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Δηζαγσγή  

ηε ζεκεξηλή επνρή ε αλάγθε δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο έξρεηαη 

θαη πάιη ζην πξνζθήλην. Σν πξνζθπγηθφ ξεχκα πνπ θαηέθζαζε θαη δεη ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ νξγάλσζε, γηα ηελ επηβίσζε αξρηθά, θαη γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζηε ζπλέρεηα, έηζη ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. Ζ παξνχζα εξγαζία ζηεξίδεηαη ζην επίθαηξν ηνπ ζέκαηνο θαη εμεηάδεη ηηο 

εηθφλεο δχν εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ζην πιαίζην ησλ ηκεκάησλ ππνδνρήο θαη ησλ 

θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ.  

Σα εξσηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ είλαη αλ ηα εγρεηξίδηα απηά θέξνπλ 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε πνην βαζκφ. χκθσλα κε έξεπλεο ζηα εγρεηξίδηα 

δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, έρεη δηαπηζησζεί πσο θνπβαινχλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο γιψζζαο 

δηδαζθαιίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλψληαη κε ηε ζεκεησηηθή κέζνδν νη εηθφλεο ησλ 

εγρεηξηδίσλ πνπ απνηεινχλ ζπζηήκαηα ζεκαζίαο πάλσ ζηα νπνία δνκείηαη ν πνιηηηζκφο. Ζ 

ζεκεησηηθή απνηειεί ηνλ θχξην δνκηθφ άμνλα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ εηθφλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζεσξία θσδίθσλ ηνπ Greimas.   

 Ζ εγθπξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε 

εγρεηξίδηα έρεη απνδεηρζεί απφ ηε Υξηζηνδνχινπ (2003). Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο έγθεηηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ θέξνπλ νη 

εηθφλεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγρεηξηδίσλ. Με ηε ρξήζε ηνπ ζεκεησηηθνχ εξγαιείνπ 

εληνπίδεηαη ν βαζκφο θαη ηα πνζνζηά „ειιεληθφηεηαο‟ πνπ θέξνπλ νη θαηεγνξίεο πνιηηηζκνχ 

πνπ ππάξρνπλ ζην πιηθφ αλάιπζεο.  
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Πεξίιεςε 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν: «εκεησηηθή αλάιπζε  εηθόλσλ σο πξνο ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πνιηηηζκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Μειέηε πεξίπησζεο εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο 

ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο: Γεηα ζαο 1 θαη 2» ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πνιηηηζκηθέο πνπδέο, εκεησηηθέο Γνκέο θαη Πξαθηηθέο» 

ηνπ ηκήκαηνο Νεπηαγσγψλ, ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. ηε δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχνληαη κε ηε ζεκεησηηθή κέζνδν νη εηθφλεο ησλ 

εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θνξηίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο „ειιεληθφηεηαο‟ πνπ κεηαθέξνπλ. Δξεπλάηαη ε 

παξαγσγή εηθφλαο ζηα δχν πξψηα εγρεηξίδηα ηεο ζεηξάο Γεηα ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ε 

αλάιπζε ησλ εηθφλσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο θψδηθεο 

θαη ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ζηφρνο 

είλαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ ην εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο θέξεη  πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε πνην βαζκφ. Μειεηάηαη ν 

βαζκφο ηεο „ειιεληθφηεηαο‟ πνπ θέξνπλ ηα δχν εγρεηξίδηα, δειαδή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ κεηαθέξνληαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο 

γιψζζαο. 

  Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε: ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. Σν ζεσξεηηθφ 

κέξνο εμεηάδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα σο δεχηεξε, αξρηθά δηαθξίλνληαο ηνπο φξνπο δεχηεξε 

θαη μέλε γιψζζα, θαη ζηε ζπλέρεηα εμεγψληαο ηελ αλάγθε εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο, ηελ 

πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο θαη ηε ζηάζε θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο. ην δεχηεξν ζθέινο ηεο ζεσξίαο παξνπζηάδεηαη ν 

πνιηηηζκφο θαη ηα εγρεηξίδηα. Δμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ εγρεηξηδίνπ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο 

σο δεχηεξεο κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζεκεησηηθή θαη ν ξφινο ησλ εηθφλσλ ζηα εγρεηξίδηα 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο. Έπεηηα νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ε αλάγθε αλάιπζεο 

θαη δηεξεχλεζεο ησλ εγρεηξηδίσλ ππφ ην πξίζκα ηνπ πνιηηηζκνχ.  

 Σν εξεπλεηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ ηε κεζνδνινγία, ηελ αλάιπζε ησλ εγρεηξηδίσλ, ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο „ειιεληθφηεηαο‟. ηε κεζνδνινγία 

θαηαγξάθνληαη νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε 

ηε βνήζεηα ηεο ζεκεησηηθήο κεζφδνπ. Γηα ην ιφγν απηφ αλαιχεηαη ε ζεκεησηηθή ζεσξία, ην 

ζεκείν, ε ζεκεησηηθή ηεο εηθφλαο θαη ε κέζνδνο Greimas. Μέζα απφ ηε κέζνδν Greimas 

πξνθχπηεη θαη ην εξγαιείν αλάιπζεο εηθφλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ πνπ είλαη ην κεηξψν εηθνληθήο 

αλάιπζεο. Έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ corpus αλάιπζεο, ε επηινγή ησλ 
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ηειηθψλ corpus αλάιπζεο, ελψ ζην θεθάιαην 3.9 γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπο.  Αθνινπζεί ε 

αλάιπζε ησλ εηθφλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ θαη παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε θεθάιαην. 

Έηζη θάζε θεθάιαην- κάζεκα ην νπνίν πεξηέρεη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο δηαηππψλεηαη σο εμήο: πεξηγξαθή, πίλαθαο- αλάιπζε, πνζνηηθά- 

πνηνηηθά δεδνκέλα.  

 Σν θεθάιαην „αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ‟ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ  πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εγρεηξηδίνπ. Παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά παξνπζίαο θάζε θαηεγνξίαο πνιηηηζκνχ πνπ 

πεγάδεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην ρψξν. Παξάιιεια γίλεηαη θαη 

ζεκεησηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γηα ηα δχν εγρεηξίδηα. Σν 

ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο αλαθέξεηαη ζηελ „ειιεληθφηεηα‟ ησλ εγρεηξηδίσλ, 

θαηαγξάθνληαο ην πνζνζηφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ θέξνπλ ηα δχν 

εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο.  

 ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο ελψ αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα.  
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Abstract 

The present research paper aims to inquire the issue of “Image‟s semiotic analysis in 

handbooks of teaching greek as a foreign language: Geia sas 1 and 2. Presentation of 

cultural characteristics” as a part of the Master program: “Cultural studies semiotic 

structures and practices”. It includes two chapters in which two main concepts are attempted 

to get analyzed; the theory and the research. 

The first chapter is about defining the main factors which shape the concept of greek 

language as second language. By separating the meanings of the „foreign‟ and the „second‟ 

language and then by analyzing the reasons for a foreign person who needs to learn greek, the 

ways that greek language is being taught in primary schools and the certification of greek 

language.  The second part of the theory presents the relationship between the handbooks of 

teaching greek as a second language with the semiotic theory and communication. There is 

also the analysis of the role of images in those handbooks. Then there is the definition of the 

meaning of culture and the need to analyze the handbooks under the prism of cultural theory.  

The research part includes the methodology, the handbook‟s analysis, data‟s analysis and 

the „hellenity‟ that those handbooks consist. First, the methodological part analyzes the 

semiotic theory, the semiotic of images and the method of Greimas. Through Greima‟s 

method arises the tool that is used in order to analyze the images of the two handbooks 

(register of visual analysis). With this tool, the images of the two handbooks Geia sas 1 & 2 

are analyzed and in the last chapter presents the cultural characteristics and the „hellenity‟ that 

the two books consist.  
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1. Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Ω ΓΔΤΣΔΡΗ 

1.1 Γηεπθξίληζε ησλ όξσλ ‘δεύηεξε’, ‘μέλε’ γιώζζα 

Ο φξνο „μέλε‟ γιψζζα (Σάλεο, 2001:1-3) ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε κία 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο έμσ απφ ηα φξηα ηεο ρψξαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αγγιηθή, ε γαιιηθή θαη ε γεξκαληθή γιψζζα πνπ δηδάζθνληαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαη 

απνηεινχλ, πξνο ην παξφλ, μέλεο γιψζζεο γηα ηελ Διιάδα (ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο ζην κέιινλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαη 

πνιπγισζζηθήο Δπξσπατθήο Έλσζεο). Αληίζεηα σο „δεχηεξε‟ γιψζζα, ραξαθηεξίδεηαη ε 

γιψζζα, πνπ νκηιείηαη απφ ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ ζηε ρψξα ηελ νπνία δηδάζθεηαη 

θαη έρεη ζεζκηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν ζηελ θνηλφηεηα. Ζ δεχηεξε γιψζζα ιεηηνπξγεί σο κέζν 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο γιψζζεο 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηή σο θνηλή. ε αηνκηθφ επίπεδν ν φξνο δεχηεξε γιψζζα ππνδειψλεη 

ζπγρξφλσο ηελ χπαξμε κηαο πξψηεο γιψζζαο. Ζ πξψηε γιψζζα απνηειεί ηε γιψζζα ζηελ 

νπνία είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλν ην άηνκν, απηή πνπ θάπνηεο θνξέο ηαπηίδεηαη κε φ,ηη 

ραξαθηεξίδεηαη σο κεηξηθή γιψζζα, παξφιν πνπ ν φξνο „κεηξηθή γιψζζα‟ ζηνλ ρψξν ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ γισζζψλ θαίλεηαη λα παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζηνλ φξν „πξψηε‟ γιψζζα. 

  ηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, νη νκηιεηέο καζαίλνπλ ηε γιψζζα θπξίσο ρσξίο 

ζπζηεκαηηθή δηδαθηηθή θαζνδήγεζε, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο μέλεο γιψζζαο πνπ 

ε εθκάζεζε γίλεηαη ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο ηάμεο. ηελ Διιάδα, ε εθκάζεζε ηεο 

ειιεληθήο απφ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία απνηειεί 

εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, θαζψο απνηειεί ηε γιψζζα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

ηνπο πεξηβάιινληνο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε γιψζζα έμσ απφ ην 

γισζζηθφ κάζεκα, ρσξίο λα ππάξρεη αληαγσληζηηθή ζρέζε θαη αληηπαιφηεηα αλάκεζα ζηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ζηελ ειιεληθή.  Ο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ζε αιιφγισζζνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ε 

δεχηεξε γιψζζα ηελ νπνία δηδάζθνληαη νη καζεηέο είλαη πηζαλφ ζην κέιινλ λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ πξψηε/ κεηξηθή ηνπο γιψζζα ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απεκπφιεζε ηεο 

κεηξηθήο. Ζ πξνζπάζεηα ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ λα κάζνπλ ηε γιψζζα ζε βαζκφ πνπ λα 

κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο απαηηεί ρξφλν 

θαη ζπζηεκαηηθή εξγαζία, ελψ ε ηθαλφηεηα σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ καζεηή ζε καζεηή θαζψο εμαξηάηαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ.  
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  Ζ εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ αξθεηέο παξακέηξνπο. χκθσλα κε ηνλ Brown (1994:16), νξηζκέλεο απφ απηέο κπνξνχλ 

λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο εξσηεκαηηθέο θξάζεηο: πνηνο, ηη, πψο, πφηε, πνχ θαη γηαηί.  Ζ 

πξψηε παξάκεηξνο (πνηνο) ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ νκηιεηή, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, 

ην θνηλσληθφ- πνιηηηζκηθφ ηνπ ππφβαζξν. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο (ηη), ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε 

ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο, δειαδή κε ηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο γιψζζαο. Ζ ηξίηε παξάκεηξνο 

(πψο) αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε θαηάθηεζε κηαο γιψζζαο, δειαδή πνηνο 

είλαη ν ξφινο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, πνηεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνηνχληαη θαη ηη 

είδνπο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο νκηιεηέο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο 

δεχηεξεο γιψζζαο. Σν „πφηε‟ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, 

θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ πνιχ πην γξήγνξα θαη εχθνια κηα δεχηεξε 

γιψζζα απ‟ φηη νη ελήιηθεο.  Σν „πνχ‟ αθνξά ην πεξηβάιινλ εθκάζεζεο, ελψ ην „γηαηί‟ 

αλαθέξεηαη ζηα θίλεηξα εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο.  

χκθσλα κε ηνλ Chomsky νη γισζζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη ν 

άλζξσπνο δηαζέηεη έλαλ έκθπην γισζζηθφ κεραληζκφ (innate language faculty), ν νπνίνο ηνπ 

παξέρεη ηα απαξαίηεηα- βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλα- εξγαιεία γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο (Βαξινθψζηα . & Σξηαληαθπιιίδνπ Λ., 2003:16). Ο ίδηνο 

κεραληζκφο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, θπζηθά 

κε νξηζκέλεο δνκηθέο αιιαγέο θαζψο ην άηνκν έρεη ήδε θαηαθηήζεη ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα. 

Οη θνηλσληνγισζζηθέο πξνζεγγίζεηο εμεηάδνπλ θπξίσο ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ πνπ καζαίλεη 

κηα δεχηεξε γιψζζα απέλαληη ζηε γιψζζα απηή θαη ηελ αληίζηνηρε θνπιηνχξα γεληθφηεξα, 

θαη πψο ε ζηάζε απηή θαζνξίδεη ηα θίλεηξά ηνπ σο πξνο ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο αιιά θαη 

ην ίδην ην απνηέιεζκα ηεο εθκάζεζεο. Οη ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο αζρνινχληαη κε ηε 

γλσζηηθή σξηκφηεηα ηνπ νκηιεηή ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο δεχηεξεο, 

αιιά θαη κε ηελ επίδξαζε ησλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαλφεζε, απνζήθεπζε 

θαη παξαγσγή ηεο γιψζζαο.  

Σέινο πνιινί εξεπλεηέο θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ θαηάθηεζε (acquisition) θαη ζηελ 

εθκάζεζε (learning) ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Ο πξψηνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ ππνζπλείδεηε/ 

αζπλείδεηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο κηαο γιψζζαο, ελψ ν δεχηεξνο ζηε ζπλεηδεηή δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο θαηφπηλ ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο (Βαξινθψζηα . & Σξηαληαθπιιίδνπ Λ., 

2003:18). ιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο βνεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ πεξηγξαθή, θαηαλφεζε 

θαη εξκελεία ηεο θαηάθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο.  Ζ εκβάζπλζε θαη ε δηεμνδηθή αλαθνξά 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο μεπεξλνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
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1.2 Αλάγθε γηα εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπληεινχληαη έρνπλ 

επίθεληξν ηελ παγθνζκηνπνίεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο κνριφο γηα ηηο λέεο πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο. Παξάιιεια ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ε νπνία αθνξά ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δνκέο επηζεκαίλεη ηελ έληνλε εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ε νπνία 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα λα απνβεί επσθειήο γηα φινπο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 

χκθσλα κε ηε Κνηιηάξε (2005:13) δχν θαηλνκεληθά αληίζεηνη πφινη, ε παγθνζκηνπνίεζε σο 

νκνγελνπνηεηηθή δηαδηθαζία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα εμνκνίσζεο θαη ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο δηαδηθαζία δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο 

πνηθηινκνξθίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ίδηα ζπκθξαδφκελα. Οη δχν απηνί φξνη δειαδή 

ελδπλακψλνπλ ηελ ηάζε γηα ππεξπνιηηηζκηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, ελψ εληζρχνπλ 

παξάιιεια ηελ έκθαζε ζηελ νηθεία ηαπηφηεηα θαη γισζζηθή ζπκπεξηθνξά.  

 Οη θνηλσληθέο κεηαβνιέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ δηεζλψο δεκηνχξγεζαλ θαη ζηελ 

Διιάδα λέα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα. Ζ κεηάιιαμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε 

πνιππνιηηηζκηθή επέθεξε ζεκαληηθφηαηεο αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο ηεο ρψξαο. Ζ θαηάξξεπζε ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ηεο Αλαηνιήο, νη γεσπνιηηηθέο αιιαγέο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ θξαηψλ ζηε ζέζε άιισλ, ε 

απμαλφκελε θαηαπίεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε γεηηνληθέο ρψξεο θαη ζε ρψξεο ηεο 

Αλαηνιήο απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο έηζη ψζηε ε Διιάδα λα κεηαηξαπεί ζε 

πξνλνκηαθφ ηφπν δηέιεπζεο θαη παξακνλήο κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα πεξηζζφηεξνη απφ 1 εθαηνκκχξην πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο 

έθηαζαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ πξνζπαζνχζε λα 

μεθχγεη απφ ηνλ πφιεκν ζηε πξία θαη άιιεο ηαξαγκέλεο ρψξεο. Σελ πεξίνδν απηή ην 

ειιεληθφ θξάηνο βηψλεη ηελ πξνζθπγηθή θξίζε ιακβάλνληαο κέηξα γηα ηελ δηαβίσζε ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθχγσλ πνπ δεηνχλ άζπιν απφ ηε ρψξα καο.  

Γηα λα κπνξέζνπλ νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο λα επηβηψζνπλ εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά 

ζε κηα θνηλσλία ε νπνία, απξνεηνίκαζηε γηα ην κέγεζνο ηνπ θαηλφκελνπ αληηδξά 

ζπαζκσδηθά, πξνζπαζνχλ άκεζα λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο πνιηηηζκηθέο 

λφξκεο πνπ απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη λα κάζνπλ ηε 

γιψζζα ηεο. Ζ γιψζζα έηζη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εξεπλεηηθή εκπεηξία, αλαδεηθλχεηαη ζε 

ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ 

(Κνηιηάξε 2005:114).  



13 
 

 Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή ελζσκάησζε είλαη ν ζπλήζεο ζηφρνο κηαο αιιφγισζζεο 

νκάδαο, γηα λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θξάηνπο, θαζψο ε πξφζβαζε απηή δίλεη θαη ηελ ειπίδα γηα θαιχηεξνπο φξνπο δηαβίσζεο θαη 

απνηειεί ηνλ πην ζπλεζηζκέλν ιφγν κεηαλάζηεπζεο ζηελ Δπξψπε ζηηο κέξεο καο. Απηφ 

βέβαηα δελ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο κεηαλάζηεο/πξφζθπγεο λα δηεθδηθήζνπλ θαιχηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο νχηε λα επηηχρνπλ πςειφηεξεο ακνηβέο. χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπ Fishman (ζην Γακαλάθεο, 2005:93), ε Διιάδα αλήθεη ζηελ πεξίπησζε ρσξψλ φπνπ ε 

γιψζζα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο δελ απνηειεί κφλν ηελ επίζεκε γιψζζα αιιά είλαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε γηα ηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηεο ρξήζεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο, ε νπνία 

πεξηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη παξνηθηαθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ ζηαδηαθά 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θπξίαξρε (Κνξαθή & Αινχπε, 2011:111). 

1.3  Πηζηνπνίεζε Δπάξθεηαο ειιελνκάζεηαο 

 Σν  Κέληξν Διιεληθήο Γισζζνκάζεηαο, ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1994 κε έδξα ηε 

Θεζζαινλίθε θαη είλαη ν επίζεκνο θνξέαο γηα ηελ πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο 

θαζψο απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, επνπηεχεηαη απεπζείαο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζπλαξκφδην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδαο, ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζε αιινδαπνχο θαη 

νκνγελείο, ηε ζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζην εμσηεξηθφ θαη ζην 

εζσηεξηθφ θαη ηελ παξαγσγή θάζε κνξθήο πιηθνχ πνπ ζα ζπληεινχζε ζηελ πξνβνιή θαη 

δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Σα ηέζζεξα επηζηεκνληθά ηκήκαηα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο (ηει. πξφζβαζε 

6/1/2017) είλαη: 

α) ην Σκήκα Λεμηθνγξαθίαο, 

β) ην Σκήκα Γισζζνινγίαο, 

γ) ην Σκήκα ηήξημεο θαη Πξνβνιήο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη 

δ) ην Σκήκα Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο. 

 

Σα επίπεδα ειιελνκάζεηαο είλαη έμη θαη απνηεινχληαη απφ:  

 Α1-ηνηρεηψδεο Γλψζε 

 Α2 -Βαζηθή Γλψζε 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/100
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/98
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 Β1-Μέηξηα Γλψζε 

 Β2-Καιή Γλψζε 

 Γ1-Πνιχ Καιή Γλψζε 

 Γ2 - Άξηζηε Γλψζε 

 

Σν επίπεδν Α1 απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα απεπζχλεηαη ζε 

παηδηά 8-12 εηψλ θαη ε ζεκαηνινγία είλαη ζρεηηθή κε ην ίδην ην παηδί θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ελψ ην δεχηεξν ηκήκα είλαη γηα εθήβνπο θαη ελειίθνπο θαη ζηφρν έρεη 

ηε ρξήζε θξάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. ην επίπεδν Α2 ν 

ππνςήθηνο πξέπεη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο, ελψ ην επίπεδν Β1 απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν φπνπ ν ρξήζηεο ραξαθηεξίδεηαη 

αλεμάξηεηνο. ην επίπεδν Β2 ν ρξήζηεο απνθηά κεγαιχηεξε γισζζηθή επρέξεηα 

ζπγθξηηηθά κε ην ρξήζηε ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ, ζην επίπεδν Γ1 ραξαθηεξίδεηαη σο 

ηθαλφο ρξήζηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην επίπεδν Γ2 ν ππνςήθηνο αλαθέξεηαη πηα σο 

απνιχησο ηθαλφο ρξήζηεο. Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηα δχν πξψηα επίπεδα (Α1 θαη 

Α2), θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο 8-12 εηψλ θαη αλήθνπλ ζην πξψην ηκήκα ηνπ Α1 θαη Α2 

επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο.  

1.4 Γηάδνζε θαη ζεζκνζεηεκέλε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

 ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζηήξημε θαη ε πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία εηδηθψλ ηκεκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ζην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Σξχθσλα- Αλησλνπνχινπ, 2000: 69-70), θαη ηα νπνία αζρνινχληαη 

θπξίσο κε δηνηθεηηθά δεηήκαηα.  

ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ απφ ην 1996 ζεζκνζεηήζεθε ε 

Δηδηθή Γξακκαηεία Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ ην έηνο 2001 

ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία έλαο εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο σο επηζηεκνληθφ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν, 

ην ΗΠΟΓΔ, ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηε κειέηε γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Με ηελ ελίζρπζε ηνπ Β‟ θαη Γ‟ πιαηζίνπ 

ζηήξημεο εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ην 1996 ηα αθφινπζα εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/99
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/101
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/102
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/103
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1.Δθπαίδεπζε παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ (Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ) 

2. Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ (Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) 

3.Δθπαίδεπζε Σζηγγαλνπαίδσλ (Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ)
1
 

4. Παηδεία Οκνγελψλ (Παλεπηζηήκην Κξήηεο) 

 

Δπηπξφζζεηα φζνλ αθνξά ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο καζήκαηα 

πξνζθέξνληαη απφ: 

1.Σν δηδαζθαιείν ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

2.Σν ζρνιείν ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο 

3.Σηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ). 

 

Απφ επηζηεκνληθή άπνςε ζεκαληηθφ έξγν ζηνλ πξναλαθεξζέληα ηνκέα επηηεινχλ:  

1.Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (Κ.Δ.Γ) ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/λίθεο 

πξνζθέξεη καζήκαηα λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζε αιινδαπνχο θαη νκνγελείο απφ ην 1970 θαη 

ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο. Πξαγκαηνπνηεί θπξίσο εξεπλεηηθφ 

έξγν θαη έρεη αλαιάβεη κε ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ λα θαιχςεη, εθηφο ησλ άιισλ, 

θελά ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο. Έλα απφ ηα έξγα ηνπ πνπ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο είλαη ην ειιεληθφ Threshold Level, κε ηνλ 

ειιεληθφ ηίηιν „„Δπίπεδν- θαηψθιη‟‟ γηα ηα λέα ειιεληθά, έξγν ρξήζηκν γηα ην ζρεδηαζκφ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ, γηα ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ, θαζψο θαη γηα ηηο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο. 

Δπίζεο ε Πηζηνπνίεζε ηεο Διιελνκάζεηαο
2
, απνηειεί κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ηη 

πξέπεη λα μέξεη, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ δίλεη ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ν ρξήζηεο ηεο 

ειιεληθήο ζε θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα επίπεδα ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ηεο 

ειιελνκάζεηαο πνπ δηνξγαλψλεη ην ΚΔΓ κε εληνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

                                                           
1
 Απφ ην 1997 βξίζθνληαη ζε εμέιημε κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ ηα δχν απηά έξγα ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ 

ε «Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ» κε βαζηθφ ζηφρν ηε ζπγγξαθή λέσλ εγρεηξηδίσλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

γηα ην ειιελφγισζζν θνκκάηη ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Γ. Θξάθεο θαη ε 

«Δθπαίδεπζε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ» κε αλάινγν ζηφρν, ηε ζπγγξαθή δειαδή εγρεηξηδίσλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

θαηάιιεινπ γηα ηα παηδηά ησλ ηζηγγάλσλ (Κνηιηάξε,2005:21).    
2
 Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο είλαη ν επίζεκνο θνξέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & 

Θξεζθεπκάησλ,γηα ηελ πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο. Σν Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο 

ζεζκνζεηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1998 απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ ζπλνιηθή θαη απνθιεηζηηθή επνπηεία θαη 

επζχλε δηνξγάλσζεο ησλ ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ έρεη αλαηεζεί ζην Σκήκα ηήξημεο θαη Πξνβνιήο ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο ηνπ Κ.Δ.Γ., ην νπνίν δηνξγάλσζε ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο γηα πξψηε θνξά ην 1999.   
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2. ην Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Ίδξπκα Μαλόιε 

Σξηαληαθπιιίδε πξνζθέξεη πνιιά κε ηηο εθδφζεηο ηνπ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα γεληθά θαη 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο εηδηθφηεξα. 

3.Σα ζρεηηθά ηκήκαηα ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ κε αμηφινγν εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ 

έξγν ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. 

4. Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

5.Σν Διιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ (Δ.Η.Π), ην νπνίν αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο ζην εμσηεξηθφ.  

Σέινο, ζηε Θεζζαινλίθε, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο φπσο ην ζρνιείν αιιειεγγχεο 

„Οδπζζέαο‟, ην νπνίν εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε ελήιηθεο κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο, ην „ηέθη κεηαλαζηψλ‟ πνπ αλαιακβάλεη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε ελήιηθεο 

αιιά θαη παηδηά, ην „Πνιχδξνκν‟ ζην νπνίν δηδάζθνληαη ειιεληθά θαη αγγιηθά ζε παηδηά θαη 

ελήιηθεο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο, θαζψο θαη άιιεο νξγαλψζεηο εζεινληηθνχ ραξαθηήξα. 

1.5 Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο ζην ζρνιείν 

 Οη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δηεζλψο 

δεκηνχξγεζαλ ζηελ Διιάδα λέα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ηεο 

ζχλζεζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, θαη παξάιιεια νη πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο λα 

θαηαζηεί  ε παηδεία θνηλσληθφ αγαζφ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο δηαθνξνπνίεζαλ πιένλ ην 

ειιεληθφ ζρνιείν. Σν ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα είλαη έλα ζρνιείν ζην νπνίν ε πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα είλαη ν θαλφλαο, ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ηε δηεζλή ζθελή.  Οη καζεηέο έρνπλ 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο βξίζθνληαη αλάκεζα ζε δχν θνπιηνχξεο ελψ 

παξάιιεια πξέπεη λα κάζνπλ ηε γιψζζα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, ηφζν γηα ηελ αθαδεκατθή 

ηνπο πξφνδν, φζν θαη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

επξχηεξεο θνηλφηεηαο (Υατδνγηάλλνπ, 2011:8). Με απηφ σο δεδνκέλν, ε ζχγρξνλε ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη λα αληηκεησπίζεη ηελ πνιπκνξθία θαη αλνκνηνγέλεηα ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε 

δπζθνιία πξνζαξκνγήο ηνπο, είλαη πνιιέο θνξέο ε μαθληθή δηαθνπή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, ε νπνία επηθέξεη πξνβιήκαηα θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Καηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, κία απφ ηηο 

ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην καζεηή είλαη ε κεηαθνξά, ε δηαδηθαζία, 

δειαδή, θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί πξνεγνχκελε γλψζε ή δεμηφηεηα γηα λα 
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αληηκεησπίζεη έλα πξφβιεκα (ηακαηνπνχινπ, 2007:31). πκθψλα κε ηελ αξρή 

αιιειεμάξηεζεο ησλ γισζζψλ
3
 (Cummins, 2005:137) φζν πην θαιά θαηέρεη ν καζεηήο ηε 

κεηξηθή ηνπ γιψζζα ηφζν θαιχηεξα καζαίλεη ηε δεχηεξε. ηαλ ινηπφλ δηαθφπηεηαη ε 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ν αιινδαπφο καζεηήο ράλεη ηελ παξαπάλσ δπλαηφηεηα 

θαη, ζπλεπψο, παξεκπνδίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Λάγηνο θαη άιινη 

2007).      

 ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ, ε έλλνηα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαηαιακβάλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξν ρψξν, ελψ έρεη γίλεη πιένλ 

απνδεθηφ φηη ηελ επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηελ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Οη 

Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ (2003:39) δηαθξίλνπλ ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ 

πνπ αθνξνχλ: α) ζηελ αξρηθή πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, β) ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

επθαηξίεο γηα νινθιήξσζε ηεο θάζε βαζκίδαο εθπαίδεπζεο θαη γ) ζηα καθξνρξφληα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο 

ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα.    

 Παξφια απηά, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο 

καζεηέο κπνξεί αλάινγα κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινχζεζε λα θαηαλεκεζεί ζε ηξεηο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο 1975-1980, 1985-1995 θαη 1996 θαη κεηά. πσο αλαθέξεη ε Κνηιηάξε (2005:123) 

ηελ πξψηε πεξίνδν ε εθπαίδεπζε ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ 

πνιηηεία σο δήηεκα πνπ ζα επηιπζεί, εάλ ην ζρνιείν δείμεη επηείθεηα ζηνπο καζεηέο ζηηο 

εηζαγσγηθέο, πξναγσγηθέο θαη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, κέρξηο φηνπ απνθηήζνπλ ην 

απαηηνχκελν επίπεδν ειιελνκάζεηαο. ‟ απηή ηε ινγηθή παξνρήο πίζησζεο ρξφλνπ θαη 

κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ, ζπλερίδεη ε ίδηα, εληάζζεηαη θαη ε ιήςε «αληηζηαζκηζηηθψλ 

κέηξσλ» ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φηαλ ηδξχνληαη νη Σάμεηο Τπνδνρήο (Σ.Τ) θαη ηα 

Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα (Φ.Σ) φπνπ κέζα απφ ηελ απφθηεζε θαη βειηίσζε θάπνησλ 

επηπέδσλ ειιελνκάζεηαο ζα έπξεπε λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζαξκνγή ησλ αιιφγισζζσλ 

καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 Οη Σ.Τ θαη ηα Φ.Σ ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα, πξνζθέξνπλ δηδαζθαιία 

ειιεληθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία εθείλα πνπ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο αιιφγισζζσλ καζεηψλ 

θαη απνηεινχλ ηελ πην ζπλήζε κνξθή γισζζηθήο ππνζηήξημήο ηνπο. Αλ θαη ηα κέηξα 

                                                           
3
 Ζ ζεσξία αιιειεμάξηεζεο ησλ γισζζψλ ππνζηεξίδεη φηη ε εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο δελ είλαη 

πξνζζεηηθή δηαδηθαζία αιιά γίλεηαη κεηαθνξά ησλ ελλνηψλ θαη ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε κία γιψζζα 

ζηελ άιιε. 
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εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ειήθζεζαλ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (Σ.Τ θαη Φ.Σ), 

θηλνχληαλ γεληθά πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, σζηφζν απνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ζην 

δήηεκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, ηφζν έμσ φζν θαη κέζα ζηελ 

„θαλνληθή‟ ηάμε. Χο ζπλέπεηα επηθξαηεί ε έληνλε ακθηζβήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, ζήκεξα, θαη φπσο ππνζηεξίδεη ε Υαηδεδάθε (2001), αλ θαη δελ έρνπλ 

γίλεη καθξνρξφληεο έξεπλεο, ε ακεραλία θαη ε αγσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηηο 

ηάμεηο ππνδνρήο, έηζη φπσο εθθξάδνληαη ζε ζρεηηθέο έξεπλεο, είλαη αδηάςεπζηνη κάξηπξεο 

ηεο αλεπάξθεηαο απηψλ ησλ κέηξσλ.   

  Απφ ην 1996 ζεζκνζεηείηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε 

ίδξπζε ζρνιείσλ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο φπνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν 2413/96 

εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ αληίζηνηρσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

θνπφο ησλ ζρνιείσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο ή 

κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Σε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπνπλ θάπνηεο γεληθέο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη 

πθίζηαληαη εηδηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα 

ζρνιείν δηαπνιηηηζκηθφ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΠΟΓΔ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν 

«αξηζκφο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη / ή αιινδαπψλ λα πιεζηάδεη ην 45% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ» καζεηψλ. Γελ αλαθέξεηαη φκσο ην κέγηζην πνζνζηφ. Γηα ην ιφγν απηφ ζήκεξα ηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ζπγθεληξψλνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά παιηλλνζηνχληεο θαη 

αιινδαπνχο καζεηέο. 

  ήκεξα ηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία είλαη αξηζκεηηθά ιίγα θαζψο ζπλνιηθά ιεηηνπξγνχλ 

κφιηο 26 ζε νιφθιεξε ηε ρψξα εθ ησλ νπνίσλ ηα 13 είλαη Γεκνηηθά, ηα 9 είλαη Γπκλάζηα θαη 

ηα 4 είλαη Λχθεηα. χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηελ ειιεληθή αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ αληαιιαγή. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη αλ ζηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα θνηηνχλ απνθιεηζηηθά 

«αιινδαπνί» καζεηέο, ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη δελ είλαη δηαπνιηηηζκηθή. Μέλνληαο ζην 

επηζηεκνληθφ θξηηήξην, ε έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, παξφιν πνπ αλαγλσξίδεηαη 

γεληθά σο απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ λεαξψλ κεηαλαζηψλ, δελ είλαη 

νχηε αξθεηή νχηε κνλαδηθή πξνυπφζεζε. Παξφια απηά, ε ειιεληθή εθδνρή ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη φηη εμαληιείηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ γηα λα 

κάζνπλ θαιχηεξα ειιεληθά. 
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ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη έξεπλα πάλσ ζε εηθφλεο δχν εγρεηξίδησλ δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξεο  γιψζζαο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη απεπζχλνληαη ζε αιινδαπνχο καζεηέο. 
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2. ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

2.1 Δγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο: επηθνηλσλία θαη 

ζεκεησηηθή 

  Σν ζρνιηθφ ή αιιηψο δηδαθηηθφ εγρεηξίδην απνηειεί ζηε ρψξα καο ην ζπνπδαηφηεξν 

δηδαθηηθφ κέζν. «Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη έλα κέζν δηδαζθαιίαο (αλάκεζα ζε δηάθνξα 

άιια), κε κνξθή βηβιίνπ (ηα άιια έρνπλ ζπλήζσο άιιε κνξθή), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

καζεηή ελφο ζρνιείνπ (θπξίσο, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο 

θ.ά.), αθνχ ππνζηεί επηηπρψο ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο» 

(Καςάιεο, Α. & Υαξαιάκπνπο, Γ.1995:113). Ζ αλάπηπμε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ είλαη 

αιιειέλδεηε κε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ Α.Π.. θαη απνηειεί θπζηθφ πξντφλ ηνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην θάζε ζρνιηθφ εγρεηξίδην λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην Α.Π.. ηνπ 

καζήκαηνο πνπ αθνξά, θαη εηδηθφηεξα λα αληηζηνηρεί ζηα ηέζζεξα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, 

δειαδή ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο, ηα πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο (δηδαθηέα χιε), ηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.   

 Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί έλα απφ ηα παιηφηεξα κέζα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ην 

νπνίν «κνλνιφηη πεξηνξίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε ζπλερψο απμαλφκελε δηάδνζε άιισλ 

πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ, εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ζεκαληηθφ (Μπνλίδεο, Δκβαισηήο, 

Μπνπξαληάο & Κνληνβά, 2012:1)». Ζ ζπνπδαηφηεηά πνπ ηνπ απνδίδεηαη απνηππψλεηαη ζηελ 

ηαχηηζε ησλ ελλνηψλ πνπ θάλεη ν πνιχο θφζκνο „ζρνιηθφ εγρεηξίδην‟ θαη „κφξθσζε‟. 

Γεληθφηεξα, ν ζθνπφο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ είλαη λα κεηαδψζνπλ ζην καζεηή 

πιεξνθνξίεο, γλψζεηο αιιά θαη λα ηνπ παξνπζηάζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Μπνλίδε (2004:195) ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, θαζψο απνηειεί ζπλάξηεζε 

ηφζν ηνπ ηδεψδνπο ηεο αγσγήο, φζν θαη ησλ ηδενινγηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

επηινγψλ ηεο εθάζηνηε επνρήο, ιεηηνπξγεί σο θνξέαο ηδενινγίαο θαη κέζν δηάδνζεο ηεο 

θνπιηνχξαο, ησλ αμηψλ θαη ησλ ζηάζεσλ.  

 Γηα ηε δηδαθηηθή ησλ γισζζψλ, ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο κηαο μέλεο γιψζζαο είλαη ε 

αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ή θαη ησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζε θαηαζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο (Υξηζηνδνχινπ, 2002:24). Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο 

κέζα απφ ηα εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, ζηνρεχεη ζηελ θνηλσληθή θαη 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ζηε ζηαζεξή θαη ζθφπηκε αλάπηπμή ηνπ σο 

άηνκν πνπ επηθνηλσλεί θαη καζαίλεη. Ζ επηθνηλσλία αλάκεζα ζην καζεηή πνπ ζέιεη λα κάζεη 
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κηα δεχηεξε/μέλε γιψζζα θαη ζην ζπγγξαθέα ηνπ εγρεηξηδίνπ δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο, είλαη 

αλακελφκελν λα εκθαλίδεη θάπνην θελφ πνπ νθείιεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο 

γιψζζαο, ζηελ ηδηαίηεξε δνκή θαη άξζξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαζίαο (γιψζζα θαη εηθφλα), 

ζηε δηαθνξεηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ζηελ πιεξνθνξία πνπ κεηαθέξεη ε ίδηα ε γιψζζα σο 

θνξέαο πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ζηε δηαθνξεηηθή θνηλσληθν- πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε θαη 

ζεζκηθή ζπκκεηξία ξφισλ αλάκεζα ζην ζπγγξαθέα θαη ην καζεηή (Υξηζηνδνχινπ, 2002:13).  

