωσχολικής γνώσης και χαρίζει στους µαθητές τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν και να κατακτήσουν µια πιο ολιστική γνώση γύρω από το 

µάθηµα της γλώσσας στη συγκεκριµένη περίπτωση. Έτσι µέσω των δεξιοτήτων που 

αποκτούν ενισχύεται η κριτική τους επίγνωση και διαµορφώνεται µια πιο ελεύθερη 

και απενοχοποιοηµένη από τα στερεότυπα αντίληψη της γνώσης τους για τη γλώσσα.   

            Μέσα από την πολυδιάστατη διαθεµατική προσέγγιση οι µαθητές ήρθαν σε 

επαφή µε ακόµα πιο βαθιά θέµατα, που παρά το γεγονός πως υπάρχουν στην 

καθηµερινότητά τους δεν τα είχαν επεξεργαστεί µε τρόπο τέτοιο που θα 

διαµόρφωναν τη δική τους γνώµη για τον κόσµο γύρω τους. Αυτού του είδους τα 

θέµατα αφορούν κυρίως σε κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτισµικά στοιχεία της 

περιοχής τους αλλά και του τόπου καταγωγής τους. Με τη διαθεµατική προσέγγιση 

όλα αυτά τα γνωστικά αντικείµενα µπλέκονται µέσω των δραστηριοτήτων, 

φιλτράρονται, γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας και κατακτώνται από τους µαθητές 

µε βιωµατικό τρόπο που ενισχύει την επικοινωνία, τη συνεργασία αλλά και την 

κριτική τους επίγνωση. Για τον Ματσαγγούρα (2002), η «διαθεµατικότητα» ή  

«διαθεµατική διδασκαλία» είναι µια σειρά από εκπαιδευτικές  προσεγγίσεις που 

επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης. Η διαθεµατική προσέγγιση της 

γνώσης υποστηρίζει την αρχή της συµπληρωµατικότητας στην εκπαίδευση, σύµφωνα 

µε την οποία οι οπτικές γωνίες από τις οποίες κάθε διδακτικό αντικείµενο βλέπει το 

ίδιο σύστηµα δεν είναι εξολοκλήρου ανεξάρτητες ούτε συµβατές µεταξύ τους. 

Επιπλέον όλες µαζί αποκαλύπτουν περισσότερες αλήθειες για το σύστηµα απ’ ό,τι η 

κάθε µία χωριστά (Ψυζάρης & Γιαβρής, 2003). 

 Η δραστηριοκεντρική προσέγγιση είναι αυτή που  ενδείκνυται ως µία από τις 

πιο σύγχρονες και βασικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας. Κυρίαρχο 

στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι οι δραστηριότητες µέσω των οποίων οι µαθητές 

κατακτούν τη µάθηση µε παιγνιώδη και επικοινωνιακό τρόπο. Οι µαθητές 

εκφράζονται και αλληλεπιδρούν λεκτικά αναπτύσσοντας τους µηχανισµούς της 

γλώσσας καθώς αποκτούν δυναµική έκφραση τόσο στον προφορικό όσο και στην 

παραγωγή γραπτού λόγου. Εν ολίγοις αποκτούν την ικανότητα να παίρνουν 

πρωτοβουλίες ώστε να εκφράσουν αυτό που σκέφτονται και θέλουν να πουν, 

στοχεύοντας στην ουσία του περιεχοµένου του θέµατος µέσα από τη διαδικασία της 

επικοινωνίας και της ανατροφοδότησης. Η δραστηριότητα για τον Skehan(1996)  

εστιάζει στην έννοια της σηµασίας του πραγµατικού κόσµου και του αποτελέσµατος 
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που προκύπτει από την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Οι Bachman και Palmer 

(1996) υποστηρίζουν πως οι µαθητές κατά τη δραστηριότητα καλούνται να 

χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα, ώστε να επιτύχουν έναν συγκεκριµένο σκοπό στο 

πλαίσιο µιας συγκεκριµένης κατάστασης. Μέσω της δραστηριότητας ενισχύεται η 

ενεργή συµµετοχή των µαθητών για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Οι µαθητές 

ενθαρρύνονται, ώστε να ενεργούν δυναµικά για την επίλυση των προβληµάτων που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσής τους, προτείνουν τρόπους δράσης, 

συνεργάζονται και επικοινωνούν µε κοινό στόχο την πετυχηµένη έκβαση των 

δραστηριοτήτων.   

 Για τη δραστηριοκεντρική προσέγγιση έχουν προταθεί τρία στάδια (Willis, 

1996, στο Μαρωνίτη κ.α, 2016) 

• Το Προστάδιο αφορά στην προεργασία και την προετοιµασία της κύριας 

δραστηριότητας. Ουσιαστικά γίνεται στα παιδιά µια εισαγωγή γύρω από το 

θέµα, δραστηριοποιεί το ενδιαφέρον τους και αφυπνίζει την προϋπάρχουσα 

γνώση τους. 

• Το Κυρίως Στάδιο αφορά στο σχεδιασµό, την οργάνωση, τη διεκπεραίωση 

των δραστηριοτήτων µέσα από την ενεργό συµµετοχή των µαθητών, την 

οµαδική συνεργασία, την παραγωγή γραπτού και προφορικού έργου, την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου, την πραγµατική διάδραση και την επικοινωνία. 

Οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται και παρουσιάζονται στο σύνολο της 

τάξης, γεγονός που ενθαρρύνει τα παιδιά να εκτίθενται χωρίς αναστολές 

προκειµένου να παρουσιάσουν στο κοινό το αποτέλεσµα µιας δικής τους 

εργασίας. 

• Το Μεταστάδιο – Αξιολόγηση 

Σε αυτό το στάδιο οι µαθητές καλούνται να επεξεργαστούν περαιτέρω τα 

γλωσσικά στοιχεία που συνάντησαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

προκειµένου µέσω µιας πιο δηµιουργικής και ουσιαστικότερης προσέγγισης 

να τα κάνουν πραγµατικά κτήµα τους. 
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2.3.2 Θεµατικοί άξονες 

 

Προκειµένου να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες µε βάση τα στάδια της 

δραστηριοκεντρικής προσέγγισης ορίστηκαν Θεµατικοί Άξονες  για το Εκπαιδευτικό 

Πρόγραµµα. 

1ος Θεµατικός άξονας 

1. Οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τη Δηµοτική Ποίηση και το Παραδοσιακό 

τραγούδι. 

2. Οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τα κείµενα µαζικής κουλτούρας. 

 

2ος Θεµατικός άξονας 

1. Οι γεωγραφικές ποικιλίες ταξιδεύουν µαζί µε τους ανθρώπους. 

2. Εντοπίζουµε τις γεωγραφικές ποικιλίες µέσα στη Λογοτεχνία. 

 

3ος Θεµατικός άξονας 

1. Μαθαίνουµε για τις γεωγραφικές ποικιλίες που υπάρχουν στην περιοχή µας. 

2. Το θέατρο σκιών και οι γεωγραφικές ποικιλίες. 

 

Στον τρίτο θεµατικό άξονα οι υποενόνητες πραγµατοποιήθηκαν ανεξάρτητες 

η µία από την άλλη και η µία διαδέχτηκε την άλλη χρονικά. 

 

Οι θεµατικοί άξονες επιλέχθηκαν και οργανώθηκαν, ώστε να δηµιουργηθεί στην τάξη 

ένα διαθεµατικό, πολυτροπικό κλίµα, το οποίο στόχο θα έχει να προετοιµάσει τους 

µαθητές, ώστε να ανακαλύψουν και να επεξεργαστούν τη γλώσσα µέσα από 

αντικείµενα γνωστά και οικεία σε αυτούς, για να ενισχυθεί η γλωσσική τους 

επίγνωση και η κριτική τους σκέψη µέσα από τη δηµιουργική και παιγνιώδη 

εκµάθηση. Οι µαθητές ξυπνούν µνήµες τους, δραστηριοποιούν γνωστικά αντικείµενα 

που ήδη αποτελούν κτήµα τους και τα αξιοποιούν, αναπτύσσουν νέες γλωσσικές 

δεξιότητες µέσα από τη νέα γνώση που κατακτούν, δρουν επικοινωνιακά και 

αποκτούν κίνητρα, για να ανεβάσουν ψηλότερα τον πήχη των γνωστικών γλωσσικών 

τους δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες δοµήθηκαν µε τρόπο τέτοιο, ώστε οι ενότητες 

που περιλάµβανε η κάθε µία να ενισχύει όλες τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες των 

παιδιών. Έτσι τα παιδιά δρουν ως οµιλητές και ακροατές, επικοινωνούν λεκτικά αλλά 
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και µέσω της δηµιουργικής γραφής. Επίσης εξαιτίας του διαθεµατικού πλαισίου µέσα 

στο οποίο σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες οι µαθητές ανακαλύπτουν και κατακτούν 

την ποικιλία της γλώσσας µέσα από τη µουσική, τα τραγούδια, την ιστορία, την 

οικογένεια τους, τα παιχνίδια ρόλων, τη µίµηση, τα εικαστικά, τη ζωγραφική, το 

θέατρο, την αναζήτηση, τη δηµιουργία παιχνιδιών και τη συγγραφή σεναρίων. 

 

2.3.3 Στόχοι των δραστηριοτήτων 
 

1ος Θεµατικός άξονας 

 

 

Στόχοι 

 

Θέµατα – Δραστηριότητες 

 

• Κινητοποίηση ενδιαφέροντος 

• Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

• Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων 

1. ακρόαση 

2. ανάγνωση 

3. οµιλία – διήγηση 

• Αφύπνιση και απόδοση νοήµατος  στην 

προϋπάρχουσα γνώση τους 

• Απόκτηση κριτικής σκέψης 

• Ευαισθητοποίηση για τις γεωγραφικές 

ποικιλίες 

• Αναγνώριση του πλούτου της γλώσσας 

• Αναγνώριση της διαφορετικότητας και 

η αποδοχή της 

• Απόκτηση θετικής στάσης  για της 

γεωγραφικές ποικιλίες της ελληνικής 

γλώσσας. 

 

• Παγκόσµια ηµέρα Ελληνικής 

γλώσσας  - Παγκόσµια ηµέρα 

Μητρικής γλώσσας 

• Δηµοτική ποίηση – Παραδοσιακά 

τραγούδια και γεωγραφικές 

διάλεκτοι. 

• Προβολή βίντεο, διαφηµίσεων 

και ηχητικών συνεντεύξεων. 

• Παιχνίδι µε το χάρτη και τα 

παραδοσιακά τραγούδια 

• Οι λέξεις ταξιδεύουν πάνω σε ένα 

αλεξίπτωτο. 
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2ος Θεµατικός Άξονας 

Στόχοι Θέµατα – Δραστηριότητες 

 

• Μαθαίνουν να ερευνούν 

• Ανακαλύπτουν την ιστορία των 

προγόνων τους 

• Συνειδητοποιούν ποιες είναι οι 

ρίζες τους 

• Συνειδητοποιούν πως σε πολλές 

περιπτώσεις η γλωσσική ποικιλία 

υπάρχει στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον 

• Διερευνούν την µέχρι τώρα 

γνώµη τους για τη γλωσσική 

ποικιλία και την αξιολογούν 

• Προβληµατίζονται για τα 

στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις που 

δηµιουργούνται γύρω από τη 

γλωσσική ποικιλία 

• Αναγνώριση  και εκτίµηση της 

αξίας και της δύναµης της 

γλωσσικής ποικιλίας 

• Προβληµατίζονται για τη στάση 

της κοινωνίας και του σχολείου 

απέναντι στη γλώσσα 

• Ενισχύουν την κριτική τους 

επίγνωση 

• Συνειδητοποιούν πως σε 

παλιότερες εποχές Ανώτερη 

Γλώσσα δεν θεωρούνταν η 

σηµερινή Κοινή Ελληνική 

 

• Το Γενεαλογικό µου Δέντρο 

• Παίρνω συνέντευξη από την 

οικογένειά µου και τους συγγενείς 

µου 

• Γεια σου χαρά σου Βενετιά – Οι 

δικοί µας πρόγονοι ταξίδεψαν σε 

δρόµους του Νοτιά; 

• Χαράσσουµε στο χάρτη το 

µεγάλο ταξίδι της γλώσσας των 

προγόνων µας 

• Τα ταξίδια του παππού µου – 

Ανακαλύπτουµε τη Γλώσσα του 

Βιζυηνού. 

 

 



 29 

3ος Θεµατικός Άξονας 

Στόχοι Θέµατα – Δραστηριότητες 

 

• Να αναστοχαστούν πως η γλώσσα 

καθόριζε και καθορίζει τη θέση 

των ανθρώπων στην κοινωνία 

• Να κρίνουν τη στάση του 

σχολείου και της κοινωνίας 

απέναντι στη γλώσσα 

• Να ευαισθητοποιηθούν ώστε να 

αποκτήσουν µέσα από την κριτική  

τους επίγνωση, θετική στάση 

απέναντι στις γλωσσικές ποικιλίες 

• Να έρθουν σε επαφή µε την 

Ποντιακή Διάλεκτο και το 

Κοζανίτικο ιδιώµα 

• Να συνοµιλήσουν µε φυσικούς 

οµιλητές των δύο ποικιλιών 

• Να επεξεργαστούν κείµενα 

γραµµένα στις δύο γλωσσικές  

ποικιλίες 

• Να αναγνωρίσουν και να 

επεξεργαστούν τα 

χαρακτηριστικά των δύο 

γλωσσικών ποικιλιών 

• Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό 

τους 

• Να συγγράψουν το δικό τους 

παραµύθι µε διαλεκτόφωνους 

ήρωες 

 

 

 

 

• Προβολή αποσπασµάτων από την 

ταινία «Πολίτικη Κουζίνα» 

• Καλεσµένοι στην τάξη δύο 

φυσικοί οµιλητές της Ποντιακής 

διαλέκτου και του Κοζανίτικου 

ιδιώµατος 

• Ένα παραµύθι γραµµένο σε δύο 

διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες 

• Γράφουµε το παραµύθι στην 

Κοινή Ελληνική 

• Φτιάχνουµε το λεξικού του 

παραµυθιού 

• Εντοπίζουµε τα βασικά 

χαρακτηριστικά του Κοζανίτικου 

ιδιώµατος και της Ποντιακής 

διαλέκτου 

• «Ο Ήλιος και ο Άνεµος», Μια 

ιστορία αλλιώς 

• θεατρική παράσταση « Ο Ήλιος 

και ο Άνεµος» 

• «Μια φορά κι ένα καιρό» 

Συγγραφή παραµυθιού 

• Θεατρικό παιχνίδι, 

δραµατοποίηση παραµυθιού 

• Παρακολούθηση παράστασης 

θεάτρου σκιών 
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• Να αναγνωρίσουν τις γλωσσικές 

ποικιλίες σε µια παράσταση του 

Καραγκιόζη 

 

• Να συγγράψουν το δικό τους 

σενάριο για το θέατρο σκιών 

 

• Γράφουµε το δικό µας σενάριο 

για την παράσταση του 

Καραγκιόζη 

• Η δική µας παράσταση θεάτρου 

σκιών 

 

 

2.3.4 Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

 

Και για τους τρεις θεµατικούς άξονες και τις υποενότητές τους σχεδιάστηκαν 

δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν µε βάση τα τρία στάδια της 

Δραστηριοκεντρικής Προσέγγισης: Προστάδιο,  Κυρίως Στάδιο,  Μεταστάδιο – 

Αξιολόγηση. Σε όλα τα στάδια του προγράµµατος η διάρθρωση των δραστηριοτήτων 

ήταν η ίδια. Πρωταρχικός στόχος ήταν η ενθάρρυνση των µαθητών και η 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους για τις δραστηριότητες που ακολουθούν. 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυτό, δίνονταν κίνητρα στους µαθητές, ώστε να 

αφυπνίσουν και να αξιοποιήσουν τη γνώση που ήδη κατέχουν, να αναλάβουν ενεργό 

δράση µέσα από την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, να ερευνήσουν και να 

ανακαλύψουν πληροφορίες και πλούσιο υλικό µέσα από την αναζήτηση στο 

διαδίκτυο, µέσω συνεντεύξεων, µέσα από τις τέχνες, τη λογοτεχνία και το θέατρο, 

ώστε µε την επεξεργασία όλων αυτών των πληροφοριών να διευρύνουν τις γνώσεις 

τους για τη γλώσσα και τις γλωσσικές ποικιλίες και τελικά να ενισχύσουν την κριτική 

τους αντίληψη, ώστε να αποκτήσουν τη δική τους δυνατή γνώµη ανεπηρέαστη από τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. 

Πιο αναλυτικά, στο Προστάδιο επιδιώκονταν: 

• Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των µαθητών 

• Η αφύπνιση της προϋπάρχουσας γνώσης 

• Η κατάκτηση καινούριας γνώσης 

• Η ανάπτυξη προβληµατισµών 

• Η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση 
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Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο Προστάδιο αφορούσαν στην ακρόαση 

τραγουδιών, στην προβολή διαφηµίσεων, στην ακρόαση ηχητικού υλικού, στην 

αναζήτηση υλικού από το διαδίκτυο, στην προβολή ταινιών και θεάτρου σκιών, µε 

σκοπό να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών και µαζί µε αυτό και η ανάγκη 

τους για δυναµική συµµετοχή στο επόµενο στάδιο. 

 Στο Κυρίως Στάδιο οι µαθητές είναι ήδη προϊδεασµένοι από το Προστάδιο και 

ενδεχοµένως να έχουν ήδη υιοθετήσει τις βασικές συµβάσεις των στόχων των 

δραστηριοτήτων, οπότε λειτουργούν µε µεγαλύτερη ευαισθησία και ακόµα 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μέσα στην τάξη έχει δηµιουργηθεί ένα πολυδιάστατο, 

πολυτροπικό κλίµα και οι µαθητές αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν και αυτενεργούν 

ταυτόχρονα. Μέσω των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στο στάδιο αυτό 

επιδιώχθηκε  

• η εξοικείωση των µαθητών µε τις γλωσσικές ποικιλίες 

•  η καλλιέργεια των γλωσσικών τους δεξιοτήτων 

• η απόδοση νοήµατος στην προϋπάρχουσα γνώση τους 

• η δηµιουργία προβληµατισµών για τον τρόπο αντιµετώπισης των 

γεωγραφικών ποικιλιών 

• η αναγνώριση της αξίας και του πλούτου της Ελληνικής Γλώσσας 

Έτσι µέσα από τη µουσική και τα τραγούδια, την προβολή διαφηµίσεων και 

αποσπασµάτων εκποµπών, οι µαθητές εξοικειώνονται µε τις γεωγραφικές ποικιλίες 

της χώρας µας. Με την επαφή που είχαν µε τους φυσικούς οµιλητές του Κοζανίτικου 

Ιδιώµατος και της Ποντιακής Διαλέκτου µέσα στην τάξη, κατανόησαν πως οι 

γεωγραφικές ποικιλίες παραµένουν ζωντανές. Μέσα από τα λογοτεχνικά κείµενα 

ανακαλύπτουν πώς ταξιδεύει η γλώσσα από τόπο σε τόπο µέσα στο χρόνο και πώς 

αλλάζουν από εποχή σε εποχή τα στερεότυπα που διαχωρίζουν µια γλωσσική 

ποικιλία και αναγνωρίζεται ως επίσηµη. Τέλος αναλαµβάνουν δράση οι ίδιοι και 

ανακαλύπτουν την ύπαρξη των γεωγραφικών ποικιλιών µέσα στο δικό τους 

οικογενειακό περιβάλλον. 

  Όλες οι δραστηριότητες στόχο έχουν να ενισχύσουν την κριτική επίγνωση 

των µαθητών. Να τους ωθήσουν στη διαδικασία της διερεύνησης και της σκέψης 

ώστε να απεγκλωβιστούν από τα στείρα στερεοτυπικά δεδοµένα της εποχής. Οι 

µαθητές σε όλες τις δραστηριότητες δούλεψαν οµαδικά, υπήρξε δυναµική ανταλλαγή 

απόψεων, ιδεών και προβληµατισµών. Κάθε µία από τις δραστηριότητες 
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παρουσιάζονταν στην ολοµέλεια της τάξης και ακολουθούσε «τροφή για σκέψη» 

µέσω του επικοινωνιακού κλίµατος που δηµιουργούνταν µεταξύ των οµάδων. Τα 

παιδιά συζητούσαν, επεξηγούσαν, δέχονταν και ασκούσαν κριτική, εξέφραζαν µε 

θάρρος τη γνώµη και τα επιχειρήµατά τους. 

 Στο Μεταστάδιο – Αξιολόγηση, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες που στόχο 

είχαν µέσω της ανατροφοδότησης να κατακτήσουν οι µαθητές τη νέα γνώση και την 

εµπέδωση του σκοπού όλου του προγράµµατος. Οι µαθητές και σε αυτό το στάδιο 

δούλεψαν οµαδικά και συνεργάστηκαν µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον και διάθεση µιας 

και οι δραστηριότητες είχαν πιο δηµιουργικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριµένα τα 

παιδιά : 

• έπαιξαν παιχνίδια 

• ζωγράφισαν 

• έγιναν παραµυθάδες και εικονογράφοι 

• έγραψαν σενάρια για το θέατρο σκιών 

• έπαιξαν παιχνίδια ρόλων 

• έγιναν καραγκιοζοπαίκτες 

• τραγούδησαν 

• ανέβασαν θεατρική παράσταση 

• ζωντάνεψαν µέσω της δραµατοποίησης το δικό τους παραµύθι 

• δηµιούργησαν το δικό τους επιτραπέζιο παιχνίδι 

• ταξίδεψαν στο χάρτη µε τις γλωσσικές ποικιλίες 

Το ενδιαφέρον των µαθητών διατηρήθηκε αµείωτο καθόλη τη διάρκεια του 

προγράµµατος και µέσα από όλο αυτό το µεγάλο και δηµιουργικό ταξίδι οι µαθητές 

κατέληξαν στα δικά τους ασφαλή συµπεράσµατα ως προς τη γλώσσα και τις 

γλωσσικές ποικιλίες. 
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2.4 Το εκπαιδευτικό υλικό 

 

1ος Άξονας  

• Οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τη Δηµοτική Ποίηση και το 

Παραδοσιακό τραγούδι. 

• Οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τα κείµενα µαζικής κουλτούρας. 

 

 

Προστάδιο 

Στόχος 

• Προετοιµασία – Εισαγωγικό ερέθισµα 

• Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης 

• Αφύπνιση και ενεργοποίηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης 

 

Διάρκεια 

 

2 ώρες 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

3 οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Έρευνα – αναζήτηση στο διαδίκτυο 

• Ιστορική ανασκόπηση 

• Συζήτηση  

• Μουσική και τραγούδι 

  

Υλικά  

 

• Η/Υ 

• Ηχεία 

• Εκτυπωτής 

 

 

Δραστηρίοτητες 

• Παγκόσµια ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας (9Φεβρουαρίου) 

• Παγκόσµια ηµέρα Μητρικής Γλώσσας 
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1η ώρα 

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ξεκίνησε µε αφορµή δύο ηµεροµηνίες που αποτελούν 

σταθµό για τη γλώσσα, µιας και η 9η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε µε πρωτοβουλία της 

Unesco ως η παγκόσµια ηµέρα της Ελληνικής Γλώσσας, προκειµένου να διασωθεί 

και να διαδοθεί η γλωσσική αξία της στην εδραίωση του παγκόσµιου πολιτισµού και 

η 21η Φεβρουαρίου ως η παγκόσµια ηµέρα Μητρικής Γλώσσας. 

Οι µαθητές κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας κάνουν τη δική τους 

αναζήτηση στο διαδίκτυο για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν σε αυτές τις 

σηµαντικές για τη Γλώσσα ηµέρες. Η έρευνά τους σύµφωνα µε το ηµερολόγιο της 

ερευνήτριας είναι εξαιρετικά πετυχηµένη, µιας και χρησιµοποίησαν πηγές 

πληροφοριών µε αξιόλογο υλικό και έγκυρο. Όλες οι πληροφορίες εκτυπώθηκαν και 

αξιολογήθηκαν από τις οµάδες προκειµένου να παρουσιασθούν στην τάξη. 

http://www.unesco.gr/site/content/view/385/2/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Διεθνής_Ηµέρα_Μητρικής_Γλώσσας 

http://citycampus.gr/21-φεβρουαρίου-παγκόσµια-ηµέρα-µητρική/ 

https://www.sansimera.gr/worldays/452 

 

2η ώρα 

 

Τη δεύτερη ώρα, οι µαθητές αναζητούν τραγούδια στο Youtube που µπορεί 

να γράφτηκαν για τη Γλώσσα µας, οπότε και εντοπίζουν τη «Γλωσσολαλιά» του Π. 

Θαλασσινού, σε στίχους της Σοφίας Αθανασιάδου :  

https://www.youtube.com/watch?v=kXeh6jHelb4 

Η δασκάλα εκτυπώνει τους στίχους του τραγουδιού και τους µοιράζει στους µαθητές, 

προκειµένου να τους διαβάσουν, να τους ερµηνεύσουν, να τους οικειοποιηθούν και 

αφού τους µάθουν να τους τραγουδήσουν.  
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Κυρίως Στάδιο 

Δραστηριότητα 1η 

• Παραδοσιακά -  Δηµοτικά τραγούδια και η Ελληνική γλώσσα 

 

 

Στόχος 

• Τα παιδιά κατανοούν πως κάθε 

περιοχή έχει τη δική της γεωγραφική 

ποικιλία στη γλώσσα 

• Εντοπισµός και αναγνώριση µέσα από 

το Δηµοτικό τραγούδι των βασικών 

χαρακτηριστικών της γεωγραφικής 

ποικιλίας της κάθε περιοχής 

 

Διάρκεια 

 

4 ώρες 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

3 οµάδες των 5  παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Έρευνα – αναζήτηση στο διαδίκτυο 

• Ιστορική ανασκόπηση 

• Γεωγραφική προσέγγιση 

• Ακρόαση – Ανάγνωση – Επεξεργασία 

τραγουδιών 

• Απόδοση νοήµατος 

• Συζήτηση  

• Μουσική και τραγούδι 

  

Υλικά – Διδακτικά Μέσα 

 

• Η/Υ 

• Ηχεία 

• Εκτυπωτής 
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1ο δίωρο 

Η δασκάλα της τάξης ξεκινά την προετοιµασία της δραστηριότητας τοποθετώντας 

τον χάρτη της Ελλάδας στο κέντρο του πίνακα. Ο χάρτης, παρά το γεγονός πως είναι 

ένα συνηθισµένο αντικείµενο µέσα στην αίθουσα, πάντα ξυπνάει το ενδιαφέρον των 

µαθητών, καθώς τους ενθουσιάζει. Αποκτά εικόνα, τόπο, ταυτότητα, προέλευση το 

θέµα για το οποίο γίνεται συζήτηση στην τάξη, είτε αυτό αφορά στην ιστορία, σε 

κάποιο πρόσωπο, στην ίδια τη γεωγραφία, πόσο ακόµα όταν αφορά στη γλώσσα, 

πράγµα που εξάπτει ακόµα περισσότερο την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους. Η 

συζήτηση ξεκινά µε τις εµπειρίες των ίδιων των παιδιών από ταξίδια ή εκδροµές που 

έχουν κάνει. Η δασκάλα ρωτά σε ποια µέρη έχουν ταξιδέψει, αν µπορούν να τα 

εντοπίσουν στον χάρτη κι αν µπορούν να θυµηθούν οτιδήποτε που τους προκάλεσε 

εντύπωση σχετικά µε την οµιλία των κατοίκων των περιοχών που ταξίδεψαν. Όλα τα 

παιδιά έχουν πολλές εµπειρίες από ταξίδια που έχουν κάνει. Με µεγάλη ακρίβεια 

µπορούν και έχουν άποψη για το πως µιλούν οι άνθρωποι στις διάφορες περιοχές τις 

οποίες έχουν επισκεφθεί. (Παράρτηµα 1) 

 

2ο δίωρο 

 

Με αφορµή τη συζήτηση της προηγούµενη ώρας, η δασκάλα ζητά από τους µαθητές 

να αναζητήσουν στο Youtube Δηµοτικά τραγούδια από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας. Η δραστηριότητα είναι οµαδική, κάθε οµάδα συγκεντρώνει τα τραγούδια 

που ξεχώρισε (τρία για την κάθε οµάδα) και τα επεξεργάζεται, ώστε στο τέλος να 

πραγµατοποιηθεί παρουσίαση των τραγουδιών στην ολοµέλεια της τάξης και να 

ακολουθήσει συζήτηση που αφορά στα χαρακτηριστικά της γλώσσας του κάθε 

τραγουδιού. 

