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Περίληψη 

 

Οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η έντονη μεταναστευτική εισροή στον 

ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα συνετέλεσαν στην πολιτισμική και 

γλωσσική ετερογένεια των πληθυσμών, γεγονός που έστρεψε το ενδιαφέρον των 

ειδικών επιστημόνων στην αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας. Στη χώρα μας 

το εκπαιδευτικό σύστημα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ (2003) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών ΑΠΣ (2011) στοχεύοντας στην επικοινωνιακή ικανότητα και στην 

ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού των μαθητών, προτείνει την επαφή με τις άλλες 

γλώσσες και τη γλωσσική ποικιλία (γεωγραφική, κοινωνική, λειτουργική). Σχετικές 

έρευνες ανέδειξαν προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση της γλωσσικής 

ποικιλότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στον χώρο της 

Προσχολικής αγωγής προωθείται η καλλιέργεια της επικοινωνιακής χρήσης της 

γλώσσας και του γραμματισμού, ωστόσο ελάχιστα προτείνονται μέθοδοι διδασκαλίας 

και η διδακτική αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας δεν εφαρμόζεται στην 

εκπαιδευτική πρακτική. 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διδακτική αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας στο 

Νηπιαγωγείο, μέσα από λαϊκά διαλεκτόφωνα παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια, 

κείμενα στα οποία καταγράφεται ο αυθεντικός διαλεκτικός- ιδιωματικός λόγος. 

Σκοπός της εργασίας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες και να κατανοήσουν, στα 

πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης και του κριτικού γραμματισμού, την 

ποικιλομορφία της ελληνικής γλώσσας καθώς και να την αποδεχθούν ως ένα ζωντανό 

στοιχείο γλωσσικού πλούτου, διαμορφώνοντας θετική στάση απέναντι στη γλωσσική 

ετερογένεια. Αποτιμώντας τη διδακτική παρέμβαση διαπιστώθηκε ότι η Προσχολική 

εκπαίδευση προσφέρει γόνιμο έδαφος για την εκπαιδευτική προσέγγιση της 

γλωσσικής ποικιλότητας καθώς προκλήθηκε το ενδιαφέρον, η αυτενέργεια των 

μαθητών για την απόκτηση γλωσσικής και κριτικής επίγνωσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Γλωσσική ποικιλία, Προσχολική εκπαίδευση, λαϊκά διαλεκτόφωνα 

παραμύθια, επικοινωνιακή προσέγγιση και κριτικός γραμματισμός. 
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Abstract 

 

The new socioeconomic conditions and the intense migration flow to Europe and 

Greece contributed to the cultural and linguistic heterogeneity of the populations. This 

fact turned the special scientists’ attention towards the exploitation of linguistic 

diversity. The educational system of Greece, by means of its analytical programs 

Cross-Thematic Curriculum Framework  2003 and Analytical Program Studies  2011, 

suggests the interaction with other languages and the linguistic diversity 

(geographical, social, functional), aiming at the development of communication skills 

and critical literacy of students. Relevant studies proposed ways to make use of the 

linguistic diversity in Primary and Secondary education. In pre-school education it is 

recommended to develop the communicative use of language and literacy. However, 

there are barely any teaching methods suggested and the exploitation of linguistic 

diversity is not applied in education. 

The present study’s purpose is to make teaching use of linguistic diversity in 

kindergarten, through folk dialectal tales, poems and songs, where the original 

dialectal-idiomatic language is recorded. 

 The students, through this study and in context of the communicative approach and 

critical literacy, would be able to understand the diversity of the Greek language and 

its linguistic wealth and to form a positive attitude towards linguistic heterogeneity.  

The evaluation of this method showed that pre-scholar education offers fertile ground 

to the teaching approach of linguistic diversity, as students became self-motivated and 

interested in the acquisition of linguistic and critical awareness. 

 

Keywords: Linguistic diversity, Preschool education, idiomatic folktales, 

communication approach and critical literacy. 
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Εισαγωγή 

 

Στις νέες κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες που διαμορφώνονται 

παγκοσμίως και οι οποίες σηματοδοτούνται από τις πολιτισμικές μετακινήσεις 

πληθυσμών, τη διάχυση των πληροφοριών, την κυριαρχία των εικόνων και της 

τεχνολογίας, η ομοιογένεια της γλώσσας διερευνάται από τους επιστήμονες της 

κοινωνιογλωσσολογίας οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «η ποικιλία και η υβριδικότητα 

πρέπει να ληφθούν ως σημείο εκκίνησης για την κατανόηση των σύγχρονων 

κοινωνιών» (Τζακώστα 2015,σ.143). 

Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών, σε επίπεδο γλωσσικής πολιτικής, η εκπαίδευση  

καλείται να αναλάβει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτών 

μιας πολύγλωσσης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα 

καλείται να ανταποκριθεί στις νέες γλωσσοπαιδαγωγικές αντιλήψεις του κριτικού 

γραμματισμού και των πολυγραμματισμών λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των μαθητών συν- διαμορφώνονται στο πλαίσιο του 

σχολικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας ποικίλους 

μαθησιακούς πόρους ( π.χ. εικόνα, ήχο, πολυτροπικά κείμενα). Υπό αυτό το πρίσμα η 

γλωσσική ποικιλότητα υιοθετείται στα νέα αναλυτικά προγράμματα λαμβάνοντας 

υπόψη τη γλωσσική ετερότητα των μαθητών, η οποία τείνει να γίνει αντικείμενο 

διδακτικής διαπραγμάτευσης, υπό τη διαφαινόμενη παγκοσμίως νέας στάση 

ανεκτικότητας της γλωσσικής διαφοράς  (Ντίνας 2015) 

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) κεφάλαια, αποσκοπεί 

στη δημιουργική αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας μέσα από διαλεκτόφωνα 

παραμύθια, μέσω ενός σχεδίου εργασίας (project), προκειμένου να εξοικειωθούν οι 

μαθητές/τριες της προσχολικής ηλικίας με διαλεκτικά-ιδιωματικά κείμενα, να 

αναπτύξουν γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες σε αυθεντικές περιστάσεις 

επικοινωνίας. Επίσης, στόχος είναι να διαισθανθούν οι μαθητές/τριες της 

Προσχολικής εκπαίδευσης ότι οι διαφορετικές γλωσσικές εκφάνσεις αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής μας κουλτούρας.  

Αναλυτικότερα στο 1
ο
 θεωρητικό κεφάλαιο επιχειρείται ο εννοιολογικός 

προσδιορισμός και η συσχέτιση της γλώσσας με τις διαλέκτους και τα ιδιώματα στο 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και γίνεται αναφορά στην 



10 
 

αξιοποίηση του κριτικού γραμματισμού και της λογοτεχνίας στα Αναλυτικά 

Προγράμματα διδασκαλίας. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο περιγράφεται ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, το 

πλαίσιο εφαρμογής, η ποικιλότροπη αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας στην 

Προσχολική εκπαίδευση, η μεθοδολογία έρευνας και υλοποιείται εκτενής ανάλυση 

των δεκαοχτώ (18) διδακτικών παρεμβάσεων.  

Στη συνέχεια στο 3
ο
 κεφάλαιο καταγράφεται η συνολική αποτίμηση εφαρμογής της 

διδακτικής παρέμβασης και η κατηγοριοποίηση των ερευνητικών δεδομένων που 

προέκυψαν, σε σχέση με τη διδακτική αξιοποίηση της γεωγραφικής γλωσσικής 

ποικιλίας, που αφορούσε  στην ποντιακή διάλεκτο και τα βόρεια ιδιώματα. 

Τέλος, στο 4
ο
 κεφάλαιο καταγράφεται η αξιολόγηση της παρέμβασης, τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν και οι προτάσεις για την ενσωμάτωση προγραμμάτων 

διδασκαλίας της γλωσσικής ποικιλίας και του κριτικού γραμματισμού στον χώρο της 

Προσχολικής εκπαίδευσης.  

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι ένας δομημένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός, που εστιάζει 

στις γλωσσικές ποικιλίες, δύναται να εφαρμοστεί επιτυχώς στην Προσχολική 

εκπαίδευση, καθώς συμβάλλει στην ενσωμάτωση και δημιουργική αξιοποίηση της 

γλωσσικής ποικιλότητας στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δρώμενα, αποσκοπεί στην άρση 

κάθε είδους προκαταλήψεων και διαμορφώνει θετική στάση των μαθητών/τριων για 

τη γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια (Ντίνας 2015). 
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Κεφάλαιο 1
ο 

Θεωρητική προσέγγιση  

1.1. Γλώσσα και γλωσσική ποικιλία 
 

Οι ανθρώπινες κοινωνίες στα πλαίσια της επικοινωνίας των μελών τους 

διαμόρφωσαν έναν κοινό κώδικα ανταλλαγής και κατανόησης μηνυμάτων, τη 

γλώσσα, η οποία σύμφωνα με τη διάκριση του F.de Saussure (1916) «έχει δύο όψεις: 

την ορατή, που είναι η χρήση της, και την αφηρημένη, που υπάρχει στη συνείδηση του 

κάθε ομιλητή και είναι η δομή της» (Χαραλαμπόπουλος, Χατζησαββίδης 1997, σ. 37 ). 

Το γλωσσικό σύστημα διαμορφώθηκε φωνολογικά, μορφολογικά, συντακτικά και 

λεξιλογικά, ώστε να αναγνωρίζεται και να χρησιμοποιείται από όλους τους φυσικούς 

ομιλητές της ίδιας γλώσσας. Η κωδικοποίηση του γλωσσικού συστήματος μέσω της 

διαμόρφωσης ενός τεχνητά κατασκευασμένου συστήματος γραφής συνέβαλε, ώστε 

να επιτευχθεί μια πρότυπη γλώσσα με ομοιομορφία και κύρος. Αποτέλεσμα της 

κοινής χρήσης της πρότυπης γλωσσικής νόρμας ήταν να διαμορφωθεί μεταξύ των 

ομιλητών της η πεποίθηση ότι η γλώσσα χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια. Ωστόσο η 

γλώσσα ποτέ δεν εκφράστηκε ομοιόμορφα μεταξύ των ομιλητών μιας κοινωνίας. Ως 

ένας ζωντανός οργανισμός καθώς μιλιέται αλλάζει σταθερά, προσαρμόζεται στις 

ανάγκες της εποχής στα πλαίσια των επικοινωνιακών αναγκών μιας πολύμορφης 

κοινωνίας και κατά συνέπεια εκείνο που τη χαρακτηρίζει είναι η ετερογένεια και η 

ποικιλομορφία. «Καμιά κοινότητα δεν είναι γλωσσικά ομοιογενής», τονίζει ο Martinet 

(1969:130) και επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε δύο άτομα που να χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ή να χρησιμοποιούν και να κατανοούν το ίδιο 

ακριβώς λεξιλόγιο» (Χαραλαμπόπουλος, Χατζησαββίδης 1997, σ. 38 ). 

Οι κοινωνίες χαρακτηρίζονται από πολιτισμική και γλωσσική ανομοιομορφία  

και κατ’ επέκταση τα μέλη τους, επιδιώκοντας την ικανοποίηση των επικοινωνιακών 

τους αναγκών, χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ποικίλους τρόπους διαφοροποιώντας την 

ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Η διαφοροποίηση της χρήσης μιας 

γλώσσας καθορίζεται από τη φύση του κάθε ομιλητή και προσδιορίζεται από 

γεωγραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτής της πολυμορφίας 

στην έκφραση μιας γλώσσας συνιστούν τη γλωσσική ποικιλία ενός γλωσσικού 

συστήματος. 
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Στα πλαίσια της γλωσσικής ποικιλίας διαμορφώθηκαν στο εσωτερικό μιας 

γλώσσας διάφορες παραλλαγές, που ταξινομήθηκαν με βάση τα γεωγραφικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά των ομιλητών της.  

Η γεωγραφική διαφοροποίηση αφορά στην οριζόντια κατάταξη της ποικιλίας 

μιας γλώσσας και δηλώνει τις διαλέκτους και τα ιδιώματά της που συνιστούν τη 

διαφοροποίηση από την κοινή γλώσσα. Για τους όρους διάλεκτος και ιδιώματα ο 

Τριανταφυλλίδης αναφέρει: « Ιδίωμα και διάλεκτο ονομάζομε συνήθως το ίδιο πράμα, 

υποδιαιρέσεις της ίδιας γλώσσας. Συχνά ονομάζουν διάλεκτο ένα ιδίωμα με μεγάλη 

έκταση ή που διαφέρει σημαντικά από την κοινή γλώσσα. Κάποτε πάλι ονομάζουν 

μειωτικά το ιδίωμα που έμεινε λογοτεχνικά ακαλλιέργητο και ξέπεσε έτσι στη συνείδηση 

των ομόγλωσσων» (Τριανταφυλλίδης, M. [1938] 1993, σ. 62-68). Η διάλεκτος 

χαρακτηρίζει μια γεωγραφική ποικιλία που μιλιέται σε μεγαλύτερη γεωγραφική 

έκταση ή διαφοροποιείται έντονα από τη νεοελληνική γλώσσα, (π.χ. ποντιακά), το δε 

ιδίωμα ομιλείται σε μικρότερες γεωγραφικές εκτάσεις χωρίς μεγάλες διαφορές από 

την κοινή πρότυπη γλώσσα (Κακριδή, Κατή & Νικηφορίδου 1999). 

Η διαφοροποίηση της γλώσσας με γνώμονα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

συνιστά την κάθετη κατάταξη, τις κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες, και αφορά στην 

κοινωνική ταξική διαστρωμάτωση, στις κοινωνικές ομάδες, στην ιδιόλεκτο ή το ύφος 

των ομιλητών. Οι κοινωνιόλεκτοι δηλώνουν στοιχεία της ‘κοινωνικής ταυτότητας’ 

του χρήστη και δημιουργούνται βάσει των κοινωνικών δομών που σχετίζονται με την 

ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική θέση κ.ά. 

(Κακριδή, Κατή & Νικηφορίδου 1999). Οι κοινωνικές ποικιλίες δεν διαφέρουν 

σημαντικά από την κοινή γλώσσα και συνήθως οι διαφορές εντοπίζονται στο επίπεδο 

του λεξιλογίου. Σε σπάνιες περιπτώσεις η διαφοροποίηση από την κοινή είναι τόσο 

έντονη, που καθιστά αδύνατη την επικοινωνία ομιλητών που δεν αποτελούν μέλος 

μιας κοινωνικής ομάδας, «οπότε γίνεται λόγος για συνθηματικές γλώσσες ή 

αντιγλώσσες». Επίσης η γλωσσική πολυμορφία (γεωγραφική και κοινωνική) 

εμπλουτίζεται και από τις ‘ενδοσυστηματικές πολυτυπίες της γλώσσας’. Ο ομιλητής 

επιλέγει την επικοινωνία μεταξύ των ποικίλων διαθέσιμων γλωσσικών πόρων της 

ιδιολέκτου του και συχνά ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας οδηγείται σε 

γλωσσικές παραγωγές σύμφωνα με τη χρήση, οι οποίες συνιστούν μια άλλη 

κατηγοριοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας «σε επίπεδα γλώσσας ή επίπεδα ύφους, 

επίσημο, ανεπίσημο, οικείο, λογοτεχνικό, λόγιο, λαϊκό, χυδαίο κλπ» (Δελβερούδη 

2002, σ.2 ). 
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1.2 Στάσεις και απόψεις-οι νέες συνθήκες  

 

Η γλωσσική ποικιλία μελετάται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την επιστήμη της 

κοινωνιογλωσσολογίας ως ένα σύνθετο φαινόμενο. Η γλώσσα αποτελεί μέσο 

επικοινωνίας αλλά και ‘συμβολικό μέσο δήλωσης στάσης και πολιτισμικής ή εθνικής 

ταυτότητας’ και ως εκ τούτου η γλωσσική ποικιλία υποδηλώνει την απουσία συνοχής 

μιας κοινωνίας ή  των ομάδων που την αποτελούν (Τοκατλίδου 2003). 

 Ιστορικά με το τέλος της Γαλλικής επανάστασης και τη Βιομηχανική 

επανάσταση προβλήθηκε το αίτημα της γλωσσικής και πολιτισμικής ομοιογένειας ως 

συστατικό στοιχείο της συνοχής των νεοσυσταθέντων κρατών, ώστε να διασφαλιστεί 

ο μέγιστος βαθμός επικοινωνίας των μελών, αλλά κυρίως να διασφαλιστεί ως επί το 

πλείστον ένα ομοιογενές εργατικό δυναμικό για μαζική παραγωγή (Ντίνας, 

Ζαρκογιάννη 2009). Υπό το πρίσμα του εθνικισμού και της διατήρησης της εθνικής 

ταυτότητας των λαών, οι κρατικοί μηχανισμοί των εθνών επιχείρησαν την 

τυποποίηση μιας γλώσσας που σκοπίμως έχει κωδικοποιηθεί στα πλαίσια μιας 

γλωσσικής –πολιτικής υποταγής (Τσιτσιπής 2001). Η υιοθέτηση της άποψης της 

υπεροχής της τυποποιημένης πρότυπης γλώσσας ως γλώσσας κύρους, ωθεί τα μέλη 

των κοινοτήτων που μιλούν μια γλώσσα στην απομάκρυνση από την ομιλούμενη 

γλώσσα τους (διαλέκτου ή τοπικού ιδιώματος), θεωρώντας την μια ‘φθαρμένη 

γλώσσα’ κατώτερου κύρους. Η ενδογλωσσική ποικιλομορφία  στιγματίστηκε και 

περιθωριοποιήθηκε και συρρικνώθηκε καθώς δε συνέβαλε στην απόκτηση γοήτρου 

και  κοινωνικής ανόδου (Ντίνας, Ζαρκογιάννη 2009).  

Τις τελευταίες δεκαετίες διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση με χαρακτηριστικά 

την παγκοσμιοποίηση, την κινητικότητα των πληθυσμών λόγω οικονομικών και 

πολιτικών συγκυριών που μετατρέπουν τις στάσεις απέναντι στη γλωσσική 

ποικιλομορφία. Η πολυμορφία αντιπροσωπεύει μια πρόκληση για τη διαμόρφωση 

των μελλοντικών πολιτών μιας  πολύγλωσσης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 
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1.3 Η γλωσσική ποικιλία στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα 

 

Στις υπό διαμόρφωση νέες συνθήκες με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, 

την ελεύθερη αγορά και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, η Ευρώπη 

αναγνώρισε το πλεονέκτημα της ποικιλομορφίας της και δηλώνει ‘πολύγλωσση και 

πολυπολιτισμική’. Οι νέες συνθήκες υπαγορεύουν τη διαμόρφωση ενός 

πολύγλωσσου ευρωπαίου πολίτη καθιστώντας τη γλωσσική ποικιλομορφία ως 

πρόκληση για τη μελλοντική πορεία της Ευρωπαϊκή Ένωσης, η οποία αναγνωρίζει το 

δικαίωμα στη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα. «Η πολύγλωσση διαμόρφωση 

του μελλοντικού ευρωπαίου πολίτη, υπαγορεύεται από οικονομικές αναγκαιότητες 

ανάλογες με εκείνες που οδήγησαν στη δημιουργία του γλωσσικά και πολιτισμικά 

ομογενοποιημένου πολίτη των εθνικών κρατών» (Xριστίδης 2001), γεγονός που 

συνοδεύεται από αντίστοιχες μυθοποιήσεις που αφορούν στην κυριαρχία της 

πολυγλωσσίας και δη των ισχυρά ομιλούμενων γλωσσών  ως κυρίαρχα συστατικά της 

νέας  ευρωπαϊκής υπερεθνικής ταυτότητας, έναντι των ‘ολίγον ομιλούμενων και 

διδασκόμενων γλωσσών’ (Τοκατλίδου 2003). 

Ωστόσο η κινητικότητα των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλει 

την αναγκαιότητα της άρσης των γλωσσικών εμποδίων, προκειμένου να υπάρξει «ο 

ενιαίος χώρος», και, καθώς η ιδέα της καθιέρωσης μιας «κοινής» εγκαταλείφθηκε, 

υιοθετήθηκε η λύση της προώθησης της εκμάθησης γλωσσών. Αυτήν την πρόθεση 

καταδεικνύει και η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001, η οποία στόχευε 

στη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας και στην ανάγκη εκμάθησης 

ξένων γλωσσών. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η γλωσσική πολιτική  των κρατών 

μελών, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τις αποφάσεις των επισήμων κρατικών 

φορέων, τα Υπουργεία Παιδείας (Τοκατλίδου 2003, σ.120).  

Διανύοντας μια νέα περίοδο δημιουργίας της νέας ευρωπαϊκής ταυτότητας, η 

γλώσσα καλείται να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων της νέας 

πραγματικότητας. Η Ε.Ε. ως ένας υπερκρατικός μηχανισμός δεν μπορεί να αγνοήσει 

τις εθνικές γλώσσες των κρατών μελών της. Σήμερα αναγνωρίζει είκοσι τέσσερις 

επίσημες γλώσσες, εντός των γεωγραφικών της ορίων, ενώ ομιλούνται από τους 

πολίτες της περισσότερες από εξήντα περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Η 

ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική κάνει λόγο για ‘γλώσσες’ και όχι για μία γλώσσα και 

οργανώνει δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα προωθώντας την πολυγλωσσία. 
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Μερικά εξ αυτών, όπως το πρόγραμμα LINGUA, προωθεί τη διδασκαλία των 

‘ασθενών γλωσσών’ σε σχολεία χωρών με ‘ισχυρές γλώσσες’. Το πρόγραμμα MLIS 

(πολύγλωσση κοινωνία των πληροφοριών) προωθεί τη δημιουργία πολύγλωσσων 

ηλεκτρονικών επιστημονικών λεξικών σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών. Το πρόγραμμα ARIANE προωθεί τη 

μετάφραση λογοτεχνικών και θεατρικών έργων σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.  

Το φαινόμενο της γλωσσικής πολυμορφίας της Ε.Ε. εγείρει οικονομικά 

ζητήματα που σχετίζονται με τις δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας και καθιστούν 

πολυπλοκότερο το θέμα της πολυγλωσσίας, καθώς οι ελλείψεις σε θέματα ειδικής 

ορολογίας, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ασθενείς γλώσσες και η γενικευμένη 

χρήση των ισχυρών γλωσσών στην επικοινωνία οδηγούν στην καθιέρωση μιας 

ενιαίας κοινής γλώσσας (lingua franca) που πλήττει την πολυγλωσσία. Κατά 

συνέπεια θα πρέπει να ληφθούν συντονισμένα μέτρα γλωσσικής πολιτικής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στα πλαίσια της 

ανταλλαγής των προτάσεων και των ιδεών, με στόχο τη διαφύλαξη της γλωσσικής 

πολυμορφίας για μια κοινωνία με λιγότερους αποκλεισμούς (Προφίλη 2001 ). 

 

1.4 Η εκπαιδευτική πολιτική για τη γλωσσική ποικιλία στην Ελλάδα 

 

Η περίπτωση της Ελλάδας συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τάσεις για τη 

γλωσσική ποικιλία συνιστούσε ένα σύστημα με ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά. 

Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ήταν εμφανής η γλωσσική πολυμορφία, 

καθώς ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού είχε άλλη μητρική γλώσσα. H συνάντηση 

με την άλλη φωνή γλωσσικά και πολιτισμικά εμφανίζονταν με δυο διαφορετικές 

εκδοχές. Η μια εκδοχή αφορούσε "νησίδες" στιγματισμένης αλλογλωσσίας, άλλες 

γλώσσες που μιλιούνταν στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας, οι οποίες ήταν 

συνδεδεμένες με ισχυρά στερεότυπα υποτίμησης. Η δεύτερη εκδοχή αφορούσε, ως 

γλωσσομάθεια, τη συνάντηση με ηγεμονικές ευρωπαϊκές γλώσσες (γαλλικά 

παλαιότερα, αγγλικά στη συνέχεια) και συνδεόταν με ισχυρά στερεότυπα 

υπερτίμησης (Xριστίδης 2001). Η επαφή με τις ηγεμονικές γλώσσες συνδέθηκε με 

την ανάγκη επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας του ελληνικού κράτους. Το 

ζητούμενο της συνέχειας του έθνους στηρίχθηκε στη γλωσσική συνέχεια υπό το 
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όχημα της καθαρεύουσας στο ρόλο της εθνικής γλώσσας. Υπό το πρίσμα του 

πολιτισμικού κεφαλαίου της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς, που καθιστά τους 

νεοέλληνες ικανούς να μετάσχουν της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η επιλογή της 

αρχαιότροπης καθαρεύουσας συμβάλλει στο αίτημα της καθαρότητας της γλώσσας. 

Η καθαρεύουσα καλείται να «καθαρίσει τη γλώσσα» μεταξύ άλλων από τα (λαϊκά 

αφομοιωμένα) ιταλικά και τουρκικά δάνεια, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει την είσοδο 

μεγάλου μέρους μεταφραστικών δανείων από «τις γλώσσες πολιτισμικού γοήτρου» 

(Αρχάκης & Κονδύλη, σ.103). Η καθαρότητα της γλώσσας όμως δεν απειλούνταν 

μόνο από τις στιγματισμένες "ακάθαρτες" γλώσσες παλαιότερων και νεότερων 

εχθρών του έθνους: τουρκικά, σλαβικές γλώσσες των γειτόνων, αλβανικά, γλώσσες 

που εξακολουθούσαν -και εξακολουθούν- να μιλιούνται στα όρια της επικράτειας, 

αλλά και από έναν εσωτερικό εχθρό, αυτόν της καθομιλουμένης δημοτικής και των 

διαλεκτικών παραλλαγών της εγείροντας μια χρόνια εσωτερική γλωσσική διαμάχη 

(το γλωσσικό ζήτημα). Με δεδομένο τη σύσταση των εθνικών κρατών βάσει ενός 

προτύπου ομοιογένειας γλωσσικής και πολιτισμικής με απώτερους οικονομικούς 

σκοπούς, η διαμόρφωση της εθνικής γλώσσας συνδέθηκε με την ανάγκη 

επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας του ελληνικού κράτους. Έτσι 

υπερτιμήθηκε η αρχαιότροπη καθαρεύουσα, η οποία ως πλέον ενδεδειγμένη 

αποτέλεσε την επίσημη εθνική γλώσσα, ενώ υποτιμήθηκε η ομιλούμενη μητρική, 

δημοτική γλώσσα. Η γλώσσα επενδύθηκε με ένα συναισθηματικό εθνικό φορτίο και 

αποτέλεσε κριτήριο εθνικής ταυτότητας. Η πολιτική αυτή στάση είχε ως αποτέλεσμα 

την υποτίμηση της αλλογλωσσίας και την εκδήλωση μιας άκαμπτης γλωσσικής 

πολιτικής, καθιστώντας μια οποιαδήποτε «εκδοχή ετερογένειας ή πολυμορφίας - 

εξορισμού εχθρική και απειλητική» (Xριστίδης 2001).  

Στο ίδιο πλαίσιο της εθνικής ομοιογένειας κινήθηκε και η εκπαιδευτική 

πολιτική του νεοελληνικού κράτους, το οποίο για πολλά χρόνια εφάρμοσε ένα 

σύστημα γλωσσικής ομοιογένειας. Ο αποκλεισμός της πολυφωνίας και η χρήση της 

καθαρεύουσας σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου αποτέλεσε για πολλά 

χρόνια τον σκοπό της γλωσσικής διδασκαλίας. Διαμορφώνοντας ένα κλίμα 

κατωτερότητας και ελλείμματος της ‘άλλης γλώσσας’ έναντι της γλώσσας της 

κυρίαρχης εθνικοπολιτισμικής ομάδας, επεδίωξε τον εξελληνισμό του αλλόγλωσσου 

πληθυσμού μέσω της γλωσσικής αφομοίωσής τους, οδηγώντας τους τελικά στην 

εγκατάλειψη της μητρικής: «μαθαίνω και διαδίνω στους ξενόφωνους αυτούς 

ανθρώπους τη γλώσσα μου, τους κάνω να μεταχειρίζονται τη γλώσσα που μαθαίνω 
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εγώ… έτσι που να γίνει σιγά σιγά δική τους σα μητρική» (Ντίνας, Χλαπουτάκη & Γώτη 

2011, σ.889). 