  Ο Eco αλαθέξεη φηη γηα θάζε επηθνηλσληαθή πξάμε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη, σο αλαγθαίνο φξνο, έλα ζχζηεκα ζεκαζηψλ (1988: 28). Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη ε επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζε ζπζηήκαηα ζεκαζίαο. ηα εγρεηξίδηα 

δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ άξα θαη ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο, πνπ κειεηψληαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη ε κεηαθνξά ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ δχν 

ζπζηήκαηα ζεκαζίαο, ηε γιψζζα θαη ηελ εηθφλα (Υξηζηνδνχινπ, 2002:13). Σα δχν απηά 

ζπζηήκαηα εκθαλίδνληαη ζην εγρεηξίδην κε ηε κνξθή θεηκέλσλ. Σν θείκελν ζχκθσλα κε ηνλ 

Greimas & Courtes, (1993:102-106) ζηε θπζηθή γιψζζα κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα γισζζηθφ 

ζχλνιν, απαξηηδφκελν απφ θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζεκαζηνινγηθά κεηαμχ ηνπο, θαη ζην 

εηθνληθφ ζχζηεκα θαη‟ αλαινγία, σο έλα ζχλνιν γξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

ζεκαζηνινγηθά γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθφλα. Ζ ζεκεησηηθή, ε επηζηήκε ησλ ζεκείσλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ αλάιπζε θεηκέλσλ θαζψο αλαιχεη εμνλπρηζηηθά ηα δηάθνξα 

ζεκεία ζην θείκελν ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζεη ηε δνκή ηνπο θαη λα εληνπίζεη 

πηζαλέο ζεκαζίεο (Chadler, 1994:5).  

χκθσλα κε ηνλ Δcν (1988:107) ζεκεησηηθή είλαη ε  επηζηήκε ε νπνία κειεηά ηα 

θαηλφκελα ηνπ πνιηηηζκνχ σο θαηλφκελα επηθνηλσλίαο άξα θαη ζεκαζίαο. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο, ζηελ πξφζεζή ηνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ην καζεηή, 

επηιέγεη ηα θείκελα κε εηδηθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ απνξξνθήζεη απφ ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ πνηθίινπο ζεκαζηαθνχο θψδηθεο (Υξηζηνδνχινπ, 2002:17). Πίζσ απφ ηνπο 

γισζζηθνχο θψδηθεο ππάξρνπλ πνιηηηζκηθνί θψδηθεο, ηδενινγίεο, λννηξνπίεο, θνηλσληθέο 

δπλάκεηο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ έρεη 

θάπνηα ζεκαζία γη‟ απηφλ πνπ παξάγεη ην θείκελν (Καςσκέλνο 1993:72, Brown 1991:133 

ζην Υξηζηνδνχινπ 2002:17). Απηφ πνπ κειεηά ε παξνχζα εξγαζία είλαη ην δεχηεξν 

ζεκεησηηθφ ζχζηεκα, ην εηθνληθφ.  

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη εκθαλήο ε ρξήζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εηθφλσλ ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ζ νξγάλσζε ηνπ εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζα απφ ζεκεία θαη ε 

ζεκαζία ηνπ κελχκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε ησλ ζεκείσλ κεηαμχ ηνπο. Σν εηθνληθφ 
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ζεκείν είλαη έλα θείκελν φκσο ην ξεκαηηθφ ηνπ ηζνδχλακν δελ είλαη κηα ιέμε αιιά κπνξεί λα 

είλαη κία θξάζε ή νιφθιεξε ηζηνξία. Μέζα ζε κία εηθφλα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία 

κπνξνχλ λα  πεξηγξάςνπλ ηελ εηθφλα θαη αθνξνχλ ηε δεισηηθή ζεκαζία ηεο. Σα ζηνηρεία 

απηά νλνκάδνληαη „εηθνλνγξάκκαηα‟. Οη ζεκαζίεο ησλ „εηθνλνγξακκάησλ‟, πνπ γίλνληαη 

δηακέζνπ ηεο εηθφλαο θαη νδεγνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα πξνζζέζεη θάπνηεο ζπλεηξκηθέο 

ζεκαζίεο ζε απηφ πνπ βιέπεη, απνηεινχλ ζπλεηξκηθά καξθαξίζκαηα θαη εμαξηψληαη άκεζα 

απφ ηνλ πνιηηηζκφ ελφο ιανχ (Υξηζηνδνχινπ,2003:19). Ζ παξνχζα εξγαζία φπσο 

πξνεηπψζεθε ζα εζηηάζεη ζηελ αλάιπζε θαη κειέηε ησλ εηθφλσλ δχν ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο κε ηε βνήζεηα ηεο ζεκεησηηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ κεηξψνπ εηθνληθήο αλάιπζεο.    

  

2.2 Οη εηθόλεο ζηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξε 

γιώζζαο 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαπηζησζεί κηα αιιαγή ζηηο εθδνηηθέο ζπλήζεηεο ησλ εληχπσλ 

απφ κνλνηξνπηθά (ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ ξεκαηηθνχ ηξφπνπ) ζε πνιπηξνπηθά (πνιιαπιφ 

ζχζηεκα ηξφπσλ ελφο θεηκέλνπ: γιψζζα, εηθφλα, δξάζε, θ.α, δηαθνξεηηθφ φρη κφλν κνξθηθά 

αιιά θαη ιεηηνπξγηθά) (Υξηζηνδνχινπ, 2005:9). Ο εμεηθνληζκφο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Πιεηφ (2005:241) απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Ζ αιιαγή απηή, ε νπνία πξνήιζε απφ ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, 

επεξέαζε θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη θαη‟ επέθηαζε ην εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο 

σο δεχηεξεο γιψζζαο (Υνληνιίδνπ, 2005:91-97).  Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ζεσξείηαη νπζηαζηηθή 

θαη ζεκειηψδεο παξάκεηξνο θάζε θεηκέλνπ, ελψ ε γιψζζα ράλεη ηελ θεληξηθή ηεο ζέζε ζηελ 

επηθνηλσλία θαη εμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκβνιή άιισλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο θαηά ηξφπν ηζφηηκν θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθφ ζε ζρέζε κε ηε 

γιψζζα (Υνληνιίδνπ, 1999:116-117). 

 Ζ εηθφλα ζην εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο κεηαθέξεη κελχκαηα θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ „άιιν‟ ιαφ, αζθεί επίδξαζε ζην καζεηή ζε γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ 

θαη θαλνληζηηθφ επίπεδν θαη δηακνξθψλεη ζηάζεηο, ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο 

(Υξηζηνδνχινπ, 2005:9). Οη εηθφλεο απνηεινχλ ελδείθηεο ηνπ πνιηηηζκνχ, αθνχ είλαη 

θνξηηζκέλεο κε θνηλσληθέο αμίεο, αληηιήςεηο θαη λνήκαηα. Μέζα απφ ηα ξεαιηζηηθά ζθίηζα, 

ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξεο απνηππψλνληαη ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 
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θαζεκεξηλήο δσήο.  χκθσλα κε ηε Γεκεηξηάδνπ (2006: 18), παξάγνπλ εθ λένπ θνηλσληθέο 

ζέζεηο ή αληηζέζεηο. Δλψ, ν Bruner (1997: 74, 75) αλαθέξεη φηη νη εηθφλεο αλαπαξηζηνχλ ηηο 

θνηλσληθέο εκπεηξίεο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα θαηαλφεζε, 

εξκελεία θαη αμηνιφγεζε ηνπ θφζκνπ. 

 Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηε Υξηζηνδνχινπ (2005:9), είλαη ακθίβνιν αλ νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα δηαβάζνπλ ηηο εηθφλεο ησλ εγρεηξίδησλ μέλεο γιψζζαο, ζπλεπψο θαη ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο, θαη λα αλαγλσξίζνπλ ην κήλπκα θαη ηηο ζρέζεηο, θαζψο νη εηθφλεο απηέο αθνξνχλ 

έλαλ „άιιν‟ πνιηηηζκφ. Ζ ίδηα ζπλερίδεη ιέγνληαο πσο είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο αλαπηχζζεη ηε δηαινγηθή ζρέζε εηθφλαο 

θαη θεηκέλνπ κέζα ζην εγρεηξίδην κε ζηφρν ηε δφκεζε ηεο ζεκαζίαο ζε θάζε δηδαθηηθή 

ελφηεηα θαη γηα θάζε γξακκαηηθφ θαηλφκελν, αιιά θαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη ζηελ 

αμηνπνίεζε απηήο ηεο ζρέζεο γισζζηθνχ θαη εηθνληθνχ θεηκέλνπ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ „άιινπ‟ πνιηηηζκνχ.  

2.3 Οξηζκόο ηνπ πνιηηηζκνύ 

 Ζ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηεο επηζηήκεο ηεο 

αλζξσπνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη πνιιέο απφπεηξεο λα 

απνδνζεί ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαζψο απνηειεί έλα επξχ θαη ζθαηξηθφ θαηλφκελν θαη 

πνιινί κειεηεηέο έρνπλ εζηηάζεη ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Υξηζηνδνχινπ, 2012, 

32). Ζ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Elias (1939,25) ζρεηίδεηαη κε πνηθίια 

δεδνκέλα: κε ην επίπεδν ηεο ηερληθήο, κε ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ εμέιημε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, κε ζξεζθεπηηθέο ηδέεο θαη ζπλήζεηεο. πλνςίδεη δειαδή, φια εθείλα 

ηα ζηνηρεία σο πξνο ηα νπνία ε δπηηθή θνηλσλία ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ ππεξέρεη ζε 

ζχγθξηζε κε πξνγελέζηεξεο ή κε «πην πξσηφγνλεο» ζχγρξνλέο ηεο θνηλσλίεο.  

Ο ίδηνο ζπλερίδεη δηαρσξίδνληαο ηνλ πνιηηηζκφ απφ ηελ θνπιηνχξα θαζψο ε γαιιηθή θαη 

αγγιηθή έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ αλαθέξεηαη ζε πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, ζξεζθεπηηθά, ηερληθά 

εζηθά ή θνηλσληθά δεδνκέλα ελψ παξάιιεια  απνηειεί κηα δηαδηθαζία ή ην απνηέιεζκά ηεο.  

Ζ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηνλίδεη ηα θνηλά πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη εμνκαιχλεη ηηο 

εζληθέο δηαθνξέο.  Απφ ηελ άιιε, ε  γεξκαληθή έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο αλαθέξεηαη ζε 

πλεπκαηηθά θαιιηηερληθά, ζξεζθεπηηθά δεδνκέλα θαη αθνξά αμίεο πνπ έρεη θαλείο ρσξίο 

θαλέλα επίηεπγκα, απιά θαη κφλν ράξηο ζηελ χπαξμή ηνπ (Elias,1939:27). Ο Eagleton (1978: 

10) ζεσξεί φηη ν πνιηηηζκφο ζπλδέζεθε κε ηνλ ηκπεξηαιηζκφ, ηελ εθβηνκεράληζε, ηνλ 

νξζνινγηζκφ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ελψ ε θνπιηνχξα κε ηελ ηζαγέλεηα, ηελ 
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πλεπκαηηθφηεηα, ηελ παξάδνζε θαη ηελ θξηηηθή ζηάζε. Γηα ην ιφγν απηφ ν ιεγφκελνο 

«δπηηθφο πνιηηηζκφο» είλαη απηφο πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θνπιηνχξαο αιιά ηηο ππεξβαίλεη κε ηελ νηθνπκεληθφηεηά ηνπ.  

 Ο  δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο αληηκεησπίδεη 

πνιιέο δπζθνιίεο θαζψο ηα φξηα δελ είλαη ζαθή. Ο Geertz (1987:34), δηαπηζηψλεη φηη πνιιέο 

απφ ηηο πξφζθαηεο ζεσξεηηθέο ηάζεηο ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ εξεπλψλ επηρεηξνχλ λα 

δηαρσξίζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο έλλνηεο απηέο. Ο πην ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα 

ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο νξίδεη θαη ηε ζρέζε ηνπο δίλεηαη απφ ηε 

καξμηζηηθή ζεσξία. Ζ Υξηζηνδνχινπ (2003:30) παξαζέηεη ηελ άπνςε ηνπ Λαγφπνπινπ, ν 

νπνίνο αθνινπζψληαο ην Μαξμ, αλαθέξεη φηη «ην ζχλνιν κηαο θνηλσλίαο ή ε ζπλνιηθή 

θνηλσληθή δνκή ή ν (νηθνλνκηθφο) θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

πξνθχπηεη απφ ηνλ αιιεινζπζρεηηζκφ (άξζξσζε) κεηαμχ δχν γεληθψλ „επηπέδσλ‟, ην πξψην 

απφ ηα νπνία απνηειεί ηελ θνηλσληθή βάζε θαη ην δεχηεξν ην επνηθνδφκεκα (αλσδνκή)». Ζ 

βάζε κπνξεί, ζχκθσλα κε ηε καξμηζηηθή ζεσξία, λα ππνδηαηξεζεί αλαιπηηθά ζε δχν θχξηα 

„επίπεδα‟: ζηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο (ππνδνκή) θαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο 

(δνκή), ελψ ην επνηθνδφκεκα κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί αλαιπηηθά (θαη πξνζσξηλά) ζε : έλα 

δεκνγξαθηθφ „επίπεδν‟, ζεζκνχο, ηδενινγίεο θαη ινηπά θνηλσληθά πξντφληα. Αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν παξαγσγήο, είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη ζηε βάζε έλα κέξνο ηνπ επνηθνδνκήκαηνο. 

Δάλ δηαηππσζεί ε ζρέζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο δνκήο, 

πεξηγξάθνληαη νη λφκνη πνπ ηελ θπβεξλνχλ».  

Ο Λαγφπνπινο (Υξηζηνδνχινπ,2003:31), δηαθνξνπνηεί ηνλ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί ζηηο „ηδενινγίεο‟ θαη ηα „ινηπά θνηλσληθά πξντφληα‟, απφ ην επίπεδν ησλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ. Ζ δεκηνπξγία ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ είλαη κηα θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζηνλ ίδην θφζκν, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ θαη ηα άιια 

θνηλσληθά ζπκβάληα. ‟ απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα νη ηδέεο δε ζπλίζηαληαη ζε κπζηεξηψδεηο 

πνξείεο, δηαδηθαζίεο ή εμειίμεηο, αιιά εθπξνζσπνχληαη απφ ζπζηήκαηα ζεκαζίαο, ηα νπνία 

νθείινληαη ζηελ εκπεηξία. Ο άλζξσπνο δίλεη αμία ζηα γεγνλφηα ηα νπνία δεη κέζα απφ ηηο 

ζεκαζίεο πνπ παίξλνπλ ηα ζεκεία ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ζεκαζίαο. Οη ζεκαζίεο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζηα ζεκεία είλαη ζπρλά δηθνξνχκελεο, αζηαζείο, ακθίβνιεο, πνιχπινθεο, 

αιιά κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ κε ηε βνήζεηα κηαο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο 

(Υξηζηνδνχινπ,2002:31). Ζ χπαξμε ζπζηεκάησλ ζεκαζίαο θάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ κηα ζπζηεκαηηθή επηζηήκε θαη ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηε κειέηε ηεο θνηλσλίαο.  
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χκθσλα κε ηνλ Jonson θαη Tuttle ηα ζπζηήκαηα ζεκαζίαο απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο 

ηνπ πνιηηηζκνχ.  

Σα θαηλφκελα ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη θαηλφκελα επηθνηλσλίαο θαη θαζψο ε επηθνηλσλία 

γίλεηαη κε αλαθνξά ζε έλα ζχζηεκα ζεκαζίαο, ηφηε φια ηα θαηλφκελα ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη 

θαηλφκελα ζεκαζίαο θαη σο ηέηνηα θαηλφκελα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ απφ ηε ζεκεησηηθή 

(Boclund- Λαγνπνχινπ,1980:15). Μηα θνηλσλία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο αηφκσλ,  δε 

ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνηεζεί ρσξίο ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ηεο αληαιιαγήο λνεκάησλ 

θαη ηεο νηθνδφκεζεο ελφο θνηλνχ πνιηηηζκνχ. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ηα πξάγκαηα θαη 

ηα γεγνλφηα ππάξρνπλ ζην θπζηθφ θφζκν αιιά δελ έρνπλ εγγελέο λφεκα. Δίλαη ε γιψζζα, ε 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επηθνηλσλεί ζρεηηθά κ‟ απηά, ρξεζηκνπνηψληαο ζεκεία θαη ζχκβνια 

(ιέμεηο, εηθφλεο) πνπ ηνπο δίλεη λφεκα. ηαλ κηα νκάδα κνηξάδεηαη κηα θνπιηνχξα, 

ζπκκεξίδεηαη έλα θνηλφ ζχλνιν ελλνηψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαη αληαιιάζζνληαη κέζα απφ 

ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. πλεπψο νη Hall & Gieben (340) νξίδνπλ σο θνπιηνχξα ην ζχλνιν 

ησλ πξαθηηθψλ κε ηηο νπνίεο παξάγνληαη θαη αληαιιάζζνληαη ηα λνήκαηα ζην πιαίζην κηαο 

νκάδαο.  

 Παξάιιεια φπσο αλαθέξεη ε Υξηζηνδνχινπ (2002:33) νη Lotman & Uspenkij, νη νπνίνη 

πξνηείλνπλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ έξγσλ ηέρλεο ηε ζεκεησηηθή, ζεσξνχλ φηη παξφιν πνπ νη 

νξηζκνί ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη αλαξίζκεηνη, ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά ζεκεία: (α) φινη νη 

νξηζκνί δέρνληαη πσο θάζε πνιηηηζκφο νξγαλψλεηαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, απνηειεί 

θαηά θάπνην ηξφπν κηα μερσξηζηή ζθαίξα. (β) Δπηπιένλ, παξαηεξνχλ πσο ζε θάζε νξηζκφ, ν 

πνιηηηζκφο εκθαλίδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν απφ ζπζηήκαηα ζεκαζίαο, κε ην γισζζηθφ ζχζηεκα 

λα θαηέρεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν. Ζ πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη φηη δνκεί ηελ 

νξγάλσζε ηνπ θφζκνπ πνπ πεξηβάιιεη ηνλ άλζξσπν.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ν πνιηηηζκφο είλαη 

έλαο παξαγσγφο δνκήο θαη γη‟ απηφ δεκηνπξγεί γχξσ απφ ηνλ άλζξσπν κηα ζθαίξα 

θνηλσληθή, ε νπνία, ρσξίο λα αληηηίζεηαη ζηε βηφζθαηξα, θαζηζηά δπλαηή ηελ θνηλσληθή δσή. 

πλνπηηθά, ν πνιηηηζκφο νξγαλψλεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο δσήο. (γ) Απφ ηα παξαπάλσ 

θαίλεηαη φηη ν πνιηηηζκφο δελ είλαη κφλν έλα ζχλνιν απφ ζπζηήκαηα ζεκαζίαο, αιιά θαη 

παξαγσγφο δνκψλ ζεκαζίαο. (δ) Ο πνιηηηζκφο εκθαλίδεηαη σο έλα ζχζηεκα κε νξγαλσκέλε 

δνκή. Κάζε αλζξψπηλε εκπεηξία πξαγκαηψλεηαη ζχκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα, ην νπνίν 

δηέπεηαη απφ ζεκεησηηθνχο θαλφλεο. Ο πνιηηηζκφο απνηειεί έλα „θψδηθα‟ ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη έλαλ αξηζκφ θεηκέλσλ. Απηφο ν θψδηθαο, καδί κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ ηνλ δηέπνπλ, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη „επηιέγεη‟ πνηα δνκή ζεκαζίαο ζα 

εκθαληζηεί κέζα ζηα θείκελα θαη πνηα φρη.  
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Δπνκέλσο ν ξφινο ηεο γιψζζαο κέζα ζην ζχζηεκα ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο. Ο Levi Strauss ππνζηήξημε φηη έλαο πνιηηηζκφο- κηα θνπιηνχξα- ιεηηνπξγεί φπσο 

κηα γιψζζα. Πήξε απφ ην Saussure ηελ ηδέα ηεο γιψζζαο σο έρνπζαο ζπγθεθξηκέλε δνκή, 

δειαδή έλα ζχλνιν γξακκαηηθψλ θαη άιισλ βαζχηεξσλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θάζε νκηινχληνο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην 

αλ ν ρξήζηεο ηνπο ζπλεηδεηνπνηεί (Hall & Gieben, 346).O  Levi Strauss εθάξκνζε νξηζκέλεο 

απφ ηηο ηδέεο ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ζε άιια πνιηηηζκηθά αληηθείκελα, εμεηάδνληαο ηε 

ζπκβνιηθή δνκή ηνπο έηζη ψζηε λα αλαθαιχςεη ην πνιηηηζκηθφ λφεκά ηνπο.  

 Ζ γιψζζα, ε νπνία βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ πνιηηηζκνχ, εθθξάδεη απεπζείαο ηηο 

ζεκαζίεο ζε φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν πνιηηηζκφο εθδειψλεηαη κε γισζζηθή 

κνξθή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ εγρεηξηδίσλ ηεο μέλεο γιψζζαο (Υξηζηνδνχινπ,2002:34). 

Δπηπιένλ, ε γιψζζα „κεηαθξάδεη‟, θάλεη θαηαλνεηέο ηηο ζεκαζίεο θάζε θνξά πνπ απηέο νη 

ζεκαζίεο είλαη θξπκκέλεο ή εθθξάδνληαη κε κε γισζζηθή κνξθή.  

2.4 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα θαη εγρεηξίδηα 

 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαιπζνχλ ηα εγρεηξίδηα ππφ ην πξίζκα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ην ζηφρν ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πξνψζεζε κηαο δηεζλνχο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (Υξηζηνδνχινπ Α.,2003:12). 

Βαζηδφκελε ζηελ ππφζεζε ηεο δηαθνξάο (Γακαλάθεο 2002:99) ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

ζε ηάμεηο κε πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε απνζθνπεί ζηελ εδξαίσζε ηεο ζπλχπαξμεο ησλ 

πνιηηηζκψλ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

αιινδαπψλ αηφκσλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν ζην θνηλσληθφ φζν θαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχλνιν.  

Χο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο θαη ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο ή δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο (Γακαλάθεο, 

2002:98). χκθσλα κε ην Γθφβαξε (2001: 79) ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αλαπηχρζεθε φρη 

σο έλα είδνο ηδηαίηεξεο εθπαίδεπζεο αιιά σο κηα δηάζηαζε γεληθήο παηδείαο, πνπ νθείιεη λα 

παξέρεη ην ζρνιείν ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ ε  έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο ζα 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη 

ζεηηθά. Ζ πξνζέγγηζε απηή γηα λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη λα δηέπεη φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο: ηηο ζηάζεηο ησλ δηδαζθφλησλ, ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ αλάιπζε θαη βειηίσζε ησλ εγρεηξηδίσλ απνηειεί 
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πιένλ δηεζλψο ηελ θχξηα επηδίσμε ηεο έξεπλαο δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, θαζψο ην εγρεηξίδην 

αζθεί επηδξάζεηο κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε ζρέζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αηφκσλ, 

νκάδσλ θαη ιαψλ (Κεζίδνπ θαη Υεηκαξηνχ 2000:5-6). 

Ζ δηδαθηηθή κηαο γιψζζαο παιηφηεξα βαζηδφηαλ ζηελ εθκάζεζε γξακκαηηθνθεληξηθψλ, 

ζπληαθηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ  κεζφδσλ ελψ ζήκεξα, επηζηήκνλεο κηινχλ γηα άξξεθην δεζκφ 

κεηαμχ γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ. ηφρνο είλαη ν καζεηεπφκελνο λα εμνηθεησζεί κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ νπνίνπ θνξέαο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα θαη φρη κφλν λα θαηαθηήζεη ην 

ιεμηιφγην θαη ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο ηεο. Θεσξείηαη απηνλφεηε ε δηδαζθαιία ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ε νπνία λνείηαη σο δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κέζσ ελφο άιινπ 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο, σο  θαηαλφεζε θαη επαλαδφκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ 

κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δεδνκέλσλ (Kramsch 2001, 

Υαξαιακπάθεο 2003:2-3,6). Ο ιεγφκελνο „εκπνιηηηζκφο‟ ηνπ καζεηή ηεο μέλεο γιψζζαο 

απνηειεί αλαγθαηφηεηα θαη πξνηεξαηφηεηα, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο 

πξφθεηηαη λα δήζεη ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία ε γιψζζα νκηιείηαη σο κεηξηθή. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηα εγρεηξίδηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο  δηακνξθψλνληαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κεηαδψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο. 

χκθσλα κε ηνλ Γεσξγνγηάλλε (1997: 616) ε δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο 

εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο πξνάγεη ην δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, θαζψο απνθαιχπηεηαη ε 

παγθνζκηφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζεσξνχληαη εζληθά, νδεγψληαο ζην γεθχξσκα ησλ 

απνζηάζεσλ κεηαμχ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ θη απνηξέπνληαο ηα θαηλφκελα μελνθνβίαο θαη 

ξαηζηζκνχ. 

Ζ ζρέζε „γιψζζα/πνιηηηζκφο/δηαπνιηηηζκηθφ‟ ήηαλ πάληα έλα απφ ηα δχζθνια ζεκεία 

πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν δάζθαινο θαζψο πνιιέο θνξέο επηθεληξψλεηαη ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εμέηαζε ηεο δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο θχζεο ηεο γιψζζαο, 

παξακεξίδνληαο ηνλ πνιηηηζκηθφ ηεο ξφιν. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο 

βαζίδεηαη ζηε ζέιεζε γηα πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ιεπηνκεξεηψλ, ηεο 

ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ηξφπσλ έθθξαζεο θάζε ιανχ (Eichheim 1986, 

Υξηζηνδνχινπ, 2003:24). Ζ επηθνηλσλία δειαδή μεπεξλάεη ηνλ παξάγνληα „γιψζζα‟ εθφζνλ 

πξνυπνζέηεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν. Γηα λα επηιπζεί ην 

πξφβιεκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε γιψζζα/πνιηηηζκφο/δηαπνιηηηζκηθφ, ε Pieri 

πξνηείλεη λα γίλεη αλάιπζε θεηκέλσλ ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη πην βαζηέο ζεκαζίεο, νη 

αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη ε εζσηεξηθή δχλακε ηνπ θεηκέλνπ (Υξηζηνδνχινπ, 2003:24). Ζ 
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αλάγθε ησλ πνιηηηζκψλ γηα θαηαλφεζε ησλ άιισλ ιαψλ νδήγεζε ζε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.  
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

                      3.1 ηόρνη- εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ζεκεησηηθή αλάιπζε εηθφλαο ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα Γεηα ζαο 1 θαη Γεηα ζαο 2 ηα νπνία απνηεινχλ ην αληηθείκελν έξεπλαο. Σα 

εγρεηξίδηα απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη απνηεινχλ πιηθφ γηα ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο (Σ.Τ) θαη ηα θξνληηζηεξηαθά 

ηκήκαηα. Απνηεινχλ κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο ζεηξάο απφ ηέζζεξα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

(Γεηα ζαο 1,2,3,4), ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηα βηβιία δαζθάινπ, ην βηβιίν ειεχζεξεο 

αλάγλσζεο κε ηνλ ηίηιν Γηαβάδσ θαη  ηα ηέζζεξα ιεμηθά κε ηίηιν Σν κηθξό κνπ ιεμηθό ηα 

νπνία θαιχπηνπλ φια ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο απφ ην αξράξην ζην πξνρσξεκέλν.  

Δξεπλάηαη ε παξαγσγή εηθφλαο ζηα δχν πξψηα εγρεηξίδηα ηεο ζεηξάο θαη ζπγθεθξηκέλα, ε 

αλάιπζε ησλ εηθφλσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο θψδηθεο 

θαη ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ζηφρνο είλαη λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηα εγρεηξίδηα. Έπεηηα, κέζα απφ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά κειεηάηαη ν 

βαζκφο ηεο „ειιεληθφηεηαο‟ πνπ θέξνπλ ηα δχν εγρεηξίδηα δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ πνπ κεηαθέξνληαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο.  

Ζ  επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαη νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη γίλεηαη 

δπλαηή κε ρξήζε ηεο ζεκεησηηθήο ζεσξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ 

πνπ εζηηάδεη ηελ αλάιπζε ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ ησλ εγρεηξηδίσλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Μεηξψνπ Δηθνληθήο Αλάιπζεο φπσο 

εθαξκφζηεθε αξρηθά απφ ηε Υξηζηνδνχινπ (2003, 2007) πξνθχπηεη απφ ηηο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ
4
 (Υξηζηνδνχινπ 2003:70), ηε ζεσξία γηα ην εηθνληθφ ζχζηεκα θαη 

ηε δηάζξσζε ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηε ζρέζε γισζζηθνχ θαη εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζηα 

εγρεηξίδηα. ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζεκεησηηθή ζεσξία (ηη είλαη 

ζεκείν, ζεκεησηηθή ηεο εηθφλαο), γηα ηε δνκηθή ζεκαληηθή ηνπ Greimas, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχνληαη νη ιφγνη επηινγήο ησλ corpus αλάιπζεο θαη ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο.  

                                                           
4
 Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζπληζηνχλ ην κεηξψν γισζζηθήο αλάιπζεο ζχκθσλα κε ηε 

Υξηζηνδνχινπ (2003, 70) είλαη: φλνκα, ρψξνο, ρξφλνο, εζληθφηεηα, εθπαίδεπζε, ειεχζεξνο ρξφλνο, γηνξηέο- 

ηειεηέο, κνπζείν- έθζεζε, κλεκείν, κνπζηθή, θηλεκαηνγξάθνο-TV, δηαηξνθή, ληχζηκν. 
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3.2 εκεησηηθή 

εκεησηηθή ή ζεκεηνινγία ή επηζηήκε πνπ κειεηά ηα ζπζηήκαηα ζεκαζίαο, είλαη έλαο 

ζρεηηθά λένο επηζηεκνληθφο θιάδνο. Δίλαη ε επηζηήκε ηεο ζεκαζίαο θαη κηα κέζνδνο 

αλάιπζεο φισλ ησλ πνηθίισλ θαηλνκέλσλ ζεκαζίαο (Υξηζηνδνχινπ, 2002:19). Ζ 

ζεκεησηηθή είλαη ε επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ κειεηάεη ζε βάζνο φια ηα θαηλφκελα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο, αιιά θαη ζηηο θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο, σο 

ζπζηήκαηα ζεκείσλ. Οδεγεί ζε αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαζίαο, ελψ 

παξάιιεια απνγπκλψλεη ηηο ηδενινγηθέο αμίεο ηνπ κελχκαηνο πνπ κεηαθέξεηαη. 

Ζ εκθάληζε ηεο ζχγρξνλεο ζεκεησηηθήο αλάγεηαη ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, ζε κηα επνρή πνπ 

ε Δπξψπε γλσξίδεη άλζηζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Νέα θαιιηηερληθά θηλήκαηα ζηε δσγξαθηθή 

θαη ζηε ινγνηερλία, λέεο ζπλζέζεηο ζηε κνπζηθή, ην μεθίλεκα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ε 

γέλλεζε ηεο ςπραλάιπζεο κε ηνλ Freud, ε εμέιημε ηεο θπζηθήο κε ηνλ Einstein θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ (Frege) αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο κε  ηνλ Διβεηφ 

γισζζνιφγν Ferdinand de Saussure. Ο ίδηνο έθαλε ιφγν γηα κηα  επηζηήκε πνπ πεξηιακβάλεη 

ηε γισζζνινγία, θαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ζεκεηνινγία. Γηα ηνλ 

Saussure ε γιψζζα είλαη έλα κφλν απφ ηα ζπζηήκαηα ζεκείσλ θαη δηέπεηαη φπσο θαη ηα 

ππφινηπα ζπζηήκαηα απφ ηηο γεληθέο λνκνηέιεηεο ηεο ζεκεηνινγίαο (Μπφθινπλη- 

Λαγνπνχινπ, 1983:5). ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ Saussure ζε άιια 

ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα εληάζζεηαη ε νκάδα εξεπλεηψλ γλσζηή σο «ρνιή ηεο Πξάγαο» 

(1920-1930) κε πην ζεκαληηθφ φλνκα αλάκεζα ηνπο ηνλ γισζζνιφγν Roman Jakobson. Σν 

1960 ην επηζηεκνινγηθφ θχκα ηνπ δνκηζκνχ ζηε Γπηηθή Δπξψπε κε επίθεληξν ην Παξίζη 

γλσζηνπνηεί ηε ζεκεησηηθή κε απνηέιεζκα πνιιέο δνκηθέο κειέηεο λα γίλνπλ ζε φιεο ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο κε πξσηνπφξν ην έξγν ηνπ αλζξσπνιφγνπ Claude Levi-Strauss, Les 

Structures elementaires de la parente. 

Ο Roland Barthes δεκνζίεπζε ην έξγν Elements de semiologie θαη νη Γάιινη άξρηζαλ λα 

εθαξκφδνπλ ηε λέα επηζηεκνληθή πεξηνρή ζε φηη κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο θαηλφκελν 

ζεκαζίαο: π.ρ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (C. Metz), ζηε κφδα (R. Barthes), ζηελ ηζηνξία ησλ 

επηζηεκψλ (Μ. Foucault). Ο Ronald Barthes (1981) πην ζπγθεθξηκέλα επεξέαζε ηε κειέηε 

ηεο ζεκεησηηθήο ηεο εηθφλαο αλαιχνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο εηθφλαο, ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη ηνλ ξφιν ηνπ αλαγλψζηε θαζψο θαη ηελ εθαξκνζκέλε κνξθή 

ηεο ζεκεηνινγίαο ζε αληηθείκελα θαη θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο ζπγγξαθέαο 

παξαηεξεί φηη ε ζπλεξγαζία θεηκέλνπ-εηθφλαο ζε δηάθνξα ζχγρξνλα θείκελα είλαη εζθεκκέλε 

κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηα λνήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 
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ζαθήλεηα. Πξνηείλεη (Barthes, 1981) ην γισζζνινγηθφ κνληέιν σο ην θπξίαξρν γηα θάζε 

ζεκεησηηθή αλάιπζε θαζψο θαη ηα δχν επίπεδα αλάιπζεο, ην θπξηνιεθηηθφ θαη ην 

ζπλεηξκηθφ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζεκειησηέο ηεο γαιιηθήο ζεκεησηηθήο ζρνιήο ν A.-J. 

Greimas (1917-1993) ζηε ζεσξία ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ε παξνχζα εξγαζία, γισζζνιφγνο 

θαη ζεκεηνιφγνο, βαζηζκέλνο ζε έλλνηεο φπσο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεδίνπ θαη ηεο αλάιπζεο 

ζπληζησζψλ, πξνηείλεη έλα κνληέιν ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο θεηκέλσλ, πνπ ζηηο βαζηθέο 

γξακκέο ηνπ εθαξκφδεηαη εχθνια θαη πνπ ήδε έρεη δψζεη ελδηαθέξνπζεο αλαιχζεηο 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Με ηε βνήζεηα απηήο ηεο αλάιπζεο εληνπίδνληαη ζεκαζηνινγηθέο 

ηζνηνπίεο, δειαδή νκαδνπνίεζε ησλ κνλάδσλ ηνπ ιφγνπ (ιέμεηο, θξάζεηο) ζχκθσλα κε ην 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπο. Δμεηάδνληαο απηέο ηηο νκάδεο, έηζη ψζηε λα βξεζεί ε 

εζσηεξηθή αξρή νξγάλσζήο ηνπο, έρνπκε κηα ζεηξά απφ δνκεκέλα ζεκαζηνινγηθά ζχλνια 

πνπ ν Greimas νλνκάδεη θψδηθεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζρεδφλ ζηελ ίδηα ρξνληθά πεξίνδν κε ηνλ Saussure ν ακεξηθαλφο 

θηιφζνθνο Charles S. Pierce εγθαηληάδεη ζηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο ηνλ φξν ζεκεησηηθή θαη 

αλαπηχζζεη κηα ζεηξά απφ έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηε θηινζνθία ηεο ζεκαζίαο. Ζ ζεκεησηηθή ηνπ 

Pierce ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε θαη ην έξγν ηνπ Charles Morris, παξακέλεη κέρξη ζήκεξα 

αλεμάξηεηε ζε ζρέζε κε ηε ζεκεηνινγηθή παξάδνζε ηνπ Saussure, παξφιν πνπ ππάξρεη κηα 

ηάζε ελνπνίεζεο απφ ηνλ Eco (1976). 

Οη ηάζεηο ζηε ζεκεξηλή δηεζλή ζεκεησηηθή είλαη ζε γεληθέο γξακκέο νη εμήο: α) ην 

θνξκαιηζηηθφ ξεχκα ζηε Γαιιία ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αθεγεκαηνινγία β) ε 

ξηδνζπαζηηθή θαηεχζπλζε πνπ δεκηνπξγήζεθε πάιη ζηε Γαιιία θαη απνηειεί ζπλάληεζε ηεο 

ζεκεησηηθήο κε ηελ ςπραλάιπζε θαη ηνλ καξμηζκφ (Kristeva, Lacan, Foucault, Derrida) γ) ε 

ζρνιή ηεο ζεκεησηηθήο ηνπ Pierce θαη ηνπ Morris ζηελ Γεξκαλία θαη ζηηο Ζ.Π.Α κε έλλνηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θνξκαιηζηηθή ζεκεησηηθή θαη ζηελ θξηηηθή ηεο απνδφκεζεο δ) ε 

ζρνιή Μφζραο- Σαξηνχ ε νπνία πξνζεγγίδεη ηε ζεκεησηηθή κε κηα επξχηεξε ηζηνξηθή ζθνπηά 

(ζεκεησηηθή ηνπ πνιηηηζκνχ) ε) ζηε Νφηηα Δπξψπε (Ηηαιία θαη Διιάδα) θαη κέρξη έλα ζεκείν 

ζηε Ν. Ακεξηθή ε ζεκεησηηθή επεξεάδεηαη κέρξη θάπνην ζεκείν απφ ην καξμηζκφ. ρεηηθά κε 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο ηεο εκεησηηθήο ζηελ Διιάδα, ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Σα θείκελα πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην είλαη ζπλήζσο γεληθνχ 

ραξαθηήξα, εηζαγσγηθά θαη κε ηερληθά. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε επηζηήκε έρεη ξίδεο ζηελ 

αξραία ειιεληθή ζθέςε θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη, ζηε λεφηεξε κνξθή ηεο, έρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλαλ αηψλα παξνπζίαο κε πνιινχο θιάδνπο θαη εμεηδηθεχζεηο: νπηηθή ζεκεησηηθή, δσν-
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ζεκεησηηθή, βην-ζεκεησηηθή, ζεκεησηηθή ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ή ηεο κνπζηθήο, 

ζεκεησηηθή ηνπ ρψξνπ θιπ. 