• Ερωτόκριτος ( Τραγούδι της Κρήτης) 

https://www.youtube.com/watch?v=UwDomxyoFgU 

 

• Τ΄άη Γιωρκού ( Τραγούδι της Κύπρου) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m9CBok9B3cU 

• Η µαν εν κρύο νερό ( Τραγούδι του Πόντου) 
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https://www.youtube.com/watch?v=NyVMfjfyW54 

 

• Ξύπνα Περδικοµάτα µου ( Ηπειρώτικο τραγούδι) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxeeRj3hmiQ 

 

• Αρκαδιανή ( Πελοποννησιακό τραγούδι) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_uieDvhA4SM 

 

• Δω στα λιανοχορταρούδια (Θρακιώτικο τραγούδι) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yia_OqRAlRs 

 

• Μια Κυριακίτσα το πρωί (Βάγιω) (Θεσσαλικό τραγούδι) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=niygq_EVrHw 

 

• Ικαριώτικο (Δωδεκάνησα) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6WWtJU3o_c 

 

• Σταµούλω ( Μακεδονία) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J697bC6kqrY 
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Κυρίως Στάδιο 

Δραστηριότητα 2η 

• Πώς προβάλλονται οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τα κείµενα µαζικής 

κουλτούρας. 

 

 

Στόχος 

• Παρακολουθούν και επεξεργάζονται 

κριτικά πώς παρουσιάζονται οι 

γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τα 

Κείµενα Μαζικής Κουλτούρας. 

• Κατακτούν νέα γνώση 

• Αποκτούν κριτική σκέψη και 

ευαισθητοποιούνται ως προς τις 

γεωγραφικές ποικιλίες 

 

Διάρκεια 

 

2 ώρες 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

3 οµάδες των 5  παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Προβολή βίντεο και διαφηµίσεων, 

συνεντεύξεων και εκποµπών 

• Συζήτηση 

  

Υλικά – Διδακτιά Μέσα 

 

• Η/Υ 

• Ηχεία 

• Φύλλο εργασίας 

 

 

 

Οι µαθητές παρακολουθούν στο Youtube αρχικά τρεις διαφηµίσεις 

• Ηµιµαραθώνιος Κρήτης 2017. Σούπερ γιαγιά! 

            https://www.youtube.com/watch?v=tvLJiBDimZc 
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• Στρατός. Διαφήµιση της Aegean Airlines 

https://www.youtube.com/watch?v=tRSOGO8ylYQ 

• Κάρπαθος. Διαφήµιση της Aegean Airlines 

https://www.youtube.com/watch?v=oEmYtvlQ4Cs 

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής των διαφηµίσεων η δασκάλα θέτει στους 

µαθητές καίριες ερωτήσεις µε στόχο να αφυπνίσουν την κρίση, τη σκέψη και την 

άποψή τους ως προς τη χρήση και την αντιµετώπιση των γεωγραφικών ποικιλιών. Να 

δηµιουργήσουν έντονους προβληµατισµούς σχετικά µε την αντίληψη που επικρατεί 

γύρω από το θέµα της γλώσσας και το ρόλο που παίζουν τα Μέσα Ενηµέρωσης. 

(Παράρτηµα 2 ). Οι µαθητές συζητούν στις οµάδες τους και απαντούν στις ερωτήσεις 

που έθεσε η δασκάλα. 

• Πώς εισπράττουµε τα µηνύµατα της κάθε µιας διαφήµισης;  

• Πώς χρησιµοποιεί ο διαφηµιστής τις γεωγραφικές ποικιλίες σε κάθε 

µία περίπτωση;  

• Τελικά ο διαφηµιστής πετυχαίνει το στόχο του, χρησιµοποιώντας τις 

γεωγραφικές ποικιλίες στο σενάριο του διαφηµιστικού µηνύµατος; 

Στη συνέχεια ακολουθεί προβολή αποσπάσµατος από την εκποµπή Survivοr  

https://www.youtube.com/watch?v=QqwYHNfewC8 . 

Τα πρόσωπα είναι γνώριµα στους µαθητές καθώς επίσης όλοι γνωρίζουν πως οι δύο 

κοπέλες που πρωταγωνιστούν στη σκηνή που προβλήθηκε είναι Κύπριες. Ακολουθεί 

ολιγόλεπτη συζήτηση σχετικά µε τη σκηνή που παρακολούθησαν οι µαθητές. Μέσα 

από ερωτήσεις που θέτει η δασκάλα, οι µαθητές προβληµατίζονται και σχολιάζουν το 

απόσπασµα κρίνοντας τη χρήση της Κυπριακή διαλέκτου από τις κοπέλες αλλά και 

την αντίδραση του παρουσιαστή. Το δίωρο κλείνει µε την προβολή ενός ντοκιµαντέρ 

για την Τσακώνικη διάλεκτο https://www.youtube.com/watch?v=I25BrqNDUE4  . Οι 

µαθητές µαθαίνουν πρώτη φορά γι΄αυτή τη διάλεκτο και την ακούν για πρώτη φορά, 

οπότε στην κατάκτηση της νέας γνώσης υπάρχει έντονος ενθουσιασµός και µεγάλο 

ενδιαφέρον από την πλευρά τους. Στη συζήτηση που ακολουθεί οι προβληµατισµοί 

που δηµιουργούνται αφορούν σε ερωτήσεις  που σχετίζονται µε  

• Το στόχο αυτού του ντοκιµαντέρ 

• Ποιες οι διαφορές µεταξύ του ντοκιµαντέρ και των διαφηµίσεων που 

παρακολούθησαν αρχικά; 
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• Επηρεάζουν τελικά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας το κοινό σε κάθε µία από 

τις περιπτώσεις; (Παράρτηµα 3) 

 

Μεταστάδιο - Αξιολόγηση  

Δραστηριότητα 1η 

• Παιχνίδι µε το χάρτη και τα παραδοσιακά τραγούδια 

 

 

Στόχος 

• Αναγνώριση των γεωγραφικών 

ποικιλιών 

• Συνειδητοποίηση πως η γεωγραφικές 

ποικιλίες έχουν τόπο καταγωγής και 

προέλευση 

• Εντοπισµός των περιοχών στον χάρτη 

Διάρκεια 1 ώρα 

Αριθµός οµάδων 3 οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

• Μάθηση µέσα από το παιχνίδι 

• Γεωγραφική προσέγγιση 

• Μουσική και τραγούδι 

 Υλικά – Διδακτιά Μέσα • Ο Χάρτης της Ελλάδας 

• Καρτέλες παιχνιδιού µε τους τίλους 

των τραγουδιών 

 

 

Η πρώτη ενότητα του πρώτου άξονα ολοκληρώνεται µέσα από το παιχνίδι. Η 

δασκάλα αφήνει ένα κλειστό φάκελο που µέσα περιέχει καρτέλες µε τους τίτλους των 

τραγουδιών που δούλεψαν τα παιδιά το προηγούµενο διάστηµα, στο θρανίο της κάθε 

οµάδας. Οι οµάδες συζητούν για τον τόπο προέλευσης του κάθε τραγουδιού κι έπειτα 

η κάθε οµάδα αφού ανοίξει τον φάκελό της  καλείται να τοποθετήσει επάνω στο 

χάρτη τις καρτέλες των τραγουδιών. Νικήτρια είναι η οµάδα που εντόπισε σωστά τις 

περιοχές και που τοποθέτησε τις καρτέλες πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες οµάδες. 
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           Μεταστάδιο - Αξιολόγηση 

Δραστηριότητα 2η 

• Η γλώσσα ταξιδεύει µε ένα αλεξίπτωτο 

 

 

Στόχος 

• Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

• Αξιοποίηση νεοαποκτηθείσας γνώσης 

• Αξιοποίηση διαλεκτικών και 

ιδιωµατικών λέξεων 

Διάρκεια 1 ώρα 

Αριθµός οµάδων Όλη η τάξη 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

• Μάθηση µέσα από το παιχνίδι 

• Γλώσσα έκφραση 

• Μουσική και τραγούδι 

 Υλικά  • Ένα πολύχρωµο σεντόνι – αλεξίπτωτο 

• Μουσική 

 

 

Η δασκάλα έχει φέρει στην τάξη ένα µεγάλο πολύχρωµο σεντόνι – αλεξίπτωτο 

προκειµένου ν γίνει το παιχνίδι του ταξιδιού της γλώσσας. Οι µαθητές πιάνουν µε τα 

δύο τους χέρια το αλεξίπτωτο και κινούνται σε κανονικό βηµατισµό γύρω γύρω από 

αυτό. Όταν η µουσική ξεκινήσει ο µαθητής που θα σταθεί µπροστά από τη δασκάλα 

της τάξης θα πρέπει να φωνάξει δυνατά τον τίτλο του τραγουδιού π.χ Ερωτόκριτος 

και να αλλάξει θέση µε το παιδί που βρίσκεται απέναντί του περνώντας και οι δύο 

µαθητές κάτω από το αλεξίπτωτο, ο µαθητής που θα πάρει τη θέση του παιδιού που 

έπαιξε θα πρέπει να πει ένα στίχο του τραγουδιού. Όσοι µαθητές δεν τα καταφέρνουν 

αποχωρούν από τον κύκλο και νικητές είναι οι δύο τελευταίοι που θα µείνουν να 

κρατούν το αλεξίπτωτο. 
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2ος Άξονας  

• Οι γεωγραφικές ποικιλίες ταξιδεύουν 

• Εντοπίζουµε τις γεωγραφικές ποικιλίες µέσα στη λογοτεχνία 

 

 

Προστάδιο 

Στόχος 

• Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης 

• Η προϋπάρχουσα γνώση αποκτά 

νόηµα 

 

Διάρκεια 

 

1 ώρα 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

Ατοµική 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Έρευνα – αναζήτηση στο διαδίκτυο 

• Ιστορική ανασκόπηση 

• Γεωγραφία 

• Συζήτηση 

  

Υλικά  

 

• Φύλλο Εργασίας 

 

Δραστηριότητα  

• Φτιάχνω το Γενεαλογικό Δέντρο της οικογένειάς µου 

Η δασκάλα της τάξης προκειµένου να ενεργοποιήσει την προϋπάρχουσα γνώση των 

παιδιών αλλά και για να αφυπνίσει το συναίσθηµά τους ως προς την γλώσσα σε 

σχέση µε την ιστορία  της οικογένειάς του ανοίγει εισαγωγική συζήτηση ξεκινώντας 

από «Τι είναι Γενεαλογικό Δέντρο»; Καρφιτσώνοντας τρία διαφορετικά  Γενεαλογικά 

Δέντρα στον πίνακα κι έπειτα τους ρωτά αν γνωρίζουν εκτός από τι είναι αλλά και 

ποιο σκοπό εξυπηρετούν. Οι µαθητές αναγνωρίζουν από τις εικόνες πως είναι 

Γενεαλογικά δέντρα και τα ορίζουν ως «ζωγραφιές µε δέντρα πάνω στα οποία 

γράφουµε τα ονόµατα όλων των συγγενών µας», «Το δέντρο που σχεδιάζουµε για να 
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βάλουµε σε κάθε κλαδί όλα τα µέλη της οικογένειάς µας, µέχρι εκεί που θυµόµαστε ή 

γνωρίζουµε», κ.α. Η δασκάλα εξηγεί στους µαθητές πως για να φτιάξουµε ένα 

Γενεαλογικό δέντρο πρέπει πρώτα να κάνουµε µια σχετική έρευνα γύρω από τα 

πρόσωπα της οικογένειάς µας, να µπούµε  σαν θεατές σε θέατρο µέσα στην ιστορία 

της και να ταξιδέψουµε στο παρελθόν συλλέγοντας πληροφορίες που φτάνουν ίσως 

και σε πολύ παλιότερες γενιές από αυτές που είναι ακόµα στη ζωή. Έτσι  

ανακαλύπτουµε και µαθαίνουµε τη δική µας ιστορία, ποιοι είµαστε, ποιες είναι οι 

ρίζες µας, από πού προερχόµαστε. Μαθαίνουµε για το παρελθόν µας, κατανοούµε το 

παρόν µας και φροντίζουµε για το µέλλον µας. Όµως τι σχέση µπορεί να έχει το 

Γενεαλογικό µας δέντρο µε τη γλώσσα και γιατί να ασχοληθούµε µε κάτι τέτοιο; 

Στην ερώτηση της δασκάλας οι µαθητές αντιλαµβάνονται ακριβώς το νόηµα και 

δίνουν ακριβής απαντήσεις : « Αν η µαµά της γιαγιάς µου ήταν Βλάχα τότε σίγουρα 

θα µιλούσε Βλάχικα άρα θα τα ξέρει να µιλάει και η δική µου η γιαγιά έτσι κι ας µη 

ζει στο χωριό της πια», «η δική µου η γιαγιά γεννήθηκε στο Κλείτος αλλά οι 

παππούδες της ήρθαν από τον Πόντο, οπότε αφού κι εκείνη είναι πόντια µιλάει τέλεια 

τα ποντιακά». Στη συνέχεια η δασκάλα µοιράζει το φύλλο εργασίας στο κάθε παιδί 

ξεχωριστά ώστε να πραγµατοποιήσουν τη δική τους ατοµική έρευνα στα µέλη της 

οικογένειάς τους και να συµπληρώσουν το Γενεαλογικό τους δέντρο. 

 

  Κυρίως Στάδιο     

 Δραστηριότητα 1η  

• Οι µικροί ρεπόρτερ ερευνούν 

 

 

Στόχος 

• Να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν 

την ύπαρξη των γεωγραφικών 

ποικιλιών µέσα στη δική τους 

οικογένεια. 

• Να αναστοχαστούν για τη µέχρι τώρα 

άποψή τους ως προς τις γεωγραφικές 

ποικιλίες. 

• Να ενισχύσουν την κριτική τους 

αντίληψη 

• Να προβληµατιστούν για τη στάση της 
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κοινωνίας απέναντι στη γλώσσα 

 

Διάρκεια 

 

2 

ώρες 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

Ατοµική 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Διερεύνηση  

• Αναζήτηση 

• Ιστορική αναδροµή 

• Κατάκτηση νέας γνώσης 

  

Υλικά  

 

• Φύλλο εργασίας 

 

 

Τα παιδιά έχουν ολοκληρώσει ήδη το φύλλο εργασίας που τους δόθηκε µε τη 

συµπλήρωση του γενεαλογικού τους δέντρου. Ουσιαστικά η δραστηριότητα του 

Κυρίως σταδίου αποτελεί συνέχεια του Προσταδίου ώστε τα µπορέσουν τα παιδιά να 

ολοκληρώσουν την έρευνά τους και να κλείσουν το κοµµάτι που αφορά στην 

οικογένειά τους και την γλώσσα  κατακτώντας µια βασική κορυφή για εκείνους. Να 

µάθουν πρώτα απ΄όλα να ερευνούν και να ανακαλύπτουν µέσα από την ιστορία της 

οικογένειάς τους ποιοι είναι οι ίδιοι και κατά δεύτερον να αποκτήσουν συνείδηση για 

τη χρήση της γλώσσας από τους συγγενείς τους, την ύπαρξη των γεωγραφικών 

ποικιλιών ως µητρικές γλώσσες για εκείνους  ώστε να αποκτήσουν ευαισθητοποίηση 

αλλά και κριτική σκέψη για το ρόλο του σχολείου και της κοινωνίας µέσα από τις 

µαρτυρίες των δικών τους ανθρώπων. 

 Η δασκάλα έχει µοιράσει σε κάθε ένα µαθητή από ένα πακέτο  µε οδηγίες που 

αφορούν στην έρευνα που θα πραγµατοποιήσουν, µια σειρά από 12 ερωτήσεις κοινές 

για όλα τα µέλη της οικογένειας, που σχετίζονται µε τον τόπο καταγωγής των 

συγγενών, τις σπουδές, την εργασία τους, τον τόπο που κατοικούν τώρα, τη γλώσσα 

που χρησιµοποιούσαν στο σπτίτι και εκείνη που µιλούσαν στο σχολείο. Για την 

ολοκλήρωση των συνεντεύξεων τα παιδιά είχαν στη διάθεσή του 10 ηµέρες. 
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Ακολούθησε παρουσίαση των συνεντεύξεων και συζήτηση για τα συναισθήµατα 

αλλά και τη γνώση που αποκόµισαν µέσα από τη δραστηριότητα αυτή. 

    

Κυρίως Στάδιο 

Δραστηριότητα 2η 

• Μια φορά κι ένα καιρό 

 

 

Στόχος 

• Ανακαλύπτουν πως η γλωσσική 

ποικιλία υπάρχει παντού 

• Συνειδητοποιούν το ταξίδι της 

γλώσσας 

• Κατανοούν πως µια γλώσσα είναι 

επίσηµη όχι γιατί είναι ανώτερη από 

τις άλλες γιατί έτυχε 

 

Διάρκεια 

 

4 ώρες 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

3 οµάδες των 5  παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Λογοτεχνία 

• Γλώσσα 

• Γλωσσική ποικιλία 

• Μουσική 

• Ποίηση 

• Τραγούδι 

• Ζωγραφική 

  

Υλικά  

 

• Σχολικό βιβλίο 

• Βίντεο 

• Η/Υ 
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1η ώρα µέρος Α 

Με αφορµή το ποίηµα  « Γεια σου Χαρά σου Βενετιά» από το σχολικό βιβλίο 

της γλώσσας ( Γ΄τάξης Δηµοτικού, Ενότητα 15η «Ήτανε µια φορά»). Η δασκάλα 

ζητάει από τους µαθητές να παραλληλίσουν τους στίχους του ποιήµατος µε  τις 

οικογενειακές ιστορίες που ανακάλυψαν µέσα από την έρευνα που πραγµατοποίησαν 

τον προηγούµενο καιρό και τις συνεντεύξεις που πήραν από τις οικογένειές τους. Οι 

οµάδες συζητούν πάνω σε αυτό και     στη συνέχεια εκφράζουν τις απόψεις τους στην 

ολοµέλεια της τάξης. Η ώρα ολοκληρώνεται µε τραγούδι. Τα παιδιά ακούν και 

τραγουδούν «Γεια σου Χαρά σου Βενετιά» και ζωγραφίζουν το ποίηµα έτσι όπως 

εκείνα το φαντάζονται στο νου τους. 

 

2η  - 3η – 4η  ώρα µέρος Β 

 Στο δεύτερο µέρος της δραστηριότητας η δασκάλα στοχεύει στο να 

κατανοήσουν οι µαθητές πως µια γλώσσα γίνεται επίσηµη όχι γιατί είναι ανώτερη 

αλλά γιατί οι συγκυρίες την έκαναν να είναι. Αφορµή γι’ αυτό δόθηκε το κείµενο του 

Βιζυηνού « Τα ταξίδια του παππού µου Ι και ΙΙ, σ.8, τ. 3» από το σχολικό βιβλίο της 

γλώσσας (Γ΄τάξη Δηµοτικού, Ενότητα 11, «Ήτανε µια φορά»). Η δασκάλα πριν 

προχωρήσει στο κείµενο του βιβλίου, µοίρασε στα παιδιά ένα απόσπασµα από το 

αυθεντικό κείµενο «Το µόνον της ζωής µου ταξείδιον» (Φωτόδεντρο, 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9762 ).  Οι µαθητές είχαν αρκετό χρόνο να 

διαβάσουν το κείµενο, να το επεξεργαστούν οµαδικά και να το συζητήσουν. 

Προκειµένου να βγουν συµπεράσµατα, η δασκάλα προχώρησε σε µια εφαλτήρια 

ερώτηση «Πώς σας φάνηκε αυτή η ιστορία»; Οι απαντήσεις που δέχτηκε ήταν 

µάλλον αναµενόµενες : «Περίεργα γραµµένη», «Ωραία», «Συγκινητική», «Ιστορία 

µιας παλιάς εποχής». Μέσα από το διάλογο που ακολούθησε µεταξύ δασκάλας και 

παιδιών,  τα παιδιά φαίνεται να έχουν κατανοήσει εξαρχής πως σαφώς και το κείµενο 

δεν είναι γραµµένο στη Νέα Ελληνική, αναφέρουν συχνά πως είναι δύσκολο να 

διαβάσεις ορισµένα κοµµάτια του κειµένου ενώ πολλά είναι δύσκολο και να τα 

καταλάβεις. Η µυστήρια µορφή της Ελληνικής γλώσσας αυτού του κειµένου λύνεται 

όταν η δασκάλα δίνει στα παιδιά πληροφορίες για τον συγγραφέα, την εποχή του και 

τη συνέβαινε µε την Ελληνική γλώσσας στην Ελλάδα τον καιρό εκείνο. Στην 
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ερώτηση της δασκάλας «Αν ήσασταν µαθητές εκείνης της εποχής πόσο εύκολο ή 

δύσκολο θα ήταν για εσάς το µάθηµα της γλώσσας από µια µικρή γεύση που 

πήρατε»; Μεταξύ άλλων τα παιδιά απάντησαν : «Πολύ δύσκολο, σίγουρα δεν θα 

ήµουν καλή µαθήτρια», «Θα ήταν αστείο να µιλάµε σαν επιστήµονες στο σχολείο», 

«Εµένα µου µοιάζουν σαν λέξεις της εκκλησίας, οπότε δύσκολα θα τα πήγαινα καλά 

αφού δεν θα καταλάβαινα και πολλά».  

 Στη συνέχεια η δασκάλα περνάει στο κείµενο του βιβλίου, ζητάει από τα 

παιδιά να διαβάσουν χαµηλόφωνα τα δύο κείµενα (Ι και ΙΙ) και ακολουθεί συζήτηση 

για την κατανόηση του κειµένου και τη γλώσσα. Οι µαθητές χαρακτηρίζουν τα δύο 

κείµενα πιο κατανοητά σε σχέση µε το προηγούµενο ωστόσο λείπει από αυτά η 

µαγεία του προηγούµενου κειµένου.  

  Το Β µέρος κλείνει µε την προβολή της ταινίας «Το µόνο της ζωής µου 

ταξείδιον» (https://www.youtube.com/watch?v=DxSqgWoxBuI). Η δραστηριότητα 

ολοκληρώνεται µε τα παιδιά συναισθηµατικά φορτισµένα από την ιστορία που 

παρακολούθησα 

 

 

Μεταστάδιο - Αξιολόγηση 

Δραστηριότητα 1η  

• Το τρελοβάπορο ταξιδεύει µε τη γλώσσα 

 

 

Στόχος 

• Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

και αξιοποίηση νεοαποκτηθείσας 

Διάρκεια 1 ώρα 

Αριθµός οµάδων 3 οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

• Μάθηση µέσα από το παιχνίδι 

• Γεωγραφική προσέγγιση 

• Μουσική και τραγούδι 

• Ζωγραφική 

 Υλικά  • Ο Χάρτης της Ελλάδας 

• Μαρκαδόρους 
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Η δασκάλα µοιράζει στις οµάδες από ένα πλαστικοποιηµένο χάρτη της 

Ευρώπης και της Ασίας κι από ένα µαρκαδόρο και ζητάει από αυτές να διαγράψουν 

τα ταξίδια της γλώσσας µας από τη µία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, αλλά κι έξω 

από αυτήν, όπως αντιλαµβάνονται το ταξίδι αυτό µέσα από τις δραστηριότητες που 

πραγµατοποίησαν τον προηγούµενο καιρό. 

 

      Μεταστάδιο - Αξιολόγηση  

Δραστηριότητα 2η  

• Ένα παραµύθι, µα τι παραµύθι; 

 

Στόχος 

• Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

• Αξιοποίηση καινούριας 

• Συγγραφή παραµυθιού µε διαλεκτικά 

στοιχεία 

Διάρκεια 2 ώρες 

Αριθµός οµάδων 3 οµάδες των 5 παιδιών 

Είδος δραστηριότητας 

 

• Συγγραφή παραµυθιού  

• Εικονογράφηση 

• Δραµατοποίηση 

 Υλικά  • Έµπνευση 

• Χαρτί και χρώµατα 

 

Με αυτή τη δραστηριότητα, η δασκάλα ζήτάει από τους µαθητές να 

εµπνευστούν και να γράψουν οµαδικά το δικό τους παραµύθι, το οποίο θα περιέχει 

και διαλεκτικά στοιχεία στη γλώσσα. Οι τρεις οµάδες έγραψαν και εικονογράφησαν 

τρία διαφορετικά παραµύθια, τα οποία έµειναν στη βιβλιοθήκη της τάξης ενώ η 

παρουσίαση και των τριών παραµυθιών έγινε µέσω της δραµατοποίησης. Σε κάθε 

οµάδα µοιράστηκαν ρόλοι και οι τρεις ιστορίες έγιναν παράσταση µέσα στην τάξη 

αποκτώντας σάρκα και οστά! 
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3ος Άξονας 

• Οι γεωγραφικές ποικιλίες του τόπου µας 

• Το Θέατρο Σκιών και οι γεωγραφικές ποικιλίες 

 

 

Προστάδιο 

Στόχος 

• Να αναστοχαστούν πώς η γλώσσα 

καθορίζει τη θέση των ανθρώπων 

στην κοινωνία 

• Να ευαισθητοποιηθούν ώστε να 

αποκτήσουν µέσω της κριτικής 

επίγνωσης ακόµα πιο θετική στάση 

απέναντι στις γλωσσικές ποικιλίες 

 

Διάρκεια 

 

1 ώρα 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

3οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Προβολή αποσπάσµατος απο ταινία 

• Προβληµατισµός, τροφή για σκέψη 

• Συζήτηση 

  

Υλικά  

 

• Η/Υ  

• Ηχείο 

 

Δραστηριότητα 

Προβολή αποσπάσµατος από την ταινία «Πολίτικη Κουζίνα» 
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Οι µαθητές παρακολουθούν αποσπάσµατα από την ταινία «Πολίτικη Κουζίνα», 

(https://www.youtube.com/watch?v=ShTCK2AQGAY, 48:50 – 50:44 και 59:21 – 

1:02:07). Μέσα από αυτά τα αποσπάσµατα σκιαγραφείται η στάση της κοινωνίας και 

του σχολείου απέναντι στους ανθρώπους που µιλούσαν χρησιµοποιώντας τη διάλεκτο 

ή το ιδιώµα τους. Μετά από την προβολή ακολουθεί συζήτηση που βασίζεται στους 

προβληµατισούς και τα ερωτήµατα που έθεσαν τα ίδια τα παιδιά στη δασκάλα.  

«Γιατί η δασκάλα θύµωσε τόσο πολύ µε τον τρόπο που µιλούσε ο Φάνης; Αφού 

µπορούσε να τον καταλάβει;» 

« Τι κρίµα που τους έκαναν να ντρέπονται γι’ αυτό που είναι» 

 

       Κυρίως Στάδιο 

       Δραστηριότητα 1η  

• Ποντιακή διάλεκτος και Κοζανίτικο ιδίωµα 

 

Στόχος 

• Να έρθουν σε επαφή µε φυσικούς 

οµιλητές µιας διαλέκτου ή ενός 

ιδιώµατος 

• Να γνωρίσουν τις γλωσσικές ποικιλίες 

του τόπου τους 

 

 

Διάρκεια 

 

3 

ώρες 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

• Όλη η τάξη 

• 3 οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Συνέντευξη 

  

Υλικά  

 

• Κινητό τηλέφωνο 

• Φωτογραφική µηχανή 

• Κάµερα 
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1η ώρα Α µέρος 

Οι µαθητές υποδέχονται στην τάξη δύο γνωστά τους πρόσωπα τα οποία όµως 

έρχοντια ως καλεσµένοι για να µιλήσουν στη µητρική τους γλώσσα που είναι το 

Κοζανίτικο ιδίωµα για τον δάσκαλο των αγγλικών του τον κύριο Γιάννη και η 

Ποντιακή διάλεκτος για την κυρία Ερασµία, τη γιαγιά µιας µαθήτριας. Οι δύο 

καλεσµένοι της τάξης, διαβάζουν ο καθένας ξεχωριστά το ίδιο παραµύθι στους 

µαθητές, «Η αρκούδα, ο λύκος και η αλεπού». Τα παιδιά δεν γνωρίζουν το 

συγκεκριµένο παραµύθι οπότε το ακούν πρώτη φορά, στα Κοζανίτικα αλλά και στα 

Ποντιακά. Τα παιδιά προσπαθούν να εξηγήσουν τι κατάλαβαν από όσα άκουσαν για 

το παραµύθι, ποια γεωγραφική διάλεκτος τους βοήθησε περισσότερο και ποια τους 

δυσκόλεψε. 

 

2η ώρα Β µέρος 

Την επόµενη ώρα τα παιδιά παίρνουν συνέντευξη από τους καλεσµένους τους. Οι 

οµάδες είχαν προηγουµένος εργαστεί προκειµένου να ετοιµάσουν ένα 

ερωτηµατολόγιο για τους φυσικούς οµιλητές (Παράρτηµα 4) ωστόσο κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξής τους δεν περιορίστηκαν µόνο σε  αυτές αλλά αυθόρµητα 

πολλά παιδιά θέλησαν να µάθουν επιπλέον λεπτοµέρειες για τη γλώσσα των δύο 

καλεσµένων. 

 

3η ώρα Γ µέρος 

Οι µαθητές παρακολουθούν τα βίντεο µε τις συνεντέυξεις που πήραν από τους 

φυσικούς οµιλητές και ακολουθεί συζήτηση µε έντονους προβληµατισµούς που 

αφορούν στη γλώσσα και τη στάση του σχολείου αλλά και της κοινωνίας. 