Η πολιτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δαιμονοποίηση της γλωσσικής 

διαφοράς.  Ο φόβος, η καχυποψία, η αμφισβήτηση της εθνικής ταυτότητας οδήγησε 

στην κοινωνική περιχαράκωση των αλλόγλωσσων ομιλητών, οι οποίοι σε μια 

προσπάθεια κοινωνικής ανέλιξης περιόρισαν τη χρήση της γλώσσας τους στο στενό 

οικογενειακό, κοινωνικό περιβάλλον. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιοι οι ομιλητές δεν 

επιθυμούσαν τη διατήρησή της, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση, την 

περιθωριοποίηση, τον σταδιακό μαρασμό των γλωσσών.  

Ωστόσο με την επικράτηση της δημοτικής (1976) ως επίσημη γλώσσα των 

Νεοελλήνων και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συγκυρία στη χάραξη της γλωσσική 

πολιτικής, παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο. Ενώ από τη μια, μέσω του 

εκπαιδευτικού συστήματος, αποκλείεται η στιγματισμένη εσωτερική πολυφωνία και 

ενισχύεται η μονογλωσσία με τη συστηματική διδασκαλία της εθνικής πρότυπης και 

υψηλού κύρους γλώσσας, από την άλλη υπερτιμάται η γλωσσομάθεια των ισχυρών 

ηγεμονικών ευρωπαϊκών γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) ως επιβεβαίωση 

της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Τα όποια δειλά βήματα συντελούνται, στα πλαίσια 

της εναρμόνισης της χώρας μας με το Διεθνές Δίκαιο για θέματα γλωσσικής 

ετερότητας καταδεικνύουν ότι υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη 

εκπαιδευτικής πολιτικής για τη στήριξη των άλλων γλωσσών που μιλιούνται στην 

επικράτεια. Οι πρακτικές αποκλεισμού από τη μητρική γλώσσα, καθιστούν το 

σύστημα ανέτοιμο να δεχτεί τη νέα πραγματικότητα της πολιτισμικής ετερογένειας.  

Ευτυχώς όμως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση δείχνει να αλλάζει προς μια 

πιο ρεαλιστική προσέγγιση της γλωσσικής ποικιλίας. Η αλλαγή της σύνθεσης του 

πληθυσμού της χώρας λόγω των νέων οικονομικό πολιτικών αλλαγών διαμορφώνει 

τις νέες συνθήκες χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η παρουσία αλλόγλωσσων 

μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι μια πραγματικότητα και οφείλει να  

αντιμετωπίζεται με βάση τις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου 

για την πολυγλωσσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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1.5 Η γλώσσα και η γλωσσική ποικιλία στα αναλυτικά προγράμματα 

για την Προσχολική εκπαίδευση 

 

Η Προσχολική αγωγή στη χώρα μας νομοθετικά προβλέφθηκε για πρώτη φορά 

το 1895 και την επόμενη χρονιά καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις της λειτουργίας τους 

υπό την αιγίδα ιδιωτικών φορέων (Β .Δ/γμα 30.4.1896 «περί συστάσεως 

νηπιαγωγείων» ΦΕΚ68/23.5.1986,τ.Α΄,άρθρο2) εν τούτοις πραγματικό ενδιαφέρον 

από την κρατική εξουσία δεν υπάρχει. Η επίσημη θέση του κράτους διατυπώθηκε για 

πρώτη φορά το 1913 ορίζοντας ως κύριο στόχο την καλλιέργεια της ελληνικής 

γλώσσας. Το ενδιαφέρον του κράτους ωστόσο παραμένει υποτονικό και η ίδρυση των 

νηπιαγωγείων περιορίζεται στις ‘ξενόφωνες’ ελλαδικές περιοχές για εξυπηρέτηση 

εθνικών σκοπών. Το 1929 γίνεται αναφορά στην προσχολική αγωγή (Ν.4397/1929 

«Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως») με στόχο σχολειοπροετοιμαστικό. Δίνεται 

προτεραιότητα ίδρυσης νηπιαγωγείων στις περιοχές που υπήρχε ΄΄ανάγκη γλωσσικής 

προπαιδείας των νηπίων δια το δημοτικόν σχολείον’’ (Κιτσαράς 1997, σ.64). 

Τα μεταπολεμικά χρόνια και ως το 1961 προτάσσονται νέα συστήματα ( π.χ. 

μοντεσσοριανό) και δίνεται έμφαση στην παραγωγή του προφορικού λόγου, τη 

γραφή και την ανάγνωση με τη Νηπιαγωγό σε ρόλο γλωσσικού προτύπου. Το 1962 

εκδίδεται το πρώτο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο (Β.Δ.494/15-7-

1962,ΦΕΚ 124/6-8-1962 τ. Α΄) και έως το 1980 η διδασκαλία της γλώσσας 

αποβλέπει «στον εμπλουτισμό του λεκτικού των νηπίων», ενώ για τους ξενόγλωσσους 

μαθητές που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία οι γλωσσικές ασκήσεις αποσκοπούν στην 

εξοικείωση με την ομιλούμενη γλώσσα. Οι γλωσσικές δραστηριότητες 

καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του προγράμματος, ενθαρρύνεται η καλλιέργεια του 

προφορικού λόγου, υιοθετούνται οι γενικές αρχές του δομισμού και 

πραγματοποιούνται θετικά βήματα στη γλωσσική διδασκαλία (Γώτη, Ντίνας 2012).  

Από τη δεκαετία του 1980 έως και το 2003 η κατάσταση  στον χώρο της 

προσχολικής αγωγής αλλάζει. Οι νέες κοινωνικές και διεθνείς συνθήκες, οι νέες 

θεωρίες στις επιστήμες της ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, γλωσσολογίας, επέβαλαν 

την αλλαγή στάσης της κρατικής εξουσίας και με το  Π.Δ. 337/1990 «Οργάνωση και 

λειτουργία των Νηπιαγωγείων» ολοκληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για την 

προσχολική αγωγή. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η κοινωνική και πολιτιστική 

σημασία της προσχολικής αγωγής και επιδιώκεται η εξασφάλιση ‘ίσων ευκαιριών’ 

για τη μελλοντική διαμόρφωση του ατόμου (Κιτσαράς 1997). Γίνεται λόγος για 
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«ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας» και η γλωσσική διδασκαλία στοχεύει στην 

κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου σε πραγματικές συνθήκες 

επικοινωνίας, στην ελεύθερη ατομική γλωσσική έκφραση των νηπίων, στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων διαλόγου στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στο ΦΕΚ 

208/1989 τ. Α΄, όπου δημοσιεύεται ένα νέο αναλυτικό πρόγραμμα για το 

Νηπιαγωγείο, επιχειρείται μια νέα γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση με παροχή 

βιβλίων και υποστηρικτικού υλικού για τις Νηπιαγωγούς. Η διδασκαλία της γλώσσας 

στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης εντάσσεται στα πλαίσια του νοητικού 

τομέα αγωγής. Η γενική επιδίωξη για τη γλώσσα στοχεύει στην προφορική έκφραση,  

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γλωσσικής απεικόνισης της πραγματικότητας, στην 

προφορική έκφραση ιδεών και απόψεων και γενικότερα στην επικοινωνιακή 

ικανότητα των νηπίων. Για τη γλωσσική ποικιλία και τη διδασκαλία της γλώσσας σε 

αλλόγλωσσα, δίγλωσσα ή άλλων κοινωνικών ομάδων παιδιά δεν υπάρχουν ειδικές 

αναφορές. 

Το 1999 πρωτοδημοσιεύτηκε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΕΠΠΣ), το οποίο το 2001 αντικαταστάθηκε από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.ΦΕΚ 1366 τ. Β΄ 18-10-2001), το οποίο 

αναθεωρήθηκε το 2003. Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο 

εντάσσεται στο «ενιαίο πρόγραμμα σπουδών της ελληνικής γλώσσας». Το ΕΠΠΣ του 

1999 υιοθετεί προτάσεις διδασκαλίας για την ανάδυση του γραμματισμού των 

μαθητών, ώστε να είναι ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας εγγράμματης 

κοινωνίας. Κύριο μέλημα η ισότιμη ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου, μέσα 

από αυθεντικά κείμενα, ποικίλο υλικό και διαμόρφωση συνθηκών πραγματικής 

επικοινωνίας (Γώτη, Ντίνας 2012 ). 

Στο αναθεωρημένο ΔΕΠΠΣ 2001-2003 η γλώσσα διαχέεται σε όλα τα προγράμματα 

και οι προτάσεις για τη γλωσσική διδασκαλία στοχεύουν στην ενεργητική συμμετοχή 

όλων των παιδιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μάθηση και η διδασκαλία, για να 

είναι αναπτυξιακά κατάλληλη και αποτελεσματική για όλα τα παιδιά του 

Νηπιαγωγείου, θα πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισμικής 

ταυτότητας και της γλώσσας όλων των παιδιών»( Εγχειρίδιο ΔΕΠΠΣ 2002, σ.2). 

Μέσα από τη διαμόρφωση επικοινωνιακών σχέσεων για την οικοδόμηση της 

γνώσης, ο προσανατολισμός του προγράμματος για τη γλώσσα στοχεύει στην  

καλλιέργεια του γραμματισμού, ώστε να επιτευχθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των 

νηπίων για την ένταξή τους σε μια ‘κοινωνία γραπτής επικοινωνίας’. Η αναφορά  στις 
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διαφορετικές γλωσσικές καταβολές περιλαμβάνεται στην ενότητα «Παιδί και 

περιβάλλον-ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση», όπου γίνεται λόγος για 

τον σεβασμό και την αποδοχή των ‘άλλων’ ανθρώπων, «τα παιδιά με κατάλληλες 

δραστηριότητες ενθαρρύνονται να ανταλλάσουν εμπειρίες, να μαθαίνουν για τον τρόπο 

ζωής των άλλων. Παροτρύνονται να αποδέχονται ανθρώπους με διαφορετικές 

γλωσσικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές καταβολές, να συνεργάζονται και να 

οικοδομούν δεσμούς φιλίας μαζί τους» (Εγχειρίδιο ΔΕΠΠΣ 2002,σ.18), όπου και 

τονίζεται το ενδιαφέρον για τη γλωσσική ποικιλία και τη γλώσσα των ‘άλλων’. 

Παρόλα αυτά, τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα βρίσκονται σε αμηχανία ως 

προς τη θέση για τις διάφορες γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες στην 

εκπαίδευση. Ενώ το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών προάγει 

την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας και τον γραμματισμό στο Νηπιαγωγείο και 

στο Δημοτικό σχολείο και μεταξύ άλλων επιχειρεί την εξοικείωση των μαθητών με 

την ύπαρξη των κοινωνικών και τοπικών ιδιωμάτων, ωστόσο δεν περιλαμβάνονται 

μεθοδολογικές υποδείξεις για τη διδασκαλία. Η προτεραιότητα του προφορικού 

λόγου και η διαπίστωση της γεωγραφικής και κοινωνικής ποικιλίας δεν εφαρμόζεται 

στην πράξη (Τσιπλάκου & Χατζηιωάννου 2010). 

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011-2013), το οποίο είχε διετή 

πιλοτική εφαρμογή σε ορισμένα ανά την επικράτεια Νηπιαγωγεία, η γλωσσική 

διδασκαλία περιλαμβάνεται στην περιοχή «γλώσσα», στο περιεχόμενο της οποίας 

γίνεται αναφορά για την αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας στη διδακτική πράξη. 

«Η γλωσσική ποικιλότητα που ενδεχομένως παρουσιάζεται στην τάξη/ (Είτε αφορά 

γλωσσικές ποικιλίες/διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας είτε άλλες γλώσσες) 

αντιμετωπίζεται στην τάξη ως πλούτος και μπορεί να δώσει το έναυσμα για το 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων που καλλιεργούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και 

ενδυναμώνουν την ταυτότητα των ατόμων που δεν έχουν μητρική την ελληνική». 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΠΣΝ 2011, 2
ο
 μέρος, σ.205 )  

Εν κατακλείδι είναι ενθαρρυντική και αξιοσημείωτη η αλλαγή που συντελείται 

τα τελευταία έτη σχετικά με τη στάση έναντι της γλωσσικής ποικιλότητας, η οποία 

κατατίθεται  και ενσωματώνεται με τη μορφή νέων γλωσσοδιδακτικών προτάσεων 

στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα για το Νηπιαγωγείο.  
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1.6 Οι νέες τάσεις για τη γλώσσα. Επικοινωνιακή προσέγγιση και 

κριτικός γραμματισμός  

 

Η γλώσσα και η διδασκαλία της από πολλούς αιώνες αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης 

πολλών επιστημών. Κατά τον 20
ο
 αιώνα στη διδασκαλία της γλώσσας επικράτησε η 

θεωρία του δομισμού, όπου η γλώσσα αντιμετωπίστηκε ως ένα σύστημα στοιχείων 

που νοείται ως ένα «όλον» που συγκροτείται από μέρη, τα συστατικά του στοιχεία 

(Saussure, 1916). Ο δομισμός στη γλωσσική διδασκαλία έστρεψε το ενδιαφέρον του 

από τη λέξη στην πρόταση. Επόμενο σταθμό στη διδασκαλία της γλώσσας αποτέλεσε 

η εμφάνιση της γενετικής – μετασχηματιστικής θεωρίας (Homsky, 1960) και η 

επικοινωνιακή προσέγγιση η οποία σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της γλωσσολογίας 

τόνισαν τη λειτουργική/επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. Η γλώσσα ως ένας 

κώδικας επιτελούσε διάφορες λειτουργίες με κυριότερη αυτή της επικοινωνίας. 

Στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας ήταν η δημιουργία ικανών ομιλητών οι οποίοι 

δύναται να προσαρμόζουν το λόγο τους στις εκάστοτε επικοινωνιακές συνθήκες. 

Βασικές αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης αποτέλεσαν: α) η αρχή της 

επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας, β) η αρχή της σκόπιμης χρήσης της γλώσσας, 

γ) η αρχή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η επικοινωνιακή προσέγγιση της 

διδασκαλίας της γλώσσας συνέβαλε στην μετατόπιση από την «εφαρμογή των 

κανόνων» στη «γλωσσική χρήση». Έτσι, σκοπός της διδασκαλίας της, πέρα από την 

επικοινωνιακή ικανότητα, είναι η απόκτηση ικανότητας επιλογής των συμβάσεων 

των κειμενικών ειδών για την επίτευξη κοινωνικών σκοπών. 

Αυτή η αλλαγή στη διδασκαλία και τη μάθηση της γλώσσας, έφερε στο επίπεδο 

της διδακτικής την έννοια του γραμματισμού. Η έννοια του γραμματισμού αφορά 

στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και συνδέθηκε εννοιολογικά με τον όρο 

αλφαβητισμός, που συνεπάγεται τη γνώση γραφής και ανάγνωσης. «Αλφαβητισμένο» 

άτομο θεωρήθηκε το άτομο που γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, μια διαδικασία την 

επίτευξη της οποίας αναλάμβανε κατά κύριο λόγο το σχολείο. Ο γραμματισμός, ως 

ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, εμφανίστηκε σε διάφορες εκδοχές: ως «αναδυόμενος» 

γραμματισμός (σχετίζεται με τη γραφή και την ανάγνωση, δεξιότητες που αποκτούν 

τα παιδία κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους), ως «συμβατικός» γραμματισμός 

(εμφανίζεται κατά την περίοδο της φοίτησης του ατόμου μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον με την συστηματική διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης, η οποία 

καλλιεργεί τη γλωσσική ικανότητα του ατόμου), ως «οικογενειακός» γραμματισμός 
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(σχετίζεται με τις συνήθειες, συμπεριφορές και επιρροές του στενού οικογενειακού 

περιβάλλοντος που συντελούνται κατά τα πρώτα έτη της ζωής των ατόμων), ως 

«σχολικός» γραμματισμός (αφορά σε δεξιότητες γραμματισμού που καλλιεργούνται 

στο σχολείο), ως «λειτουργικός» γραμματισμός (συνδέθηκε με την ικανότητα του 

ατόμου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις καθημερινές του δραστηριότητες ως 

οντότητα με ποικίλες ιδιότητες), ως «πολιτιστικός» γραμματισμός (χαρακτηρίζει το 

σύνολο των πολιτισμικών δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης και της πρότυπης 

εθνικής γλώσσας, στοιχεία που συντελούν στη συγκρότηση των ανθρώπινων 

κοινωνιών και στη διαμόρφωση κοινής κουλτούρας) (Ντίνας & Γώτη, 2016). 

Κατά τη δεκαετία του 1990 εισήχθη η έννοια του «κριτικού» γραμματισμού στη 

γλωσσική διδασκαλία ως μια «παιδαγωγική» φιλοσοφία ή ένα εκπαιδευτικό ιδεώδες, 

κάτω από το οποίο στεγάζονται ποικίλες προσεγγίσεις με κοινές θέσεις και 

παραδοχές. Σε αυτό το πλαίσιο σύμφωνα με την Curdt – Christensen «ο κριτικός 

γραμματισμός μπορεί να ορισθεί ως η ικανότητα να διαβάζουμε, να εξετάζουμε και να 

καταλαβαίνουμε ένα κείμενο, θέτοντάς του ερωτήσεις, δηλαδή ‘αντιμιλώντας στο 

κείμενο’» (Στάμου, Πολίτης & Αρχάκης 2016, σ.31). Στα πλαίσια του κριτικού 

γραμματισμού έχουν προταθεί ποικίλες διδακτικές πρακτικές, που σχετίζονται: με την 

ενασχόληση των μαθητών με κείμενα που συνδέονται με τα ενδιαφέροντα και τις 

εμπειρίες τους, με κειμενικές αναλύσεις που συνδέουν τα γλωσσικά στοιχεία του 

κειμένου με τις ευρύτερες κοινωνικές  πρακτικές και σχέσεις, με την κατάκτηση 

δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης, με την αντιπαθητική ανάλυση διαφορετικών 

κειμένων για την κατανόηση των διαφορετικών οπτικών του κόσμου, με την 

πολλαπλή ανάγνωση του κειμένου με στόχο την ανάδειξη διαφορετικών 

τοποθετήσεων στο ίδιο το κείμενο (Στάμου, Πολίτης & Αρχάκης 2016,σ.32). 

Ο κριτικός γραμματισμός στην παιδαγωγική του εκδοχή είναι «ένα πρόγραμμα 

με το οποίο οργανώνουμε και διδάσκουμε γλώσσα με στόχο να συνδέσουμε το πώς 

μέσα από τη γλώσσα μεταδίδουμε ή αμφισβητούμε νοήματα στο ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο» (Χατζησαββίδης, Κωστούλη κ.ά., 2011). Στην εκπαιδευτική πρακτική ο 

κριτικός γραμματισμός εμφανίζεται και με την εκδοχή του μοντέλου των 

«πολυγραμματισμών», ο οποίος καθορίστηκε από την αυξανόμενη σημασία της 

πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και από την επίδραση των νέων 

επικοινωνιακών τεχνολογιών. 
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1.6.1 Η γλωσσική ποικιλία μέσα από κείμενα μαζικής κουλτούρας 

 

Η σημερινή αλλαγή που υφίσταται η κοινωνία, στη σύσταση των πληθυσμών, 

στη μετάδοση των μηνυμάτων και της επικοινωνίας, θέτουν το ζήτημα της 

ομοιογένειας της γλώσσας, διότι, όπως υποστηρίζουν οι κοινωνιογλωσσολόγοι, «η 

ποικιλία και η υβριδικότητα πρέπει να εκληφθούν ως σημείο εκκίνησης για την 

κατανόηση των σύγχρονων κοινωνιών» (Τζακώστα 2015, σ.143).  

Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας «ανέδειξε την ανάγκη 

τροφοδότησης της εκπαιδευτικής πράξης το (‘εντός’ σχολείου) από την κοινωνική ζωή 

των μαθητών/ τριων (το ‘εκτός’ σχολείου)» ( Στάμου, Αρχάκης & Πολίτης 2016, 

σ.15), καθώς προβάλλεται το αίτημα της σύνδεσης της σχολικής γνώσης με την 

καθημερινές εξωσχολικές εμπειρίες των μαθητών. Οι εξωσχολικές κοινωνικές 

πρακτικές γραμματισμού που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες είναι πλούσιες, 

πολύτιμες και καθόλου υποδεέστερες συγκριτικά με τις τυπικές εκπαιδευτικές 

πρακτικές του σχολείου. Συνθέτουν ένα πλαίσιο πλουσίων ετερογενών κειμένων, που 

εκτός από τη γλώσσα συνδυάζουν διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους (π.χ. εικόνα 

ήχος) και αντλούνται από τα ΜΜΕ και τις νέες τεχνολογίες, όπως τα περιοδικά, οι 

εφημερίδες, οι κινηματογραφικές ταινίες, οι τηλεοπτικές σειρές, οι διαφημίσεις και τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό που σήμερα αποκαλούμε ‘κείμενα μαζικής 

κουλτούρας’. Επομένως, στα πλαίσια των νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων του 

κριτικού γραμματισμού, τα κείμενα μαζικής κουλτούρας κατέχουν δεσπόζουσα θέση, 

καθώς αναδεικνύουν την ανάγκη εμπλουτισμού του σχολικού γραμματισμού από τις 

κοινωνικοπολιτισμικές εμπειρίες των μαθητών και συμβάλλουν στη γεφύρωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση.  

Όπως προκύπτει με βάση την τυπολογική ταξινόμηση από την Marsh (2008),  

ανάλογα με τη σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στον σχολικό γραμματισμό και 

τον εξωσχολικό γραμματισμό, τα κείμενα μαζικής κουλτούρας αξιοποιούνται με 

στόχο να καταστεί πιο ελκυστική η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 

(εργαλειακό μοντέλο-instrumental model), με στόχο την άμβλυνση των διαφορών και 

την ενίσχυση των μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα (το κριτικό μοντέλο - 

critical model). Ακόμη, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη ανισοτήτων στην πρόσβαση του 

σχολικού γραμματισμού, η Marsh προτείνει την αξιοποίηση των κειμένων μαζικής 

κουλτούρας για την ενίσχυση των μη προνομιούχων μαθητών σε επίπεδο 

αφηρημένων και επιστημονικών εννοιών για ικανοποιητικότερη πρόσβαση στη 
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γνώση (μοντέλο του πολιτισμικού κεφαλαίου -cultural capital model). Τέλος, γίνεται 

αναφορά στο (μοντέλο του τρίτου χώρου -‘third space’ model), που σχετίζεται με τις 

μίξεις λόγων που προκύπτουν από τον συγκερασμό των σχολικών και εξωσχολικών 

γραμματισμών των παιδιών, από τις οποίες προκύπτουν υβριδικά κείμενα 

«αναδιαμορφώνοντας τις παραδοσιακές εγγράμματες ταυτότητες και σχέσεις εξουσίας 

στο σχολείο». (Στάμου, Αρχάκης & Πολίτης 2016,σ.20).  

Στο πεδίο της γλωσσικής ποικιλίας τα κείμενα μαζικής κουλτούρας προβάλλουν 

φαινόμενα γλωσσικής ποικιλότητας τείνοντας προς τη χρήση των μη πρότυπων 

γλωσσικών ποικιλιών. H  εκπαιδευτική αξιοποίησή τους δύναται να συμβάλλει στην 

ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των μαθητών/τριων με όλο το εύρος της γλωσσικής 

ποικιλομορφίας, κατανοώντας ότι η γλωσσική ποικιλότητα αποτελεί εγγενές 

χαρακτηριστικό των γλωσσών συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής γλώσσας. 

1.6.2
 
Η συμβολή της Λογοτεχνίας και του Παραμυθιού στη γλωσσική  

ανάπτυξη και τη γλωσσική ποικιλία 

 

Η γλώσσα ως κοινωνικό προϊόν αποτελεί μέρος των πολιτισμικών προϊόντων 

που παράγει η κοινωνία, εκφράζει, διαμορφώνει στάσεις και ιδεολογίες, συμμετέχει 

στον πολιτισμό του οποίου αποτελεί συνεκτικό στοιχείο. Η λογοτεχνία συγκροτεί ένα 

είδος λόγου το οποίο είναι αποτέλεσμα κοινωνικοπολιτικών και ιστορικών συνθηκών, 

υπόκειται δε σε περιορισμούς που σχετίζονται με το είδος του λόγου και την 

προθετικότητα του συγγραφέα. Η γλώσσα και η λογοτεχνία, για να γίνουν 

κατανοητές, προϋποθέτουν τη γνώση των δομών μιας κοινωνίας, της ιδεολογικής και 

πολιτισμικής περιρρέουσας ατμόσφαιρας αυτής (Χατζησαββίδης 2002). 

Η λογοτεχνία, ως ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο, συμβάλλει στην 

κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου στον οποίο ζούμε. Ως ένα λογοτεχνικό 

κειμενικό είδος το παραμύθι αποτελεί την πρώτη επαφή του παιδιού με τη 

λογοτεχνία, «μια λογοτεχνία που μας συναρπάζει κατά τα πρώτα χρόνια μας και 

τροφοδοτεί τον πόθο μας για το θαυμαστό» (Danilewitz, 1991, σ. 87). Η Collins 

αναγνωρίζει τη θεμελιώδη αξία των παραμυθιών στη ζωή των ανθρώπων «γνωρίζουν 

σιωπηρά ότι μέσω των παραμυθιών τα παιδιά θα είναι σε θέση να αποκτήσουν αίσθηση 

του κόσμου» (Collins 1999, σ. 87), ενώ ο Bruner υποστηρίζει ότι τα παραμύθια 

επιτελούν σημαντική εκπαιδευτική λειτουργία, «δεδομένου ότι βοηθούν το άτομο να 

εισαχθεί στην κουλτούρα του και να μυηθεί σε αυτήν» (Μαλαφάντης 2014, σ.11). 
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Το παραμύθι σαν ένα είδος αυθεντικής έκφρασης ενός λαού σχετίζεται με την 

κοινωνία που το δημιουργεί, που το αναπαράγει, και κατέχει σημαντική θέση στη 

διατήρηση της πολιτισμικής του ταυτότητας και της γλωσσικής ποικιλίας. Ως ένα 

ανθρωπολογικό είδος παρουσιάζει μια καθολικότητα, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι 

φέρει τα χαρακτηριστικά μιας ομοιομορφίας. Το παραμύθι μπορεί να θεωρηθεί ως 

«μια πράξη αυθεντικής ποιητικής ενόρασης» (Lüthi, 1982), ως «αρχέτυπο της 

ανθρώπινης αφηγηματικής τέχνης» (Αυδίκος 1997, σ. 33). Επίσης σύμφωνα με τον 

Ελβετό μελετητή Max Lüthi, «το παραμύθι είναι εν μέρει ψυχαγωγία, εν μέρει 

παιδαγωγία, στην ολότητά του όμως είναι ο καθρέπτης της ανθρώπινης ύπαρξης και 

των δυνατοτήτων του ανθρώπου» (Μερακλής, 1996, σ. 57) (Μαλαφάντης 2014, σ.1).  