Αληηθείκελα κειέηεο ηεο ζεκεησηηθήο είλαη αλάκεζα ζε άιια ε θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά, 

ηα λνήκαηα πνπ επηθνηλσλνχλ, νη ρεηξνλνκίεο θαη ν ηξφπνο έλδπζεο, νη δνκέο ηεο πνίεζεο θαη 

ηεο ινγνηερλίαο, ε κνπζηθή, ε δσγξαθηθή θαη νη ινηπέο ηέρλεο, ηα κελχκαηα πνπ εθπέκπεη ην 

ζέαηξν, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ηα βηψκαηα απφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη γεληθφηεξα ηνλ θηηζκέλν ρψξν.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζεκεησηηθή δηαζηαπξψλεηαη κε φιεο ηηο ηέρλεο θαη κ‟ έλα επξχ 

θάζκα ζεσξεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ, απφ ηελ θνηλσληνινγία, ηε ιανγξαθία, 

ηελ αλζξσπνινγία, ηελ αξραηνινγία θαη ηε ςπρνινγία, κέζσ ηεο θηινζνθίαο, ηεο 

γισζζνινγίαο θαη ηεο θξηηηθήο ηεο ινγνηερλίαο, κέρξη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ 

πνιενδνκία. Με άιια ιφγηα, είλαη ε γεληθή κειέηε ησλ ζεκείσλ απφ ηα νπνία ζπληίζεηαη ε 

θνηλσληθή δσή, ηα νπνία ηεξαξρνχληαη ζηα απιά ζπζηήκαηα ζεκείσλ, π.ρ. νη πηλαθίδεο ηεο 

ηξνραίαο, θαη ζηα πην ζχλζεηα, π.ρ. νη πνιηηηζκηθνί θψδηθεο, φπσο απηφο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

ή ηεο κνπζηθήο (http://hellenic-semiotics.gr/) . 

3.3 εκείν 

ηε ζεκεησηηθή, 'ζεκεία' είλαη κνλάδεο ζεκαζίαο πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ιέμεσλ, 

εηθφλσλ, ήρσλ, ελεξγεηψλ, ή αληηθεηκέλσλ θαη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ζεκεησηηθήο. Σέηνηα 

πξάγκαηα δελ έρνπλ εγγελή ζεκαζία θαη γίλνληαη ζεκεία κφλν φηαλ ηνπο απνδψζνπκε λφεκα 

(ζεκαζία). Ζ  ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ είλαη δχν εηδψλ (α) κηα άκεζε ζεκαζία, denotation-

θπξηνιεθηηθή ή δεισηηθή θαη (β) ε έκκεζε, connotation- ζπλεηξκηθή ή ζπλδεισηηθή.   Ο 

Graeme Turner ζεκεηψλεη φηη γηα λα κπνξεί θάηη λα ραξαθηεξηζζεί ζεκείν «πξέπεη λα έρεη 

θπζηθή κνξθή, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε θάηη άιιν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ ζεκεηαθνχ ζπζηήκαηνο» 

«Ζ ζεκεησηηθή είλαη ε επηζηήκε ηνπ πνιηηηζκνχ» αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Saussure, ν 

νπνίνο, φξηζε ηελ επηζηήκε ηεο ζεκεηνινγίαο ζαλ θάηη επξχηεξν απφ ηε γισζζνινγία αιιά 

πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο. Καζψο ε γιψζζα είλαη ην πιεξέζηεξν ζεκεησηηθφ 

ζχζηεκα, ε κειέηε ηεο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε ζεκεηνινγηθή κειέηε. Γηα ηνπο 

αλαιπηηθνχο ζθνπνχο ηεο ζεκεησηηθήο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνπ Saussure, θάζε 

ζεκείν απνηειείηαη απφ:  

 Έλα „ζεκαίλνλ‟ (signifier) – ε κνξθή πνπ παίξλεη ην ζήκα, θαη  

http://hellenic-semiotics.gr/
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 Έλα „ζεκαηλφκελν‟ (signified) – ε έλλνηα πνπ αλαπαξηζηά 

 

Σν ζεκαίλνλ είλαη δειαδή ν θνξέαο ηεο ζεκαζίαο: έλαο ερεηηθφο ζπλδπαζκφο γξαπηψλ 

ζρεκάησλ ζηε γξαπηή γιψζζα ελψ ην ζεκαηλφκελν είλαη ε έλλνηα, ε ζεκαζία πνπ κεηαθέξεη 

απηφο ν θνξέαο. Ο δεζκφο ηνπο είλαη απζαίξεηνο, έηζη ε έλσζή ηνπο, ην γισζζηθφ ζεκείν, 

είλαη απζαίξεην. Σν ζεκαηλφκελν είλαη κηα έλλνηα πνπ αληηζηνηρεί ζην πξαγκαηηθφ 

αληηθείκελν: δελ είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν, αιιά ε αληίιεςε πνπ έρεη ν άλζξσπνο γη‟ απηφ.  

Σν πξαγκαηηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν αληηζηνηρεί έλα ζεκείν ιέγεηαη αλαθνξά (referent). Σν 

ζεκαίλνλ ηνπ ζεκείνπ έρεη κνξθή θαη πιηθφ ππφβαζξν φπσο θαη ην ζεκαηλφκελν. Ζ νπζία 

ηνπ ζεκαηλνκέλνπ είλαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ κηα θνηλσληθή θαη αηνκηθή 

εκπεηξία (Μπφθινπλη- Λαγνπνχινπ, 1980:10-11). ζνλ αθνξά ην ζεκαίλνλ, αλ ε χιε ηνπ, 

δειαδή ην πιηθφ ππφβαζξν ηνπ άιιαδε, ην λφεκα δελ ζα κεηαβαιιφηαλ, γηαηί ε κνξθή ηνπ 

ζεκαίλνληνο είλαη εθείλε πνπ ην θαζνξίδεη. Δπίζεο, θάζε κνξθή ζεκαηλνκέλνπ νξίδεηαη απφ 

ηηο ζέζεηο ησλ άιισλ κνξθψλ (Μπφθινπλη- Λαγνπνχινπ, 1980). 

  Ο Barthes (1977) φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνηείλεη ηα δχν επίπεδα αλάιπζεο, ην 

θπξηνιεθηηθφ θαη ην ζπλεηξκηθφ. Ζ ζεκεησηηθή αλάιπζε ηνπ ιεθηηθνχ θαη ηνπ εηθνληθνχ 

ζπζηήκαηνο γίλεηαη ζε απηά ηα δχν επίπεδα. εκεία ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ, ηνπ 

θπξηνιεθηηθνχ- δεισηηθνχ (Sid:Sad-Sed) κεηαηξέπεηαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, ηελ 

ηδενινγία (Sid-Sac-Sec). Σν ζεκείν (Sid) κεηαηξέπεηαη ζε ζεκαίλνλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά 

ηνπ έρεη έλα λέν ζεκαηλφκελν θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ην λέν ζεκείν ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ. 

Σα δχν απηά επίπεδα αλάιπζεο είλαη δηαθνξεηηθά θαη ζπγρξφλσο ζπκπιεξσκαηηθά. 

ρεκαηηθά (Υξηζηνδνχινπ, 2003:21)  αθνινπζεί ν ηξφπνο πνπ «θηίδεηαη» ε ζπλεηξκηθφηεηα 

πάλσ ζηελ θπξηνιεθηηθφηεηα, δειαδή πσο πεξλάκε απφ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζηηο 

αληίζηνηρεο θνηλσληθέο δνκέο πνπ ην παξήγαγαλ.  

 

Ο Barthes (1964) ζεκεηψλεη φηη ην ζπλεηξκηθφ ζεκαηλφκελν είλαη έλα “θνκκάηη 

ηδενινγίαο”. Οη ζπλεηξκηθέο δνκέο αθνινπζνχλ ηδενινγηθνχο λφκνπο, λφκνπο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλείδεζεο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε, λφκνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ίδην ην θείκελν είλαη 

κεραληζκφο δηαηχπσζεο (Υξηζηνδνχινπ,2003). Απηή ε ζπλεηξκηθή δνκή θαζνξίδεη ηελ 

θπξηνιεθηηθή δνκή πνπ κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεη ηελ νξγάλσζε ησλ γισζζηθψλ 

ζεκαηλφλησλ.  
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Σν εηθνληθφ ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ζπγθεθξηκέλα 

ε εηθφλα σο απεηθφληζε- αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ. Ο Eco (1994) αλαθέξεη φηη ηα εηθνληθά 

ζεκεία αλαπαξάγνπλ θάπνηεο ζπλζήθεο ηεο αληίιεςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αθνχ φκσο 

πξνεγνπκέλσο επηιεγνχλ ζχκθσλα κε θψδηθεο αλαγλψξηζεο θαη αθνχ ζεκεησζνχλ ζχκθσλα 

κε γξαθηθέο ζπκβάζεηο. Ζ δηαθνξά ηνπ νπηηθνχ απφ ηνπ εηθνληθνχ νξίδεηαη απφ ηνλ Pierce 

φπνπ «εηθφλεο (icones ) είλαη εθείλα ηα ζεκεία πνπ έρνπλ νκνηφηεηα εμ χπαξμεο κε ην 

αληηθείκελν ζην νπνίν αλαθέξνληαη» (Σνθαηιίδνπ 1996, Υξηζηνδνχινπ: 2003, 23) . 

Ζ παξνπζία εηθφλαο ζε βηβιία γηα παηδηά είλαη θπξίσο πξντφλ ηνπ  19
νπ

 αηψλα ζην ρψξν 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. ηε Γεξκαλία, πξψηα θαη ζηε Γαιιία αξγφηεξα, εκθαλίδνληαη βηβιία, 

φπνπ ε εηθφλα θξαηάεη ηνλ πην βαζηθφ ξφιν ηεο αθήγεζεο (Υξηζηνδνχινπ, 2003:23). ηελ 

Διιάδα αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο ζεκεηψλνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Οη εξγαζίεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο ζεκεησηηθήο ηεο εηθφλαο ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Αληηθείκελα 

αλάιπζεο απνηέιεζαλ ε ζεκεησηηθή ηεο εηθφλαο, ε βπδαληηλή εηθνλνγξαθία, ηα θφκηθο, 

ηζηνξηθά ζρέδηα θαη ράξηεο.  

πσο πξναλαθέξζεθε ε αλάιπζε ηεο εηθφλαο γίλεηαη ζε δχν επίπεδα: ην θπξηνιεθηηθφ θαη 

ην ζπλεηξκηθφ. Σν θπξηνιεθηηθφ είλαη ε θαηαδεινχκελε εηθφλα θαη ιεηηνπξγεί παξαπεκπηηθά, 

αιιά δελ κπνξεί λα απνκνλσζεί απφ ηε ζπλεηξκηθή εηθφλα έηζη ψζηε λα απνηειεί κηα 

νπδέηεξε «αζψα» εηθφλα. Σν θπξηνιεθηηθφ ζεκείν ηεο εηθφλαο απνθηά έλα λέν ζεκαίλνλ κε 

λέν ζεκαηλφκελν θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλα δεχηεξν επίπεδν αλάγλσζεο, ην ζπλεηξκηθφ.  

Ο Barthes (1981) αλαθέξεη φηη ππάξρεη θάηη θνηλφ αλάκεζα ζηα ζεκαηλφκελα ηεο 

ζπλεηξκηθφηεηαο: «Ο θνηλφο ρψξνο ησλ ζεκαηλνκέλσλ ζπκπαξαδήισζεο είλαη ν ρψξνο ηεο 

ηδενινγίαο, ε νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη παξά κνλαδηθή γηα δεδνκέλε θνηλσλία θαη 

ηζηνξία. Σν ζεκαίλνλ ηνπ ζπλεηξκηθνχ ζεκείνπ ηεο ηδενινγίαο νλνκάδεηαη ξεηνξηθή. Έηζη ηα 

ζπλεηξκηθά ζεκαηλφκελα (ηδενινγία) βξίζθνληαη κέζα ζε έλα ζχληαγκα θπξηνιεθηηθνχ 

κελχκαηνο» (Υξηζηνδνχινπ,2003: 24). 

 Οη εηθφλεο ησλ εγρεηξηδίσλ ζρνιηάδνληαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρψξν. Ζ ζεκεησηηθή ηνπ ρψξνπ γηα ηελ νπνία έθαλε ιφγν ν Λαγφπνπινο (ζεκεηψζεηο 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο) αλαθέξεηαη ζηνλ νξγαλσκέλν θαη θηηζκέλν ρψξν θαη ηνλ κειεηά 

σο ζχζηεκα ζεκαζίαο. Ζ ζεκεησηηθή ηνπ ρψξνπ, σο θιάδνο ηεο ζεκεησηηθήο αλαθέξεηαη ζην 

επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηνπ νηθηζκνχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο (δίθηπν νηθηζκψλ θαη ρψξνπ 

πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηνπο). χκθσλα κε ηνλ Λαγφπνπιν (Πξαθηηθά:2002,1) ν νηθηζκφο 

δνκείηαη ζην πιαίζην θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη λνκηθψλ ή 
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εζηκηθψλ επηηαγψλ θαζψο δεζκεχεηαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη πεξηβαιινληηθέο 

δεζκεχζεηο θαη νη πιηθέο θνηλσληθέο δπλάκεηο, ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αζηηθνχ 

ρψξνπ – νηθηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα γίλεη θαλεξή ε άξξεθηε ζχλδεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δπλάκεσλ κε ηελ θνζκνζεσξία θαη ηελ ηδενινγία. Ζ ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ζηξέθεηαη πξνο 

ηα ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ ηνπ νηθηζκνχ, δειαδή πξνο ηε κειέηε ηεο 

ζεκαζίαο, ηνπ λνήκαηνο πνπ έρεη ν ηειεπηαίνο γηα έλα θνηλσληθφ ππνθείκελν‟. ηελ εξγαζία 

απηή δελ ζα κειεηεζεί απεπζείαο ην λφεκα ηνπ ρψξνπ, αιιά ην λφεκα πνπ απηφο παίξλεη 

κέζα απφ ηελ εηθνλνγξαθία. 

3.4 εκεησηηθή ηεο εηθόλαο 

 Έλα απφ ηα πεδία, ίζσο ηα πην ελδηαθέξνληα θαη πάληα επίθαηξα, ζηα νπνία έρεη ζηξέςεη 

ην ελδηαθέξνλ ηεο ε επηζηήκε ηεο ζεκεησηηθήο είλαη απηφ ηεο ζεκεησηηθήο ηεο εηθφλαο πνπ 

απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ ζεκεησηηθή ηεο εηθφλαο δελ 

εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε ζθέςε θαη ηηο απαξρέο ηεο θαζηέξσζεο ηεο γεληθήο 

ζεκεησηηθήο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη έπεηηα γίλνληαη νη πξψηεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε 

ζεκεησηηθή αλάιπζε ηεο εηθφλαο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη πξνεγεζεί έλαο γεληθφο 

ζεσξεηηθφο νξηζκφο ηεο εηθφλαο. Ζ απνπζία ζεσξίαο γηα ηελ εηθφλα εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ε ζθέςε ηεο επνρήο είλαη αθφκε πνιχ πξνζεισκέλε ζηε δνκηθή γισζζνινγία θαη φηη ε 

βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ νπηηθή γιψζζα θαη ηελ νκηινχκελε γιψζζα έγθεηηαη ζην φηη 

ην ζπλερέο (la „„continuite‟‟)  ελφο αλαινγηθνχ «θψδηθα» (εηθφλα) αληηηίζεηαη ζην αζπλερέο 

ελφο ςεθηαθνχ «θψδηθα» (γιψζζα) (Κνδάηε, 2010:4).  

 Σα πξψηα έξγα ηνπ Barthes γηα παξάδεηγκα, πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα θσηνγξαθηθά 

κελχκαηα θαη πξαγκαηεχνληαη νπζηαζηηθά ηε θσηνγξαθία ηνπ ηχπνπ. Αξγφηεξα, κειεηψληαο 

ηε «ξεηνξηθή ηεο εηθφλαο» αλαιχεη κηα νπηηθή εηθφλα ελψ παιηφηεξα ν ίδηνο πξνζδηφξηδε ηελ 

εηπκνινγία ηεο ιέμεο «εηθφλα» θαη έζεηε ην εξψηεκα εάλ απηή πεξηιακβάλεη ή φρη ζεκεία 

πνπ ζπληζηνχλ έλα ζχζηεκα.  

 Οη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο επηθεληξψλνπλ ηελ αλάιπζή ηνπο είηε ζηελ ίδηα ηελ εηθφλα 

(δνκηθή αλάιπζε), είηε ζηελ πξφζιεςή ηεο απφ ηνλ αλαγλψζηε (κε ζηφρν φρη κφλν ηελ 

θαηαλφεζή ηεο αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ, γλσζηηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

επίπεδν), είηε ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο (Υξηζηνδνχινπ, 2007:5). Ζ ηζρπξή παξνπζία θαη 

δπλακηθή ηεο εηθφλαο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ιφγν γηα λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ε γισζζνινγηθή έξεπλα ζε κηα παηδαγσγηθή/ ζεκεησηηθή ηεο εηθφλαο. 

χκθσλα κε ηνλ Martin (1990), φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηεο Υξηζηνδνχινπ (2007:5), ε 
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ξεηνξηθή, ε ζεκαζηνινγία, ε ζχληαμε, ε δνκή ηεο εηθφλαο κπνξνχλ λα εξεπλεζνχλ κε κία 

ζπζηεκαηηθή κειέηε θσδίθσλ θαζψο ε ζεκεησηηθή ηεο εηθφλαο νδεγεί ην δέθηε ζε κηα 

ηζνξξνπεκέλε θαη ζθαηξηθή γλψζε γηα ηνλ πνιηηηζκφ.  

χκθσλα κε ηνλ Eugeni (1995:5-6) ππάξρνπλ αξθεηέο κεζνδνινγίεο αλάιπζεο εηθφλαο 

(ζεκεησηηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληνινγηθή, εηθνλνγξαθηθή, θηινινγηθή, πεξηερνκέλνπ θ.α) 

πνπ θάλνπλ δχζθνιν ην έξγν ηνπ εξεπλεηή λα βξεη ηε ζχγρξνλε κέζνδν αλάιπζεο πνπ ζα 

αλαιχεη ηελ εηθφλα ζθαηξηθά. Θεσξεί ινηπφλ απαξαίηεηε ηε ζχλζεζε κηαο αλάιπζεο ηεο 

εηθφλαο βαζηζκέλε ζην ζχλνιν ησλ ζεσξηψλ ηεο ζεκεησηηθήο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ φρη κφλν αλαιπηηθφ, αιιά θαη ζεσξεηηθφ. πλερίδεη επηζεκαίλνληαο ηηο δπζθνιίεο 

ηεο ζεκεησηηθήο ηεο εηθφλαο πνπ νθείινληαη είηε ζηα δηάθνξα είδε ηεο (ζηαηηθή, θηλνχκελε, 

νπηηθναθνπζηηθή) είηε ζε άιιεο παξακέηξνπο (ηερλνηξνπία) αιιά δελ ζα πξέπεη λα 

απνηξέπνπλ ηνλ εξεπλεηή νχηε λα ππνηηκνχλ ηε ζεκεησηηθή αλάιπζε ηεο εηθφλαο.  

 χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ Λαγφπνπινπ (2004) ζην ίδην άξζξν ηεο Υξηζηνδνχινπ 

(2007:6) κηιψληαο γηα ηελ πνξεία ηεο ζεκεησηηθήο ελ γέλεη πηζηεχεη πσο ε θιαζζηθή 

ζεκεησηηθή έρεη λα ζπλεηζθέξεη ζην κέιινλ αλ θαη ππάξρεη κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηε ζεκεησηηθή απφ ηελ πιεπξά ησλ εξεπλεηψλ. Γηθαηνινγεί ηε ζηάζε απηή θαζψο ε 

ζεκεησηηθή είρε κεγάιν αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ ζε 

παγθφζκην επίπεδν κε απνηέιεζκα ηε δηάρπζε ησλ ζεκεησηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ. Οη 

δηάθνξεο ηάζεηο ηεο ζεκεησηηθήο, αλ θαη παξνπζηάδνπλ ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

παξαιιαγέο, νδήγεζαλ ηε ζεκεησηηθή ζεσξία ζήκεξα λα παξνπζηάδεη ιηγφηεξν ηελ εηθφλα 

ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ θαη πεξηζζφηεξν ελφο λεθειψκαηνο θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ θαη 

επηδηψμεσλ. Βέβαηα, ζπλερίδεη ν Λαγφπνπινο, φηη δελ πέηπρε ε θιαζζηθή ζεκεησηηθή 

επηηεχρζεθε κε ην κεηαδνκηζκφ/ κεηακνληεξληζκφ. κσο, ελψ ν κεηαδνκηζκφο θαη 

κεηακνληεξληζκφο έθεξαλ λέεο ηδέεο θαη άλνημαλ λένπο δξφκνπο έξεπλαο, έρνπλ 

απνκαθξπλζεί ελ γέλεη απφ ηηο επηηαγέο ηηο επηζηήκεο. Γειαδή, δε ζα έπξεπε λα δερηνχκε κηα 

εξκελεπηηθή ζεκαζίαο θαη πνιηηηζκνχ, ρσξίο λα ζπλδπάδεηαη κε κία επηζηεκνληθή ζεσξία γηα 

ηε ζεκαζία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. ε απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα αλακέλεη θαλείο φηη ε θιαζηθή 

ζεκεησηηθή έρεη λα ζπλεηζθέξεη ζην κέιινλ. 

Ο Σζαηζνχιεο (2003) ππνζηεξίδεη φηη ζηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ ππάξρεη απηνηέιεηα 

ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, φρη φκσο θαη γλσζηνινγηθή απηάξθεηα, γη απηφ θαη ζεσξεί 

απαξαίηεηε ηελ παξάιιειε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο. Ο Volli (2005) 

ππνζηεξίδεη φηη ε ηξέρνπζα έξεπλα ηεο ζεκεησηηθήο πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έλα ρψξν πέξα απφ 

ηα θιαζζηθά φξηα ηεο αλάιπζεο ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, ζηελ αλάιπζε ηνπ ρψξνπ, ησλ 
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νπηηθψλ θεηκέλσλ θαη αληηθεηκέλσλ θαη ζηε κε-γισζζηθή επηθνηλσλία. Ο Ησαλλίδεο (1986) 

αλαθέξεη φηη ε ζεκεησηηθή πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηηο νπζηαζηηθέο ζρέζεηο, δειαδή ηε δνκή 

ηεο εηθφλαο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζή ηεο αιιά θαη ηε ζρέζε ηεο εηθφλαο κε ηηο αληίζηνηρεο 

θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο δνκέο πνπ ην παξήγαγαλ.  

 ηε ζεκεξηλή θνηλσλία ε εηθφλα θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη 

απνηειεί ην θιεηδί ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ έλλνηα ηεο εηθφλαο, γηα ηελ νπνία ε πην ζεκειηψδεο 

ζπκβνιή ηεο ζεκεησηηθήο ππήξμε ε ζεψξεζε θαη ε έληαμή ηεο ζηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ, 

απνηεινχζε αλέθαζελ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνιηηηζκνχ. Με ηε γέλλεζε θαη εμέιημε ηεο 

ζεκεησηηθήο επηζηήκεο ε κειέηε ηεο εηθφλαο απέθηεζε κηα λέα δηάζηαζε θαη έγηλε 

αληηθείκελν αλαιχζεσλ κε λέεο πξννπηηθέο. Ζ ζεκεησηηθή ελέηαμε ζηα πεδία ελδηαθέξνληφο 

ηεο θαη ηελ εηθφλα θαη εθάξκνζε ζε απηή ηηο ζεσξίεο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο (Κνδάηε, 

2010:67). Ο Barthes ήηαλ απηφο πνπ αλέδεημε κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο, αιιά θαη ηελ αλάιπζε ηεο θσηνγξαθίαο, πσο ε εηθφλα απνηειεί έλα ζχζηεκα 

ζεκείσλ ελψ ν Eco απνζαθήληζε φηη ε εηθφλα αλαπαξάγεη κεξηθψο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

αλαπαξηζηψκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη πεξηέγξαςε ηε δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο επηιέγνληαη νη 

ηδηφηεηεο ηνπ αλαπαξηζηψκελνπ πνπ αλαπαξάγνληαη κέζσ ηεο εηθφλαο.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη εκθαλήο ε ρξήζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εηθφλσλ ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα. πσο πξνεηπψζεθε, ηα έληππα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απφ κνλνηξνπηθά 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε πνιπηξνπηθά (πνιιαπιφ ζχζηεκα ηξφπσλ ελφο θεηκέλνπ: γιψζζα, 

εηθφλα, δξάζε, θ.α., δηαθνξεηηθφ φρη κφλν κνξθηθά αιιά θαη ιεηηνπξγηθά) (Υξηζηνδνχινπ, 

2007:9). Ζ αιιαγή απηή ε νπνία πξνήιζε απφ ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά επεξέαζε ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν φπνπ ε εκθάληζε ησλ εηθφλσλ απμήζεθε. Ζ παξνχζα 

εξγαζία εζηηάδεη ζηε κειέηε ησλ εηθφλσλ δχν ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο.    

3.5 εκαζηνινγηθή αλάιπζε θεηκέλσλ – Μέζνδνο Greimas 

Μέζα ζην πιαίζην ηεο πξνβιεκαηηθήο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δφκεζε ηεο ζεκαζίαο, ν 

Greimas επεμεξγάδεηαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ζπληαγκαηηθήο θαη παξαδεηγκαηηθήο αλάιπζεο 

ησλ θεηκέλσλ, κε ην έξγν ηνπ Semantique structurale (1966). Πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία-

κέζνδν πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε ζεκαζία θαη ηε ζεκαζηνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο 

δξάζεο ζε φια ηα επίπεδα. Έηζη, δεκηνπξγεί ηελ ζεσξία ηεο Γνκηθήο εκαληηθήο θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ηεο εθαξκνγή σο έλα απηφλνκν ζχζηεκα πνπ δηέπεηαη απφ έλλνηεο θαη 

νξγάλσζε, έρνληαο εζσηεξηθή ελφηεηα θαη αθνινπζία (Υξηζηνδνχινπ, 2003:57). 
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Καηά ηνλ Greimas, ν αλζξψπηλνο θφζκνο έρεη πάληα ζεκαζία, θαζψο νηηδήπνηε πνπ «δελ 

ζεκαίλεη», δελ είλαη θαη αλζξψπηλν. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχεη ηελ πεξηνρή ηεο 

ζεκαληηθήο σο επηζηεκνινγηθή ζεσξία θαη εξεπλεηηθή πξαθηηθή, γηα ηε θαηαλφεζε ησλ 

λνεκάησλ θαη ηεο ζεκαζίαο. Καζεηί ζεκαίλνλ, ζε φπνην ζεκεησηηθφ ζχζηεκα θαη αλ αλήθεη, 

ζα κπνξεί λα αλαιπζεί απφ ηε ζεκαληηθή, θαη πέξα απφ ηηο θπζηθέο γιψζζεο, ζα κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη κε γισζζηθά ζπζηήκαηα, φπσο νη εηθφλεο (Καςσκέλνο, 1996:13, 14). 

Ζ κεηαγιψζζα, ζχκθσλα κε ηνλ Greimas, θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθείκελνπ λα 

θαζνξηζηεί κηα επηζηεκνληθή ζεκαληηθή, ελψ κπνξεί λα απνηειέζεη ην κεζνδνινγηθφ θα 

επηζηεκνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε «κεηαθσδηθνπνίεζε» ηεο ζεκαζίαο απφ κηα γιψζζα ζε 

άιιε. ηε ζπλέρεηα, νξίδεη ηε γιψζζα σο ηελ έλσζε ησλ δχν πεδίσλ, ηνπ ζεκεηνινγηθνχ θαη 

ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ. Αξρηθά, δηαθξίλεη ηηο κηθξφηεξεο κνλάδεο ζεκαζίαο (ζεκαζηνινγία), ηα 

«ζήκαηα» θαη θαηφπηλ ζπλδπάδεη απηά ηα ζήκαηα (ζεκεησηηθή). Έηζη, ε ζεκαζηνινγία 

θαζνξίδεη ηνλ ζπληαγκαηηθφ άμνλα ηεο γιψζζαο θαη ε ζεκεηνινγία ηνλ παξαδεηγκαηηθφ 

άμνλα (Υξηζηνδνχινπ, 2003:58). 

Ζ ζεκαζηνινγία, επνκέλσο, απνηειεί έλα γισζζνινγηθφ πεδίν πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Ο Greimas βαζηζκέλνο ζε έλλνηεο -φπσο ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ πεδίνπ θαη ηεο αλάιπζεο ζπληζησζψλ- πξνηείλεη έλα κνληέιν 

ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο θεηκέλσλ, πνπ ζηηο βαζηθέο ηνπ γξακκέο εθαξκφδεηαη εχθνια θαη 

πνπ έρεη πξνζθέξεη ελδηαθέξνπζεο αλαιχζεηο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (Boklund-

Λαγνπνχινπ, 1982:148).  

χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αθνινπζνχληαη ηα εμήο ζηάδηα: Αξρηθά, 

δηαβάδνληαο ην θείκελν, εληνπίδνληαη νξηζκέλεο νκάδεο ιέμεσλ πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ 

θάπνην θνηλφ ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν. Γίλεηαη απηή ε νκαδνπνίεζε ησλ ιέμεσλ, ρσξίο 

πξνζπάζεηα ζπζηεκαηνπνίεζεο. Οη νκάδεο απηέο νλνκάδνληαη ηζνηνπίεο. Μηα ιέμε ελδέρεηαη 

λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηζνηνπίεο. Καηφπηλ, εληνπίδεηαη ην ζεκαζηνινγηθφ 

ζηνηρείν πνπ είλαη θνηλφ γηα ηελ θάζε ηζνηνπία. ηελ επφκελε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο 

ηαμηλνκνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ ηζνηνπηψλ ζε δνκεκέλα ζχλνια, ηνπο ζεκαζηνινγηθνχο 

θψδηθεο, θαη ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (Boklund-Λαγνπνχινπ 1982:149). 

Ο Greimas δαλείδεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο ρεκείαο, ηνλ φξν ηζνηνπία, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηάζεη ηε ζεκαζία ηνπ αξζξσκέλνπ ιφγνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ σο ζπλφινπ. Έηζη, 

αλαγλσξίδεηαη ε εληαία αλάγλσζε ηνπ ιφγνπ, θαηνρπξψλνληαο ηε ζεκαζηαθή θαη ζεκαηηθή 

ζπλνρή ηνπ. Ζ επηζηεκνινγηθή δηαδξνκή αξρίδεη απφ ηα ζπλνιηθά ζεκαζηαθά λνήκαηα θαη 
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εζηηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπο, εμεηάδνληαο ιεπηνκεξψο ηηο 

αξζξψζεηο (Υξηζηνδνχινπ, 2003:60). 

ην ζεκείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κηα άιιε θαηεχζπλζε ηεο ινγηθήο ζεκαζηνινγίαο, ε 

ζεσξία ησλ δπλαηψλ ζπκπάλησλ. χκθσλα κε απηήλ, θάζε θείκελν αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα 

ζχκπαλ, φρη πξαγκαηηθφ αιιά ζεσξεηηθφ, ζαλ έλα ζχλνιν, ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία είλαη 

απιψο θαη κφλν απηά πνπ καο δίλεη ην ίδην ην θείκελν. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νξηζκέλα 

θείκελα, φπσο ηα θείκελα ηεο ινγνηερλίαο, έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα παξάγνπλ αζπλήζηζηεο, 

θαηλνχξγηεο ζεκαζηνινγηθέο δνκέο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζην θαζεκεξηλφ ζεκαζηνινγηθφ 

ζχζηεκα (Greimas & Courtés, 1982: 3). 

ρεκαηίδνληαο ηηο ηζνηνπίεο ζε θψδηθεο, ζα αλαδεηεζνχλ νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε ιέμεηο 

πνπ ην ίδην ην θείκελν αλαπαξάγεη ή δεκηνπξγεί, θαη φρη αλαγθαζηηθά απηέο πνπ θαίλνληαη 

γλσζηέο απφ ηε θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο γιψζζαο (Boklund-Λαγνπνχινπ, 1982:151). 

Δθηφο απφ ην ιεθηηθφ ζχζηεκα, κε ηνπο θψδηθεο δχλαηαη λα αλαιπζεί θαη ην εηθνληθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. πγθεθξηκέλα, ε δνκηθή ζεκαληηθή, 

φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Greimas, είλαη κηα κέζνδνο γηα ηελ αλάιπζε φρη κφλν ησλ 

θπζηθψλ γισζζψλ, αιιά θαη θάζε ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο (Lagopoulos & Boklund- 

Lagopoulou, 1992:210). ηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο 

ππάξρνπλ δχν ζπζηήκαηα ζεκαζίαο, ε γιψζζα θαη ε εηθφλα. Σα δχν απηά ζπζηήκαηα 

εκθαλίδνληαη ζην εγρεηξίδην κε ηε κνξθή θεηκέλσλ (Υξηζηνδνχινπ, 2003:15). Ζ εξγαζία 

απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ εηθνληθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ 

Greimas & Courtes (1993:102-106) απνηεινχλ έλα ζχλνιν γξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη ζεκαζηνινγηθά γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθφλα. πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηα 

ζηνηρεία απηά ηα νπνία κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ εηθφλα νλνκάδνληαη εηθνλνγξάκκαηα 

θαη αθνξνχλ ηε δεισηηθή ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ (Υξηζηνδνχινπ, 2003:19). Κάζε εηθφλα 

ζπληειείηαη απφ δχν επίπεδα αλάγλσζεο, πξψηα ην θπξηνιεθηηθφ, ε θαηαδεινχκελε δειαδή 

εηθφλα θαη έπεηηα ην ζπλεηξκηθφ, ε ηδενινγία πνπ θέξεη ε θάζε εηθφλα. Πεξλψληαο απφ ην 

θπξηνιεθηηθφ ζην ζπλεηξκηθφ ζεκείν ηεο εηθφλαο, δεκηνπξγείηαη έλα λέν ζεκαίλνλ θαη 

ζεκαηλφκελν, ηα νπνία απνηεινχλ ην δεχηεξν επίπεδν αλάγλσζεο κε απνηέιεζκα ε αλάιπζε 

ηεο εηθφλαο λα γίλεηαη ζε δχν επίπεδα. 
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3.6 Δπηινγή ηνπ ηειηθνύ εξγαιείνπ αλάιπζεο 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ γίλεηαη ρξήζε 

ηνπ κεηξψνπ εηθνληθήο αλάιπζεο. χκθσλα κε ηε Υξηζηνδνχινπ (2003:64) αξρή ηεο 

δνκηθήο ζεκαληηθήο είλαη φηη νη βαζηθέο ζεκαζηνινγηθέο δνκέο θαη ηα ζηνηρεία ελφο 

πνιηηηζκνχ, δηαπεξλνχλ φια ηα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ ζρεκαηίδνληαο 

ηελ αληίιεςε, φηη ν θφζκνο δηεζείηαη κέζα απφ έλα είδνο πνιηηηζκηθνχ κεηξψνπ. Απηφ ην 

κεηξψν απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζεκαζηνινγηθψλ δηαζηάζεσλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί θάπνηνο λα πξνζεγγίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν. Ο Sapir (ζηε Υξηζηνδνχινπ, 

2003:37) ήηαλ απηφο πνπ πξφηεηλε ηελ θαηαζθεπή ελφο κεηξψνπ αλάιπζεο πνιηηηζκνχ ad 

hoc, πνπ ζεκαίλεη φηη ην κεηξψν απηφ εληνπίδεη κφλν ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ 

ζην πιηθφ αλάιπζεο θαη φρη φιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα 

ηνπ πνιηηηζκνχ.  Ζ πξφηαζε απηή πηνζεηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ρξεζηκνπνηψληαο 

ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο γηα ηε αλάιπζε ησλ εηθφλσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν. Οη 

θαηεγνξίεο πνιηηηζκνχ πνπ βξέζεθαλ ζηηο εηθφλεο είλαη 13: ρψξνο, γιψζζα, φλνκα, 

δηαηξνθή, εζληθφηεηα, ληχζηκν, επάγγεικα, ειεχζεξνο ρξφλνο, εθπαίδεπζε, ηζηνξία, 

ζξεζθεία, κχζνο- παξακχζη, δηαπνιηηηζκφο. 

 Σν κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε (Υξηζηνδνχινπ, 2003:71): ην πξψην κέξνο αθνξά ηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα θάζε κάζεκα θαη απηά είλαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Δίλαη ζαθέο φηη νη εηθφλεο ησλ εγρεηξηδίσλ κεηξήζεθαλ κε εληαία ζεηξά 

γηα φιν ην εγρεηξίδην θαη φρη γηα θάζε ελφηεηα- κάζεκα μερσξηζηά. Σν δεχηεξν κέξνο  ηνπ 

κεηξψνπ εηθνληθήο αλάιπζεο απνηειείηαη απφ πέληε ζηήιεο: ε πξψηε ζηήιε αθνξά ηνλ 

αχμνληα αξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηθφλσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν φινπ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Ζ δεχηεξε ζηήιε ηνπ κεηξψνπ εηθνληθήο αλάιπζεο έρεη ηελ νλνκαζία „πεξηγξαθή ησλ 

εηθφλσλ ζε επίπεδν εηθνλνγξακκάησλ‟ θαη απνηειεί κηα πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο κε έλαλ 

γεληθφ θαη ζχληνκν ηξφπν. Ζ ηξίηε ζηήιε αθνξά ζηελ ηππνινγία ηεο εηθφλαο σο ηερλνηξνπία, 

αλαθέξεηαη ζην είδνο ή ην χθνο ηεο εηθφλαο θαη ζηα εγρεηξίδηα πνπ κειεηήζεθαλ δηαθξίλεηαη 

ζε ξεαιηζηηθφ ζθίηζν θαη θσηνγξαθία, ελψ ε ηέηαξηε ζηήιε αθνξά ην ρψξν πνπ 

παξαπέκπνπλ νη εηθφλεο θαη απνηέιεζε θξηηήξην επηινγήο ησλ εηθφλσλ πνπ κειεηήζεθαλ (π.ρ 

ζρνιηθή ηάμε, απιή ζρνιείνπ θ.ά). ζν αθνξά ηελ πέκπηε ζηήιε θαη ηνπο θψδηθεο έγηλε 

εθηελήο αλάιπζε παξαπάλσ. 
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Πίλαθαο  

Μάζεκα     

              Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο   

Πεξηγξαθή ησλ εηθόλσλ ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ  

 

Σερλνηξνπία εηθόλσλ  

Υώξνο πνπ παξαπέκπνπλ νη εηθόλεο.  

Κώδηθεο   

 

ηελ επηινγή ηεο  αλάιπζεο ησλ εηθφλσλ ησλ δχν εγρεηξηδίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

θξηηήξην ηνπ ρψξνπ πνπ απνηειεί θαη κέξνο ηνπ κεηξψνπ εηθνληθήο αλάιπζεο.   Ο ρξφλνο ή 

νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο εηθφλαο φπσο ηε ζκίθξπλζε, ηελ 

πξννπηηθή, ην θσηηζκφ, ηα ρξψκαηα ηεο εηθφλαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν. Ζ 

παξαπάλσ επηινγή φζν αθνξά ηελ θαηεγνξία „ρξφλνο‟ έγηλε, δηφηη ν ρξφλνο ζηελ εηθφλα 

πξνθχπηεη έκκεζα θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα (Υξηζηνδνχινπ, 

2003:71).  