 

 

 

       Κυρίως Στάδιο 

       Δραστηριότητα 2η  

• Ένα παραµύθι, µία γλώσσα, πολλές ποικιλίες 

 

Στόχος 

• Να επεξεργαστούν ένα παραµύθι 

γραµµένο σε δύο διαφορετικές 
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γεωγραφικές ποικιλίες 

• Να γράψουν το ίδιο παραµύθι στην 

Κοινή Ελληνική 

• Να εντοπίσουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά των δύο ποικιλιών 

Διάρκεια 3ώρες 

Αριθµός οµάδων 

 

• 3 οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Επεξεργασία κειµένου 

• Κατάκτηση νέου λεξιλογίου 

• Ανάγνωση και γραφή 

  

Υλικά  

 

• Φύλλο εργασίας 

 

	

1η ώρα 

	 

Η δασκάλα της τάξης µοιράζει  στα παιδιά φύλλο εργασίας µε το παραµύθι που 

άκουσαν προηγουµένως από τους δύο φυσικούς οµιλητές “ Η αρκούδα, ο λύκος και η 

αλεπού”, γραµµένο στις δύο γεωγραφικές ποικιλίες, το Κοζανίτικο ιδίωµα και και την 

Ποντιακή διάλεκτο. Τα παιδιά αφού διαβάσουν το παραµύθι, κρατούν σηµειώσεις και 

συζητούν οµαδικά ώστε να καταφέρουν να το µεταφέρουν στην Κοινή Ελληνική που 

είναι και το ζητούµενο της πρώτης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας. Στη 

συνέχεια  ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα διαβάζει την απόδοση του παραµυθιού 

της δικής του οµάδας στη τάξη. 

  

2η ώρα 

  

Τα παιδιά καλούνται να µελετήσουν εκ νέου το παραµύθι και στις δύο περιπτώσεις 

των γεωγραφικών ποικιλιών και να καταγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

κάθε µιας στα δύο πινακάκια που τους δίνονται στη 2η δραστηριότητα του φύλλου 
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εργασίας. Εκπρόσωπος της κάθε οµάδας  παρουσιάζει τα ευρήµατα τους στην 

ολοµέλεια της τάξης.  

  

 

 

 

3η ώρα 

  

Οι µαθητές έχοντας πάλι µπροστά τους το παραµύθι γραµµένο στα Κοζανίτικα και τα 

Ποντιακά καλούνται να συγγράψουν ένα λεξικό µε  την ερµηνεία που δίνουν οι ίδιοι 

σε λέξεις ποντιακές και κοζανίτικες. Τα φύλλα εργασίας και από τις τρεις οµάδες 

βιβλιοδετούνται ώστε να αποτελέσουν ερευνητικό εργαλείο της σχολικής  

 βιβλιοθήκης.  

  

 

Μεταστάδιο – Αξιολόγηση 

 

Δραστηριότητα 1η  

• « Ο Άνεµος και ο ΄Ηλιος» Επιτραπέζιο παιχνίδι 

 

 

Στόχος 

• Η γνώση γίνεται παιχνίδι 

• Τα παιδιά αναγνωρίζουν τους 

διαλόγους και τους τοποθετούν στο 

σωστό πρόσωπο. 

• Κάνουν τη γλώσσα κοµµάτι ενός 

δηµιουργικού παιχνιδιού 

• Δουλεύουν µια γνωστή τους ιστορία, 

µε τους διαλόγους της να έχουν 

αποδοθεί σε δύο διαφορετικές 

διαλέκτους 

Διάρκεια 1 ώρα 

Αριθµός οµάδων 3 οµάδες των 5 παιδιών 

 • Μάθηση µέσα από το παιχνίδι 
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Είδος δραστηριότητας 

 

 

 Υλικά  • Πλαστικοποιηµένο παραµύθι σε 

µορφή κόµικ 

• Καρτελάκια µε διαλόγους 

Η δασκάλα συνειδητά επιλέγει ένα κείµενο από το βιβλίο των αγγλικών της Γ΄τάξης 

του Δηµοτικού, το οποίο οι µαθητές έχουν ήδη δουλέψει µε τον δάσκαλό τους στο 

µάθηµα των αγγλικών. (Magic book 1, A1 Level Student΄s Book, Ενότητα 4.σ.55. 

«The Wind and the Sun»). 

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τις εικόνες αµέσως. Τους δίνεται η ιστορία του 

Ανέµου και του Ήλιου σε µεγέθυνση και πλαστικοποιηµένη, ενώ από τα πλαίσια των 

διαλόγων λείπουν τα κείµενα. Οι οµάδες ρίχνουν εναλλάξ το ζάρι (µε χρώµατα) 

έχουν χωριστεί σε κόκκινη, κίτρινη και πράσινη οµάδα. Κάθε φορά που η οµάδα 

πετυχαίνει στο ζάρι το δικό της χρώµα, πρέπει να βρει το σωστό καρτελάκι και να 

το  τοποθετήσει στο σωστό πλαίσιο διαλόγου. 

 

 

  

Μεταστάδιο – Αξιολόγηση 

 

Δραστηριότητα 2η  

• « Ο Άνεµος και ο ΄Ηλιος» Θεατρικό παιχνίδι» 

 

 

Στόχος 

• Κατάκτηση διαλεκτικού λεξιλογίου 

• Δραµατοποίηση παραµυθιού 

• Ευαισθητοποίηση – θετική στάση 

απέναντι στις γλωσσικές  γεωγραφικές 

ποικιλίες 

Διάρκεια 1 ώρα 

Αριθµός οµάδων 3 οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Θεατρικό παιχνίδι, δραµατοποίηση 
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 Υλικά  • Χαρτόνια – µπογιές – µαρκαδόροι 

• Κινητό τηλέφωνο 

 

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά στη δραµατοποίηση του Παιχνιδιού που 

βασίστηκε στην ιστορία «Ο Άνεµος και ο Ήλιος». Τα παιδιά για καιρό έχουν 

εξοικειωθεί µε τους διαλόγους, έχουν κατακτήσει το λεξιλόγιο και επίσης έχουν 

υιοθετήσει την προφορά µε επιτυχία. Η ιστορία έγινε θεατρικό παιχνίδι. 

 

• «Οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από το Θέατρο Σκιών» 

 

 

Προστάδιο 

Στόχος 

• Να εντοπίσουν διαλεκτόφωνους 

χαρακτήρες 

• Να αναγνωρίσουν τις διαλέκτους και 

τα ιδιώµατα που ακούν 

• Να συνειδητοποιήσουν τον πλούτο και 

την αξία που δίνει η γλώσσα σε µια 

παράσταση του Καραγκιόζη 

 

Διάρκεια 

 

1 ώρα 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

3οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Προβολή παράστασης Θεάτρου Σκιών 

« Ο Καραγκιόζης Γραµµατικός » 

  

Υλικά  

 

• Η/Υ  

• Ηχείο 

 

Οι µαθητές της τάξης παρακολουθούν στο Youtube την παράσταση «Ο 

Καραγκιόζης γραµµατικός».  

https://www.youtube.com/watch?v=yL-Pde5AgmM  
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Και ακολούθησε συζήτηση που αφορά στη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης 

τους. 

 

 

 

 

       Κυρίως Στάδιο 

       Δραστηριότητα 1η  

• Συγγραφή σεναρίου παράστασης Θεάτρου Σκιών 

 

Στόχος 

• Να ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα 

γνώση τους 

• Να αξιοποιήσουν δηµιουργικά  τη νέα 

γνώση που κατέκτησαν 

• Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους 

 

Διάρκεια 

 

2 ώρες 

 

Αριθµός οµάδων 

 

 

• Όλη η τάξη 

• 3 οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

 

• Συγγραφή σεναρίου Παράστασης 

Θεάτρου Σκιών 

  

Υλικά  

 

• Φαντασία 

• Κόλλες Α4 

• Μολύβια 

• Η/Υ 

 

Οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες, προκειµένου η κάθε οµάδα να σκεφτεί και 

να συγγράψει το δικό της σενάριο µε τον Καραγκιόζη πρωταγωνιστή και τους 

διαλεκτόφωνους φίλους του. Όταν όλα τα έργα ετοιµάστηκαν οι οµάδες δούλεψαν 

στον Η/Υ και µε τη χρήση του προγράµµατος Word δηµιούργησαν ένα 

ολοκληρωµένο σενάριο µε διαλόγους και εικόνες. 
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Μεταστάδιο – Αξιολόγηση 

 

• Παράσταση Θεάτρου Σκιών  

 

 

Στόχος 

• Αναγνώριση διάφορων διαλέκτων και 

αξιοποίησή τους δηµιουργικά 

• Να καταφέρουν να αποδώσουν το 

σενάριο ανεβάζοντας µια παράσταση 

Διάρκεια 1 ώρα 

Αριθµός οµάδων 3 οµάδες των 5 παιδιών 

 

Είδος δραστηριότητας 

 

• Παράσταση µε τον Καραγκιόζη και 

την παρέα του 

 

 Υλικά  • Θέατρο Σκιών  

• Φιγούρες του Καραγκιόζη 

 

Μέσα στην τάξη η δασκάλα έχει τοποθετήσει για καιρό ένα µικρό Θέατρο Σκιών, 

προκειµένου οι οµάδες σε ελεύθερο χρόνο να κάνουν πρόβες, προκειµένου να 

ανεβάσουν τις παραστάσεις τους σε προκαθορισµένο χρόνο. 

  

2.5       Εργαλεία του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

  

2.5.1      Ηλεκτρονικά και εικαστικά  Εργαλεία 

  

Για την οργάνωση, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού 

Προγράµµατος χρησιµοποιήθηκε υλικοτεχνικό, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό 

υλικό. Πιο συγκεκριµένα έγινε εκτενής χρήση: 
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•      Ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός ηχείου για καλύτερη 

ακουστική. 

•      της αίθουσας πληροφορικής του σχολείου για την έρευνα των µαθητών. 

•      Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και ένα κινητό τηλέφωνο για τη λήψη 

φωτογραφιών, ηχογράφηση και καταγραφή βίντεο από τη δράση των 

µαθητών στη διάρκεια του προγράµµατος. 

•      Ένας εκτυπωτής. 

•      Ένας πλαστικοποιητής. 

•      Ένα CD  µε µουσικές και τραγούδια που χόρεψαν και τραγούδησαν οι 

µαθητές στην τελική λήξης της σχολικής χρονιάς. 

Επίσης χρησιµοποιήθηκε πλούσιο υλικό για την ολοκλήρωση των εικαστικών 

δραστηριοτήτων και της δραµατοποίησης του παραµυθιού – παιχνιδιού που 

παρουσιάστηκε στην τελετή λήξης. Τα παιδιά δανείστηκαν από τη βιβλιοθήκη του 

σχολείου τεκµήρια όπως βιβλία της τοπικής ιστορίας και λεξικά για την ολοκλήρωση 

των δραστηριοτήτων γραπτής έκφρασης. 

Τέλος για την παράσταση του Καραγκιόζη που ανέβασαν οι οµάδες, 

χρησιµοποιήθηκε ένα σκηνικό και φιγούρες των ηρώων του Θεάτρου Σκιών και οι 

παραστάσεις αυτές παρουσιάστηκαν σε άλλες τάξεις του σχολείου, στα πλαίσια της 

τελετής λήξης της χρονιάς. 

  

2.5.2      Ερευνητικά Εργαλεία 

  

Για να πραγµατοποιηθεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα και να µπορέσει να 

αξιολογηθεί  η έκβασή του, χρειάστηκε να αξιοποιηθούν τα εξής ερευνητικά 

εργαλεία: 

  

2.5.2.1  Προέλεγχος – Μεταέλεγχος 

Ο προέλεγχος – µεταέλεγχος πραγµατοποιούνται προκειµένου να αφυπνιστεί στα 

παιδιά η προϋπάρχουσα γνώση τους αλλά και για να διαπιστώσει η δασκάλα ποια 

είναι η γνώµη και η άποψη τους γύρω από το ζητούµενο της κάθε εργασίας. Μια 

διαδικασία που επιτυγχάνεται µέσα από την κατευθυνόµενη συζήτηση – συνέντευξη 

όπου τα παιδιά καλούνται να ανταποκριθούν και να απαντήσουν σε µια σειρά 
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συγκεκριµένων και προκαθορισµένων ερωτήσεων, ώστε µε τις απαντήσεις τους να 

καλυφθεί, αν όχι όλο, τότε µεγάλο µέρος του ζητήµατος που ερευνάται. 

            Οι απαντήσεις αποτελούν σηµαντικό τεκµήριο πληροφοριών που λειτουργεί 

ως βασικό ερευνητικό εργαλείο. Οι απαντήσεις των µαθητών αλλά και οι αντιδράσεις 

τους καταγράφονται από τη δασκάλα της τάξης. 

 

2.5.2.2  Ηµερολόγιο της δασκάλας 

  

|Η δασκάλα της τάξης κρατούσε ηµερολόγιο σε όλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού 

Προγράµµατος και για κάθε  µία δραστηριότητα ξεχωριστά. Στο ηµερολόγιο 

κατέγραφε αναλυτικά όλη τη διαδικασία των δραστηριοτήτων, τους στόχους που 

έθετε  κάθε φορά, πώς αυτοί επιτεύχθηκαν και µε ποιο τρόπο, τις αντιδράσεις των 

µαθητών, τη συµµετοχή και το ενδιαφέρον τους, την επεξεργασία της νέας γνώσης, 

την αξιοποίηση της προϋπάρχουσας και τα συµπεράσµατα  της αποτίµησης  της κάθε 

µιας από τις δραστηριότητες. Οι Άξονες πάνω στους οποίους δοµήθηκε το 

Ηµερολόγιο ήταν: 

1ος Η διαδικασία και η πορεία των δραστηριοτήτων του προγράµµατος 

(Στόχος, είδος δραστηριότητας, Διδακτικά µέσα). 

2ος Αντιδράσεις µαθητών. 

3ος Ο ρόλος της δασκάλας. 

4ος Αποτίµηση του προγράµµατος. 

  

2.5.2.3 Prortfolio µαθητών 

  

Το Portfolio ή ο ατοµικός φάκελος των µαθητών που αποτελεί άλλο ένα σηµαντικό 

εργαλείο αξιολόγησης, µιας και το παιδί (ατοµικά) καταγράφει αναλυτικά σε αυτό 

όλα όσα έχει κατακτήσει από το πρόγραµµα και πώς τα εισπράττει, τα 

αντιλαµβάνεται και τα αξιοποιεί. Μέσω της  ανατροφοδότησης που επιτυγχάνεται, η 

δασκάλα µπορεί να έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα για τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος στην κατάκτηση της νέας γνώσης και στην απόκτηση κριτικής 

σκέψης. 

  

2.5.2.4  Φυσικοί οµιλητές στην τάξη 
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Η παρουσία των φυσικών οµιλητών µέσα στην τάξη ήταν εκείνη που βοήθησε,  ώστε 

όλοι οι µαθητές να κατανοήσουν πως οι γεωγραφικές ποικιλίες  υπάρχουν και είναι 

ζωντανές ανάµεσά µας. Δεν τις µιλούν µόνο στα χωριά, άνθρωποι ηλικιωµένοι ή 

αγράµµατοι, αντιθέτως! Η επιλογή του ίδιου του δάσκαλού τους (καθηγητής 

Αγγλικών) κ. Γιάννη δεν ήταν τυχαία! Οι µαθητές αντιλαµβάνονται πως οι διάλεκτοι 

και τα ιδιώµατα είναι τελικά «προσόν» όσων τις µιλούν τόσο για τον δάσκαλο ή τη 

δασκάλα, ένα ή µία δικηγόρο, γιατρό κτλ.,  όσο και για µια απλή γυναίκα του χωριού 

όπως είναι η κυρία Ερασµία. Είναι η µητρική τους γλώσσα και διαπιστώνεται 

έµπρακτα πως δεν αποτελεί κανένα εµπόδιο στην εξέλιξη και την κοινωνική άνοδο 

ενός ανθρώπου. 

  

2.5.2.5  Βίντεο και Φωτογραφίες µαθητών κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. 

  

Στα βίντεο έγινε καταγραφή της δραστηριότητας , της συνέντευξης των µαθητών, 

στους φυσικούς οµιλητές και από τις παραστάσεις των παιδιών του Θεάτρου Σκιών. 

Για όλες τις δραστηριότητες του Προγράµµατος τραβήχτηκαν 

αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες. Όλο το υλικό αποτέλεσε τεκµήριο αξιολόγησης 

προκειµένου να αξιολογηθούν οι στόχοι ως προς την επίτευξή  τους. 

  

 

2.5.2.6  Ερωτηµατολόγιο αποτίµησης του Προγράµµατος από τους 

µαθητές 

  

Μέσα από µια σειρά στοχευµένων ερωτήσεων (κατευθυνόµενη συνέντευξη) η 

δασκάλα της τάξης µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος επιδιώκει να 

αποκοµίσει την τελική ολοκληρωµένη εικόνα της τάξης για το Πρόγραµµα και τις 

γλωσσικές ποικιλίες. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Αποτελέσµατα του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

 

3.1 Αξιολόγηση – Ανάλυση δεδοµένων 

 

Προκειµένου να γίνει ο αρχικός αναστοχασµός του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, η 

ερευνήτρια έλαβε υπόψη της βασικά κριτήρια τα οποία ήταν καθοριστικά για την 

πορεία και την οµαλή ολοκλήρωσή του. Σηµαντικότερο όλων των παραγόντων ήταν 

το επίπεδο των µαθητών της τάξης, το οποίο θα χαρακτηρίζονταν πολύ υψηλό, 

γεγονός που βοήθησε  στο  να ολοκληρωθούν αβίαστα και µε µεγάλη επιτυχία ακόµα 

και οι πιο απαιτητικές δραστηριότητες. Το σύνολο των µαθητών έδειξε εξαρχής 

µεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα και το θέµα του. Τα περισσότερα παιδιά είχαν 

ήδη µια σχετικά διαµορφωµένη  άποψη για τη γλώσσα  και τις διαλέκτους, µιας και 

δεν ήταν κάτι εντελώς ξένο ή αδιάφορο σαν αντικείµενο γι’ αυτούς. Μέσω των 

δραστηριοτήτων, οι οποίες ολοκληρώνονταν  οµαλά  και το ενδιαφέρον των µαθητών 

διατηρούνταν αµείωτο, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν ορισθεί εξαρχής και µε την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος οι µαθητές ήταν  πιο ευαισθητοποιηµένοι, 

απαλλαγµένοι από προκαταλήψεις και κατάφεραν να κατακτήσουν την κορυφή της 

δικής τους προσωπικής κρίσης. 

            Έτσι αποκτώντας κριτική επίγνωση κατάφερναν πια να έχουν µια πιο 

δυναµική γνώµη και άποψη, ανεπηρέαστη και ενδεχοµένως πιο ολοκληρωµένη. 

 Τα παιδιά εργάστηκαν οµαδικά κυρίως, µε κάποιες ενδιάµεσες δραστηριότητες που 

πραγµατοποιήθηκαν σε ατοµικό επίπεδο. Αυτό το επικοινωνιακό κοµµάτι της 

αλληλόδρασης  και της ανταλλαγής των απόψεων, βοήθησε, ώστε µέσω της 

οµαδικότητας τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να επιχειρηµατολογούν, να 

σκέφτονται πιο ολοκληρωµένα, να εκφράζουν µε θάρρος τις απόψεις τους και τέλος 

να εργάζονται για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων µε ενθουσιασµό και µεγάλο 

ενδιαφέρον αγκαλιάζοντας µε ειλικρινή ευαισθησία όλα τα κοµµάτια του παζλ της 

γλώσσας. 

Σε ό,τι αφορά στην ανάλυση των δεδοµένων η ερευνήτρια έλαβε υπόψη της 

όλα τα παραπάνω και, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση του 

περιεχοµένου του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ποσοτικής και της 
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ποιοτικής ανάλυσης των δεδοµένων. Κάθε δραστηριότητα οµαδική ή ατοµική καθώς 

και οι συνεντεύξεις των παιδιών που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού 

Προγράµµατος αποµαγνητοφωνήθηκαν και  καταγράφηκαν από την ερευνήτρια στο 

Ηµερολόγιο που διατηρούσε σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Η ποιοτική 

ανάλυση του ηµερολογίου καθώς και η ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων της 

εργασίας ήταν τα εργαλεία ώστε να αξιολογηθούν τελικά τα θετικά ή µη 

αποτελέσµατα ως προς την στάση των παιδιών, την ευαισθητοποίησή τους, τον 

εµπλουτισµό των γνώσεών τους αλλά και την αξιοποίηση της κριτικής τους 

επίγνωσης ως προς τις γλωσσικές ποικιλίες  µετά την ολοκλήρωση του 

προγράµµατος. 

  

3.2       Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων του 

Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

  

Προκειµένου να µπορέσει να αποδοθεί πιο ολοκληρωµένα και πιο αποτελεσµατικά η 

ανάλυση των δεδοµένων έγιναν αντικείµενο επεξεργασίας κατά άξονες και ανά 

δραστηριότητα. 

  

3.2.1      1ος άξονας – Αποτίµηση του Προστάδιου 

  

Οι βασικοί στόχοι αυτού του στάδιου αφορούσαν  στην ενεργοποίηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης,  που σε κάθε περίπτωση είχε το ρόλο της «µαγιάς», ώστε να 

δέσουν οι εργασίες µεταξύ τους, ακριβώς γιατί σαν στάδιο είχε προπαρασκευαστικό 

ρόλο, αφού ενεργοποιούσε και προϊδέαζε τους µαθητές για όλα όσα θα 

ακολουθούσαν στην πορεία. Μέσα από το ηµερολόγιο της ερευνήτριας προκύπτει 

πως οι δραστηριότητες του Προστάδιου ενεργοποίησαν  και κράτησαν το ενδιαφέρον 

των παιδιών αµείωτο, αυξάνοντάς  τους µάλιστα το αίσθηµα για ενεργό συµµετοχή. 

Οι µαθητές είχαν αντίληψη  για την πολυµορφία της γλώσσας, ωστόσο ποτέ δεν είχαν 

µπει στη διαδικασία να την επεξεργαστούν και να την αξιολογήσουν ως σηµαντική.  

Η δασκάλα της τάξης δεν επενέβη σε καµία στιγµή της δραστηριότητας των 

παιδιών κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των πληροφοριών στο διαδίκτυο. Τα 

παιδιά είναι εξοικειωµένα µε τους Η/Υ και τις µηχανές αναζήτησης, γεγονός που 

βοήθησε πολύ, ώστε η όλη διαδικασία να πραγµατοποιηθεί µε ενδιαφέρον, 

ενθουσιασµό, άψογη συνεννόηση και συνεργασία. Οι δύο οµάδες που εντόπισαν 
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κοινό υλικό αποφάσισαν µε διάλογο και δηµοκρατικά ποια θα κρατήσει το υλικό και 

ποια θα αναζητήσει καινούριο. ΄|Όλες οι πληροφορίες διαβάστηκαν από τις οµάδες 

στο σύνολο της τάξης. Ακολούθησε  συζήτηση µεταξύ των µαθητών και της 

δασκάλας, εκφράστηκαν έντονοι προβληµατισµοί από την πλευρά των µαθητών για 

την αντιµετώπιση της γλώσσας από τις κοινωνίες διεθνώς  και τη δραµατική αφορµή 

για να ανακηρυχθεί Παγκόσµια ηµέρα  Μητρικής Γλώσσας η 21η του Φλεβάρη. 

Ωστόσο οι προβληµατισµοί τους δεν περιορίστηκαν µονάχα σε αυτή τη µέρα και στα 

γεγονότα που τη σηµάδεψαν, αντιθέτως  επεκτάθηκαν στο τι συµβαίνει στη δική µας 

χώρα  µε τη δική µας γλώσσα και την πολυµορφία της. 

Στην ερώτηση της δασκάλας αν η ελληνική γλώσσα έχει έναν ήχο, ένα χρώµα, 

τα παιδιά αντιλήφθηκαν αµέσως το νόηµα της ερώτησης και απάντησαν πως «όχι, σε 

πολλά µέρη της Ελλάδας οι κάτοικοι µιλούν διαφορετικά», ενώ πολλοί από τους 

µαθητές  εξέφραζαν τις δικές του εµπειρίες από οικεία  πρόσωπα που µιλούν 

Ελληνικά µεν κάπως διαφορετικά δε.  

Το ερέθισµα δόθηκε και το ενδιαφέρον των παιδιών  δραστηριοποιήθηκε, 

οπότε η δεύτερη ώρα βρήκε τους µαθητές προετοιµασµένους για το επόµενο στάδιο 

ωστόσο η συγκίνηση που συνόδεψε το τραγούδι «Γλωσσολαλιά» ήταν πολύ µεγάλη. 

Οι στίχοι του τραγουδιού έγιναν αντικείµενο επεξεργασίας και αποκωδικοποιήθηκαν 

µέσα στην τάξη από τη δασκάλα και τα παιδιά ώστε το τραγούδι να αποκτήσει 

πραγµατικό νόηµα. Μέσα από τους στίχους του τραγουδιού τα παιδιά 

συνειδητοποιούν  πως το τραγούδι εκφράζει µε τον πιο όµορφο τρόπο αυτό 

ακριβώς  που είναι η Ελληνική Γλώσσα. Τη χαρακτήρισαν τόσο πλούσια και τόσο 

όµορφη, σε βουνό και θάλασσα από άκρη σε άκρη και µέσα στους αιώνες.  Στην τάξη 

επικράτησε πραγµατικά συγκινησιακό κλίµα και το τραγούδι αυτό συνόδεψε όλες 

σχεδόν τις δραστηριότητες που ακολούθησαν, ενώ ήταν και αυτό µε το οποίο άνοιξε 

η γιορτή για την τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς. Ουσιαστικά µε το άκουσµα του 

τραγουδιού ενεργοποιήθηκε ο µηχανισµός που σχετίζεται µε την ευαισθητοποίηση 

των παιδιών, ως προς τη γλώσσα και τον πλούτο της . Στις ερωτήσεις της δασκάλας 

τα παιδιά παραδέχονται πως ενώ ήταν πολύ φυσιολογικό γι’ αυτούς να ακούν τον 

παππού ή τη γιαγιά  να µιλούν διαφορετικά τα Ελληνικά, ποτέ δεν σκέφτηκαν πως 

αυτό ήταν ένα κοµµάτι της γλώσσας µας που την έκανε ακόµα πιο όµορφη και πιο 

πλούσια. Στο µυαλό των παιδιών, οι διάλεκτοι και τα ιδιώµατα είναι γλώσσες που 

µιλούν  κυρίως οι γέροι στα χωριά, στα νησιά, στα καφενεία. Με το άκουσµα του 

τραγουδιού η αξία της γλώσσας  φαίνεται να γίνεται γι’ αυτούς σκέψη. Οι συνειρµοί 
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που γίνονται στο µυαλό τους βοηθούν στο να γίνει συνείδηση στην πορεία πως η 

γλώσσα είναι όντως πλούσια και πως ο πλούτος αυτός δεν χρησιµοποιείται 

απαραίτητα µόνο από ηλικιωµένους ανθρώπους. Οι µαθητές αρχικά φαίνονται 

παγιδευµένοι στα στερεότυπα. Έχουν επίγνωση πως η γλώσσα έχει πολλούς 

ήχους  και διαφορετικούς αλλά θεωρούν πως αυτό είναι κάτι που χρησιµοποιείται 

από συγκεκριµένους ανθρώπους κάποιας ηλικίας, σε συγκεκριµένες περιοχές και 

περιπτώσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Αποτίµηση – Κυρίως Στάδιο 

  

3.2.2.1 Δραστηριότητα : Οι Γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τη Δηµοτική   

Ποίηση και το Παραδοσιακό τραγούδι,  Παραδοσιακά -  Δηµοτικά  

τραγούδια και η Ελληνική γλώσσα 

  

Η περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών µεγαλώνει µε την ανάρτηση του Χάρτη 

στο κέντρο του πίνακα. Η δασκάλα ζητά από τους µαθητές να ανακαλέσουν στη 

µνήµη τους ταξίδια που έχουν κάνει, να εντοπίσουν τις τοποθεσίες στο χάρτη και να 

µιλήσουν για τις εµπειρίες τους σχετικά µε τη γλώσσα που ενδεχοµένως  να µιλούν οι 

κάτοικοι στην εκάστοτε περιοχή.  Η ερευνήτρια έχει σηµειώσει στο ηµερολόγιό της: 

«Μέσα στην τάξη επικρατεί ενθουσιασµός, στα παιδιά αρέσει να συζητούν  για τις 

προσωπικές τους εµπειρίες συνδυάζοντάς τες µε  την προβολή της περιοχής και τον 

εντοπισµό της στον χάρτη. Οι µαθητές εντόπισαν στον χάρτη τους τόπους για τους 

οποίους θέλησαν να µιλήσουν και σκιαγράφησαν µε επιτυχία την εικόνα της κάθε 

Τα παιδιά χορεύουν και τραγουδούν τα τραγούδια που δούλεψαν όλους αυτούς τους µήνες 
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περιοχής. Πολλοί παρουσίασαν τα νησιά του Ιονίου και περιέγραψαν τους κατοίκους 

σύγχρονους, «όπως εµείς» ανέφεραν χαρακτηριστικά, καθώς επίσης τόνισαν πως στα 

νησιά οι ντόπιοι κάτοικοι είναι νέοι, γέροι, παιδιά, δεν ζουν εκεί µόνο ηλικιωµένοι! 