Το λαϊκό παραμύθι είναι ένα παλιό κειμενικό είδος που εμφανίστηκε σε όλες 

τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες, άσκησε επιρροή στο ευρύ κοινό των παιδιών 

αλλά και των ενηλίκων και συνέβαλε στην ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση των 

ατόμων. Το παραμύθι διαδόθηκε μέσω της προφορικής αφήγησης, διαμορφώθηκε 

ποικιλότροπα στο χρόνο ανάλογα με τα διάφορα πνευματικά κινήματα, τις κοινωνικές 

και πολιτισμικές μεταβολές (Μερακλής 2012). Το λαϊκό παραμύθι είναι ένα από τα 

πιο κατάλληλα μέσα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών. Εμφανίζει 

πληθώρα εικόνων και σύμβολων, παραβολές και μεταφορές, που του προσδίδουν 

μεγάλη παιδαγωγική και μορφωτική αξία. Μέσω των παραμυθιών το παιδί 

διαισθητικά συνδέεται με τη γλώσσα, τον πολιτισμό, με την κοινότητα στην οποία 

ανήκει. «Κι έτσι το παιδί, σιγά σιγά μπαίνει στη λογική κατανόηση της γλώσσας» 

(Αναγνωστόπουλος 1994,σ.60)   

Στην Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση το παραμύθι κατέχει εξέχουσα θέση, καθώς 

η ηλικία των νηπίων χαρακτηρίζεται ως «η ηλικία του παραμυθιού». Το παραμύθι 

αποτελεί ένα κοινωνικό γεγονός που συμβάλει στην απόκτηση εμπειριών, στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην αίσθηση του πραγματικού κόσμου. Παρέχει 

συναισθηματική ασφάλεια, διεγείρει και κινητοποιεί το ενδιαφέρον, αξιοποιείται σε 

όλους τους τομείς. Στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π..Σ 

το παραμύθι εντάσσεται στη διδασκαλία της γλώσσας και συμβάλει στη διαμόρφωση 

ενός πλαισίου που προάγει τον γραμματισμό, τη συναισθηματική ανάπτυξη, τη 

δημιουργική σκέψη και φαντασία, την αισθητική έκφραση. Στα πλαίσια του κριτικού 

γραμματισμού μέσω της καλλιέργειας επικοινωνιακού προφορικού λόγου, 

δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, το παραμύθι προσφέρει δυνατότητες για 

ενεργητικό διάλογο με τους μαθητές. Μέσα από τις διαδικασίες αφήγησης των 



26 
 

παραμυθιών ατομικά και ομαδικά καλλιεργείται η ευρηματικότητα, η φαντασία, η 

δημιουργικότητα η κριτική επίγνωση, αφού καλλιεργείται η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων αλλά και ανακάλυψης αυτών. Τα παραμύθια συμβάλλουν και 

εμπλουτίζουν πολιτιστικά τη γλώσσα, μέσα από αυτά εκφράζεται η γεωγραφική 

ιδιοτυπία, η ντοπιολαλιά και κάθε φορά δίνουν και κάτι δικό τους. Σ’ αυτά 

αντανακλώνται οι ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών διαμερισμάτων, καθώς «Το 

παραμύθι αφηγείται στο τοπικό ιδίωμα και έτσι επιτελείται μια πολυεπίπεδη πολιτισμική 

λειτουργία, αφού το παραμύθι σώζεται από τις τοπικές διαλέκτους και τις διασώζει» 

(Αυδίκος 1997, σ.151). 
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Κεφάλαιο 2ο 

Η διδακτική αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας στην 

Προσχολική Εκπαίδευση 
 

2.1 Σκοπός και στόχοι της διδακτικής παρέμβασης 

 

Οι νέες συνθήκες στο σχολικό περιβάλλον καθιστούν επιβεβλημένη τη 

διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου το οποίο θα ενισχύει την πολιτισμική 

ετερότητα και τη γλωσσική ποικιλομορφία. Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης 

της γλώσσας προάγει τον σεβασμό απέναντι στη γλωσσική ετερότητα, διευρύνει το 

γλωσσικό και γνωστικό πεδίο των μαθητών, διαμορφώνει ένα επικοινωνιακό πλαίσιο 

το οποίο καθιστά τους μαθητές ικανούς, ώστε να μετέχουν σε μια πολύγλωσση και 

πολυπολιτισμική κοινωνική πραγματικότητα. Στα πλαίσια της γλωσσικής 

επικοινωνίας με τις διαλέκτους και τα ιδιώματα, η διδασκαλία της γλώσσας δύναται 

να αποτελέσει το όχημα, ώστε οι μαθητές «να γνωριστούν καλύτερα με τις γλωσσικές, 

λαογραφικές και λογοτεχνικές εκδηλώσεις των ομογλώσσων τους» (Ντίνας- 

Ζαρκογιάννη 2009:106).  

Επικεντρώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον σε παιδιά της προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας και διατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία ανάλογων 

προγραμμάτων και μελετών για τη γλώσσα και τις διαλέκτους (Κασκαμανίδης & 

Ντίνας 2004, Ντίνας & Ζαρκογιάννη 2009, Τσιπλάκου & Χατζηιωάννου 2010, 

Ντούλια 2010, Αγγελική Τζάννε 2014, Γρατσία Ρούσσου 2014, Παπαδόπουλος & 

Γρίβα 2016, Μαρωνίτη, Στάμου, Γρίβα, Ντίνας 2016, Γιαγκόγλου 2017 κ.ά.), 

επιχειρήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω του σχεδιασμού ενός σχεδίου 

εργασίας (project). Το σχέδιο εργασίας βασίζονταν κατά κύριο λόγο στην αφήγηση 

λαϊκών παραμυθιών με διαλεκτόφωνα και ιδιωματικά στοιχεία και στη χρήση  

‘αυθεντικού υλικού’ (τραγούδια, ιστορίες, λαϊκά δρώμενα, παιχνίδια), εγείροντας το 

ενδιαφέρον των μαθητών/τριων για συμμετοχή σε αυθεντικού τύπου δραστηριότητες 

που συμβάλλουν στην πολιτισμική συνείδηση και στην αποδοχή της γλωσσικής 

ετερότητας. Αξιοποιώντας διδακτικά τα διαλεκτικά-ιδιωματικά κείμενα στοχεύουμε 

στη διαμόρφωση θετικής στάσης για τη γλωσσική ποικιλότητα, στο «ζωντάνεμα» της 
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γλώσσας σύμφωνα και με όσα ειπωθήκαν από τον Μ. Τριανταφυλλίδη «Έπειτα, η 

κοινή γραπτή γλώσσα έχει τον κίνδυνο να χάσει τη φρεσκάδα της και τη ζωντάνια των 

εικόνων της και να κοκαλιάσει, όσο δεν πλουτίζεται και δεν ξανανιώνει από καιρό σε 

καιρό με καινούρια λεξιλογικά στοιχεία από την αστείρευτη πηγή των λαϊκών 

ιδιωμάτων» (Τριανταφυλλίδης 1938:76,78-80). 

Η διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές του αναλυτικού 

προγράμματος για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Προσχολική εκπαίδευση, 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της ομάδας μιας τάξης 

Νηπιαγωγείου. Μεταβαίνοντας από τον εκπαιδευτικό  σχεδιασμό στη διδακτική 

πράξη, ορίστηκαν ο γενικός σκοπός και οι ειδικότεροι στόχοι της διδακτικής 

παρέμβασης : 

Γενικός Σκοπός:  

 Η διαισθητική κατανόηση και αποδοχή της γλωσσικής ετερότητας 

(γεωγραφικές ποικιλίες), όπως αυτή επιτελείται σε πραγματικές 

συνθήκες επικοινωνίας. Η ανάπτυξη γνωστικών και γλωσσικών 

δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου και αναδυόμενης γραφής 

μέσω της επαφής με τις ιδιωματικές και διαλεκτόφωνες εκδοχές της 

ελληνικής γλώσσας.  

Ειδικότεροι στόχοι: 

 Να έρθουν σε επαφή οι μικροί μαθητές με τον αυθεντικό διαλεκτικό 

λόγο, να εξοικειωθούν με τις γλωσσικές ποικιλίες αναγνωρίζοντας και 

κατανοώντας τη χρήση τους από τα ενήλικα άτομα του οικογενειακού 

και  ευρύτερου περιβάλλοντος τους. 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες μέσα από τα διαλεκτόφωνα κείμενα 

στοιχεία του πολιτισμού, ήθη και έθιμα που σχετίζονται με την 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων και να παράγουν επικοινωνιακό λόγο 

αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαλεκτόφωνης γλώσσας, ως ένα 

σημαντικό κομμάτι της γλωσσικής κουλτούρας και της πολιτιστικής 

μας κληρονομίας που αξίζει να ακούγεται, να μιλιέται και να 

διατηρείται ζωντανό.  
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Για την επίτευξη του γενικού σκοπού και των ειδικότερων στόχων τέθηκαν από την 

ερευνήτρια  τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι βιωματικές εμπειρίες των νηπίων που σχετίζονται με την γλωσσική 

ποικιλομορφία;  

 Τα λαϊκά διαλεκτόφωνα παραμύθια μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για την 

προσέγγιση και κατανόηση της γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλίας; 

 Είναι ικανά τα νήπια να αναγνωρίσουν την πρωτογενή χρήση της γλώσσας των 

ιδιωμάτων και των διαλέκτων μέσα σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας, σε 

λογοτεχνικά κείμενα, σε κείμενα μαζικής κουλτούρας και κατ’ επέκταση να 

αντιληφθούν διαισθητικά τα βασικά φωνολογικά, μορφολογικά  γνωρίσματα των 

Βόρειων ιδιωμάτων και της Ποντιακής διαλέκτου; 

 Είναι εφικτός ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός για τη γλωσσική ποικιλία στο 

Νηπιαγωγείο με βάση τα αναλυτικά προγράμματα, ώστε να διαμορφωθεί θετική 

αντίληψη για τη γλωσσική ποικιλότητα και την πολιτισμική ετερογένεια; 

2.2 Το πλαίσιο της διδακτικής  παρέμβασης στο Νηπιαγωγείο 

 

Στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας, του κριτικού 

γραμματισμού και των πολυγραμματισμών επιχειρήθηκε η προσέγγιση της 

ποικιλότητας της ελληνικής γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, σε μια 

τάξη του 2
ου

 Νηπιαγωγείου της πόλης της Πτολεμαΐδας. Το σχολείο βρίσκεται στα 

νότια της πόλης, περιοχή όπου εγκαταστάθηκαν κυρίως οι μετοικίζοντες από τα νότια 

και ανατολικά χωριά της ευρύτερης περιοχής της Εορδαίας. Η πόλη της Πτολεμαΐδας, 

τα μετονομαζόμενα Καϊλάρια, ως προς την πληθυσμιακή της καταγωγή θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως ένα γεωγραφικό μωσαϊκό, καθώς κατοικείται αρμονικά από 

Ντόπιους, που μιλούν το σλάβικο ιδίωμα, Πόντιους, που μιλούν την ποντιακή 

διάλεκτο, Μικρασιάτες, Θρακιώτες, Βλάχους, αλλά και άλλης γεωγραφικής 

προέλευσης κατοίκους που εγκαταστάθηκαν στην πόλη ως οικονομικοί μετανάστες. 

Κίνητρο για την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης (στα πλαίσια της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας) αποτέλεσε η πολιτισμική και γλωσσική  ετερογένεια των 

κατοίκων της Πτολεμαΐδας, στην οποία δεν υπάρχει διαδεδομένη διαλεκτόφωνη ή 

ιδιωματική χρήση της ελληνικής γλώσσας, ωστόσο οι κάτοικοί της γνωρίζουν και 

μιλούν ανεπίσημα διαλέκτους και ιδιώματα, η γνώση και η χρήση των οποίων στον 
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νεότερο πληθυσμό είναι σχεδόν ανύπαρκτη και τείνει προς εξαφάνιση. Κατά 

συνέπεια, η άτυπη επαφή των μαθητών του σχολείου με τη γλωσσική ποικιλία 

αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία χρήζει διερεύνησης και διδακτικής 

αξιοποίησης στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας με προσανατολισμό στον 

επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας και τον κριτικό γραμματισμό. 

 Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018, 

στο δεύτερο τμήμα του πρωινού προγράμματος, του οποίου εκπαιδευτικός ήταν η 

ερευνήτρια. Η σύνθεση των μαθητών του τμήματος που συμμετείχε στο πρόγραμμα 

ήταν: εικοσιένας μαθητές (21) εκ των οποίων οι δεκαέξι ήταν νήπια ηλικίας πέντε 

έως έξι ετών (κατ’ αναλογία: 10 κορίτσια και 6 αγόρια) και πέντε μαθητές προνήπια 

ηλικίας τεσσάρων έως πέντε ετών (κατ’ αναλογία: 1 κορίτσι και 4 αγόρια εκ των 

οποίων ένας μαθητής ήταν αλβανικής καταγωγής και δυο είχαν μητέρα με καταγωγή 

από τη Βουλγαρία).  

2.3 Μεθοδολογικός σχεδιασμός 

 

Η διδακτική παρέμβαση οργανώθηκε συνδυαστικά βάσει της μεθοδολογικής 

προσέγγισης Project και της δραστηριοκεντρικής προσέγγισης. Αρχικά ο σχεδιασμός 

της παρέμβασης έγινε από την ερευνήτρια/εκπαιδευτικό της τάξης και η 

διεκπεραίωσή του συντελέστηκε σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους μαθητές του 

τμήματός της, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες των 

παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε την Άνοιξη  

και διήρκησε τρεισήμισι μήνες (Μάρτιος-Ιούνιος 2018). 

Η μέθοδος project αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διεκπεραίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς πρόκειται για μια διεπιστημονική, διαθεματική, 

διαφοροποιημένη, συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας στο επίκεντρο της οποίας 

βρίσκεται ο μαθητής. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης, όπου 

παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να διατυπώσουν την εμπειρία, τα 

ενδιαφέροντα, τους προβληματισμούς τους, να εργαστούν και να εκφραστούν μέσα 

από πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις χρησιμοποιώντας με ποικίλους 

τρόπους τις δεξιότητες τους. Η προσέγγιση project συμβάλλει στη συναισθηματική 

εμπλοκή των παιδιών  και των οικογενειών τους στα πλαίσια της επικοινωνίας με το 

σπίτι και την ευρύτερη κοινότητα. Προκαλεί το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική 
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διαδικασία, η οποία επεκτείνεται εκτός των ορίων μιας σχολικής τάξης, καθιστώντας 

τους συμμετέχοντες κοινωνούς σε ένα βιωματικό ταξίδι γνώσης (Helm&Katz 2002). 

 

Η δραστηριοκεντρική προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία «αφορά την 

εμπλοκή των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και επινόησης 

λύσεων, μέσα από τη συνεργασία των μαθητών/τριών σε ομάδες, τη διεπίδραση και την 

συναπόφαση. Στη γλωσσική διδασκαλία, ο όρος δραστηριότητα (task) συνδέεται με την 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες που εκτυλίσσονται σε 

πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας» (Στάμου, Πολίτης, Αρχάκης 2016). 

 Η διδασκαλία στοχεύει στην ενεργοποίηση της πρότερης γνώσης, στην ενεργητική 

συμμετοχή και αλληλόδραση των μαθητών/τριων, στη δημιουργική έκφραση, στην 

υιοθέτηση στρατηγικών για την επίτευξη ενός στόχου με επικοινωνιακό 

προσανατολισμό (Γρίβα & Σέμογλου 2013). 

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης βασίστηκε κυρίως 

στις αρχές της βιωματικής επικοινωνιακής διδασκαλίας και συνδυαστικά για την 

επιτέλεση της γλωσσικής διδασκαλίας υιοθετήθηκαν οι αρχές της 

δραστηριοκεντρικής προσέγγισης. 

  

Βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία 

Project 

Δραστηριοκεντρική προσέγγιση 

Task- based learning 

1
η 

Φάση: Προβληματισμός  

 2
η 

Φάση: Προγραμματισμός των 

διδακτικών δραστηριοτήτων 

3
η 

Φάση: Διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων  

4
η
 Φάση: Αξιολόγηση 

(Χρυσαφίδης 1998:92)  

1. Στάδιο προετοιμασίας  

2. Ο κύκλος της δραστηριότητας 

(δραστηριότητα, σχεδιασμός, αναφορά) 

3. Εστίαση στη γλώσσα (γλωσσικά 

στοιχεία) 

Γρίβα & Σέμογλου 2013:66) 

 

1
η 

 Φάση: Προβληματισμός  

 

 Η φάση αυτή περιλαμβάνει διαδικασίες που αφορούν στη διερεύνηση του υπό 

διαπραγμάτευση θέματος. «Πρόκειται για μια φάση αναζήτησης και επικοινωνιακής 

σχέσης, στα πλαίσια της ομαδικής και ατομικής δραστηριοποίησης των μαθητών. 



32 
 

Περιλαμβάνει πολλές συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων, τοποθετήσεις πάνω σε διάφορα 

θέματα, ανακοινώσεις προβληματισμούς, που βοηθούν την ομάδα να εντοπίσει και να 

απομονώσει το πρόβλημα εκείνο που θα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης 

διαπραγμάτευσης και διδακτικής προσέγγισης» (Χρυσαφίδης 1998:92). 

Διαμορφώνοντας το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον (αφήγηση διαλεκτόφωνων 

παραμυθιών, ποιήματα, ακρόαση τραγουδιών με ιδιωματισμούς, προβολή βίντεο στο 

YouTube, βιβλία), οργανώνονται δραστηριότητες μέσω των οποίων επιχειρείται η 

ανίχνευση και ενεργοποίηση της βιωματικής εμπειρίας των μαθητών/τριων, 

επισημαίνονται λέξεις ή φράσεις που κινητοποιούν το ενδιαφέρον τους και τους 

ενθαρρύνουν, ώστε να μετέχουν σε προφορικές δραστηριότητες που ενισχύουν την 

επικοινωνιακή δεξιότητα και συντείνουν στον εμπλουτισμό της γλώσσας 

 

2
η
Φάση: Προγραμματισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων 

 

Κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων επιδιώκεται η ενεργητική 

συμμετοχή των μαθητών στον σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας σε ένα 

αλληλεπιδραστικό πλαίσιο με τον εκπαιδευτικό. Καλλιεργώντας την ικανότητα του 

‘να μαθαίνουν’ μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες οι μαθητές βιώνουν 

την απόλαυση της από κοινού οργάνωσης της δράσης για την επίτευξη κάποιου 

στόχου σε ένα πλαίσιο ελεύθερης έκφρασης και ισοτιμίας. Κατατίθενται προτάσεις 

και παίρνονται οι σχετικές αποφάσεις με τις οποίες θα γίνει ο σχεδιασμός 

δραστηριοτήτων σχετικών με το υπό διαπραγμάτευση θέμα (διάγραμμα 

προγραμματισμένου σχεδιασμού). 

 

3
η 

Φάση: Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων  

Προετοιμασία-ο κύκλος της δραστηριότητας-εστίαση στη γλώσσα  

 

Η διεξαγωγή των γλωσσικών δραστηριοτήτων διεκπεραιώθηκε συνδυαστικά 

βάσει των αρχών της δραστηριοκεντρικής προσέγγισης. Σε πρώτο στάδιο επιχειρείται 

ο χωρισμός σε ομάδες για τη συγκέντρωση σχετικού υποστηρικτικού πληροφοριακού 

υλικού (βιβλία, επισκέψεις, συνεντεύξεις), το οποίο συνέβαλε στην εμπλοκή των 

μαθητών σε σχέση με το θέμα. Κατά τη εφαρμογή των δραστηριοτήτων 

διαμορφώθηκε ένα πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης κατάλληλο για μαθητές 
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προσχολικής ηλικίας. Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν σύμφωνα 

με τη δραστηριοκεντρική προσέγγιση σε τρία στάδια:  

α) Το Προστάδιο/στάδιο προετοιμασίας κάθε δραστηριότητας αφορούσε στην 

ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών/τριων, στην πρόκληση του 

ενδιαφέροντος, στην κινητοποίηση εσωτερικών κινήτρων για προσωπική εμπλοκή 

στην κύρια δραστηριότητα.   

β) Στο Κυρίως στάδιο η δραστηριότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της διδακτικής 

διαδικασίας. Οι ομάδες των μαθητών/τριων αυτενεργούν, αλληλεπιδρούν, 

επιτυγχάνεται η εξοικείωση με τα υπό διαπραγμάτευση θέματα, επεξεργάζονται, 

κατανοούν και με την ανατροφοδότηση που παρέχει ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζουν 

το έργο τους στην ολομέλεια. 

γ) Στο Μεταστάδιο οι δραστηριότητες με την αναγνώριση και τη γλωσσική 

επεξεργασία συγκεκριμένων γλωσσικών στοιχείων στοχεύουν σε ένα ανώτερο 

επίπεδο γλωσσικής επίγνωσης (Στάμου, Πολίτης, Αρχάκης 2016). 

 

Οι διδακτικές δραστηριότητες δομήθηκαν βάση τριών θεματικών αξόνων: 

I. Διερευνούμε την εμπειρία και προσεγγίζουμε τη γλωσσική-

γεωγραφική ποικιλία διαφόρων τόπων της Ελλάδας, μέσα από 

ήθη έθιμα και παραμύθια (διάρκειας 3 διδακτικών ωρών). 

II. Εξωτερικεύουμε τις ιδέες μας, τις μετατρέπουμε σε διδακτική 

πράξη, για να γνωρίσουμε και να αντιληφθούμε τις 

γεωγραφικές ποικιλίες (διάρκειας 2 διδακτικών ωρών).  

III. Επεξεργαζόμαστε κείμενα λαϊκών παραμυθιών, τραγούδια, 

ποιήματα κείμενα μαζικής κουλτούρας βίντεο, αναγνωρίζοντας  

τις γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες της περιοχής μας και τα 

βασικά χαρακτηριστικά τους. Ποντιακή διάλεκτος και Βόρεια 

ιδιώματα (διάρκειας 13 διδακτικών ωρών). 

 

4
η
 Φάση: Αξιολόγηση 

 

Για την αποτίμηση της διδακτικής παρέμβασης, εστιάζοντας στην απόδοση των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική πράξη, χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικές μορφές 

αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης. Ως ερευνητικά εργαλεία 
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χρησιμοποιήθηκαν: Ο Προέλεγχος και Μετέλεγχος της γνώσης των μαθητών, το 

ημερολόγιο του εκπαιδευτικού, το Portfolio των μαθητών, οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις, οι επισκέψεις φυσικών ατόμων και φορέων. 

2.4 Ανάπτυξη του σχεδιασμού της διδακτικής παρέμβασης  

2.4.1
 
Φάση-Προβληματισμού 

 

I. Θεματικός άξονας: Διερευνητικές δραστηριότητες προσέγγισης της 

γλωσσικής ποικιλίας.   

 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις γλωσσικές τους ικανότητες, να αντιληφθούν την 

έννοια της γλωσσικής ποικιλίας μέσα από ήθη και έθιμα της Ελλάδας και κείμενα 

μαζικής κουλτούρας. 

Να εκφράσουν την προϋπάρχουσα εμπειρία, να προβληματιστούν σχετικά με τις 

διαφορετικές εκδοχές της ελληνικής γλώσσας και τη χρήση της. 

 

1
η
 δραστηριότητα 

«Το βραχιόλι του Μάρτη» 

Διάρκεια: 45΄λεπτά 

Στόχος: 

Να παράγουν προφορικό λόγο σε ένα επικοινωνιακό και αλληλεπιδραστικό πλαίσιο. 

Να μεταφέρουν και να ανταλλάξουν τη βιωμένη εμπειρία σχετικά με το έθιμο. 

 

Πρόκειται για μια κοινή εμπειρία που μεταφέρουν στο Νηπιαγωγείο τα μέλη 

της ομάδας της τάξης και η οποία αποτελεί για την ερευνήτρια- εκπαιδευτικό το 

έναυσμα για τη δημιουργία καταστάσεων προβληματισμού που σχετίζονται με τη 

γλώσσα και τη γλωσσική ποικιλία. Καθώς οι μαθητές αυτής της ηλικίας διαθέτουν 

περιορισμένους γλωσσικούς πόρους, η δημιουργία κοινών εμπειριών μεταξύ των 

μαθητών (βάσει ενός εθίμου που συνηθίζεται στην περιοχή με τον ερχομό της 

άνοιξης) μπορεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών να παράγουν 
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προφορικό λόγο στα πλαίσια της επικοινωνιακής διδασκαλίας και να πειραματιστούν 

με τις  διαφορετικές εκδοχές της γλώσσας. 

Η ερευνήτρια οργανώνοντας τη συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα 

υποβάλλει ερωτήσεις, συλλέγει πληροφοριακό υλικό, διερευνά και καταγράφει τις 

γνώσεις των παιδιών για το συγκεκριμένο έθιμο. 

[Ερωτήσεις της ερευνήτριας: Γιατί σήμερα οι περισσότεροι από εσάς φοράτε αυτό το 

βραχιόλι; Ποιος σας το φόρεσε και γιατί; (βλ. Παράρτημα 1, εικόνα 1,2,3)]. 

Κινητοποιώντας μέσω των ερωτήσεων το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων 

προκαλείται η παραγωγή προφορικού λόγου, καθώς εκφράζονται στη νεοελληνική 

πρότυπη γλώσσα μεταφέροντας γνώσεις σχετικά με το έθιμο. Ωστόσο οι 

μαθητές/τριες εκφραζόμενοι χρησιμοποιούν ασυνείδητα εμπειρικά λέξεις με 

γεωγραφικό ιδιωματισμό, λόγω της χρήσης τους στο οικογενειακό και ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη περίσταση 

επικοινωνίας το βραχιόλι κατονομάστηκε από τους μαθητές/τριες ως εξής:  

 Μάρτης Μαρτ, Μαρτίνκα, Βέρες, Μαρτενίτσα. 

Κατόπιν τούτου ακολουθεί συζήτηση που αφορά στον συμβολισμό του εθίμου 

και τίθεται ο αρχικός προβληματισμός για τη διαφορετική του ονομασία. 

 Συσχετίζοντας με το έθιμο η ερευνήτρια αναγιγνώσκει από την καρτέλα της γλώσσας 

τη λαϊκή παροιμία: «Οπόχει κόρην ακριβή του Μάρτη ήλιος μη τη δει». 

Οι μαθητές/τριες ακολούθως συσχετίζουν την παροιμία με τη βιωμένη εμπειρία του 

εθίμου, αναφέρονται σε λέξεις που γνωρίζουν, επεξηγούνται οι ιδιωματικές λέξεις, 

προκειμένου να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να κατανοήσουν τη γλωσσική 

ποικιλία.   

Λεξιλόγιο παροιμίας 

Οικείες λέξεις ακριβή, Μάρτης ,ήλιος 

Ιδιωματικές λέξεις Οπού έχει κόρην  

 

Στη συνέχεια η ερευνήτρια παροτρύνει τους μαθητές/τριες να αναζητήσουν και 

να φέρουν στο Νηπιαγωγείο τις δικές τους παροιμίες για τον μήνα  Μάρτιο. 

 

2
η
 δραστηριότητα 

 «Ακούω παραμύθια και παροιμίες για τον Μάρτη» 

Διάρκεια: 60΄λεπτά 
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Στόχοι:  

 Η επαφή των παιδιών με κείμενα λαϊκής λογοτεχνίας (παροιμία, παραμύθι), στα οποία 

αποτυπώνεται η γλωσσική ποικιλία.  

Η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριων μέσα από την ακρόαση       

διήγησης λαϊκού παραμυθιού.  

 

Αναφέροντας ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουν εξοικειωθεί με 

διδακτικές δραστηριότητες που αφορούν στα διάφορα είδη της λογοτεχνίας 

(ποιήματα, παροιμίες, παραμύθια), οργανώνεται ο αρχικός σχεδιασμός με βάση την 

προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία. Ως επέκταση της αρχικής δραστηριότητας η 

ερευνήτρια φέρνει τους μαθητές/τριες σε επαφή με κείμενα της λογοτεχνίας που 

σχετίζονται με τον μήνα Μάρτιο. Έχοντας στο επίκεντρο τον αυθεντικό διαλεκτικό 

λόγο επιχειρείται η αβίαστη επαφή των μαθητών με τη γλωσσική ποικιλία, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στο κείμενο. Η εκπαιδευτικός συνδιαμορφώνοντας ένα επικοινωνιακό 

αλληλεπιδραστικό πλαίσιο προβαίνει σε απαγγελίες παροιμιών που μετέφεραν οι 

μαθητές/τριες στο σχολείο στα πλαίσια της προσωπικής τους  εμπλοκής και  

διερεύνησης, όπως είχε συναποφασιστεί στην προηγούμενη δραστηριότητα.  