πλνςίδνληαο, ε εηθνληθή αλάιπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη αξρηθά κε ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο εηθφλαο ή ησλ εηθφλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ελφηεηα, έπεηηα αθνινπζεί ε 

πεξηγξαθή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ε εηθφλα αλαιχεηαη κε βάζε ην κεηξψν εηθνληθήο 

αλάιπζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε αλάιπζεο ηνπ εηθνληθνχ θεηκέλνπ, παξνπζηάδνληαη 

ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο αλάιπζεο. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

απνηεινχλ ηα θχξηα ζεκεία ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη έρνπλ εθαξκνζηεί ζπζηεκαηηθά 

ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα (Μπνλίδεο, 1998, 2000:1-25). χκθσλα κε ην Μπνλίδε ζηε 

Υξηζηνδνχινπ (2003:55) ε πνξεία ηεο έξεπλαο κε ηε κέζνδν ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ έρεη σο εμήο: (α) ζεσξεηηθφ επίπεδν (δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, θαζνξηζκφο 

πιηθνχ), (β) ζπγθξφηεζε θαηεγνξηψλ (ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ, θαζνξηζκφο 

δείγκαηνο πξνο αλάιπζε), (γ) δνθηκαζηηθή αλάιπζε (εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ θαηεγνξηψλ), (δ) ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (θαηάιιειεο 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο), (ε) παξνπζίαζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ (εξκελεία θαη 

ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο). ζν αθνξά ηελ πνηνηηθή 

αλάιπζε ν Μπνλίδεο αλαθέξεη φηη απηή εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ πεξηγξαθή θαη ζηνπο 

ζπζρεηηζκνχο ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο (Υξηζηνδνχινπ, 2003: 

56).  
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3.7 Κξηηήξηα επηινγήο corpus αλάιπζεο 

χκθσλα κε ηε Υξηζηνδνχινπ (2007:15), ην βηβιίν κε βάζε ην νπνίν εξγάδεηαη ν 

καζεηήο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, γηα λα επεμεξγαζηεί ηε δηδαθηέα χιε, καδί κε ην βηβιίν 

ηνπ δαζθάινπ, ην ηεχρνο εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ θαη ην βηβιίν αλαθνξάο, ζπλαπαξηίδνπλ ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη έλα κέζν δηδαζθαιίαο κε ηε κνξθή βηβιίνπ 

ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αθνχ εγθξηζεί 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ καζεηή θαη 

εθπαηδεπηηθφ.  ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε έξεπλα ζε εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ζηα 

εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο πνπ δίλνληαη ζε καζεηέο ηνπ 

Γεκνηηθνχ. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ δχν ηειηθψλ corpus (Γεηα ζαο 1 θαη 2) ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ην 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηνπ κεηξψνπ εηθνληθήο αλάιπζεο, θαζνξίζηεθαλ νξηζκέλα θξηηήξηα:  

α) ην πξψην θξηηήξην επηινγήο ησλ εγρεηξηδίσλ, ζρεηίδεηαη κε ην πηπρίν, ηελ εκπεηξία θαη ην 

πεδίν ελδηαθέξνληνο ηεο  εξεπλήηξηαο (πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο). ηε 

ζεκεξηλή επνρή ππάξρεη πιεζψξα εγρεηξηδίσλ γηα δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο 

δεχηεξεο/ μέλεο ζε πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο φισλ ησλ ειηθηψλ. Παξφια απηά ην 

ελδηαθέξνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ γηα ην ιφγν 

απηφ ηα εγρεηξίδηα πνπ επηιέρζεθαλ αθνξνχλ κφλν καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ειηθηψλ απφ ηε Γ‟ ηάμε έσο ηε η‟.  

β) Έλα δεχηεξν θξηηήξην επηινγήο ησλ corpus αλάιπζεο ήηαλ ε αλαγλψξηζή ηνπο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηηο Σάμεηο 

Τπνδνρήο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα. Σα εγρεηξίδηα ηα νπνία πξφθεηηαη λα κειεηεζνχλ 

ζηελ παξαθάησ εξγαζία απνηεινχλ  εγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

απφ ην 1999 πνπ αθνξνχλ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη είλαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε – Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη 

Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ. 

γ) Έλα ηξίην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο 

ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο απνηέιεζε ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. πσο έρεη 

θαηαγξαθεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ Β‟ θαη Γ‟ πιαηζίνπ ζηήξημεο 

εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ην 1996 ηα αθφινπζα εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: 
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1.Δθπαίδεπζε παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ  

2. Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ  

3.Δθπαίδεπζε Σζηγγαλνπαίδσλ  

4. Παηδεία Οκνγελψλ  

      Σα εγρεηξίδηα πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία, αλαθέξνληαη 

ζηελ πξψηε θαηεγνξία, ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ζε παιηλλνζηνχληεο θαη 

αιινδαπνχο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν.  

δ) ην ηέηαξην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ εγρεηξηδίσλ ήηαλ ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζε αξράξην επίπεδν. Σν θξηηήξην απηφ θαζνξίζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ιφγσ 

ελδηαθέξνληνο θαη πξνζσπηθήο εκπεηξίαο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ηνπ Α‟ 

επηπέδνπ ειιελνκάζεηαο.  

3.8 Δπηινγή ησλ ηειηθώλ corpus αλάιπζεο 

ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην θαηαγξάθεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ corpus 

αλάιπζεο.  πγθεθξηκέλα ηα ηειηθά corpus ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν, λα είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

λα απεπζχλνληαη ζην ίδην καζεηηθφ θνηλφ (εθπαίδεπζε παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ) θαη 

λα αθνξνχλ ην Α‟ επίπεδν ειιελνκάζεηαο. Μεηά απφ έξεπλα πάλσ ζηα εγρεηξίδηα ηα νπνία 

πιεξνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαηαγξάθεθαλ νη εμήο ζεηξέο εγρεηξηδίσλ: Γηεγνύκαη θαη 

γξάθσ ηζηνξίεο (4 ηεύρε) θαη Γεηα ζαο (4 ηεύρε).  

Σα εγρεηξίδηα πνπ επηιέρζεθαλ σο ηειηθά corpus αλάιπζεο ήηαλ ηα δχν πξψηα ηεχρε ηεο 

ζεηξάο Γεηα ζαο. Οη ιφγνη πνπ απνξξίθζεθε ε ζεηξά εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο 

σο δεχηεξεο γιψζζαο Γηεγνύκαη θαη γξάθσ ηζηνξίεο ήηαλ γηαηί ε ζεηξά απηή απαξηίδεηαη απφ 

θείκελα βησκαηηθήο αλαδηήγεζεο πνπ απνηεινχλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηα πξψηα θείκελα 

πξνζέγγηζεο αιιά θαη ζπγγξαθήο ζηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σα εγρεηξίδηα απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα γηα εμάζθεζε 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ ζηε ζπγγξαθή θεηκέλνπ, γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

ιεμηινγίνπ, ηε ζχλδεζε νπζηαζηηθψλ κε θφκκα θαη κε θαη, θαη ηελ εμνηθείσζε κε ζηνηρεία 

δνκήο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
5
. πκθψλα κε ηα ζηνηρεία απηά ε 

ζεηξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγρεηξηδίσλ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα σο δεχηεξε αιιά δελ απνηεινχλ εγρεηξίδηα πνπ ζα ηνπο δηδάμνπλ απφ ηελ αξρή ηελ 

                                                           
5
 Φεθηαθή Βηβιηνζήθε: Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηά Βίνπ Μάζεζε» 

Σει. Αλάξηεζε (4.11.2016):  http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/811  

http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/811
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ειιεληθή γιψζζα παξά βνεζήκαηα ψζηε λα εμαζθήζνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε ηνπο ζηηο 

δνκέο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο.   

Σα εγρεηξίδηα Γεηα ζαο απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο ζε  καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ. Κάζε ηεχρνο πεξηιακβάλεη ην 

βηβιίν καζεηή, ην βηβιίν δαζθάινπ, ην βηβιίν ειεχζεξεο αλάγλσζεο Γηαβάδσ
6
, θαη ην ιεμηθφ 

κε ηίηιν Σν κηθξό κνπ ιεμηθό. Έλα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ corpus αλάιπζεο ήηαλ ην 

επίπεδν γισζζνκάζεηαο. πγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην αξράξην επίπεδν γη‟ 

απηφ θαη απφ ηε ζεηξά ησλ εγρεηξηδίσλ Γεηα ζαο επηιέγνληαη ηα δχν πξψηα ηεχρε, κε ηίηινπο 

„Ζ πξψηε γλσξηκία‟ θαη „Σν ζρνιείν κνπ‟. Παξάιιεια θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη 

ζηελ εξγαζία απηή αλαιχνληαη νη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ζηα βηβιία ηνπ καζεηή 

θαη φρη ζηα ππφινηπα εγρεηξίδηα πνπ ζπλνδεχνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 

(βηβιίν δαζθάινπ, Γηαβάδσ 1 θαη 2, Σν κηθξό κνπ ιεμηθό 1 θαη 2). Ζ αλάιπζε φιεο ηεο ζεηξάο 

ζα μεπεξλνχζε ζε φγθν θαη πεξηερφκελν ηα φξηα κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.  

3.9  Πεξηγξαθή ησλ corpus αλάιπζεο-  Δγρεηξίδηα Γεια σας 1,2 

Ζ ζεηξά Γεηα ζαο απνηειεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο αιιφθσλνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ Γ‟-η‟ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα 

απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, έηζη ψζηε λα 

εληαρζνχλ νκαιά ζηελ ειηθηαθή ηνπο ηάμε θαη γεληθά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Οη ζηφρνη ηεο 

ζεηξάο ζχκθσλα κε ηνπ βηβιίν δαζθάινπ (Δ.Κ.Π.Α, 2007:3) είλαη:  

 Ζ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο σο ζπζηήκαηνο 

(θσλνινγία, ζχληαμε, ζεκαζηνινγία) 

 Ο εκπινπηηζκφο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ησλ καζεηψλ 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο ηεο γιψζζαο κε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην 

 Ζ ελδπλάκσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ ζε έλα δηαπνιηηηζκηθφ θιίκα 

 Ζ γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ε επαθή κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ζην 

πιαίζην ηεο πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

                                                           
6
 Σα βηβιία «Γηαβάδσ» απνηεινχληαη απφ εηθνλνγξαθεκέλεο θαξηέιεο ειεχζεξεο αλάγλσζεο κε πξνηάζεηο 

θιηκαθσηήο δπζθνιίαο.  
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Ζ επηινγή θαη παξνπζίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ βαζίδεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Ο καζεηήο αλαγλσξίδεηαη σο ζθεπηφκελε πξνζσπηθφηεηα κε πξνηηκήζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

επηινγέο. Ο καζεηήο θαη νη αλάγθεο ηνπ απνηεινχλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο. Μέζα απφ ηε βησκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ε δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ην 

γλσζηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, πξνζπαζψληαο λα ην 

εκπινπηίζεη κε λέα ζηνηρεία. Έηζη, ζέβνληαη ηνλ πνιηηηζκηθά ηδηαίηεξν δηθφ ηνπο θφζκν, αιιά 

έξρνληαη ζε επαθή θαη δπκψλνληαη θαη κε ην δηαθνξεηηθφ. 

Οη γισζζηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο ζηξέθνληαη γχξσ απφ ην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζέηνπλ σο βαζηθφ άμνλα ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ 

εαπηφ. Οη αλάγθεο απηέο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (4 εγρεηξηδίσλ):  

1
ε
 ελφηεηα: „Πξψηε γλσξηκία‟ 

2
ε
 ελφηεηα: „Σν ζρνιείν κνπ‟ 

3
ε
 ελφηεηα: „Ζ νηθνγέλεηά κνπ‟ 

4
ε
 ελφηεηα: „Ζ θαζεκεξηλή κνπ δσή‟ 

Οη ελφηεηεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ειηθηαθή ηνπο 

ηάμε, ψζηε νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηε δηδαθηέα χιε.  

Κάζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη βηβιίν καζεηή, βηβιίν δαζθάινπ, βηβιίν ειεχζεξεο 

αλάγλσζεο κε ηνλ ηίηιν Γηαβάδσ, ιεμηθφ κε ηίηιν Σν κηθξό κνπ ιεμηθό, θαξηέιεο, αθίζεο θαη 

θαζέηεο ήρνπ.  

Οη θεληξηθνί ήξσεο ησλ ηεζζάξσλ ελνηήησλ (εγρεηξηδίσλ) είλαη κηα παξέα παηδηψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ φιεο ηηο επείξνπο. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο 

παξέαο, πνπ αλαθαιχπηεη έλα παιηφ αιθαβεηάξη, καζαίλνπλ νη καζεηέο ηελ ειιεληθή γιψζζα 

θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Οη δηάινγνη, ηα θείκελα, νη πνηθίιεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα γισζζηθά παηρλίδηα 

θαη γπκλάζκαηα, ην ιεμηιφγην θαζψο θαη νη πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο πνπ πιαηζηψλνπλ θάζε 

ελφηεηα ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν δαζθάινπ, ηα θείκελα ζηελ αξρή είλαη απιά θαη 

πξνβιέςηκα. ηελ πνξεία, θαη φζν νη καζεηέο θαηαθηνχλ ηε γιψζζα, γίλνληαη κεγαιχηεξα 

θαη πην ζχλζεηα, θαζψο εκπινπηίδνληαη απφ ην ιεμηιφγην θαη ηηο δνκέο ηεο γιψζζαο πνπ 
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έρνπλ ήδε δηδαρζεί. ηαδηαθά, εηζάγεηαη ε ρξήζε δηαθφξσλ εηδψλ θεηκέλνπ (εκεξνινγίνπ, 

ζεκεηψκαηνο, αιιεινγξαθίαο, ζπλέληεπμεο, ζπληαγήο). 

 Οη εξσηήζεηο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ ζπκβάιινπλ ζηελ εκπεξηζηαησκέλε επεμεξγαζία δνκήο 

ησλ θεηκέλσλ θαη βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, ελψ αζθήζεηο 

(πξνθνξηθέο ή γξαπηέο) ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε αθνκνίσζε ησλ γλψζεσλ θαη νδεγνχλ ζηε 

δηεχξπλζή ηνπο. Παξάιιεια ε εηθνλνγξάθεζε (απζεληηθέο θσηνγξαθίεο, ζθίηζα, 

ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, ράξηεο) απνηειεί ηνλ θνξκφ ησλ ελνηήησλ, θαζψο εληζρχεη ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Σα θείκελα, νη 

αζθήζεηο, νη δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκεία αλαθνξάο γηα ην εηθνλνγξαθεκέλν 

κέξνο. Ζ εηθνλνγξάθεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη αλεμάξηεηα απφ ηα θείκελα γηα 

κεγαιχηεξε εμάζθεζε ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ.  

 

Γεια σας 1: ‘Πξώηε γλσξηκία’ 

Σν Γεηα ζαο 1 απνηειεί ηελ πξψηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ην ζρνιείν θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Μαζαίλνπλ ηελ αιθαβήηα θαη ηνπο αξηζκνχο, θαζψο επίζεο, θαη λα 

ζρεκαηίδνπλ ζπιιαβέο. Ζ πξψηε ελφηεηα- εγρεηξίδην, κε ζέκα „Πξψηε γλσξηκία‟ 

θπθινθφξεζε ην 2007, απφ ην ηφηε Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη εθδφζεσλ «Γηφθαληνο» ζην 

πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο: Αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ΗΗ, πξνψζεζε ηζφηεηαο επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα φινπο θαη 

ηδηαίηεξα γηα εθείλνπο πνπ απεηινχληαη κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Τπάγεηαη ζην Μέηξν 1.1 

γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ έληαμεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αηφκσλ εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ, ζηελ Δλέξγεηα 1.1.1 γηα πξνγξάκκαηα έληαμεο παηδηψλ κε πνιηηηζκηθέο θαη 

γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ Πξάμε γηα ηελ έληαμε παηδηψλ 

παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ζην ζρνιείν γηα ηελ Α/βάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία Πξάμεσλ 1.2.1α γηα ηελ Έληαμε παηδηψλ ησλ νκάδσλ- ζηφρσλ 

ζην ζρνιείν: κνπζνπικάλσλ, ηζηγγάλσλ, παιηλλνζηνχλησλ, αιινδαπψλ, νκνγελψλ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε έγηλε απφ ηελ Δπξσπατθή  Έλσζε –ΔΚΓ, θνξέαο παξαθνινχζεζεο είλαη ε 

ΤΠΔΠΘ Δηδηθή Γξακκαηεία Π.Ο.Γ.Δ ελψ θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ην Δζληθφ 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ, ην ηκήκα Φ.Π.Φ, ην Κέληξν 

Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο.   
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Δπηζηεκνληθνί ππεχζπλνη είλαη νη Καζεγεηέο Γεψξγηνο Π. Μάξθνπ, Θεφδσξνο 

Παπαθσλζηαληίλνπ, Ησάλλεο Κ. Καξαθψζηαο, ε νκάδα ζπγγξαθήο απνηειείηαη απφ ηελ 

Αθξνδίηε Βάζζνπ, Δχε Γεσξγηάδνπ, Απγή Γιέλε, Σέξςε Ρεγνπνχινπ,  ε θηινινγηθή θαη  

γισζζηθή επηκέιεηα έγηλε απφ ηε Σδέλε Παληαδή ,ελψ ε εηθνλνγξάθεζε έγηλε απφ ην άββα 

Κνληφ, Άθε Μειάρξε, Γηνθιή Ραπηφπνπιν.  

 Σν εγρεηξίδην απνηειείηαη απφ 160 ζειίδεο θαη ρσξίδεηαη ζε 14 καζήκαηα: 1. Ζ πξψηε 

γλσξηκία (ζει. 14-19), 2. Απφ πνχ είζαη; (ζει. 20-25), 3. Σα παξαγγέικαηα (ζει. 26-31), 4. Ζ 

αιθαβήηα (ζει. 32-39), 5. Ζ αιθαβήηα (ζει.40-49), 6. Δπαλαιεπηηθφ (ζει. 50-55), 7. Ζ 

αιθαβήηα (ζει. 56-67), 8. Ζ αιθαβήηα (ζει. 68-81), 9. Δπαλαιεπηηθφ (ζει. 82- 91), 10. Ζ 

αιθαβήηα (ζει. 92- 107), 11. Ζ αιθαβήηα (ζει. 108- 119), 12. Δπαλαιεπηηθφ (ζει. 120-130), 

13. Ζ καγεία ηεο αιθαβήηαο (ζει. 131-143), 14. Οη αξηζκνί (ζει. 144-157).  

Ζ αλάιπζε γίλεηαη ζε εηθφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ρψξν ζε φιεο ηηο ελφηεηεο εθηφο ησλ 

επαλαιεπηηθψλ καζεκάησλ (6, 9, 12). ην Γεηα ζαο 1 εληνπίζηεθαλ 116 ηέηνηεο εηθφλεο νη 

νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο.  

 

Γεια σας 2: ‘Σν ζρνιείν κνπ’ 

Σν Γεηα ζαο 2 θαιχπηεη ηε ζεκαηηθή ελφηεηα „Σν ζρνιείν κνπ‟. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, λα γλσξίζνπλ ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ, λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ινγηθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη γεληθά λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηε ζρνιηθή δσή. πσο θαη ην Γεηα ζαο 1 θπθινθφξεζε ην 2007, απφ ην ηφηε 

Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηψλ θαη εθδφζεσλ «Γηφθαληνο» ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο: 

Αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ΗΗ, πξνψζεζε ηζφηεηαο επθαηξηψλ 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα φινπο θαη ηδηαίηεξα γηα εθείλνπο πνπ απεηινχληαη κε 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Τπάγεηαη ζην Μέηξν 1.1 γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ έληαμεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αηφκσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, ζηελ Δλέξγεηα 1.1.1 γηα πξνγξάκκαηα 

έληαμεο παηδηψλ κε πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

ζηελ Πξάμε γηα ηελ έληαμε παηδηψλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ζην ζρνιείν γηα ηελ 

Α/βάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία Πξάμεσλ 1.2.1α γηα ηελ Έληαμε 

παηδηψλ ησλ νκάδσλ- ζηφρσλ ζην ζρνιείν: κνπζνπικάλσλ, ηζηγγάλσλ, παιηλλνζηνχλησλ, 

αιινδαπψλ, νκνγελψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε έγηλε απφ ηελ Δπξσπατθή  Έλσζε –ΔΚΓ, θνξέαο 

παξαθνινχζεζεο είλαη ε ΤΠΔΠΘ Δηδηθή Γξακκαηεία Π.Ο.Γ.Δ ελψ θνξέαο πινπνίεζεο είλαη 
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ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ, ην ηκήκα Φ.Π.Φ, ην 

Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο. 

Δπηζηεκνληθνί ππεχζπλνη είλαη νη Καζεγεηέο Γεψξγηνο Π. Μάξθνπ, Θεφδσξνο 

Παπαθσλζηαληίλνπ, Ησάλλεο Κ. Καξαθψζηαο, ε νκάδα ζπγγξαθήο απνηειείηαη απφ ηελ 

Αθξνδίηε Βάζζνπ, Δχε Γεσξγηάδνπ, Απγή Γιέλε, Σέξςε Ρεγνπνχινπ, παξάιιεια 

ζπκκεηείρε ε Ρίηα Καλειινπνχινπ, ε θηινινγηθή θαη  γισζζηθή επηκέιεηα έγηλε απφ ηε 

Σδέλε Παληαδή, ε εηθνλνγξάθεζε έγηλε απφ ηελ Απγή Ραπηνπνχινπ, ηνλ Άθε Μειάρξε, θαη 

ηε Μαιακαηέληα Γθφηζε ελψ ε θσηνγξάθεζε απφ ην Γηάλλε Μίιιε.  

Σν εγρεηξίδην απνηειείηαη απφ 218 ζειίδεο θαη πεξηέρεη 24 καζήκαηα: 1. Σν ζρνιείν κνπ 

(ζει. 6-19), 2. Καηλνχξηεο γλσξηκίεο (ζει. 20-27), 3. Ζ ηάμε κνπ (ζει. 28- 37), 4. Μηα ηάμε  

άλσ- θάησ!!! (ζει. 38- 43), 5. Έλα αηχρεκα ζηελ ηάμε (ζει. 44-51), 7. Δίκαζηε πνιινί!!! 

(ζει. 60- 71), 8. Πνχ είλαη; (ζει. 72- 81), 9. Μηα ηζάληα κηιάεη (ζει. 82- 89), 10. Ο Βίβιηνο 

δάζθαινο (ζει. 90- 95), 11. Ση έρσ ζηελ ηζάληα κνπ (ζει. 96- 103), 13. Σα καζήκαηά κνπ 

(ζει. 114- 121), 14. Σν πξφγξακκά κνπ (ζει. 122- 129), 15. Ση θάλσ ζηελ ηάμε (ζει. 130- 

143), 16. Έλαο επηζθέπηεο ζηελ ηάμε (ζει. 144- 153), 17. Ώξα Γεσκεηξίαο (ζει. 154- 161), 

18. Σν δηάιεηκκα (ζει. 162- 170), 19. Παηρλίδηα ζηελ απιή (ζει. 170- 179), 21. Μηα 

δηαθνξεηηθή κέξα (ζει. 186- 195), 22. Σν θπιηθείν (ζει. 196- 205), 23. Ζ ζρνιηθή δσή (ζει. 

206- 213), 24. Δπηθνηλσλψ κε επγέλεηα (ζει. 214- 217).  

Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν θαη αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο  

είλαη 211 ζηα 24 καζήκαηα ηνπ βηβιίνπ. Δλψ νη εηθφλεο ησλ επαλαιεπηηθψλ καζεκάησλ 6, 12 

θαη 20 δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάιπζε.  
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4.1 ΑΝΑΛΤΗ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΩΝ- ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1 

Μάζεκα 1: ‘Η πξώηε γλσξηκία’ 

 ηφρνο ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε απιέο εξσηήζεηο φπσο: «Πψο ζε ιέλε; Με ιέλε…, 

Πψο ηνλ/ηελ ιέλε; Σνλ/ηελ ιέλε…», λα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα πξνθέξνπλ ην φλνκά ηνπο, 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηεξεφηππνπο ραηξεηηζκνχο «Γεηα ζνπ», «Γεηα ζαο».   

Ζ ζρέζε ηεο εηθφλαο κε ην θείκελν είλαη άκεζε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη ζέζε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. Σν κάζεκα μεθηλά κε κηα ζεηξά εηθφλσλ (ηξεηο ζπλνιηθά) φπνπ 

δείρλεη ζηνλ αλαγλψζηε ηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηε δαζθάια. Ζ γλσξηκία γίλεηαη ζηε 

ζρνιηθή ηάμε (ρσξηθφο θψδηθαο) φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν θαη κε ηε κνξθή 

δηαιφγσλ. Ξεθηλά λα ζπζηήλεηαη ε δαζθάια (εηθφλα 1): «Γεηα ζαο! Με ιέλε Άλλα Παπά. Δίκαη 

ε δαζθάια ζαο», θαη ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο: «Γεηα ζαο κε ιέλε Μειίλα», «Γεηα ζαο κε ιέλε 

Υνζέ», «Γεηα ζαο κε ιέλε Κηκ», «Γεηα ζαο κε ιέλε Σακάξα», «Γεηα ζαο κε ιέλε Σηηηιόια» 

(νλνκαηηθνί θψδηθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νλνκαηηθέο αλαθνξέο) . ηε δεχηεξε εηθφλα 

κπαίλεη ζηελ ηάμε έλαο καζεηήο ιέγνληαο «Καιεκέξα», νη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ ραηξεηάλε 

«Γεηα ζνπ Οκάξ», ελψ ζηελ ηξίηε εηθφλα ε δαζθάια ξσηά: «Πώο ηνλ ιέλε;» θαη νη καζεηέο 

απαληνχλ πσο «ηνλ ιέλε Οκάξ». ηε ζπλέρεηα (εηθφλα 3) θαζψο γξάθεη ε δαζθάια ζηνλ 

πίλαθα ηηο ιέμεηο «Γεηα ζνπ» ν Οκάξ ξσηά ην δηπιαλφ ηνπ «Πώο ηε ιέλε;» θαη ν δηπιαλφο ηνπ 

Υνζέ απαληά «ηε ιέλε Άλλα Παπά». Μέζα απφ ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ (Υνζέ, Σηηηιφια, 

Οκάξ, Κηκ, Μειίλα, Σακάξα), ηα νπνία δελ είλαη ειιεληθά κπνξεί λα γίλεη έλαο ζπζρεηηζκφο 

νλφκαηνο- εζληθφηεηαο θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηνλ αλαγλψζηε πσο πξφθεηηαη γηα  καζεηέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα άιιε ρψξα.   

Πξνζπεξλψληαη νη εηθφλεο-αζθήζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ηφπν γηα λα γίλεη πεξηγξαθή 

ησλ εηθφλσλ 4 θαη 5. Απφ ηελ εηθφλα 4 αιιά θαη 5 (ξεαιηζηηθά ζθίηζα) ν αλαγλψζηεο 

αληηιακβάλεηαη πσο ν ρψξνο είλαη εμσηεξηθφο (θνχληεο, δέληξα, άκκνο, θξάρηεο, νπξαλφο).  

ηελ εηθφλα 4 ν Οκάξ ραηξεηά ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηξακπάια «Γεηα ζαο!» θαη ε 

Μειίλα ηνπ απαληά «Γεηα ζνπ κε ιέλε Μειίλα. Πώο ζε ιέλε;» (νλνκαηηθφο θψδηθαο) θαη ζηελ 

εηθφλα 5 ν Οκάξ απαληά «Με ιέλε Οκάξ. Πώο ηνλ ιέλε;» θαη ε Μειίλα ιέεη «ηνλ ιέλε Κηκ».  

Αθνινπζνχλ εηθφλεο γηα εκπέδσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ γηα λα  

ζπζηήλνπκε θάπνηνλ (Σνλ/ηελ ιέλε…). ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη εηθφλεο 1,2,3 

επαλαιακβάλνληαη αιιά απηή ηε θνξά κε θελά γηα λα ηηο ζπκπιεξψζεη ν καζεηήο. ηελ 

ηειεπηαία ζειίδα ηνπ θεθαιαίνπ αθνινπζεί αληηζηνίρεζε ησλ παηδηψλ ηνπ καζήκαηνο κε ην 

φλνκά ηνπο.  
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Πίλαθαο κάζεκα 1                                                           Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 1 2 3 4 5 

 

 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ 

Μαζεηέο θαη 

δαζθάια 
ζπζηήλνληαη κέζα 

ζε ζρνιηθή ηάμε 

ιέγνληαο ηα 
νλφκαηα ηνπο 

Ο Οκάξ κπαίλεη 

θαη θαιεκεξίδεη 
ηελ ηάμε νη 

ζπκκαζεηέο  ηνπ 

απαληνχλ 

Ζ δαζθάια ξσηά ζηνπο 

άιινπο  5 καζεηέο ην φλνκα 
ηνπ παηδηνχ πνπ κπήθε νη 

καζεηέο απαληνχλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν Οκάξ ξσηά ηνπο 
ζπκκαζεηέο ηνπ γηα ην 

φλνκα ηεο δαζθάιαο 

Ο Οκάξ ραηξεηά ηα 

παηδηά πνη παίδνπλ 
ζηελ απιή ε 

Μειίλα ζπζηήλεηαη 

θαη ηνλ ξσηά ην 
φλνκά ηνπ 

Ο Οκάξ απαληά 

θαη ηε ξσηά πσο 
ιέλε ην άιιν 

παηδί. Δθείλε 

απαληά πσο ηνλ 
ιέλε Κηκ 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

εζληθφηεηαο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ πξψηνπ 

καζήκαηνο ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο 

αλάιπζεο, δίλνπλ νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (1-5) απνηεινχλ 

ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ζε ζρέζε κε ην θείκελν. 

Πξφθεηηαη γηα κηα „ζεηξά εηθφλσλ‟ νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ην δηάινγν. Οη 3 απφ ηηο εηθφλεο 

απηέο είλαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν ελψ δχν ζε εμσηεξηθφ. Παξάιιεια νη 2 απεηθνλίδνπλ θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ελψ νη 3 θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 22: ρσξηθφο (5 αλαθνξέο), γισζζηθφο (5 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (5 αλαθνξέο), εζληθφο (5 αλαθνξέο), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (2 αλαθνξέο). 

 Ζ πξψηε εηθφλα απεηθνλίδεη ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο φπνπ δαζθάια θαη καζεηέο 

ζπζηήλνληαη κεηαμχ ηνπο, ζηε δεχηεξε ν Οκάξ κπαίλεη ζηελ ηάμε θαη ηα παηδηά ηνλ 

θαιεκεξίδνπλ θαη ζηελ ηξίηε εηθφλα ε δαζθάια ξσηά ηνπο καζεηέο ην φλνκα ηνπ Οκάξ θαη ν 

Οκάξ ην φλνκα ηεο δαζθάιαο. ηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε εηθφλα ν Οκάξ ε Μειίλα θαη ν Κηκ 

ραηξεηηνχληαη θαη ζπζηήλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα εμσηεξηθφ ρψξν. 

ην ζεκείν απηφ κπνξεί λα γίλεη έλαο πξψηνο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηνπο θψδηθεο: 

εζληθφο θαη νλνκαηηθφο. πγθεθξηκέλα ηα άηνκα ζπζηήλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε δαζθάια 

αλαθέξνληαο ηα κηθξά ηνπο νλφκαηα (Υνζέ, Κηκ, Σακάξα, Σηηηιφια, Οκάξ, Μειίλα) κε 

απνηέιεζκα λα γίλεη κηα ζχλδεζε νλφκαηνο- εζληθφηεηαο. Μφλν ε δαζθάια ζπζηήλεηαη 

ιέγνληαο ην νλνκαηεπψλπκφ ηεο (Άλλα Παπά). Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα γίλεη ζπζρεηηζκφο ηνπ 
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νλφκαηνο ηεο θαη ηεο ειιεληθήο ηεο θαηαγσγήο ελ αληηζέζεη κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. ηηο 

εηθφλεο 1,2,3 παξαηεξείηαη πσο ν ρψξνο επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη ν ζρνιηθφο 

ρψξνο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζρνιηθή ηάμε. ηε ζρνιηθή ηάμε ππάξρεη ν πίλαθαο, έλαο ράξηεο 

ηεο Διιάδαο, έλα κεγάιν παξάζπξν, θαη ηα ζξαλία ησλ καζεηψλ ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα 

αληηθξηζηά θαη αλά δχν. Ο ρξφλνο επηθνηλσλίαο είλαη ν ζρνιηθφο ρξφλνο θαη ε επηθνηλσλία 

είλαη ακθίδξνκε κεηαμχ ηεο δαζθάιαο θαη ησλ καζεηψλ.  

ηηο εηθφλεο 4 θαη 5 ν ρψξνο αιιάδεη θαζψο νη καζεηέο Κηκ, Μειίλα θαη Οκάξ βξίζθνληαη 

ζε εμσηεξηθφ ρψξν. ην ζεκείν απηφ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην ρψξν θαη ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν. Ο Οκάξ έρεη κηα κπάια ζηα πφδηα ηνπ θάηη πνπ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ην 

πνδφζθαηξφ θαη ηνλ θψδηθα αζιεηηζκνχ, ελψ ν Κηκ θαη ε Μειίλα θάλνπλ ηξακπάια (θψδηθαο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ).  Σα παηδηά αλαπηχζζνπλ δηάινγν επηθνηλσλίαο θαζψο ζπζηήλνληαη 

κεηαμχ ηνπο.  Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο εηθφλεο είλαη ε ειιεληθή θάηη πνπ 

θαληάδεη παξάδνμν θαζψο νη καζεηέο είλαη μέλνη θαη έρνπλ έξζεη ζηελ Διιάδα γηα λα κάζνπλ 

ειιεληθά. Σν κφλν άηνκν πνπ επίζεκα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη ε δαζθάια ε 

Άλλα Παππά.   

Μάζεκα 2: ‘Από πνύ είζαη;’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ (2007:9) είλαη νη 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ εξψηεζε «απφ πνχ είζαη; Δίκαη 

απφ…», λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν ην πξψην θαη δεχηεξν πξφζσπν εληθνχ 

ηνπ βνεζεηηθνχ ξήκαηνο «είκαη», λα νλνκάδνπλ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο θαη άιιεο ρψξεο 

πνπ γλσξίδνπλ αιιά θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζην γεσγξαθηθφ ρψξν.  

Σν κάζεκα μεθηλά κε ηέζζεξηο εηθφλεο, ξεαιηζηηθά ζθίηζα ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη έλα 

δηάινγνο κεηαμχ ησλ 6 παηδηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (ρσξηθφο θψδηθαο). Αξρηθά ζηελ 

πξψηε εηθφλα ζπζηήλεηαη ε Σηηηιφια κπαίλνληαο κε ηα παηίληα ηεο  ζηελ ηάμε: «Γεηα ζαο! Με 

ιέλε Σηηηιόια (νλνκαηηθόο θώδηθαο)». Ο Υνζέ θαη ε Μειίλα ηεο ιέλε νκφθσλα «Γεηα ζνπ» 

ελψ ν Κίκ ζπζηήλεηαη θαη απηφο: «Γεηα ζνπ κε ιέλε Κηκ. Δίκαη από ηελ Κίλα (ρσξηθόο- 

ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο). Δζύ από πνύ είζαη;» θαη ε Σηηηιφια ηνπ απαληά: «είκαη από ηε 

Νηγεξία (ρσξηθόο- ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο)». ηελ εηθφλα 7 ε Σηηηιφια απεπζχλεηαη ζηελ 

Σακάξα ξσηψληαο ηε: «Πώο ζε ιέλε; Από πνύ είζαη;» εθείλε απαληά: «Με ιέλε Σακάξα 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο). Δίκαη από ηε Ρσζία (ρσξηθόο- ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο)». ηελ εηθφλα 

8 ε Σηηηιφια απεπζχλεη ηελ ίδηα εξψηεζε ζηνλ Οκάξ θαη απηφο ηνπ απαληά «Με ιέλε Οκάξ 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο). Δίκαη από ην Ηξάθ (ρσξηθόο- ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο)». ηελ εηθφλα 9 
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ζπζηήλνληαη θαη ηα παηδηά πνπ θάζνληαη ζην άιιν ζξαλίν: «Δίκαη ν Υνζέ (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο). Δίκαη από ηελ Αξγεληηλή (ρσξηθόο- ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο)», «Με ιέλε Μειίλα 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο). Δίκαη από ηελ Απζηξαιία (ρσξηθόο- ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο)». 

Πξνζπεξλψληαο ηελ άζθεζε αληηζηνίρεζεο ζηε ζειίδα 21 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

ζπλαληάηαη ε εηθφλα 10 πνπ ζε έλα ξεαιηζηηθφ ζθίηζν απεηθνλίδεηαη ε πδξφγεηνο ζθαίξα 

(ρσξηθφο – δηεζλήο). Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ θαη λα ρξσκαηίζνπλ ηε ρψξα 

ηνπο αιιά θαη απηή ησλ παηδηψλ ηνπ εγρεηξηδίνπ. ηε ζπλέρεηα ε εηθφλα 11 ηεο ζειίδαο 23 

κεηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε ζην ζχκπαλ (ρσξηθφο- αζηξνλνκηθφο θψδηθαο) φπνπ ζηνπο δχν 

θεληξηθνχο πιαλήηεο ηε γε θαη ηνλ ήιην ππάξρνπλ 2 εξσηήζεηο εκπέδσζεο ηνπ καζήκαηνο 

(γισζζηθφο θψδηθαο). ηνλ ήιην: «Από πνύ είζαη. Πώο ζε ιέλε;» θαη ζηε Γε ε ίδηα εξψηεζε 

αληίζηξνθα: «Πώο ζε ιέλε; Από πνύ είζαη;».  Οη 12 πιαλήηεο πνπ ππάξρνπλ ηξηγχξσ 

εθπξνζσπνχλ ηηο απαληήζεηο ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο ησλ 6 παηδηψλ ηνπ εγρεηξηδίνπ (πρ. Με 

ιέλε Κηκ. Δίκαη από ηελ Κίλα/ Δίκαη από ηελ Κίλα. (ρσξηθόο- ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο). Με ιέλε 

Κηκ (νλνκαηηθόο θώδηθαο) πνπ απνηεινχλ θαη θψδηθεο εζληθνηήησλ. Παξάιιεια ζηελ εηθφλα 

ππάξρνπλ θαη άιινη κηθξφηεξνη πιαλήηεο αιιά θαη δνξπθφξνη (αζηξνλνκηθφο θψδηθαο).  

Πίλαθαο 

κάζεκα 2 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 
εηθνλνγξακκάησλ 

Ζ Σηηηιφια θαη 

ν Κηκ 

ζπζηήλνληαη 
αλαθέξνληαο 

θαη ηε ρψξα 

πξνέιεπζήο 
ηνπο 

Ζ Σηηηιφια ξσηά 

ην θνξίηζη πνπ 

θάζνληαη ζην ίδην 
ζξαλίν απφ πνχ 

είλαη θαη πσο ηε 

ιέλε θαη εθείλε 
απαληά «Με ιέλε 

Σακάξα θαη είκαη 

απφ ηε Ρσζία» 

Ζ Σηηηιφια ξσηά 

ην αγφξη πνπ 

θάζνληαη ζην 
ίδην ζξαλίν απφ 

πνχ είλαη θαη πσο 

ηνλ ιέλε θαη 
εθείλνο απαληά 

«Με ιέλε Οκάξ. 

Δίκαη απφ ην 
Ηξάθ» 

πζηήλνληαη θαη 

ηα δχν παηδηά πνπ 

θάζνληαη ζην 
άιιν ζξαλίν. 