Είναι φιλόξενοι και η οµιλία τους ήταν γρήγορη, χαρούµενη και τραγουδιστή! Η 

ερευνήτρια σηµαίνει επίσης στο ηµερολόγιο, «συχνά, κυρία, καθώς µιλούσαν 

χρησιµοποιούσαν λέξεις που δεν τις καταλάβαινα», «εκτός από τραγουδιστά 

µιλούσαν χρησιµοποιώντας και δικές τους λέξεις». Άλλα παιδιά που ταξίδεψαν στην 

Κρήτη είχαν επίσης κοινά στοιχεία στην περιγραφή τους. Τόνισαν πως οι κάτοικοι 

στο Ηράκλειο ή τα Χανιά ήταν πολύ σύγχρονοι αλλά, όταν πήγαινες εκδροµή στα 

ορεινά χωριά, οι κάτοικοι ήταν παραδοσιακοί, πολλοί ήταν ηλικιωµένοι αλλά και οι 

νέοι ακόµα  φορούσαν φορεσιές παραδοσιακές ενώ η οµιλία τους ήταν σίγουρα 

κρητική! Η ερευνήτρια σηµειώνει, «Στο Ηράκλειο, κυρία, µιλούσαν Κρητικά αλλά 

µιλούσαν και σαν κι εµάς», «στα Χανιά δεν δυσκολευόµασταν να µιλήσουµε µε τους 

Κρητικούς, αλλά, όταν πήγαµε για µπάνιο σε ένα χωριό λίγο παρακάτω, οι παππούδες 

στο καφενείο µιλούσαν µόνο Κρητικά και πολλά δεν τα καταλάβαινα». Οι µαθητές 

φαίνεται πως στην πλειοψηφία τους έχουν αντίληψη και προσωπική γνώµη από τις 

εµπειρίες τους για τις διαλέκτους µέσα από τα ταξίδια που έχουν κάνει. Από τις 

περιγραφές του κάθε παιδιού προκύπτει πως σαφώς και γνωρίζουν εκ των προτέρων 

πως η κάθε περιοχή, το κάθε µέρος στην Ελλάδα έχει το δικό του τρόπο οµιλίας, ενώ 

κάποιες γεωγραφικές ποικιλίες τις αναγνωρίζουν ήδη, πολλές τις ονοµάζουν 

«χωριάτικα», «νησιώτικα», «κρητικά». Χαρακτηριστικό επίσης είναι πως συνήθως 

τονίζουν πως στις µεγάλες πόλεις οι ντόπιοι µιλούν κανονικά, ενώ στα χωριά 

συνάντησαν περισσότερους ανθρώπους να µιλούν το εκάστοτε ιδίωµα ή τη διάλεκτο! 

Όλοι οι µαθητές κατανοούν πως όλες οι περιπτώσεις αφορούν σε κοµµάτια της 

Ελληνικής Γλώσσας, ενώ συµφωνούν πως η κοινή Ελληνική χρησιµοποιείται απ’ 

όλους  ενώ οι διάλεκτοι ή τα ιδιώµατα περιορίζονται στο εύρος της κάθε περιοχής. Η 

πρώτη ώρα ολοκληρώνεται µε τη συζήτηση που αφορούσε στη γλώσσα και την 

περιοχή µας. Τα παιδιά αυθόρµητα συµφωνούν «εδώ, κυρία, µιλούν Κοζανίτικα, στα 

χωριά µιλούν χωριάτικα και αν είσαι Πόντιος, τότε σίγουρα θα µιλάς ή θα 

καταλαβαίνεις ποντιακά». Οι µαθητές εξηγούν στη δασκάλα πως  ανάλογα από πού 

είσαι ή πού ζεις µπορεί οι άνθρωποι να µιλούν διαφορετικά! Στην ερώτηση της 

δασκάλας, «Τι κοινό  έχουν µεταξύ του αυτές οι γλώσσες»; Τα παιδιά απαντούν  πως 

είναι Ελληνικά αλλά λίγο διαφορετικά από αυτά που µιλάµε εµείς τώρα.  Όταν η 

δασκάλα τους ρωτά γιατί δεν  τα µιλάµε κι εµείς µεταξύ µας; Γιατί δεν τα 
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µαθαίνουµε  και στο σχολείο; Τα παιδιά απαντούν πως η κανονική γλώσσα είναι 

αυτή που µιλάµε τώρα στο σχολείο και µεταξύ µας, είναι η γλώσσα που την ξέρουν 

όλοι και παντού!  Όλα τα άλλα οι άνθρωποι τα χρησιµοποιούν στα χωριά τους, στο 

σπίτι τους, στην παρέα τους...Στην ερώτηση της δασκάλας  πώς µπορεί να 

συνεννοηθεί ένας  Κερκυραίος  µε ένα Πόντιο ή ένα Κύπριο, οι µαθητές συµφώνησαν 

πως αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει, εκτός εάν τελικά όλοι αυτοί επέλεγαν να 

µιλήσουν όπως εµείς τώρα. 

 

 

2ο δίωρο 

 Στο επόµενο δίωρο οι µαθητές, µε αφορµή τα ταξίδια  για τα οποία  µίλησαν την 

προηγούµενη ώρα, αναζητούν  στο Youtube  Δηµοτικά, παραδοσιακά τραγούδια από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η δασκάλα παρατηρεί πως το ενδιαφέρον τους 

επικεντρώνεται στα ταξίδια και τις προσωπικές εµπειρίες τους και µόνο, εµπειρίες 

που αφορούν στον τόπο καταγωγής τους, το χωριό τους ή το µέρος που 

επισκέπτονται για κάποιο λόγο συχνά. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

Οι οµάδες συγκέντρωσαν τα τραγούδια που εντόπισαν στην αναζήτησή τους, τα 

τραγούδια εκτυπώνονται και ακολουθεί συζήτηση για το ποια οµάδα θα µελετήσει 

και θα παρουσιάσει στην τάξη ποια τρία τραγούδια. Ο ρόλος της δασκάλας σε όλη τη 

διάρκεια περιορίζεται στα όρια του συντονισµού. Η µοναδική παρέµβαση  αφορούσε 

στην παρότρυνση των οµάδων να αναζητήσουν και να βρουν επιπλέον πληροφορίες 

για  τα τραγούδια που εντόπισαν στην αναζήτησή τους, προκειµένου να ενηµερωθούν 

και να αποκτήσουν επιπλέον γνώση για τα τραγούδια της αναζήτησής τους.  
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  Οι οµάδες διαβάζουν τους στίχους των τραγουδιών και κρατούν σηµειώσεις που 

αφορούν σε χαρακτηριστικά που εντοπίζουν στη διάλεκτο ή το ιδίωµα που 

επεξεργάζονται. Στη συνέχεια προσπαθούν να ερµηνεύσουν τις λέξεις που δεν 

γίνονται εύκολα κατανοητές. Τα τραγούδια ακούστηκαν πριν από την κάθε 

παρουσίαση και τα παιδιά σχολίασαν πως όταν διαβάζουν τους στίχους, τους είναι 

πολύ πιο εύκολο να κατανοήσουν το περιεχόµενο των τραγουδιών παρά όταν το 

ακούν.  Πιο συγκεκριµένα η ερευνήτρια σηµειώνει στο ηµερολόγιό της: «Κυρία, το 

Κυπριακό τραγούδι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ίσως και το πιο δύσκολο απ’ όλα, όταν 

όµως διαβάσαµε τους στίχους, καταφέραµε και καταλάβαµε αρκετά για την ιστορία που 

αφηγείται”, “ Τα Κρητικά είναι πιο εύκολα από τα Κυπριακά που µας παρουσίασαν τα 

παιδιά, αλλά κι εµείς συµφωνούµε πως, αν ακούς τον Ερωτόκριτο χωρίς να διαβάζεις 

τους στίχους, τότε σίγουρα τα µισά και παραπάνω τα χάνεις από το νόηµα του 

τραγουδιού. Πάντως, κυρία, δεν µπορούµε να φανταστούµε τον Ερωτόκριτο και την 

Αρετούσα να µην είναι Κρητικό τραγούδι, του ταιριάζει απόλυτα” !!! “ Τη Σταµούλω 

την ξέρουµε!!! Είναι εντελώς χωριάτικο τραγούδι!!! Μας θύµισε όταν πάµε στο χωριό 

και µιλούν έτσι οι γιαγιάδες και οι παππούδες»!!!  

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά που εντόπισαν τα παιδιά από τα τραγούδια που 

επεξεργάστηκαν. 

 

Κρητικό 

τραγούδι 

Κυπριακό  

τραγούδι 

Ποντιακό τραγούδι Μακεδονία 

τραγούδι 
Το άρθρο  

“της” εµφανίζεται ως 

“τση” 

 

Το τελικό (ν) διατηρείται σε 

όλες σχεδόν τις λέξεις: ήτουν, 

κάµνουν, καράβιν 

Το τελικό (ν) διατηρείται 

στις περισσότερες λέξεις : 

βοήθειάν, ζωήν, κρύον 

Το (ε) όταν δεν 

τονίζεται γίνεται (ι) 

Νερό – νιρό 

Τα ρήµατα σε 

 –εύω γίνονται 

παντρεύγει 

γυρεύγει 

 

Τα ρήµατα παίρνουν µπροστά 

το (ε) 

Εβρέθηκεν,έκαµεν, 

ετσακκίστην 

Τα άτονα φωνήεντα δεν 

ακούγονται: 

Ποτήρ, θελ,  

 Το άτονο (ο) γίνεται  

(ου) 

 

στον – στουν 

ίσκιο – ίσκιουν 

Το αντικείµενο, όταν 

είναι αντωνυµία, 

µπαίνει µετά από το 

ρήµα: 

Κατέχω το 

Νικούν την 

Το (γ) χάνετε ανάµεσα σε δύο 

φωνήεντα: λυερή, συλλοϊζεται 

Τα άρθρα στο και στή 

γίνονταί (σο) και (ση) 

Άτονο φωνήεν µεταξύ 

συµφώνων χάνεται 

 

ακ’λουθεί 
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Οι καταλήξεις των ρηµάτων 

σε –ουν και –αν γίνονται : 

-ουσιν και –ασιν 

εκάµνασιν, βαφτιστούσιν, 

πιστευτούσιν 

Το ρήµα είναι γίνεται (εν) 

καθώς και το αρνητικό 

µόριο δεν  γίνεται (κι) 

 

 

Τα στοιχεία που κατέγραψαν τα παιδιά δεν αφορούσαν σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά 

σε εκείνες που προφανώς για εκείνα είχαν µεγάλες διαφορές µε την Κοινή Ελληνική. 

    Η δασκάλα εξηγεί στα παιδιά τι είναι Διάλεκτος, ιδίωµα και τι είναι τελικά η 

Γλώσσα. Για τους µαθητές φαίνεται πως αποκτά νόηµα η προϋπάρχουσα γνώση τους. 

Η ερευνήτρια σηµειώνει στο ηµερολόγιό της: «“Είναι πιο εύκολα, όταν διαβάζεις τα 

τραγούδια,  αλλά είναι  πιο ωραία όταν τα ακούς”, “ Όταν διαβάζαµε το Ηπειρώτικο 

και το Θεσσαλικό τραγούδι, δεν εντοπίσαµε διαφορές µε την Κοινή Ελληνική, αλλά 

όταν τα ακούσαµε,  πραγµατικά ακούγονταν τόσο διαφορετικά”! “ Τελικά είναι ωραία 

τα Δηµοτικά Τραγούδια! Μοιάζουν µε µικρές ιστορίες και µαθαίνεις πολλές καινούριες 

λέξεις”». 

Μέσα από την κρτική αναπλαισίωση προκύπτει πως οι µαθητές κατανοούν πλήρως το 

γεγονός πως άλλες διάλεκτοι µοιάζουν να είναι πιο κοντά στην Κοινή Ελληνική και 

άλλες όχι, ενώ ταυτόχρονα µπορούν και εντοπίζουν µε ευκολία τα στοιχεία εκείνα 

που τις κάνουν να φαίνονται διαφορετικές. 

	

3.2.2.2	Δραστηριότητα:	Πώς προβάλλονται οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από 

τα κείµενα µαζικής κουλτούρας. 

 

Οι µαθητές παρακολουθούν και τις τρεις διαφηµίσεις, οι οποίες δεν είναι γι’αυτούς 

γνώριµες. Δύο µόνο µαθήτριες οι οποίες είναι δίδυµες ανέφεραν πως θυµούνται τη 

διαφήµιση της Aegean για το ταξίδι στην Κάρπαθο, όταν, αναζητώντας προορισµούς 

για τις καλοκαιρινές διακοπές µε την οικογένειά τους, «έµπαινε» στο Youtube, η 

διαφήµιση αυτή. Παρατήρηση σηµαντική, ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση. Τα παιδιά 

στις ερωτήσεις της δασκάλας απαντούν µε ευστοχία. Η ερευνήτρια σηµειώνει στο 

ηµερολόγιο: «Οι µαθητές αντιλαµβάνονται πλήρως πως η γλώσσα παίζει καθοριστικό 

ρόλο στις συγκεκριµένες διαφηµίσεις, προκειµένου να προσεγγίσουν το κοινό»  Πιο 

συγκεκριµένα αναφέρουν: Ο διαφηµιστής χρησιµοποιεί τους ηλικιωµένους µε 
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διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, στην µία περίπτωση η γιαγιά είναι µια γιαγιά σαν όλες 

τις γιαγιάδες, ντυµένη σαν γιαγιά, µιλάει Κρητικά, ζει σε σπίτι γιαγιάς, έχει κότες 

αλλά χρησιµοποιεί το κινητό και το tablet της σαν να είναι ένας νέος άνθρωπος, το 

ίδιο και ο παππούς που παίζει παιχνίδια». «Είναι αστείο να µιλάει µια γιαγιά µε τις 

σύγχρονες λέξεις της τεχνολογίας», « Κυρία αυτά δεν γίνονται! Οι γιαγιάδες µόνο 

από πίτες ξέρουν και από χατίρια»!!! Τα παιδιά συµφωνούν πως ο διαφηµιστής έχει 

χιουµοριστική διάθεση. Η διαφήµιση τους φάνηκες ωραία, διασκεδαστική, αστεία. 

Άλλωστε κατά την προβολή της υπήρξαν γέλια και σχόλια πολλά. Μια µαθήτρια 

παρατηρεί πως η οµιλία της γιαγιάς κάνει τη διαφήµιση ακόµα πιο διασκεδαστική.      

«Κυρία, το πιο αστείο είναι να µιλάει Κρητικά η γιαγιά και να χρησιµοποιεί λέξεις 

όπως Wi Fi την στιγµή µάλιστα που κόβει και την ντοµατούλα»!  

Στην διαφήµιση της Aegean µε την Κάρπαθο τα παιδιά συζητούν σε πιο 

χαλαρούς τόνους. Δεν υπάρχει ο αντίστοιχος ενθουσιασµός µέσα στην τάξη. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως οι γιαγιάδες αυτής της διαφήµισης είναι πολύ 

παραδοσιακές, φορούν παραδοσιακές φορεσιές, µιλούν µε το ιδίωµα του νησιού τους 

και περιγράφουν πώς ντύνεται µια κοπέλα µε παραδοσιακή φορεσιά. « Κυρία, αυτή η 

διαφήµιση είναι πολύ σοβαρή, δεν σου προκαλεί γέλιο, µάλλον στόχο έχει να σε 

πείσει να πας στην Κάρπαθο, για να γνωρίσεις την παράδοση του νησιού τους».  

Στην προβολή της διαφήµισης της Aegean µε τον Στρατό, οι µαθητές φαίνεται 

να διασκεδάζουν, ζητούν να την δουν και να την ξαναδούν.  Στην τάξη ακούγονται 

σχόλια όπως: «Φαντάσου να βάλουν σε ένα δωµάτιο ανθρώπους από διαφορετικά 

µέρη της Ελλάδας τι έχει να γίνει», «ο διαφηµιστής εδώ έγραψε κυρία». 

Στη συνέχεια ακολουθεί η προβολή του επεισοδίου από το survivor. Οι 

µαθητές γνωρίζουν όλα τα πρόσωπα, γνωρίζουν επίσης πως οι δύο κοπέλες είναι 

Κύπριες οπότε δεν τους προκαλεί καµία εντύπωση η οµιλία τους. Σχολιάζουν όµως 

τον παρουσιαστή λέγοντας «Γιατί, κυρία να τις κόψει; Ελληνικά δεν είναι και τα 

Κυρπιακά»; «Δεν ήταν και πολύ ευγενικός, ήταν σαν να έλεγε, θα σας κόψω γιατί 

µιλάτε Τούρκικα και δεν καταλαβαίνω», «Εµείς µια χαρά τα καταλάβαµε, εκείνος 

πού δυσκολεύτηκε»; «Τελικά τα Κυπριακά καταλαβαίνεις πως είναι Κυπριακά ακόµα 

κι αν δεν βλέπεις και απλά ακούς αυτούς που µιλούν». 

Ο κύκλος αυτής της δραστηριότητας κλείνει µε κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για 

τα παιδιά. Η προβολή του ντοκιµαντερ για την Τσακώνικη διάλεκτο, αναπάντεχα 

τους ενθουσιάζει! Δεν έχουν ακούσει ποτέ γι’ αυτή, δεν άκουσαν ποτέ να τη µιλάει 

κάποιος και όπως τόνισαν δεν τους θυµίζει καµία απ’ όσες ακούσαµε και γνωρίζουν 
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ως τώρα. Αυτό που τους ενθουσίασε περισσότερο είναι η τόσο αρχαία προέλευσή 

της. Η ερευνήτρια σηµειώνει στο ηµερολόγιο τα σχόλια των παιδιών: « Πολύ 

δύσκολη διάλεκτος, δεν καταλαβαίνουµε σχεδόν τίποτα», « Ευτυχώς υπάρχουν και τα 

ντοκιµαντέρ και µαθαίνουµε και κάτι κυρία», « Μου ακούγονται δύσκολα και πολύ 

περίεργα», « Είδες όµως, κυρία, πόσο αγαπούν τη διάλεκτό τους και τη µιλούν και 

την κρατάνε ζωντανή»;  

Στην ερώτηση της δασκάλας για το ποιες διαφορές εντοπίζουν ανάµεσα σε 

όλες τις προβολές που πραγµατοποιήθηκαν, τα παιδιά συµφώνησαν πως το 

ντοκιµαντέρ τους κέρδισε περισσότερο τελικά γιατί µε όµορφο τρόπο τους γέµισε µε 

γνώσεις. Υπάρχει σεβασµός στη γλώσσα και στην Τσακώνικη διάλεκτο µε 

αποτέλεσµα οι µαθητές να αναγνωρίσουν την αξία, την οµορφιά και τον πλούτο της 

γλώσσας µας. Το ίδιο εκφράζουν πως αισθάνονται µε την προβολή της διαφήµισης µε 

την Κάρπαθο. Μια µαθήτρια αναφέρει: «Ο διαφηµιστής δεν µειώνει µε τα αστεία του 

το ιδίωµα της Καρπάθου κυρία, ίσα ίσα που χαίρεσαι να ακούς της γιαγιάδες να 

µιλούν, θα µπορούσε να µιλάει και η κοπελίτσα, θα ήταν ακόµα πιο ωραίο». Ένας 

µαθητής συµπληρώνει « Είναι ωραίο να τους ακούς να µιλούν, η διαφήµιση θέλει να 

τονίσει τα όµορφα στοιχεία της παράδοσης του νησιού και νοµίζω το πέτυχε»  

Στις διαφηµίσεις µε τον Στρατό και τον Μαραθώνιο, τα παιδιά παραδέχονται 

πως ήταν πολύ διασκεδαστικές και αστείες κι έτσι τελικά κερδίζουν τους τηλεθεατές 

και κυρίως τους νέους,  θέλουν να δουν και να ξαναδούν αυτές τις διαφηµίσεις, όταν 

όµως η δασκάλα τους ρωτάει αν η γλώσσα παίζει ρόλο και οι διαφηµίσεις γίνονται 

αστείες, τα παιδιά συνειδητοποιούν πως µέσα από αυτή τη χρήση της γλώσσας ο 

διαφηµιστής τη µειώνει τελικά. Οι µαθητές συµφωνούν πως η γλώσσα µοιάζει 

αστεία, φαίνεται κατώτερη της Κοινής Ελληνικής και ίσως οι άνθρωποι που µιλούν 

µε τη διάλεκτο αυτή να νιώθουν και λιγάκι άσχηµα µε αυτές τις διαφηµίσεις! Από τις 

απαντήσεις των παιδιών φαίνεται πως µπορούν και αντιλαµβάνονται το λόγο που ο 

διαφηµιστής χρησιµοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο κωµικό. Το κοινό που τον ενδιαφέρει 

να προσεγγίσει είναι διαφορετικό σε σχέση µε εκείνο της διαφήµισης του νησιού. 

(βλ.πίνακα 2α & 2β) 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

Πίνακας 2α. 

Ποια διαφήµιση θεωρείτε πως 

καταφέρνει να κερδίσει µεγαλύτερο 

κοινό; 

 

Απαντήσεις µαθητών 

Aegean Στρατός                               15 

Aegean Κάρπαθος                                7 

Μαραθώνιος Κρήτης                                15 

 

 

Πίνακας 2β. 

Σε ποιο κοινό απευθύνεται η 

κάθε µία από τις διαφηµίσεις; 

Νέους Οικογένειες Ανθρώπους 

µεγαλύτερης ηλικίας 

Aegean Στρατός       15            15              9 

Aegean Κάρπαθος        5            15            15 

Μαραθώνιος Κρήτης       15            15            15 

 

 

3.2.3 Αποτίµηση Μεταστάδιο 

3.2.3.1 Παιχνίδι µε τον χάρτη και τα παραδοσιακά τραγούδια 

 

Ο πρώτος άξονας ολοκληρώνεται µε παιχνίδι. Τα παιδιά καλούνται να ξεχωρίσουν 

ανάµεσα σε τίτλους τραγουδιών που βρίσκονται µπροστά τους µέσα σε ένα φάκελο 

ποιο τραγούδι αντιστοιχεί σε ποια περιοχή του χάρτη. Μέχρι τη στιγµή που 

πραγµατοποιείται αυτή η δραστηριότητα, οι µαθητές έχουν ακούσει πολλές φορές τα 

τραγούδια που δούλεψαν στην έρευνα που είχαν προηγουµένως πραγµατοποιήσει, µε 

αποτέλεσµα καθώς  τοποθετούν τα τραγούδια στον χάρτη να τα τραγουδούν 

ταυτόχρονα!  
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Τα παιδιά έχουν σχεδόν εξοικειωθεί µε τις διαλέκτους µέσα από τα τραγούδια 

και σε πολλά, όπως στον Ερωτόκριτο, υιοθετούν ακόµα και τον τρόπο που 

τραγουδάει ο καλλιτέχνης, µιµούνται δηλαδή τον ήχο της διαλέκτου. Η ερευνήτρια 

παρατηρεί πως φαίνεται να έχουν αγκαλιάσει πια τις διαλέκτους, όχι µόνο δεν τους 

ξενίζουν αλλά αντιθέτως επιδιώκουν πια να µαθαίνουν όλο και περισσότερα.  

 

3.2.3.2 Η γλώσσα ταξιδεύει µε ένα αλεξίπτωτο 

 

Στην τάξη επικρατεί µεγάλος ενθουσιασµός. Τα παιδιά και πάλι µέσα από το παιχνίδι 

καλούνται να εµπεδώσουν την νέα γνώση που έχουν κατακτήσει έως τώρα και να την 

αξιοποιήσουν δηµιουργικά! Τραγουδούν µε χαρά στίχους των τραγουδιών, φωνάζουν 

δυνατά στίχους µιµούµενα την προφορά της κάθε περίπτωσης, υπερτονίζοντας λέξεις 

ή στίχους «τσι ξενιτιάς τη στράτα», «Η µάνα εν κρύον νερόν»,  «θα γένει, θα 

παγαίνει», µε στόχο να αποδείξουν πως όλο αυτό έχει γίνει πια κτήµα τους! Τα παιδιά 

έχουν αποκτήσει µεγάλη εξοικείωση µε τα παραδοσιακά τραγούδια και αυτό είναι 

ένα µεγάλο βήµα, για να µπορούν πια,  µε σχετική ευκολία να διαχωρίζουν τις 

διαλέκτους και να τις αναγνωρίζουν. 

εικ. 3 Οι οµάδες τοποθετούν τους τίτλους των τραγουδιών 
στη περιοχή που ανήκουν επάνω στον Χάρτη. 
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3.3.1       2ος άξονας – Αποτίµηση του Προστάδιου 

 

Οι µαθητές φαίνεται πως, ενώ γνωρίζουν πως πολλοί  προπαππούδες και πολλές 

προγιαγιάδες ταξίδεψαν από µακριά, ώστε να βρεθούν για κάποιο λόγο στο χωριό 

που µεγάλωσαν και έζησαν τελικά, ωστόσο δύσκολα αντιλαµβάνονται πως µαζί µε 

τους προγόνους τους ταξιδεύει και η γλώσσα.  Όταν όµως η δασκάλα κάνει την 

ερώτηση πώς συνδέεται ένα γενεαλογικό δέντρο µε τη γλώσσα που µιλάµε, η 

προϋπάρχουσα γνώση ενεργοποιείται και οι µαθητές µπορούν να µπουν στη λογική 

πως εφόσον ταξίδεψαν οι πρόγονοί µας, µαζί τους ταξίδεψε και η γλώσσα που 

µιλούσαν. Η ερευνήτρια σηµειώνει στο ηµερολόγιο: «Παρά το γεγονός πως η 

δραστηριότητα ήταν ατοµική, τα παιδιά καθηµερινά συζητούν µε τους συµµαθητές τους 

σχετικά µε την έρευνα που πραγµατοποιούν και ανταλλάσουν εµπειρίες, συχνά έχουν 

την ανάγκη να ενηµερώσουν την τάξη για όσα ανακάλυπταν για τους δικούς τους 

ανθρώπους και τη γλώσσα που τελικά γνώριζαν σε πολλές περιπτώσεις να µιλούν πολύ 

καλά». Τα παιδιά µέσα σε αυτό το διάστηµα των δύο εβδοµάδων που τους δόθηκε 

ώστε να ολοκληρώσουν την έρευνά τους, φαίνεται πως αποκτούν µια σχετική 

ευαισθησία για τη γλώσσα και τις διαλέκτους της. Επικρατεί µεγάλος ενθουσιασµός 

και ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά τους από τη στιγµή που 

εικ. 4Το παιχνίδι µε τα παραδοσιακά τραγούδια και το πολύχρωµο αλεξίπτωτο 
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“ανακάλυψαν” πως οι διάλεκτοι αποτελούν στοιχείο, κοµµάτι, µέρος και της δικής 

τους οικογένειας. 

 

3.3.2 Αποτίµηση – Κυρίως Στάδιο 

 

3.3.2.1 Δραστηριότητα : Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς µου 

• Οι µικροί ρεπόρτερ ερευνούν. 