Εστιάζοντας και απαγγέλλοντας τη συγκεκριμένη παροιμία:  

«Μάρτης είναι νάζια κάνει. Πότε κλαίει και πότε γελάει», 

 η ερευνήτρια θέτει το ερώτημα, επεκτείνει και μεταβαίνει στην αφήγηση του 

παραμυθιού. 

(Ερευνήτρια: Γιατί νομίζετε πως οι άνθρωποι λένε ότι ο Μάρτης άλλοτε κλαίει κι 

άλλοτε γελάει; 

Οι μαθητές/τριες απαντούν: 

 - Γιατί είναι λυπημένος.- Γιατί είναι άνοιξη και έχει ζέστη.- Δεν ξέρουμε. 

-«Γιατί σε ένα παραμύθι λέει ότι έχει άσχημη γυναίκα, μας το είπες πάλι κυρία».)  

Η ερευνήτρια πληροφορεί τους μαθητές/τριες ότι θα τους διηγηθεί ένα 

παραμύθι  για τον μήνα Μάρτιο. Αναφέρει στα παιδιά ότι στα τα παλιά χρόνια ο 

Μάρτης ήταν ο πρώτος μήνας του έτους. «Μια κατεργαριά όμως που έκαμε σε βάρος 

των αδερφών του, των άλλων μηνών, στάθηκε αιτία να του πάρει την πρωτοκαθεδρία ο 

Γενάρης». Η λέξη «κατεργάρης- κατεργαριά» λειτουργεί ως ερέθισμα για την 

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών, τα οποία καλούνται να ακροαστούν τη 

διήγηση του λαϊκού παραμυθιού. 
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«Το βαγένι των δώδεκα μηνών»  

«Μια φορά κι έναν καιρό αποφασίσανε οι δώδεκα μήνες να βάν' νε κρασί σ' ένα 

βαγένι για να πίν' νε όποτε των έκανε όρεξη. Έτσι λοιπόν είπεν ο Μάρτης.  

- Εγώ θα ρίξω πρώτα στο βαγένι και ύστερα ρίχνετε και σεις.  

- Καλά, συ ρίξε, είπαν οι άλλοι. Και έτσι έγινε. Έρριξεν εκείνος στο βαγένι μούστο 

πρώτα και ύστερα οι άλλοι. Όταν λοιπόν εψήθη το κρασί είπε πάλι ο Μάρτης.  

- Εγώ έριξα πρώτα, πρώτα θ' αρχίσω και να πίνω.  

-Βέβαια, είπαν οι άλλοι. Έτσι λοιπόν ετρούπησε το βαγένι στο κάτου μέρος, και 

άρχισε και έπινε, ως που τόπιε ούλο και δεν άφηκε στάλα. Κατόπιν ήρθε η σειρά του 

Απρίλη να πάει στο βαγένι να πιάσει κρασί. Παγαίνει, το βρίσκει άδειο. Θυμώνει, το 

λέει στους άλλους. Τ' ακούνε εκείνοι θυμώνουνε, σκέφτουνται τι να κάνουνε. Τέλος 

μένουνε σύμφωνοι μεταξύ τους να τον τιμωρήσει ο Γενάρης για την κατεργαριά που 

τους έκανε. Τον πιάνει λοιπόν ο Γενάρης και του τραβάει ένα ξύλο που είπε αμάν. 

Του παίρνει και το υπούργημα άρχιζε δηλαδή πρώτα το νέο έτος από το Μάρτη και 

τώρ' αρχίζει από το Γενάρη. Αυτό είναι το υπούργημα που του πήρε. Όταν λοιπόν 

θυμάται το παιχνίδι που των έφτιαξε που ήπιε δηλαδή ούλο το κρασί, γελάει και ο 

καιρός ξαστερώνει. Όταν θυμάται πάλε το ξύλο πόφαγε κλαίει και βρέχει».  

(Ν. Πολίτης 1904 :991 προσπελάστηκε 27/2/2018) 

Κατακλείδα: «Ψέματα και αλήθεια έτσι είναι τα παραμύθια» ή αλλιώς ««Ψώματα κι 

αλήθεια ετσα΄ ν’  τα παραμύθια» 

 

Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο του παραμυθιού, τη γλώσσα, 

το ύφος της ομιλίας. Η ερευνήτρια καλεί τους μαθητές/τριες να θυμηθούν και να 

εκφράσουν λέξεις ή φράσεις που τους έκαναν εντύπωση και που ακούγονται 

διαφορετικά. (π.χ. ετρούπησε το βαγένι, παγαίνει το βρίσκει άδειο). 

Η ερευνήτρια εστιάζει και καταγράφει τέσσερις λέξεις που προκάλεσαν το 

ενδιαφέρον των παιδιών. 

[Λέξεις καρτέλας:  βαγένι, ετρούπησε, κάτου  ούλο]. 

Κατόπιν αναγιγνώσκει μεμονωμένα τις αναγραφόμενες λέξεις και παροτρύνει 

τους μαθητές στο λογοπαίγνιο «Παίζω με τις λέξεις». Πρόκειται για δημιουργική 

αναπαραγωγή λέξεων και σύνθεση φράσεων στην πρότυπη και ιδιωματική γλώσσα. 

Αναφέρονται ενδεικτικά φράσεις που ειπώθηκαν από τα παιδιά και καταγράφηκαν 

από την ερευνήτρια: 

- «Τρούπησε το βαγένι και ήπιε ούλο το κρασί». 
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- «Ετρούπησε  το παπούτσι μου» 

 - «Κάτσε κάτου »  

- «Θα φάω ούλο το φαί μου» 

 - «Κυρία στην τηλεόραση  άκουσα: το κοπέλι ήπιε ούλο το γάλα». 

 

3
η
 δραστηριότητα  

«Τα χελιδονίσματα» 

Διάρκεια: 60΄λεπτά 

 [«Τα χελιδονίσματα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της πρώτης Μαρτίου, η 

συνήθεια δηλ. να γυρίζουν το πρωί της ημέρας αυτής τα παιδιά της σχολικής ηλικίας τα 

σπίτια κρατώντας ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού και να τραγουδούν τον ερχομό της 

ανοίξεως και την επιστροφή των χελιδονιών. Τα χελιδονίσματα είναι συνέχεια από τα 

χελιδονίσματα των αρχαίων Ελλήνων, από τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς της 1ης 

Μαρτίου. Οι Ρωμαίοι τὸ 153 π.Χ. όρισαν ὡς πρωτοχρονιά την 1η Ιανουαρίου, κι ενώ 

πήγαν εκεί και τα κάλαντα, παρέμειναν και στην παλιά πρωτοχρονιά τους, την 1η 

Μαρτίου…… Όταν ήρθε ὁ χριστιανισμός, προστέθηκαν στου στίχους και αναφορές με 

χριστιανικό περιεχόμενο, όπως για το Πάσχα. » (Wikipedia προσπελάστηκε 1/3/2018)] 

 

Στόχοι: 

Να ακροαστούν, να αναστοχαστούν και να γνωρίσουν οι μαθητές τη γεωγραφική 

ποικιλία της ελληνικής γλώσσας. 

Να εντοπίσουν γνωστές, άγνωστες λέξεις εμπλουτίζοντας το γλωσσικό τους ρεπερτόριο 

και να προβληματιστούν σχετικά με τη γλωσσική ποικιλία των κειμένων. 

 

Η ερευνήτρια ενημερώνει τα παιδιά ότι θα ακούσουν τα κάλαντα της Άνοιξης. 

Οι μαθητές/τριες αναστοχάζονται πότε είπαν ξανά κάλαντα, για ποιο λόγο και από 

ποια μέρη της Ελλάδας (βιωμένη δραστηριότητα- τα κάλαντα των Χριστουγέννων). 

Με αφορμή τον αναστοχασμό καλεί τους μαθητές/τριες να εντοπίσουν στον χάρτη 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στη συνέχεια εισάγει τον όρο «γεωγραφικός τόπος» 

και εντοπίζονται στον χάρτη η Βόρεια Ελλάδα-Κοζάνη και η Νότια Ελλάδα- Κρήτη. 

Ακολουθεί η απαγγελία των καλάντων της Άνοιξης από την περιοχή της Κοζάνης και 

της Κρήτης αντίστοιχα. 

 

 



39 
 

Στην Αιανή Κοζάνης 

Χελιδόνα έρχεται  

απ’ τη Mαύρη θάλασσα 

θάλασσαν-απέρασε 

έκατσε και λάλησε. 

Mώρ’ καλή νοικοκυρά 

σέβα, έβγα στο κελάρι 

φέρε αυγά σαρακοστιά 

και σκοινιά πεντηκοστά 

για να δέσομε το Mάρτη 

και το τσιλιμπουρδάκι 

κι αν δεν έχετε αυγά 

παίρνομε την κλωσαριά 

να γεννάει, να κλωσάει 

και να σέρνει τα πουλιά. 

 

Χελιδονίσματα Κρήτης 

Ο Μάρτης ήρθε με χαρές και με δροσιές 

γεμάτος, 

όλα τα έχνη τα κακά να μη φανή η φανιά 

ντως, 

όξω ψύλλοι και κοργοί, όφιδες και 

μποντικοί 

κολισαύρες και λιακόνια, 

όξω απού τ΄ αφεντικού το στρώμα. 

Το χελιδόνι νάρχεται, στο σπίτι να 

φωλεύγει, 

και να του δίδετε θροφή να παίρνει να 

μισέβγει 

να πηαίνει εις την έρημο, να είναι 

φορτωμένο, 

να τρώει να ευφραίνεται κι αυτό το 

βλοημένο 

δώτε και μας τον κόπο μας, ότι είναι ο 

ορισμός σας 

και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι ο 

βοηθός σας, 

χρόνους πολλούς να ζήσετε, πάντα 

ευτυχισμένοι 

σωματικά και ψυχικά να είστε 

ευτυχισμένοι. 

 

Με ερωτήσεις διερευνάται γιατί τα κάλαντα της Άνοιξης ονομάζονται 

χελιδονίσματα. Έπειτα οι μαθητές/τριες καλούνται αρχικά να εντοπίσουν και να 

αναγνωρίσουν στα δύο αναρτώμενα κείμενα τις κοινές λέξεις και στη συνέχεια 

αναζητούνται οι άγνωστες ιδιωματικές λέξεις που σχετίζονται με τη γεωγραφική 

ποικιλία της γλώσσας. 
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Λεξιλόγιο 

Κοινές λέξεις Μάρτης, Χελιδόνα, χελιδόνι 

 

Άγνωστες, ιδιωματικές λέξεις 

Σαρακοστιά  τσιλιμπουρδάκι, κλωσαριά 

απέρασε, όξω, όφιδες, μποντικοί φωλεύγει 

πηαίνει, βλοημένο, 

 

Οι μαθητές/τριες προέβησαν σε υποθέσεις για τη σημασία των λέξεων και 

έκαναν προτάσεις (Ε. -Πώς θα μάθουνε τι σημαίνουν; -Θα μας το πεις εσύ κυρία, -Θα 

το βρούμε στα βιβλία, έτσι κάνει ο αδερφός μου. Σαρακοστιά νομίζω θα πει 

Σαρακοστή, σαν την κυρά σαρακοστή. -Νομίζω όφιδες είναι τα φίδια). 

Κατόπιν εστιάζοντας στις ιδιωματικές λέξεις του λεξιλογίου τέθηκε ο 

προβληματισμός, γιατί προφέρονται οι λέξεις με αυτόν τον τρόπο. Μερικές από τις 

απαντήσεις συνοψίζονται ως εξής: 

-«Γιατί έτσι μιλάνε». 

-«Γιατί κάνουν αστεία». 

-« Γιατί δεν ξέρουν να μιλάνε καλά» 

- «Δεν ξέρουμε». 

Οι απαντήσεις των μαθητών/τριων έδωσαν το ερέθισμα για συζήτηση σχετικά με τη 

γλωσσική ποικιλία. Στη συνέχεια ακούμε τα χελιδονίσματα από το CD (Περπερούνα 

της Δόμνας Σαμίου). Καθώς οι μαθητές/τριες πειραματίζονται με τις ‘διαφορετικές’ 

λέξεις, αντιλαμβάνονται τη διαφορετική εκδοχή τους σε σχέση με την πρότυπη 

γλώσσα που χρησιμοποιούν στον προφορικό τους λόγο και τις επαναλαμβάνουν με 

παιγνιώδη τρόπο. Με προτροπή της ερευνήτριας και μαθαίνουν να τραγουδάνε τα 

κάλαντα για να τα «πούνε» στους γονείς  

 Έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών για τη γλώσσα και τη 

γλωσσική ποικιλία γενικεύουμε τον προβληματισμό, θέτοντας τα ερωτήματα: 

Νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι μιλούν την ίδια γλώσσα; Ξέρετε αν οι γονείς σας μιλούν 

τα ελληνικά με άλλον τρόπο ή αν μιλούν κάποια άλλη γλώσσα; (βλ. Παράτημα 2). 
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2.4.2
 
Φάση Προγραμματισμού των διδακτικών δραστηριοτήτων 

 

II. Δεύτερος θεματικός άξονας: Δραστηριότητες εξωτερίκευσης ιδεών και 

σχεδιασμού της διδακτικής πράξης. 

Διδακτικοί στόχοι:  

-Να συναποφασίσουν το αλληλεπιδραστικό πλαίσιο για την επίτευξη ενός στόχου 

(κατανομή εργασίας στις ομάδες). 

-Να προτείνουν τρόπους δράσης, επικοινωνίας και συλλογής πληροφοριακού υλικού. 

1
η
 Δραστηριότητα 

«Μια αφίσα μας μιλάει» 

Διάρκεια 60΄λεπτά 

Στόχοι:  

-Να παρατηρήσουν και να αντιληφθούν τα μηνύματα ενός πολυτροπικού κειμένου στο 

οποίο αποτυπώνεται η γλωσσική ποικιλομορφία. 

-Να κατανοήσουν τον διαφορετικό τρόπο αντίληψης και έκφρασης των μηνυμάτων 

(ιδιόλεκτος). 

 

Επιδιώκοντας την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, την 

εξωτερίκευση των ιδεών των παιδιών, ώστε να καταστούν ικανά να μετατρέψουν τον 

προβληματισμό τους σε διδακτική πράξη, επιχειρείται η δημιουργία μιας κοινής 

βιωματικής κατάστασης εντός του πλαισίου της τάξης. Οι μαθητές/τριες καλούνται 

να βιώσουν τη γλωσσική ποικιλία μέσω μιας διαφορετικής γλωσσικής προσέγγισης 

που αφορά στην ανάγνωση πολυτροπικού κειμένου με γλωσσικό περιεχόμενο. 
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Οι μαθητές/τριες αρχικά παρατηρούν  και μελετούν για μικρό χρονικό διάστημα 

την αφίσα η οποία εκτίθεται σε κοινή θέα στην ολομέλεια της τάξης. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι έχουν προηγηθεί σχετικές δραστηριότητες με ανάλυση πολυτροπικού 

κειμένου και οι μαθητές είναι αρκετά εξοικειωμένοι. 

 Η ερευνήτρια διαμορφώνει ένα αλληλεπιδραστικό διαλογικό πλαίσιο το οποίο 

ενθαρρύνει τα παιδιά να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο, να 

εκφραστούν συλλέγοντας πληροφορίες μέσα από έναν διαφορετικό τύπου 

επικοινωνιακό κώδικα, ο οποίος αποστέλλει μηνύματα με ποικίλους τρόπους. 

Υποβάλλοντας ερωτήσεις προκαλεί τους μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν τη 

γλώσσα διερευνητικά, ώστε να μεταβούν σε ένα ποιο σύνθετο επίπεδο σκέψης.  

-Τι βλέπετε στην αφίσα; 

-Μπορείτε να περιγράψετε τα πρόσωπα π.χ. πώς αισθάνονται;  

-Μπορείτε να περιγράψτε τα αντικείμενα π.χ. τι κρατάει η κυρά; τι βλέπετε δίπλα της. 

-Σε ποιον τόπο νομίζετε ότι γίνεται η γιορτή ή η εκδήλωση, σε ποια εποχή; 

Παρατηρείστε λίγο καλύτερα, τι άλλο βλέπετε; 

-Πως θα μάθουμε τι  θέλουν να μας πουν; Πως επικοινωνούν; (βλ. Παράρτημα 3)                    
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Η ερευνήτρια καταγράφει τις διαφορετικές απόψεις και διαβάζει τις απαντήσεις 

στην ολομέλεια καταδεικνύοντας πώς αποτυπώνεται η εικόνα και το μήνυμά της στην 

οπτική των μαθητών/τριων.  

Μέσα από τις απαντήσεις οι μαθητές/τριες κατανοούν βιωματικά ότι «όλοι 

εμείς μιλάμε και περιγράφουμε την εικόνα με διαφορετικό τρόπο» και ωθούνται 

σταδιακά στη διατύπωση γενίκευσης ότι «Το ίδιο και οι άνθρωποι που μιλούν την 

ίδια γλώσσα μπορούν ταυτόχρονα να εκφραστούν και διαφορετικά» 

 «Μιλάμε τα ελληνικά έτσι κι αλλιώς» είπε ο Θωμάς. 

Με ερέθισμα τη διαπίστωση του μαθητή αποδεχόμαστε τελικά όλοι οι μαθητές 

ότι: «όλοι εμείς καταλαβαίνουμε και μιλούμε  τα ελληνικά, αλλά ο καθένας μπορεί να 

μιλήσει  τα ελληνικά και με διαφορετικό τρόπο». 

 Και το «έτσι κι αλλιώς» έγινε η αφορμή για το πώς; 

 

2
η
 δραστηριότητα 

«Ιδεόγραμμα» 

Διάρκεια: 45΄λεπτά 

Στόχος: 

Να ενεργοποιηθεί ο γνωστικός βιωματικός πλούτος, ώστε να εκφραστούν και να 

συναποφασίσουν τον διδακτικό σχεδιασμό. 

 

Έχοντας προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών για το πώς μπορούμε να 

ανακαλύψουμε τον διαφορετικό τρόπο που μιλιέται η ελληνική γλώσσα, η ερευνήτρια 

προτείνει στους μαθητές/τριες να εκφράσουν τις ιδέες τους, οι οποίες θα 

καταγράφονται από την ίδια με τη μορφή ιστογράμματος. 

Ακολουθεί κατάθεση και καταγραφή των ιδεών και των προτάσεων των 

μαθητών. Ιδεόγραμμα: (Τι θέλουμε να μάθουμε, πώς, πού θα βρούμε υλικό, ποιους 

χώρους θα  επισκεφτούμε, ποιους θα καλέσουμε, πότε και πώς). 
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2.4.3
 
Φάση: Διεξαγωγής των δραστηριοτήτων 

 

III. Θεματικός άξονας: Δραστηριότητες επεξεργασίας κειμένων για την 

προσέγγιση της γεωγραφικής ποικιλίας της Ποντιακής διαλέκτου και των 

Βορείων ιδιωμάτων. 

 

Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν έχοντας ως επίκεντρο τον διαλεκτικό λόγο 

έτσι όπως αυτός αποτυπώθηκε μέσα από λογοτεχνικά κείμενα- λαϊκά παραμύθια, 

τραγούδια και ποιήματα. Ο σχεδιασμός βασίστηκε, σύμφωνα με τη 

δραστηριοκεντρική προσέγγιση, στο υποστηρικτικό διαλεκτικό υλικό (μέρος του 

οποίου προήλθε από τα παιδιά και τους γονείς τους), το οποίο αφορούσε στην 

καταγραφή λέξεων για τη δημιουργία στοιχειώδους λεξιλογίου, στη μουσική, το 

μουσειακό υλικό, στη χρήση του Η/Υ. Οι  δραστηριότητες δομούνται λαμβάνοντας 

υπόψη προηγούμενες διδακτικές πρακτικές, στοχεύοντας στη φυσική και ενεργητική  

βίωση της γλωσσικής ποικιλομορφίας, στον αναστοχασμό και στη δημιουργική 

έκφραση. 

 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να επεξεργαστούν διαλεκτόφωνα κείμενα και κείμενα ιδιωματικού λόγου, για να 

αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη γεωγραφική ποικιλία της ποντιακής διαλέκτου και 

των βορείων ιδιωμάτων. 

Η Ποντιακή διάλεκτος. 

1
η
 Δραστηριότητα: Προ – στάδιο 

Διάρκεια: 45΄λεπτά 

 Στόχος : 

 Η Διερεύνηση των εμπειριών των παιδιών σχετικά με την ποντιακή διάλεκτο. 

 

Η δραστηριότητα βασίστηκε σε παροιμίες, ποιήματα και τραγούδια, διαλεκτικό 

υλικό που συνέλεξαν  οι μαθητές σε συνεργασία με τους γονείς τους. 

Διαβάζουμε με τους ερευνητές μαθητές/τριες στην ποντιακή διάλεκτο τις 

παροιμίες και το ποίημα που έφεραν για να το κοινοποιήσουν στην ομάδα. 

Παροιμίες: 

-«Εκύλιεν η τέντζερη κι εύρεν το γαπαχ’.» 
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-«Η κοσσάρα πίν’ νερόν και τερείν σον ουρανόν.» 

Ποίημα: 

-«Έλα κάθκα σα γόναταμ 

   ας πλέκω τα μαλλίας, 

   εσύ μάθον με γράμματα  

   κι εγώ τα τραγωδίας». 

Με συζήτηση και ερωτήσεις η ερευνήτρια παροτρύνει όλα τα παιδιά να 

εμπλακούν με το  θέμα και να κάνουν προβλέψεις και υποθέσεις για το περιεχόμενό 

του. 

Ερωτήσεις ερευνήτριας: σε τι γλώσσα μίλησαν οι συμμαθητές σας, ποιοι τη 

μιλούν, τι σημαίνουν αυτά που είπαν, γνωρίζετε κάτι άλλο γι αυτή τη γλώσσα; (βλ. 

Παράρτημα 4) 

Οι μαθητές/τριες καθοδηγούμενοι από την ερευνήτρια καλούνται να 

επαναλάβουν την απαγγελία των παροιμιών και του ποιήματος. Κατόπιν τα 

μετατρέπουν στην κοινή πρότυπη γλώσσα, ώστε να γίνει κατανοητό το περιεχόμενό 

τους. Προτρέπονται δε να αναστοχαστούν αντίστοιχη παλαιότερη δραστηριότητα 

όπου όλοι τους εκφράστηκαν στην ποντιακή διάλεκτο (τα κάλαντα των 

Χριστουγέννων στα ποντιακά) και καλείται μια μαθήτρια που γνωρίζει ποντιακά 

άσματα να τραγουδήσει το «σεράντα μήλα»  στην ολομέλεια της τάξης.  

 

2
η
 Δραστηριότητα: Κυρίως- στάδιο  

 «Η Νερομάισσα», αφήγηση του παραμυθιού από φυσικό ομιλητή της διαλέκτου. 

Διάρκεια:60΄λεπτά 

Στόχοι: 

-Η επαφή και η αλληλεπίδραση με έναν φυσικό ομιλητή της διαλέκτου. 

-Η δημιουργία κοινής γλωσσικής εμπειρίας  για το σύνολο των μαθητών. 

 

Εφαρμόζοντας την πρόταση των μαθητών/τριων όπως αυτή προέκυψε από τη 

φάση του καταιγισμού των ιδεών, προσκλήθηκε στο Νηπιαγωγείο η γιαγιά μαθήτριας 

η οποία μετέχει της ποντιακής διαλέκτου καθημερινά (στα επικοινωνιακά πλαίσια της 

γεωγραφικής κοινότητας στην οποία διαμένει και ως μέλος θεατρικής ποντιακής 

ομάδας). Η προσκεκλημένη προσερχόμενη στο Νηπιαγωγείο αποδίδει χαιρετισμό 

μιλώντας στην ποντιακή διάλεκτο.- «Καλημέραν. Πω! Πω! πολλά έμορφα παιδία. Ντο 

εφτάτε; Καλά;»  
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Αφηγείται την ιστορία, ταυτόχρονα διαβάζει αυθεντικά αποσπάσματα (από το 

βιβλίο που έφερε η εγγονή της με παραμύθια από τον Πόντο), εμπλέκει και 

επιδεικνύει στην πορεία της αφήγησης υλικά και καθιστά την ομάδα της τάξης 

κοινωνούς της ποντιακής διαλέκτου με φυσικό, ευχάριστο και αβίαστο τρόπο. 

Η αφηγήτρια κλείνει με την κατακλείδα «Και έζησαν ατείν καλά κ’ εμείς κι 

άλλο καλλίον». Με το πέρας της αφήγησης δέχεται ερωτήσεις από τα παιδιά, δίνει 

πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής της, οι οποίες καταγράφονται από την 

ερευνήτρια και αλληλεπιδρά με τα παιδιά και το υποστηρικτικό υλικό που έχει φέρει 

μαζί της. [αδράχτι, κουβάρι, λαγήνι, φόρεμα-Ζουπούνα, ποδιά, χτένια, στέφανα, 

ποντιακή λύρα, ποντιακή στολή, κεφαλόδεσμο (βλ. Παράρτημα εικόνα 4,5)]. 

 

3
η
 Δραστηριότητα: Κυρίως- στάδιο 

«Βρες στον Χάρτη» 

Διάρκεια:60΄λεπτά 

Στόχοι:  

Να εντοπίσουν, να αντιληφθούν οι μαθητές την έννοια του γεωγραφικού τόπου ως 

παράγοντα  διαφοροποίησης της ελληνικής γλώσσας 

Να εμπλακούν ενεργητικά με την ποντιακή  διάλεκτο και να  παράγουν προφορικό λόγο 

εντοπίζοντας λέξεις σε αντιστοιχία με την ΚΝΕ. 

 

Καλλιεργώντας στρατηγικές αναστοχασμού, οι μαθητές/τριες βλέπουν στον 

Η/Υ το βίντεο με το σχετικό απόσπασμα των όσων ειπώθηκαν από τη φυσική 

ομιλήτρια της διαλέκτου για τον τόπο καταγωγής της. Ακολουθεί σχετική συζήτηση 

και  αναζητείται και εντοπίζεται ηλεκτρονικά σε γεωγραφικό χάρτη η ευρύτερη 

περιοχή του Πόντου. Οι μαθητές παρατηρούν τον Χάρτη, εντοπίζουν και 

κατονομάζουν με τη συμβολή της ερευνήτριας διάφορα σημεία-περιοχές του Πόντου. 

Βλέπουν και παρατηρούν στην οθόνη του Η/Υ αρχειακό ιστορικό υλικό με εικόνες 

των Ποντίων, κάνουν υποθέσεις για τη γεωγραφική θέση των περιοχών (βουνά, 

θάλασσα, γεωγραφική απόσταση), διερευνώντας τους παράγοντες που συνέβαλαν 

στη διαφοροποίηση της ελληνικής γλώσσας. 

Ενθαρρύνοντας τη γλωσσική έκφραση, η ερευνήτρια σε ρόλο εμψυχωτή, καλεί 

τα παιδιά να αναδιηγηθούν  το παραμύθι «η Νερομάισσα» χρησιμοποιώντας κάποιες  

διαλεκτικές λέξεις του κειμένου κατανοώντας την προέλευση και χρήση της 

ποντιακής γλώσσας. Μέσω της επίδειξης εικόνων από το σχετικό βιβλίο ανακαλούν 
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λέξεις που τους εντυπωσίασαν και τις προφέρουν στην ποντιακή διάλεκτο. Οι λέξεις 

(Νερομάισσα, οψάρ΄ ομμάτα, μαλλία, λαήν, ζουπούνα, κορτσόπον, τραγωδίας) που ως 

επί το πλείστον αναφέρθηκαν, καταγράφονται από την ερευνήτρια με μορφή λίστας 

και τοποθετούνται στο ‘κουτί των λέξεων’. 

Οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν ότι τους εντυπωσίασε από το παραμύθι και  

συνθέτουν ομαδικά με τις ζωγραφιές τους το δικό τους παραμύθι το οποίο 

παρουσιάζεται στην ολομέλεια (βλ. Παράρτημα εικόνα 6,7,8 ). 