Πξψηα: «Με ιέλε 

Υνζέ θαη είκαη 
απφ ηελ 

Αξγεληηλή» θαη 

«Με ιέλε 
Μειίλα. Δίκαη 

απφ ηελ 

Απζηξαιία» 

Τδξφγεηνο 

ζθαίξα. 

Εεηείηαη απφ 
ηνπο καζεηέο 

λα 

ρξσκαηίζνπλ ηε 
ρψξα 

πξνέιεπζεο 

ηνπο αιιά θαη 
απηνί ησλ 

παηδηψλ ηνπ 

εγρεηξηδίνπ 

χκπαλ, ζην 

θέληξν ε Γε θαη ν 

Ήιηνο κε 
εξσηήζεηο «Απφ 

πνχ είζαη. Πψο ζε 

ιέλε» θαη 
αληίζηξνθα θαη 

ηξηγχξσ πιαλήηεο 

κε ηηο απαληήζεηο 
ησλ παηδηψλ ηνπ 

εγρεηξηδίνπ 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

 

 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο- 

ηνπσλπκηαθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

 

Υσξηθφο- 

ηνπσλπκηαθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

 

 

Υσξηθφο- 

ηνπσλπκηαθφο 

Δζληθφηεηαο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

 

Υσξηθφο -

ηνπσλπκηαθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

 

Υσξηθφο 

Υξσκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

αληηθεηκέλνπ 

 

Υσξηθφο- 

αζηξνλνκηθφο  

θαη ηνπσλπκηαθφο 

Γισζζηθφο 
Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ δεχηεξνπ 
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καζήκαηνο ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο 

αλάιπζεο, δίλνπλ νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (6-11) απνηεινχλ 

ξεαιηζηηθά ζθίηζα, νη 2 παξαπέκπνπλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν ελψ νη 4 ζε εζσηεξηθφ. Παξάιιεια 

νη 2 απεηθνλίδνπλ θπζηθφ πεξηβάιινλ ελψ νη 4 θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 22: ρσξηθφο (6 αλαθνξέο), γισζζηθφο (5 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (5 αλαθνξέο), εζληθφηεηαο (5 αλαθνξέο), ρξσκαηηθφο (1 αλαθνξά).  

ζν αθνξά ην ρσξηθφ θψδηθα (6 αλαθνξέο) δηαθξίλεηαη ζε ρσξηθφ-ηνπσλπκηαθφ (5 

αλαθνξέο) θαη ρσξηθφ – αζηξνλνκηθφ (1 αλαθνξά). 

       Αξρηθά νη εηθφλεο 6-9 απνηεινχλ κηα „ζεηξά εηθφλσλ‟ νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ην 

δηάινγν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ζε ζρέζε κε ην θείκελν. Ο ρψξνο είλαη 

ε ζρνιηθή ηάμε (εζσηεξηθφο ρψξνο) θαη ν ρξφλνο είλαη ν ζρνιηθφο ρξφλνο. ηηο εηθφλεο απηέο 

αλαπηχζζεηαη έλαο ακθίδξνκνο δηάινγνο γλσξηκίαο κεηαμχ ησλ έμη καζεηψλ ηεο ηάμεο ρσξίο 

λα βξίζθεηαη καδί ηνπο ε δαζθάια. Μέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο γίλεηαη έλαο αθφκε 

ζπλδπαζκφο νλφκαηνο- εζληθφηεηαο θαζψο ην θάζε παηδί ζπζηήλεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο 

αλαθέξνληαο ηε ρψξα απφ ηελ νπνία έξρεηαη («Με ιέλε Σηηηιόια. Δίκαη από ηε Νηγεξία»). 

Έηζη παξαηεξείηαη κηα ζχλδεζε ηνπ νλνκαηηθνχ θψδηθα κε ηνλ ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ ν 

νπνίνο παξαπέκπεη ζηελ εζληθφηεηα. Σν θάζε παηδί αληηπξνζσπεχεη θαη κηα Ήπεηξν εθηφο 

απφ ηνλ Οκάξ θαη ηνλ Κηκ πνπ εθπξνζσπνχλ θαη νη δχν ηελ Αζία.  

 

Σηηηιφια → Νηγεξία (Αθξηθή) 

Κίκ → Κίλα (Αζία) 

Σακάξα → Ρσζία (Δπξψπε
7
) 

Οκάξ → Ηξάθ (Αζία) 

Υνζέ → Αξγεληηλή (Νφηηα Ακεξηθή) 

Μειίλα → Απζηξαιία (Χθεαλία) 

Οη ζπγγξαθείο ηνπ εγρεηξηδίνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά απ‟ φιν ηνλ θφζκν πνπ έξρνληαη 

ζηελ Διιάδα κε ζηφρν ηελ έληαμε θαη εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

νη ήξσεο ηνπ βηβιίνπ είλαη παηδηά απφ φιν ηνλ θφζκν έηζη ψζηε νη καζεηέο λα ληψζνπλ νηθεία 

θαη λα βνεζεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

ηελ εηθφλα 10 ε νπνία απνηειεί άζθεζε γηα ηνπο καζεηέο, δεηείηαη λα ρξσκαηίζνπλ ζηελ 

πδξφγεην ζθαίξα ηε ρψξα θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ ηνπ βηβιίνπ αιιά θαη ηε δηθή ηνπο. Ο 

                                                           
7
 Ζ Ρσζία αλήθεη ζηε ιεγφκελε Δπξαζία. Καηαιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη νιφθιεξε 

ηε βφξεηα Αζία (el.wikipedia.org)  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
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ρσξηθφο θψδηθαο ηεο εηθφλαο πνπ είλαη ε γε ζπλδέεηαη κε ηνλ ρξσκαηηθφ αιιά θαη κε ηνλ 

εζληθφ πνπ είλαη νη Ήπεηξνη θαη ηα θξάηε ηεο εηθφλαο. ηελ εηθφλα 11, ν καζεηήο 

κεηαθέξεηαη ζην ζχκπαλ κε ηνλ ήιην θαη ηε γε πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο εηθφλαο θαη 

ηνπο ππφινηπνπο πιαλήηεο ηξηγχξσ. ηελ εηθφλα απηή ν ρψξνο είλαη ην ειηαθφ ζχζηεκα πνπ 

απνηειεί ηνλ αζηξνλνκηθφ θψδηθα ν νπνίνο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ νλνκαηηθφ θαη ηνλ ρσξηθφ- 

ηνπσλπκηαθφ, θαζψο κέζα ζηνπο 12 πιαλήηεο πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ ηε γε θαη ηνλ ήιην 

αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ηνπ εγρεηξηδίνπ θαζψο θαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο.  

ζνλ αθνξά ην γισζζηθφ θψδηθα κέζα ζηε γε θαη ζηνλ ήιην ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο 

εξσηήζεηο «Πώο ζε ιέλε; Από πνύ είζαη» θαη «Από πνύ είζαη; Πώο ζε ιέλε;» κε απνηέιεζκα 

νη πιαλήηεο πνπ ππάξρνπλ ηξηγχξσ λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο απηέο αλαγξάθνληαο ην 

φλνκα ηνπ παηδηνχ θαη ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ θαη αληίζηξνθα. Με απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

12 πιαλήηεο γχξσ απφ ηνλ ήιην θαη ηε γε θαζψο ηα παηδηά είλαη 6 θαη ην θάζε έλα απαληά 

δχν θνξέο.  

Μάζεκα 3: ‘Σα παξαγγέικαηα’ 

ην βηβιίν δαζθάινπ αλαθέξεηαη πσο ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη ηα παηδηά λα 

θαηαλννχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απιέο πξνθνξηθέο νδεγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε, λα επαιεζεχνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ κε ηε ζεηξά ηνπο, 

ξσηψληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ ίδηα γιψζζα, αιιά θαη λα θαηαλννχλ ηνλ ηφλν θαη ηελ 

έληαζε ηεο θσλήο ρξεζηκνπνηψληαο ζηεξεφηππεο θξάζεηο παξαγγεικάησλ.  

Σν κάζεκα 3 μεθηλά κε πέληε εηθφλεο- ξεαιηζηηθά ζθίηζα πνπ απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ 

καζεκάησλ 1,2 ζηηο νπνίεο απεηθνλίδεηαη ε δαζθάια θαη ηα παηδηά  κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

(ρσξηθφο θψδηθαο). ηελ 12 εηθφλα ε δαζθάια κπαίλεη ζηελ ηάμε, ραηξεηά ηνπο καζεηέο: 

«Γεηα ζαο» θαη εθείλνη αληαπνθξίλνληαη ην ίδην: «Γεηα ζαο θπξία», «Γεηα ζαο θπξία Άλλα 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο)». ηε ζπλέρεηα (εηθφλα 13), παίξλεη ην βηβιίν ζαο ρέξηα ηεο θαη ιέεη 

ζηνπο καζεηέο: «Αλνίμηε ηα βηβιία. Αξρίδνπκε ην κάζεκα (θώδηθαο εθπαίδεπζεο)». ηελ 

εηθφλα 14 ν Οκάξ ρηππά ηελ πφξηα «ηνθ ηνθ» θαη ε δαζθάια ηνλ παξαθηλεί λα θαζίζεη θαη λα 

αλνίμεη ην βηβιίν ηνπ: «Έια Οκάξ (νλνκαηηθόο θώδηθαο). Κάζηζε. Άλνημε ην βηβιίν ζνπ». ηελ 

εηθφλα 15 ε δαζθάια απεπζχλεηαη ζηελ Σακάξα ιέγνληάο ηεο: «ήθσ πάλσ, Σακάξα 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο). Κιείζε ηελ πόξηα» ελψ ζηελ εηθφλα 16 ε δαζθάια πξνηξέπεη ηνπο 

καζεηέο ζε εζπρία: «ζο! Ζζπρία! πλερίδνπκε ην κάζεκα (θώδηθαο εθπαίδεπζεο)». ηηο 

εηθφλεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα, φπνπ εθηφο απφ ηελ πξψηε εηθφλα (φπνπ 

ραηξεηηνχληαη καζεηέο θαη δαζθάια) ζηηο ππφινηπεο εηθφλεο κηιά κφλν ε δαζθάια ζε έγθιηζε 

πξνζηαθηηθή ιέγνληαο ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ θάηη. ηηο εηθφλεο 14 θαη 15 παξαηεξείηαη 
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μαλά ν εζληθφο- νλνκαηηθφο θψδηθαο κέζα απφ ηελ πξνζθψλεζε ησλ νλνκάησλ (Οκάξ, 

Σακάξα).  

Πξνζπεξλψληαο ηηο εηθφλεο- αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο 3 θζάλνπκε ζηελ εηθφλα 17 φπνπ ν 

κάγνο ηνπ βηβιίνπ πξντδεάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηα επφκελα θεθάιαηα ιέγνληαο πσο: «Σώξα 

αξρίδεη ε καγεία ηεο αιθαβήηαο» (θψδηθαο καγείαο) θαη αλαθαηεχνληαο ζε έλα κεγάιν θαδάλη 

(θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) ηα γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ. Σν ζθίηζν 17 απεηθνλίδεη ηνλ 

εζσηεξηθφ ρψξν– εξγαζηήξη ηνπ κάγνπ (ρσξηθφο θψδηθαο) ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη εθηφο απφ 

ην κάγν πνπ κε ηε κπιε ηνπ θάπα θαη ην θαπέιν κε ηνπο θζφγγνπο θαη ηνπο αξηζκνχο 

(ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο) αλαθαηεχεη ην θαδάλη γξακκάησλ πάλσ απ‟ ηε θσηηά, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ππάξρνπλ θαη άιια αληηθείκελα φπσο καγηθά θίιηξα, βηβιία, κπνπθάιηα, ν 

ηζηφο ηεο αξάρλεο θαη ηα γξάκκαηα πνπ βγαίλνπλ απ‟ ην θαδάλη (θψδηθαο αληηθεηκέλσλ). Σελ 

ίδηα ζηηγκή ν Κηκ (νλνκαηηθφο θψδηθαο) θξαηψληαο έλα βηβιίν, βγαίλεη απφ ηελ πφξηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ γηα λα πάεη ζην επφκελν „κάζεκα‟ πνπ αξρίδεη ε αιθαβήηα. Ο αλαγλψζηεο 

αλαγλσξίδεη πσο ην παηδί απηφ είλαη ν Κηκ απφ ηα ξνχρα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γπαιηά ηνπ 

(ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο).  

Πίλαθαο 

κάζεκα 3 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 12 13 14 15 16 17 

Πεξηγξαθή 
ησλ εηθόλσλ 

ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκάη
σλ 

Ζ δαζθάια κπαίλεη 
ζηελ ηάμε θαη 

ραηξεηά ηα παηδηά. 

Σν ίδην θάλνπλ θαη 
εθείλα 

Ζ δαζθάια 
πξνηξέπεη ηα 

παηδηά λα αλνίμνπλ 

ηα βηβιία ηνπο 
θαζψο αξρίδεη ην 

κάζεκα 

Ο Οκάξ ρηππά ηελ 
πφξηα θαη ε 

δαζθάια ηνπ ιέεη 

λα θαζίζεη θαη λα 
αλνίμεη ην βηβιίν 

ηνπ 

Ζ δαζθάια 
απεπζπλφκελε 

ζηελ Σακάξα ηεο 

ιέεη «ήθσ πάλσ, 
Σακάξα. Κιείζε 

ηελ πφξηα» 

Ζ δαζθάια 
ιέεη ζηα 

παηδηά λα 

εζπράζνπλ 
γηα λα 

ζπλερίζνπλ 

ην κάζεκα 

Ο κάγνο ηνπ εγρεηξηδίνπ 
αλαθαηεχεη ηα γξάκκαηα 

ηεο αιθαβήηαο ζε έλα 

κεγάιν θαδάλη ιέγνληαο 
«θαη ηψξα…ε καγεία ηεο 

αιθαβήηαο». Ο Κηκ 

αλνίγεη ηελ πφξηα γηα λα 
πάεη ζην επφκελν 

«κάζεκα» 

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ 

νη εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

εζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δλδπκαηνινγηθφο 

Δθπαίδεπζεο 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Δλδπκαηνινγηθφο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 
Αληηθεηκέλνπ 

Δλδπκαηνινγηθφο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Δλδπκαηνινγηθφο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Δλδπκαην- 

ινγηθφο 

Δθπαίδεπζ
εο 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Υξνληθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Δλδπκαηνινγηθφο 

Μαγείαο 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 3 ηνπ 
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εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (12-17) είλαη ξεαιηζηηθά ζθίηζα, 

απεηθνλίδνπλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα θηηζκέλν πεξηβάιινλ.  

 Οη θψδηθεο πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη 29: ρσξηθφο (6 αλαθνξέο), γισζζηθφο (6 αλαθνξέο), 

νλνκαηηθφο (3 αλαθνξέο), ελδπκαηνινγηθφο (6 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (4 αλαθνξέο), 

εθπαίδεπζεο (2  αλαθνξέο), ρξνληθφο (1 αλαθνξά), καγείαο (1 αλαθνξά).  

Αξρηθά ζηηο πξψηεο εηθφλεο (12-16) ν ρψξνο είλαη εζσηεξηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

ζρνιηθή ηάμε, ν ρξφλνο είλαη ν ζρνιηθφο ρξφλνο θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο δαζθάιαο θαη 

ησλ καζεηψλ, εθηφο απφ ηελ εηθφλα 12 πνπ ραηξεηηνχληαη κεηαμχ ηνπο είλαη κνλφδξνκε 

θαζψο ε δαζθάια δίλεη νδεγίεο ζηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Αξρηθά κπνξεί λα 

γίλεη έλαο ζπζρεηηζκφο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο δαζθάιαο κε ηνλ ελδπκαηνινγηθφ θψδηθα αιιά 

θαη κε ηνλ γισζζηθφ θψδηθα. Παξαηεξείηαη πσο ε δαζθάια θνξά γπαιηά, θνχζηα σο ην 

γφλαην θαη ζαθάθη ελψ δεηά απφ ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο έγθιηζε πξνζηαθηηθή 

(αλνίμηε, θάζηζε, άλνημε, ζήθσ, θιείζε)  λα θάλνπλ απηά πνπ ηνπο ιέεη. Ζ εηθφλα απηή, φζν 

αθνξά ηελ εκθάληζε αιιά θαη ηα ιεγφκελα φπσο παξνπζηάδνληαη ζην εγρεηξίδην, δεκηνπξγεί 

κηα ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ηελ επάγγεικα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δαζθάιαο ε νπνία 

είλαη ληπκέλε „θαζψο πξέπεη‟ θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο κε ηφλν πξνζηαθηηθφ λα θάλνπλ 

απηά πνπ ιέεη. Παξάιιεια ζηηο εηθφλεο απηέο ππάξρεη ν νλνκαηηθφο θψδηθαο θαζψο ε 

δαζθάια δεηά απφ ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο λα θάλνπλ θάηη (Οκάξ, Σακάξα), ν θψδηθαο 

αληηθεηκέλνπ (πφξηα, βηβιίν) αιιά θαη ν θψδηθαο ηεο εθπαίδεπζεο (κάζεκα).  

ηελ εηθφλα 17 ν κάγνο ηνπ εγρεηξηδίνπ αλαθαηεχεη ζην θαδάλη ηα γξάκκαηα ηεο 

αιθαβήηαο, ελψ ν Κηκ θξαηψληαο έλα βηβιίν βγαίλεη απφ ην εξγαζηήξη καγείαο. Αξρηθά ν 

ρψξνο είλαη εζσηεξηθφο (εξγαζηήξη ηνπ κάγνπ) θαη ζπζρεηίδνληαη ν θψδηθαο ηεο καγείαο κε 

ηνλ γισζζηθφ. Μέζα ζην θαδάλη ηνπ κάγνπ αλαθαηεχνληαη ηα γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

αιθάβεηνπ ηα νπνία ζα δηδαρζνχλ νη καζεηέο ζηα επφκελα καζήκαηα. Ζ καγεία, ε νπνία 

εθπξνζσπείηαη απφ ην κάγν ηνπ εγρεηξηδίνπ, εμάπηεη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ θάλνληαο 

ηνπο λα αληηιακβάλνληαη ηελ αιθαβήηα σο θάηη καγηθφ. Ο κάγνο θνξά κπιε θάπα θαη έλα 

κπιε θαπέιν (ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο) πάλσ ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα γξάκκαηα ηεο 

ειιεληθήο αιθαβήηαο. Ζ ιέμε „ηψξα‟ πνπ απνηειεί ρξνληθφ θψδηθα θαη ζεκαηνδνηεί ηελ 

αξρή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αιθαβήηαο («ηώξα αξρίδεη ε καγεία ηεο αιθαβήηαο»),δηθαηνινγεί 

ηελ έμνδν ηνπ  Κηκ  απφ ην εξγαζηήξη καγείαο θαη ην πέξαζκά ηνπ ζην επφκελν κάζεκα φπνπ 

μεθηλά ε αιθαβήηα.  
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Μάζεκα 4: ‘Η αιθαβήηα’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ, είλαη ν 

καζεηήο λα αλαγλσξίδεη κέζσ ηεο νπηηθήο επαθήο θαη ηεο ερεηηθήο απφδνζεο ηα γξάκκαηα 

ηεο ειιεληθήο αιθαβήηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα λα πξνθέξεη, λα δηαβάδεη θαη λα εληνπίδεη ηα 

γξάκκαηα „Αα, Δε, Μκ, Λι, Νλ‟ αιιά θαη λα δεκηνπξγεί πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζπιιαβέο κε 

απηά.  

Σν 4
ν
 κάζεκα μεθηλά ρσξίο ηελ ζρνιηθή ηάμε θαη ηνπο καζεηέο πνπ έγηλαλ γλσζηνί ζηα 

πξνεγνχκελα καζήκαηα αιιά κε εηθφλεο αλζξψπσλ, δψσλ θαη θπηψλ. Ζ αλάιπζε αθνξά 

κφλν ηηο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηφπν γη‟ απηφ απφ ηηο έμη ζπλνιηθά εηθφλεο ζα αλαιπζνχλ νη 4 

(δειαδή νη εηθφλεο 18, 19, 20, 21). ηελ εηθφλα 18 ν καζεηήο δηδάζθεηαη ην „Αα‟ κέζα απφ 

ηελ εηθφλα ελφο αιφγνπ (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο) πνπ θαιπάδεη ζηα ιηβάδηα 

(ρσξηθφο θψδηθαο) θαη απφ θάησ αλαγξάθεηαη ε ιέμε άινγν. Ζ εηθφλα 19 απεηθνλίδεη έλα 

ιεκφλη (θψδηθαο δηαηξνθήο) ην νπνίν θπηξψλεη ζην έδαθνο (ρσξηθφο θψδηθαο) θαη 

αλαγξάθεηαη πάλσ απφ ηελ εηθφλα ην γξάκκα „Λι‟ ελψ απφ θάησ ε ιέμε ιεκόλη. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν απεηθνλίδεηαη ην ειάθη (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο ) ζηελ εηθφλα 20 φπνπ απφ 

πάλσ είλαη γξακκέλν ην γξάκκα „Δε‟ ελψ θάησ ε ιέμε ειάθη. ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 21 θαη 

γηα ηελ δηδαζθαιία θαη εκπέδσζε ηνπ „Νλ‟ απεηθνλίδεηαη έλαο λάλνο κε ην ηζεθνχξη ηνπ 

θάησ απφ ηξία καληηάξηα (θψδηθαο κπζηθφο- παξακπζηνχ). Ζ εηθφλα 22 δεηά απφ ηνπο 

καζεηέο λα δηαβάδνπλ ην θείκελν ηεο: «Με ιέλε Έιελα» ην νπνίν γίλεηαη γηα εκπέδσζε ησλ 

γξακκάησλ. ηελ εηθφλα απεηθνλίδνληαη ήξσεο ησλ πξνεγνχκελσλ καζεκάησλ πάλσ απφ έλα 

βηβιίν ζην νπνίν έλα θνξίηζη πεξπαηψληαο ζηελ εμνρή (ρσξηθφο θψδηθαο) ιέεη ην φλνκά ηνπ 

(νλνκαηηθφο θψδηθαο). ηελ εηθφλα 23 ε λχρηα πέθηεη κε ην θεγγάξη λα θνηκάηαη πάλσ απφ 

έλα ζπίηη θαη έλα δέληξν ελψ ηξηγχξσ ππάξρνπλ αζηέξηα (ρσξηθφο- αζηξνλνκηθφο θψδηθαο) 

κέζα ζηα νπνία αλαγξάθνληαη ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο ηα νπνία δηδάρζεθαλ ζε απηφ ην 

κάζεκα (Αα, Δε, Λι, Μκ, Νλ). Ζ εηθφλα 24 απεηθνλίδεη έλα δέλδξν ζην δάζνο θαη ηξηγχξσ 

θχιια λα πεηνχλ κε ηηο ζπιιαβέο (κά, λα, έ, λά, Να,ιε) ελψ ζηελ ηειεπηαία εηθφλα ηνπ 

καζήκαηνο (εηθφλα 25) έλα παηδί κέζα  απφ ην ιεσθνξείν θσλάδεη ηε κεηέξα θαη ηελ αδεξθή 

λα έξζνπλ καδί ηνπ (κεηαθνξηθνχ κέζνπ): «Έια, κακά. Έια Έιελα» (νλνκαηηθόο θώδηθαο).  

Πίλαθαο 

κάζεκα 4 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 18 19 20 21 22 23 24 25 

Πεξηγξαθή 

ησλ εηθόλσλ 
ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκά

ησλ 

Σν γξάκκα 

Αα πάλσ απφ 
ηελ εηθφλα 

ηνπ αιφγνπ 

πνπ θαιπάδεη 
ζηελ εμνρή 

θαη απφ θάησ 

Σν γξάκκα 

Λι πάλσ απφ 
ηελ εηθφλα 

ηνπ ιεκνληνχ 

πνπ θπηξψλεη 
ζην έδαθνο 

θαη απφ θάησ 

Σν γξάκκα Δε 

πάλσ απφ ηελ 
εηθφλα ηνπ 

ειαθηνχ θαη απφ 

θάησ ε ιέμε 
ειάθη 

Σν γξάκκα 

Νλ πάλσ απφ 
ηελ εηθφλα 

ηνπ λάλνπ θαη 

ησλ 
καληηαξηψλ 

θαη απφ θάησ 

Σα παηδηά ηνπ 

εγρεηξηδίνπ 
δηαβάδνπλ έλα 

βηβιίν ην νπνίν 

απεηθνλίδεη έλα 
θνξίηζη πνπ 

πεξπαηά ζηελ 

Ζ λχρηα κε ην 

θεγγάξη θαη ηα 
αζηεξία ηα 

νπνία πεξηέρνπλ 

ηα γξάκκαηα 
πνπ δηδάρηεθαλ 

νη καζεηέο ζην 

Γέληξν θαη 

ηξηγχξσ 
θχιια λα 

πεηνχλ κε 

ζπιιαβέο 

Έλα παηδάθη ην 

νπνίν θσλάδεη 
ηε κεηέξα θαη 

ηελ αδεξθή ηνπ 

λα κπνπλ ζην 
ιεσθνξείν  
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ε ιέμε άινγν ε ιέμε ιεκφλη ε ιέμε λάλνο εμνρή ιέγνληαο 

πσο ηε ιέλε 

Έιελα  

κάζεκα 4 

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ 

νη εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληη
θφο- παλίδαο 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Γηαηξνθήο  

 

Υσξηθφο 
Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφ
ο- παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μπζηθφο- 
παξακπζηνχ 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλνπ  

 

Υσξηθφο- 
αζηξνλνκηθφο 

Γισζζηθφο 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιιν
ληηθφο- 

ρισξίδαο 

Υσξηθφο- 
αζηηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Μέζνπ 
κεηαθνξάο 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ ηέηαξηνπ 

καζήκαηνο ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο 

αλάιπζεο, δίλνπλ νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (18-24) απνηεινχλ 

ξεαιηζηηθά ζθίηζα, απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Οη θψδηθεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 25:  ρσξηθφο (8 αλαθνξέο), γισζζηθφο (8 αλαθνξέο), 

νλνκαηηθφο (2 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (2 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- 

ρισξίδαο (1 αλαθνξά), δηαηξνθήο (1 αλαθνξά), κέζνπ κεηαθνξάο (1 αλαθνξά), κπζηθφο-

παξακπζηνχ (1 αλαθνξά), αληηθεηκέλνπ (1 αλαθνξά). 

Ο ρσξηθφο θψδηθαο (8 αλαθνξέο) δηαθξίλεηαη ζηνλ ρσξηθφ-αζηξνλνκηθφ (1 αλαθνξά) θαη ηνλ 

ρσξηθφ- αζηηθνχ ηνπίνπ (1 αλαθνξά).  

Αξρηθά ηα γξάκκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα απηφ είλαη ην Αα, Μκ, Λι, Δε, Νλ. 

ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνληαη εηθφλεο κε δηζχιιαβεο ή ηξηζχιιαβεο  

ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ απφ έλα απφ απηά ηα γξάκκαηα. ηηο εηθφλεο 18 θαη 20 απεηθνλίδεηαη έλα 

άινγν θαη έλα ειάθη αληίζηνηρα ζε εμσηεξηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ ηα νπνία αλήθνπλ ζηνλ 

θψδηθα πεξηβαιινληηθφ –παλίδαο. Ο καζεηήο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη νπηηθά ηα δψα απηά θαη 

λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. Δπίζεο ε εηθφλα 19 απεηθνλίδεη έλα ιεκφλη 

ην νπνίν θπηξψλεη ζην έδαθνο (θψδηθαο δηαηξνθήο) ελψ ζηελ εηθφλα 21 βξίζθεηαη έλαο 

λάλνο θάησ απφ έλα κεγάιν καληηάξη. Ο λάλνο βξίζθεηαη ζε εμσηεξηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δάζνο πνπ ππάξρνπλ ηα καληηάξηα. Έηζη ν ρσξηθφο θψδηθαο κπνξεί λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηνλ θψδηθα κπζηθφ-παξακπζηνχ πνπ επηθξαηεί ζηελ εηθφλα απηή θαζψο ν 

λάλνο παξαπέκπεη ζην παξακχζη ηεο Υηνλάηεο κε ηνπο 7 λάλνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 
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χθνο ηνπ εηθνληδφκελνπ λάλνπ (ζπκσκέλν, ππεξνπηηθφ) ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα ηνλ 

παξνκνηάζεη κε ηνλ γθξηληάξε.  

ην ζθίηζν 22 ππάξρεη εηθφλα κέζα ζηελ εηθφλα. Αξρηθά ζηελ „εμσηεξηθή εηθφλα‟ 

βξίζθνληαη νη καζεηέο ηνπ βηβιίνπ (Υνζέ, Σηηηιφια, Μειίλα, Κηκ, Σακάξα, Οκάξ) νη νπνίνη 

βξίζθνληαη πάλσ απφ έλα κεγάιν παιηφ βηβιίν, ην νπνίν απεηθνλίδεη έλα θνξίηζη πνπ πεξπαηά 

ζηε θχζε ιέγνληαο ην φλνκά ηνπ «Με ιέλε Έιελα». Αξρηθά παξαηεξείηαη κηα ζπζρέηηζε ηνπ 

νλνκαηηθνχ θψδηθα „Έιελα‟ κε ηνλ γισζζηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ γξακκαηηθφ θψδηθα. ια 

ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο απηνχ απνηεινχλ ηα γξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο. Παξάιιεια, κέζα απφ ηε θξάζε „κε ιέλε‟ γίλεηαη θαη κία αλαδξνκή-επαλάιεςε 

ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο  πνπ απνηεινχζε ηηο ζπζηάζεηο θαη ηελ πξψηε γλσξηκία ησλ 

καζεηψλ. Μέζα ζηελ εηθφλα, ππάξρεη ην θαπέιν ηνπ κάγνπ (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) ην νπνίν 

έρεη πάλσ ηνπ ηα γξάκκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα απηφ ζπζρεηίδνληαο ηνλ θψδηθα 

αληηθεηκέλνπ κε ηνλ γισζζηθφ. ηελ εηθφλα 23, ν ρσξηθφο- αζηξνλνκηθφο θψδηθαο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ γισζζηθφ- γξακκάησλ, θαζψο ζην ηνπίν ηεο λχρηαο πνπ ππάξρεη ζηελ 

εηθφλα απηή, ηα αζηέξηα θνπβαινχλ ηα θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα πνπ δηδάρζεθαλ νη 

καζεηέο. Παξάιιεια ζην ζθίηζν 24, ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ  γισζζηθνχ θψδηθα κε ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ- ρισξίδαο θαζψο ζηελ εηθφλα κέζα ζηα θχιια ηνπ δέλδξνπ ππάξρνπλ 

ζπιιαβέο κε ηα γξάκκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζην κάζεκα 4. Σέινο ζηελ εηθφλα 25 ν θψδηθαο 

ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ιεσθνξείνπ, ζπλδέεηαη κε ην ρσξηθφ θψδηθα θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ αζηηθφ ρψξν.  

Μάζεκα 5 : ‘Η αιθαβήηα’ 

Πξνζπεξληφληαη νη αζθήζεηο εκπέδσζεο- επαλάιεςεο ηνπ καζήκαηνο 4 γηα λα αλαιπζνχλ 

νη εηθφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 5. Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο 

απηνχ είλαη νη καζεηέο λα πξνθέξνπλ θαη λα δηαβάδνπλ αιιά θαη λα αλαγλσξίδνπλ κέζα ζε 

ιέμεηο θαη θείκελα ηα γξάκκαηα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηαο : Ον, Ζε, Κθ, Ση , λα δεκηνπξγνχλ 

πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζπιιαβέο, λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ άπιεο κνλνζχιιαβεο θαη 

δηζχιιαβεο ιέμεηο θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν ιφγνο είλαη θηηαγκέλνο απφ γξάκκαηα ελψ ν 

πξνθνξηθφο κπνξεί λα γξαθηεί θαη λα δηαβαζηεί.  

Ξεθηλψληαο κε ηελ εηθφλα 26 πνπ παξηζηάλεηαη έλαο ήιηνο ζε πνξηνθαιί θφλην φπνπ 

θάησ απφ ηελ εηθφλα ζρεκαηίδεηαη ε ιέμε ήιηνο (ρσξηθφο- αζηξνλνκηθφο θψδηθαο) 

παξαηεξείηαη φηη αληίζεηα κε ην πξνεγνχκελν κάζεκα ην γξάκκα ην νπνίν πξφθεηηαη λα 

δηδαρζεί (ζηελ πεξίπησζε απηή ην Ζε) δελ αλαγξάθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο, θάηη 
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πνπ αθνινπζεί θαη ζηα ππφινηπα ζθίηζα (27 θαη 28). ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν ηεο εηθφλαο 27 

απεηθνλίδεηαη κηα θφηα ε νπνία ηξψεη ηελ ηξνθή ηεο (θψδηθαο δηαηξνθήο) ζε κία 

πεξηθξαγκέλε απιή θαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο αλαγξάθεηαη ε ιέμε θόηα (θψδηθαο  

πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο), ελψ ε εηθφλα 28 δείρλεη δχν ρέξηα ηα νπνία θξαηνχλ έλα ηηκφλη 

απηνθηλήηνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θάησ απφ ηελ εηθφλα γξάθεη  ηηκόλη (θψδηθαο 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ). ηελ εηθφλα 29 ηα παηδηά- ήξσεο ησλ πξνεγνχκελσλ καζεκάησλ 

δηαβάδνπλ έλα βηβιίν ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη δχν παηδηά έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη κε ηε 

κεηέξα ηνπο ζε έλα θήπν λα θσλάδνπλ κία θφηα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο). Αξρηθά 

ην αγφξη ηεο εηθφλαο:  «Να ε θόηα», ην θνξίηζη: «Έια θόηα», ε θφηα: «θν θν θν» θαη ε 

κεηέξα: «Σάθε, Σέηα,(νλνκαηηθφο θψδηθαο) λα ε θόηα. Διάηε». πλερίδνληαο ε εηθφλα 30 δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο λα αληηζηνηρίδνπλ ηα θεθαιαία κε ηα πεδά γξάκκαηα ηα νπνία θνπβαινχλ 

ζην θαβνχθη ηνπο 8 ζαιηγθάξηα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο).  

Έπεηηα, ζηελ εηθφλα 31 ζπλαληνχκε έλα πνίεκα ηεο Εσήο Βαιάζε πνπ ζπλνδεχεη κηα 

εηθφλα ζηελ νπνία ππάξρεη έλα ζχλλεθν πνπ δαθξχδεη -θαη κε ηα δάθξπα ηνπ πνηίδεη έλα 

θξίλν θαη έλα θπθιάκηλν- έλαο ήιηνο αιιά θαη κηα πεηαινχδα (πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο). 

ην  πνίεκα πνπ αθνινπζεί βαζηθφ ξφιν παίδνπλ νη ρσξηθνί θψδηθεο θαη νη θψδηθεο 

πεξηβαιινληηθνί- ρισξίδαο (ήιηνο, ζπλλεθάθη, θξίλνο, θπθιάκηλν): «ν ήιηνο έιεγε: Σν 

ζπλλεθάθη δάθξπζε θαη πόηηζε έλα θξίλν θαη έλα κηθξό θπθιάκηλν πνπ δίςαγε θη εθείλν».   

Ζ άζθεζε 5 ηεο ζειίδαο 44 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ εηθφλα 32 φπνπ απεηθνλίδνληαη 

δηάθνξα είδε ινπινπδηψλ (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο) ζην έδαθνο θαη κέζα ζην 

θαζέλα ππάξρεη κηα ζπιιαβή ηελ νπνία ν καζεηήο πξέπεη λα ελψζεη κε θάπνηα άιιε έηζη 

ψζηε λα ζρεκαηίζεη ιέμεηο (γισζζηθφο θψδηθαο). ηελ επφκελε άζθεζε (άζθεζε 6) εηθφλεο 

θαη ιέμεηο αθνινπζνχλ έηζη ψζηε λα εμαζθεζνχλ ηα παηδηά δηαβάδνληάο ηεο. Ζ εηθφλα 33 

δείρλεη κηα θακήια ζηελ έξεκν (ρσξηθφο θψδηθαο) θαη απφ θάησ αλαγξάθεηαη ε ιέμε θακήια 

(θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο). Ζ εηθφλα 34 απεηθνλίδεη έλα θφθαιν ζε έλα πηάην θαη 

απφ θάησ γξακκέλε ε ιέμε θόθαιν (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ). ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν ηεο 

εηθφλαο 35 απεηθνλίδεηαη έλα έιαην (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο) ελψ ζηελ εηθφλα 

36 κηα θνιόλα πνπ παξαπέκπεη ζηα ρξφληα ηνπ αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (ηζηνξηθφο 

θψδηθαο). Σέινο, ζηελ εηθφλα 37 ηα δχν παηδηά ν Σάθεο θαη ε Σέηα βξίζθνληαη ζηελ απιή ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπο θαη ζπλνκηινχλ. «Έια Σάθε (νλνκαηηθφο θψδηθαο) λα ην ην κήιν (θψδηθαο 

δηαηξνθήο) , «Σέηα (νλνκαηηθφο θψδηθαο) λα ε θόηα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο)».   
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Πίλαθαο 

κάζεκα 5α 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 26 27 28 29 30 

Πεξηγξαθή ησλ 

εηθόλσλ ζε 
επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησ

λ 

Ο ήιηνο πνπ 

αλαηέιιεη  

Μηα θφηα πνπ ηξψεη 

ζηηάξη 

Γχν ρέξηα πνπ θξαηνχλ έλα 

ηηκφλη 

Σα παηδηά ηνπ εγρεηξηδίνπ 

δηαβάδνπλ έλα βηβιίν φπνπ 
απεηθνλίδεη δπν παηδηά θαη ηε 

κεηέξα ηνπο πνπ ςάρλνπλ κηα 

θφηα  

αιηγθάξηα πνπ θνπβαινχλ 

γξάκκαηα ζην θαβνχθη 
ηνπο 

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Κώδηθεο Υσξηθφο- 

αζηξνλνκηθφο  

Γισζζηθφο 

 

 

Υσξηθφο  

γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο 

Γηαηξνθήο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μεηαθνξηθνχ κέζνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο 

Πεξηβαιινληηθφο- 

ρισξίδαο  

 

 

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 5β 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 31 32 33 34 

 

35 36 37 

Πεξηγξαθή ησλ 

εηθόλσλ ζε 
επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησ

λ 

Ο ήιηνο πνπ ιέεη έλα 

πνίεκα γηα ην ζχλλεθν 
πνπ  δάθξπζε θαη 

πφηηζε έλα θξίλν θαη 

έλα θπθιάκηλν 

Γηάθνξα είδε 

ινπινπδηψλ 
πνπ 

θνπβαινχλ 

ζπιιαβέο  

Μία θακήια 

ζηελ έξεκν 

Έλα θφθαιν  Έλα έιαην 

ζην δάζνο 

Μηα θνιφλα 

αξραηνειιεληθψ
λ ρξφλσλ 

Σα δχν παηδηά παίδνπλ 

ζηεο απιή κε ηελ θφηα 
θαη ην κήιν 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 

παξαπέκπνπλ νη 
εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Κώδηθεο Υσξηθφο- 
αζηξνλνκηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
ρισξίδαο 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληη

θφο- ρισξίδαο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφ

ο- παλίδαο 

Πεξηβαιινληηθφ

ο- ρισξίδαο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληη

θφο- ρισξίδαο 

Υσξηθφο 
γισζζηθφο 

Ηζηνξηθφο  

Υσξηθφο γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Γηαηξνθήο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 

απηνχ,  νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ νξηζκέλα πνζνηηθά 

δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (26-37) απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη απφ απηέο νη 11 

απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν ελψ 1 (εηθφλα 28) εζσηεξηθφ. Παξάιιεια νη 7 βξίζθνληαη ζε 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη 5 ζε θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 41: ρσξηθφο (12 αλαθνξέο), γισζζηθφο (12 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (2 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (5 αλαθνξέο), 
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πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο (5 αλαθνξέο), δηαηξνθήο (2 αλαθνξέο), κέζνπ κεηαθνξάο (1 

αλαθνξά), ηζηνξηθφο (1 αλαθνξά), αληηθεηκέλνπ (1 αλαθνξά).  