 

Τα παιδιά χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα αυτή «Ταξίδι». Αρχικά 

πραγµατοποίησαν την προσωπική τους έρευνα µέσα στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον, προκειµένου να συλλέξουν πληροφορίες και να συµπληρώσουν το δικό 

τους γενεαλογικό δέντρο. Η ερευνήτρια σηµειώνει: «Φαίνεται πως δεν έχουν 

ενεργοποιηθεί µόνο τα παιδιά αλλά µάλλον όλα τα µέλη της οικογένειάς τους, 

καθηµερινά στην τάξη κι ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η δραστηριότητα τα παιδιά 

µιλούν για ιστορίες που τους είπαν στο σπίτι, φέρνουν ποιήµατα που τους είπε η γιαγιά 

τους (στα ποντιακά), λένε λέξεις που χρησιµοποιεί η γιαγιά στο χωριό, κ.α» Τα παιδιά 

κατακτούν νέα γνώση και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, καθώς αποκτούν 

«αισθήµατα» για την Ελληνική γλώσσα και τις διαλέκτους της. Είναι πια δεδοµένο 

για εκείνα πως η γλώσσα ταξιδεύει µαζί µε τους ανθρώπους, εξελίσσεται και 

διαδίδεται,  εφόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος.  Ωστόσο,  µέσα από τις συνεντεύξεις 

τους έρχονται αντιµέτωπα για πρώτη φορά µε µείζονα ζητήµατα που αφορούν τη 

στάση της κοινωνίας και του σχολείου απέναντι στους διαλεκτόφωνους προγόνους 

τους. Αποκτούν πλέον µια ευαισθησία που θα διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του 

προγράµµατος. Χαρακτηριστικό είναι πως πολλές φορές αναρωτιούνται γιατί 

αντιµετωπίζονταν µε αυτό τον άσχηµο τρόπο η γλώσσα, κυρίως µέσα στο σχολείο; 

Κάποια παιδιά το χαρακτήρισαν, άδικο, όχι µόνο για τη γλώσσα αλλά και για τα 

παιδάκια εκείνης της εποχής. Στην ερώτηση της δασκάλας «Θα νιώθατε τα ίδια 

συναισθήµατα, θυµού και λύπης, σε περίπτωση που αυτή η µειονεξία απέναντι στη 

γλώσσα και τους ανθρώπους που τη µιλούν δεν αφορούσε τους δικούς σας συγγενείς»; 

Τα παιδιά απαντούν θετικά  

Η απάντησή τους ωστόσο δεν είναι αυθόρµητη αλλά επεξεργάστηκαν στο µυαλό τους 

τα δεδοµένα προκειµένου να απαντήσουν.  Φαίνεται πως το βίωµα των δικών τους 

ανθρώπων, πέρασε σαν βίωµα και στους ίδιους. Μεταξύ άλλων οι µαθητές 

αναφέρουν: « Η γιαγιά και ο παππούς µου µιλούσαν Κοζανίτικα στο σπίτι τους και 
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παντού. Στο σχολείο αν ο δάσκαλος ήταν Κοζανίτης ήταν όλα καλά αν όµως δεν ήταν 

τους µάλωνε και δεν του άφηνε να µιλούν έτσι».  « Η δική µου η γιαγιά δεν µπόρεσε να 

ολοκληρώσει καν το Δηµοτικό! Ο δάσκαλός της πάντα τη µάλωνε και την πρόσβαλε 

που µιλούσε χωριάτικα» (Παράρτηµα 4) 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής φάσης της δραστηριότητας οι µαθητές 

καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους θέτει η δασκάλα τους. Στην 

ερώτηση τι αποκόµισαν  όλο αυτό τον καιρό  από την έρευνα που πραγµατοποίησαν 

τα παιδιά απαντούν: «Γνώρισα καλύτερα την οικογένειά µου και την ιστορία της», 

«Έµαθα ποιος είµαι, από πού είµαι και πώς µιλούσαν οι πρόγονοί µου». Πολλοί 

µαθητές δηλώνουν απογοητευµένοι µε τους δάσκαλους που  απαγόρευαν στα παιδιά 

να µιλούν µε τις διαλέκτους ή τα ιδιώµατα της περιοχής τους. Ωστόσο συµφωνούν 

πως οι λόγοι για τους οποίους µπορεί να συνέβαινε αυτό ήταν για να µπορούν να 

επικοινωνούν όλοι οι Έλληνες µε µια µορφή της Ελληνικής γλώσσας, για να υπάρχει 

µόνο µία Ελληνική που θα τη µιλούν όλοι σε κάθε µεριά της Χώρας και γιατί την 

Κοινή Ελληνική τη µιλούσαν µάλλον οι περισσότεροι. Χαρακτηριστική είναι η 

παρατήρηση ενός µαθητή «Κυρία, νοµίζω πως αυτό που γινόταν τότε θα µπορούσαµε 

να πούµε πως ήταν µια µορφή bulling». Οι µαθητές συµφωνούν µε την παρατήρησή 

του. Η δασκάλα τους θέτει ερώτηση που αφορά στην σηµερινή εποχή. Αναρωτιέται τι 

θα συνέβαινε, αν ένας µαθητής από ένα χωριό της Θεσσαλίας ερχόταν στην τάξη µας 

και ήταν διαλεκτόφωνος, πώς θα αντιδρούσαν και πώς θα τον αντιµετώπιζαν; Τα 

παιδιά χωρίς κανένα δισταγµό δηλώνουν πως θα ήταν κάτι διαφορετικό γι’αυτούς 

αλλά ωραίο ταυτόχρονα γιατί θα µάθαιναν κι εκείνα να µιλούν έτσι ενώ θα πλούτιζαν 

το λεξιλόγιό τους.  

Φαίνεται πως µέσα από την εµπειρία και τη γνώση που απόκτησαν 

ταξιδεύοντας στο παρελθόν των συγγενών τους, αισθάνθηκαν άβολα µε την 

συµπεριφορά των δασκάλων, του σχολείου και της κοινωνίας απέναντι στα 

διαλεκτόφωνα παιδιά και στη γλώσσα κατ’επέκταση. Οι λέξεις που χρησιµοποιούν, 

όταν αναφέρονται στις  ιστορίες των δικών τους ανθρώπων  είναι ιδιαίτερα σκληρές. 

Όλη αυτή η δραστηριότητα έχει ξυπνήσει συναισθήµατα έντονα, ενώ ταυτόχρονα 

έχει ενεργοποιηθεί η κριτική τους επίγνωση. Είναι πια ικανοί να αναγνωρίσουν και 

να κατανοήσουν τι πραγµατικά συµβαίνει µε την Ελληνική Γλώσσα και γιατί µπορεί 

να συµβαίνει. 

 

 



 76 

3.3.2.2  Δραστηριότητα Η γλωσσική ποικιλία µέσα στη Λογοτεχνία 

• Μια φορά κι ένα καιρό... 

Μέρος Α 

Τα παιδιά επεξεργάζονται το ποίηµα «Γειά σου, χαρά σου Βενετιά» και µε ευκολία 

δηµιουργούν συνδέσεις µε τις ιστορίες των δικών τους προγόνων. Έχουν κατακτήσει 

ήδη τη γνώση  και την αντίληψη πως η γλώσσα ταξιδεύει µαζί µε τους ανθρώπους. Οι 

τρεις οµάδες καλούνται να εξηγήσουν και να παρουσιάσουν στην τάξη πώς συνδέεται 

τελικά η γλώσσα, οι άνθρωποι και το ποίηµα, ποιοι συνειρµοί δηµιουργούνται στο 

µυαλό τους και πώς θα τους εκφράσουν;  

 

Οµάδα Α 

«Ο ήρωας του ποιήµατος ταξιδεύει πάνω σε ένα καράβι και κάνει ταξίδια σ΄όλο 

τον κόσµο, µαζί τους δεν κουβαλάει µόνο τις βαλίτσες του αλλά και τη ζωή του 

ολόκληρη, τη γλώσσα του, τις εµπειρίες του, τις χαρές και τις λύπες του. Το καράβι 

θα βρει λιµάνι και ο ήρωας θα κατέβει µαζί µε τις αποσκευές του στον καινούριο 

τόπο» 

 

Οµάδα Β΄ 

«Εµάς το ποίηµα µας θύµισε τις ιστορίες που ακούσαµε από τις οικογένειές µας,  

πώς οι άνθρωποι χωρίστηκαν για κακούς λόγους, άλλοι έµειναν πίσω κι άλλοι 

ταξίδεψαν µακριά για µια καλύτερη ζωή. Συµφωνούµε µε την οµάδα Α΄ πως οι 

άνθρωποι ταξιδεύουν και µαζί τους ταξιδεύει και η γλώσσα τους κι έτσι σώζεται 

και διαδίδεται από τη µια άκρη της χώρας στην άλλη». 

 

Οµάδα Γ 

«Εµείς, κυρία, σκεφτήκαµε πως ήρωας του ποιήµατος είναι η ίδια η γλώσσα, 

εκείνη ταξιδεύει µε το καράβι και φτάνει σε µέρη µακρινά. Περνάει από λιµάνια 

πολλά αλλού σταµατά και αλλού όχι και το ταξίδι είναι αδιάκοπο». 

 

Μέσα από του συνειρµούς και τις πραγµατικά υπέροχες περιγραφές των οµάδων 

γίνεται αντιληπτό πως τα παιδιά κατέχουν πλέον τη γνώση πως τη γλώσσα την 

κουβαλάµε µέσα µας, είναι κοµµάτι του εαυτού και της ταυτότητάς µας. 

Δηµιουργείται κλίµα συγκίνησης καθώς τα παιδιά παρουσιάζουν τις σκέψεις τους,  

µοιάζουν να αντιλαµβάνονται το ζήτηµα της γλώσσας και των διαλέκτων σαν µια 
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υπόθεση δική τους πια. Η ερευνήτρια σηµειώνει µετά το τέλος των παρουσιάσεων : 

«Τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους πλέον χωρίς δισταγµό, είναι σίγουρα πια για 

όσα λένε και καµία οµάδα δεν έβαλε τυχαία τη γλώσσα να ταξιδεύει µε το καράβι του 

ποιήµατος. Πιο συγκεκριµένα, στην τάξη ακούστηκε πως,  “κι εµείς, αν πάµε να 

ζήσουµε στη Γερµανία, δεν θα αφήσουµε τη γλώσσα που µιλάµε πίσω µας ούτε και θα 

την ξεχάσουµε! Είναι η γλώσσα που µιλάµε από τότε που γεννηθήκαµε και θα τη 

µιλάµε, όπου κι αν είµαστε”. 

Η πρώτη ώρα κλείνει µε τραγούδι. Τα παιδιά τραγουδούν  “Γειά σου, χαρά σου, 

Βενετιά” και ζωγραφίζουν οµαδικά το ποίηµα έτσι όπως εκείνα το φαντάζονται (βλ. 

εικόνες) 

 

                                      

          Κυρίαρχο στοιχείο στις ζωγραφιές και των τριών οµάδων είναι η γλώσσα. 

Άλλοτε το καράβι έχει το όνοµα «Γλώσσα» και ταξιδεύει στον κόσµο όλο, άλλοτε 

φοράει τη σηµαία στα κατάρτια του και στα πανιά  του κυµατίζουν διάλεκτοι και 

ιδιώµατα και άλλοτε οι αποσκευές των επιβατών περιέχουν και τη γλώσσα τους. Σε 

κάθε περίπτωση, φαίνεται να απεικονίζεται σε µια ζωγραφιά η αρχική σκέψη των 

οµάδων για την σύνδεση του ποιήµατος µε τη γλώσσα. 

 

Μέρος Β΄ 

Μέσα από το απόσπασµα του Γ.Βιζυηνού τα παιδιά έρχονται σε άµεση επαφή µε την 

άγνωστη σε εκείνα εως τώρα µορφή της Ελληνική Γλώσσας, την Καθαρεύουσα, 

γλώσσα λόγια µε διαφορετικό ήχο, χρώµα και αρκετά µεγάλο βαθµό δυσκολίας. Η 

δασκάλα εξηγεί στους µαθητές πως µια γλώσσα γίνεται επίσηµη, όχι γιατί είναι 

ανώτερη αλλά γιατί οι συγκυρίες και τα ιστορικά γεγονότα την έκαναν. Όλες οι 

µορφές της Ελληνικής γλώσσας, διάλεκτοι ή ιδιώµατα έχουν τεράστια αξία  και 

µεγάλη δύναµη, αρκεί να τις αναδείξουµε όπως τους αξίζει. Αναφορικά µε την 
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Καθαρεύουσα τα παιδιά µαθαίνουν πως ήταν η γλώσσα που χρησιµοποιούσαν οι 

λόγιοι, οι µορφωµένοι και οι καταξιωµένοι άνθρωποι της κοινωνίας µιας παλαιότερης 

εποχής. Σ’αυτήν ήταν γραµµένα τα άρθρα των εφηµερίδων, αυτή µάθαιναν τα παιδιά 

στο σχολείο παρόλο που στην καθηµερινή τους ζωή µιλούσαν στη Δηµοτική ή 

χρησιµοποιούσαν τις διαλέκτους ή τα ιδιώµατα της περιοχής τους. Η δασκάλα δίνει 

βασικές πληροφορίες στα παιδιά σχετικά µε την εποχή που έζησε ο  συγγραφέας και 

τι συνέβαινε  µε τη γλώσσα στην Ελλάδα τον καιρό εκείνο.  Όλο αυτό έγινε στα 

παιδιά εύκολα αντιληπτό µε το απόσπασµα που τους µοιράστηκε από το αυθεντικό 

κείµενο «Το µόνον της ζωής µου ταξείδιον». Οι µαθητές διαβάζουν αρκετές φορές το 

απόσπασµα και τελικά το χαρακτηρίζουν περίεργα γραµµένο, δύσκολο να το 

κατανοήσουν σε ορισµένα σηµεία  και τονίζουν πως δυσκολεύτηκαν ακόµα και στην 

ανάγνωσή του. Σε κάθε επανάληψη της ανάγνωσης ωστόσο φαίνεται πως τους 

γίνονταν πιο κατανοητό το κείµενο αφού σιγά σιγά άρχισαν να αποκτούν εικόνα και 

αίσθηση ως προς το περιεχόµενο του κειµένου. Η ερευνήτρια αναφέρει: «Τα παιδιά 

δυσκολεύτηκαν αρκετά εως πολύ µε το κείµενο που τους δόθηκε από το Φωτόδεντρο. 

Φαίνεται πως δεν έτυχε να έχουν ξανά επαφή µε ανάλογο κείµενο. Έκαναν πολλές 

επαναλήψεις στην ανάγνωσή του ώστε να µπορούν τελικά να σχηµατίσουν εικόνα για το 

νόηµα της ιστορίας που διάβαζαν. Χαρακτήρισαν τη γραφή δύσκολη και περίεργη αλλά 

βρήκαν την ιστορία βγαλµένη από παλιά εποχή και συγκινητική». Όταν η δασκάλα 

ρωτάει αν αντιλαµβάνονται σε ποια µορφή της Ελληνική γλώσσας είναι γραµµένο το 

κείµενο, οι απαντήσεις διαµορφώνονται ως εξής (Πίνακας 3) 

Σε ποια µορφή της Ελληνική γλώσσας 

είναι γραµµένο το κείµενο που µόλις 

διαβάσατε; 

 

Απαντήσεις 

Νέα Ελληνική 

 

0 

 

Διάλεκτο ή ιδίωµα  

 

                            

2 

 Στην Καθαρεύουσα 

 

Σε πολλές µορφές της Ελληνική γλώσσας 

3 

 

10 
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Οι δέκα από τους δεκαπέντε µαθητές αντιλαµβάνονται τον πλούτο που συναντά 

κανείς διαβάζοντας αυτό το απόσπασµα. Πιο συγκεκριµένα δικαιολόγησαν πολύ 

εύστοχα την απάντησή τους πως µέσα στο κείµενο υπάρχει και η Κοινή Ελληνική και 

το ιδιώµα του παππού και η Καθαρεύουσα που χρησιµοποιεί το παιδί που διηγείται 

την ιστορία! Οι δύο µαθητές που απάντησαν τη Διάλεκτο και το Ιδίωµα έλαβαν και 

τις τρεις µορφές που εντόπισαν ως διαλέκτους και χαρακτηριστικά ανέφεραν πως  

«Κάθε φορά που αλλάζει η µορφή της γλώσσας µέσα στο κείµενο, φαίνεται πως 

χρησιµοποιείται και διαφορετική διάλεκτο αλλά και το ιδίωµα του παππού». Τέλος  οι 

τρεις µαθητές που υποστήριξαν πως η γλώσσα είναι η Καθαρεύουσα ισχυρίστηκαν 

πως  η Καθαρεύουσα είναι αυτή που κυριαρχεί στο κείµενο. 

     Στη συνέχεια η δασκάλα ζητάει από τα παιδιά να αναφέρουν τα σηµεία που τους 

δυσκόλεψαν περισσότερο µέσα στο κείµενο και προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι 

µηχανισµοί ανάγνωσης, επεξεργασίας και κατανόησης ζητάει από τα παιδιά να 

διαβάσουν δυνατά τα σηµεία που υπέδειξαν. Σε κάθε περίπτωση τα σηµεία αφορούν 

κοµµάτια της Καθαρεύουσας. Στην ερώτηση της δασκάλας τι είναι αυτό που τους 

δυσκόλεψε περισσότερο τα παιδιά απαντούν πως το λεξιλόγιο ήταν δύσκολο µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούν να κατανοήσουν σχεδόν ολόκληρες προτάσεις.  

 

“Ενόµιζον λοιπόν, ότι έφερον µετ’ εµαυτού αφηγητικήν ύλην, ικανήν να ενασχολήση 

επί τινας τουλάχιστον ηµέρας την προσοχήν, αν ουχί τον θαυµασµόν του γέροντος”. 

 

“ως εάν ωµίλουν περί πραγµάτων κοινών και τετριµµένων”.  

 

Ορισµένοι µαθητές αναφέρουν πως τα σηµεία αυτά ίσως τους θυµίζουν την Ποντιακή 

διάλεκτο ή και την Κυπριακή. Ένας µαθητής υποστήριξε πως του θυµίζει πολύ τη 

γλώσσα  στην οποία είναι γραµµένα τα κείµενα της εκκλησίας. Δικαιολογούν αυτόν 

τον παραλληλισµό γιατί εντόπισαν πως και σε αυτή την περίπτωση γίνεται πολύ 

συχνά χρήση του τελικού (ν).  Μία µαθήτρια τονίζει πως εφόσον στην εποχή του 

συγγραφέα η επίσηµη γλώσσα ήταν η Καθαρεύουσα, είναι λογικό, εφόσον ο ίδιος 

αφηγείται την ιστορία, να γράφει στην επίσηµη γλώσσα της εποχής του. Για να γίνει 

το κείµενο περισσότερο κατανοητό στα παιδιά, η δασκάλα αφαιρεί τα κοµµάτια της 

αφήγησης του συγγραφέα και ζητάει από τους µαθητές να κάνουν ανάγνωση στο 

υπόλοιπο κείµενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα και 
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πιο εύκολα το περιεχόµενο της ιστορίας αλλά τα πράγµατα γίνονται γι’ αυτούς ακόµα 

καλύτερα όταν πραγµατοποιούν ανάγνωση στα κείµενα Ι και ΙΙ του σχολικού βιβλίου. 

Μέσα στην τάξη ακούγονται σχόλια όπως: «Δηλαδή, κυρία, οι µαθητές έπρεπε κάθε 

φορά να αφήνουν στην άκρη τη µητρική τους γλώσσα για να µάθουν µε το ζόρι µια 

άλλη δυσκολότερη όπως ήταν η Καθαρεύουσα, αλλιώς δεν µπορούσαν να 

προχωρήσουν στη ζωή τους»; «Τώρα καταλαβαίνω γιατί επέλεξαν τη Δηµοτική γλώσσα 

για επίσηµη... Είναι 100 φορές πιο εύκολη και πιο κατανοητή».  

 

Το δεύτερο µέρος αυτής της δραστηριότητας ολοκληρώνεται µε την προβολή της 

ταινίας «Το µόνον της ζωής µου ταξείδιον». Τα παιδιά συγκινούνται ιδιαίτερα και 

αναφέρουν πως βλέποντας την ταινία η ιστορία µοιάζει πολύ όµορφη και πολύ 

συγκινητική, βγαλµένη από µια άλλη εποχή που µοιάζει παραµυθένια. Ωστόσο η 

Καθαρεύουσα εξακολουθεί να τους δυσκολεύει εξίσου µε την ανάγνωση του 

κειµένου. Μεταξύ άλλων αναφέρουν πως η ιστορία µπορεί να είναι δύσκολη αλλά 

είναι οµορφότερη όπως την διαβάσαµε στην αρχική της µορφή. Η ερευνήτρια 

σηµειώνει: «Όταν τα παιδιά ερωτήθηκαν αν θα τους άρεσε να συναντούν συχνότερα 

στο σχολικό βιβλίο κείµενα µε αποσπάσµατα που είναι γραµµένα στην Καθαρεύουσα, 

απάντησαν πως κάτι τέτοιο θα ήταν ωραίο γιατί έτσι θα µάθαιναν συνεχώς καινούρια 

πράγµατα και καινούριες λέξεις, θα ταξίδευαν µε τη γλώσσα και  παραδέχτηκαν πως το 

σχολείο θα έπρεπε να φροντίσει να µαθαίνουν τα παιδιά περισσότερα πράγµατα για τον 

πλούτο της γλώσσας µας». 

 

3.3.3 Αποτίµηση Μεταστάδιο 

3.3.3.1 Το τρελοβάπορο ταξιδεύει 

 

Καθ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του πρώτου και του δεύτερου άξονα οι 

µαθητές βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε τη γλώσσα, τις διαλέκτους, τα ιδιώµατα 

αυτής. Κατακτούν καινούρια γνώση και εµπλουτίζουν την προϋπάρχουσα  

αποκτώντας κριτική σκέψη καθώς προσεγγίζουν το αντικείµενο αυτό µε µεγαλύτερη 

ευαισθησία. Το ταξίδι της γλώσσας είναι µεγάλο και πολύπαθο και αυτό είναι άλλη 

µια πραγµατικότητα την οποία τα παιδιά έµαθαν µέσα από την δική τους κυρίως 

προσωπική έρευνα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Μέσα από το παιχνίδι µε το 

ταξίδι της γλώσσας στο Χάρτη οι µαθητές αποκτούν συνείδηση για το πώς τελικά 

κινείται στο χώρο το καραβάνι της γλώσσας µας. 
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εικ.2  Τα παιδιά εντοπίζουν τις περιοχές του 

ταξιδιού της γλώσσας  στον Χάρτη της Ελλάδας 

 

 

 

 

3.3.3.2 Ένα παραµύθι, µα τι παραµύθι! 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές καλούνται σε οµάδες να εµπνευστούν  και να 

γράψουν οµαδικά το δικό τους παραµύθι, το οποίο θα συµπεριλαµβάνει και 

διαλεκτικά στοιχεία. Οι οµάδες συζητούν για το περιεχόµενο της ιστορίας τους και 

στη συνέχεια γράφουν το παραµύθι, το επεξεργάζονται ώστε να είναι ολοκληρωµένο 

και στο τέλος το εικονογραφούν ζωγραφίζοντάς του εικόνες ανάλογες . Κάθε οµάδα 

καλείται να παρουσιάσει το δικό της παραµύθι µέσω της δραµατοποίησης. Έτσι µέσα 

στην τάξη ανεβαίνουν τρεις παραστάσεις. Οι προσπάθειες των οµάδων ήταν 

ικανοποιητικές, προσπάθησαν να εντάξουν στα κείµενά τους και διαλεκτικά στοιχεία. 

Χαρακτηριστικό είναι πως οι ήρωες των ιστοριών είναι ηλικιωµένοι, αγρότες και 

κτηνοτρόφοι. Στοιχεία που δηλώνουν πως για τα παιδιά οι διάλεκτοι και τα ιδιώµατα 

παραµένουν «προνόµιο» των ανθρώπων του χωριού, των ηλικιωµένων κυρίως και 

ενδεχοµένως των ανθρώπων που δεν έχουν µόρφωση. Και στα τρία παραµύθια 

επικρατούν στοιχεία που παραπέµπουν στο Βόρειο ιδίωµα ωστόσο τα παιδιά τα 

αποκαλούν «χωριάτικα». Οι λέξεις που χρησιµοποιούν είναι «ζήτου, ζήτου», «πάενε 

στου παζάρ», «χαθκε η προυβάτα», « ιδώ, στου δάσους», «δλιες µας», «ψήθκι του 

φαΐ». Οι οµάδες παρουσίασαν τα παραµύθια τους στην τάξη µέσω της 

δραµατοποίησης. Ενσαρκώνοντας τους χαρακτήρες τους οποίους οι ίδιου είχαν 

εικ. 1 Τα παιδιά εντοπίζουν τις περιοχές στον παγκόσµιο Χάρτη 
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δηµιουργήσει στις ιστορίες τους υπερτόνιζαν τον τρόπο µε τον οποίο µιλούσαν οι 

ίδιοι µε προφανή στόχο να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να αποδείξουν πως µπορούν 

µε ευκολία να οικειοποιηθούν τον τρόπο οµιλίας των χωρικών. 

 
Τα παραµύθια των 

οµάδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οµάδα Α  Η γριά και ο γέρος 
Οµάδα Β  το άλογο στον µύλο 

Οµάδα Γ Ο γέρος, η γριά και η προβάτα « Χάθηκε η Προβάτα» 

             

Στιγµές από τη δραµατοποιήση των παραµυθιών 
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3.4.1       3ος άξονας – Αποτίµηση του Προστάδιου 

 

Οι µαθητές παρακολουθούν στο youtube απόσπασµα από την Ταινία «Πολίτικη 

Κουζίνα». Αρχικά γνωρίζουν, µαθαίνουν, συνειδητοποιούν τον τρόπο που µιλούσαν 

οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, πώς ήταν η ζωή τους εκεί, πώς 

αντιµετωπίζονταν από τους Τούρκος και πώς τελικά βρέθηκαν στην Ελλάδα. Στη 

συνέχεια έρχονται αντιµέτωποι µε µια σκληρή πραγµατικότητα που δύσκολα την 

αποδέχονται. Δεν τους ενόχλησε τόσο το γεγονός πως οι Τούρκοι δεν ήθελαν τους 

Έλληνες όσο το ότι οι Έλληνες αντιµετώπιζαν αυτούς τους ανθρώπους σαν 

Τούρκους, δεν αποδέχονταν τους ίδιους αλλά και τον τρόπο που µιλούσαν. Η 

καταγωγή και η γλώσσα ήταν αγκάθι γι’ αυτούς. Στην τάξη ακολουθεί συζήτηση και 

το κλίµα είναι συγκινησιακά φορτισµένο, υπάρχει συναισθηµατική φόρτιση µετά την 

προβολή του αποσπάσµατος και τα παιδιά σχολιάζουν µεταξύ τους όλα όσα τους 

προκάλεσαν εντύπωση, ενώ ζητούν από τη δασκάλα να δουν όλη την ταινία. Η 

δασκάλα δεν επεµβαίνει, αφήνει τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα και σηµειώνει 

όλα όσα ακούγονται µέσα στην αίθουσα. Μεταξύ άλλων ακούστηκαν και 

καταγράφηκαν τα παρακάτω: «Πόσο πληγώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, έφυγαν από τον 

τόπο τους, τους έδιωξαν και όταν πήγαν στην Αθήνα έµοιαζαν αποκοµµένοι. Έφταιγε 

άραγε η γλώσσα τους;», «Γιατί η δασκάλα θύµωσε τόσο πολύ µε τη γλώσσα του Φάνη; 

Δεν ήταν και τόσο δύσκολο δα να τον κατανοήσει ή να τον βοηθήσει καλύτερα µε τη 

γραµµατική! Υπερβολική τη βρίσκω», «Τούς έκαναν να νιώθουν κατώτεροι και 

ντρέπονταν γι’ αυτό που είναι». 

Τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε µια πραγµατικότητα η οποία υπήρχε και 

ενδεχοµένως να υπάρχει ακόµα στην κοινωνία µας. Ο κόσµος δεν αποδέχεται το 

διαφορετικό στη γλώσσα εύκολα. Το απόσπασµα της ταινίας αποτέλεσε τελικά 

γροθιά στο στοµάχι των παιδιών! Οι άνθρωποι που είναι διαλεκτόφωνοι δυστυχώς 

υποτιµούνται, µειώνονται και τελικά είτε αναγκάζονται να αλλάξουν τα δεδοµένα 

τους ανεξάρτητα από τις καταβολές τους είτε αποµονώνονται. Αυτό γίνεται από τους 

µαθητές αντιληπτό και αποτελεί εφαλτήριο ώστε να είναι πια σε θέση να κρίνουν 

σωστά γεγονότα και καταστάσεις. Μια µαθήτρια εξέφρασε την εξής απορία,                

«Δηλαδή, κυρία, οι άνθρωποι κρίνονται για την καταγωγή τους αλλά κυρίως κρίνονται 

για τον τρόπο που µιλούν, οπότε ή θα αλλάξουν ή θα µείνουν στάσιµοι στη ζωή τους; 

Πόσο άδικο είναι αυτό»; Οι µαθητές αναγνωρίζουν επίσης και τη δύναµη του 
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σχολείου στο να καθορίζει πράγµατα, να εξυψώνει ή από την άλλη να µειώνει καθώς 

βάζει ταµπέλες στους ανθρώπους ενώ ο ρόλος του θα έπρεπε να είναι 

υποστηρικτικός. 

 

3.4.2 Αποτίµηση – Κυρίως Στάδιο 

 

3.4.2.1 Δραστηριότητα : Ποντιακή διάλεκτος και Κοζανίτικο ιδίωµα 

1η ώρα 

Έχει προηγηθεί συζήτηση µε τη δασκάλα και τους µαθητές και από κοινού 

αποφασίστηκε πως οι γεωγραφικές ποικιλίες µε τις οποίες θα δουλέψουν στη 

συνέχεια του προγράµµατος είναι η Ποντιακή διάλεκτος και το Κοζανίτικο ιδίωµα. 

Και οι δύο περιπτώσεις είναι για τα παιδιά οικείες λόγω καταγωγής,  αλλά και λόγω 

κοινωνικού περιβάλλοντος.  