 

4
η
 Δραστηριότητα: Κυρίως-στάδιο 

 «Τα πουλόπα και ο Αητόνης», αφήγηση του παραμυθιού από την ερευνήτρια  

Διάρκεια: 60΄λεπτά 

Στόχος: 

Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ορισμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

διαλέκτου και  να τη συσχετίσουν με την ελληνική γλώσσα. 

 

Έχοντας προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών για την ποντιακή διάλεκτο 

(καθώς φέρνουν στο σχολείο νέες πληροφορίες για λέξεις που ακούνε στο οικείο 

περιβάλλον), η ερευνήτρια αφηγείται το παραμύθι. Η επιλογή του παραμυθιού έγινε 

βάση του περιεχομένου του, το οποίο παραπέμπει  σε ένα ήδη γνωστό παραμύθι που 

είχαμε διαπραγματευτεί σε προηγούμενη δραστηριότητα (η σουσουράδα που έχασε 

την ουρά της) και βάση της δομής του. Το κλιμακωτό επαναλαμβανόμενο μοτίβο που 

εμφανίζεται στο παραμύθι συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των γλωσσικών 

δομών και κατ’ επέκταση στον ευκολότερο εντοπισμό ορισμένων μορφολογικών 

χαρακτηριστικών της ποντιακής διαλέκτου. 

Η ερευνήτρια αφηγείται το παραμύθι και συζητά με τα παιδιά τι τους άρεσε από 

την αφήγηση, εάν τους θύμισε άλλο παραμύθι, τι πρόβλημα προέκυψε, πώς 

επιλύθηκε. Κατόπιν προχωρά με τους μαθητές/τριες στον εντοπισμό αναγνωρίσιμων 

φωνολογικά λέξεων. Οι λέξεις που αναγνωρίστηκαν από τα παιδιά καταγράφηκαν με 

τη μορφή λίστας και αναγνώστηκαν από την ερευνήτρια. 

(Αητόνης, πουλόπα, γιάγια, Δάσος- δασόπον, αγελάδα- αγελαδόπον, γάλα-γαλατόπον) 

Η ερευνήτρια προκαλεί τα παιδιά να παίξουν με τις λέξεις εστιάζοντας στην 

υποκοριστική κατάληξη –όπον, «Τα ουδέτερα υποκοριστικά σχηματίζονται με το 

επίθημα -όπον, π.χ. κορτζόπον (κοριτσάκι), λαλόπον (φωνούλα), πουλόπον (πουλάκι)». 
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Μορφολογικά η κατάληξη αυτή αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό της ποντιακής 

διαλέκτου (Ζαρογιάννη 2004).  

Επίσης οι μαθητές/τριες απαγγέλλουν στην ποντιακή διάλεκτο την κατακλείδα 

του παραμυθιού: «Και έζησαν ατείν καλά κ’ εμείς κι άλλο καλλίον». 

 

5
η
 Δραστηριότητα: Μετα-στάδιο 

«Ας παίξουμε» 

Διάρκεια: 60΄λεπτά 

Στόχοι: 

-Η γνωστική επίγνωση της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. 

-Ο εμπλουτισμός των γλωσσικών πόρων των παιδιών και η αντίληψη της 

συμπληρωματικής σχέσης της διαλέκτου  με την ελληνική πρότυπη γλώσσα.  

 

 Στοχεύοντας στη δόμηση της γλωσσικής εμπειρίας που σχετίζεται με το 

λεξιλόγιο και τη δομή της ποντιακής διαλέκτου στο μέτρο που αυτή είναι δυνατό να 

γίνει αντιληπτή από μαθητές προσχολικής ηλικίας και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις 

γνωστικές δεξιότητες των μαθητών/τριων, οργανώνουμε ένα διασκεδαστικό 

παιγνιώδες πλαίσιο ανακύκλωσης της βιωμένης εμπειρίας. Οι μαθητές/τριες  

καλούνται σε ομάδες να αλληλεπιδράσουν παίζοντας το παιχνίδι «πες τη λέξη 

αλλιώς. Στα ποντιακά». 

Η ερευνήτρια προβαίνει στην κατασκευή εικονόλεξου και παρέχει οδηγίες για 

τον τρόπο παιξίματος. Οι εικόνες σχετίζονται με λέξεις που αποτυπώνονται στην 

ΚΝΕ και στην Ποντιακή διάλεκτο και το εικονόλεξο γίνεται παιχνίδι στα χέρια των 

παιδιών. 

 Το παιχνίδι παίζεται δυαδικά και εναλλασσόμενα αποσκοπώντας στην 

παραγωγή περιγραφικού προφορικού λόγου με χρήση ιδιωματικών λέξεων, ενώ μια 

ομάδα μαθητών αποτελεί την ομάδα ελέγχου που πιστοποιεί την ορθότητα των 

συμφραζόμενων με την αντίστοιχη εικόνα. Οι μαθητές εναλλάσσονται με προτροπή 

της ερευνήτριας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκφραστούν παράγοντας 

δημιουργικά προφορικό λόγο. Επίσης, μέσω του παιχνιδιού προκαλούνται 

αναγνωστικές δεξιότητες, καθώς δύναται οι μαθητές να προβούν σε αναγνώριση, 

ανάγνωση και ταύτιση λέξεων του εικονόλεξου που τους παρέχονται σε μορφή 

καρτέλας (βλ, Παράρτημα εικόνα 9,10). 
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6
η
 Δραστηριότητα: Μετα-στάδιο 

«Η παράσταση αρχινά» 

Διάρκεια: 60΄λεπτά 

Στόχοι: 

-Ο εμπλουτισμός των γλωσσικών πόρων των μαθητών/τριων και η αντίληψη της 

συμπληρωματικής σχέσης της διαλέκτου  με την ελληνική πρότυπη γλώσσα.  

-Η πρόκληση της δημιουργικής έκφρασης και της αισθητικής απόλαυσης. 

 

Οι μαθητές/τριες επιλέγουν να παίξουν, αναπαριστώντας με παιχνίδια ρόλων τα 

παραμύθια, τα οποία παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης. Για τον εμπλουτισμό 

του λεξιλογίου και την κατανόηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της 

διαλέκτου ωθούνται, από την ερευνήτρια σε ρόλο εμψυχωτή, στην ανάκληση και τη 

χρήση λέξεων ή φράσεων της διαλέκτου που σχετίζονται με τα αφηγηματικά μέρη 

των παραμυθιών. Π.χ. «ο ψαράς  μόλις έπιασε στα δίχτυα του τρανόν οψάρ΄ του 

κόπηκε η λαλία. Θεέ μου! ντο είναι εκείνα τα χρυσά μαλλία. Γοργόνα! Νερομάισσα!» 

 Επίσης για το παραμύθι «Τα πουλόπα και ο Αητόνης», προτείνεται η απαγγελία του 

επαναλαμβανόμενου μοτίβου συνδυαστικά με τη χρήση της ΚΝΕ με την εξής μορφή: 

Και αμέσως  «Τρέχ’ η γιάγια και λέει στην αγελάδα….  

άγελαδ΄  αγελαδόπον, δος με γαλατόπον . 

-Και τι το χρειάζεσαι; 

Να ευτάγω ξυγαλόπον να διγ’ άτο τον σιδεράν , 

να πάγω σο δασόπον, να κόφτω τα κλαδία. 

Και τι θα κάνεις με τα κλαδιά ; 

Να πάω σο αλωνόπον 

 να δι΄ με κοκκία, να δίγω σα πουλλόπα  

να κάθουνταν σουμά μ΄  μη τρώει ατά ο αητόνης».]  

Εναλλακτικά προτείνεται η ανάγνωση κατακλείδων στην ΚΝΕ και στην 

Ποντιακή διάλεκτο και καλούνται οι μαθητές να επαναλάβουν συσχετίζοντας την 

κατακλείδα και στις δυο εκδοχές π.χ. «Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα», 

«Και έζησαν ατείν καλά κ’ εμείς κι άλλο καλλίον». 

Επίσης ακούνε ποντιακά τραγούδια στο YouTube και επιδίδονται σε χορευτικές 

φιγούρες ποντιακών χορών οι οποίες καταγράφονται σε βίντεο και ξαναπροβάλλονται  

στους μαθητές/τριες για αναστοχασμό της δράσης τους. 
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Βόρειες διάλεκτοι/ιδιώματα 

1
η
 Δραστηριότητα : Προ – στάδιο 

Διάρκεια: 45΄λεπτά 

 Στόχος : 

 Η διερεύνηση των εμπειριών των παιδιών σχετικά με τις βόρειες διαλέκτους. 

Η δραστηριότητα βασίστηκε σε διαλεκτικό υλικό που εμπεριέχεται στο βιβλίο 

«Ζούσαν και βασίλευαν κι εμάς μας φίλευαν». Το βιβλίο αποτελεί μέρος του 

ερευνητικού υλικού που συνέλεξαν οι μαθητές/τριες σε συνεργασία με τους γονείς 

τους και το οποίο προσκόμισαν στο Νηπιαγωγείο. Το συγκεκριμένο υλικό 

παρουσιάζεται από μαθήτρια στην ολομέλεια, ως το αγαπημένο νανούρισμα της 

μητέρα της, επισημαίνοντας τα εξής: «Κυρία, παιδιά, αυτό το τραγούδι αρέσει στη 

μαμά μου, γιατί θυμάται τη γιαγιά της που τις έλεγε τραγούδια όταν ήταν μικρή».  

και στη συνέχεια μετά από παρότρυνσή της η εκπαιδευτικός διαβάζει το νανούρισμα:  

 «Μη χτυπάτι, μη βρουντάτι, 

Του παιδάκι μου κοιμάτι. 

Θα σκουθεί θα σας μαλώσει 

Κι απ΄την πόρτα θα σας διώξει. 

Έλα ύπνι ,απ΄τάμπέλια,αχ 

Κι δρουσιά απ΄τα χουράφια. 

Έλα ύπνι,πάρετου, μές΄ στ΄ αμπέλια πάνι του. 

(από το βιβλίο της Α. Κατσαντώνη 2012, σ.129) 

Ακολούθως η ερευνήτρια προτείνει στους μαθητές/τριες να ακούσουν το 

νανούρισμα από το CD που συνοδεύει το βιβλίο και κατόπιν να εκφραστούν. Μετά 

την ακρόαση ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την εμπειρία τους. Η ερευνήτρια με 

ερωτήσεις κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων, ώστε να παράγουν 

προφορικό λόγο που σχετίζεται με τις δικές τους εμπειρίες. 

Ερευνήτρια: «Τι σας άρεσε από το νανούρισμα που ακούσατε;- Εσάς ποιος σας 

τραγουδάει νανουρίσματα; -Μπορείτε να θυμηθείτε αν έχετε ξανακούσει να μιλάνε με 

αυτόν τον τρόπο;  

Μέσα από αλληλεπιδραστικές πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας οι 

μαθητές/τριες εκφράζονται αβίαστα σχετικά με την κοινή βιωμένη εμπειρία. Η 

ερευνήτρια καταγράφει τις προφορικές δηλώσεις των παιδιών και τις ανακοινώνει 

συνολικά στην ολομέλεια. 



51 
 

-Μου άρεσε που το τραγουδάει απαλά.-Εμένα με έκανε να γελάω. 

-Εμένα μου έλεγε η γιαγιά μου νανουρίσματα. Όχι τώρα γιατί μεγάλωσα. 

-Η μαμά μου, μου βάζει και ακούω στο τάμπλετ όταν πάω να κοιμηθώ. 

-Εμένα μου φάνηκε αστείο; 

-Έλεγε μη βρουντάτι και είναι αστείο. 

-Δεν είναι αστείο γιατί κι η γιαγιά μου έτσι το λέει. 

Έπειτα θέτοντας ερωτήματα γενικού προβληματισμού για τον τρόπο ομιλίας 

των ομιλητών των βορείων ιδιωμάτων,  επιδιώκει την ανίχνευση των ιδεών των 

μαθητών/τριων κατά την επαφή τους με το γλωσσικό ιδίωμα, την καλλιέργεια και την 

παραγωγή προφορικού λόγου: 

-Και στο χωριό της μαμάς μου έτσι μιλάνε οι γιαγιάδες. 

-Εγώ έχω ακούσει στο χωριό του μπαμπά μου κι αυτός μερικές φορές μιλάει έτσι με τον 

παππού μου.-  Και στον Καραγκιόζη μιλάνε έτσι. Μιλάει ο μπάρμπα Γιώργος. 

-Ναι και στην τηλεόραση έχω δει αλλά δεν θυμάμαι σε ποιό. (βλ. Παράρτημα 5). 

Ορισμένοι μαθητές/τριες αναγνωρίζοντας αυτόν τον τρόπο ομιλίας, τον 

συσχετίζουν με τις εμπειρίες από το οικογενειακό τους και ευρύτερο περιβάλλον, 

δηλώνοντάς τον ως έναν τρόπο ομιλίας που μιλάνε στα χωριά.  

 

2
η
 Δραστηριότητα: Κυρίως- στάδιο  

«Η Σταχτοπούτα»  

Αφήγηση του παραμυθιού από εκπαιδευτικό, που είναι φυσική ομιλήτρια του 

θεσσαλικού ιδιώματος της περιοχής του Αμπελώνα Λάρισας. 

Διάρκεια:45΄λεπτά 

Στόχοι: 

-Η επαφή και η αλληλεπίδραση με έναν φυσικό ομιλητή των βορείων διαλέκτων/ 

ιδιωμάτων. 

-Η δημιουργία αλληλεπίδρασης και κοινής γλωσσικής εμπειρίας με τον εκπαιδευτικό 

και την ομάδα της τάξης. 

 

Η εκπαιδευτικός (η οποία εργάζεται στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα του 

Νηπιαγωγείου) ενημερώνει τους μαθητές/τριες ότι θα τους αφηγηθεί ένα παραμύθι, 

που της έλεγε η γιαγιά της όταν ήταν μικρή, στη γλώσσα που μιλούσαν στον τόπο 

καταγωγής της. Η εκπαιδευτικός αφηγήτρια ξεκινά την αφήγηση της 
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χρησιμοποιώντας ιδιωματικό λόγο. -«Αϊ κούτσκα, κατσ’ τι αυτού να σας ειπώ του 

παραμύθ΄. Ήταν που λέτι μια φουρά κι έναν κιρό..» 

 Το γεγονός της εμπλοκής της εκπαιδευτικού η οποία καταθέτει την προσωπική 

της εμπειρία κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι μαθητές/τριες καλούνται να 

ακροαστούν το παραμύθι και να το συσχετίσουν με τα δικά τους βιώματα. Με το 

πέρας της αφήγησης και αφού έχουν αναγνωρίσει το παραμύθι, καθώς πρόκειται για 

ένα πολύ γνώριμο άκουσμα, ακολουθεί συζήτηση με σχόλια και παρατηρήσεις των 

μαθητών/τριων για τη γλώσσα αφήγησης της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές υποβάλλουν 

ερωτήσεις αυθόρμητα, ενώ η ερευνήτρια τα ενθαρρύνει να εκφραστούν 

αναστοχαζόμενα δικές τους εμπειρίες που σχετίζονται με την επαφή τους με τις 

διαλέκτους/ιδιώματα.   

Παρατίθενται ενδεικτικά ερωτήσεις που υπέβαλαν οι μαθητές/τριες στην 

αφηγήτρια εκπαιδευτικό: 

 «-Που έμαθες να μιλάς κυρία έτσι;  

-«Είναι στα ελληνικά αλλά μιλάς αστεία» 

-«Κουράζεσαι να μιλάς έτσι κυρία;»- η ερευνήτρια ρωτάει:-«Τι σε κάνει να νομίζεις 

ότι κουράζεται;» 

-«Να να  λέει όλο όμουρφου ,όμουρφου βασιλόπουλου.» 

Η εκπαιδευτικός αφηγήτρια δίνει απαντήσεις στα παιδιά και τα βοηθά να 

κατανοήσουν την ιδιωματική χρήση της γλώσσας καθώς στο σύνολο τους δείχνουν 

να έχουν ασυνείδητα αντιληφθεί ορισμένα από τα φωνολογικά χαρακτηριστικά των 

βόρειων διαλέκτων/ιδιωμάτων π.χ. όμουρφου φόριμα, τι όμουρφη κουπέλα, όμουρφου 

βασιλόπουλου! χουράει του παπούτσ’, ήταν μερικές από τις φράσεις που εντόπισαν και 

επανέλαβαν αβίαστα. 

Κατόπιν οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται από την ερευνήτρια να ρωτήσουν πότε 

και πού μιλάει η εκπαιδευτικός με αυτόν τον τρόπο, σε ποια περίσταση επικοινωνίας. 

Επίσης καλούνται να θυμηθούν αν έχουν ακούσει αυτόν τον τρόπο ομιλίας στο στενό 

και ευρύτερο περιβάλλον τους. Η εκπαιδευτικός αφηγήτρια απαντώντας, δηλώνει στα 

παιδιά πως στον τόπο καταγωγής όταν οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους, μιλάνε τα 

ελληνικά με αυτόν τον τρόπο και όχι μόνο οι γιαγιάδες και οι παππούδες αλλά και οι 

νεότεροι άνθρωποι. Κι όπως ανέφερε, αυτό συμβαίνει γιατί καταλαβαίνουν ό ένας 

τον άλλο και αισθάνονται όμορφα όταν μιλάνε στη γλώσσα του τόπου τους. Με 

αφορμή την τοποθέτηση της, οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο της συζήτησης, 

αυθόρμητα καταθέτουν την εμπειρία τους.  
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«-Κι εμείς όταν πάμε στον παππού μου στην Καρδίτσα ακούμε  να μιλάει ο μπαμπάς 

μου με τον παππού μου όπως η κυρία. Κι εμείς μερικές φορές γελάμε»  

-Εμένα η γιαγιά μου μιλάει με τον παππού μου, αλλά όταν μπαίνουμε στην κουζίνα 

μιλάει κανονικά.  

Ερώτηση ερευνήτριας -Πως δηλαδή μιλάει μόλις σε δει; 

Μ:-Να λέει, ήρθε το πιδί και τέτοια  και μετά λέει ελληνικά.  

Ερευνήτρια: -Δηλαδή νομίζεις ότι η λέξη πιδί δεν είναι ελληνικά; 

Μαθητής:- Όχι είναι  ελληνικά αλλά είναι αλλιώς. 

 Εστιάζοντας σε όσα εξέφρασαν ορισμένοι μαθητές, ακολούθησε συζήτηση, 

ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να παράγουν προφορικό λόγο και να 

διερευνηθεί η πρότερη εμπειρία και οι αντιλήψεις τους για τη γλωσσική ποικιλία. 

 

3
η
 Δραστηριότητα: Κυρίως- στάδιο  

«Η Σταχτοπούτα» Ανάγνωση  του  λαϊκού παραμυθιού δε διαλεκτόφωνη απόδοση. 

Διάρκεια:60΄λεπτά 

Στόχοι: 

-Να έρθουν σε επαφή με τη γλωσσική ποικιλία της περιοχής μας μέσα από γραπτό 

κείμενο. 

-Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ορισμένα φωνολογικά χαρακτηριστικά των 

βορείων διαλέκτων/ιδιωμάτων και να τα συσχετίσουν με την νεοελληνική ελληνική 

γλώσσα. 

 

Με αφορμή την αφήγηση του παραμυθιού στην προηγούμενη δραστηριότητα η 

ερευνήτρια ενημερώνει τους μαθητές/τριες ότι στη γειτονική μας πόλη, στην Κοζάνη, 

αλλά και σε μικρότερες πόλεις και χωριά της περιοχής μας οι κάτοικοι τους μιλούν με 

τον δικό τους τρόπο την ελληνική γλώσσα, όπως και στον τόπο της αφηγήτριας 

εκπαιδευτικού. Εντοπίζοντας στον χάρτη την πόλη της Κοζάνης οι μαθητές 

διαπιστώνουν τη γειτνίαση, ενώ αναφέρουν ότι την έχουν οι περισσότεροι 

επισκεφθεί. Η ερευνήτρια με ερωτήσεις ανατροφοδότησης και ανάκλησης της 

γνώσης καλεί τους μαθητές να ανατρέξουν σε χριστουγεννιάτικα κάλαντα από 

διάφορες περιοχές, αναφέροντας τα κάλαντα της Κοζάνης ‘σούρβα- σούρβα’. 

Κατόπιν τους ανακοινώνει ότι θα διαβάσει το παραμύθι της Σταχτοπούτας από το 

βιβλίο «Ζούσαν και βασίλευαν κι εμάς μας φίλευαν» για να το ακούσουν και στη 

γλώσσα της περιοχής της Κοζάνης. 
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Ακολουθεί η ανάγνωση και η ερευνήτρια προκαλεί συζήτηση γύρω από το 

περιεχόμενο και τη γλώσσα του κειμένου. Απομονώνει φράσεις του παραμυθιού που 

συγκράτησαν οι  μαθητές/τριες, τις οποίες καταγράφει σε καρτέλα για επεξεργασία. 

 

Φράσεις του κειμένου που απομονώθηκαν: 

Στον διαλεκτικό λόγο: 

 

-Έδουσι διαταγή του βασιλόπουλου… 

να πηγαίν όλις οι κουπέλις να χουρεψν. 

 

-Ήρθι κι μια κουπέλα, τι φόριμα 

φουρούσιν  όμουρφου! 

-Ήτανι η Σταχτουπούτα 

-Φόρα του παπούτσ(ι) σι χουράει; 

-Του πιδί ύστρα του βασιλόπουλου ν 

παντρεφθηκιν κι έζησιν αυτήν καλά κι 

΄μεις καλυτιρα. 

Στην κοινή νεοελληνική:  

 

-Έδωσε διαταγή το βασιλόπουλο… 

να πηγαίνουν όλες οι κοπέλες να 

χορέψουν….. 

-Ήρθε και μια κοπέλα, τι φόρεμα 

φορούσε όμορφο! 

-Ήτανε η Σταχτοπούτα. 

-Φόρα το παπούτσι σε χωράει; 

-Το παιδί ύστερα, το βασιλόπουλο την 

παντρεύτηκε και έζησε αυτήν καλά κι 

εμείς καλύτερα. 

Οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν ομοιότητες στην ανάγνωση του γραπτού 

κειμένου με την προφορική αφήγηση της εκπαιδευτικού και αναφέρουν: 

-«Είναι όπως μας είπε το παραμύθι η άλλη κυρία» 

Κατόπιν η ερευνήτρια παροτρύνει τα παιδιά να αποδώσουν στην νεοελληνική 

τις φράσεις που κατέγραψαν, εντοπίζοντας αβίαστα με αυτό τον τρόπο τα 

φωνολογικά χαρακτηριστικά των βορείων ιδιωμάτων όπως αυτά έχουν οριστεί από 

τον Γ. Χατζιδάκι.(Κατσώχης, στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα) 

 α. Την στένωση των άτονων [e](ε και αι) σε [i] και [ο](o και ω) σε [u] 

π.χ. φόριμα φουρούσι όμουρφου (φόρεμα φορούσε όμορφο), χουράει (χωράει), πιδί 

(παιδί).  

 β. Tην αποβολή των άτονων[i] και [u] 

π.χ. παπούτσ (παπούτσι).  

Το κείμενο που αποδίδεται γραπτά στην ΚΝΕ γλώσσα αναρτάται στον πίνακα 

και οι μαθητές/τριες εντοπίζουν οπτικά τις φωνολογικές διαφορές με υποβοήθηση και 

καθοδήγηση της ερευνήτριας. 
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4η δραστηριότητα: Κυρίως- στάδιο  

«Τα κάλαντα του Λαζάρου» 

Διάρκεια:60΄λεπτά 

 

Στόχος: 

Να εντοπίσουν και να απαγγείλουν μέσω μιας ψυχαγωγικής διαδικασία  τα 

χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ποικιλίας των βορείων ιδιωμάτων. 

 

Έχοντας εμπλέξει τους μαθητές/τριες σε θέματα γεωγραφικής γλωσσικής 

ποικιλίας και διαπιστώνοντας το ενδιαφέρον τους καθώς μετέφεραν συνεχώς 

πληροφορίες στο σχολείο, παρακολουθούμε στο YouTube δρώμενα από το έθιμο των 

Λαζαρίνων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Προκαλούμε τα παιδιά να 

εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του βόρειου φωνηεντισμού και να τα εκφράσουν 

προφορικά π. χ. ήρθ’ ου Λάζαρους, κρύου νιράκι, σύκου, κοιμάσι κ.ά. 

Γράφουμε τα κάλαντα στην ΚΝΕ και στην ιδιωματική απόδοση της περιοχής 

της Κοζάνης. Τα αναρτούμε στον πίνακα και τα παιδιά επιχειρούν να εντοπίσουν τις 

διαφορές σε επίπεδο γραπτού λόγου π.χ. Ο Λάζαρος, ου Λάζαρους (βλ. εικόνα 11). 

Κάλαντα Λαζάρου Κάλαντα Λαζάρου περιοχής Κοζάνης 

Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια. 

Ήρθε η Κυριακή που τρων’ τα 

ψάρια. 

Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι, 

ήρθε η μάνα σου απ την πόλη. 

Σου ‘φερε χαρτί και κομπολόι. 

Βάγια,  βάγια των βαγιών  

τρώνε ψάρι και κολιό 

και την άλλη Κυριακή 

τρώνε το παχύ τ’ αρνί. 

 

 

 

Ήρθ’ ου Λάζαρους, ήρθαν τα βάγια. 

– Πού ήσαν Λάζαρε, πού ήσαν κρυμμένους; 

– Μες στου χάντακα, χαντακουμένους. 

Δώσ’ μι, δώσ’ μι κρύου νιράκι 

γιατ’ είναι του στόμα μου, πικρό φαρμάκι. 

– Σήκου Λάζαρε κι μην κοιμάσι, 

ήρθ’ η μάνα σου από την Πόλη, 

σ’ ίφιρι χαρτί κι κουμπουλόι. 

– Βάια, βάια του Βαϊού, 

τρώμι ψάρια και κουλιού 

και την άλλη Κυριακή, 

τρώμε το παχύ τ’ αρνί…. 

http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.sele

ctions&id=200 
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Ακούμε επίσης τα κάλαντα του Λαζάρου από το CD της Δόμνας Σαμίου «Τα 

Πασχαλιάτικα» και μαθαίνουμε να τα τραγουδάμε και στις δυο εκδοχές για να τα 

πούμε στους γονείς μας. 

 

 5
η
 Δραστηριότητα: Κυρίως-στάδιο  

«Τα ονόματά μας αλλιώς» 

Διάρκεια:45΄λεπτά 

Στόχος: Να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές εκδοχές των βαφτιστικών τους ονομάτων  

κατανοώντας στη χρήση τους τη γλωσσική ποικιλία. 

  

Κατά την επίσκεψη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου Θρακιωτών 

Πτολεμαΐδας και στα πλαίσια της γνωριμίας με την ομάδα, τα μέλη του συλλόγου 

επιχείρησαν να αποδώσουν τα ονόματα των μαθητών/τριων με ιδιωματική 

θρακιώτικη προφορά. Οι προσκεκλημένοι ανέφεραν στα παιδιά ότι στη Θράκη, τον 

τόπο καταγωγής των γονιών τους, συνήθιζαν να «κόβουν» τα ονόματά τους. Έτσι 

συστήθηκαν όπως τους  αποκαλούσαν: ο Λιβέρς (Λιβέρης), η Ζουμπλιά (Ζουμπουλία), 

η Θένη (Παρθένα). Αυτός ο τρόπος ιδιωματικής γλωσσικής έκφρασης των ονομάτων 

τους προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς ενέπλεκαν στην παρουσίαση και 

άλλα ονόματα που αφορούσαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ορισμένα 

ονόματα αναζητήθηκαν επίσης στο εγχειρίδιο «Τα θρακικά», που οι προσκεκλημένοι 

παρουσίασαν στους μαθητές/τριες. Το δε εγχειρίδιο, λόγω της παλαιότητας του, 

αποτέλεσε αντικείμενο παρατήρησης από τους μαθητές/τριες ορισμένοι εκ των 

οποίων εξέφρασαν σχετικά ερωτήματα: -«Γιατί δεν έχει εικόνες;-Γιατί είναι παλιά τα 

φύλλα; Τι γράφει, ποιος το έγραψε;»  

Οι προσκεκλημένοι εστιάζοντας στο περιεχόμενο του βιβλίου που αφορούσε 

στην ονοματολογία, αναφέρθηκαν στα βαφτιστικά ονόματα τα οποία συσχέτισαν με 

ονόματα, αρχαίων Ελλήνων, Αγίων, φυτών, μετάλλων κ.ά. Στο άκουσμα των 

ονομάτων (π.χ. ο Καρυοφίλλις, η Ανθή, η Μαργώ, ο Αλκιβιάδς) οι μαθητές/τριες 

παρήγαγαν προφορικό λόγο, καταθέτοντας τις εμπειρίες τους. 