Ο ρσξηθφο θψδηθαο (12 αλαθνξέο) δηαθξίλεηαη ζε ρσξηθφ- αζηξνλνκηθφ (2 αλαθνξέο) κε ηελ 

απεηθφληζε ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ νπξαλνχ.  

Ο γισζζηθφο θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ παλίδαο φπνπ ζηηο εηθφλεο 27, 

29, 30, 33 απεηθνλίδεηαη θάπνην δψν (θφηα, ζαιηγθάξηα, θακήια)ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ 

(ρσξηθφο θψδηθαο) θαη θάησ απφ ηελ εηθφλα ππάξρεη ε ιέμε πνπ ην ζπλνδεχεη. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ γισζζηθφ θψδηθα ν νπνίνο απεηθνλίδεηαη ζε εηθφλεο θπηψλ, δέλδξσλ,  

ινπινπδηψλ ζπλδένληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ γισζζηθφ θψδηθα κε ηνλ θψδηθα 

πεξηβαιινληηθφ- ρισξίδαο (εηθφλεο 29,30,31,35). Μέζα απφ ην ζπζρεηηζκφ γισζζηθνχ 

θψδηθα κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο θαη πεξηβαιινληηθφ- ρισξίδαο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο παξαπέκπνπλ ζε ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο 

ην έλαπζκα γηα ηελ εθκάζεζε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ ζηε ειιεληθή γιψζζα ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη δψα.  

Αθφκε  ν γισζζηθφο θψδηθαο ζπλνδεχεη εηθφλεο φπσο απηή ηνπ ήιηνπ (γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπο γξάκκαηνο Ζε) πνπ απνηειεί ρσξηθφ- αζηξνλνκηθφ θψδηθα, θαζψο είλαη ν ιακπξφηεξνο 

πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη δίλεη θσο θαη ζεξκφηεηα ζηε γε. Παξάιιεια γηα 

ηε δηδαζθαιία ηνπ Σ,η ε ιέμε ηηκφλη ζπλνδεχεη ηελ εηθφλα πνπ δείρλεη δχν ρέξηα λα θξαηνχλ 

έλα ηηκφλη απηνθηλήηνπ απνηειψληαο ηε κνλαδηθή εηθφλα ηνπ καζήκαηνο απηνχ πνπ 

βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν, απηφλ ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζ εηθφλα 29 απνηειεί εηθφλα κέζα 

ζηελ εηθφλα (φπσο θαη ε εηθφλα 22 ηνπ καζήκαηνο 3), φπνπ ηα παηδηά- ήξσεο ηνπ εγρεηξηδίνπ, 

έρνπλ αλνίμεη έλα βηβιίν θαη δηαβάδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ κέζα απφ δηαιφγνπο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα παηδηά (1 αγφξη θαη έλα θνξίηζη) θαη ζηε κεηέξα, ζηελ απιή ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπο. Παξάιιεια ζην κάζεκα απηφ ν γισζζηθφο θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ 

θψδηθα αληηθεηκέλνπ, ζηελ εηθφλα πνπ απεηθνλίδεηαη έλα θφθαιν (εηθφλα 34) αιιά θαη κε ηνλ 

ηζηνξηθφ θψδηθα ζηελ εηθφλα 36 πνπ απεηθνλίδεηαη κηα αξραηνειιεληθή θνιφλα. Οη θνιφλεο 

απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο ηεο Διιάδαο ησλ αξραίσλ ρξφλσλ γηα ην ιφγν απηφ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κηα ζπζρέηηζε ηνπ ηζηνξηθνχ κε ηνλ ρσξηθφ θψδηθα θαζψο ζηελ εηθφλα 

απηή θαλεξψλεηαη έλα ζηνηρείν ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.  

Μάζεκα 7: ‘Η αιθαβήηα’ 

πσο εηπψζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ε αλάιπζε αθνξά φιεο ηηο εηθφλεο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε ρψξν εθηφο απφ ηα επαλαιεπηηθά θεθάιαηα φπσο ην κάζεκα 
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6. Πξνρσξψληαο ζην κάζεκα 7 νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη 

καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ, λα πξνθέξνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ηα γξάκκαηα ηεο ειιεληθήο 

αιθαβήηαο Χσ, Ηη, ζο, Ππ θαη ην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα η, ζη. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

εληνπίδνπλ ηα γξάκκαηα απηά κέζα ζε ιέμεηο ή απιά θείκελα, λα δεκηνπξγνχλ ζπιιαβέο θαη 

λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ απιέο δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ιέμεηο. Δπίζεο λα 

θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην νξηζηηθφ άξζξν (ν, ε, ην) ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ εληθνχ, 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν ην ηξίην πξφζσπν εληθνχ ηνπ βνεζεηηθνχ 

ξήκαηνο „είκαη‟ αιιά θαη λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νδεγία 

„ζήθσ‟.  

Ζ εηθφλα 38 ηεο ζειίδαο 56 απεηθνλίδεη έλα πνδήιαην ζην δξφκν (εμσηεξηθφο ρψξνο ) 

φπνπ πάλσ απφ ηελ εηθφλα είλαη γξακκέλν ην γξάκκα „Ππ‟ ελψ θάησ ε ιέμε πνδήιαην 

(θψδηθαο κέζνπ κεηαθνξάο). Κάησ απφ ηελ εηθφλα 39 φπνπ δείρλεη ηξεηο ηππνπφηακνπο κέζα 

ζην λεξφ, αλαγξάθεηαη ε ιέμε ηππνπόηακνο (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο - παλίδαο)ελψ κέζα 

ζηελ εηθφλα, ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ην γξάκκα „Ηη‟. Ζ εηθφλα 40 φπσο θαη ζε θάζε κάζεκα 

(απφ ην 4 θαη κεηά) απεηθνλίδεη ηα παηδηά- ήξσεο ηνπ εγρεηξηδίνπ λα δηαβάδνπλ έλα βηβιίν 

ζηελ εηθφλα ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ δχν αγφξηα ην έλα πάλσ ζε έλα παηίλη λα ιέεη ζην άιιν 

πνπ θάζεηαη «άθε (νλνκαηηθόο θώδηθαο), έια, ζήθσ πάλσ. Πάκε κε ην παηίλη (θώδηθαο 

αληηθεηκέλνπ)». ηελ εηθφλα 41, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα αληηζηνηρίζνπλ ηα γξάκκαηα 

(θεθαιαία κε πεδά) πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δέληξα ηνπ δάζνπο (πεξηβαιινληηθφο- 

ρισξίδαο) ψζηε λα ηα εκπεδψζνπλ.  Ζ άζθεζε 3 ηεο ζειίδαο 59 δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

θπθιψζνπλ ηνπο θζφγγνπο πνπ δηδάρζεθαλ απεηθνλίδνληαο έλα θνξίηζη πνπ αγνξάδεη έλα 

παγσηφ απ‟ ην παγσηαηδίδηθν (εμσηεξηθφο ρψξνο): «Πσ!Πσ! Έλα παγσηό (θψδηθαο 

δηαηξνθήο) παγσκέλν δξνζεξό. ίγνπξα ζα ην αγνξάζσ θαη κε γεύζε ζα ρνξηάζσ θη ύζηεξα, 

πξηλ θύγσ ζα δεηήζσ θη άιιν ιίγν» .  

Ζ εηθφλα 43 δείρλεη έλα γειαζηφ ζχλλεθν πνπ θνξάεη έλα θαπέιν (ελδπκαηνινγηθφο 

θψδηθαο) κε ην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα „ζη‟ θαη ξίρλεη ζηαγφλεο πξνο ην έδαθνο νη νπνίεο 

πεξηέρνπλ ηα θσλήεληα έηζη ψζηε ν καζεηήο λα ζρεκαηίζεη ζπιιαβέο κε ην „ζη‟ θαη ηα 

θσλήεληα. Οη ζηαγφλεο πέθηνπλ ζην έδαθνο φπνπ κε πνιχρξσκα κεγάια ζε κέγεζνο 

γξάκκαηα ζρεκαηίδεηαη ε ιέμε ηέινο. Ζ ιέμε ηέινο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ζίγκα ηειηθφ „ο‟ ην νπνίν κπαίλεη ζην ηέινο θάζε ιέμεο (θψδηθαο γισζζηθφο- γξακκάησλ). 

 Οη εηθφλεο 44-50 αλήθνπλ ζηελ άζθεζε 9 ηεο ζειίδαο 63 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη 

δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα θαη λα δηαβάζνπλ ηε ιέμε θάησ απφ απηή. 

Οη θψδηθεο ζεκεηψλνληαη κε βάζε ηε ιέμε ε νπνία είλαη γξακκέλε θάησ απφ ηελ εηθφλα.  
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Έηζη ζηελ εηθφλα 44 απεηθνλίδεηαη έλα παιάηη θαη ζπγθεθξηκέλα ην παιάηη ηνπ Σαδ Μαράι 

ζηελ Ηλδία (δηαπνιηηηζκηθφο θψδηθαο) ελψ ε εηθφλα 45 δείρλεη θάπνηνλ (δελ είλαη μεθάζαξν 

αλ είλαη καζεηήο ή δάζθαινο) λα γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (εζσηεξηθφο ρψξνο) 

ηε ιέμε πίλαθαο (γισζζηθφο θψδηθαο). Σν ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 46 απεηθνλίδεη έλα πνηάκη θαη 

ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο είλαη γξακκέλε ε ιέμε πνηάκη (ρσξηθφο θψδηθαο), ελψ ζην 

ζθίηζν 47 είλαη δσγξαθηζκέλε κία λνζνθφκα ε νπνία πεξπαηά θξαηψληαο ηα θάξκαθα ζηνλ 

δηάδξνκν ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θάησ αλαγξάθεηαη ε ιέμε λνζνθόκα (θψδηθαο επαγγέικαηνο). 

Ζ εηθφλα 48 απεηθνλίδεη δχν πεξηζηέξηα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο) ηα νπνία 

βξίζθνληαη πάλσ ζε θεξακίδηα (εμσηεξηθφο ρψξνο), ε εηθφλα 49 έλα παηδί πνπ παίδεη κε ηε 

κπάια ηνπ ζηε θχζε (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ) θαη θάησ απφ ην ζθίηζν απηφ αλαγξάθεηαη 

ην φλνκα ηνπ παηδηνχ ηάζεο (νλνκαηηθφο θψδηθαο) θαη ηέινο ζηελ εηθφλα 50 βξίζθεηαη έλα 

αζηέξη ζηνλ νπξαλφ (ρσξηθφο- αζηξνλνκηθφο θψδηθαο). Ζ ηειεπηαία εηθφλα ηνπ καζήκαηνο 

δείρλεη δχν παηδηά, έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη πνπ κηινχλ κεηαμχ ηνπο: «Έια, ηάζε 

(νλνκαηηθφο θψδηθαο). ήθσ πάλσ. Πάξε έλα θάζηαλν (θψδηθαο δηαηξνθήο)» θαη ην αγφξη 

απαληά: «Δζύ, πάξε έλα θεξάζη (θώδηθαο δηαηξνθήο)». Σα δχν παηδηά βξίζθνληαη ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ην αγφξη θάζεηαη ζηα ζθαιηά ελφο ζπηηηνχ. ην θφλην 

δηαθξίλεηαη έλα αζηηθφ ηνπίν. 

Πίλαθαο 

κάζεκα 7α 

Γεδνκέλα- Αλάιπζε 

Α.α εηθόλαο 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Πεξηγξαθή 
ησλ εηθόλσλ 

ζε επίπεδν 
εηθνλνγξακκ

άησλ 

Έλα 
πνδήιαην 

3 ηππνπφηα-
κνη ζην 

λεξφ 

ηα παηδηά/ ήξσεο 
ηνπ εγρεηξηδίνπ 

δηαβάδνπλ έλα 
βηβιίν φπνπ έλα 

αγφξη θάλεη παηίλη 

θαη παξνηξχλεη 
θαη ην άιιν παηδί 

ηνπ ζθίηζνπ 

Γέληξα πνπ 
πεξηέρνπλ 

γξάκκαηα ζε 
έλα δάζνο 

Έλα θνξίηζη 
πνπ αγνξάδεη 

παγσηφ απφ ην 
παγσηαηδίδηθν 

χλλεθν 
πνπ κε ηηο 

ζηαγφλεο 
ηνπ πνηίδεη 

ηε ιέμε 

«ηέινο» 

Παιάηη ηνπ 
Σαδ Μαράι 

Πίλαθαο 
ζρνιηθήο 

ηάμεο 

Έλα πνηάκη 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπ

λ νη εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφ
ο ρψξνο- 

θηηζκέλν –

πεξηβάι- 

ινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ
φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάι-

ινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Κώδηθεο Υσξηθφο- 
αζηηθφο 

Γισζζη -
θφο 

Μεηαθνξη
θνχ κέζνπ 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Κψδηθαο 
πεξηβαιινλ

ηηθφο- 
παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληη
θφο- ρισξίδαο   

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγη- 

θφο  

Γηαηξνθήο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Γηαπνιηηη-
ζκηθφο  

Υσξηθφο  

Γισζζη-

θφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 
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Πίλαθαο κάζεκα 

7β 
Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 47 48 49 50 51 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ 

Ννζνθφκα ε νπνία πεξπαηά 
θξαηψληαο θάξκαθα ζηνλ 

δηάδξνκν ηνπ λνζνθνκείνπ 

Γχν πεξηζηέξηα 
(καχξν θαη άζπξν) 

ζηα θεξακίδηα  

Έλα παηδί (ν ηάζεο φπσο 
αλαγξάθεηαη ζην θάησ κέξνο 

ηεο εηθφλαο ) κε ηε κπάια 

ηνπ 

Έλα αζηέξη ζηνλ 
νπξαλφ 

Έλα αγφξη θαη έλα 
θνξίηζη πνπ κηινχλ έμσ 

απφ έλα ζπίηη κε θφλην 

ηελ πφιε 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαηνο  

Δλδπκαηνινγηθφο  

 

 

Υσξηθφο- αζηηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 

παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ  

 

Υσξηθφο-
Αζηξνλνκηθφο    

Γισζζηθφο  

 

Υσξηθφο- αζηηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Γηαηξνθήο  

  

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 7 νη 

νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. 

Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (38-51) απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη παξαπέκπνπλ ζε ρψξν. ην 

κάζεκα απηφ 12 είλαη νη εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν ελψ δχν είλαη απηέο 

ζε εζσηεξηθφ. Παξάιιεια 6 απεηθνλίδνπλ θπζηθφ πεξηβάιινλ ελψ 8 θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 45: ρσξηθφο (14 αλαθνξέο), γισζζηθφο (14 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (3 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (1 αλαθνξά), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο 

(2 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο (1 αλαθνξά), δηαηξνθήο (2 αλαθνξέο), ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ (2 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (2 αλαθνξέο), ελδπκαηνινγηθφο (2 αλαθνξέο), κέζνπ 

κεηαθνξάο (1 αλαθνξά), πνιηηηζκηθφο (1 αλαθνξά). Ο ρσξηθφο θψδηθαο (14 αλαθνξέο) 

δηαθξίλεηαη ζε αζηξνλνκηθφ (1 αλαθνξά) θαη αζηηθνχ ηνπίνπ (1 αλαθνξά). 

        Ο γισζζηθφο θψδηθαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο πνπ ζπλνδεχνπλ κηα εηθφλα, νη 

νπνίεο ζην κάζεκα απηφ, είηε απνηεινχλ ην φλνκα ηεο εηθφλαο είηε δίλνληαη κε κνξθή 

δηαιφγσλ, ζπζρεηίδεηαη αξρηθά ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κε ηνλ νλνκαηηθφ θψδηθα θαη ηηο 

εηθφλεο 40, 49 θαη 51, φπνπ αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα παηδηψλ ηα νπνία απεηθνλίδνληαη 

(άθεο, ηάζεο=2 θνξέο). Σα νλφκαηα απηά μεθηλνχλ απφ ην γξάκκα ζίγκα πνπ είλαη ην 

γξάκκα πνπ δηδάζθεηαη ζην κάζεκα 7 (θαη ζπγθεθξηκέλα απφ „ζη‟) γηα ην ιφγν απηφ 

παξαηεξείηαη κηα ζχλδεζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα κε ηνλ νλνκαηηθφ. ηε ζπλέρεηα, ε 

απεηθφληζε αληηθεηκέλσλ φπσο ην παηίλη πνπ αλαθέξεηαη ζην δηάινγν κεηαμχ ησλ δχν 

αγνξηψλ ζπλδέεηαη επίζεο κε ην γισζζηθφ θψδηθα. Αθφκε νη θψδηθεο πεξηβαιινληηθφο- 
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παλίδαο κε ηελ απεηθφληζε ησλ ηππνπφηακσλ αιιά θαη ησλ πεξηζηεξηψλ ζηε ζηέγε (εηθφλεο 

39, 48), ν θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο ρισξίδαο πνπ δίλεηαη κέζα απφ ηελ εηθφλα- άζθεζε 41, 

αιιά θαη ην πνηάκη ηεο εηθφλαο 46 (ρσξηθφο θψδηθαο- θπζηθφ πεξηβάιινλ) ζπζρεηίδνληαη κε 

ην γισζζηθφ θψδηθα, θαζψο κέζα απφ ηηο εηθφλεο ησλ δψσλ θαη ηεο θχζεο νη καζεηέο 

καζαίλνπλ ηα γξάκκαηα αιιά θαη εμαζθνχληαη ζε απηά πξνθνξηθά θαη γξαπηά.  

Δπίζεο, ζηελ εηθφλα 42 ν θψδηθαο επαγγέικαηνο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ελδπκαηνινγηθφ θαη 

ηνλ ρσξηθφ θψδηθα, θαζψο ε γπλαίθα πνπ δνπιεχεη ζε παγσηαηδίδηθν θνξά άζπξα ξνχρα θαη 

θαπέιν, ζπκίδνληαο ηνπο πιαλφδηνπο παγσηαηδήδεο ησλ παιαηφηεξσλ εηψλ. Παξάιιεια ζηελ 

εηθφλα απηή ππάξρεη θαη ν θψδηθαο ηεο δηαηξνθήο πνπ πξνθχπηεη απφ ην παγσηφ ην νπνίν 

δίλεη ε γπλαίθα ζην θνξηηζάθη.  Έπεηηα, ν ρσξηθφο θαη ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο κε απηφλ 

ηνπ επαγγέικαηνο ζπλδένληαη ζηελ εηθφλα 47 ζηε λνζνθφκα πνπ πεξπαηά ζην δηάδξνκν ηνπ 

λνζνθνκείνπ θνξψληαο ηελ άζπξε ζηνιή ηεο. Ο θψδηθαο ηεο δηαηξνθήο θαη ν γισζζηθφο 

θψδηθαο ζπζρεηίδνληαη ζηνλ δηάινγν πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ εηθφλα 51 κεηαμχ ελφο αγνξηνχ 

θαη ελφο θνξηηζηνχ πνπ βξίζθνληαη κε θφλην έλα αζηηθφ ηνπίν θαη πξνζθέξνπλ ν έλαο ζηνλ 

άιιν θάζηαλα θαη κήια.  

ην κάζεκα απηφ ν γισζζηθφο θψδηθαο ζρεηίδεηαη αθφκε κε απηφλ ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο 

ζηελ εηθφλα 38 ζηελ νπνία ππάξρεη έλα πνδήιαην, κε ηνλ ρσξηθφ- αζηξνλνκηθφ (εηθφλα 50) 

αιιά θαη κε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ (εηθφλα 44). ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 44 ππάξρεη ην παιάηη ηνπ 

Σαδ Μαράι ηεο Ηλδίαο ην νπνίν απνηειεί κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκίαο  θαη ζηελ εηθφλα 

απηή ζα κπνξνχζε λα ζπκίζεη ζηνπο καζεηέο ην παιάηη ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Αιαληίλ 

ή αθφκε θαη λα ηνπο θέξεη κλήκεο απφ ηε ρψξα ηνπο. Αθφκε ην κλεκείν απηφ απνηειεί έλα 

νίθεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ρσξηθφ θψδηθα ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζπζρέηηζε ηνπ ρσξηθνχ 

θψδηθα κε ηνλ πνιηηηζκηθφ. 

 Δπηπξφζζεηα, ζηελ εηθφλα 43 απεηθνλίδεηαη έλα ζχλλεθν πνπ ξίρλεη ηηο ζηαγφλεο ηνπ, 

κέζα ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπιιαβέο (ή δεηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο λα βάινπλ ηηο 

ζπιιαβέο), πάλσ ζηε ιέμε ηέινο ε νπνία είλαη γξακκέλε κε πνιχρξσκνπο θζφγγνπο θαη 

ηνπνζεηεκέλε ζηε γε. Ζ ιέμε ηέινο νξίδεη κέζα απφ ηα βειάθηα πνπ ππάξρνπλ ζην ηειεπηαίν 

ηεο γξάκκα „ο‟ ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο γηα ην πνχ κπαίλεη ην γξάκκα απηφ. Έηζη 

παξαηεξείηαη θαη εδψ πσο ε εηθφλα κέζα απφ ηε ιέμε ηέινο αιιά θαη ηηο ζηαγφλεο ηνπ 

ζχλλεθνπ πξνζπαζεί λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ηε ρξήζε ησλ θζφγγσλ θαη ην ζρεκαηηζκφ 

ζπιιαβψλ θάηη πνπ νδεγεί ζηε ζπζρέηηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθίηζνπ ην νπνίν απεηθνλίδεη 

έλα θπζηθφ θαηλφκελν (βξνρή) κε ην γισζζηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα γξακκαηηθφ θψδηθα.  
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Μάζεκα 8 : ‘Η αιθαβήηα’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο 8 είλαη ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ, λα πξνθέξνπλ θαη  

λα δηαβάδνπλ ηα γξάκκαηα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηαο :Τπ, Γγ, Θζ, Ρξ, λα ηα εληνπίδνπλ κέζα 

ζε ιέμεηο ή ζε απιά θείκελα, λα δεκηνπξγνχλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζπιιαβέο, λα δηαβάδνπλ 

θαη λα γξάθνπλ δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ιέμεηο, λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 

„πάξε‟ θαη ηνπ ραηξεηηζκνχ „θαιεκέξα‟ θαη λα καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ πξνθνξηθφ 

ηνπο ιφγν ην πξψην θαη δεχηεξν πξφζσπν ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο (εγψ- εζχ).  

Ζ εηθφλα 52 ηεο ζειίδαο 68 γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξάκκαηνο „Θζ‟ απεηθνλίδεη ηε 

ζάιαζζα ηνλ νπξαλφ θαη έλα θάξν (ρσξηθφο θψδηθαο- θπζηθφ πεξηβάιινλ), ελψ ε εηθφλα 53 

ηε ξφδα ελφο θαξνηζηνχ (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ „Ρξ‟. ηελ εηθφλα 54 

θαη γηα ην „Τπ‟ απεηθνλίδεηαη ζε ξεαιηζηηθφ ζθίηζν έλα ππνβξχρην θάησ απφ ηε ζάιαζζα 

(θψδηθαο κέζνπ κεηαθνξάο), ελψ ζηελ εηθφλα 55 ηα παηδηά- ήξσεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

δηαβάδνπλ ην παιηφ βηβιίν ην νπνίν απεηθνλίδεη έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη πνπ κηινχλ κεηαμχ 

ηνπο: «Καιεκέξα, Έιελα (νλνκαηηθόο θώδηθαο). Πάξε έλα γάια (θώδηθαο δηαηξνθήο), 

«Καιεκέξα, Μάλν (νλνκαηηθόο θώδηθαο). Δζύ πάξε έλα θαιάζη κήια (θώδηθαο δηαηξνθήο)».  

ηελ εηθφλα 56 δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα θπθιψζνπλ ηα γξάκκαηα (γισζζηθφο θψδηθαο) 

ηα νπνία έκαζαλ ζε απηφ ην κάζεκα κέζα ζε έλα παξακχζη, ην παξακχζη ηεο γηαγηάο: «Ζ 

γηαγηά θάζε Κπξηαθή έιεγε έλα παξακύζη (θώδηθαο κπζηθόο- παξακπζηνύ). Έλα παξακύζη ηόζν 

καγηθό! Μίιαγε ζηγαλά, πνιύ ζηγαλά, γηα παιάηηα, γηα θαθέο κάγηζζεο, γηα λάλνπο (θώδηθαο 

κπζηθόο- παξακπζηνύ)… ύζηεξα ηεο έιεγα εγώ ζηγαλά: γηαγηά όηαλ κνπ γειάο, γέια κνπ έλα 

παξακύζη». ηελ εηθφλα βξίζθεηαη θαζηζκέλε ε γηαγηά ζηελ θαξέθια ηνπ ζπηηηνχ ηεο 

(εζσηεξηθφο ρψξνο) θαη δίπια ηεο, ζην πάησκα ηα δχν εγγφληα ηεο. ην θφλην ππάξρεη έλαο 

δξάθνο, θάζηξν, κάγηζζα θαη λάλνη (θψδηθαο κπζηθφο-παξακπζηνχ) ελψ ζην πίζσ κέξνο ηεο 

εηθφλαο απιψλεηαη ε λχρηα κε η‟ αζηέξηα ηεο.  

 ην ζθίηζν ηεο εηθφλαο 57 δηαθξίλνληαη ζθελέο ηλδηάλσλ, ηγθινχ αιιά θαη ζπίηηα 

δπηηθψλ αιιά θαη αζηαηηθψλ πξνηχπσλ (δηαπνιηηηζκηθφο θψδηθαο)  πνπ πεξηέρνπλ ζπιιαβέο 

θαη δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο (γισζζηθφο θψδηθαο). Οη εηθφλα 58 

απεηθνλίδεη έλα ηεγάλη ζην κάηη ηεο θνπδίλαο θαη θάησ απφ ηελ εηθφλα είλαη γξακκέλε ε ιέμε 

ηεγάλη (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ), ζηελ εηθφλα 59 ην παξάζπξν ζπηηηνχ (θψδηθαο θαηνηθίαο) θαη 

απφ θάησ ε ιέμε παξάζπξν (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) ελψ ζηελ εηθφλα 60 έλα αγόξη πνπ 

πεξπαηά ζην δξφκν (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ) θαη ζηελ 61 έλαο πνιχρξσκνο παπαγάινο  

πάλσ ζε έλα δέληξν (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο). ηελ εηθφλα 62 κηα γπλαίθα κε έλα 

αγφξη (πηζαλφηαηα κεηέξα θαη γηφο) κηινχλ έμσ απφ έλα πεξίπηεξν (εμσηεξηθφο ρψξνο) ζην 
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νπνίν ππάξρεη έλα ςπγείν παγσηνχ κε ζήκα ηεο γλσζηήο κάξθαο „Έβγα‟: Έια Μάλν 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο). Πάξε έλα παγσηό (θώδηθαο δηαηξνθήο), «Α! παγσηό!». ηε ζπλέρεηα 

ζηελ εηθφλα 63 δηαθξίλεηαη ε ίδηα  γπλαίθα κέζα ζην ζπίηη (ρσξηθφο θψδηθαο- θαηνηθίαο) θαη 

ηξία παηδία δχν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη. Ζ κεηέξα θξαηψληαο κηα πηαηέια κε θξνχηα ηνπο 

ιέεη: «Έιελα (νλνκαηηθόο θώδηθαο), πάξε έλα κήιν(θώδηθαο δηαηξνθήο). Μάλν (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο), πάξε έλα θεξάζη (θώδηθαο δηαηξνθήο), Πάξε (νλνκαηηθόο θώδηθαο), εζύ πάξε έλα 

πεπόλη (θώδηθαο δηαηξνθήο)».  

ηελ άζθεζε 9 ηεο ζειίδαο 76 ηξεηο εηθφλεο απεηθνλίδνπλ αξρηθά κία γπλαίθα ζε έλα 

παληνπσιείν λα θνξάεη κηα άζπξε πνδηά (ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο) θάηη πνπ δείρλεη πσο 

δνπιεχεη εθεί σο πσιήηξηα (θψδηθαο επαγγέικαηνο) λα δίλεη ζηελ εηθφλα 64 έλα παγσηφ ζε 

έλα παηδί ιέγνληαο ηνπ: «Πάξε έλα παγσηό (θώδηθαο δηαηξνθήο)», ζηε ζπλέρεηα (εηθφλα 65) 

ζε έλα άιιν αγφξη λα πξνζθέξεη γάια: «Πάξε έλα πνηήξη γάια (θώδηθαο δηαηξνθήο)» ελψ 

ηέινο ζηελ εηθφλα 66 ζε έλα θνξίηζη λα δίλεη ηπξί: «Πάξε ην ηπξί (θώδηθαο δηαηξνθήο)». 

Πίλαθαο 

κάζεκα 8α 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

Πεξηγξαθή 
ησλ 

εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 
εηθνλνγξακ

κάησλ 

Ζ ζάιαζζα 
θαη έλαο 

θάξνο 

Μηα ξφδα 
ελφο 

θαξνηζηνχ 

Έλα 
ππνβξχρην 

ζηε 
ζάιαζζα 

Σα παηδηά ηνπ 
εγρεηξηδίνπ 

δηαβάδνπλ έλα 
βηβιίν φπνπ έλα 

αγφξη θαη έλα 

θνξίηζη 

ζπλνκηινχλ  

Σν 
παξακχζη 

ηεο γηαγηάο 

Ηλδηάληθεο 
ζθελέο, ηγθινχ 

θαη ζπίηηα 
δπηηθνχ θαη 

αζηαηηθνχ 

πνιηηηζκνχ 

κέζα ζηα νπνία 

ππάξρνπλ 
ζπιιαβέο γηα ην 

ζρεκαηηζκφ 

ιέμεσλ 

Έλα ηεγάλη Έλα 
παξάζπξν 

ζπηηηνχ 

Έλα 
αγφξη 

πνπ 
πεξπαηά 

Σερλνηξνπί
α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηη
θφ 

ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 

παξαπέκπν
πλ νη 

εηθόλεο 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ  

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθ

φο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιι
νλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλ
νπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μέζνπ 
κεηαθνξάο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Γηαηξνθήο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μπζηθφο-
παξακπζηνχ   

Υσξηθφο- 

θαηνηθίαο 

Γισζζηθφο 

Γηαπνιηηηζκνχ  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλ
νπ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέ-
λνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζη-
θφο 

Διεχζε-

ξνπ 

ρξφλνπ 

 

Πίλαθαο κάζεκα 

8β 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 61 62 63 64 65 66 

Πεξηγξαθή ησλ 

εηθόλσλ ζε επίπεδν 
εηθνλνγξακκάησλ 

Έλαο παπαγάινο 

ζε έλα θιαξί 

Μηα γπλαίθα 

πξνζθέξεη παγσηφ 
ζε έλα αγφξη έμσ 

απφ έλα πεξίπηεξν 

Μηα γπλαίθα 

πξνζθέξεη 
θξνχηα ζε 

ηξία παηδηά 

Ζ πσιήηξηα ελφο 

παληνπσιείνπ 
πξνζθέξεη παγσηφ 

ζε έλα αγφξη  

Ζ πσιήηξηα ελφο 

παληνπσιείνπ 
πξνζθέξεη έλα 

πνηήξη γάια ζε έλα 

αγφξη 

Ζ πσιήηξηα ελφο 

παληνπσιείνπ 
πξνζθέξεη ηπξί ζε έλα 

θνξίηζη  

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 
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Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο-  

θηηζκέλν πεξηβάιινλ  

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 

παλίδαο 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Γηαηξνθήο  

Γηαθήκηζεο  

Γηαπνιηηηζκηθφο  

 

Υσξηθφο- 

θαηνηθίαο 

γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Γηαηξνθήο  

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγηθφο  

Γηαηξνθήο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγηθφο  

Γηαηξνθήο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγηθφο  

Γηαηξνθήο 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο  8 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (52-66) απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα 

θαη νη 9 απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν ελψ νη 6 εζσηεξηθφ. Παξάιιεια 6 εηθφλεο 

απεηθνλίδνπλ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 9 θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 55: ρσξηθφο (15 αλαθνξέο), γισζζηθφο (15 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (4 αλαθνξέο), δηαηξνθήο (6 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (3 αλαθνξέο), 

ελδπκαηνινγηθφο (3 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (3 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (1 

αλαθνξά), κπζηθφο- παξακπζηνχ (1 αλαθνξά), κεζψλ κεηαθνξάο (1 αλαθνξά), πνιηηηζκηθφο 

(2 αλαθνξέο), δηαθήκηζεο (1 αλαθνξά). Ο ρσξηθφο θψδηθαο (15 αλαθνξέο) δηαθξίλεηαη ζε 

ρσξηθφ θψδηθα θαηνηθίαο (2 αλαθνξέο).  

Αξρηθά παξαηεξείηαη κέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο ησλ εηθφλσλ 55, 62, 63, 64, 65, 66 κία 

ζχλδεζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα κε ηνλ  νλνκαηηθφ  θαη κε απηφλ ηεο δηαηξνθήο. Σν ζθίηζν 

55, απνηειεί εηθφλα κέζα ζηελ εηθφλα, φπνπ νη καζεηέο- ήξσεο ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαβάδνπλ 

έλα παιηφ βηβιίν, κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη έλαο δηάινγνο κεηαμχ δχν παηδηψλ φπνπ ην 

έλα θσλάδνληαο ην φλνκα ηνπ άιινπ (Μάλν, Έιελα) πξνζθέξνπλ θξνχηα θαη γάια. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ζηηο εηθφλεο 62 θαη 63 φπνπ κία γπλαίθα πξνζθέξεη παγσηφ ζηνλ Μάλν θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε εζσηεξηθφ ρψξν ζπηηηνχ ε ίδηα γπλαίθα πξνζθέξεη ζηελ Έιελα ην Μάλν θαη ηνλ 

Πάξε θξνχηα. Θα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί ζην ζεκείν απηφ πσο ζηελ εηθφλα 62 ε γπλαίθα κε 

ην αγφξη βξίζθνληαη έμσ απφ έλα πεξίπηεξν απφ ην νπνίν έρνπλ αγνξάζεη ην παγσηφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ςπγείν ηνπ πεξίπηεξνπ είλαη ηεο κάξθαο παγσηψλ „Έβγα‟ θαζψο ππάξρεη 

ζην ςπγείν ην ινγφηππν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο (θψδηθαο δηαθήκηζεο). 
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 Παξάιιεια ην πεξίπηεξν απνηειεί έλα κηθξνθαηάζηεκα ην νπνίν ππάξρεη κφλν ζηελ 

Διιάδα γηα ην ιφγν απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλα ζηνηρείν δηαπνιηηηζκηθφ θαη λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηνλ ρσξηθφ- εζληθφ θψδηθα. 

 Έπεηηα, νη εηθφλεο 64, 65, 66 πνπ δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο 

δηαιφγνπο δείρλνπλ κία γπλαίθα ππάιιειν ζνχπεξ κάξθεη, λα δίλεη θαηά ζεηξά ζε 3 παηδηά (2 

αγφξηα, 1 θνξίηζη), παγσηφ, γάια θαη ηπξί. ε φιεο απηέο ηηο εηθφλεο ππάξρεη  ν ρσξηθφο 

θψδηθαο (ζνχπεξ κάξθεη) ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα δηαηξνθήο („πάξε έλα παγσηό‟). 

Παξάιιεια, ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ελδπκαηνινγηθνχ θψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο άζπξεο 

πνδηάο κε ηνλ θψδηθα επαγγέικαηνο ηεο ππάιιεινπ πνπ δνπιεχεη ζην ζνχπεξ κάξθεη  

(ρσξηθφο θψδηθαο). Δπίζεο, φζν αθνξά ηα ηξφθηκα πνπ επηιέγνληαη ζην κάζεκα απηφ, είλαη 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πγηεηλά θαη βαζηθά πξντφληα φπσο θξνχηα, γάια, ηπξί  έηζη ψζηε λα 

δηδαρζνχλ νη καζεηέο ηελ ειιεληθή γιψζζα αιιά παξάιιεια λα κάζνπλ ηελ αμία ησλ 

πξντφλησλ δηαηξνθήο. Αθφκε επηιέγεηαη ην παγσηφ θαζψο είλαη έλα γιχθηζκα πνπ φια ηα 

παηδηά  αγαπνχλ θαη ιαρηαξνχλ λα γεπηνχλ.  

ην κάζεκα απηφ ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θαηλνχξησλ 

γξακκάησλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηθφλσλ πνπ απεηθνλίδνπλ αληηθείκελα φπσο είλαη ε ξφδα 

(εηθφλα 53), ην ηεγάλη (εηθφλα 58), ην παξάζπξν (εηθφλα 59). Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη κηα 

ζρέζε πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζην γισζζηθφ θψδηθα θαη ζηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ 

γξακκάησλ (Ρξ) αιιά θαη ζηελ επαλάιεςε ησλ ήδε δηδαρζέλησλ (Ση θαη Ππ) κέζα απφ 

ιέμεηο πνπ απεηθνλίδνπλ αληηθείκελα πνπ ν καζεηήο γλσξίδεη. Με ηνλ ίδην ηξφπν ε 

απεηθφληζε ηεο ζάιαζζαο ζην ζθίηζν 52 (ρσξηθφο θψδηθαο), ην ππνβξχρην ζην ζθίηζν 54 

(θψδηθαο κεηαθνξηθνχ κέζνπ), ην αγφξη πνπ θάλεη βφιηα ζηελ εμνρή ζηελ εηθφλα 60 

(θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ) θαη ν παπαγάινο ζηελ εηθφλα 61 (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- 

παλίδαο) ζρεηίδνληαη κε ηνλ γισζζηθφ θψδηθα ελψ φιεο απεηθνλίδνληαη ζε θπζηθφ 

πεξηβάιινλ.  

ηελ εηθφλα 56 ε γηαγηά αθεγείηαη έλα παξακχζη ζηα εγγφληα ηεο θαη νη εηθφλεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε θαληαζία ησλ παηδηψλ νη νπνίεο δίλνληαη ζε έλα ζπλλεθάθη πνπ θαιχπηεη ην 

θφλην ηεο εηθφλαο πεξηιακβάλνπλ δξάθνπο, παιάηηα, λάλνπο θαη κάγηζζεο. ην θείκελν πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ εηθφλα δίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αθεγείηαη ε γηαγηά ην παξακχζη «ζηγαλά, 

πνιύ ζηγαλά» θαζψο επίζεο, ν κπζηθφο θψδηθαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ παξακπζηνχ πνπ 

ππάξρεη ζηελ εηθφλα εθθξάδεηαη κέζα απφ θαληαζηαθά ζηνηρεία φπσο ν δξάθνο, νη λάλνη, ε 

κάγηζζα πνπ παξαπέκπνπλ ζηα ιατθά ειιεληθά παξακχζηα. Αθφκε ε επηινγή ηεο γηαγηάο γηα 

ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ ζηα εγγφληα ηεο απνηειεί κηα ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα πνπ 
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ππάξρεη παγθνζκίσο, πξάγκα πνπ ηελ θαζηζηά νηθεία γηα ηνπο καζεηέο ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεηαη ην εγρεηξίδην.  