Η δασκάλα ανακοινώνει στους µαθητές πως στην τάξη θα υποδεχτούν δύο 

καλεσµένους οι οποίοι είναι φυσικοί οµιλητές της Ποντιακής διαλέκτου και του 

Κοζανίτικου ιδιώµατος. Και τα δύο πρόσωπα είναι γνωστά στα παιδιά. Ο φυσικός 

οµιλητής του Κοζανίτικου ιδιώµατος είναι ο δάσκαλός τους στο µάθηµα των 

αγγλικών, ο κ. Γιάννης, γεγονός που τους εντυπωσιάζει και τους ενθουσιάζει 

ιδιαίτερα, διότι όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν και το σηµείωσε η ερευνήτρια στο 

ηµερολόγιό της  «Ποτέ δεν φαντάζονταν τον κ. Γιάννη να µιλάει Κοζανίτικα»! Η 

φυσική οµιλήτρια της Ποντιακής διαλέκτου είναι η γιαγιά µαθήτριας, η κ. Ερασµία, 

γνωστή και αγαπητή στα παιδιά, για την οποία γνώριζαν πολύ καλά πως όχι µόνο 

µιλάει ποντιακά αλλά χορεύει, τραγουδάει και µαγειρεύει επίσης οπότε γι’αυτούς 

ήταν ίσως  αναµενόµενο να είναι καλεσµένη στην τάξη τους. 

Τα παιδιά δουλεύουν σε οµάδες και αποφασίζουν για τις ερωτήσεις που θα 

θέσουν στους καλεσµένους τους. Υπάρχει αρκετή ένταση και µεγάλος ενθουσιασµός 

για όλα όσα ετοιµάζουν να κάνουν. Οι ερωτήσεις καταγράφονται, διαβάζονται στο 

σύνολο της τάξης και οργανώνονται προκειµένου να ολοκληρωθεί το 

ερωτηµατολόγιο για τη συνέντευξη που θα πάρουν από τους φυσικούς οµιλητές. 

 

 

2η ώρα 

Η δασκάλα της τάξης έχει ήδη κάνει συνάντηση και µε τους δύο φυσικούς οµιλητές 

οι οποίοι βοήθησαν στην επιλογή του παραµυθιού, προκειµένου να είναι εύκολο να 
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γραφτεί και να διαβαστεί και στις δύο γεωγραφικές ποικιλίες, ώστε να είναι όσο το 

δυνατό πιο κατανοητό στους µαθητές. 

 Τα παιδιά υποδέχονται στην τάξη τους δύο καλεσµένους. Ο ενθουσιασµός 

τους είναι διάχυτος. Η δραστηριότητα ξεκινά µε τον δάσκαλό τους τον κ.Γιάννη να 

διαβάζει στα Κοζανίτικα το παραµύθι «Η αρκούδα, ου λύκους κι η αλουπού». Οι 

µαθητές παρακολουθούν µε προσοχή την αφήγηση. Δεν έχουν έρθει σ’ επαφή ποτέ 

µε το κείµενο του παραµυθιού οπότε τους είναι άγνωστο. Το ακούν πρώτη φορά και 

µάλιστα σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές ποικιλίες. Ο λόγος που η δασκάλα επέλεξε 

να µην ανακοινώσει ή διαβάσει προηγουµένως στα παιδιά το παραµύθι είναι για να 

µην τα επηρεάσει ώστε να προσπαθήσουν να το κατανοήσουν ακούγοντάς το από 

τους φυσικούς οµιλητές. Στη συνέχεια η σκυτάλη δίνεται στην κ. Ερασµία, η οποία 

διαβάζει στα παιδιά το παραµύθι στην Ποντιακή διάλεκτο «Άρκον, λύκον 

κι’αλεπόν». Η φυσική οµιλήτρια τονίζει στους µαθητές πως τους διαβάζει το 

παραµύθι στα ποντιακά µεν, αλλά έτσι όπως τα µιλούν στο δικό της το χωριό. Τα 

παιδιά κατανοούν πως  ακόµα και τα ποντιακά δεν µιλιούνται παντού µε τον ίδιο 

τρόπο. 

  Στη συνέχεια ακολούθησε η συνέντευξη των µαθητών προς τους φυσικούς 

οµιλητές η οποία δεν περιορίστηκε στις ερωτήσεις  που είχαν ήδη ετοιµάσει αλλά 

εµπλουτίστηκε και µε επιπλέον, εφόσον γεννήθηκε η ανάγκη των µαθητών να 

γνωρίσουν περισσότερες λεπτοµέρειες από τους καλεσµένους τους.  

 

 

3η ώρα 

Οι µαθητές παρακολουθούν το βίντεο της συνέντευξής τους. Ακολουθούν σχολιασµοί 

και προβληµατισµοί που αφορούσαν κυρίως σε θέµατα κοινωνικά.  Στην ερώτηση 
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της δασκάλας αν κατανόησαν την ιστορία του παραµυθιού όλοι απάντησαν θετικά. 

Τα παιδιά άκουσαν σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές ποικιλίες το ίδιο παραµύθι και 

όπως τα ίδια ισχυρίστηκαν, δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να κατανοήσουν το νόηµα 

της ιστορίας. Η ερευνήτρια σηµειώνει στο ηµερολόγιό της «Τα παιδιά δηλώνουν πως 

κατανόησαν µε ευκολία το νόηµα του παραµυθιού», «Υποστήριξαν πως αν κάτι τους 

δυσκόλευε στο Κοζανίτικο παραµύθι το καταλάβαιναν µετά στο ποντιακό ή το 

αντίθετο», «Παρά το γεγονός πως υπήρξαν σηµεία που τους δυσκόλεψαν, τα παιδιά 

δήλωσαν πως δεν στάθηκαν εµπόδιο στο να κατανοήσουν το περιεχόµενο της 

ιστορίας». Τα παιδιά σχολιάζουν:  

«Θα ήταν πολύ ωραία αν είχαµε την ευκαιρία να το ακούσουµε να µας το 

διαβάζουν και σε άλλες γεωγραφικές ποικιλίες! Ένα παραµύθι µε πολλές φωνές»,  

«Τελικά και ο κ. Γιάννης, που είναι δάσκαλος των αγγλικών, µιλούσε 

Κοζανίτικα και τα µιλάει ακόµα και µάλιστα τέλεια, µόνο που αναγκάστηκε να 

προσαρµοστεί στο σχολείο και στο Πανεπιστήµιο γιατί τον κορόιδευαν. Το γνωστό 

bulling που λέγαµε κυρία»!!! 

«Κρίµα να σε αναγκάζουν να βγάζεις εντελώς από µέσα σου τη γλώσσα σου. 

Τόσο δύσκολο ήταν να καταλάβουν όλοι πως ο καθένας έχει τη δική του γλώσσα και να 

τη σεβαστούν»; 

«Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί παλιά! Εγώ θα έλεγα: Ερασµία, ωραία µας 

τα λες στα ποντιακά, πες τα και στην Κοινή Ελληνική τώρα κι εγώ θα σου βάλω 10»! 

«Εγώ στενοχωρήθηκα όταν και οι δύο καλεσµένοι µας είπαν πως του µάλωναν 

που µιλούσαν τη µητρική τους γλώσσα». 

 

Στα παιδιά έχει ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός της αξιολόγησης αλλά και του 

συναισθήµατος! Έχουν µπροστά τους δύο ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν τις ίδιες 

εµπειρίες τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία γενικότερα ως προς τη γλώσσα 

που µιλούσαν και την προφορά τους. Ο ένας κατάφερε να το ελέγξει και 

αναγκάστηκε να το περιορίσει όσο περισσότερο µπορούσε προκειµένου να 

προχωρήσει και να πραγµατοποιήσει τα όνειρά του. Παραδέχεται πως στις σπουδές 

του το Κοζανίτικο ιδίωµα στη γλώσσα του θα αποτελούσε εµπόδιο! Τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται τη δύσκολη κατάσταση µε την οποία ήρθαν αντιµέτωποι οι 

καλεσµένοι τους όταν ήταν κι εκείνοι µαθητές, και όλο αυτό που ξετυλίχτηκε σαν 

ταινία µπροστά τους χαρακτηρίστηκε ως «bulling» της εποχής.  
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       Κυρίως Στάδιο 

3.4.2.2 Δραστηριότητα 2η :Ένα παραµύθι, µία γλώσσα, πολλές ποικιλίες 

Τα παιδιά δουλεύουν και πάλι σε οµάδες,  προκειµένου να ολοκληρώσουν ένα 

φύλλο εργασίας κριτικής αναπλαισιώσης το οποίο προσεγγίζουν κυρίως λεξιλογικά. 

Η πρώτη δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε χρόνο µικρότερο από αυτόν που είχε 

ορίσει η δασκάλα της τάξης. Τα παιδιά δουλεύουν µε πραγµατικό ενθουσιασµό. 

Φαίνεται πως είναι σε θέση να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα µε 

επιτυχία γεγονός που αποδεικνύεται µε την ολοκλήρωσή της.  Και οι τρεις οµάδες 

δούλεψαν οµαδικά και συνεργάστηκαν µε αποτελεσµατικό τελικά τρόπο, ώστε στο 

τέλος κατάφεραν και ολοκλήρωσαν τρία παραµύθια που πραγµατικά προσέγγιζαν 

σχεδόν στο απόλυτο τα αρχικά όπως διαβάστηκαν από τους φυσικούς οµιλητές στην 

Κοινή Ελληνική. Η ερευνήτρια σηµειώνει: «Και οι τρεις οµάδες δούλεψαν µε τον ίδιο 

τρόπο! Φαίνεται πως τα παιδιά κατανόησαν πλήρως το περιεχόµενο και το νόηµα της 

ιστορίας του παραµυθιού και κατάφεραν να γράψουν τη δική τους εκδοχή στην 

Κοινή Ελληνική. Σε πολλά σηµεία καταλαβαίνει κανείς πως έγινε προσπάθεια 

µετάφρασης των λέξεων, ώστε να αποδοθεί η ακριβέστερη ερµηνεία τους». 

Εξαιρετικές και οι τρεις προσπάθειες! 

Στη δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται οµαδικά να ξεχωρίσουν και 

να καταγράψουν ποια χαρακτηριστικά εντοπίζουν σε κάθε µία από τις περιπτώσεις 

των γεωγραφικών ποικιλιών έτσι όπως διαβάστηκαν µέσα στην τάξη. Στους πίνακες 

που ακολουθούν είναι οι απαντήσεις των οµάδων όπως δόθηκαν. 

 

Οµάδα Α΄ 

Ποντιακή διάλεκτος Κοζανίτικο ιδιώµα 

Πίσω από τα ουσιαστικά βάζουν ένα (ν) 

για παράδειγµα λένε «άρκον, λύκον, 

αλεπόν»,  

Τα θηλυκά άρθρα τα αλλάζουν και στη 

θέση τους βάζουν αρσενικό. Για 

παράδειγµα: Μιά ηµέρα – Έναν ηµέραν. 

Κάποια ρήµατα τα κόβουνε  όπως για 

παράδειγµα : Ευρίκ΄νε 

Χρησιµοποιούν πολύ την απόστροφο 

αφού χάνονται από τις λέξεις τα 

φωνήεντα π.χ β΄νό – βουνό 

Το (ο) γίνεται (ου), λύκους, πουδάρια. 

Μερικές φορές το (ε) γίνεται (ι)  πιδιά, 

βύζινα, κιρό 

Άλλες φορές το (ε) γίνεται (ου) αλεπού – 

αλουπού 

Όταν οι λέξεις τελειώνουν σε 
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οποιοδήποτε (η,ι) τότε αυτό δεν 

ακούγεται. Ελαφάκ, κεφάλ, διχρον. 

 

Οµάδα Β΄ 

Ποντιακή διάλεκτος Κοζανίτικο ιδίωµα 

Στη θέση του αόριστου άρθρου (ένας µία 

ένα) χρησιµοποιούν « έναν ηµέραν» 

Οι λέξεις σχεδόν όλες τελειώνουν µε το 

(ν) 

Στη θέση του (δε) και (δεν) βάζουν το 

(κι) ή (κ’)  για παράδειγµα δεν γνώρισα 

γίνεται κ’ εγνώρτσα 

Όταν ρωτάνε το (τι) Τι κάνεις;  

Γίνεται (ντο) Ντο εφτάς;  

Το οριστικό άρθρο (ο) γίνεται  (ου) 

Ο λύκος – ου λύκους 

Πολύ συχνά τα φωνήεντα εξαφανίζονται 

και στη θέση τους µπαίνει απόστροφος 

Σε µια λέξη υπάρχουν επιπλέον σύµφωνα 

Συµφώντσαν , σκώθκιν 

Σχεδόν όλες οι λέξεις τελειώνουν σε 

σύµφωνο 

 

 

Οµάδα Γ 

Ποντιακή διάλεκτος Κοζανίτικο ιδίωµα 

Κάνουν ερώτηση χρησιµοποιώντας το 

(ντο) αντί για το (τι;) 

Στο τέλος των λέξεων προσθέτουν ένα 

(ν) 

Στη θέση του (δεν) µπαίνει το (κι) 

Δεν ξέρω – κι ξέρω 

Κόβουν από τις λέξεις τους τα φωνήεντα 

Αλεπού – αλ’ που 

Μικρό –µ’κρο 

Το (ο) γίνεται (ου) 

Ο λύκος – ου λύκους 

Το ίδιο γίνεται και µέσα στις λέξεις για 

παράδειγµα γειτονιά -  γειτουνιά 

Μέσα στις λέξεις τα φωνέντα αλλάζουν 

και από (ε) και (ο) γίνονται (ι) και (ου) 

Ξιπατουµέν, κιφάλ, πιδιά 

 

Οι οµάδες εντοπίζουν πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της φωνολογίας 

και της µορφολογίας των δύο περιπτώσεων και κάνουν πολύ καλή προσπάθεια στην 

επεξήγησή τους  χρησιµοποιώντας και παραδείγµατα. 

Για την Ποντιακή διάλεκτο όλοι εντόπισαν: 

• το αρνητικό µόριο δεν αντικαθιστά το κι  
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• Η διατήρηση του τελικού (ν) που εκτείνεται σε πολλές λέξεις 

• Η ερωτηµατική αντωνυµία που στην ποντιακή είναι το ντο 

Για το Κοζανίτικο ιδίωµα τα παιδιά εντοπίζουν : 

•  Το φαινόµενο της αποβολή  αλ’ που, β’νο, δ’λεια 

• της κώφωσης όπου το (ε) και το (ο) γίνεται (ι) και (u) κιφαλ, 

κιρό, αλουπού, ξιπατουµεν 

σκέφκι, συµφώντσαν 

Στην τρίτη δραστηριότητα οι οµάδες των µαθητών καλούνται να συγγράψουν τα 

λεξικά των δύο παραµυθιών. Οι προσπάθειες των παιδιών φαίνεται πως δεν 

περιορίστηκαν µόνο σε λέξεις που θα τους ήταν εύκολο να αποδώσουν νόηµα και 

εξήγηση, προσπερνώντας τα δύσκολα σηµεία του παραµυθιού σε κάθε µία από τις 

περιπτώσεις αλλά αντιθέτως έβαλαν τους εαυτούς τους στη διαδικασία να αποδώσουν 

νόηµα σε δυσνόητες λέξεις µέσα από τα συµφραζόµενα της εκάστοτε παραγράφου. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτών των προσπαθειών είναι τα παρακάτω: 

 

Λεξικό παραµυθιού στην Ποντιακή 

διάλεκτο 

Λεξικό παραµυθιού στο Κοζανίτικο 

ιδίωµα 

 

αδά – εδώ 

ενούτζεν – σκεφτόταν 

εντάµαν – µαζί  

εξέβαν – βγήκαν 

επίκαν –έκαναν 

εσέγγεν – έσκυψε 

σο ραχίν – στο βουνό 

τέρεσεν – κοίταξε 

 

αντάµα –µαζί 

καταής – τους ρίχνει κάτω 

κατσκέλα τς – πονηριά, κουτσουκέλα 

πνίθκιν – πνίγηκε 

συλλουιούνταν –σκεφτόταν 

τρανήτιαρους – µεγαλύτερος 

ψίχα – λιγάκι, λίγο 

 

 

 

Η ερευνήτρια σηµειώνει στο ηµερολόγιό της: «Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά 

φαίνεται να δυσκολεύτηκαν λιγάκι περισσότερο, µια στρατηγική που εφαρµόστηκε και 

από τις τρεις οµάδες είναι να ανατρέχουν και στα δύο κείµενα (ποντιακό και 

κοζανίτικο) προκειµένου να καταφέρουν να δώσουν όσο το δυνατό σωστότερο νόηµα 

στις λέξεις. Επίσης πολύ συχνά ζητούσαν τη βοήθεια της δασκάλας ή τη γνώµη των 
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άλλων οµάδων. Λέξεις που δεν κατάφεραν να ερµηνεύσουν τις παρέκαµψαν τελείως 

κάτι που φαίνεται να έγινε και στην πρώτη δραστηριότητα της απόδοσης του 

παραµυθιού στην Κοινή Ελληνική». 

 

3.4.3 Αποτίµηση Μεταστάδιο 

3.4.3.1 Επιτραπέζιο παιχνίδι «Ο Άνεµος και ο Ήλιος» 

 

 Μια δραστηριότητα που άρεσε πολύ στα παιδιά και διασκέδασαν παίζοντάς τη. Είχε 

σχετικά υψηλό βαθµό δυσκολίας µιας και τα καρτελάκια των διαλόγων του Ήλιου 

και του Άνεµου ήταν γραµµένα στα Ποντιακά και τα Κοζανίτικα οπότε οι µαθητές 

καλούνταν να καταλάβουν από τους διαλόγους ποιος χαρακτήρας είναι Κοζανίτης και 

ποιος Πόντιος αρχικά και στη συνέχεια να κατανοήσουν τους διαλόγους και να τους 

βάλουν στη σωστή σειρά ώστε τελικά να γίνει ανάλογη αντιστοίχηση µε της εικόνες 

του παιχνιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εικ.1 Η ιστορία χωρίς διαλόγους  
εικ2 οι διάλογοι όπως δόθηκαν στα παιδιά  

  Τα παιδιά τοποθετούν τους διαλόγους  στο σωστό πλαίσιο 

Παρουσίαση της Ιστορίας «ο ΄Ηλιος και ο Άνεµος» 
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3.4.3.2 Θεατρικό παιχνίδι «Ο Άνεµος και ο Ήλιος» 

 

 Η συγκεκριµένη δραστηριότητα προέκυψε έπειτα από παρότρυνση των ίδιων των 

µαθητών οι οποίοι για καιρό στα διαλείµµατα  έπαιζαν ξανά και ξανά το επιτραπέζιο 

της προηγούµενης δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα να µάθουν τους διαλόγους και µε 

προφορά. Σύντοµα γεννήθηκε η ιδέα να ανεβάσουν σαν µικρή παράσταση την 

ιστορία αυτή µε τους ήρωες ως Πόντιο και Κοζανίτη στην τελετή λήξης της χρονιάς.  

Η ερευνήτρια σηµειώνει στο ηµερολόγιο: «Είναι τόσο όµορφο οι µαθητές να γεννούν 

ιδέες για το πρόγραµµα που δουλεύουν τόσο καιρό στο σχολείο, γεγονός που 

αποδεικνύει πως όχι απλώς δεν κουράστηκαν αλλά το ενδιαφέρον τους διατηρείται και 

προφανώς µεγαλώνει! Τα παιδιά απέκτησαν γνώση αλλά και ευαισθησία και µε 

ενθουσιασµό και αγάπη προσεγγίζουν την οποιαδήποτε δραστηριότητα καλούνται να 

υλοποιήσουν». 
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        3.5 Δραστηριότητα : Οι Γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από το Θέατρο Σκιών 

 

 Οι µαθητές παρακολουθούν την παράσταση «ο Καραγκιόζης  Γραµµατικός» στο 

Youtube και εξαρχής αναγνωρίζουν πως οι γεωγραφικές ποικιλίες έχουν δυναµική 

θέση στις ιστορίες του Καραγκιόζη. Αναγνώρισαν µε ευκολία τις φιγούρες που 

µιλούν µε διαλέκτους και τις µιµούνται µε µεγάλη επιτυχία!  Μια µαθήτρια 

χαρακτηριστικά ανάφερε «Η πολυµορφία της γλώσσας κάνει τον Καραγκιόζη πιο 

παραδοσιακό», µία άλλη παρατηρεί εύστοχα: «Άλλωστε, κυρία, ο Καραγκιόζης  

ταξιδεύει µε τον θίασό του από τόπο σε τόπο, είναι λογικό να υπάρχουν  πολλές και 

διαφορετικές φωνές της Ελληνικής γλώσσας στις παραστάσεις του». Η ερευνήτρια 

σηµειώνει: «Πολλές φορές οι µαθητές έχουν παροµοιάσει τις διαλέκτους και τα 

ιδιώµατα µε χρώµατα, αναφέρουν συχνά πως η Γλώσσα έχει χρώµατα! Στην 

παράσταση του Καραγκιόζη αυτό το τονίζουν συχνότερα κι επαναλαµβάνουν συνεχώς 

πως αυτό το χρώµα κάνει την παράσταση ενδιαφέρουσα». Τα παιδιά αναγνωρίζουν πια 

την πολυµορφία της Ελληνικής γλώσσας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κι αν τους 

ζητηθεί να δουλέψουν και προσεγγίζουν αυτό το θέµα µε ευαισθησία και σεβασµό 

τόσο που οι παρατηρήσεις τους ξεπερνούν τις προσδοκίες της ερευνήτριας. Από τις 

πιο ουσιαστικές παρατηρήσεις και αντιπροσωπευτικές αυτής της ευαισθησίας είναι 

εκείνη που έγινε από την πλευρά κάποιου µαθητή κατά τη διάρκεια της προβολής:      

«Οι χαρακτήρες που µιλούν διαφορετικά κάνουν την παράσταση πιο ενδιαφέρουσα, 

χαρίζουν γέλιο, όχι γιατί είναι αστεία η γλώσσα µας όταν ακούγεται διαφορετικά αλλά 

γιατί ο Καραγκιόζης  είναι ένας πετυχηµένος κωµικός». 

    

    3.5.1 Αποτίµηση –Κυρίως Στάδιο 

 

 Στη συγγραφή του σεναρίου προκειµένου να ανεβάσουν έπειτα τη δική τους 

παράσταση οι οµάδες δούλεψαν µε µεγάλη επιτυχία. Φαίνεται πλέον πως οι ποικιλίες 

κέρδισαν µεγάλη εκτίµηση από την πλευρά των παιδιών και αποτελούν πια κοµµάτι 

των καθηµερινών τους συνηθειών. Είναι παιχνίδι πια για τους µαθητές να εντοπίζουν 

οπουδήποτε γεωγραφικές ποικιλίες και να τις αναγνωρίζουν. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της δραστηριότητας αποδεικνύεται πως τα παιδιά ενεργοποίησαν την προϋπάρχουσα 

γνώση τους σχετικά µε το Θέατρο Σκιών και αξιοποίησαν  µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τη γνώση που έχουν κατακτήσει κατά τη διάρκεια όλου του προγράµµατος. 

Παρά το γεγονός πως η Ποντιακή Διάλεκτος και το Κοζανίτικο ιδίωµα είχαν 
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ξεχωριστή θέση στις δραστηριότητες που προηγήθηκαν τα παιδιά επέλεξαν να 

χρησιµοποιήσουν στα σενάριά τους  ποικιλίες,  άλλες από διάφορα µέρη της Ελλάδας 

κάτι που βοήθησε στο να µελετήσουν κι άλλες γεωγραφικές ποικιλίες, αλλά και να 

τις οικειοποιηθούν επίσης και µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία. 

 

3.5.2 Αποτίµηση – Μεταστάδιο 

Η δηµιουργία σεναρίων από τις τρεις οµάδες είχε σαν φυσικό επακόλουθο τα σενάρια 

αυτά να γίνουν παραστάσεις και να ανέβουν στη σκηνή στα πλαίσια της τελετής 

λήξης της σχολικής  χρονιάς. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιούνταν 

πρόβες µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων. Τα παιδιά πολύ συχνά 

µιλούσαν Ζακυνθινά σαν να ήταν ο Νίονιος ή µιµούνταν ακόµα συχνότερα τον 

Μπαρµπα Γιώργο. Πλέον για τους µαθητές οι γλωσσικές ποικιλίες δεν είναι 

στερεότυπα αστείες ή κατώτερες της Κοινής Ελληνικής αντιθέτως θεωρούν προσόν 

να µπορούν να µιλούν διαφορετικά, να αναγνωρίζουν τις ποικιλίες και να 

εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους ανακαλύπτοντας και µαθαίνοντας συνεχώς νέες 

λέξεις και εκφράσεις. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Αποτίµηση συνεντεύξεων της  ικανοποίησης των µαθητών από το 
πρόγραµµα 
 

 Μέσα από τη µελέτη των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολόγιου  που συµπλήρωσαν 

οι µαθητές  φαίνεται πως το πρόγραµµα είχε επιτυχία. Τα παιδιά δήλωσαν όλα στο 

σύνολο πως όχι µόνο τους άρεσαν οι δραστηριότητες αλλά λάτρεψαν κάθε βήµα που 

προχωρούσαν και µε αγωνία περίµεναν το καινούριο που θα συναντούσαν και θα 

µάθαιναν.  Ενώ αρχικά το θέµα τους φάνηκε ανιαρό και από τους 15 µαθητές οι 12 
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δήλωσαν πως σε καµία περίπτωση δεν φαντάζονταν πως το πρόγραµµα πάνω στο 

οποίο θα δούλευαν όλους αυτούς του µήνες θα τους κέρδιζε και θα το απολάµβαναν, 

αντιθέτως ισχυρίστηκαν πως περίµεναν κάτι πολύ βαρετό και δύσκολο, τελικά από 

την πρώτη κιόλας δραστηριότητα ενθουσιάστηκαν και είχαν περιέργεια για τη 

συνέχεια. Επίσης η πλειοψηφία των µαθητών δήλωσε πως δεν ήξερε ξεκάθαρα τι 

είναι οι γλωσσικές ποικιλίες παρόλο που είχαν κατά νου πως σε διάφορα µέρη της 

Ελλάδας η οµιλία των κατοίκων διαφέρει από την Κοινή Ελληνική. Όλοι οι µαθητές 

υποστήριξαν πως η πορεία τους προγράµµατος τους άρεσε και πολλοί το 

παροµοίασαν µε ταξίδι. Αυτό που άγγιξε τους περισσότερους µαθητές ήταν το 

γεγονός πως µικρά παιδιά σαν κι εκείνους τιµωρούνταν γιατί οι γεωγραφικές 

ποικιλίες δεν είχαν καµία αξιότιµη θέση όχι µόνο στην κοινωνία αλλά κυρίως στο 

σχολείο. Στην ερώτηση ποια δραστηριότητα ξεχώρισες και γιατί, όλοι οι µαθητές 

ξεχώρισαν περισσότερες από µία και συγκεντρωτικά φαίνεται πως οι συνεντεύξεις 

των συγγενών και των φυσικών οµιλητών καθώς και το θεατρικό παιχνίδι µε το 

Θέατρο Σκιών κερδίζουν στις προτιµήσεις τους αλλά µε µικρή διαφορά σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες. Χαρακτηριστικό είναι πως πολλά παιδιά έγραψαν πως δυσκολεύονται 

να ξεχωρίσουν κάποιες ενώ ορισµένα σηµείωσαν πως όλες οι δραστηριότητες ήταν 

ωραίες. Οι δραστηριότητες που τους δυσκόλεψαν ήταν οµόφωνα εκείνες που έπρεπε 

να δουλέψουν πάνω στη γλώσσα, τα φύλλα εργασίας που αφορούσαν την Ποντιακή 

διάλεκτο και το Κοζανίτικο ιδίωµα. 

           Όλοι οι µαθητές δήλωσαν πως οι γλωσσικές ποικιλίες είναι κοµµάτι του 

σχολείου και δεν πρέπει να λείπουν από τα βιβλία τους. Μία µαθήτρια ανάφερε πως 

µόνο κερδισµένοι µπορούµε να είµαστε αφού θα καταφέρναµε να έχουµε πιο πλούσιο 

λεξιλόγιο και θα αγαπούσαµε περισσότερο τη γλώσσα µας. Ο λόγος για τον οποίο οι 

γεωγραφικές ποικιλίες δεν έχουν θέση στα βιβλία µας τα παιδιά πιστεύουν πως είναι 

πρώτα απ’ όλα για να µιλούν όλοι οι Έλληνες µε τον ίδιο τρόπο και να επικοινωνούν 

πιο εύκολα, ενώ πολλοί µαθητές ανέφεραν την λέξη «κόµπλεξ» στις απαντήσεις τους! 