- Και τον  παππού μου  τον λένε έτσι και το δικό μου όνομα  είναι Καρυοφυλλιά.. 

 -Αυτό είναι το όνομα της άλλης κυρίας, της Ανθής. 

- Τη γιαγιά μου οι φίλες της τη φωνάζουν Μαριγώ. 

-Αλκιβιάδη έχουμε και στην τάξη μας. 
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Η ερευνήτρια επεσήμανε τη μοναδικότητα του ονόματος που φέρει ο κάθε 

άνθρωπος προσωπικά και ανέδειξε τη δυνατότητα διαφορετικής γλωσσικής έκφρασης 

των ονομάτων ανάλογα με τον γεωγραφικό τόπο π.χ. ο Γιώργος στην περιοχή της 

Κοζάνης μπορεί να αποκαλείται και Γιώργους, Γώγους, Γιώργς, η Μαρία επίσης 

Μαριγώ, Μαργούλα, Μάρου (Ντίνας 2005). Προέτρεψε δε τους μαθητές/τριες να 

θυμηθούν αν στο οικείο τους περιβάλλον τους αποκαλούν και με άλλο τρόπο. Οι 

μαθητές/τριες ανέφεραν: 

-Με φωνάζουν αλλιώς Γιωρίκα γιατί είμαι Πόντιος. 

-Εμένα η μαμά μου με λέει χαϊδευτικά Μαρίτσα μου. 

-Κι εμένα με λέει Καρυοφιλίτσα 

-Ο παππούς μου με φωνάζει Τόμη (Θωμάς). 

-Εμένα η γιαγιά μου κυρία με λέει στα ποντιακά Κερεκήν (Κυριακή). 

-Ο μπαμπάς μου με φωνάζει Βάγγο (Βαγγέλης). 

 

6
η
 Δραστηριότητα :Μετα- στάδιο 

«Τα ονόματά μας αλλιώς» 

(Επέκταση της προηγούμενης δραστηριότητας) 

Διάρκεια: 60΄λεπτά 

Στόχος: Να αντιληφθούν τη γλωσσική ποικιλία στην εκφορά των ονομάτων τους και να 

τη συσχετίσουν βιωματικά με την κοινωνική γλωσσική ποικιλία στην εκάστοτε 

επικοινωνιακή περίσταση.   

 

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν στο YouTube μεμονωμένο απόσπασμα από 

την ταινία του ελληνικού κινηματογράφου «της Κακομοίρας» και από το τηλεοπτικό 

σίριαλ «Λατρεμένοι μου γείτονες», προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να 

εντοπίσουν τον διαφορετικό τρόπο εκφοράς των ονομάτων ανάλογα με την εκάστοτε 

επικοινωνιακή προσέγγιση. Στα αποσπάσματα οι πρωταγωνιστές αυτοσυστήνονται 

ακολούθως:  

- Ο Ζήκος: «Σι σου ου Μήτσους ου σουφέρ; Χάρηκα δεόντους Ζήκους» 

(https://www.youtube.com/watch?v=R2Gpk-0WHc8) 

-Η Πελαγία και ο Μπάμπης –Χαράλαμπος συστήνονται στους γείτονες: «Ου-ου, καλέ 

που ΄στε δε θα μας συστήσετε; Α είναι πιο σικ, θα συστηθούμε μόνοι μας. Το ξέρω το 

έχω δει και στην τηλεόραση. Εγώ είμαι η Πέλη κι από εδώ είναι ο άντρας μου ο Χάρης 

https://www.youtube.com/watch?v=R2Gpk-0WHc8
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κι αυτή εδώ είναι η μητέρα μου η Ελισάβετ».  (επεισόδιο 2
ο 

στο 2.10΄). 

(https://www.youtube.com/watch?v=9XiyoHGO8K) 

 Κατόπιν καλούνται να σχολιάσουν τα αποσπάσματα επιχειρώντας τον 

εντοπισμό της γλωσσικής ποικιλίας στη χρήση των ονομάτων. Από την ερευνήτρια 

υποβλήθηκαν ερωτήσεις διερευνητικού τύπου με στόχο την καλύτερη κατανόηση της 

γλωσσικής ποικιλομορφίας π.χ. «-Τι σας θυμίζει ο τρόπος που μιλάει ο Ζήκος; -Πώς 

συστήνεται; 

 -Γιατί νομίζεται ότι η Πελαγία λέει διαφορετικά το όνομα της;» 

Οι μαθητές/τριες απάντησαν: 

-«Μου θυμίζει αυτά που είπαμε στα παραμύθια». 

-«Μιλάει όπως η άλλη κυρία. Μιλάει ελληνικά και λέει ο Μήτσους και  ο Ζήκους». 

-«Γιατί λέει το όνομά της χαϊδευτικά». 

- «Γιατί είναι ξένη και το είδε στην τηλεόραση». 

- «Γιατί έτσι της αρέσει». 

-«Εμένα η μαμά μου με φωνάζει Βάγγο, αλλά με λένε και Βαγγέλη» 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές/τριες να εκφραστούν για τις 

εκφωνήσεις των ονομάτων στο σχολικό, στο φιλικό, στο στενό οικογενειακό και 

ευρύτερο  περιβάλλον. Μέσα από την αντιπαραβολή των διαφορετικών περιστάσεων 

επικοινωνίας γίνεται λόγος για το φιλικό και επίσημο ύφος ομιλίας, ώστε μέσα από 

συσχετισμούς να γίνει κατανοητή και αντιληπτή η κοινωνική ποικιλία στη χρήση της 

γλώσσας στις εκάστοτε επικοινωνιακές συνθήκες. 

 

7
η
 Δραστηριότητα: Μετά-στάδιο 

 «Του πιδούδ΄ μι ντ πίτα» 

Ανάγνωση παραμυθιού από τον Η/Υ 

 Διάρκεια:60΄λεπτά 

Στόχοι: Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με ιδιωματικές λέξεις ή φράσεις της 

γεωγραφικής ποικιλίας των βορείων ιδιωμάτων. 

Να αναγνωρίσουν, να εκφραστούν και να συσχετίσουν τον ιδιωματικό λόγο με την  

ΚΝΕ ως προς τα φωνολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. 

Μετέχοντας οι μαθητές/τριες σε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις που 

αφορούσαν στη γλωσσική ποικιλία και παρατηρώντας τη θετική  αλλαγή της στάσης 

τους απέναντι σε αυτές, καθώς επιζητούσαν την επαφή με νέα κείμενα, η ερευνήτρια 
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εισάγει την ανάγνωση παραμυθιού από τον Η/Υ. Η διαδικασία εγείρει το ενδιαφέρον 

των παιδιών, τα οποία είθισται να διαβάζουν παραμύθια από βιβλία. Η εκπαιδευτικός 

εξηγεί ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και επιχειρεί να αναγνώσει τη σχετική ιστορία 

τονίζοντας ότι η γλωσσική ποικιλία ή «τα ελληνικά αλλιώς» υπάρχουν και στο 

διαδίκτυο, στα πλαίσια της αποδοχής της γλωσσικής ετερότητας.  

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης οι μαθητές δύναται να διακόψουν για να αναφέρουν 

ιδιωματικές λέξεις ή φράσεις που αναγνωρίζουν ή δεν κατανοούν, τις οποίες η 

ερευνήτρια επισημαίνει χρωματικά, ώστε να καταγραφούν και να παρουσιαστούν 

στην ολομέλεια. Αναλύοντας το περιεχόμενο του παραμυθιού οι μαθητές/τριες 

καλούνται ανακαλώντας την πρότερη γνώση για τη γλωσσική ποικιλία των βορείων 

ιδιωμάτων, να αλληλεπιδράσουν και να αναδιηγηθούν το παραμύθι στην ολομέλεια  

χρησιμοποιώντας ιδιωματικές φράσεις.  

Η ερευνήτρια καταγράφει τα εξής: 

-«Ήταν μια φουρά ένας παππούς που είχε ένα ιγγόνι και ο παππούς όταν ήταν 

Σάββατου  πήγι στου χουράφι». 

-«Κι η γιαγιά έστειλε το πιδούδι να του πάει μια πίτα». 

 -«Παιδιά λέει πιδούδ΄ που θα πει παιδάκι». 

-«Τον δρόμο τον λέει δρόμου. Δρόμου -δρόμου πάει στον παππού».  

-«Παιδιά ακούστε, στο βιβλίο του αδερφού μου που είναι στην πρώτη τάξη γράφει το 

σινί όπως το είπαμε κι εμείς». 

Εστιάζοντας στις προτάσεις του κειμένου η ερευνήτρια προτρέπει τα παιδιά να 

παρατηρήσουν και να εκφράσουν πού συμβαίνουν οι αλλαγές σε σχέση με την ΚΝΕ. 

«Θύμουσιν η παππούς, πήγι να του μαλώσ’ του πιδούδ΄ μα αντί γι’ αυτό τουν έπιασαν 

τα γέλια. Τα γέλια τ΄ έφτασαν στα γύρου βουνά κι ξαναγύρσαν κι έγιναν πουλλά κι του 

πιδί ΄εκληγι στ’ αρχή, μα ύστηρα αρχίνσι να γιλάει κι αυτό.» 

Τα παιδιά εντοπίζουν και εκφράζουν τα φωνολογικά χαρακτηριστικά των 

βορείων ιδιωμάτων.  

-«Κυρία γράφει πιδί, όπως φωνάζει τον Χρήστο ο παππούς του. Και το [ε] το λέει [ι]». 

– «Ναι και το πιδί το λέμε παιδί».  

-«Λέει πουλλά και γιλάει. – Μου φαίνεται να τρώει το [ο], πρέπει να πει πολλά». 

Η ερευνήτρια ρωτάει: 

-«Νομίζεις ότι το λέει λάθος;» 

Η μαθήτρια απαντάει: -«Όχι λέει π[ου]λλά (η μαθήτρια τονίζει το ου)γιατί μπορεί να 

το πει και αλλιώς, αφού τα ελληνικά τα λέμε και αλλιώς». 
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 Και ένας μαθητής συμπληρώνει:-«Κυρία και την πίτα μπορούμε να την πούμε 

γκιουζλεμέ όπως τη λέει η γιαγιά μου». 

Ακολούθως μεταφέρονται με μορφή γραπτού λόγου σε πίνακα αναφοράς οι 

λέξεις της νεοελληνικής γλώσσας και αντιστοιχίζονται με τις ιδιωματικές λέξεις που 

εντόπισαν (Σάββατου, ιγγόνι, φουρά, πιδί, ήθιλι, χουράφι), με στόχο να 

παρατηρήσουν τις φωνολογικές διαφορές κατά την απόδοση του προφορικού λόγου 

σε γραπτό κείμενο. Επίσης, με αφορμή την παρατήρηση μαθητή ότι στον Η/Υ «το 

παραμύθι είχε μόνο μια εικόνα», οι μαθητές/τριες αποφασίζουν να εικονογραφήσουν 

το παραμύθι και αποδίδουν λεκτικά τη ζωγραφιά τους, αποσκοπώντας στην εκφορά 

και παραγωγή προφορικού λόγου μέσα από την ιδιωματική χρήση λέξεων και 

εκφράσεων. (βλ. Παράρτημα εικόνα 12,13,14) 

2.5 Ερευνητικό υλικό 

 

Κατά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος με τηλεόραση, ένα CD player, μία ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή και ένα κινητό τηλέφωνο στα οποία αποτυπώνονταν από την 

ερευνήτρια οι ατομικές και ομαδικές δράσεις των μαθητών/τριων. Επίσης 

χρησιμοποιήθηκε  ποικίλο εποπτικό υλικό, όπως παραμύθια, λαογραφικά στοιχεία 

της πολιτισμικής κληρονομιάς, χάρτες, καρτέλες, το ημερολόγιο καταγραφής της 

ερευνήτριας και ο φάκελος εργασιών των μαθητών/τριων (Portfolio). 

 

Προέλεγχος και Μετέλεγχος 

Για την ανίχνευση της πρότερης γνώσης των μαθητών/τριων χρησιμοποιήθηκαν 

οι βιωμένες εμπειρίες τους και λαϊκά διαλεκτόφωνα παραμύθια από συλλεγόμενο 

υλικό, το οποίο προέκυψε στη φάση του σχεδιασμού της δράσης των μαθητών/τριων 

σε  συνεργασία με τους γονείς. Οι μαθητές/τριες πειραματίστηκαν ποικιλοτρόπως με 

σχετικό οπτικοακουστικό και εποπτικό υλικό με στόχο την ενεργοποίηση της 

φαντασίας, την εκφορά λόγου μέσα από περιγραφές και κατά συνέπεια την 

καλλιέργεια και παραγωγή προφορικού ιδιωματικού λόγου. 

Κατά τη διάρκεια του προελέγχου η ερευνήτρια, στα πλαίσια της ολομέλειας 

της τάξης, διεξήγαγε συζήτηση και απηύθυνε ερωτήσεις στους μαθητές/τριες για την 
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ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης καταγράφοντας κωδικοποιημένα τις 

απαντήσεις, είτε ιδιοχείρως είτε με τη χρήση των ψηφιακών μέσων, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν οι απόψεις τους κατά την πορεία της έρευνας για τη διαμορφωτική 

-τελική αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης.  

Στις διαδικασίες μετελέγχου οι μαθητές/τριες εκφράστηκαν ποικιλοτρόπως 

μέσα από προσωπικές ή ομαδικές δημιουργίες (ζωγραφιές, απόπειρες γραφής), από 

ομαδικά παιχνίδια ρόλων, τραγούδια και από την παρακολούθηση στον Η/Υ 

διαφόρων δρώμενων, αποσπασμάτων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Οι εκάστοτε 

σχετικές δραστηριότητες ανακύκλωσης λεξιλογίου μέσα από περιγραφές, ακροάσεις 

και επαναλαμβανόμενα λεκτικά μοτίβα συνετέλεσαν στην αβίαστη εμπέδωση και 

κατανόησης της γλωσσικής ποικιλότητας. 

2.5.1 Ημιδομημένη συνέντευξη 

 

Για την διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών/τριων αναφορικά με την 

γλωσσική ποικιλία και τα ιδιώματα επιλέχθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο η 

ημιδομημένη συνέντευξη μέσα από ομάδες. Στην ημιδομημένη συνέντευξη τα 

υποκείμενα έχουν αρκετή πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεων καθώς με τη 

μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων και συνοπτικών διαλόγων επιτυγχάνεται η ελεύθερη 

παραγωγή προφορικού λόγου για να εκφράσει τις εμπειρίες, τις γνώσεις του σχετικά 

με το αντικείμενο της εκπαιδευτικής παρέμβασης (Βάμβουκας 2000).  

Οι ερωτήσεις διαμορφώνονταν από την ερευνήτρια ανάλογα με το θέμα, 

περιελάμβαναν σχετικές διερευνητικές ερωτήσεις και καταληκτικά σχόλια, 

διατυπώνονταν στη σειρά που θέτονταν με σχετική ελευθερία, καθώς καθοδηγούνταν 

και διαμορφώνονταν  από τις απαντήσεις των ερωτώμενων μαθητών (Robson 2010). 

2.5.2 Ημερολόγιο ερευνήτριας 

 

Το ημερολόγιο της ερευνήτριας αποτέλεσε το κύριο ερευνητικό εργαλείο καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Το ημερολόγιο είχε τη μορφή 

καθημερινής καταγραφής της πορείας των δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης, αποτελούσε αντικείμενο αναστοχασμού για τα πεπραγμένα της 

διδασκαλίας και συμπληρώνονταν από την ερευνήτρια στο τέλος κάθε μέρας κατά 
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την οποία διενεργούνταν το πρόγραμμα. Το ημερολόγιο δομήθηκε με βάση τους 

θεματικούς άξονες της διδακτικής παρέμβασης, ώστε να αντληθούν πληροφορίες 

βάσει των ερωτημάτων που σχετίζονταν με: 

α) Την επίτευξη των απώτερων σκοπών και στόχων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (επιτεύχθηκαν οι στόχοι; τι μέσα και τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; ποιος ο 

ρόλος της ερευνήτριας στην επίτευξη των στόχων;).  

β) Την ανάπτυξη γνωστικών στρατηγικών (ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον των 

μαθητών αναφορικά με το θέμα της διδακτικής εφαρμογής, άντλησαν σχετικές 

πληροφορίες, εκφράστηκαν δημιουργικά, προέβησαν σε υποθέσεις, κατανόησαν την 

έννοια της γλωσσική ποικιλότητας;), γλωσσικών στρατηγικών (συνέβαλαν τα λαϊκά 

διαλεκτόφωνα παραμύθια ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια της γλωσσική ποικιλίας, 

παρήγαγαν προφορικό λόγο, παρήγαγαν ιδιωματικό λόγο, παρήγαγαν γραπτό λόγο;) 

και κοινωνικών στρατηγικών μάθησης (συμμετείχαν στη διαδικασία, αναπτύχθηκαν 

σχέσεις επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, μαθητών και 

ερευνήτριας, επιτεύχθηκε η συνεργασία σχολείου και οικογένειας, διαμορφώθηκαν 

συνθήκες ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας;) 

γ) Καλλιεργήθηκε η κριτική ικανότητα των μαθητών/τριων συμβάλλοντας στην 

αλλαγή στάσεων για τη γλωσσική ποικιλία και ετερότητα;     

2.5.3 Πορτφόλιο μαθητών 

 

Ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (ΦΕΜ) ή αλλιώς Portfolio ως εργαλείο 

αξιολόγησης παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να εμπλακεί στη μαθησιακή 

διαδικασία με ενεργό και δημιουργικό τρόπο, να παρακολουθεί την πορεία προόδου 

των δεξιοτήτων του, να συνδιαλέγεται με τον εκπαιδευτικό, να λαμβάνει αποφάσεις 

για την αυτοδιαχείριση των εργασιών του, να αποκτά ικανότητες αυτοαξιολόγησης 

και κατά συνέπεια να αναπτύσσει μεταγνωστικές δεξιότητες.  

Στην παρούσα εργασία ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή αποτέλεσε ένα 

«ορατό προϊόν ή έργο» καταγραφής και αξιολόγησης της διδακτικής διαδικασίας και 

ευρύτερα της παρέμβασης. Περιελάμβανε δείγματα ατομικών έργων, αυθεντικές 

παραγωγές των μαθητών των δράσεων (καταγραφές προφορικού λόγου, σχέδια, 

δείγματα γραφής, ζωγραφιές, δημιουργικές κατασκευές, φωτογραφικό υλικό κ.ά.), τα 
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οποία συνέβαλαν στην αποτίμηση των δεξιοτήτων των μαθητών σχετικά με τη 

γλωσσική ποικιλία.  

2.5.4 Επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές 

 

Για την επαφή των μαθητών/τριων με τη γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 

κρίθηκε σκόπιμο να προσκληθούν στην τάξη άτομα του οικείου περιβάλλοντος και 

επίσημων φορέων της πόλης (πολιτιστικών συλλόγων), καθώς πολλοί μαθητές 

υπήρξαν μέλη των παιδικών χορευτικών τους τμημάτων.  

Οι φυσικοί ομιλητές υπήρξαν χρήστες διαλέκτων – ιδιωμάτων και μετέφεραν 

την προσωπική τους εμπειρία στο σχολικό τους περιβάλλον. Η εκφορά του 

ιδιωματικού λόγου συνετέλεσε ταυτόχρονα στην κατανόηση από τους μαθητές/τριες 

της σύνδεσης παρελθόντος και παρόντος που σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη της 

γλώσσας και ειδικότερα την ποικιλομορφία της ανά γεωγραφική περιοχή. Για την 

παρουσία τους στην τάξη είχε προηγηθεί συνάντηση με την ερευνήτρια, η οποία τους 

ενημέρωσε για το σκοπό της επίσκεψής τους. Η επιλογή των παραμυθιών προτάθηκε 

από της ερευνήτρια σε συνεργασία με τους φυσικούς ομιλητές και βασίστηκε στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και στην ικανότητα των φυσικών ομιλητών να αποδώσουν 

τα κείμενα με τρόπο ώστε να γίνουν κατανοητά από τους μαθητές/τριες. 

2.5.5 Χρήση παραγόμενου οπτικοακουστικού υλικού από δράσεις 

μαθητών/τριων 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παράχθηκε ατομικό και ομαδικό έργο από 

τους ίδιους τους μαθητές/τριες (ζωγραφιές, παιχνίδια), φωτογραφικό και 

βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο παρουσιάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας με ανατροφοδοτικό χαρακτήρα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων. Το προαναφερθέν υλικό αποτέλεσε χρήσιμο αξιολογικό εργαλείο, καθώς σε 

τακτά χρονικά διαστήματα η ερευνήτρια ανάτρεχε σε αυτό για τη διαπίστωση της 

επίτευξης των διδακτικών στόχων της παρέμβασης.  
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Κεφάλαιο 3
ο
  

Αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

3.1 Αποτίμηση της διδακτικής παρέμβασης 

 

Για την αποτίμηση της διδακτικής παρέμβασης η οποία υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της σχολικής τάξης Νηπιαγωγείου ακολουθήθηκε η μεικτή μέθοδος 

ανάλυσης περιεχομένου, δηλ η ποσοτική και ποιοτική μέθοδο ανάλυσης της 

ερευνητικής διαδικασίας οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς τα δεδομένα - 

υλικά της έρευνας έχουν λεκτική προέλευση και ήταν δηλωτικά των ιδεών, των 

στάσεων και των απόψεων των συμμετεχόντων μαθητών/τριων. Γενικότερα 

μελετήθηκαν όλα τα στοιχεία κάθε μορφής επικοινωνίας (Βάμβουκας 2000). 

 Συνεπώς αντικείμενο ανάλυσης αποτέλεσαν ο παραγόμενος προφορικός λόγος, 

ο οποίος ηχογραφήθηκε ή καταγράφηκε από την ερευνήτρια λόγω αδυναμίας των 

παιδιών της προσχολικής ηλικίας να παράγουν γραπτά κείμενα – τεκμήρια και το μη 

γλωσσικό αλλά εικονικό υλικό που αφορούσε στα παραγόμενα έργα (ζωγραφιές) και 

στις δράσεις των παιδιών (παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση).  

Η ερευνήτρια ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό στην ερευνητική διδακτική 

παρέμβαση, αλληλεπιδρώντας με τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες, αξιοποιώντας 

κάθε μορφή επικοινωνιακής προσέγγισης και αναφοράς στην γλωσσική ποικιλία και 

στα ιδιώματα.  

3.1.2 Αποτίμηση της φάσης προβληματισμού 

 

Η πρώτη φάση της διδακτικής παρέμβασης είχε διερευνητικό στόχο και 

αφορούσε στην ανίχνευση της προϋπάρχουσας εμπειρίας και γνώσης, στην 

κινητοποίηση των ενδιαφερόντων των μαθητών/τριων σε θέματα γλωσσικής 

ποικιλίας. Από την ανάλυση των δεδομένων - υλικών προέκυψε ότι οι μαθητές 

παρήγαγαν προφορικό επικοινωνιακό λόγο, για να εκφράσουν τις βιωματικές τους 

εμπειρίες. Συνειδητοποιώντας τις διαφορετικές λεκτικές αποδόσεις για το ίδιο θέμα 

π.χ. Μάρτης, Μαρτς’ Μαρτίνκα κατέθεσαν την εμπειρία τους στο πλαίσιο μιας 

αμφίδρομης αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και με την ερευνήτρια εκπαιδευτικό.  
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Ανέπτυξαν σύντομο περιγραφικό λόγο αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και 

απαντούσαν  στις σχετικές ερωτήσεις  σε ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον. 

Διαπιστώθηκε ότι κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον τους για τη γλωσσική ποικιλία, 

επέδειξαν ενδιαφέρον για την εκάστοτε θεματολογία και μέσω των διαλεκτόφωνων 

κειμένων παρήγαγαν επικοινωνιακό λόγο με χρήση ιδιωματικών λέξεων. Επίσης οι 

μαθητές/τριες δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη διαφορετική εκδοχή της γλώσσας των 

κειμένων σε σχέση με την πρότυπη γλώσσα που χρησιμοποιούν στον προφορικό τους 

λόγο. Προέβησαν σε συσχετισμούς, υποθέσεις και σε σύνθεση προτάσεων με 

διαλεκτικό/ιδιωματικό υλικό όπως παρατηρήθηκε σύμφωνα με την καταγραφή στο 

ημερολόγιο της ερευνήτριας - «Κυρία στην τηλεόραση  άκουσα: το κοπέλι ήπιε ούλο το 

γάλα».  

-«Σαρακοστιά νομίζω θα πει Σαρακοστή, σαν την κυρά Σαρακοστή».  

-«Νομίζω όφιδες είναι τα φίδια και μποντικοί τα ποντίκια». 

 

Το σύνολο των μαθητών, όπως καταγράφηκε σε σχετικό βίντεο, δεν 

αντιλαμβάνονταν τη χρήση της γλωσσικής ποικιλίας στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Οι περισσότεροι συνδέουν τη διαφορετική εκφορά της γλώσσας με ξένες 

γλώσσες, αναγνωρίζουν δε τη χρήση ευρωπαϊκών γλωσσών κύρους (αγγλικά, 

γερμανικά) στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον και εκφράζονται θετικά για αυτές. 

Ωστόσο ορισμένοι μαθητές/τριες δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη χρήση της 

γλωσσικής ποικιλίας την οποία εμπειρικά κατονομάζουν, αλλά τη συνδέουν με τις 

μεγαλύτερες ηλικίες των παππούδων και γιαγιάδων τους καθώς αναφέρουν: 

- «Ο παππούς μου ξέρει γερμανικά και ποντιακά, είναι ποντιακός». 

- «Η μαμά μου μιλάει ιταλικά και ο μπαμπάς μου αγγλικά και ντόπια αλλά εγώ θυμάμαι 

μερικά. Λέει «σιο πραιζ».  

– «Η γιαγιά μου που είναι στην Ξάνθη μιλάει ελληνικά σαρακανήσια 

(σαρακατσάνικα)». 

 – «Κυρία η μαμά μου μιλάει ελληνικά και η γιαγιά μου ποντιακά . Όλο πουλίμ και 

«πουλίμ με λέει». (βλ .Πίνακα 1, Παράρτημα 2). 

 

 

Πίνακας 1.Ανίχνευση της γλωσσικής ποικιλίας στο οικογενειακό περιβάλλον των 

μαθητών/τριων 
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Ξέρετε αν οι γονείς σας μιλούν τα ελληνικά με άλλον τρόπο ή αν μιλούν κάποια άλλη 

γλώσσα;  

Απαντήσεις μαθητών: 

Χρήση άλλης ξένης  γλώσσας 

 

Χρήση διαλέκτων/ιδιωμάτων 

 

18 

 

5 

Ποντιακή διάλεκτο 

 

1 

Σαρακατσάνικο ιδίωμα 

 

2 

Σλαβικό ιδίωμα εντοπίων-Ντόπια 

 

3 

Δεν ξέρω 

 

13 

Δεν ξέρω 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι μέσα από έθιμα, λαϊκά κείμενα 

και τραγούδια, ανιχνεύθηκαν οι βιωματικές εμπειρίες των μαθητών/τριων. Από την 

ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης διαφαίνεται ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν τη 

χρήση γλωσσικής ποικιλίας στο οικείο περιβάλλον τους, αλλά δεν  μπορούν να τη 

συσχετίσουν με τις γεωγραφικές ποικιλίες της ελληνικής γλώσσας. 