Σέινο, ζηελ εηθφλα 57, ν ρσξηθφο θψδηθαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν θψδηθαο θαηνηθίαο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην γισζζηθφ. ηελ εηθφλα ππάξρνπλ 

ηξία δηαθνξεηηθά είδε θαηνηθίαο κέζα ζηα νπνία ππάξρνπλ ζπιιαβέο. Οη θαηνηθίεο απηέο 

είλαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά νη ζθελέο θαη ηα νηθήκαηα ησλ ηλδηάλσλ, νη θαηνηθίεο 

δπηηθνχ θφζκνπ θαη ηα ηγθινχ. Μέζα ζηελ εηθφλα απηή θαη κέζσ ησλ θαηνηθηψλ 

ζπλαληηνχληαη ηξείο πνιηηηζκνί: ν πνιηηηζκφο ησλ ηλδηάλσλ, ν δπηηθφο ηξφπνο δσήο θαη ν 

πνιηηηζκφο ησλ Δζθηκψσλ δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην καζεηή λα έξζεη ζε επαθή θαη λα 

γλσξίζεη πνχ δνπλ άιινη πνιηηηζκνί κέζα απφ κία άζθεζε γισζζηθνχ πεξηερνκέλνπ.   

Μάζεκα 10: ‘Η αιθαβήηα’ 

Μεηά απφ ην επαλαιεπηηθφ κάζεκα 9 νη εηθφλεο ηνπ νπνίνπ φπσο έρεη αλαθεξζεί δελ 

αλαιχνληαη ζπλερίδεηαη ε αλάιπζε κε ην κάζεκα 10. Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο 10 

ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ, λα πξνθέξνπλ, λα 

δηαβάδνπλ θαη λα εληνπίδνπλ κέζα ζε ιέμεηο ηα γξάκκαηα Υρ, Γδ, Φθ, Ββ, λα δεκηνπξγνχλ 

πξνθνξηθά θαη γξαπηά  ζπιιαβέο θαη λα ηηο εληνπίδνπλ κέζα ζε ιέμεηο, λα δηαβάδνπλ θαη λα 

γξάθνπλ απιέο δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο θαη πνιπζχιιαβεο ιέμεηο, λα δηαβάδνπλ, λα 

γξάθνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νδεγία «δψζε», λα ρξεζηκνπνηνχλ ην νξηζηηθφ άξζξν (ν, 

ε, ην) ζηηο ιέμεηο πνπ γλσξίδνπλ, αιιά λα αλαγλσξίδνπλ θαη ην αφξηζην έλαο- κία – έλα 

κπξνζηά απφ ηα νπζηαζηηθά πνπ έκαζαλ.  

Ξεθηλψληαο κε ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ηφπν αξρηθά ζηελ εηθφλα 

67 θαη γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ γξάκκαηνο „Υρ‟ ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν απεηθνλίδεη κηα ρειψλα 

ζηε θχζε . Κάησ απφ ηελ εηθφλα αλαγξάθεηαη ε ιέμε ρειώλα (πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο). 

ηελ εηθφλα 68 ην δέκα (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) δπγίδεηαη ζηελ δπγαξηά ηνπ ηαρπδξνκείνπ 

(εζσηεξηθφο ρψξνο) ελψ ζηελ εηθφλα 69 ηα παηδηά ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαβάδνπλ έλα βηβιίν ζην 

νπνίν δχν παηδηά έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη κηινχλ κεηαμχ ηνπο ζε έλα εζσηεξηθφ ρψξν πνπ 

ππάξρεη έλα ηξαπέδη θαη κηα βηβιηνζήθε: «Καηεξίλα (νλνκαηηθόο θώδηθαο), δώζε κνπ ην βάδν 

(θώδηθαο αληηθεηκέλνπ) ζε παξαθαιώ», «Μηράιε, πάξε ην βάδν θαη ηξία γαξύθαιια (θώδηθαο 

πεξηβαιινληηθόο-ρισξίδαο)».  

Σελ εηθφλα 70, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ν Γηνγέλεο (νλνκαηηθφο θψδηθαο) ληπκέλνο κε 

αξραηνειιεληθφ έλδπκα (ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο) λα θσλάδεη θξαηψληαο έλα θαλάξη 

(θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) κέζα ζηα ζηελά ηεο Αξραίαο Αζήλαο (ηνπσλπκηαθφο θψδηθαο) 
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αλάκεζα ζηνπο λανχο θαη ηα ζπίηηα (ηζηνξηθφο θψδηθαο) ζπκπιεξψλεη ην θείκελν: «Μηα θνξά 

θαη έλαλ θαηξό (ηζηνξηθόο θώδηθαο), ζην κεγάιν ην ρσξηό (ρσξηθόο θώδηθαο), ν Γηνγέλεο 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο) όιν ράξε θώηηδε κε ην θαλάξη (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ) δεμηά θαη 

αξηζηεξά, ζηα ζνθάθηα ζηα ζηελά (ρσξηθόο θώδηθαο). Ξάθλνπ, δύλακε κεγάιε βάδεη θαη 

θσλάδεη: Άλζξσπνη, άλζξσπνη πνύ είζηε κέζα ζην ζθνηάδη; θη νιόγπξα θνηηάδεη».  

ηελ εηθφλα 71 ν κάγνο ηνπ εγρεηξηδίνπ βξίζθεηαη πεζκέλνο ζην εξγαζηήξηφ καγείαο ηνπ 

(εζσηεξηθφο ρψξνο) θαη δεηά κε ηε κνξθή άζθεζεο γηα ηνπο καζεηέο λα μερσξίζνπλ ηα 

γξάκκαηα „ρ‟ θαη „θ‟ έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη ε πξφηαζε: «Καηεξίλα (νλνκαηηθόο θώδηθαο) 

δώζε κνπ ην βάδν (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ)». ηε ζπλέρεηα νη εηθφλεο 72- 79 αλήθνπλ ζηελ 

άζθεζε 7 ηεο ζειίδαο 100 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, φπνπ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα θαη λα δηαβάδνπλ ηε ιέμε θάησ απφ απηή. ην ζθίηζν ηεο εηθφλαο 

72 ππάξρεη έλα ραιί (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) δηπισκέλν κέζα ζε εζσηεξηθφ ρψξν (θψδηθαο 

ρσξηθφο- θαηνηθίαο), ε εηθφλα ηνπ ζθίηζνπ 73 απεηθνλίδεη έλα θίδη (θψδηθαο 

πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο) κέζα ζηε θχζε, ελψ ζηελ εηθφλα 74 απεηθνλίδεηαη έλαο άλζξσπνο 

πνπ θνιπκπά κε έλα ζσζίβην (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ).  πλερίδνληαο ζηελ εηθφλα 75 έλα 

ιάραλν ζην έδαθνο (θψδηθαο δηαηξνθήο), ζηελ 76 έλα ειάθη (πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο) 

κέζα ζηε θχζε, ζηελ 77 έλα πνδήιαην (θψδηθαο κεηαθνξηθνχ κέζνπ) ζην δξφκν, ζηελ 78 κηα 

αγειάδα (πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο) ελψ ζηελ 79 έλα ρειηδφλη (πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο)  

πεηά πξνο ηε θσιηά ηνπ. ηελ εηθφλα ηεο επφκελεο άζθεζεο (80) έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη 

βξίζθνληαη ζε κηα θάξκα δψσλ θαη κηινχλ κεηαμχ ηνπο: «Να κία αγειάδα. Να έλα πεξηζηέξη. 

Να έλα γνπξνύλη (πεξηβαιινληηθόο- παλίδαο)». ηελ εηθφλα 81 δχν καζεηέο θάζνληαη ζηα 

ζξαλία κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (εζσηεξηθφο ρψξνο) θαη ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο: «Καηεξίλα 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο) δώζε κία γόκα θαη έλα κνιύβη (θώδηθαο αληηθεηκέλσλ)», «Μηράιε 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο), πάξε ηελ γόκα θαη ην κνιύβη (θώδηθαο αληηθεηκέλσλ)». Οη εηθφλεο πνπ 

αθνινπζνχλ ζηελ άζθεζε 9 δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο δηαιφγνπο 

βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο άζθεζεο, γηα ην ιφγν απηφ δε γίλεηαη αλάιπζε απηψλ.  

Πίλαθαο 

κάζεκα 

10α 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Πεξηγξαθή 
ησλ 

εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 
εηθνλνγξακ

κάησλ 

Μηα 
ρειψλα 

ζηε θχζε 

Γέκα πνπ 
δπγίδεηαη ζηε 

δπγαξηά ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ 

Σα παηδηά ηνπ 
εγρεηξηδίνπ 

δηαβάδνπλ έλα 

βηβιίν ζην 
νπνίν έλα αγφξη 

δεηά απφ έλα 

θνξίηζη ην βάδν  

Ο Γηνγέλεο 
θξαηψληαο 

έλα θαλάξη 

θσλάδεη ηα 
ζηελά ηεο 

αξραίαο 

Αζήλαο 

Ο κάγνο ηνπ 
βηβιίνπ 

πεζκέλνο ζην 

εξγαζηήξη 
ηνπ δεηά απφ 

ηελ Καηεξίλα 

λα ηνπ δψζεη 
ην βάδν 

Έλα ραιί 
ηπιηγκέλ

ν ζην 

πάησκα 
ζπηηηνχ  

Έλα θίδη 
ζηελ θχζε 

Έλαο 
άλζξσπνο 

πνπ 

θνιπκπά κε 
έλα 

ζσζίβην 

Έλα ιάραλν 
πνπ 

θπηξψλεη 

ζην έδαθνο 

Σερλνηξνπί

α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηη

θφ 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 
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ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 

παξαπέκπν
πλ νη 

εηθόλεο. 

Δμσηεξηθ

φο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιι
νλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ

φο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Κώδηθεο  Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

Πεξηβαιι

νληηθφο- 
παλίδαο 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Πεξηβαιινληηθφ

ο- ρισξίδαο 

 

Υσξηθφο- 
ηνπσλπκηαθφ

ο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δλδπκαηνινγη

θφο 

Ηζηνξηθφο 

Αληηθεηκέλνπ   

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

Αληηθεηκέλνπ  

 

Υσξηθφο- 
θαηνηθίαο  

Γισζζηθ
φο 

Αληηθεηκ
έλνπ  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιιν
ληηθφο 

παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλ
νπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Γηαηξνθήο    

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 10β 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 76 77 78 79 80 81 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 
εηθνλνγξακκάησ

λ 

Έλα ειάθη ζηε θχζε Έλα πνδήιαην ζην 
δξφκν 

Μηα αγειάδα ζηε 
θχζε 

Έλα ρειηδφλη 
πεηά πξνο ηε 

θσιηά ηνπ 

Έλα αγφξη θαη έλα 
θνξίηζη ζε κηα 

θάξκα δψσλ 

Έλα αγφξη θαη έλα 
θνξίηζη κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε δεηνχλ ην 
έλα απφ ην άιιν κηα 

γφκα θαη έλα κνιχβη 

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 

παξαπέκπνπλ νη 
εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ  

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο 

 

 

Υσξηθφο- αζηηθφο  

Γισζζηθφο 

Μέζνπ κεηαθνξάο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο 

 

 

Υσξηθφο- 
αζηηθφο 

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληη

θφο- παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

Αληηθεηκέλνπ  

  

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 10 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (67-81) απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα 

θαη νη 10 απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν ελψ νη 5 εζσηεξηθφ. Παξάιιεια, 8 θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ θαη 7 θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 53: ρσξηθφο (15 αλαθνξέο), γισζζηθφο (15 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (5 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (6 αλαθνξέο), 

πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο (1 αλαθνξά), αληηθεηκέλνπ (7 αλαθνξέο), ηζηνξηθφο (1 αλαθνξά), 

ελδπκαηνινγηθφο (1 αλαθνξά), κέζσλ κεηαθνξάο (1 αλαθνξά). 
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Ο ρσξηθφο θψδηθαο (15 αλαθνξέο), δηαθξίλεηαη ζηνλ ρσξηθφ- αζηηθνχ ηνπίνπ (2 αλαθνξέο), 

ζην ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ (1 αλαθνξά) θαη ζην ρσξηθφ- θαηνηθίαο (1 αλαθνξά). 

ην κάζεκα 10 παξαηεξείηαη πσο εκθαλίδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ν ρσξηθφο θψδηθαο 

ν νπνίνο ζπλππάξρεη κε ηνλ θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο ζηηο εηθφλεο 67, 73, 76,78,80. 

Έηζη παξαηεξείηαη πσο ζηηο εηθφλεο απηέο απεηθνλίδνληαη δψα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

φπσο ε ρειψλα (εηθφλα 67), ην θίδη (εηθφλα 73), ην ειάθη (εηθφλα 76), ε αγειάδα (εηθφλα 78) 

θαη ζηε θάξκα ηεο εηθφλαο 80 ε αγειάδα, ην γνπξνχλη θαη ην πεξηζηέξη. Δπίζεο, ε απεηθφληζε 

ηνπ ιάραλνπ πνπ θπηξψλεη ζην έδαθνο ηεο εηθφλαο 75 απνηειεί θψδηθα δηαηξνθήο πνπ 

ζπζρεηίδεηαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ζηελ  εηθφλα 79 ην ρειηδφλη πνπ πεηά πξνο ηε 

θσιηά ηνπ ε νπνία είλαη ζηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε ζθεπή ελφο ζπηηηνχ απνηειεί θψδηθα 

πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ αζηηθφ ρψξν. 

  Αθφκε ε εηθφλα ηνπ δέκαηνο (εηθφλα 68), ην βάδν (εηθφλα 69 θαη 71), ην ραιί (εηθφλα 

72), ην ζσζίβην (εηθφλα 74), ε γφκα θαη ην κνιχβη (εηθφλα 81), απνηεινχλ αληηθείκελα ηα 

νπνία ηα νπνία είλαη νηθεία ζην καζεηή θαζψο ππάξρνπλ ζην ζπίηη, ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ζ εηθφλα ηνπ πνδειάηνπ (εηθφλα 77) πνπ απνηειεί θψδηθα κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζην κάζεκα απηφ έηζη ψζηε λα γίλεη επαλάιεςε ηεο ιέμεο κέζα 

απφ ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ θψδηθα κε απηφλ ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

 Έπεηηα ν νλνκαηηθφο θψδηθαο πνπ εκθαλίδεηαη ζε 5 εηθφλεο πξνθχπηεη απφ ην δηάινγν 

κεηαμχ ησλ δχν παηδηψλ ηεο εηθφλαο 69 φπνπ ην αγφξη απεπζχλεηαη ζην θνξίηζη: «Καηεξίλα, 

δώζε κνπ ην βάδν, ζε παξαθαιώ» θαη ην θνξίηζη απαληά «Μηράιε πάξε ην βάδν» ηνλ δηάινγν 

πάιη κεηαμχ ησλ ίδησλ παηδηψλ ζηελ εηθφλα 81 φπνπ ην αγφξη δεηά απφ ην θνξίηζη λα ηνπ 

δψζεη ηε γφκα θαη ην κνιχβη «Καηεξίλα δώζε κηα γόκα θαη έλα κνιύβη» θαη εθείλε ηνπ απαληά 

«Μηράιε, πάξε ηε γόκα θαη ην κνιύβη». Αθφκε ην φλνκα Καηεξίλα εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα- 

άζθεζε 81 πνπ ν κάγνο έρεη κπεξδέςεη ηα ιφγηα ηνπ. Δπίζεο ζηελ εηθφλα 70 αλαθέξεηαη ην 

φλνκα ηνπ αξραίνπ θηινζφθνπ, Γηνγέλε. Αξρηθά παξαηεξείηαη κία ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ηνπ νλνκαηηθνχ θψδηθα κε ην γισζζηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην γεγνλφο φηη ηα νλφκαηα 

επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηα γξάκκαηα απηνχ ηνπ καζήκαηνο. Έηζη 

ην φλνκα Μηράιεο πεξηέρεη ην γξάκκα „ρ‟,  ην φλνκα Γηνγέλεο μεθηλά απφ „Γ‟ κε απνηέιεζκα 

λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμαζθεζνχλ νη καζεηέο ζηα λέα γξάκκαηα. Παξάιιεια φζν 

πξνρσξνχλ ηα καζήκαηα ηα νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηξηζχιιαβα θαη 

ηεηξαζχιιαβα (Γηνγέλεο, Μηράιεο, Καηεξίλα), ην επίπεδν αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

δπζθνιεχεη θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ ηνπο καζεηέο. Απηφ είλαη ινγηθφ 

θαζψο ζε αληίζεζε κε ηα πξψηα καζήκαηα πνπ ηα νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ 
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δηζχιιαβα, ηψξα νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί πεξηζζφηεξα γξάκκαηα, ην εγρεηξίδην πιεζηάδεη 

ζην ηέινο ηνπ θαη ηα παηδηά έρνπλ θαηαθηήζεη ζε θαιχηεξν βαζκφ ηε γιψζζα.  

ην ζθίηζν 70 πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θείκελν ππάξρεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρσξηθφ- 

ηνπσλπκηαθφ θψδηθα θαη ηνλ ηζηνξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξραίν ειιεληθφ.  Αξρηθά ν 

ηφπνο είλαη ε αξραία Αζήλα (ηνπσλπκηαθφο θψδηθαο) φπνπ ππάξρνπλ ηξηγχξσ λανί κε 

αξραηνειιεληθέο θνιφλεο θαη κε ηξνχινπο, νηθηζκνί, ζπίηηα ελψ ζην ιφθν πνπ ππάξρεη ζην 

θφλην ηεο εηθφλαο πξνβάιιεη ν Παξζελψλαο, ν πην ζεκαληηθφο λαφο ηεο αθξφπνιεο πνπ 

απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα ζχκβνιν ηνπ αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (ηζηνξηθφο θψδηθαο). Ο 

Γηνγέλεο πνπ είλαη ληπκέλνο κε ηνλ αξραηνειιεληθφ ρηηψλα είλαη έλαο θηιφζνθνο ηεο 

αξραηφηεηαο θαη ζηελ εηθφλα θξαηψληαο έλα θαλάξη (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) ξσηά ηνπο 

Αζελαίνπο πνιίηεο θσλάδνληαο: «Άλζξσπνη, άλζξσπνη πνύ είζηε κέζα ζην ζθνηάδη;». Ο 

νλνκαηηθφο θψδηθαο (Γηνγέλεο) αιιά θαη ν ελδπκαηνινγηθφο (άζπξνο ρηηψλαο) ζπζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ηζηνξηθφ θψδηθα ελψ παξάιιεια ην αξραηνειιεληθφ ηνπίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ην 

πεζκέλν αγγείν κε ην ραξαθηεξηζηηθφ αξραηνειιεληθφ καίαλδξν.  

Μάζεκα 11: ‘Η αιθαβήηα’ 

χκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη νη καζεηέο λα 

αλαγλσξίδνπλ, λα πξνθέξνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ηα γξάκκαηα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηαο: Φς, 

Ξμ, Εδ, λα ηα εληνπίδνπλ κέζα ζε ιέμεηο ή ζε απιά θείκελα, λα δεκηνπξγνχλ πξνθνξηθά θαη 

γξαπηά ζπιιαβέο θαη λα ηηο εληνπίδνπλ κέζα ζε ιέμεηο, λα δεκηνπξγνχλ απιέο πξνηάζεηο κε 

ην νξηζηηθφ θαη αφξηζην άξζξν, λα πηνζεηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα θελά κεηαμχ 

ησλ ιέμεσλ θαη ηέινο λα αληηιακβάλνληαη ηε ζπκθσλία, σο πξνο ην γέλνο νξηζηηθνχ θαη 

αφξηζηνπ άξζξνπ.  

Σν ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 82 θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξάκκαηνο „Φς‟ πνπ βξίζθεηαη ζην 

πάλσ θαη αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο, απεηθνλίδεη έλα ρξπζφςαξν κέζα ζηε ζάιαζζα  

(ρσξηθφο θψδηθαο-θπζηθνχ πεξηβάιινληνο) θαη θάησ αλαγξάθεηαη ε ιέμε ςάξη (θψδηθαο 

πεξηβαιινληηθφο παλίδαο). ηελ εηθφλα 83 ηα παηδηά ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαβάδνπλ ην παιηφ 

βηβιίν φπνπ έλα θνξίηζη είλαη κε ηε κεηέξα ηεο ζην ζνχπεξ κάξθεη θαη ηεο ιέεη: «Μακά, πάξε 

κία ζνθνιάηα (θώδηθαο δηαηξνθήο)» ελψ ε κεηέξα θξαηά ζην ρέξη ηεο ηε ιίζηα κε ηα ςψληα 

(δάραξε, θαθέο, ηπξί ςσκί, μχδη, ξχδη- θψδηθεο δηαηξνθήο). Ζ άζθεζε 1 ηεο ζειίδαο 110 

πεξηιακβάλεη ηελ εηθφλα 84 φπνπ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηηο ιέμεηο κέζα ζηα 

θχιια δέληξσλ θαη λα ηηο ελψζνπλ κε ην ππφινηπν ινπινχδη (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο 
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ρισξίδαο). Οη ιέμεηο απηέο είλαη: δάξη (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ), ςάξη (θψδηθαο 

πεξηβαιινληηθφο παλίδαο), μύιν (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ).  

ηελ άζθεζε 2 ε εηθφλα κηαο γάηαο πνπ θνηκάηαη πάλσ ζην ραιί θαη νλεηξεχεηαη έλα 

ςάξη, ζπλνδεχεηαη απφ έλα πνηεκαηάθη: «Μηα ςηςίλα (θώδηθαο πεξηβαιινληηθόο-παλίδαο) όιν 

ράξε, βάιζεθε λα κε ηξειάλεη. Όιε κέξα ηεκπειηάδεη, ιηάδεηαη θαη δελ γθξηληάδεη. Ξνπ θαη ςνπ 

θαη δα θαη ρα (γισζζηθόο θώδηθαο) ςάρλεη όιν γηα θαγηά. Εη θαη μη θαη ςα θαη ςη (γισζζηθόο 

θώδηθαο) ςάξη ςάρλεη λα γεπηεί (θώδηθαο δηαηξνθήο)». ηηο εηθφλεο 86-88 ηεο άζθεζεο 

„παξαηεξψ θαη δηαβάδσ‟ ηεο ζειίδαο 113 ππάξρεη ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν θαη θάησ ε ιέμε πνπ 

ην πεξηγξάθεη. Έηζη ζηελ εηθφλα 86 απεηθνλίδεηαη έλαο ςαξάο (θψδηθαο επαγγέικαηνο) πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζηε βάξθα ηνπ θαη έρεη πηάζεη έλα ςάξη κε ην θαιάκη ηνπ, ζηελ εηθφλα 87 

έλαο άλζξσπνο πνπ κε ην ρέξη ζεθσκέλν ζηακαηά έλα ηαμί (θψδηθαο κεηαθνξηθνχ κέζνπ) 

ελψ ηέινο ην καμηιάξη (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) ηεο εηθφλαο 88 πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην 

θξεβάηη δειψλεη ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θαηνηθίαο ηεο εηθφλαο. ηελ εηθφλα 89 ζην ηξαπέδη ηεο 

θνπδίλαο ελφο ζπηηηνχ (ρσξηθφο θψδηθαο- θαηνηθίαο) θάζνληαη ε κεηέξα ζην θέληξν θαη ηα 

δχν παηδηά ηεο, ην θνξίηζη αξηζηεξά θαη ην αγφξη δεμηά νη νπνίνη εηνηκάδνληαη λα θάλε. Σν 

θνξίηζη ιέεη: «Σν ςσκί (δηαηξνθήο) παξαθαιώ». Ζ κεηέξα: «Εήζε (νλνκαηηθόο θώδηθαο), 

δώζε ην θαιάζη κε ην ςσκί ζηε Είλα (νλνκαηηθόο θώδηθαο)» ελώ ην αγόξη απαληά: «Πάξε Είλα 

ην ςσκί». Ζ ηειεπηαία εηθφλα ηνπ καζήκαηνο (90) ν κάγνο πάιη πεζκέλνο θάησ ζην 

εξγαζηήξη ηνπ κπεξδεχεη ηα ιφγηα ηνπ θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηα μεκπεξδέςνπλ έηζη 

ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ηελ πξφηαζε: «Μακά, πάξε κία ζνθνιάηα (δηαηξνθήο)».  

Πίλαθαο 

κάζεκα 11 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

 

Πεξηγξαθή 

ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 

εηθνλνγξακ
κάησλ 

Έλα 
ρξπζφςα

ξν κέζα 

ζηε 
ζάιαζζα 

Σα παηδηά 
δηαβάδνπλ ην 

βηβιίν ηνπο φπνπ 

έλα θνξίηζη είλαη 
κε ηε κεηέξα 

ηνπ ζην ζνχπεξ 

καξθεη 

Έλα ινπινχδη 
πνπ ζηα 

θχιια ηνπ 

ππάξρνπλ νη 
ιέμεηο : δάξη, 

ςάξη, μχιν 

Μηα γάηα πνπ 
θνηκάηαη θαη 

νλεηξεχεηαη 

έλα ςάξη 

Έλαο ςαξάο 
ςαξεχεη ζηε 

βάξθα ηνπ 

Έλαο πεδφο 
ζηακαηά 

έλα ηαμί 

Έλα 
καμηιάξη 

Ζ κεηέξα 
κε ηα δχν 

παηδηά ηεο 

ηξψλε ζηελ 
θνπδίλα 

Ο κάγνο 
κπεξδεχεη 

ηα ιφγηα 

ηνπ 
πεζκέλνο 

ζην 

εξγαζηήξη 
ηνπ 

Σερλνηξνπί
α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηη
θφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπ

λ νη εηθόλεο. 

Δμσηεξηθ

φο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιι
νλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ

φο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιι

νλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 



78 
 

 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

Πεξηβαι

ινληηθφο- 
παλίδαο 

 

 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Γηαηξνθήο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Πεξηβαιινληη
θφο- ρισξίδαο 

Πεξηβαιινληη
θφο-παλίδαο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληη
θφο-παλίδαο 

Γηαηξνθήο  

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαηνο  

Πεξηβαιινληη

θφο- παλίδαο 

Υσξηθφο-

αζηηθφο  

Γισζζηθφο 

Μεηαθνξηθ

νχ κέζνπ   

Υσξηθφο- 

θαηνηθίαο  

Γισζζηθ
φο 

Αληηθεηκέ
λνπ  

Υσξηθφο- 

θαηνηθίαο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Γηαηξνθήο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Γηαηξνθήο 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 11 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (82-90) απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα 

θαη νη 4 απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν ελψ νη 5 εζσηεξηθφ. Παξάιιεια, 3 εηθφλεο 

απεηθνλίδνπλ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 6 θηηζκέλν πεξηβάιινλ.  

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 31: ρσξηθφο (9 αλαθνξέο), γισζζηθφο (9 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (1 αλαθνξά), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (4 αλαθνξέο), 

πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο (1 αλαθνξά), δηαηξνθήο (4 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (1 

αλαθνξά), κέζνπ κεηαθνξάο (1 αλαθνξά), επαγγέικαηνο (1 αλαθνξά).  

Ο ρσξηθφο θψδηθαο (9 αλαθνξέο) δηαθξίλεηαη ζε αζηηθφ ηνπίν (2 αλαθνξέο) θαη θψδηθα 

θαηνηθίαο (1 αλαθνξά). 

   ην κάζεκα απηφ νη εηθφλεο κε ην ςάξη κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο καζαίλνπλ ην 

γξάκκα „ς‟ ππάξρνπλ ζε κεγάιε ζπρλφηεηα (4 εηθφλεο). Έηζη αξρηθά παξαηεξείηαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ρσξηθνχ θψδηθα θαη ηνπ θψδηθα πεξηβαιινληηθνχ- παλίδαο, κέζα απφ ηελ εηθφλα 

82 θαη ηελ απεηθφληζε ηνπ ςαξηνχ ζηε ζάιαζζα, ζηελ εηθφλα 85 κε ηελ γάηα πνπ νλεηξεχεηαη 

πσο ηξψεη έλα ςάξη (θψδηθαο δηαηξνθήο) αιιά θαη ζηελ εηθφλα 86 φπνπ ν ςαξάο έρεη πηάζεη 

έλα ςάξη.  Έπεηηα, ζηελ εηθφλα 84 ππάξρεη ν θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο, κε ηελ 

απεηθφληζε ηνπ ινπινπδηνχ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ γισζζηθφ θψδηθα θαζψο νη καζεηέο 

πξέπεη λα αληηζηνηρήζνπλ θαη λα γξάςνπλ ηηο ιέμεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο θψδηθεο 

πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο (ςάξη) θαη ηνλ θψδηθα αληηθεηκέλσλ (δάξη, μχιν) κε θεθαιαία θαη 

πεδά κέζα ζηα πέηαια. Έηζη ζηελ εηθφλα αχηε ππάξρεη ζχλδεζε ηνπ θψδηθα 

πεξηβαιινληηθνχ- παλίδαο θαη αληηθεηκέλνπ κε ηνλ γισζζηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ- ρισξίδαο.  

Δπηπξφζζεηα, ηελ εηθφλα 85 κε ηελ γάηα πνπ θνηκάηαη ζπλνδεχεη θαη ην παξαθάησ 

θείκελν: «Μηα ςηςίλα (θώδηθαο πεξηβαιινληηθόο-παλίδαο) όιν ράξε, βάιζεθε λα κε ηξειάλεη. 
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Όιε κέξα ηεκπειηάδεη, ιηάδεηαη θαη δελ γθξηληάδεη. Ξνπ θαη ςνπ θαη δα θαη ρα (γισζζηθόο 

θώδηθαο) ςάρλεη όιν γηα θαγηά. Εη θαη μη θαη ςα θαη ςη (γισζζηθόο θώδηθαο) ςάξη (δηαηξνθήο) 

ςάρλεη λα γεπηεί». Μέζα απφ ηελ εηθφλα ηεο γάηαο ε νπνία απνθαιείηαη ςηςίλα, θαη ηα 

ληανπξίζκαηά ηεο „μνπ θαη ςνπ‟ „δα θαη ρα‟ θαη „δη θαη ςη‟ „ςα θαη ςη‟ νη καζεηέο καζαίλνπλ 

ην γξάκκα „ς‟ θαη „δ‟ κε ην νπνίν έξρνληαη πξψηε θνξά ζε επαθή ζην κάζεκα απηφ. Έηζη 

παξαηεξείηαη κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην γισζζηθφ θψδηθα θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο 

πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηε γάηα. Αθφκε ην ςάξη ην νπνίν ζηηο πξνεγνχκελεο εηθφλεο 

απνηεινχζε θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο εδψ κεηαηξέπεηαη ζε δηαηξνθηθφ θψδηθα θαζψο 

απνηειεί ηε ηξνθή ηεο γάηαο.   

Ο θψδηθαο δηαηξνθήο θαη ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδένληαη ζηελ εηθφλα 83 φπνπ ε κεηέξα 

κε ηελ θφξε ηεο βξίζθνληαη ζην ζνχπεξ κάξθεη. Σν θνξίηζη ζέιεη λα αγνξάζεη κία ζνθνιάηα 

απφ ην ξάθη κε ηα γιπθά ελψ ε κεηέξα θξαηά ηε ιίζηα κε ηα ςψληα ζηελ νπνία πεξηιακβάλεη: 

δάραξε, θαθέ, ηπξί, ςσκί, μίδη, ξχδη. Ζ εηθφλα απηή απνηειεί εηθφλα κέζα ζηελ εηθφλα θαζψο 

είλαη ην παιηφ βηβιίν ην νπνίν νη καζεηέο- ήξσεο ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαβάδνπλ ζε θάζε κάζεκα. 

Ζ ζνθνιάηα θαη ζπγθεθξηκέλα ε θξάζε ηνπ θνξηηζηνχ πξνο ηε κεηέξα ηνπ «κακά πάξε κία 

ζνθνιάηα» επαλαιακβάλεηαη ζηελ εηθφλα 90 ζηελ νπνία ν κάγνο ηνπ εγρεηξηδίνπ έρεη πέζεη 

ζην πάησκα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη έρεη κπεξδέςεη ηα ιφγηα ηνπ.  

 Ο γισζζηθφο θψδηθαο κε ηνλ θψδηθα δηαηξνθήο (ςσκί) αιιά θαη ηνλ νλνκαηηθφ (Εήζεο, 

Είλα) ζπζρεηίδνληαη ζηελ εηθφλα 89 φπνπ κία κεηέξα θάζεηαη κε ηα δχν παηδηά ηεο ζην 

ηξαπέδη θαη εηνηκάδνληαη λα θάλε. Ζ επηινγή ησλ νλνκάησλ „Εήζε‟ θαη „Είλα‟ δελ είλαη 

ηπραία θαζψο μεθηλνχλ απφ ην γξάκκα „δ‟ πνπ δηδάρζεθαλ νη καζεηέο ζην κάζεκα απηφ. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη κε ην ςσκί πνπ απνηειεί θψδηθα δηαηξνθήο θαη μεθηλά απφ ην γξάκκα „ς‟ πνπ 

απνηειεί δηδαθηηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο 11.  

Σέινο, ν ρσξηθφο θψδηθαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα επαγγέικαηνο ηνπ ςαξά ζηε ζάιαζζα 

(εηθφλα 86), ηνλ θψδηθα κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην αζηηθφ ηνπίν (ην ηαμί, εηθφλα 87) θαη ηνλ 

θψδηθα αληηθεηκέλνπ (καμηιάξη- εηθφλα 88) ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ( θψδηθαο ρσξηθφο- 

θαηνηθίαο).  

Μάζεκα 13 : ‘Η καγεία ηεο αιθαβήηαο’ 

Μεηά ην επαλαιεπηηθφ κάζεκα 12, ε αλάιπζε ζπλερίδεη κε ην κάζεκα 13 φπνπ δηδαθηηθνί 

ζηφρνη ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη εμήο: νη καζεηέο λα δηαβάδνπλ, λα 

πξνθέξνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ φια ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο, λα ηα γλσξίδνπλ κε ην 

φλνκά ηνπο, λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ηηο δηζχιιαβεο, 
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ηξηζχιιαβεο θαη πνιπζχιιαβεο ιέμεηο πνπ δηδάρζεθαλ, λα θαηαλννχλ λνεκαηηθά ηα απιά 

θείκελα, λα δεκηνπξγνχλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά απιέο πξνηάζεηο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά 

ηα θεθαιαία θαη πεδά γξάκκαηα, λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε θσλήεληα θαη 

ζχκθσλα.  

Ζ εηθφλα 91 είλαη ε κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο απ‟ απηέο πνπ έρνπλ αλαιπζεί έσο ηψξα 

θαζψο εθηείλεηαη ζε δχν ζειίδεο. Ζ εηθφλα απεηθνλίδεη ζε έλα ξεαιηζηηθφ ζθίηζν ηε 

ζάιαζζα, ηελ επηθάλεηά αιιά θαη ην βπζφ ηεο (ρσξηθφο θψδηθαο- θπζηθφ πεξηβάιινλ). 

Αξρηθά ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο βξίζθνληαη βάξθεο πνπ ην φλνκά ηνπο είλαη έλα 

γξάκκα ηνπ αιθάβεηνπ π.ρ άιθα, βήηα, γάκα (φια ηα γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ σο ιέμεηο), 

ελψ κέζα ζηηο βάξθεο νη ςαξάδεο (θψδηθαο επαγγέικαηνο) νη νπνίνη κε ην θαιάκη ηνπο 

πξνζπαζνχλ λα ςαξέςνπλ ην ζσζηφ ςάξη (πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο). Παξάιιεια ζην 

βάζνο ηεο εηθφλαο θαίλεηαη έλα πινίν πνπ ηαμηδεχεη (θψδηθαο κεηαθνξηθνχ κέζνπ) . Σν άιιν 

κηζφ ηνπ ζθίηζνπ απεηθνλίδεη ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο κέζα ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηα ςάξηα πνπ 

θνπβαινχλ έλα γξάκκα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο παλίδαο), θχθηα, αζηεξίεο, θνρχιηα. ην 

ζψκα ηνπ ςαξηνχ είλαη γξακκέλν ην γξάκκα ηεο αιθαβήηαο κε θεθαιαία γξάκκαηα ελψ κέζα 

ζηηο κπνπξκπνπιήζξεο πνπ θάλεη ην ςάξη είλαη ην πεδφ γξάκκα (γισζζηθφο θψδηθαο).  

Πεξλψληαο ζηηο εηθφλεο 92- 94 ηεο ζειίδαο 140 δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα ηηο 

παξαηεξήζνπλ ρσξίο λα γξάςνπλ ηε ιέμε απφ θάησ φπσο ζηηο πξνεγνχκελεο αζθήζεηο αιιά 

λα βξνπλ ηη απεηθνλίδεηαη πξνθνξηθά. Έηζη ζηελ εηθφλα 92 έλα θάζηξν (θψδηθαο κπζηθφο – 

παξακπζηνχ) κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ην γξάκκα „Κθ‟ (γισζζηθφο θψδηθαο), ζηελ εηθφλα 93 

ε ζάιαζζα (ρσξηθφο θψδηθαο) θαη ην γξάκκα „Θζ‟ (γισζζηθφο θψδηθαο) θαη έλαο θάξνο ζην 

δεμί κέξνο ηεο εηθφλαο, ελψ ζηελ εηθφλαο 94 έλαο δξάθνο (θψδηθαο κπζηθφο- παξακπζηνχ) θαη 

ην γξάκκα „Γδ‟ (γισζζηθφο θψδηθαο) έμσ απφ έλα θάζηξν.  

Πίλαθαο κάζεκα 13 Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 91 92 93 94 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ 

Ζ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο φπνπ ππάξρνπλ 
νη ςαξάδεο θαη ν βπζφο κε ηα ςάξηα. Κάζε 

βάξθα θαη θάζε ςάξη θνπβαιά έλα γξάκκα 

ηεο αιθαβήηαο 

Έλα θάζηξν κε ην 
γξάκκα Κθ κέζα 

ζε απηφ 

Θάιαζζα κε έλα θάξν.  ηελ 
εηθφλα βξίζθεηαη δηάζπαξην ην 

γξάκκα Θζ.  

Έλαο δξάθνο έμσ απφ έλα 
θάζηξν. Γηάζπαξην ζηελ 

εηθφλα ην γξάκκα Γδ 

Σερλνηξνπία εηθόλσλ Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θπζηθφ πεξηβάιινλ  

 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο 

Μέζνπ κεηαθνξάο 

Δπαγγέικαηνο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ηζηνξηθφο  

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μπζηθφο- παξακπζηνχ 
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Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 13 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (91-94) απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα 

βξίζθνληαη εμσηεξηθφ ρψξν ελψ νη 3 απεηθνλίδνπλ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε κία θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ.  