Πιο συγκεκριµένα έγραψαν: «ο κόσµος νοµίζει ότι έτσι µιλούν οι αγράµµατοι και οι 

γέροι, έχουν κόµπλεξ µε τη γλώσσα οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν τις 

γλωσσικές ποικιλίες στο «µορφωµένο» σχολείο µας»! « Από κόµπλεξ να µη µας πουν 

χωριάτες». Σε ό,τι αφορά στις διαφηµίσεις και τις  ταινίες οι περισσότεροι µαθητές 

δήλωσαν πως οι γλωσσικές ποικιλίες χρησιµοποιούνται για να προκαλέσουν γέλιο 

στον τηλεθεατή και να τραβήξουν την προσοχή του. Κάποιοι ανέφεραν πως µε λάθος 

τρόπο χρησιµοποιούνται και παρουσιάζονται από την τηλεόραση.  
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        Η  στάση των παιδιών απέναντι στο πρόγραµµα είναι θετική και προκύπτει πως 

προσεγγίζουν το θέµα της γλώσσας µε µεγάλη ευαισθησία, καθώς έχουν αποκτήσει 

επίγνωση ως προς την κοινωνιογλωσσική πραγµατικότητα αλλά και τη χρήση της 

γλωσσικής ποικιλίας από τα Μέσα Μαζικής Κουλτούρας. 

 
3.7  Συµπεράσµατα 
 
 
 Οι δραστηριότητες του προγράµµατος σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και 

ολοκληρώθηκαν πάνω σε ορισµένο πλάνο θέτοντας συγκεκριµένους στόχους που 

αφορούσαν την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ως προς τις γλωσσικές ποικιλίες, 

την ύπαρξή τους, την πορεία τους και την αντιµετώπισή τους από την κοινωνία και το 

Εκπαιδευτικό Σύστηµα, την απόκτηση κριτικής επίγνωσης, προκειµένου να 

απεγκλωβιστούν από τα στερεότυπα που κυριαρχούν. 

 Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος φαίνεται πως φέρουν θετικό πρόσηµο 

γεγονός που µας δίνει το δικαίωµα να πούµε πως οι µαθητές του δηµοτικού είναι σε 

θέση δίνοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια, το ανάλογο υλικό και µέσα σε ανάλογο 

κλίµα να αναδιαµορφώσουν τις απόψεις τους, να αλλάξουν στάση, σκέψη και άποψη  

ως προς τις γλωσσικές ποικιλίες και τελικά να αποτελέσουν πυλώνα µιας αλλαγής 

στη νοοτροπία που ενδεχοµένως να θεωρείται και αναγκαία. 

  Τα παιδιά αν και αρχικά φαίνονταν επιφυλακτικά, έδειξαν µια στάση που 

δήλωνε αµφιβολία για την πορεία του προγράµµατος, γεγονός που δηµιούργησε στην 

ερευνήτρια την εντύπωση πως πράγµατι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που αφορούν 

στη γλώσσα γενικότερα έχουν εδραιωθεί για τα καλά στην σκέψη και στη στάση των 

µαθητών. Με την ανακοίνωση του θέµατος ακούστηκαν σχόλια όπως « Καλά, κυρία, 

µε τόσο βαρετό θέµα θα ασχοληθούµε; Ας δουλέψουµε κάτι που θα έχει σχέση µε το 

διάστηµα» «Ωχ! Την κάψαµε την ώρα της Ευέλικτης...». Ωστόσο από τις πρώτες 

κιόλας ηµέρες το κλίµα άλλαξε. Οι δραστηριότητες που δουλέψαµε ήταν 

πολυτροπικές, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται από τα παιδιά σαν παιχνίδι και σε 

συνδυασµό µε την παιγνιώδη προσέγγιση του θέµατος από την πλευρά της δασκάλας 

είχαν ως αποτέλεσµα να υπάρξει ενθουσιασµός, ο οποίος σταδιακά ενισχύονταν και 

µε την ολοκλήρωση των δράσεων του 1ου άξονα οι µαθητές εξέφραζαν ήδη τις ιδέες 

τους, τις απόψεις και έκαναν προτάσεις για δραστηριότητες που θα µπορούσαν να 

ενταχθούν στο πρόγραµµά µας. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος ώστε οι στερεοτυπικές 

αντιλήψεις που προφανώς είχαν διαµορφώσει έως τώρα ως προς την γλωσσική 
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ετερότητα να εξαλειφθούν, µε αποτέλεσµα να κυριαρχήσει τελικά µια βαθιά 

ευαισθησία µε την οποία αντιλαµβάνονταν πλέον το θέµα της γλώσσας και των 

ποικιλιών της. 

 Το επίπεδο των µαθητών του συγκεκριµένου τµήµατος θα χαρακτηριζόταν 

από τη δασκάλα χωρίς κανένα δισταγµό υψηλό, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στην επιλογή και τη διαµόρφωση των δραστηριοτήτων. Οι µαθητές µε 

χαρακτηριστική ευκολία κατάφερναν να πραγµατοποιούν τις δράστηριότητες που 

τους δίνονταν. Ο ρόλος τους ήταν δυναµικός µιας κι ενεργούσαν µε ενθουσιασµό και 

αυθορµητισµό, µε αποτέλεσµα κάθε νέο βήµα που γινόταν να αποτελεί ένα επιπλέον 

λιθαράκι για την οµαλή και αποτελεσµατική και τελικά θετική ως αποτέλεσµα 

έκβαση του προγράµµατος. Τα συναισθήµατα που επικράτησαν όλο τον καιρό ήταν 

ποικίλα, πολύ συχνά τα παιδιά φαίνονταν συγκινηµένα, στις συνεντεύξεις των 

συγγενών τους, στην προβολή της ταινίας «Πολίτικη Κουζίνα», στην εξιστόρηση των 

φυσικών οµιλητών για την προσωπική τους εµπειρία αλλά και κατά την προβολή της 

ταινίας «Το µόνον της ζωής µου ταξίδιον» και άλλες φορές εξέφραζαν το θυµό τους 

για τη στάση του κόσµου, των ανθρώπων γύρω µας αλλά κυρίως για τη στάση του 

πιο σηµαντικού ίσως παράγοντα που θα µπορούσε να χαράξει διαφορετική πορεία 

στο συγκεκριµένο θέµα, του ίδιου του σχολείου που χωρίς δισταγµό έριξε στον 

Καιάδα τις γεωγραφικές ποικιλίες ταπεινώνοντας όσους τις µιλούσαν και τις µιλούν, 

µε στόχο τη γλωσσική οµοιογένεια.  

 Σηµαντική υπήρξε η συνεργασία και η ουσιαστική βοήθεια από την πλευρά 

των γονιών. Αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι διοχέτευαν συνεχώς την τράπεζα υλικού 

του προγράµµατος που είχε δηµιουργήσει εξαρχής η δασκάλα µε  τραγούδια, 

ποιήµατα, ιστορίες, ήθη και έθιµα. Ένας πατέρας µάλιστα πρότεινε να στείλουν σαν 

σύλλογος γονέων αίτηµα στο διευθυντή να ορίσει την παγκόσµια ηµέρα Ελληνικής 

γλώσσας ως αφιερωµένη στη γλώσσα και τις ποικιλίες της και να γίνεται γιορτή κάθε 

χρόνο στο σχολείο. Με ευχάριστο κλίµα, µεγάλη  ανταπόκριση και µε θετική διάθεση 

ολοκληρώνονταν τα στάδια του προγράµµατος  γεγονός που δηλώνει πως  εκτός από 

την αρχική στάση των µαθητών δεν ήρθαµε αντιµέτωποι µε ζητήµατα που θα 

σχετίζονταν µε στερεοτυπικές θέσεις και αντιλήψεις, το αντίθετο µάλιστα. 

 Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας της δηµιουργίας του γενεαλογικού 

δέντρου του κάθε παιδιού, οι µαθητές  διαπίστωσαν πως η ετερογένεια υπάρχει και 

µάλιστα είναι έντονη µεταξύ των µελών του ευρύτερου οικογενειακού τους κύκλου.  
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 Σηµαντικό είναι να αναφερθεί πως η δασκάλα της τάξης µετά την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος παρουσίασε στους µαθητές τη δράση και τα 

αποτελέσµατα µιας προηγούµενης προσπάθειας που είχε πραγµατοποιήσει στο 

σχολείο του Τρανοβάλτου µε µαθητές της Α’ τάξης Δηµοτικού. Η έκπληξη των 

µαθητών ήταν ανάλογη µε εκείνη της δασκάλας τους όταν είχε διαπιστώσει  πως οι 

µαθητές της εκτός σχολείου  µιλούσαν µε το ιδίωµα της περιοχής τους και µάλιστα µε 

καµάρι υποστήριξαν πως αυτό αποτελεί µια επιπλέον γλώσσα, ένα συν  µεγάλο, στο 

µικρό βιογραφικό τους! Μιλάµε χωριάτικα, κυρία, της είχαν πει τότε.  Οι µαθητές 

της τάξης αντιδρούν έντονα σε όλο αυτό. Δυσκολεύτηκαν να φανταστούν πως τα 

στερεότυπα και οι προκαταλήψεις έχουν τόσο µεγάλη δύναµη ώστε στις µέρες µας, 

µικρά παιδιά χωρίς ποτέ κανείς να τους το ζητήσει να θεωρούν αυτονόητο και να 

καταφέρνουν µε τόση µεγάλη ευκολία να «καµουφλάρουν» τη γλώσσα τους, την 

προφορά τους  µέσα στην τάξη ενώ έξω από τα τείχη των «πρέπει» να µιλούν 

ελεύθερα την ποικιλία της περιοχής τους µε περηφάνια. Λειτουργούν αυτόµατα 

σχεδόν, χωρίς δεύτερη σκέψη, πώς καλλιεργήθηκε άραγε όλο αυτό; Προβληµατισµοί 

που αποτέλεσαν τροφή για σκέψη για τους µαθητές. Η παρέµβαση αυτή 

αδιαµφισβήτητα πυροδότησε ακόµα περισσότερο την άποψη  και την αντίληψή τους 

ως προς τη θετική πλέον προσέγγιση στις γεωγραφικές ποικιλίες της γλώσσας. 

  Ένα επίσης χαρακτηριστικό συµβάν ήταν,  όταν έλαβε χώρα στο πρόγραµµα 

η δραστηριότητα µε τις διαφηµίσεις και υπήρξε πραγµατικά καταιγισµός προτάσεων 

για προβολή διαφηµίσεων από την πλευρά των µαθητών «Θυµάσαι κυρία τη 

διαφήµιση µε την Τασούλα; Να τη δούµε κι αυτή»; «Ήταν κι εκείνη µε τον αστυνοµικό 

που µιλούσε χωριάτικα», «ο παππούς και η γιαγιά που κάνει γιόγκα»! Αποδεικνύεται 

πως τα παιδιά είχαν συγκρατήσει στο νου τους πολλές από τις διαφηµίσεις που 

προβάλλουν τη γλωσσική ετερότητα. Η χιουµοριστική διάθεση των διαφηµίσεων είναι 

αυτή που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και έχει διατηρήσει στη µνήµη τους τις 

εν λόγω διαφηµίσεις, γεγονός το οποίο τα παιδιά  αναγνωρίζουν, αντιλαµβάνονται 

πως ο δηµιουργός χρησιµοποιεί τη γλώσσα προκειµένου να δηµιουργήσει 

χιουµοριστική διάθεση. Στην τάξη επικράτησε ενθουσιασµός και πολλοί µαθητές 

µιµούνταν τους πρωταγωνιστές των διαφηµίσεων ενώ στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων γνώριζαν τους διαλόγους από έξω. Προκειµένου η ερευνήτρια να 

διαπιστώσει αν οι µαθητές αντιλαµβάνονται την γλωσσική ετερότητα όχι µόνο ως 

γεωγραφική αλλά και ως κοινωνική παρά το γεγονός πως το πρόγραµµα 

πραγµατεύονταν τις γεωγραφικές ποικιλίες, προέβαλε διαφηµίσεις που αφορούσαν 
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στις κοινωνικές ποικιλίες. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν µε ιδιαίτερη ευκολία. 

Αντιλήφθηκαν πως ο στόχος της διαφήµισης είναι να προβάλει τη διαφορά στην 

οµιλία µεταξύ παιδιών και γονιών ή παιδιών και ηλικιωµένων! «Κυρία το παιδί της 

λέει έφαγα Χ, που σηµαίνει µε απέρριψαν και η µαµά του, του λέει πραγµατικά ό,τι να 

‘ναι, αφού νοµίζει πως έφαγε κάτι στην κυριολεξία». «Πολλές φορές συµβαίνει να λέω 

στους γονείς µου κάτι και να µου απαντούν µε άσχετες κουβέντες. Προχθές  που µε 

ρώτησαν πώς ήταν το τεστ των µαθηµατικών, εγώ τους απάντησα «τίµιο» και µε 

κοίταζαν σαν να ήµουν εξωγήινος». Την ιστορία αυτή συνόδευαν γέλια από την 

πλευρά των παιδιών. Όταν η δασκάλα τους ρώτησε αν µπορούν να ορίσουν µε δικά 

τους λόγια πώς θα ονόµαζαν τη γλώσσα αυτή, ακούστηκαν τα ακόλουθα 

αξιοσηµείωτα: «γλώσσα των παιδιών», «γλώσσα των νέων», «γλώσσα της νεολαίας»! 

Τα παιδιά έχουν ήδη γλωσσικές εµπειρίες και παρά το γεγονός πως η διαφήµιση που 

προβλήθηκε ήταν αρκετά παλιά και δεν την γνώριζαν µε ευκολία αναγνώρισαν πως 

προβάλλει µια ποικιλία που δεν τους είναι άγνωστη αντιθέτως την αντιλαµβάνονται 

πλήρως αφού προφανώς είναι γνώστες της και οµιλητές της. Άλλωστε δεν είναι 

τυχαίο πως µε τεράστια ευστοχία όρισαν τη γλώσσα που µόλις άκουσαν και 

επεξεργάστηκαν ως «γλώσσα των νέων»! 

 Τα παιδιά ενεργοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση τους, την οποία ενισχύουν 

µε όσα κατακτούν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος και καταφέρνουν να 

αποκτούν επίγνωση σε ό,τι αφορά τις κοινωνιογλωσσικές περιπτώσεις που καλούνται 

να επεξεργαστούν και να αναλύσουν. Για παράδειγµα, δικαιολόγησαν πως στην 

διαφήµιση της Aegean στόχος του διαφηµιστή ήταν να τραβήξει την προσοχή των 

τουριστών που θέλουν να επισκεφθούν την Κάρπαθο. «Δεν πάµε σε ένα νησί κυρία 

επειδή οι κάτοικοί του µιλούν αστεία, αλλά για να ζήσουµε κι εµείς όπως κι εκείνοι, να 

µάθουµε γι’αυτόν τον τόπο όλα τα ωραία του και µέσα σε όλα είναι και ο τρόπος που 

µιλούν, Σωστά»; Τα παιδιά αντιλαµβάνονται πλήρως την πραγµατικότητα, είναι σε 

θέση να κατανοήσουν και να διαχωρίσουν τις περιπτώσεις και να τις αξιολογήσουν 

ανάλογα. Αναγνωρίζουν πως τα στερεότυπα υπάρχουν και προβάλλονται µε τρόπο 

τέτοιο που τα ενισχύει όλο και περισσότερο. 

 Όταν υποδέχτηκαν στην τάξη τους φυσικούς οµιλητές του Κοζανίτικου 

ιδιώµατος και της Ποντιακής διαλέκτου, η έκπληξή τους ήταν µεγάλη που ο 

δάσκαλός των Αγγλικών ήταν αυτός που ήρθε  να τους µιλήσει Κοζανίτικα. Στην 

επεξεργασία της συνέντευξης που ακολούθησε µετά την επίσκεψη τα παιδιά 

παραδέχτηκαν στην δασκάλα τους πως δεν φαντάζονταν ποτέ πως ο κ. Γιάννης θα 
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µιλάει άπταιστα Κοζανίτικα πόσο ακόµα πως θα είναι κι εκείνος ένας από τους 

πολλούς που δέχτηκαν πίεση ώστε να αλλάξουν την οµιλία τους στο σχολείο. Η 

αιτιολόγηση της έκπληξής του δεν ήταν άλλη από το γεγονός πως ο κ. Γιάννης ήταν 

δάσκαλος, είχε πάει στο Πανεπιστήµιο, οπότε τους ήταν δύσκολο αρχικά να 

συνδέσουν αυτά τα δύο δεδοµένα µεταξύ τους, Πανεπιστήµιο και Κοζανίτικο ιδίωµα! 

Γίνεται αντιληπτό πως παρά το γεγονός πως τα παιδιά είχαν µπει στη σφαίρα µιας 

άλλης λογικής πια, είχαν αποκτήσει µια ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στις γλωσσικές 

ποικιλίες, είχαν έρθει αντιµέτωπα µε ιστορίες δικών τους ανθρώπων και απέδειξαν 

πως σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσε η κριτική τους αντίληψη ωστόσο το 

κοινωνιογλωσσικό προφίλ του δάσκαλού τους ήταν αυτό που τους εµπόδιζε να 

σκεφτούν ανεπηρέαστοι, οπότε η στερεοτυπική αντίληψη πως οι δάσκαλοι µιλούν 

σωστά επικράτησε στη σκέψη τους παρά το γεγονός πως µία µαθήτρια ισχυρίστηκε 

πως η προφορά του κ. Γιάννη είναι χαρακτηριστική και θα έπρεπε να το είχαν 

καταλάβει. Κάτι αντίστοιχο ισχυρίστηκαν και για την περίπτωση της κυρίας 

Ερασµίας. Τους ήταν απόλυτα λογικό, φυσιολογικό και καθόλου περίεργο µια γιαγιά 

από το χωριό, που δεν έχει πάει στο σχολείο να έρθει να µας µιλήσει ποντιακά! Το 

περίεργο για τα παιδιά θα ήταν και η κυρία Ερασµία να είχε τελειώσει το 

Πανεπιστήµιο. Προκειµένου να κατανοήσουν πως το µορφωτικό επίπεδο των 

ανθρώπων και κυρίως το επάγγελµά τους  δεν αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για να 

είναι κάποιος διαλεκτόφωνος, η δασκάλα ζήτησε από τα παιδιά να κάνουν µια µικρή 

έρευνα µεταξύ των δασκάλων του σχολείου τους. Πόσοι από αυτούς πίστευαν πως 

είναι διαλεκτόφωνοι; Πολλοί µαθητές επηρεασµένοι από την περίπτωση του κ. 

Γιάννη απάντησαν πως οι περισσότεροι είναι, ορισµένοι απάντησαν πως δεν µπορούν 

να σκεφτούν κάποιον µε βάση τον τρόπο που µιλάει να είναι διαλεκτόφωνος εκτός 

από τον γυµναστή που πράγµατι ήταν από την Ήπειρο και µιλούσε το ιδίωµα της 

περιοχής του. Τα αποτελέσµατα της µικρής έρευνας των παιδιών τους εξέπληξαν, 

αφού από τους είκοσι δασκάλους µαζί µε τις ειδικότητες που ερωτήθησαν από τους 

µαθητές αν είναι διαλεκτόφωνοι οι εννέα απάντησαν θετικά, µιλούσαν Βλάχικα, 

Κοζανίτικα, Ποντιακά, µε το ιδίωµα της Σιάτιστας και των Γρεβενών. Οι έξι δεν ήταν 

οι ίδιοι διαλεκτόφωνοι αλλά µεγάλωσαν σε ανάλογο περιβάλλον οπότε µπορούσαν να 

καταλάβουν όταν κάποιος µιλούσε ακόµα κι αν οι ίδιοι δεν είχαν αυτή την ικανότητα. 

Τρεις δήλωσαν πως δεν είναι διαλεκτόφωνοι και δεν είχαν κάποιον κοντινό τους να 

είναι ενώ οι δύο δήλωσαν πως είναι πόντιοι, µιλούσαν ελάχιστα ποντιακά και τώρα 

πηγαίνουν στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας προκειµένου να µάθουν να τα µιλούν 



 100 

καλύτερα! Για τα παιδιά αυτή η εξέλιξη ήταν απρόσµενη, όταν άκουσαν πως σε ένα 

Πανεπιστήµιο διδάσκεται η Ποντιακή διάλεκτος και µάλιστα δύο δασκάλες 

πηγαίνουν εκεί για να τη µάθουν δήλωσαν πως παρόλο που δεν το περίµεναν τελικά 

ένιωσαν πως αυτό είναι µια καλή σκέψη και θα έπρεπε να συµβαίνει και µε άλλες 

γεωγραφικές ποικιλίες. 

 Μέσα από αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα τα παιδιά ήρθαν σ’ επαφή µε 

ένα αντικείµενο τόσο κοντά τους κι όµως τόσο ξένο γι’ αυτούς. Απέκτησαν κριτική 

επίγνωση και αναγνώρισαν πως οι γλωσσικές ποικιλίες, η διαφορετικότητα στη 

γλώσσα δεν είναι µειονέκτηµα αλλά προτέρηµα. Διαπίστωσαν πως η γλωσσική 

ετερογένεια είναι αυτή που χαρίζει πλούτο και δύναµη στη γλώσσα.  

 Κάνοντας µια πολύ αισιόδοξη σκέψη ακριβώς επειδή τα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν µε τόσο θετικό τρόπο στο εν λόγω πρόγραµµα τόσο που οι 

προσδοκίες της ερευνήτριας ξεπεράστηκαν κατά πολύ, ίσως µε τους κατάλληλους 

χειρισµούς από τους αρµόδιους φορείς κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς, από τους 

ίδιους τους δασκάλους, τους γονείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα 

κοινωνιογλωσσικά στερεότητα και οι παγιωµένες αντιλήψεις που οδηγούν στον 

µονόδροµο της οµοιογένειας της γλώσσας να ξεπεραστούν και τελικά οι γεωγραφικές 

ποικιλίες να ανακτήσουν κύρος  και να κερδίσουν τον σεβασµό που τους στερήθηκε 

και τόσο πολύ τους αξίζει.  

  Απ’ όλη αυτή την προσπάθεια αποκοµίσαµε µόνο θετικά στοιχεία και δεν 

είναι καθόλου τυχαίο πως οι πρωταγωνιστές αυτής της δράσης, που ήταν τα παιδιά, η 

δασκάλα της τάξης, οι γονείς που έβαλαν κι εκείνοι το λιθαράκι τους, οι  φυσικοί 

οµιλητές αλλά και οι συνάδελφοι του σχολείου καταλήγουν σε µία και µόνο σκέψη, 

γνώµη, αντίληψη, πως η γλώσσα είναι όµορφη, γιατί έχει πολλούς ήχους και πολλά 

χρώµατα που πηγάζουν από το ίδιο σώµα, την ίδια πηγή, κι αυτό οφείλουµε να το 

διαφυλάξουµε και όχι να το εξαλείψουµε υπονοµεύοντάς το. 

 

«Γλωσσολαλιά µου Ελληνική της οικουµένης θάµα» 
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Παράρτηµα 1. 
 
Εισαγωγή στη δραστηριότητα µέσω κατευθυνόµενης συνέντευξης  
 
Δασκάλα : Από τα ταξίδια που έχετε πραγµατοποιήσει µε την οικογένειά σας µπορείτε 

να θυµηθείτε οτιδήποτε σας προκάλεσε εντύπωση σε ό, τι αφορά τον τρόπο που 

µιλούσαν οι κάτοικοι των περιοχών επισκεφθήκατε; 

 

 

Μαθ.1 : Το καλοκαίρι πήγαµε διακοπές στη Ζάκυνθο και θυµάµαι πολύ καλά πως οι 

άνθρωποι του νησιού µιλούσαν  πολύ χαρούµενα και τραγουδιστά. 

 

Μαθ.2 :Ναι, ναι κυρία! Έτσι µιλάνε και στην Κέρκυρα! Εκεί ήταν νηπιαγωγός η θεία 

µου και πηγαίναµε συχνά. Μου άρεσε να ακούω τους σπιτονοικοκύρηδες της να µιλάµε 

µεταξύ τους! 

 

Μαθ.3: Στη Ζάκυνθο πήγαµε κι εµείς και θυµάµαι την οµιλία τους πολύ γρήγορη και 

πολλές φορές όταν ζητούσαµε κάποια πληροφορία, χρησιµοποιούσαν και δικές τους 

λέξεις περίεργες ή έτσι µπορεί να µας ακούγονταν. 

 

Μαθ.4: Εµείς κυρία πέρσι πήγαµε στην Κρήτη! Εκεί να δεις… Εντάξει στο Ηράκλειο 

µιλούσαν και κανονικά όπως εµείς, όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι. Όταν όµως κάναµε 

βόλτα σε πιο ορεινές περιοχές, οι περισσότεροι ήταν ντυµένοι µε τη φορεσιά των 

Κρητικών, είχαν µουστάκια και φυσικά µιλούσαν Κρητικά! Κρητίκαροι κανονικοί! 

 

Μαθ.5: Τις ίδιες διακοπές κάναµε µε τον Δ. κυρία γιατί πήγαµε µαζί. Εγώ θυµάµαι στο 

πανηγύρι που είχαµε πάει τραγουδούσαν µόνο Κρητικά και όλοι µα όλοι µικροί και 

µεγάλοι εκτός από τους τουρίστες όπως εµείς µιλούσαν Κρητικά! 

 

Μαθ. 6:  Εµείς πάµε συχνά στο Καρπενήσι. Είναι ορεινό µέρος και µοιάζει µε µεγάλο  

χωριό και κυρίως οι ηλικιωµένοι µιλούσαν “Χωριάτικα” ή  “Βλάχικα”. 

 

Μαθ.7: Εγώ κυρία ταξιδεύω πολύ συχνά στην Κύπρο γιατί εκεί είναι η δουλειά του 

µπαµπά µου. Η Κύπρος είναι µεγάλο νησί, είναι όµορφη και πολύ σύγχρονη. Πιο 
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σύγχρονη από εµάς εδώ… Όµως  εκεί όλοι οι κάτοικοι µιλούν Κυπριακά! Κανείς δεν 

µιλάει όπως εµείς. Και στο σχολείο τους και παντού µιλούν Κυπριακά. Πολλές φορές 

δυσκολεύοµαι να τους καταλάβω και ζητάω βοήθεια από τον µπαµπά µου. 

 

Μαθ.8 : Κυρία δεν χρειάζεται να πάµε και πολύ µακριά για να ακούσουµε τους 

κατοίκους να µιλούν διαφορετικά! Στο δικό µου το χωριό στον Κρόκο έλα να ακούσεις 

τους παππούδες στο καφενείο! 

 

Τέσσερις µαθητές συµφωνούν απόλυτα πως στα χωριά τους οι κάτοικοι µιλούν 

διαφορετικά, µιλούν χωριάτικα.  

 

Μαθ.9: Εµένα κυρία η γιαγιά µου που είναι από ένα χωριό της Ηµαθίας µιλάει και 

Σλάβικα, όλοι στο χωριό τα µιλούν. 

 

Μαθ.10 : Εµένα µου έκανε εντύπωση όταν πήγαµε στο καρναβάλι της Πάτρας που 

µιλούσαν µε το «λιιιι, µιιι, νιιιν» όπως λέει και η µαµά µου. 

 

Mαθ. 11:  Έτσι µιλούν και στον Βόλο και µας φαίνεται λίγο αστείο! 

 

 

 

 

Παράρτηµα 2 

Καταγραφή απαντήσεων των οµάδων. 1ος Αξονας – Κυρίως Στάδιο 

Δραστηριότητα 2η «Πώς προβάλλονται οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τα 

κείµενα µαζικής κουλτούρας». 

 

Δασκάλα :  Τι µηνύµατα προσπαθούν να µας περάσουν οι διαφηµίσεις που µόλις 

παρακολουθήσαµε; 

 

• Ηµιµαραθώνιος Κρήτης 2017. Σούπερ γιαγιά! 

 

1η οµάδα:   Προσπαθεί να µας τραβήξει το ενδιαφέρον ώστε να συµµετέχουµε 

στον Μαραθώνιο.      
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2η οµάδα: Μέχρι και η γιαγιά θα πάει στον Ηµιµαραθώνιο, πρέπει να πάµε 

όλοι! 

 

3η οµάδα: Η σούπερ γιαγιά που έχει κινητό, τάµπλετ και ποιος ξέρει τι άλλο, 

καλεί τόσο κόσµο από µακριά, εµείς θα λείπουµε; 

 

• Στρατός. Διαφήµιση της Aegean Airlines 

 

           1η οµάδα:  Όλοι οι Έλληνες µιλούν διαφορετικά και αυτό που τους ενώνει είναι  

            η ΑEGEAN. 

 

           2η οµάδα:   Ο καθένας µιλάει µε τον τρόπο του και όλους αυτούς τους ενώνει  

           µια εταιρεία αεροπορική. 

 

          3η οµάδα:  Γίνεται ένας χαµός µε τον κάθε Έλληνα που µιλάει µε διαφορετικό  

         τρόπο αλλά όλα είναι εντάξει τελικά γιατί ευτυχώς υπάρχει η AEGEAN να µας  

          ενώνει. 