 

3.1.3 Αποτίμηση της φάσης προγραμματισμού των διδακτικών 

δραστηριοτήτων 

 

Κατά τη φάση του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και καθώς είχε 

εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των παιδιών, η ανάγνωση του πολυτροπικού κειμένου 

λειτούργησε  ως κίνητρο για την προσωπική τους εμπλοκή στον διδακτικό σχεδιασμό 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ανάγνωση του πολυτροπικού κειμένου έδωσε την 

ευκαιρία για παραγωγή και καλλιέργεια περιγραφικού και επικοινωνιακού λόγου. Στη 
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βιντεοσκοπημένη συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές κατέθεσαν τις απόψεις τους 

για το περιεχόμενο της αφίσας, προέβησαν σε υποθέσεις και προβληματίστηκαν 

σχετικά με την απόδοση του μηνύματος του κειμένου κάνοντας αναφορά και σε 

παραγλωσσικούς κώδικες επικοινωνίας. Σε σχετικές ερωτήσεις της ερευνήτριας: 

-«Πως θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους; -Σε ποια γλώσσα; -Κι αν είναι από άλλη 

χώρα;»  

Καταγράφονται ορισμένες  απαντήσεις των μαθητών: 

-«Θα μιλήσουν ο ένας στον άλλο. -Στα ελληνικά να μιλήσουν». 

Παρέμβαση μαθήτριας:-«Τι λέτε βρε παιδιά. Πρέπει να έχουν την ίδια φωνή». 

-Ερώτηση ερευνήτριας:-«Τι εννοείς;» 

-«Εννοώ να μιλάνε το ίδιο, ελληνικά ή άμα δεν ξέρουν αγγλικά» ( βλ. Παράρτημα 3). 

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης  

παρουσιαστήκαν ορισμένες δυσκολίες, καθώς μερικοί μαθητές επαναλάμβαναν τα 

εκφραζόμενα των άλλων μαθητών, ενώ τα προνήπια συμμετείχαν λιγότερο και 

εστίαζαν την προσοχή τους μόνο σε ορισμένα έκδηλα σημεία του κειμένου, χωρίς να 

προβαίνουν σε περαιτέρω προβληματισμό. «-Βλέπουμε μια μαμά, έναν μπαμπά δυο 

παιδάκια και μια κυρά».-«Βλέπω μια οικογένεια και μια κυρία που κρατάει κάτι».  

Η μελέτη του κειμένου συνέβαλε στη γλωσσική και κριτική επίγνωση των 

μαθητών/τριων. Ο ρόλος της ερευνήτριας κρίθηκε καθοριστικός καθώς με τη 

συμβολή και την παρότρυνσή της οι μαθητές κατανόησαν τον διαφορετικό 

εκφραστικό τρόπο απόδοσης των λεκτικών μηνυμάτων ( Ιδιόλεκτος). « Ε:- Όλοι εμείς 

μιλάμε και περιγράφουμε την εικόνα με διαφορετικό τρόπο». Η διαπίστωση αυτή 

οδήγησε στη  διατύπωση της γενίκευσης ότι «Ε: -Το ίδιο και οι άνθρωποι που μιλούν 

την ίδια γλώσσα μπορούν ταυτόχρονα να εκφραστούν και διαφορετικά, ο καθένας με το 

δικό του τρόπο» και συνέβαλε στη μετάβαση ενός πιο σύνθετου τρόπου σκέψης των 

μαθητών. 

 «Μιλάμε τα ελληνικά έτσι κι αλλιώς» είπε ο Θωμάς ( βλ. Παράρτημα 3). 

Η παραπάνω διατύπωση του μαθητή προκάλεσε την ενεργητική συμμετοχή των 

μαθητών/τριων, συντελώντας στον σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης. Στην 

καταγραφή του ιδεογράμματος οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και απαντώντας στις 

ερωτήσεις της ερευνήτριας (Τι θέλουμε να μάθουμε, πώς, πού θα βρούμε υλικό, ποιους 

χώρους θα επισκεφθούμε, ποιους θα καλέσουμε, πότε και πώς) κατέθεσαν τις 

προτάσεις τους. Η ερευνήτρια καταγράφει τις προτάσεις «-Να μάθουμε πώς μιλάνε τα 

ελληνικά αλλιώς».-«Να διαβάσουμε, να φέρουμε βιβλία».-«Να δούμε στον υπολογιστή» 
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-«Να πούμε στη μαμά μας να μας πει».- «Να καλέσουμε μια γιαγιά που μιλάει  

ποντιακά».  

Οι προτάσεις των μαθητών/τριων εμπλουτίστηκαν από την ερευνήτρια 

προκειμένου να ενεργοποιηθεί και να επιτευχθεί η καθολική  συμμετοχή, λόγω της 

δυσκολίας στην προσέγγιση του θέματος. 

3.1.4 Αποτίμηση της φάσης διεξαγωγής κύριων και μετά-σταδίου 

δραστηριοτήτων  

 

Οι γεωγραφικές ποικιλίες της ελληνικής γλώσσας: Η Ποντιακή διάλεκτος και τα 

βόρεια ιδιώματα.  

α) Αποτίμηση γεωγραφικής ποικιλίας- Η Ποντιακή διάλεκτος 

Αναφορικά με τον σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης, για την επαφή των 

μαθητών με τη γεωγραφική γλωσσική ποικιλία της ελληνικής γλώσσας και 

συγκεκριμένα την Ποντιακή διάλεκτο, επισημαίνεται πως οι δραστηριότητες 

διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς και με θετικά αποτελέσματα. Για την υλοποίηση της 

παρέμβασης σημαντική ήταν κατά την εκπόνηση του προγράμματος η συμβολή των 

γονέων, οι οποίοι στα πλαίσια της συνεργασίας με το σχολείο επέδειξαν ενδιαφέρον 

για την εκπαιδευτική παρέμβαση και προσκόμισαν διαλεκτικό υλικό (βιβλία, 

αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού π.χ. αγγεία, ποντιακή λύρα, στολές, μουσικά CD με 

ποντιακά τραγούδια, ποιήματα, παροιμίες). Το προσκομισθέν υλικό παρουσιάζονταν 

από τους μαθητές/τριες στην ολομέλεια της τάξης, αποτελώντας το κίνητρο για την 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος σχετικά με την ποντιακή διάλεκτο κατά τη φάση  

της ανίχνευσης των εμπειριών και αξιοποιούνταν δημιουργικά και κατά τη διενέργεια 

των δραστηριοτήτων μετέπειτα.  

Κατά την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης, με την παρουσίαση του 

διαλεκτικού υλικού από μαθητές/τριες (παροιμία, ποίημα), διατυπώθηκαν από την 

ερευνήτρια διερευνητικές ερωτήσεις στα πλαίσια της ημικατευθυνόμενης 

συνέντευξης και διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές δεν έχουν γνώσεις σχετικά με την 

Ποντιακή διάλεκτο, ούτε την αντιλαμβάνονται ως μέρος της ελληνικής γλώσσας. 

Θεωρούν ότι σχετίζεται με ξένη γλώσσα και αναφέρονται σε ισχυρού κύρους 

ευρωπαϊκές γλώσσες. Όπως προκύπτει από την καταγραφή του ημερολογίου της 
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ερευνήτριας, στην ερώτησή της -«Σε τι γλώσσα μίλησαν οι συμμαθητές σας, ποιοι τη 

μιλούν;» οι μαθητές/τριες στο σύνολό τους απαντούν: 

 -«Στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, δεν ξέρω». 

 Ωστόσο ελάχιστοι αναφέρουν: 

-«Τι λέτε βρε αυτά είναι ποντιακά». 

-« Τα μιλάνε οι Πόντιοι. Ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου είναι Πόντιοι».  

-«Οι Έλληνες και οι Πόντιοι».(βλ. Παράρτημα 4) 

Στην πορεία της διδακτικής παρέμβασης, προβαίνοντας στην υλοποίηση των 

προτάσεων των μαθητών, προσκλήθηκε φυσικός ομιλητής της ποντιακής διαλέκτου, 

η παρουσία του οποίου ήταν καθοριστική καθώς συνέβαλε στην επαφή με τη 

διάλεκτο και  στη διαμόρφωση κοινής βιωμένης εμπειρίας για το σύνολο των 

μαθητών/τριων. Η ερευνήτρια καταγράφει στο ημερολόγιο τον ενθουσιασμό των 

παιδιών για την παρουσία της ομιλήτριας, η οποία εξέγειρε εμπειρίες σε μαθητές που 

προηγουμένως είχαν εκφράσει ότι δεν γνωρίζουν κάτι σχετικά με  τη διάλεκτο. 

Χαρακτηριστικά κατά την προσφώνηση-χαιρετισμό της ομιλήτριας στην ποντιακή 

διάλεκτο ένας μαθητής αναφέρει: «Παιδιά, νομίζω πως μας χαιρετάει στα ποντιακά. 

Αυτά τα έχω ξανακούσει». Στη διάρκεια της αφήγησης του λαϊκού διαλεκτόφωνου 

παραμυθιού «Η Νερομάισσα» από τη φυσική ομιλήτρια της διαλέκτου, οι 

μαθητές/τριες έδειξαν έκπληξη και ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Προσπαθώντας να 

κατανοήσουν το περιεχόμενο του παραμυθιού, αναγνώριζαν λέξεις τις οποίες 

αναφωνούσαν διακόπτοντας τη ροή της αφήγησης. Η ερευνήτρια επεσήμανε ότι προς 

το τέλος της αφήγησης μειώθηκε το ενδιαφέρον καθώς όπως χαρακτηριστικά 

ανέφερε μια μαθήτρια -«Κυρία, κουράστηκα, δεν καταλαβαίνω τι μας λέει». Στα 

πλαίσια της αλληλεπίδρασης με την ομιλήτρια οι μαθητές εκφράστηκαν θετικά για τη 

διάλεκτο και φάνηκε ότι αντιλαμβάνονται τη σχέση της διαλέκτου με τη ελληνική 

γλώσσα. 

-«Κ. Ερμιόνη μιλάς ποντιακά που είναι ελληνικά; -«Μου άρεσαν τα ποντιακά αλλά 

είναι κουραστικά». –«Είναι δύσκολα ελληνικά, που τα έμαθες; Τα λένε και τα παιδιά 

σου;»  

Ακολούθως στις επόμενες δραστηριότητες με τη συνεχή παρώθηση και 

καθοδήγηση της ερευνήτριας, παρακολουθώντας στον Η/Υ ιστορικό υλικό, 

φωτογραφίες και χάρτες του ποντιακού ελληνισμού, οι μαθητές προέβησαν σε 

συσχετισμούς της διαλέκτου με την ελληνική γλώσσα. Στο ημερολόγιο η ερευνήτρια 

καταγράφει τις αναφορές των μαθητών.  



70 
 

-«Ήταν μακριά από την Ελλάδα, γι αυτό μιλάνε τα ελληνικά έτσι κυρία;» 

-«Εμένα τα ποντιακά μου μοιάζουν με αυτά που ακούω στην εκκλησία και είναι 

δύσκολα». Κατόπιν μέσω της αναδιήγησης της «Νερομάισσας» και της αφήγησης του 

διαλεκτόφωνου παραμυθιού «Τα πουλόπα και ο Αητόνης» οι μαθητές εδραίωσαν την 

άποψη ότι η Ποντιακή διάλεκτος είναι ελληνικά. Παράγοντας επικοινωνιακό λόγο 

και αλληλεπιδρώντας με την ομάδα καθώς πειραματίζονταν με τη διάλεκτο 

εμπλούτισαν τους γλωσσικούς πόρους και αντιλήφθηκαν τη συμπληρωματική σχέση 

της διαλέκτου με την πρότυπη ελληνική γλώσσα εντοπίζοντας ορισμένα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της (βλ .πίνακα 2). 

 

Πίνακας 2. Εμπλουτισμός λεξιλογικών πόρων και μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

Ποντιακής διαλέκτου που εντοπίστηκαν από τα παιδιά  στα διαλεκτόφωνα κείμενα 

Λέξεις που εντοπίστηκαν και 

συσχετίστηκαν με την πρότυπη ελληνική 

γλώσσα 

 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

ποντιακής διαλέκτου: υποκοριστικό 

επίθεμα –οπον, διατήρηση τελικού ν στα 

ουδέτερα ονόματα   

 

Η Νερομάισσα 

Η γιάγια 

 Η καρδία 

Το οψάριν  

Τα ομμάτα, 

Τα μαλλία 

Το  λαήν  

Η εγκλεσία 

Η Παναΐαν 

 

Ξυλόπον 

Δασόπον 

Γαλατόπον 

Κορτσόπον 

Λαλόπον 

Πουλόπον 

Πεγάδιν, νερόν, φουρνίν, 

Χωρίον, το βράδον 

 

 

Η αφήγηση των διαλεκτόφωνων παραμυθιών, τα γλωσσικά παιχνίδια, τα 

παιχνίδια ρόλων και τα τραγούδια ως όχημα για την επαφή με τη γλωσσική ποικιλία 

και τη διάλεκτο αποδείχθηκε επιτυχής και αποτελεσματική, παρόλο που στην αρχή 

δυσκόλεψε τους μαθητές, καθώς δεν ήταν εμφανής η αντιστοιχία των 

χαρακτηριστικών της διαλέκτου με την πρότυπη γλώσσα την οποία οι μαθητές/τριες 

έχουν μάθει να χρησιμοποιούν. Εν τούτοις αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές στην αφήγηση άλλων παραμυθιών 
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χρησιμοποιούσαν την κατακλείδα της ποντιακής διαλέκτου «και έζησαν ατείν καλά 

κ’ εμείς κι άλλο καλλίον», ενώ μαθητές/τριες που οι γονείς τους είχαν ποντιακή 

καταγωγή, στην καθημερινή τους επικοινωνία στο σχολείο μετέφεραν λέξεις της 

ποντιακής διαλέκτου. Στο ημερολόγιο η ερευνήτρια κατέγραψε ορισμένες λεκτικές 

αναφορές. -«Κυρία πιάσε μου τα μαλλίας, μπαίνουν στο ομμάτι μου».- «Πρόσεχε κυρία  

ερούξες τους μαρκαδόρους».-«Σήμερα παιδιά εγώ θα φάω χαβιτσάκι, είναι ποντιακό 

φαγητό. Και τα πισσία και τα περέκια είναι ποντιακά» 

β) Αποτίμηση γεωγραφικής ποικιλίας-Τα βόρεια ιδιώματα 

Με τις δραστηριότητες  ανίχνευσης της προϋπάρχουσας γνώσης δημιουργήθηκε 

μια ευχάριστη παιδαγωγική ατμόσφαιρα που προκαλούσε το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριων για ενασχόληση στη συνέχεια με τις γλωσσικές ποικιλίες της 

ελληνικής γλώσσας. Αρχικά, η επαφή με τα βόρεια ιδιώματα προκάλεσε γέλιο στους 

μαθητές/τριες. Εξαρχής αναγνώρισαν τη σχέση των ιδιωμάτων με την ελληνική 

γλώσσα, αφού κατανοούσαν εύκολα το περιεχόμενο των κειμένων. Επιστρατεύοντας 

στρατηγικές ανάκλησης της μνήμης επεσήμαναν ότι: -«Είναι τα ελληνικά ‘αλλιώς’ 

όπως στο παραμύθι για τον Μάρτη», αναφερόμενοι στη δραστηριότητα που είχε 

πραγματοποιηθεί στο πρώτο στάδιο της διδακτικής παρέμβασης κατά την ανίχνευση 

της βιωμένης εμπειρίας.  

Στην επαφή με την εκπαιδευτικό, φυσική ομιλήτρια θεσσαλικής ιδιωματικής 

γλώσσας, επέδειξαν ενθουσιασμό, αναστοχάστηκαν την παρουσία της ομιλήτριας της 

ποντιακής διαλέκτου και κάνοντας συσχετισμούς διαπίστωσαν ότι η ποντιακή 

διάλεκτος ήταν δυσκολότερη στην κατανόηση από τα βόρεια ιδιώματα. Μαθήτρια 

καταθέτει:-«Κυρία νομίζω ότι  καταλαβαίνω καλύτερα έτσι όπως μιλάει η άλλη κυρία». 

Σχετικά με το περιεχόμενο των κειμένων δεν υπήρξαν δυσκολίες στην 

κατανόηση ακόμη και από τα ηλικιακά μικρότερα παιδιά. Σε επίπεδο λεξιλογίου οι 

μαθητές εντόπισαν με σχετική ευκολία τα χαρακτηριστικά του βόρειου 

φωνηεντισμού, τόσο κατά την ανάγνωση του παραμυθιού (Η Σταχτοπούτα σε 

διαλεκτόφωνη απόδοση) όσο και κατά το άκουσμα των καλάντων του Λαζάρου. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι κατά την παρακολούθηση των καλάντων στο YouTube οι 

μαθητές παρακολουθήσαν με ενδιαφέρον, δεν αστειεύτηκαν και προσπάθησαν να 

εντοπίσουν και να αποδώσουν λεκτικά τα ιδιωματικά κάλαντα. Η διαφαινόμενη 

απόκτηση της γλωσσικής και γνωστικής επίγνωσης αναφορικά με τη διάκριση 

χαρακτηριστικών των βορείων ιδιωμάτων επιβεβαιώθηκε και στη δραστηριότητα 
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κριτικής αναπλαισίωσης, (Του πιδούδ΄μι ντ πίτα ), όπου οι μαθητές διακρίνουν και 

αποδίδουν τόσο λεκτικά όσο και σε επίπεδο γραπτού λόγου τα χαρακτηριστικά (βλ. 

Παράρτημα, εικόνα 11,12,13).Κατά την ανάγνωση εστιασμένης, από την ερευνήτρια, 

παραγράφου του παραμυθιού οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν επικοινωνιακό λόγο, 

εντοπίζουν και εκφράζουν τα φωνολογικά χαρακτηριστικά των βορείων ιδιωμάτων.  

-«Κυρία γράφει πιδί, όπως φωνάζει τον Χρήστο ο παππούς του. Και το [ε] το λέει [ι]». 

– «Ναι και το πιδί το λέμε παιδί».  

-«Λέει πουλλά και γιλάει». – «Μου φαίνεται να τρώει το [ο], πρέπει να πει πολλά». 

Η ερευνήτρια ρωτάει: 

-«Νομίζεις ότι το λέει λάθος;» 

Η μαθήτρια απαντάει: -«Όχι λέει π[ου]λλά (η μαθήτρια τονίζει το ου) γιατί 

μπορεί να το πει και αλλιώς, αφού τα ελληνικά τα λέμε και αλλιώς». 

 Αλληλεπιδρώντας επικοινωνιακά μεταξύ τους οι μαθητές συμπληρώνουν: -

«Κυρία την πίτα μπορούμε να την πούμε και κιχί και είναι ελληνικά». 

-«Ναι Χρήστο μπορούμε να την πούμε και  γκιουζλεμέ όπως τη λέει η γιαγιά μου». 

 

Πίνακας 3: Εντοπισμός των φωνολογικών χαρακτηριστικών των βορείων ιδιωμάτων 

σε λέξεις των λαϊκών διαλεκτόφωνων παραμυθιών. 

 Στένωση των άτονων [e](ε και αι) σε [i] 

και [ο](o και ω) σε [u] 

Αποβολή των άτονων [i] και [u] 

Λεξιλόγιο Λεξιλόγιο 

 

Αδιρφές 

Βασιλόπουλου 

Δρόμου 

Έξου 

Ήρθι 

Ήλιους 

Κουπέλις 

Νιρό 

Μιγαλύτιρις 

Πιδί 

Πήγι 

 

Βράδ’ 

Κιφάλ’ 

Καρπούζ’ 

Πόδ’ 

Παπούτσ’ 

Πιδούδ’ 

Σπίτ’ 
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Πουλλά 

Προυϊ 

Φόριμα  

Φώναξι 

Χόριψι 

Χουρά(ει) 

Χουράφι 

 

Επίσης η γλωσσική επίγνωση των χαρακτηριστικών της γλωσσικής ποικιλίας 

αποτυπώθηκε και στα παραγόμενα ομαδικά και ατομικά έργα που συμπεριλήφθηκαν 

στο Portfolio των μαθητών/τριων όπως παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:  

 

                                     

Εικόνα 14: Βόρεια ιδιώματα                            Εικόνα 8: Ομαδικό ποντιακό παραμύθι 

Εικόνες από το Portfolio μαθητών με φύλλα εργασίας με θέμα την παραγωγή 

αναδυόμενου γραπτού ιδιωματικού λόγου 
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Κεφάλαιο 4
ο
  

Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

Η αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας οργανωμένης και 

συστηματικής διαδικασίας. Στην παρούσα εργασία για την αποτίμηση της διδακτικής 

παρέμβασης εστιάζοντας στην απόδοση των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

πράξη, χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικές μορφές αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής 

αξιολόγησης. Σκοπός της είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

απώτερο στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

  Αξιολογώντας τον διδακτικό σχεδιασμό της αξιοποίησης της γλωσσικής 

ποικιλίας, επισημαίνεται ότι οργανώθηκε στα πλαίσια της επικοινωνιακής 

προσέγγισης της γλώσσας, ενώ επιχειρήθηκε και η διαμόρφωση συνθηκών επίτευξης 

του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριων. Εστιάζοντας με τις δραστηριότητες 

στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας, στη δομή της, στη μελέτη κειμένων, 

στην ανάδυση του γραμματισμού, στον διασκεδαστικό παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας, 

στην εμπλοκή της οικογένειας, στη χρήση πολυμορφικών-πολυτροπικών κειμένων, 

εφαρμόστηκαν ορισμένες από τις παιδαγωγικές αρχές της λειτουργικής, ολιστικής, 

εποικοδομητικής, πολυγραμματισμικής προσέγγισης που αποτελούν τάσεις του 

κριτικού γραμματισμού (Ντίνας 2016). 

Συμπεράσματα 

 

Μέσα από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων προέκυψε ότι η επιλογή 

της θεματολογίας της παρούσας εργασίας και η αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας 

στην Προσχολική εκπαίδευση μέσα από λαϊκά διαλεκτόφωνα παραμύθια ενδείκνυται 

για διδακτική προσέγγιση και κατανόηση της γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλίας. 

Η άρτια δομή των παρεμβάσεων και η υλοποίησή τους σε ένα πολυτροπικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον παρείχε τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να έρθουν σε 

επαφή με την ποντιακή διάλεκτο και τα βόρεια ιδιώματα. Η επιλογή δραστηριοτήτων 

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων, συνετέλεσαν αβίαστα στην 

παραγωγή προφορικού λόγου και στην καλλιέργεια επικοινωνιακών γλωσσικών 

δεξιοτήτων. Η χρήση πολυμέσων και εμπλουτισμένου εκπαιδευτικού υλικού 
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συνέτεινε στη χρήση ιδιωματικών λέξεων και φράσεων και στην ανάπτυξη θετικών 

στάσεων και σεβασμού απέναντι στην γλωσσική ετερογένεια.  

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας είναι καθοριστικός, δεδομένης της 

ηλικίας των μαθητών/τριων της Προσχολικής εκπαίδευσης.  

Η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια παρότρυνε, ενθάρρυνε, συντόνιζε τους 

μαθητές/τριες και με σαφείς οδηγίες συνέβαλε καθοριστικά στη βέλτιστη κατανόηση 

της ποικιλομορφίας της γλώσσας και στη συστηματοποίηση της προσκτηθείσας 

γνώσης. Σε πιθανές δυσχέρειες κατανόησης του περιεχομένου των κειμένων παρείχε 

επεξηγήσεις και με ευέλικτο τρόπο αναπροσάρμοζε τις δραστηριότητες επιδιώκοντας 

την ολική συμμετοχή και έκφραση των μαθητών/τριων. 

Αναφορικά με τα φωνολογικά και μορφολογικά γνωρίσματα των βόρειων 

ιδιωμάτων και της ποντιακής διαλέκτου διαφαίνεται ότι οι μαθητές/τριες 

αναγνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη γλωσσική ποικιλία στα λογοτεχνικά 

κείμενα και στα κείμενα μαζικής κουλτούρας. Συγκεκριμένα εντοπίζουν καταλήξεις 

που διαφοροποιούν τη διαλεκτική/ιδιωματική γλώσσα από την πρότυπη γλώσσα και 

καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη αναπτύσσουν γνωστικές στρατηγικές 

ταξινόμησης της νεοαποκτηθείσας γνώσης. Παρήγαγαν προφορικό ιδιωματικό λόγο, 

ανέπτυξαν σύντομη περιγραφική διαλεκτική ικανότητα και σταδιακά διαφαίνονταν 

περιπτώσεις χρήσης σύνθετου λόγου π.χ. επικοινωνούν κάνοντας χρήση φράσεων της 

ποντιακής διαλέκτου («Κυρία πιάσε μου τα μαλλίας, μπαίνουν στο ομμάτι μου»)   

Σε επίπεδο λεξιλογίου οι μαθητές/τριες στο σύνολό τους αναγνωρίζουν με 

σχετική ευκολία τα χαρακτηριστικά του βόρειου φωνηεντισμού όπως τη στένωση των 

άτονων [e] (ε και αι) σε [i] και [ο] (o και ω) σε [u] και την αποβολή των άτονων [i] 

και [u]. Γενικότερα προβαίνουν σε συγκριτικούς παραλληλισμούς με την πρότυπη 

γλώσσα και αντιλαμβάνονται την επίδραση του γεωγραφικού παράγοντα στη 

διαμόρφωση γλωσσικών ποικιλιών.  

Σε επίπεδο περιεχομένου σε μερικά κείμενα καταδεικνύεται μεγαλύτερη 

δυσκολία στην κατανόηση περιεχομένου της ποντιακής διαλέκτου έναντι των 

βορείων ιδιωμάτων. Η παρουσία φυσικών ομιλητών με την αυτούσια προφορά και 

χρήση των ιδιωμάτων, συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση γλωσσικών 

μηχανισμών, στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριων κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης και γενικότερα σε μια αμφίδρομη λεκτική αλληλεπίδραση για την οποία 

εξέφρασαν θετικά συναισθήματα ενώ ταυτόχρονα αντιλήφθηκαν και συσχέτισαν τη 

γλωσσική ποικιλία με την πρότυπη ελληνική γλώσσα. 
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Ενίοτε προέκυψε αυθόρμητα και αναδυόμενη γραφή με ιδιωματικές λέξεις ή 

εκφράσεις σε εικαστικές δημιουργίες και ζωγραφιές των μαθητών/τριων, γεγονός που 

καταδεικνύει τη γνωστική κατάκτηση των χαρακτηριστικών της γλωσσικής 

ποικιλότητας και την ενίσχυση μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε κάθε μορφή λόγου, 

προφορικού και γραπτού. Η επαφή και ανάλυση διαλεκτόφωνου λογοτεχνικού υλικού 

προκάλεσε την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριων σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό και συνέτεινε στη γλωσσική και γνωστική επίγνωση καθώς 

κατανόησαν μηχανισμούς κατάκτησης της γλώσσας και εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιό 

τους. Μέσα από συγκριτικούς παραλληλισμούς μορφολογικών χαρακτηριστικών και 

συσχέτιση ιδιωματισμών με την πρότυπη κοινή γλώσσα αντιλήφθηκαν ότι οι 

γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες καθιστούν ζωντανή μια γλώσσα και συμβάλλουν 

στην εξέλιξή της. 

Σε ό,τι αφορά στην επαφή και κατανόηση της κοινωνικής διάστασης της 

γλωσσικής ποικιλίας, επιχειρήθηκε με αντίστοιχη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες να 

αναγνωρίσουν τη γλωσσική ποικιλία στην εκφορά των ονομάτων σε κείμενα μαζικής 

κουλτούρας. Η δραστηριότητα, αν και άρεσε στους μαθητές η προβολή τηλεοπτικών 

κειμένων, εντούτοις τους δυσκόλεψε ώστε να εκφραστούν σχετικά με την κοινωνική 

ποικιλία. Διαπιστώνεται ότι αντιλαμβάνονται τον διαφορετικό τρόπο προσφώνησης 

των ονομάτων, αδυνατούν όμως να εντοπίσουν την κοινωνιογλωσσική διάσταση που 

υποδηλώνει ενίοτε σχετιζόμενη με το κοινωνικό status. Χρησιμοποιούν δηλ. 