            

 

 

• Κάρπαθος. Διαφήµιση της Aegean Airlines 

          

             1η οµάδα:   Μας καλεί να πάµε στην Κάρπαθο 

 

              2η οµάδα:  Να πάµε στην Κάρπαθο να ακούσουµε πώς µιλούν και να µάθουµε       

               από κοντά για τις παραδόσεις τους.  

 
              3η οµάδα:   Να πάµε στην Κάρπαθο για µπανάκι αλλά και για να µάθουµε   

                από τις γιαγιάδες να µιλάµε όπως µιλούν οι κάτοικοι του νησιού. Μια  

                εµπειρία είναι και αυτή. 

 

Δασκάλα : Πώς χρησιµοποιούν οι  διαφηµιστές σε κάθε µία  από τις περιπτώσεις 

τις γεωγραφικές ποικιλίες; 
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• Ηµιµαραθώνιος Κρήτης 2017. Σούπερ γιαγιά! 

 

             1η οµάδα:   Ο Ηµιµαραθώνιος είναι στην Κρήτη οπότε λογικό είναι η γιαγιά να  

             µιλάει Κρητικά. Απλά φαίνεται λιγάκι αστεία η διαφήµιση γιατί η γιαγιά και ο  

            παππούς χειρίζονται την τεχνολογία σαν έφηβοι! 

 

              2η οµάδα: Η γιαγιά είναι σύγχρονη µε την τεχνολογία αλλά το ντύσιµο  το 

              σπίτι και η οµιλία είναι µιας κανονικής γιαγιάς. 

 
              3η οµάδα:   Χρησιµοποιεί τη γλώσσα για να κάνει τη διαφήµιση αστεία, πιο   

              η γλώσσα και όλη η εικόνα της σούπες γιαγιάς. 

 
• Στρατός. Διαφήµιση της Aegean Airlines 

 

                 1η οµάδα:   Όλοι µιλούν διαφορετικά και φαίνονται αστείοι µόνο και µόνο  

                 από τη γλώσσα τους 

 

                 2η οµάδα:  Γελάµε µόνο και µόνο που τους ακούµε να µιλούν ο καθένας µε    

                 τα δικά του 

 

               3η οµάδα:   Γελάµε γιατί κυρία άντε να βγάλεις άκρη µε τον καθένα να  

               µιλάει διαφορετικά! 

 
• Κάρπαθος. Διαφήµιση της Aegean Airlines 

          

             1η οµάδα:   Μοιάζει µε σοβαρή διαφήµιση, δεν κοροϊδεύει 
             τη γλώσσα καθόλου. 

 

             2η οµάδα:  Βλέπουµε παραδοσιακές γιαγιάδες να µιλούν τη γλώσσα του νησιού   

            τους. Δεν έχει κάτι αστείο αυτή η διαφήµιση. 

 
             3η οµάδα: Σέβεται τη γλώσσα και τον τρόπο που µιλούν στο νησί. Δεν την  

            κάνει να µοιάζει αστεία όπως στις δύο προηγούµενες. 
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Δασκάλα: Πετυχαίνει το στόχο του ο διαφηµιστής τελικά; 

 

              1η οµάδα: Ναι τον πετυχαίνει και µάλιστα µε επιτυχία. 

 

             2η οµάδα:  Νοµίζουµε πως στις δύο πρώτες τον πετυχαίνει καλύτερα από την         

             τελευταία διαφήµιση. 

 
             3η οµάδα: Κι εµείς συµφωνούµε πως οι δύο πρώτες είναι πιο πετυχηµένες. 

             Αλλά σίγουρα και στις τρεις πετυχαίνει το στόχο του. 

 
Παράρτηµα 3 
 
Τσακώνικη διάλεκτος 
 
Δασκάλα : Ποιος είναι ο στόχος του Ντοκιµαντερ; 
 
             1η οµάδα:   Να µάθουµε όσοι δεν γνωρίζαµε για τα Τσακώνικα. 

 

             2η οµάδα:  Μας δίνει σηµαντικές πληροφορίες για κάτι τόσο µοναδικό όπως   

             είναι τα Τσακώνικα. 

 
             3η οµάδα: Να κάνει τα Τσακώνικα γνωστά σε όλο τον κόσµο. 

 

Δασκάλα : Ποιες οι διαφορές ανάµεσα στο Ντοκιµαντέρ και τη διαφήµιση 

 

             1η οµάδα:   Τα ντοκιµαντέρ έχουν σοβαρό περιεχόµενο. Κάνουν ρεπορτάζ και   

            παρουσιάζουν σηµαντικές πληροφορίες για ένα θέµα που ενδιαφέρει τον κόσµο  

            που το παρακολουθεί. Επίσης έχει µεγάλη διάρκεια. Η διαφήµιση είναι µικρή σε  

            διάρκεια συνήθως και σκοπός της είναι η πληροφορία για να αγοράσουµε κάτι ή  

           να συµµετέχουµε σε κάτι όπως η διαφήµιση µε τον Ηµιµαραθώνιο. 

 

             2η οµάδα:  Το ντοκιµαντέρ µας µαθαίνει πράγµατα ενώ η διαφήµιση µας   

            πουλάει πράγµατα 

 
             3η οµάδα: Ένα ντοκιµαντέρ δεν µπορεί να είναι αστείο αφού στόχο έχει τη   

             σωστή πληροφορία του κόσµου. Οι διαφηµίσεις το αντίθετο! 
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Δασκάλα : Επηρεάζουν τελικά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας το κοινό σε κάθε 
µία από τις περιπτώσεις; 
 
 1η οµάδα:   Ναι, φυσικά 

 

             2η οµάδα:  Εννοείται πως µας επηρεάζουν. 

 
             3η οµάδα: Μα αυτός δεν είναι ο στόχος τους κυρία; 
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Παράρτηµα 4 
 
Κυρίως Στάδιο - Δραστηριότητα 1η  - Ποντιακή διάλεκτος και Κοζανίτικο 

ιδίωµα.  

Αποµαγνητοφώνηση των ερωτήσεων και των απαντήσεων που έθεσαν τα παιδιά 

στους φυσικούς οµιλητές. 

 

Συνέντευξη κυρίας Ερασµίας (Πόντια οµιλήτρια) 

 

Μαθ. : Πού γεννηθήκατε και πού ζείτε ; 

κ. Ερασµία: Γεννήθηκα στο Κλείτος και ζω πια στο Νέο Κλείτος γιατί η ΔΕΗ το 

σήκωσε το παλιό χωριό µας 

Μαθ.: Είναι τα ποντιακά η µητρική σας γλώσσα; 

κ. Ερασµία: Φυσικά και είναι 

Μαθ. : Πώς µιλούσαν οι γονείς σας; Πώς µιλούσατε στο σπίτι σας; 

κ. Ερασµία: Οι γονείς µου µιλούσαν µόνο ποντιακά. Δεν γνώριζαν τα Ελληνικά. 

Οπότε κι εγώ µόνο ποντιακά µιλούσα αφού δεν είχα κανένα µου µάθει να µιλάω 

Ελληνικά. 

Μαθ.: Στο σχολείο σαν µαθήτρια µέσα στην τάξη πώς µιλούσατε; 

κ. Ερασµία: Έβγαλα το σχολείο µε 8 µε τα λίγα Ελληνικά που ήξερα.  Οι γονείς µου 

δεν ήξεραν να µου τα µάθουν και ευτυχώς ο δάσκαλος ήταν Πόντιος. Αν δεν ήταν 

είχαµε πρόβληµα γιατί µας µάλωναν να µη µιλάµε. 

Μαθ.: Νιώσατε ποτέ άβολα επειδή µιλούσατε Ποντιακά; 

κ. Ερασµία: Στο σχολείο οι δάσκαλοι µας µάλωναν. Εκείνοι µιλούσαν Ελληνικά και 

εµείς Ποντιακά και δεν βγάζαµε άκρη! Έπρεπε να µάθουµε να µιλάµε την Κοινή 

Ελληνική. Μας µάλωναν κι εµείς νιώθαµε άσχηµα πολύ. 

Μαθ.: Πότε ξεκινήσατε να µιλάτε καλά την Κοινή Ελληνική; 

κ. Ερασµία: Αναγκάστηκα όταν παντρεύτηκα να µάθω να µιλάω και την Κοινή 

Ελληνική, οπότε λιγάκι ξέφυγα από τα Ποντιακά. Έµαθα όµως να µιλάω καλά την 

Κοινή Ελληνική. 

Μαθ. : Στα παιδιά σας µάθατε να µιλούν Ποντικακά; 

κ Ερασµία: Όχι δυστυχώς τα παιδιά µου δεν µιλάνε Ποντιακά! Δεν έµαθαν ποτέ. 

Μόνο η µία µου κόρη τα µιλάει λιγάκι γιατί παντρεύτηκε Πόντιο άντρα και ζει µε 

Πόντιους. Οι άλλοι τα καταλαβαίνουν αλλά δεν τα µιλούν. Τα παιδιά µου ήταν 
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άριστοι µαθητές, πήγαν στο Πανεπιστήµιο και σπούδασαν αλλά ποντιακά δεν έµαθαν 

ποτέ. Έτσι κάπως χάνονται όµως οι ρίζες µας. Λάθος είναι αυτό! 

 

Μαθ. : Όλοι οι Πόντιοι µιλούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο; 

κ Ερασµία: Όχι. Κάθε περιοχή έχει τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο να µιλάει τα 

Ποντιακά. 

Μαθ. : Στο χωριό σας µιλούν µόνο Ποντιακά; 

κ. Ερασµία: Παλιά ναι, µιλούσαν µόνο Ποντιακά. Τώρα µιλάµε και στην Κοινή 

Ελληνική. Όµως όταν βρισκόµαστε παρέα µεταξύ µας, µιλάµε Ποντιακά. 

Μαθ.: Στην τηλεόραση συχνά υπάρχουν σίριαλ ή διαφηµίσεις που µιλούν ποντιακά 

και διακωµωδούν ίσως λιγάκι. Σας ενοχλεί εσάς αυτό όταν συµβαίνει; 

κ. Ερασµία: Όχι δεν µε ενοχλεί. Μου αρέσει να ακούω τα ποντιακά οπότε κάθοµαι 

και το απολαµβάνω. 

Μαθ.:  Τον κύριο Γιάννη τον καταλαβαίνατε όταν διάβασε το παραµύθι στα 

Κοζανίτικα; 

κ. Ερασµία: Ναι, µπορώ και τα καταλαβαίνω τα Κοζανίτικα. Τα έχω συνηθίσει. 

Μαθ.:  Νιώσατε ποτέ ντροπή για τη γλώσσα σας; 

κ. Ερασµία: Όχι, είµαι περήφανη για την γλώσσα µου και που είµαι Πόντια. Έχω 

νιώσει θυµό και λύπη όµως γιατί οι άνθρωποι δεν σέβονται αυτό που είναι 

διαφορετικό από εκείνους. 

 

 

Συνέντευξη από  τον Κύριο Γιάννη (Κοζανίτης οµιλητής) 

 

Μαθ.: Κύριε Γιάννη γεννηθήκατε και κατάγεστε από την Κοζάνη; 

κ.Γιάννης : Ναι, γεννήθηκα στην Κοζάνη και κατάγοµαι από την Κοζάνη 

Μαθ.: Οι γονείς σας είχαν καταγωγή από την Κοζάνη; 

κ.Γιάννης : Η µητέρα µου είναι Κοζανίτισα από οικογένεια παλιών Κοζανιτών. Ο 

παππούς µου, από τη µεριά του µπαµπά µου, είναι από ένα χωριό κοντά στο 

Βελβεντό το  οποίο το έκαψαν οι Γερµανοί µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι µε άγριο 

τρόπο και παρά τη θέλησή τους έφυγαν από το χωριό, άλλοι έµειναν στο Βελβεντό 

και άλλοι ήρθαν στην Κοζάνη. Ο πατέρας µου λοιπόν ήρθε µικρός στην Κοζάνη και 

µεγάλωσε κι αυτός σαν Κοζανίτης. 

Μαθ.: Μιλούσαν οι γονείς σας το Κοζανίτικο ιδίωµα; 
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κ.Γιάννης : Η µητέρα µου ναι. Ο µπαµπάς µου όχι τόσο. Ήταν βλέπετε δάσκαλος και 

προσπάθησε από πολύ νωρίς, από το Λύκειο σχεδόν, να µιλάει στην Κοινή Ελληνική 

όσο περισσότερο µπορούσε. Καταλάβαινε πως εφόσον ήθελε να γίνει δάσκαλος 

έπρεπε αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς όµως η οµιλία του πάντα ήταν πιο κοντά στην Κοινή 

Ελληνική, ενώ η µαµά µου µιλούσε Κοζανίτικα. Όλη η γειτονιά µου µιλούσε 

Κοζανίτικα και η γιαγιά µου, που ζούσαµε στην ίδια αυλή, µιλούσε Κοζανίτικα οπότε 

καταλαβαίνετε πως εφόσον τα άκουγα από παντού και καθηµερινά, έµαθα κι εγώ να 

τα µιλάω. 

Μαθ.: Στο σχολείο ήταν πρόβληµα για εσάς να µιλάτε µε το Κοζανίτικο ιδίωµα; 

κ.Γιάννης : Ναι, ήταν πρόβληµα! Οι δάσκαλοί µας προσπαθούσαν να µας κάνουν να 

το κόψουµε αυτό, να µιλάµε δηλαδή Κοζανίτικα, ήθελαν να µιλάµε µόνο στην Κοινή 

Ελληνική,  όπως τη µιλούσαν εκείνη την εποχή πριν από 50 και παρά πάνω χρόνια. 

Μαθ.: Δηλαδή είναι για εσάς η µητρική σας γλώσσα τα Κοζανίτικα; 

κ.Γιάννης : Ναι, είναι η µητρική µου γλώσσα. 

Μαθ.: Πότε επιλέγετε να µιλάτε Κοζανίτικα; 

κ.Γιάννης : Μιλάω Κοζανίτικα όταν βρεθώ σ’ ένα περιβάλλον που και οι υπόλοιποι 

µιλάνε Κοζανίτικα οπότε µε µεγάλη άνεση επικοινωνούµε µεταξύ µας. Επίσης 

κάποιες φορές µιλάω Κοζανίτικα ακόµα και αν το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο 

και αυτό γιατί ορισµένα πράγµατα όπως ιστορίες ή ανέκδοτα αν τα µεταφέρεις στον 

κόσµο στην Κοινή Ελληνική τότε τα χαλάς, χάνουν την ουσία τους. Το ίδιο συµβαίνει 

µε όλες τις διαλέκτους. 

 

Μαθ.: Έχετε νιώσει ποτέ άσχηµα επειδή µιλούσατε Κοζανίτικα; 

κ.Γιάννης : Ναι, βέβαια πολλές φορές και εδώ στην Κοζάνη αλλά κυρίως όταν 

ήµουν εκτός Κοζάνης. Ένιωσα άσχηµα και άρχισα να σκέφτοµαι πως πρέπει να 

προσέχω πως µιλάω. 

Μαθ.: Τι σας ανάγκασε να νιώσετε έτσι; 

κ.Γιάννης : Ο τρόπος που µε αντιµετώπιζε ο κόσµος γύρω µου. Δηλαδή από 

περίεργα βλέµµατα «Πώς µιλάει έτσι αυτός»; Μέχρι και σχόλια «Καλά από πού µας 

κατέβηκες εσύ»; Κτλ. 

Μαθ.: Καλά σχόλια ακούσατε ποτέ; 

κ.Γιάννης : Καλά σχόλιο όχι δεν άκουσα ποτέ. Αυτό όµως είναι ένα θέµα που το 

αντιµετωπίζει όλη η Ελλάδα. 
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Μαθ.: Σας ενοχλεί, όταν ακούτε να χρησιµοποιούν τις διαλέκτους στην τηλεόραση 

για να διακωµωδήσουν µια ιστορία ή µια σκηνή; 

κ.Γιάννης : Τα Κοζανίτικα στην τηλεόραση δεν τα συναντάµε καθόλου, ήταν όµως 

κάποτε µία σειρά  οι «Επτά θανάσιµες πεθερές» και σε κάθε επεισόδιο υπήρχε µία 

πεθερά που καταγόταν από κάθε περιοχή της Ελλάδας. Σε κάποιο επεισόδιο λοιπόν 

υπήρξε και η Κοζανίτισα πεθερά οπότε κάθισα και το είδα. Λοιπόν εκείνο που είδα 

ήταν πως εκείνος που το έγραψε ήταν εντελώς άσχετος και λυπήθηκα πάρα πολύ 

γιατί µιλούσαν λανθασµένα και τα παρουσίαζαν και όλα λανθασµένα. Τόσο δύσκολο 

ήταν να βρούν έναν άνθρωπο να τους πει πώς να το κάνουν σωστά; 

Μαθ.: Τα παιδιά σας µιλούν Κοζανίτικα; 

κ.Γιάννης: Οι δύο µου κόρες όχι, δεν µιλούν Κοζανίτικα αλλά τα καταλαβαίνουν 

γιατί µεγάλωσαν µε ανθρώπους που τα µιλούσαν. 

Μαθ.: Όταν πήγατε στο Πανεπιστήµιο εξακολουθούσατε να µιλάτε µε το Κοζανίτικο 

ιδίωµα; 

κ.Γιάννης: Όταν πήγα στο Πανεπιστήµιο άλλαξα και πόλη, ζούσα στη Θεσσαλονίκη. 

Φεύγοντας λοιπόν από την Κοζάνη ήµουν αποφασισµένος να τ΄αφήσω πίσω τα 

Κοζανίτικα γιατί ήξερα πως εκεί δεν θα µε καταλάβαιναν. Κι έτσι µιλούσα µόνο στην 

Κοινή Ελληνική 

Μαθ.: Το Κοζανίτικο ιδίωµα το ακούµε κυρίως στις ηµέρες της αποκριάς. Γιατί 

συµβαίνει αυτό; 

κ.Γιάννης : Γιατί οι αποκριάτικες γιορτές είναι λαογραφικές δραστηριότητες και η 

γλώσσα είναι ένα στοιχείο της λαογραφίας, γι’ αυτό αυτές τις ηµέρες τα Κοζανίτικα 

βρίσκονται σε πρώτη θέση. 
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Παράρτηµα 5 

 

Ηµερολόγιο Ερευνήτριας 

1ος άξονας 

• Οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τη Δηµοτική Ποίηση 

και το Παραδοσιακό τραγούδι. 

• Οι γεωγραφικές ποικιλίες µέσα από τα κείµενα µαζικής 

κουλτούρας. 

 
 
 
 
Δ1 

 
 
 
 
Δ2 

 
 
 
 
Δ3 

 
 
 
 
Δ4 

 
 
 
 
Δ5 

 
 
 
 
 
Στόχοι 
 
 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος ν     
Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης ν    ν 
Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων  ν   ν 
Αφύπνιση και απόδοση νοήµατος  στην 

προϋπάρχουσα γνώση τους 
ν  ν  ν 

Απόκτηση κριτικής σκέψης   ν  ν 
Ευαισθητοποίηση για τις γεωγραφικές 

ποικιλίες 
 ν ν ν  

Αναγνώριση του πλούτου της γλώσσας  ν  ν ν 
Αναγνώριση της διαφορετικότητας και η 

αποδοχή της 
 ν ν ν  

Απόκτηση θετικής στάσης  για της 
γεωγραφικές ποικιλίες της ελληνικής 
γλώσσας. 

 ν  ν ν 

 
 
Είδος  
Δραστηριότητας 
 
 

Έρευνα στο διαδίκτυο 
 

ν ν    
Γεωγραφική προσέγγιση    ν  
Προβολή   ν   
Ιστοριή ανασκόπηση ν ν    
Συζήτηση ν ν ν   
Οµαδική δραστηριότητα ν ν    
Μάθηση µέσα από το παιχίδι    ν ν 
Μουσική και τραγούδι ν ν  ν ν 
Έκφραση και Επικοινωνία  ν   ν 

 
Υλικά 

& 
Διδακτικά Μέσα 

 
 

Φορητός Η/Υ & Ηχεία- Εκτυπωτής ν ν ν   
Χάρτης    ν  
Κινητό τηλέφωνο ν ν ν ν ν 

Φωτογραφική µηχανή      
Χαρτιά – Μαρκαδόροι- Μπογιές      
Φύλλο εργασίας 
 

  ν ν  
Άλλο υλικό    ν ν 
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Ανταπόκριση  
Μαθητών 
 
 

Ενεργή συµµετοχή ν ν  ν ν 
Συνεργασία στις οµάδες ν ν    
Παραγωγή γραπτού λόγου      
Ενθουσιασµός  ν  ν ν 
Έρευνα – Συλλογή υλικού ν     
Παρουσία έργου δράσης  ν  ν  

 
 
Θέση & Ρόλος 
της δασκάλας 
 
 

Καθοδηγηση ν ν ν ν ν 
Εµψύχωση ν ν ν ν ν 
Ενεργή συµµετοχή     ν 

Παρατήρηση ν ν ν ν ν 

 
 
Αξιολόγηση – 
Αποτελέσµατα 
 

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ν ν ν  ν 
Ανάπτυξη γωνστικών δεξιοτήτων ν ν  ν ν 
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ν ν ν ν ν 

Κατατόηση αντικειµένου ν ν ν ν ν 
 

2ος άξονας 

 
Οι γεωγραφικές ποικιλίες ταξιδεύουν µαζί µε τους ανθρώπους. 

Εντοπίζουµε τις γεωγραφικές ποικιλίες µέσα στη Λογοτεχνία. 
 
 
Δ1 

 
 
Δ2 

 
 
Δ3 

 
 
Δ4 

 
 
Δ5 

 
 
 
 
 
Στόχοι 
 
 

Συνειδητοποιούν πως σε πολλές περιπτώσεις 

η γλωσσική ποικιλία υπάρχει στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον 

ν ν ν   

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης ν ν  ν ν 
Διερευνούν την µέχρι τώρα γνώµη τους για 

τη γλωσσική ποικιλία και την αξιολογούν 
ν ν ν   

Προβληµατίζονται για τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις που δηµιουργούνται γύρω 

από τη γλωσσική ποικιλία 

 ν ν   

Απόκτηση κριτικής σκέψης  ν  ν ν 
Αναγνώριση  και εκτίµηση της αξίας  και 

της δύναµης της γλωσσικής ποικιλίας 
 ν ν   

Προβληµατίζονται για τη στάση της 

κοινωνίας και του σχολείου απέναντι στη 

γλώσσα 

 ν ν  ν 

Συνειδητοποιούν πως σε παλιότερες εποχές 

Ανώτερη Γλώσσα δεν θεωρούνταν η 
 ν    
  ν   
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σηµερινή Κοινή Ελληνική 

 
 
Είδος  
Δραστηριότητας 
 
 

Έρευνα στο διαδίκτυο ν ν    
Ιστορική ανασκόπηση ν ν    
Συζήτηση ν  ν   
Οµαδική δραστηριότητα   ν ν ν 
Μάθηση µέσα από το παιχνίδι    ν  
Μουσική,  τραγούδι, ποίηση, ζωγραφική 
 

  ν ν ν 

Γεωγραφική προσέγγιση της γλώσσας ν   ν  
Επεξεργασία κειµένου     ν 
Συγγραφή παραµυθιού – Σεναρίου     ν 
Δραµατοποίηση     ν 
Έκφραση και Επικοινωνία  ν ν   

 
Υλικά 

& 
Διδακτικά Μέσα 

 
 

Φορητός Η/Υ & Ηχεία   ν   
Χάρτης    ν  
Κινητό τηλέφωνο ν ν ν ν ν 

Φωτογραφική µηχανή      
Χαρτιά – Μαρκαδόροι- Μπογιές    ν ν 
Φύλλο εργασίας ν ν ν   

 
Ανταπόκριση  
Μαθητών 
 
 

Ενεργή συµµετοχή ν ν ν ν ν 
Συνεργασία στις οµάδες   ν ν ν 
Παραγωγή γραπτού λόγου ν ν ν ν ν 
Ενθουσιασµός ν ν ν ν ν 
Έρευνα – Συλλογή υλικού ν ν    
Παρουσίαση  έργου δράσης ν ν ν ν ν 

 
 
Θέση & Ρόλος 
της δασκάλας 
 
 

Καθοδηγηση ν ν ν ν ν 
Εµψύχωση ν ν ν ν ν 
Ενεργή συµµετοχή   ν   

Παρατήρηση ν ν ν ν ν 

 
 
Αξιολόγηση – 
Αποτελέσµατα 
 

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ν ν ν ν ν 
Ανάπτυξη γωνστικών δεξιοτήτων ν ν ν ν ν 
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ν ν ν ν ν 

Κατατόηση αντικειµένου ν ν ν ν ν 
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3ος άξονας 

 
Οι γεωγραφικές ποικιλίες ταξιδεύουν µαζί µε τους ανθρώπους. 

Εντοπίζουµε τις γεωγραφικές ποικιλίες µέσα στη Λογοτεχνία. 
 
 
Δ1 

 
 
Δ2 

 
 
Δ3 

 
 
Δ4 

 
 
Δ5 

 
 
Δ6 

 
 
Δ7 

 
 
 
 
 
Στόχοι 
 
 

Να αναστοχαστούν πώς η γλώσσα καθορίζει 

τη θέση των ανθρώπων στην κοινωνία 

ν ν  ν ν ν  

Να ευαισθητοποιηθούν ώστε να αποκτήσουν 

µέσω της κριτικής επίγνωσης ακόµα πιο 

θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές 

ποικιλίες 

ν ν  ν ν ν ν 

Να έρθουν σε επαφή µε φυσικούς οµιλητές 

µιας διαλέκτου ή ενός ιδιώµατος 

 

 ν      

Να γνωρίσουν τις γλωσσικές ποικιλίες του 

τόπου τους 

 

 ν  ν ν   

Να επεξεργαστούν ένα παραµύθι γραµµένο 

σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές ποικιλίες 

 

 ν ν     

Απόκτηση κριτικής σκέψης Να γράψουν το 

ίδιο παραµύθι στην Κοινή Ελληνική 
  ν     

Να εντοπίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά 

των δύο ποικιλιών 
  ν     

Δουλεύουν µια γνωστή τους ιστορία, µε τους 

διαλόγους της να έχουν αποδοθεί σε δύο 

διαφορετικές διαλέκτους 

   ν ν   

Ευαισθητοποίηση – θετική στάση απέναντι 

στις γλωσσικές  γεωγραφικές ποικιλίες 
ν ν ν  ν ν  
       

Κατάκτηση διαλεκτικού λεξιλογίου 

 
ν ν ν  ν ν ν 

Να συνειδητοποιήσουν τον πλούτο και την 

αξία που δίνει η γλώσσα σε µια παράσταση 

του Καραγκιόζη 

ν    ν ν ν 

 
 
Είδος  

Έρευνα στο διαδίκτυο        

Ιστορική ανασκόπηση        
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Δραστηριότητας 
 
 

Συζήτηση  ν  ν   ν 

Οµαδική δραστηριότητα ν ν  ν ν ν ν 

Μάθηση µέσα από το παιχνίδι    ν   ν 

Μουσική,  τραγούδι, ποίηση, ζωγραφική 
 

ν       

Προβολή  ν    ν ν  

Γεωγραφική προσέγγιση της γλώσσας       ν 
Επεξεργασία κειµένου    ν  ν  
Συγγραφή παραµυθιού – Σεναρίου  ν    ν ν 

Δραµατοποίηση       ν 

Έκφραση και Επικοινωνία  ν  ν ν ν  
 

Υλικά 
& 

Διδακτικά Μέσα 
 
 

Φορητός Η/Υ & Ηχεία ν ν ν  ν ν  
Χάρτης        

       
Κινητό τηλέφωνο ν ν ν ν  ν  
Φωτογραφική µηχανή  ν ν ν  ν  
Χαρτιά – Μαρκαδόροι- Μπογιές    ν ν   
Φύλλο εργασίας  ν ν  ν ν ν 

 
Ανταπόκριση  
Μαθητών 
 
 

Ενεργή συµµετοχή ν ν ν ν    

Συνεργασία στις οµάδες ν ν ν ν ν ν ν 

Παραγωγή γραπτού λόγου  ν ν ν ν ν  
Ενθουσιασµός ν ν  ν ν ν  
Έρευνα – Συλλογή υλικού   ν ν ν ν  
Παρουσία έργου δράσης  ν ν ν ν ν ν 

 
 
Θέση & Ρόλος της 
δασκάλας 
 
 

Καθοδηγηση  ν ν ν ν ν  

Εµψύχωση  ν ν ν ν ν ν 

Ενεργή συµµετοχή   ν    ν 

Παρατήρηση ν ν ν ν ν  ν 

 
 
Αξιολόγηση – 
Αποτελέσµατα 
 

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ν ν ν ν ν ν ν 
Ανάπτυξη γωνστικών δεξιοτήτων ν  ν ν ν ν ν 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ν ν ν ν ν ν ν 

Κατατόηση αντικειµένου ν ν ν ν ν ν ν 
 