στερεοτυπικές φράσεις ή πληθυντικό ευγενείας, γιατί έτσι είθισται στο οικογενειακό 

τους περιβάλλον και δεν μπορούν να κατανοήσουν τη χρήση ανάλογα με τις   

επικοινωνιακές περιστάσεις με άτομα που δεν γνωρίζουν.  

 Συνοψίζοντας, αναφέρω  ότι οι διαπιστώσεις δεν ήταν γενικεύσιμες λόγω του 

μικρού αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών/τριων, ωστόσο διαφαίνεται ότι ο χώρος 

της Προσχολικής αγωγής προσφέρεται για δημιουργική διδακτική αξιοποίηση της 

γλωσσικής ποικιλίας καθώς η επαφή με τις διαφορετικές εκφάνσεις της πρότυπης 

γλώσσας καλλιεργεί τον σεβασμό για τη γλωσσική ετερογένεια και τον γλωσσικό 

πλουραλισμό, διαμορφώνοντας παράλληλα πολυπολιτισμική συνείδηση στις 

σύγχρονες ανομοιογενείς πληθυσμιακά κοινωνίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Οι καταγραφές του παραρτήματος προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση των 

καταγεγραμμένων σε βιντεοσκόπηση από ψηφιακή μηχανή, κινητό τηλέφωνο και από 

την ιδιόχειρη καταγραφή στο ημερολόγιο της ερευνήτριας. 

 

Παράρτημα 1:  

 

 

 «Το βραχιόλι του Μάρτη»                                                                              Εικόνα 1 

 

Ερωτήσεις της ερευνήτριας: Γιατί σήμερα οι περισσότεροι από εσάς φοράτε αυτό το 

βραχιόλι; Ποιος σας το φόρεσε και γιατί;(συμβολισμός) 

Καρυοφυλλιά: Φοράω βραχιόλι, Μάρτη για να μη με κάψει ο ήλιος. 

Θωμάς:  Εγώ φοράω μαρτίνκα, μου την έφτιαξε η γιαγιά μου και θα μου φέρει δώρο το 

Πάσχα. 

Αρετή: Για να το πάρουν τα χελιδόνια να φτιάξουν τη φωλιά τους. 

Χρήστος: Γιατί είναι ο Μάρτης ,είναι Άνοιξη 

Λεονάρντο : Εγώ φοράω βέρες.(αλβανική γλώσσα) 

Γιώργος: Τι λες ρε αυτό είναι Μάρτης. 

Λεονάρντο: Κυρία έτσι το είπε η μαμά μου. 

Βαρβάρα: Η γιαγιά μου, μου το είπε ότι το λένε Μάρτ’ 

Βέρα: Κι γιαγιά μου το ίδιο, Μάρτς και είναι κόκκινο γιατί θα έρθει το Πάσχα. 

Μαρία:  εγώ έβαλα μαρτάκι γιατί μου αρέσουν τα βραχιόλια και γιατί  σήμερα είναι 

Άνοιξη. 
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Γιάννης: Η μαμά μου μας την έβαλε τη Μαρτενίτσα και μου έδωσε για δώρο να βάλεις 

και στο σπίτι σου(η μητέρα του κατάγεται από την Βουλγαρία). 

 

            

Μαρτενίτσα από τη Βουλγαρία. Εικόνα 2                                                      Εικόνα 3 

 

Παράρτημα 2:  

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών/τριων: 

Ερώτηση ερευνήτριας: - Όλοι οι άνθρωποι μιλούν την ίδια γλώσσα;  

Νικόλας: Όχι,  μερικοί μιλάνε γερμανικά, τουρκικά όπως και η μαμά μου. 

Βέρα: ‘Όχι, μιλάνε άλλες γλώσσες, αφού είναι σε άλλες χώρες. 

Καρυοφυλλιά: Ναι, στην Αγγλία μιλάνε αγγλικά ,στη Γερμανία γερμανικά, εγώ ξέρω. 

Θωμάς: Στις άλλες χώρες μιλούν άλλες γλώσσες. 

Χρήστος: Ναι και η αδερφή της γιαγιάς της μπάμπως στην Αμερική μιλάει 

αμερικάνικα. 

Γιάννης: Στη Βουλγαρία δεν μιλάνε ελληνικά Μιλάνε βουλγαρικά. 

Αντιγόνη: Όχι, εμείς μιλάμε ελληνικά, οι άλλοι άλλες γλώσσες. 

Ερώτηση ερευνήτριας: Ξέρετε αν οι γονείς σας μιλούν τα ελληνικά με άλλον τρόπο ή 

αν μιλούν κάποια άλλη γλώσσα;  

Βέρα: Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου μιλάνε ελληνικά,  μιλάνε και αγγλικά.  

Γιάννης: Η δική μου μιλάει βουλγάρικα και πάμε στη Βουλγαρία στον παππού μας. 
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 Γιώργος: Ο παππούς  μου ξέρει γερμανικά και ποντιακά, είναι ποντιακός. 

Αρετή: Εγώ ξέρω αγγλικά γιατί πηγαίνω αγγλικά και ξέρω πολλά να σας πω Hello ! 

Λεονάρντο: Εμένα κυρία η μαμά μου μιλάει αλβανικά αλλά εγώ δεν ξέρω. Μόνο 

ελληνικά ξέρω. 

Χρήστος Σ: Κι εμένα ο παππούς μου λέει όξου! (Η μαμά του μας είπε ότι οι παππούδες 

ζουν στην Καλαμπάκα και μιλούν «χασιώτικα»). 

Καρυοφυλλιά: Η μαμά μου μιλάει ιταλικά και ο μπαμπάς μου αγγλικά και ντόπια αλλά 

εγώ θυμάμαι μερικά. Λέει  σιο πραιζ. 

Βαρβάρα: Α! εγώ ξέρω. Αυτά είναι αγγλικά. Το λέει κι η μαμά μου που είναι δασκάλα 

στα αγγλικά. 

Μυρσίνη: Η μαμά μου ξέρει αγγλικά και η γιαγιά μου ποντιακά. 

Θωμάς : Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Ο παππούς μου 

ξέρει ντόπια, με λέει μαγκάρε όταν θυμώνω. 

Χρήστος Μ. Κι εμένα  η γιαγιά με το τσεμπέρι με λέει πουλίμ. 

Γιώργος: Κι εμένα με λέει  ο παππούς μου Γιωρίκα και μια λέξη. Για να  θυμηθώ. Α ! 

κυρία λέει ερούξεν. 

Νικόλας: Η μαμά μου μιλάει ελληνικά, ξέρει και τουρκικά. Η γιαγιά μου που είναι στην 

Ξάνθη μιλάει ελληνικά σαρακανήσια(σαρακατσάνικα) 

Κυριακή: Η μαμά μου μιλάει ελληνικά και αγγλικά. Ο μπαμπάς μου ξέρει και 

ποντιακά, παίζει λύρα. και μου μαθαίνει τραγούδια. 

Αντιγόνη: Κυρία η μαμά μου μιλάει ελληνικά και η γιαγιά μου ποντιακά .Όλο πουλίμ 

και πουλίμ με λέει. 

 

 

Παράρτημα 3: (αναφέρω ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών/τριων ) 

Ερώτηση ερευνήτριας: Τι βλέπετε στην αφίσα;  

-Βλέπουμε μια μαμά, έναν μπαμπά δυο παιδάκια και μια κυρά. 

-Βλέπω μια οικογένεια και μια κυρία που κρατάει κάτι. 

-Βλέπω κι ένα σκουφί μήπως είναι μαγείρισσα; 

 

Ερώτηση ερευνήτριας: Μπορείτε να περιγράψετε τα πρόσωπα π.χ. πως αισθάνονται; 

-Είναι χαρούμενοι γιατί πάνε σε ένα πάρτι. 

-Μου θυμίζουν γενέθλια. 
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-Ναι γιατί έχουν σημαίες. 

-Είναι σημαίες από τις χώρες. 

-Εγώ έχω τις χώρες στην υδρόγειο σφαίρα. 

 

Ερώτηση ερευνήτριας: Μπορείτε να περιγράψτε τα αντικείμενα π.χ. τι κρατάει η κυρά; 

τι βλέπετε διπλά της. 

-Κρατάει ένα πιάτο με μπισκότα. 

-Είναι σαν σαλιγκάρια, σαν αυτά που κάνουμε με τις πλαστελίνες. 

-Είναι κουλουράκια. 

-Εγώ νομίζω τυρόπιτες όπως τρώω στο πρωινό μου. 

-Βλέπω ένα βάζο. 

-Βάζουν μέσα νερό. 

 

Ερώτηση ερευνήτριας:-Σε ποιον τόπο  νομίζετε ότι γίνεται η γιορτή ή η εκδήλωση, σε 

ποια εποχή; παρατηρείστε λίγο καλύτερα, τι άλλο βλέπετε; 

-Είναι άνοιξη γιατί έχει πράσινα λουλούδια 

-Έχει γράμματα και αριθμούς. 

-Για να τα διαβάσουμε. 

-Εμείς δεν ξέρουμε να διαβάζουμε κυρία. 

 

Ερώτηση ερευνήτριας :-Πως θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους; Τι θέλουν να μας πουν;  

-θα μιλήσουν ο ένας στον άλλο. 

-Θα διαβάσουνε τα γράμματα που είναι στην εικόνα. 

 

Ερώτηση ερευνήτριας:-Σε ποια γλώσσα; Κι αν είναι από άλλη χώρα; 

-Στα ελληνικά να μιλήσουν. 

-Τι λέτε βρε παιδιά. Πρέπει να έχουν την ίδια φωνή. 

-Ερώτηση ερευνήτριας:-Τι εννοείς;  

-Εννοώ να μιλάνε το ίδιο, ελληνικά ή άμα δεν ξέρουν αγγλικά. 

-Μπορούνε αν δεν ξέρουν ελληνικά να το πούνε και με τα χέρια. 

-Θέλουν να μας πουν ότι πάνε στο πάρτι. Το καταλαβαίνω γιατί είναι χαρούμενοι και 

γελάνε. 
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Παράρτημα 4 : 

Ερωτήσεις ερευνήτριας:- Σε τι γλώσσα μίλησαν οι συμμαθητές σας, ποιοι τη μιλούν; 

-Στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, δεν ξέρω, ήταν οι απαντήσεις των 

περισσότερων παιδιών. 

Μυρσίνη: Τι λέτε βρε αυτά είναι ποντιακά. 

Κυριακή: Τα μιλάνε οι Πόντιοι. Ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου. 

 Γιώργος: Οι Έλληνες και οι Πόντιοι. 

 

Ερώτηση ερευνήτριας: Τι σημαίνουν αυτά που είπαν; 

-Δεν ξέρω απάντησαν οι περισσότεροι μαθητές.  

Μαρία: Μιλάνε ελληνικά και μερικά ξένα. 

 

Για την παροιμία: 

Νικόλας: Θα πει κάτι για τον ουρανό. 

Μυρσίνη: Λέει για το νερό και τον ουρανό. 

Γιώργος: Λέει για τα ποντιακά. Μου την είπε κι εμένα η γιαγιά μου. 

Βαρβάρα: Είναι ποντιακά και λέει για την κότα που πίνει το νερό και κοιτάει στον 

ουρανό.(Η Βαρβάρα μετέφερε την παροιμία στο Νηπιαγωγείο και  κατ’ επιλογή  της 

ερευνήτριας πήρε το λόγο τελευταία) 

Κυριακή:(μετέφερε το ποίημα): Κυρία η γιαγιά μου το λέει και κάθομαι στα γόνατα 

της και μου δένει τα μαλλιά και μου τραγουδάει. 

Ερώτηση ερευνήτριας: 

Γνωρίζετε κάτι άλλο γι αυτή τη γλώσσα; 

-Όχι.  

Ήταν η καθολική απάντηση των μαθητών/τριων . 

 

Παράρτημα 5: 

Ερώτηση ερευνήτριας: Τι σας άρεσε από το νανούρισμα που ακούσατε;- Εσάς ποιος 

σας τραγουδάει νανουρίσματα;  

Μαρία:-Μου άρεσε που το τραγουδάει απαλά 

Χρήστος:-Εμένα με έκανε να γελάω. 

Θωμάς:-Κι εμένα είναι πολύ αστείο 
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Καρυοφυλλιά:-Εμένα μου έλεγε η γιαγιά μου νανουρίσματα. Όχι τώρα γιατί 

μεγάλωσα. 

Ζηναϊδα:-Η μαμά μου, μου βάζει και ακούω στο τάμπλετ όταν πάω να κοιμηθώ. 

Γιώργος:-Εμένα μου φάνηκε αστείο; 

Βαγγέλης:-Έλεγε μη βρουντάτι και είναι αστείο. 

Νικόλας:-Δεν είναι αστείο γιατί κι η γιαγιά μου έτσι μιλάει. 

 

Ερώτηση ερευνήτριας:-Γιατί νομίζετε ότι η κυρία που ακούσαμε στο CD μιλάει με 

αυτόν τον τρόπο; -Μπορείτε να θυμηθείτε αν έχετε ξανακούσει να μιλάνε με αυτόν τον 

τρόπο; Ποια γλώσσα σας θύμισαν;  

Βέρα:- Μιλάει έτσι, γιατί έτσι έμαθε να μιλάει ελληνικά με τους άλλους. Της αρέσει.»  

Μαρίνα:-Και στο χωριό της μαμάς μου έτσι μιλάνε οι γιαγιάδες. 

Χρήστος:-Εγώ έχω ακούσει στο χωριό του μπαμπά μου κι αυτός μερικές φορές μιλάει 

έτσι με τον παππού μου. 

Καρυοφυλλιά:- Αυτά είναι ελληνικά. Και στον Καραγκιόζη μιλάνε έτσι. Μιλάει ο 

μπάρμπα Γιώργος. 

Βαρβάρα:-Ναι και στην τηλεόραση έχω δει αλλά δεν θυμάμαι σε ποιό. 

Ζηναϊδα:- -Είναι τα ελληνικά ‘αλλιώς’ όπως στο παραμύθι για τον Μάρτη. 

Κυριακή:- Και τα ποντιακά είναι ελληνικά κυρία. 

Θωμάς: -Ε! αυτό το είπαμε . Το ξέρουμε. 

 

Παράρτημα 6: 

Βαρβάρα: -Που έμαθες κυρία να μιλάς έτσι; 

 Βέρα: -Όλοι μιλάνε τα ελληνικά αλλιώς στο χωριό σου; 

 Θωμάς:- Κυρία δεν δυσκολεύεσαι όταν μιλάς έτσι; 

Χρήστος:-Κι εμείς όταν πάμε στον παππού μου στην Καρδίτσα ακούμε  να μιλάει ο 

μπαμπάς μου με τον παππού μου όπως η κυρία. Κι εμείς μερικές φορές γελάμε»  

Μαρίνα:-Εμένα η γιαγιά μου μιλάει με τον παππού μου, αλλά όταν μπαίνουμε στην 

κουζίνα μιλάει κανονικά.  

Ερώτηση ερευνήτριας -Πως δηλαδή μιλάει μόλις σε δει; 

Μ:-Να λέει, ήρθε το πιδί και τέτοια  και μετά λέει ελληνικά.  

Ερευνήτρια: -Δηλαδή νομίζεις ότι η λέξη πιδί δεν είναι ελληνικά; 

Μ:- Όχι είναι  ελληνικά αλλά είναι αλλιώς. 
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Λεονάρντο: Κυρία και η μαμά μου τα μιλάει τα ελληνικά λίγο αλλιώς, γιατί είναι από 

την Αλβανία. 

 

Ερωτήσεις ημιδομημένης συνέντευξης 

 

Κατά την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης στη διερευνητική φάση της ανίχνευσης 

της προϋπάρχουσας γνώσης. 

 - Όλοι οι άνθρωποι μιλούν την ίδια γλώσσα; 

 - Ξέρετε αν οι γονείς σας μιλούν τα ελληνικά με άλλον τρόπο ή αν μιλούν 

κάποια άλλη γλώσσα;  

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των κυρίων δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας  

 - Γνωρίζετε κάτι άλλο για τη γλώσσα των Ποντίων, την Ποντιακή διάλεκτο; 

 - Μπορείτε να θυμηθείτε αν έχετε ξανακούσει να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο; 

Ποια γλώσσα σας θύμισαν;  

Οι σχετικές απαντήσεις απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν στα 

Παραρτήματα  2,4,5,6. 

 

Αξιολογικές ερωτήσεις  για την αποτίμηση της διδακτικής παρέμβασης. 

 - Ποιά δραστηριότητα  από αυτές που κάναμε σας άρεσε περισσότερο ; 

 - Ποια σας δυσκόλεψε περισσότερο; 

 - Η γλώσσα των παραμυθιών που ακούσαμε και διαβάσαμε ήταν ελληνικά; 

 - Νομίζεται ότι όσοι  μιλούν την ελληνική γλώσσα «αλλιώς» τη μιλούν με λάθος 

τρόπο; 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Η κ. Ερμιόνη αφηγείται  το ποντιακό παραμύθι «Η Νερομάισσα». 

                                                                                                                          Εικόνα 4 

 

 

 

Εικόνα 5 
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Ζωγραφίζοντας το ποντιακό παραμύθι «Η Νερομάισσα» 

   

                                                                                                                           Εικόνα 6 

 

 

Μαθητής γράφει λέξεις από μνήμης στην Ποντιακή διάλεκτο. 

 

                                                                                                                        Εικόνα 7 
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Το παραμύθι μας «η Νερομάισσα» στη βιβλιοθήκη της τάξης 

 

                                                                                                                       Εικόνα 8 

Το εικονόλεξο – παιχνίδι «Πες τη λέξη αλλιώς. Στα ποντιακά» 

(εμπνευσμένο από το παιδαγωγικό παιχνίδι «Στο κεφάλι το ΄χω») 
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                                                                                                                       Εικόνα 9  

 

                                                                                                                      Εικόνα 10 

«Τα κάλαντα του Λαζάρου» 

 

                                                                                                                         Εικόνα 11 



94 
 

Πίνακας αναφοράς με λέξεις από το παραμύθι «Του πιδούδ΄ μι ντ πίτα». 

 

                                                                                                                  Εικόνα 12 

Οι μαθητές  γράφουν και εικονογραφούν το παραμύθι «Του πιδούδ΄ μι ντ πίτα». 

 

                                                                                                              Εικόνα 13 
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                                                                                                            Εικόνα 14 
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Το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού 

 

1
ος

 θεματικός άξονας – Φάση προβληματισμού  

Δραστηριότητες Διερεύνησης 

Στόχοι 
Δραστηριότητες 

1η 2η 3η 

Παραγωγή προφορικού λόγου και 

ανίχνευση της βιωμένης εμπειρίας 
√ √ √ 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος για την 

κατανόηση της γλωσσικής ποικιλίας 
√ √ √ 

Κατάσταση προβληματισμού και 

κριτικής σκέψης 
√ √ √ 

Μέθοδος  - Τεχνικές    

Συζήτηση – ερωτήσεις – απαντήσεις  √ √ √ 

Ακρόαση – λεκτική επικοινωνία, 

παιχνίδια ρόλων 
√ √ √ 

Συνεργασία ομάδων – αλληλόδραση 

– συνεργασία με γονείς 
√ √ √ 

Διδακτικά μέσα 

Βιβλία    

Η/Υ  √  

Η/Υ συνδεδεμένος με τηλεόραση   √ 

Φωτογραφική Μηχανή √ √  

Τηλέφωνο  √  

CD Player   √ 

Χαρτιά, μαρκαδόροι, μπογιές, 

εικόνες 
   

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Καθοδηγεί √ √ √ 

Εμψυχώνει √ √ √ 

Συμμετέχει √ √ √ 

Η δράση των μαθητών 

Συμμετείχαν ενεργά √ √ √ 

Παρήγαγαν προφορικό λόγο √ √ √ 

Συνεργάστηκαν μεταξύ τους   √ 

Συνέλεξαν υλικό √   

Συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικό και 

γονείς 
√  √ 

Παρήγαγαν υλικό    

Ένιωσαν ευχάριστα συναισθήματα 

από την αφήγηση των παραμυθιών 
 √  

Συμμετείχαν σε παιχνίδια ρόλων – 

δραματοποίηση 
  √ 

Αξιολόγηση διδακτικής 

παρέμβασης 

Ανέπτυξαν γνωστικές δεξιότητες για 

τη γλωσσική ποικιλία 
  √ 

Ανέπτυξαν κοινωνικές – 

επικοινωνιακές δεξιότητες 
√ √ √ 

Είχαν δυσκολίες στην κατανόηση 

του θέματος 
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Το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού 

2
ος

 θεματικός άξονας – Φάση Σχεδιασμού      

  

Δραστηριότητες  

Στόχοι 
Δραστηριότητες 

1η 2η 

Παραγωγή προφορικού λόγου και 

ανίχνευση της βιωμένης εμπειρίας 
√  

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος για την 

κατανόηση της γλωσσικής ποικιλίας 
√ √ 

Κατάσταση προβληματισμού και 

κριτικής σκέψης 
√ √ 

Μέθοδος  - Τεχνικές   

Συζήτηση – ερωτήσεις – απαντήσεις  √ √ 

Ακρόαση – λεκτική επικοινωνία, 

παιχνίδια ρόλων 
√  

Συνεργασία ομάδων – αλληλόδραση 

– συνεργασία με γονείς 
  

Διδακτικά μέσα 

Βιβλία-αφίσα √  

Η/Υ √  

Η/Υ συνδεδεμένος με τηλεόραση   

Φωτογραφική 

Μηχανή(βιντεοκάλυψη) 
√  

Τηλέφωνο   

CD Player   

Χαρτιά, μαρκαδόροι, μπογιές, 

εικόνες 
  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Καθοδηγεί √ √ 

Εμψυχώνει √ √ 

Συμμετέχει √ √ 

Η δράση των μαθητών 

Συμμετείχαν ενεργά √ √ 

Παρήγαγαν προφορικό λόγο √ √ 

Συνεργάστηκαν μεταξύ τους  √ 

Συνέλεξαν υλικό   

Συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικό και 

γονείς 
  

Παρήγαγαν υλικό  √ 

Ένιωσαν ευχάριστα συναισθήματα 

από την αφήγηση των παραμυθιών 
  

Συμμετείχαν σε παιχνίδια ρόλων – 

δραματοποίηση 
  

Αξιολόγηση διδακτικής 

παρέμβασης 

Ανέπτυξαν γνωστικές δεξιότητες για 

τη γλωσσική ποικιλία 
√  

Ανέπτυξαν κοινωνικές – 

επικοινωνιακές δεξιότητες 
√ √ 

Είχαν δυσκολίες στην κατανόηση 

του θέματος 
√  
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Το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού 

3
ος

 θεματικός άξονας – Φάση Διεξαγωγής Δραστηριοτήτων 

Ποντιακή Διάλεκτος         

Δραστηριότητες  

Στόχοι 
Δραστηριότητες 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 

Παραγωγή προφορικού λόγου και 

ανίχνευση της βιωμένης εμπειρίας 
√ √ 

√ √ √ √ 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος για την 

κατανόηση της γλωσσικής ποικιλίας 
√ √ 

√ √ √ √ 

Κατάσταση προβληματισμού και 

κριτικής σκέψης 
 √ 

√ √ √ √ 

Μέθοδος  - Τεχνικές       

Συζήτηση – ερωτήσεις – απαντήσεις  √ √     

Ακρόαση – λεκτική επικοινωνία, 

παιχνίδια ρόλων 
√ √ 

  √ √ 

Συνεργασία ομάδων – αλληλόδραση – 

συνεργασία με γονείς 
√  

  √ √ 

Διδακτικά μέσα 

Βιβλία  √     

Η/Υ   √    

Η/Υ συνδεδεμένος με τηλεόραση   √    

Φωτογραφική Μηχανή  √   √  

Τηλέφωνο  √ √    

CD Player   √    

Χαρτιά, μαρκαδόροι, μπογιές, εικόνες   √  √  

Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

Καθοδηγεί √ √ √ √ √ √ 

Εμψυχώνει √ √ √ √ √ √ 

Συμμετέχει √ √ √ √ √ √ 

Η δράση των μαθητών 

Συμμετείχαν ενεργά √      

Παρήγαγαν προφορικό λόγο √ √ √ √ √ √ 

Συνεργάστηκαν μεταξύ τους    √ √ √ 

Συνέλεξαν υλικό √    √  

Συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικό και 

γονείς 
√  

    

Παρήγαγαν υλικό   √  √  

Ένιωσαν ευχάριστα συναισθήματα 

από την αφήγηση των παραμυθιών 
 √ 

√ √   

Συμμετείχαν σε παιχνίδια ρόλων – 

δραματοποίηση 
  

  √ √ 

Αξιολόγηση διδακτικής 

παρέμβασης 

Ανέπτυξαν γνωστικές δεξιότητες για 

τη γλωσσική ποικιλία 
  

√  √ √ 

Ανέπτυξαν κοινωνικές – 

επικοινωνιακές δεξιότητες 
√ √ 

√  √ √ 

Είχαν δυσκολίες στην κατανόηση του 

θέματος 
√  

√    
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Βόρεια Ιδιώματα           

          

Δραστηριότητες  

Στόχοι 
Δραστηριότητες 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 

Παραγωγή προφορικού λόγου και 

ανίχνευση της βιωμένης εμπειρίας 
√ √ 

√ √ √ √ √ 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος για την 

κατανόηση της γλωσσικής ποικιλίας 
√ √ 

√ √ √ √ √ 

Κατάσταση προβληματισμού και 

κριτικής σκέψης 
√ √ 

√  √ √ √ 

Μέθοδος  - Τεχνικές        

Συζήτηση – ερωτήσεις – απαντήσεις  √ √ √ √ √ √ √ 

Ακρόαση – λεκτική επικοινωνία, 

παιχνίδια ρόλων 
√ √ 

√ √ √ √ √ 

Συνεργασία ομάδων – αλληλόδραση – 

συνεργασία με γονείς 
√  

 √   √ 

Διδακτικά μέσα 

Βιβλία √  √  √  √ 

Η/Υ   √ √ √ √ √ 

Η/Υ συνδεδεμένος με τηλεόραση    √  √ √ 

Φωτογραφική Μηχανή       √ 

Τηλέφωνο  √     √ 

CD Player √       

Χαρτιά, μαρκαδόροι, μπογιές, εικόνες √  √ √ √  √ 

Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

Καθοδηγεί √ √ √ √ √ √ √ 

Εμψυχώνει √ √ √ √ √ √ √ 

Συμμετέχει √ √ √ √ √ √ √ 

Η δράση των μαθητών 

Συμμετείχαν ενεργά √ √ √ √ √ √ √ 

Παρήγαγαν προφορικό λόγο √ √ √ √ √ √ √ 

Συνεργάστηκαν μεταξύ τους   √  √  √ 

Συνέλεξαν υλικό √     √ √ 

Συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικό και 

γονείς 

√ √ √ √ √ √ √ 

Παρήγαγαν υλικό   √ √   √ 

Ένιωσαν ευχάριστα συναισθήματα 

από την αφήγηση των παραμυθιών 

 √ √ √ √ √ √ 

Συμμετείχαν σε παιχνίδια ρόλων – 

δραματοποίηση 

   √    

Αξιολόγηση διδακτικής 

παρέμβασης 

Ανέπτυξανγνωστικές,γλωσσικές 

δεξιότητες για τη γλωσσική ποικιλία 

 √ √ √ √ √ √ 

Ανέπτυξαν κοινωνικές – 

επικοινωνιακές δεξιότητες 

√ √ √ √ √ √ √ 
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Είχαν δυσκολίες στην κατανόηση του 

θέματος 

     √  

    

 

  