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 13: ρσξηθφο (4 αλαθνξέο), γισζζηθφο (4 

αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (1 αλαθνξά), κέζνπ κεηαθνξάο (1 αλαθνξά), 

επαγγέικαηνο (1 αλαθνξά), ηζηνξηθφο (1 αλαθνξά), κπζηθφο- παξακπζηνχ (1 αλαθνξά). 

 ηελ εηθφλα 91 απεηθνλίδεηαη ν βπζφο ηεο ζάιαζζαο κε ηα ςάξηα αιιά θαη ε επηθάλεηά 

ηεο ζηελ νπνία ππάξρνπλ ςαξάδεο κε ηηο βάξθεο ηνπο κε απνηέιεζκα ν ρψξνο λα 

απεηθνλίδεηαη ζε δχν δηαζηάζεηο (θάησ θαη πάλσ απφ ην λεξφ). ην ζθίηζν απηφ, 

απεηθνλίδεηαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ- νηθνζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη ηνλ θψδηθα 

πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο (ςάξηα),  ν νπνίνο επηθνηλσλεί κε ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη 

ηνλ θψδηθα επαγγέικαηνο ηνπ ςαξά κέζσ ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα. ε θάζε ςάξη ππάξρεη έλα 

γξάκκα ηνπ ειιεληθνχ αιθάβεηνπ ην νπνίν είλαη γξακκέλν κε θεθαιαία γξάκκαηα κέζα ζην 

ζψκα ηνπ ςαξηνχ θαη κε πεδά ζε κία απφ ηηο κπνπξκπνπιήζξεο πνπ θάλεη θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ (γισζζηθφο θψδηθαο, γξακκάησλ). ε θάζε βάξθα, απφ ηελ άιιε, 

ππάξρεη ην φλνκα ηνπ γξάκκαηνο (π.ρ άιθα, βήηα θ.ι.π) πνπ απνηειεί ηνλ γισζζηθφ θψδηθα. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα αληηζηνηρίζνπλ ην ζσζηφ ςάξη κε ηε ζσζηή βάξθα, δεκηνπξγψληαο έηζη 

κηα ζχλδεζε αλάκεζα ζηνλ θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο κε ηνλ γισζζηθφ- γξακκάησλ 

θαη ηνλ θψδηθα επαγγέικαηνο.  Παξάιιεια ε χπαξμε ηνπ πινίνπ ζην βάζνο ηεο εηθφλαο 

απνηειεί θψδηθα κέζνπ κεηαθνξάο. 

ηελ εηθφλα 92 θαη 94 ν γισζζηθφο θψδηθαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν θψδηθαο γξακκάησλ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ κπζηθφ- παξακπζηνχ θαζψο ζηελ εηθφλα 92 απεηθνλίδεηαη έλα θάζηξν κέζα 

ζην νπνίν δίλεηαη κε θεθαιαία θαη πεδά ην γξάκκα „Κθ‟ ελψ ζηελ εηθφλα 94 απεηθνλίδεηαη 

έλαο δξάθνο πνπ ηξηγχξσ ηνπ ππάξρεη ην γξάκκα δέιηα. Σέινο ην γξάκκα ζήηα βξίζθεηαη 

κέζα ζηε ζάιαζζα ηεο εηθφλαο 93 ζπζρεηίδνληαο έηζη ηνλ ρσξηθφ θψδηθα κε ηνλ γισζζηθφ 

θψδηθα.  

Μάζεκα 14: ‘Οη αξηζκνί’ 
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Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ ηειεπηαίνπ καζήκαηνο ηνπ πξψηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο νη 

νπνίνη αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν δαζθάινπ είλαη: νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηα γξάκκαηα ηεο 

αιθαβήηαο κε ην φλνκά ηνπο λα ηα αλαγλσξίδνπλ, λα ηα πξνθέξνπλ θαη λα  δηαβάδνπλ απηά 

αιιά θαη ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα (βξ, θξ, ηξ, ξθ, βι θ.α) θαη ηέινο λα κάζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα απφιπηα αξηζκεηηθά 0-12.  

Ζ εηθφλα 95 δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάδνπλ θαη λα κεηξήζνπλ ηα δψα πνπ ππάξρνπλ 

ζε κηα θάξκα πνπ εθηείλεηαη ζην εχξνο δχν ζειίδσλ (ρσξηθφο θψδηθαο). ηε θάξκα, 

ππάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά δέληξα, ινπινχδηα, θπηά, κηα ιίκλε ζην θέληξν αιιά θαη 

εθηάζεηο γεο πνπ απιψλνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζθίηζνπ . Σα δψα πνπ απεηθνλίδνληαη είλαη 

πνιιψλ εηδψλ θαη  ζα θαηαγξαθνχλ κε αξηζκεηηθή ζεηξά (αξηζκεηηθφο θψδηθαο) έηζη φπσο 

είλαη ζηελ εηθφλα. Έηζη ππάξρεη έλα ςάξη, δχν θίδηα, ηξία ζθπιηά, ηέζζεξα θαηζίθηα, πέληε 

θφηεο, έμη κνζράξηα, εθηά παγψληα, νρηψ πεξηζηέξηα, ελλέα άινγα, δέθα πξφβαηα, έληεθα 

πάπηεο, δψδεθα θαξδεξίλεο (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο).  

Πξνρσξψληαο ζηελ άζθεζε 1 ηεο ζειίδαο 146 ηα παηδηά πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ θαη λα 

δηαβάζνπλ ηηο εηθφλεο θαη ηε ιέμε θάησ απφ απηέο.  Έηζη ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν ηεο εηθφλαο 

96 απεηθνλίδεη έλα ζπίηη απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά (ρσξηθφο θψδηθαο- θαηνηθίαο) φπνπ 

ηξηγχξσ ππάξρνπλ δέλδξα, ζην ζθίηζν 97 επαλαιακβάλεηαη ε εηθφλα ηνπ δξάθνπ (θψδηθαο 

κπζηθφο- παξακπζηνχ) φπνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα, έπεηηα, ζηελ 

εηθφλα 98 έλα θξεβάηη (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) ζε εζσηεξηθφ ρψξν, ελψ ζηελ εηθφλα 99 έλα 

πινίν φπνπ πάλσ ηνπ ζθάεη ν αθξόο ηεο ζάιαζζαο (ρσξηθφο θψδηθαο- θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο). ηελ εηθφλα 100 έλαο πύξγνο (ηζηνξηθφο θψδηθαο), ζηελ 101 κηα βάξθα κέζα 

ζηε ζάιαζζα (θψδηθαο κεηαθνξηθνχ κέζνπ), ζηελ 102 κηα αλνηρηή πόξηα ζην εζσηεξηθφ ελφο 

ζπηηηνχ (θψδηθαο ρσξηθφο- θαηνηθίαο), ζηελ 103 έλαο θαξραξίαο  κέζα ζηε ζάιαζζα 

(θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο-παλίδαο), ζηελ 104 έλαο αζιεηήο πνπ ηξέρεη ζε έλα δηάδξνκν 

ζηίβνπ (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ- αζιεηηζκνχ), ζηελ 105 ε δαζθάια (επαγγέικαηνο) πνπ 

γξάθεη ηελ αιθαβήηα ζηνλ πίλαθα (γισζζηθφο- γξακκάησλ), ζηελ 106 ην βξάδπ πνπ 

απεηθνλίδεηαη κε κηα εηθφλα ζηελ νπνία ππάξρνπλ δέληξα θαη ην θεγγάξη (ρσξηθφο- 

αζηξνλνκηθφο θψδηθαο), ζηελ 107 έλαο αζβόο ζηε θχζε (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο-παλίδαο) 

θαη ζηελ 108 ν θαπλόο πνπ βγαίλεη απφ ηελ θακηλάδα ελφο ζπηηηνχ (θψδηθαο ρσξηθφο- 

θαηνηθίαο).  

ηε ζπλέρεηα νη εηθφλεο 109- 114 ζηφρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπ καζεηέο λα κάζνπλ ηνπο 

αξηζκνχο κεηξψληαο ηνπο αλζξψπνπο, ηα δψα θαη ηα αληηθείκελα ησλ εηθφλσλ. πλεπψο ην 

ζθίηζν 109 απεηθνλίδεη επηά ρειηδφληα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο-παλίδαο) ζηηο θεξαίεο ηεο 
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ΓΔΖ, ην 110 νρηψ ςάξηα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο-παλίδαο)  κέζα ζην ελπδξείν, ην 111 έλα 

άινγν (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο-παλίδαο), ην 112 δχν αγφξηα πνπ παίδνπλ πνδφζθαηξν 

(θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ), ην 113 δέθα βηβιία ζηα ξάθηα κηαο βηβιηνζήθεο (θψδηθαο 

αληηθεηκέλνπ) θαη ην 114 ελλέα πάπηεο (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο παλίδαο) κέζα ζην λεξφ. 

 Σν βηβιίν ζπλερίδεη κε ηε γλσζηή απφ ηα πξνεγνχκελα καζήκαηα εηθφλα ηνπ κάγνπ πνπ 

έρεη πέζεη θάησ ζην εξγαζηήξηφ ηνπ κε απνηέιεζκα λα κπεξδέςεη ηα ιφγηα ηνπ (γισζζηθφο 

θψδηθαο). Απηή ηε θνξά νη ιέμεηο πνπ δεηνχληαη απφ ηα παηδηά λα γξαθνχλ ζην θάησ κέξνο 

ηεο άζθεζεο είλαη νη αξηζκνί: έμη, δέθα, έλα, ηξία (αξηζκεηηθφο θψδηθαο). ηελ ηειεπηαία 

εηθφλα ηνπ εγρεηξηδίνπ (εηθφλα 116) απεηθνλίδεηαη ν πχξγνο (κπζηθφο- παξακπζηνχ) πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο θαη έλα ζηαπξφιεμν κε κηθξέο εηθφλεο πάλσ ζε απηφλ, πνπ πξέπεη 

λα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο 
8
.  

Πίλαθαο 

κάζεκα 14α 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Πεξηγξαθή 
ησλ εηθόλσλ 

ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκά
ησλ 

Μηα θάξκα κε 
πνιιά είδε 

δψσλ θαη θπηψλ 

πνπ 
αξηζκνχληαη 

Σν ζπίηη 
θαη ε 

απιή ηνπ 

Έλαο 
δξάθνο έμσ 

απφ έλα 

θάζηξν 

Έλα θξεβάηη Ο αθξφο ηεο 
ζάιαζζαο 

πνπ ζθάεη 

ζην πινίν 

Έλαο 
πχξγνο 

Μηα βάξθα 
κέζα ζηε 

ζάιαζζα 

Μηα πφξηα Έλαο 
θαξραξίαο 

κέζα ζηε 

ζάιαζζα 

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 

παξαπέκπνπλ 
νη εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθ

φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθ

φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφ
ο- παλίδαο 

Αξηζκεηηθφο 

Υσξηθφο- 
θαηνηθίαο  

Γισζζηθ
φο 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μπζηθφο- 
παξακπζηνχ  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ   

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μέζνπ 
κεηαθνξάο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

Μπζηθφο- 

παξακπζη
νχ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μέζνπ 
κεηαθνξάο 

Υσξηθφο- 
θαηνηθίαο   

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινλ
ηηθφο 

παλίδαο 

 

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 

14β 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

Πεξηγξαθή 

ησλ 

εηθόλσλ ζε 
επίπεδν 

εηθνλνγξακ

κάησλ 

Έλαο 

αζιεηήο πνπ 

ηξέρεη ζην 
ζηίβν 

Μηα 

δαζθάια 

πνπ γξάθεη 
ζηνλ πίλαθα 

ηελ 

αιθαβήηα 

Σν βξάδπ 

ζην δάζνο 

κε ην 
θεγγάξη 

Έλαο αζβφο 

ζηε θχζε 

Καπλφο πνπ 

βγαίλεη απφ 

ηελ 
θακηλάδα 

ζπηηηνχ 

Δπηά 

ρειηδφληα 

ζηηο θεξαίεο 
ηεο ΓΔΖ 

Ορηψ ςάξηα 

κέζα ζην 

ελπδξείν 

Έλα άινγν 

ζηε θχζε 

Γχν αγφξηα 

παίδνπλ 

πνδφζθαηξν 

Σερλνηξνπί
α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπν

πλ νη 
εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

                                                           
8
 Οη εηθφλεο απηέο δελ ζα αλαιπζνχλ θαζψο έρεη γίλεη αλάιπζή ηνπο ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα. 
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Κώδηθεο 

Υσξηθφο   

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ  

 

 

Υσξηθφο   

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαη
νο 

  

 

 

Υσξηθφο- 

αζηξνλνκηθ

φο   

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο   

Πεξηβαιινλ
ηηθφο- 

παλίδαο 

 

Υσξηθφο- 

αζηηθφο  

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο- 

αζηηθφο  

Γισζζηθφο 

Αξηζκεηηθφο  

Πεξηβαιινλ
ηηθφο- 

παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινλ
ηηθφο- 

παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινλ
ηηθφο 

παλίδαο 

 

Υσξηθφο- 

αζηηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 14γ 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 113 114 115 116 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ 

Γέθα βηβιία ζε κηα 
βηβιηνζήθε 

Δλλέα πάπηεο κέζα ζην 
λεξφ 

Ο κάγνο πεζκέλνο ζην 
εξγαζηήξηφ ηνπ ιέεη 

θάπνηνπο αξηζκνχο 

Έλα ζηαπξφιεμν πάλσ ζην θάζηξν 

Σερλνηξνπία εηθόλσλ Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 

παξαπέκπνπλ νη 
εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Κώδηθεο Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ  

Αξηζκεηηθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Αξηζκεηηθφο  

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αξηζκεηηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μπζηθφο- παξακπζηνχ 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 14 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά φιεο νη εηθφλεο (95- 116) απνηεινχλ ξεαιηζηηθά 

ζθίηζα, νη 16 απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη νη 6 εζσηεξηθφ. Παξάιιεια, 9 βξίζθνληαη ζε 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 13 ζε θηηζκέλν.  

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 65: ρσξηθφο (22 αλαθνξέο), γισζζηθφο (22 

αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (2 αλαθνξέο) πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (7 αλαθνξέο), κέζνπ 

κεηαθνξάο (1 αλαθνξά), επαγγέικαηνο (1 αλαθνξά), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (2 αλαθνξέο), 

αξηζκεηηθφο (5 αλαθνξέο) κπζηθφο- παξακπζηνχ (3 αλαθνξέο).  

Ο ρσξηθφο θψδηθαο (22 αλαθνξέο) δηαθξίλεηαη ζε αζηηθφ ρψξν (2 αλαθνξέο), ζε ρσξηθφ 

θαηνηθίαο (1 αλαθνξά) θαη ζε ρσξηθφ- αζηξνλνκηθφ (1 αλαθνξά). 

Αξρηθά ζηελ εηθφλα 95 ζπλαληάηαη ν θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο παλίδαο (θφηεο, ςάξηα, 

θίδηα θ.α) ν νπνίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρσξηθφ θψδηθα- θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (δέληξα, 

ινπινχδηα, θπηά) ζρεκαηίδνπλ έλα νηθνζχζηεκα. ην νηθνζχζηεκα απηφ ζρεηίδεηαη ν 

θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο κε ηνλ αξηζκεηηθφ κέζσ ηνπ γισζζηθνχ. Απηφ ζπκβαίλεη 

θαζψο ζηελ εηθφλα ππάξρνπλ νξηζκέλα δψα ηα νπνία είλαη ζε ζπγθεθξηκέλν- αχμνλ πιήζνο 
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απφ ην έλα κέρξη ην δψδεθα έηζη ψζηε λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο αξηζκνχο κέζσ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο αιιά θαη λα θάλνπλ επαλάιεςε ζηα γξάκκαηα πνπ έρνπλ δηδαρζεί.  

ηελ εηθφλα ππάξρνπλ έλα ςάξη, δχν θίδηα, ηξία ζθπιηά, ηέζζεξα θαηζίθηα, πέληε θφηεο, έμη 

κνζράξηα, εθηά παγφληα, νρηψ πεξηζηέξηα, ελλέα άινγα, δέθα πξφβαηα, έληεθα πάπηεο θαη 

δψδεθα θαξδεξίλεο. Οη αξηζκνί πνπ απνηεινχλ ηνλ αξηζκεηηθφ θψδηθα γξάθνληαη νιφθιεξνη 

κε ιέμε θαη φρη κε ην αξηζκεηηθφ ηνπο ζχκβνιν, ζπλδένληαο έηζη ηνλ αξηζκεηηθφ θψδηθα κε 

ην γισζζηθφ.  

Ο θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρσξηθφ θαη ζηηο εηθφλεο 103 κε 

ηνλ θαξραξία πνπ βξίζθεηαη ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο, ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ζηελ 107 

κε ηνλ αζβφ ζηε θχζε, ζηελ 109 κε ηα ρειηδφληα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο θεξαίεο ηεο ΓΔΖ, 

ζηελ 110 κε ηα ςάξηα πνπ βξίζθνληαη ζην ελπδξείν (ηερλεηφ πεξηβάιινλ), ζηελ 111 κε ην 

άινγν πνπ θαιπάδεη ζηε θχζε θαη ζηελ 114 κε ηηο πάπηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίκλε.  

Έπεηηα ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ  κπζηθφ- παξακπζηνχ κέζα απφ ηηο εηθφλεο 97 

κε ην δξάθν, αιιά θαη κέζα απφ ηελ εηθφλα 100 πνπ απεηθνλίδεηαη ην θάζηξν ην νπνίν 

επαλαιακβάλεηαη ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο ζηελ εηθφλα 116.  

Μέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ ζπηηηνχ (εηθφλα 96) ζπλδέεηαη ν θψδηθαο ρσξηθφο- 

θαηνηθίαο κε ηνλ γισζζηθφ, θαζψο θάησ απφ ηελ εηθφλα αλαγξάθεηαη ε ιέμε ζπίηη. 

Παξάιιεια ν γισζζηθφο θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο θψδηθέο αληηθεηκέλσλ κέζα απφ ην 

θξεβάηη (εηθφλα 98), ηελ πφξηα (εηθφλα 102), ηα βηβιία (εηθφλα 113). Αθφκε, ζηελ εηθφλα 

101 κε ηε βάξθα ν γισζζηθφο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Ζ δαζθάια πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ηάμε,  ν αζιεηήο πνπ ηξέρεη ζην ζηίβν θαη ηα δχν αγφξηα πνπ παίδνπλ 

πνδφζθαηξν απνηεινχλ θψδηθεο επαγγέικαηνο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ αληίζηνηρα, θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρσξηθφ θψδηθα. 

4.2 ΑΝΑΛΤΗ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΩΝ- ΓΕΙΑ ΣΑΣ 2 

Μάζεκα 1: ‘Σν ζρνιείν κνπ’ 

χκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο ηνπ Γεηα ζαο 2 

είλαη νη καζεηέο λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη λα εληνπίδνπλ ηνπο θχξηνπο 

ρψξνπο, λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, λα ηηο πξνθέξνπλ θαη λα ηηο γξάθνπλ, λα 

αλαγλσξίδνπλ, λα πξνθέξνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ηα δηςήθηα θσλήεληα νη, νπ, εη θαη ηνπο 

ζπλδπαζκνχο απ θαη επ αιιά θαη λα παξαηεξνχλ εηθφλεο θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο.  
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Σν πξψηα κάζεκα μεθηλά κε ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ (ρσξηθφο θψδηθαο), ηελ 

απιή θαη ην δξφκν κπξνζηά απφ απηφ αιιά παξάιιεια,  ζε θχθινπο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ 

ηε ρξήζε ηνπ ηειεζθφπηνπ (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) απεηθνλίδνληαη νη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ εηθφλα απνηειεί ξεαιηζηηθφ ζθίηζν, θαηαιακβάλεη δχν ζειίδεο θαη ζην πάλσ 

κέξνο ππάξρεη ν ηίηινο „ην ζρνιείν κνπ‟ ελψ νη ρψξνη κέζα ζηνπο θχθινπο είλαη ην γξαθείν 

ηνπ δηεπζπληή, ην γπκλαζηήξην, νη ζθάιεο, νη δηάδξνκνη, ην εξγαζηήξη θπζηθήο, ε ζρνιηθή 

αίζνπζα, θαη νη ηνπαιέηεο ηνπ ζρνιείνπ (ρσξηθφο θψδηθαο- εζσηεξηθνί ρψξνη). Έηζη ζηελ 

πξψηε εηθφλα ηνπ εγρεηξηδίνπ ν ρσξηθφο θψδηθαο θπξηαξρεί κε έλα ζπλδπαζκφ απεηθνλίζεσλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ.  

ηε ζπλέρεηα ε άζθεζε 1 ηεο ζειίδαο 8 δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηηο 

εηθφλεο θαη λα θπθιψζνπλ ηηο ιέμεηο. ηελ εηθφλα 2 απεηθνλίδεηαη ε ζρνιηθή αίζνπζα 

(ρσξηθφο θψδηθαο- εζσηεξηθφο ρψξνο), ζηελ 3 ε ηνπαιέηα ηνπ ζρνιείνπ (εζσηεξηθφο ρψξνο), 

ζηελ 4 ην θπιηθείν (ρσξηθφο θψδηθαο- εζσηεξηθφο ρψξνο) θαη ε θπξία πνπ εμππεξεηεί 

(θψδηθαο επαγγέικαηνο), ζηελ 5 έλαο ηνίρνο εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ζηελ 6 έλα εθαίζηεην πνπ 

είλαη ελεξγφ (θψδηθαο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ), ζηελ 7 έλα θνπλέιη ζηε θχζε (θψδηθαο 

πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο), ζηελ 8 έλα θαξκαθείν (ρσξηθφο θψδηθαο), ζηελ 9 κία θάιαηλα 

ζηελ ζάιαζζα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο-παλίδαο) θαη ζην ζθίηζν 10 έλαο θνίληθαο δίπια 

ζηε ζάιαζζα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο).  ηελ άζθεζε β θαη ζηελ εηθφλα 11 

απεηθνλίδεηαη έλα ηγθινχ (θψδηθαο θαηνηθίαο- πνιηηηζκηθφο) ζηελ 12 κηα πνιπθαηνηθία 

(θψδηθαο ρσξηθφο- θαηνηθίαο) ζηε 13 έλα ζπίηη (θψδηθαο ρσξηθφο- θαηνηθίαο) θαη ζηελ 14 έλα 

ζπίηη ηλδηάλσλ (θψδηθαο θαηνηθίαο- πνιηηηζκηθφο). 

Αθφκε, ζηελ εηθφλα 15 έλαο νηθνδφκνο (θψδηθαο επαγγέικαηνο), ζηε 16 κηα θεξαία 

ζπηηηνχ (θψδηθαο θαηνηθίαο), ζηε 17 έλα ιεσθνξείν (θψδηθαο κεηαθνξηθνχ κέζνπ), θαη ζηε 

18 έλα θπιηθείν φπνπ αλαπηχζζεηαη δηάινγνο κεηαμχ ηεο πσιήηξηαο (θψδηθαο επαγγέικαηνο) 

θαη ηνπ θνξηηζηνχ. Έηζη ην θνξίηζη ζηελ αξρή ιέεη: «Καιεκέξα θπξία Δηξήλε (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο)», θαη ε ππεχζπλε ηνπ θπιηθείνπ απαληά: «Γεηα ζνπ Μαίξε (νλνκαηηθόο θώδηθαο). 

Κνπινπξάθη ζέιεηο ζήκεξα ή ηπξόπηηα (θώδηθαο δηαηξνθήο);», «Θα ήζεια έλα θνπινπξάθη θαη 

έλα θξνπηνρπκό (θώδηθαο δηαηξνθήο)».  

Έπεηηα, ζπλαληψληαη γηα πξψηε θνξά θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν. Έηζη ην θσηνγξαθηθφ ζθίηζν 19 απεηθνλίδεη ηα παηδηά λα παίδνπλ 

ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ (θψδηθαο δξαζηεξηνηήησλ), ε θσηνγξαθία 20 δείρλεη ηε ζρνιηθή 

ηάμε θαη έλα θνξίηζη λα γξάθεη ζηνλ πίλαθα, ζηελ 21 ηα παηδηά βξίζθνληαη ζην θπιηθείν ηνπ 

ζρνιείνπ (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ), ζηελ 22 νη καζεηέο βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα 
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ππνινγηζηψλ θαη βηβιηνζήθεο (ρσξηθφο θψδηθαο), ελψ ε θσηνγξαθία 23 δείρλεη ην δηάδξνκν 

κε ηηο δαθέηεο ησλ παηδηψλ ζηηο θξεκάζηξεο (ρσξηθφο θψδηθαο- εζσηεξηθφο ρψξνο).  

ηηο εηθφλεο 24- 27 ππάξρνπλ δηάινγνη νη νπνίνη δεηείηαη λα δηαβαζηνχλ απφ ηνπο 

καζεηέο. Γίπια απφ θάζε εηθφλα ππάξρεη έλα ηειεζθφπην ην νπνίν εζηηάδεη ζε έλα ζεκείν ηεο 

εηθφλαο (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ). Σν ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 24 απεηθνλίδεη δχν θνξίηζηα, ην έλα 

βξίζθεηαη έμσ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ην άιιν κέζα ζηελ ηάμε έηζη,  κηινχλ κεηαμχ ηνπο 

κέζσ ηνπ παξαζχξνπ: «Δύε (νλνκαηηθόο θώδηθαο), έια ζηελ απιή (ρσξηθόο θώδηθαο- 

εμσηεξηθόο ρώξνο). Ώξα γηα παηρλίδη (θώδηθαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ)» θαη ε Δχε απαληά: «Ναη, 

έξρνκαη». ην ζθίηζν 25 ε δαζθάια γξάθεη ζηνλ πίλαθα: «ήκεξα είλαη Παξαζθεπή. Έρνπκε 

Δκείο θαη ν θόζκνο, Αηζζεηηθή Αγσγή θαη Μνπζηθή (θώδηθαο εθπαίδεπζεο)».  ηελ 26 δχν 

αγφξηα ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο: «Παύιν (νλνκαηηθόο θώδηθαο), ζέιεηο ιίγε ζνθνιάηα 

(θώδηθαο δηαηξνθήο); Πάξε έλα θνκκάηη» θαη ν Παχινο απαληά: «Ναη ζα ην ήζεια. 

Δπραξηζηώ». ηελ 27 έλα αγφξη πεξλά ην δξφκν κε ην πνδήιαηφ ηνπ (θψδηθαο κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ) ιέγνληαο: «Πξνζέρσ ηα απηνθίλεηα (θώδηθαο κεηαθνξηθνύ κέζνπ) θαη… πεξλάσ ην 

δξόκν» . 

Σν ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 28 απεηθνλίδεη ηελ εθηφμεπζε ελφο ππξαχινπ (θψδηθαο 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ), ην ζθίηζν 29 έλα θεξαπλφ πνπ πεγάδεη απφ έλα ζχλλεθν (θψδηθαο 

θπζηθνχ θαηλνκέλνπ) θαη ε εηθφλα 30 έλα ράξηε ηεο Δπξψπεο κε ηελ επξσπατθή ζεκαία ζην 

θέληξν ηνπ (ρσξηθφο- ηνπσλπκηαθφο θψδηθαο). Σέινο ζηελ 31 ν κάγνο ν νπνίνο θάζεηαη ζηε 

ζθεπή ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ, ιέεη ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο ηνπ καζήκαηνο «Σν α κε ην η, 

όηαλ γξάθνληαη καδί, «ε» θσλάδνπλ ζην παηδί. Σν ν θαη ην ε, όηαλ παίδνπλ κε ην η, πέθηνπλ θαη 

θσλάδνπλ «η». Σν α θαη ην ε δεπγάξη κε ην  πόηε βνπίδνπλ «βββ» θαη πόηε θπζάλε «θθθ» 

(γισζζηθόο θώδηθαο).  

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 1α 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Πεξηγξαθή 
ησλ 

εηθόλσλ ζε 
επίπεδν 

εηθνλνγξακ

κάησλ 

Σν ζρνιηθφ 
θηήξην ζην 

εμσηεξηθφ θαη 
εζσηεξηθφ ηνπ 

ρνιηθή 
αίζνπζα 

Σνπαιέηα  Κπιηθείν  Σνίρνο Δλεξγφ 
εθαίζηεην 

Κνπλέιη ζηε 
θχζε 

Έλα 
θαξκαθεί

ν 

Μηα θάιαηλα ζηε 
ζάιαζζα 

Σερλνηξνπί

α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηη

θφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπ

λ νη εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο θαη 

εζσηεξηθνί 
ρψξνη-θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ

φο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιι

νλ 

Δζσηεξηθφ

ο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ

φο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ  

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθ

φο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 
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Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Φπζηθνχ 
θαηλνκέλνπ  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφ
ο-παλίδαο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο 

 

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 1β 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Πεξηγξαθή 

ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 

εηθνλνγξακ
κάησλ 

Έλαο 

θνίληθαο 
δίπια ζηελ 

παξαιία 

Έλα ηγθινχ  Μηα 

πνιπθαηνηθί
α 

Έλα ζπίηη Έλα 

ηλδηάληθν 
ζπίηη 

Έλαο 

νηθνδφκνο 

Μηα θεξαία 

ζπηηηνχ 

Έλα 

ιεσθνξείν 
ζην δξφκν 

Γηάινγνο 

κεηαμχ 
πσιήηξηαο 

θαη θνξηηζηνχ 

ζην θπιηθείν  

Σερλνηξνπί

α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπν

πλ νη 

εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο 
Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινλη
ηθφο- 

ρισξίδαο 

 

 

Υσξηθφο- 
θαηνηθίαο 

Γισζζηθφο 

πνιηηηζκηθφ

ο 

 

 

Υσξηθφο -
θαηνηθίαο 

Γισζζηθφο 

 

 

Υσξηθφο- 
θαηνηθίαο 

Γισζζηθφο   

   

Υσξηθφο- 
θαηνηθίαο 

Γισζζηθφο 

Γηαπνιηηηζκ

ηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαη
νο   

Υσξηθφο- 
αζηηθφο 

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλν

π    

Υσξηθφο- 
αζηηθφο  

Γισζζηθφο 

Μεηαθνξηθν

χ κέζνπ    

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαην
ο 

Ολνκαηηθφο 

Γηαηξνθήο  

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 1γ 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Πεξηγξαθή 
ησλ εηθόλσλ 

ζε επίπεδν 
εηθνλνγξακκ

άησλ 

Σα παηδηά 
παίδνπλ 

ζηελ απιή 
ηνπ 

ζρνιείνπ 

Έλα θνξίηζη 
γξάθεη ζηνλ 

πίλαθα 

Σα παηδηά 
ζην θπιηθείν 

ηνπ 
ζρνιείνπ 

Σα παηδηά 
ζην 

εξγαζηήξη 
θπζηθήο  

Ο δηάδξνκνο 
ηνπ 

ζρνιείνπ 

Γπν 
θνξίηζηα 

ζπλνκηινχλ 
κεηαμχ ηνπο 

Ζ δαζθάια 
γξάθεη ζηνλ 

πίλαθα 

Γχν αγφξηα 
ζπλνκηινχλ 

κεηαμχ ηνπο 

Έλα αγφξη 
θάλεη 

πνδήιαην θαη 
πεξλά ην 

δξφκν 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Φσηνγξαθία Φσηνγξαθία Φσηνγξαθία Φσηνγξαθία Φσηνγξαθία Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπ

λ νη εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ  

 

Υσξηθφο  

Δθπαίδεπζε
ο 

 

Υσξηθφο  

 

Υσξηθφο 

Δθπαίδεπζε
ο 

Υσξηθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δθπαίδεπζε

ο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

δηαηξνθήο   

 

Υσξηθφο- 
αζηηθφο  

Γισζζηθφο 

Μεηαθνξηθνχ 
κέζνπ 

 

 

Πίλαθαο κάζεκα 1δ  

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 28 29 30 31 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ 

Έλαο πχξαπινο πνπ 
εθηνμεχεηαη 

Κεξαπλφο πνπ πεγάδεη 
απφ ζχλλεθν 

Ο ράξηεο ηεο Δπξψπεο  Ο κάγνο πάλσ ζηα θεξακίδηα 

Σερλνηξνπία εηθόλσλ Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν πεξηβάιινλ 
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Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Μεηαθνξηθνχ κέζνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Φπζηθνχ θαηλνκέλνπ 

 

 

Υσξηθφο- 

ηνπσλπκηαθφο  

Γισζζηθφο 

 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ πξψηνπ 

καζήκαηνο ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο 

αλάιπζεο, δίλνπλ νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 1-18 θαη 24-31 απνηεινχλ 

ξεαιηζηηθά ζθίηζα, ελψ νη 19-23 είλαη θσηνγξαθίεο. Οη 19 απφ ηηο  εηθφλεο απηέο είλαη ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν, νη 11 ζε εζσηεξηθφ, ελψ ε πξψηε εηθφλα απεηθνλίδεη εμσηεξηθφ θαη 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο (εηθφλα 1, ην ζρνιείν εμσηεξηθά θαη νη αίζνπζεο). Δπίζεο, ηα 24 

ξεαιηζηηθά ζθίηζα απεηθνλίδνπλ θηηζκέλν πεξηβάιινλ ελψ ηα 7 θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 81: ρσξηθφο (31 αλαθνξέο), γισζζηθφο (26 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (3 αλαθνξέο), δηαηξνθήο (2 αλαθνξέο), πνιηηηζκηθφο (2 

αλαθνξέο),επαγγέικαηνο (2 αλαθνξέο), εθπαίδεπζεο (3 αλαθνξέο), κέζνπ κεηαθνξάο (3 

αλαθνξέο), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (2 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (2 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- 

παλίδαο (2 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο (1 αλαθνξά), θπζηθνχ θαηλνκέλνπ (2 

αλαθνξέο).  

ζν αθνξά ην ρσξηθφ θψδηθα απφ ηηο 31 αλαθνξέο νη 4 απνηεινχλ θψδηθα ρσξηθφ- θαηνηθίαο 

(εηθφλεο 11,12,13,14),  κία αλαθνξά θψδηθα ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ (εηθφλα 30) θαη δχν 

αλαθνξέο αζηηθφ ρψξν (εηθφλεο 17, 27).  

Αξρηθά παξαηεξείηαη πσο ζην κάζεκα απηφ εθηφο απφ ηα ξεαιηζηηθά ζθίηζα ππάξρνπλ 

θαη θσηνγξαθίεο νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κέζα θαη έμσ θαζψο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζην δηάιεηκκα θαη κέζα ζην κάζεκα. Μέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ 

ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θάπνηα γισζζηθή ιεδάληα ζπζρεηίδεηαη ν ρσξηθφο θψδηθαο κε ηνλ 

θψδηθα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Αθφκε, ζηελ εηθφλα 1, ν 

ρσξηθφο θψδηθαο κέζσ ηνπ ηειεζθνπίνπ πνπ απνηειεί θψδηθα αληηθεηκέλνπ, εθθξάδεη ηηο δχν 

δηαζηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή, απεηθνλίδνληαο απφ ηε 

κία ην θηήξην θαη ηε ζρνιηθή απιή θαη απφ ηελ άιιε ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ 

(γξαθείν, αίζνπζα, γπκλαζηήξην, δηάδξνκνη, ζθάιεο, ηνπαιέηεο, εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθε). Οη 

εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ κε ηα νλφκαηά ηνπο απεηθνλίδνληαη ζηηο 

εηθφλεο 2,3,4,5,18,24,25,31 ζπλδένληαο ην ρσξηθφ θψδηθα κε ην γισζζηθφ.  
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ηε ζπλέρεηα ζηηο εηθφλεο 11,12,13,14 απεηθνλίδνληαη ηέζζεξα είδε θαηνηθίαο ηα νπνία 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Έηζη ππάξρεη ην ηγθινχ, ε ηλδηάληθε ζθελή, ην ζπίηη- 

κνλνθαηνηθία θαη ε πνιπθαηνηθία.  ηηο εηθφλεο απηέο ν ρσξηθφο θψδηθαο– θαηνηθίαο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ θαζψο ζηηο εηθφλεο απηέο πξνβάιιεηαη ην είδνο θαηνηθίαο 

ησλ ηλδηάλσλ, ησλ Δζθηκψσλ, ησλ αλζξψπσλ ηoπ „δπηηθνχ θφζκνπ‟.  

ηελ εηθφλα 18 θαη ζην δηάινγν πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ θνξηηζηνχ θαη ηεο 

ππαιιήινπ ηνπ θπιηθείνπ ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ην δηαηξνθηθφ ελψ παξάιιεια ν 

θψδηθαο επαγγέικαηνο κε ηνλ ελδπκαηνινγηθφ. Ζ ππάιιεινο ηνπ θπιηθείνπ θνξά εηδηθή 

πνδηά γηα λα εμππεξεηήζεη ηνλ θφζκν ελψ ν ρψξνο ηνπ θπιηθείνπ απνηειεί ρψξν ζηνλ νπνίν 

κπνξεί θάπνηνο λα αγνξάζεη θάηη γηα λα θάεη ή λα πηεί. Παξάιιεια ζηελ εηθφλα θαη κέζα απφ 

ην δηάινγν ππάξρεη ν νλνκαηηθφο θψδηθαο θαζψο ην θνξίηζη απεπζχλεηαη ζηε γπλαίθα κε 

επγέλεηα θαη ιέγνληαο ην φλνκά ηεο, ην ίδην θαη ε ππάιιεινο ηνπ θπιηθείνπ. Αθφκε, ν 

νλνκαηηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ην θψδηθα δηαηξνθήο ζην δηάινγν πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ησλ αγνξηψλ ζηελ εηθφλα 26, φπνπ ην έλα αγφξη ξσηά ην άιιν αλ ζέιεη ζνθνιάηα: 

«Παύιν, ζέιεηο ιίγε ζνθνιάηα; Πάξε έλα θνκκάηη…». Δπηπξφζζεηα ζηελ εηθφλα 24 ζην 

δηάινγν πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ δχν θνξηηζηψλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ν νλνκαηηθφο 

θψδηθαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 Ο ρσξηθφο θψδηθαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα κεηαθνξηθνχ κέζνπ ππάξρεη κέζσ ησλ 

εηθφλσλ 17, 27 θαη 28 πνπ απεηθνλίδνπλ έλα ιεσθνξείν, έλα αγφξη λα θάλεη πνδήιαην θαη 

έλαλ πχξαπιν αληίζηνηρα. Έπεηηα ν θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο απεηθνλίδεηαη ζηηο 

εηθφλεο 7,9 κε ηελ απεηθφληζε ηεο θάιαηλαο θαη ηνπ θνπλειηνχ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

ελψ ην εθαίζηεην ζηελ εηθφλα 6 θαη ν θεξαπλφο ζηελ εηθφλα 29 απνηεινχλ θψδηθεο θπζηθνχ 

θαηλνκέλνπ. ηελ εηθφλα 10 ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- 

ρισξίδαο κέζσ ηεο απεηθφληζεο ηνπ θνίληθα ζηελ παξαιία ελψ ζηελ εηθφλα 30 ν ράξηεο ηεο 

Δπξψπεο απνηειεί θψδηθα ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ.  

Μάζεκα 2: ‘Καηλνύξηεο γλσξηκίεο’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο θχξηνπο 

ρψξνπο θαη λα πξνζεγγίδνπλ πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ην βνεζεηηθφ ξήκα είκαη ζηα ηξία πξφζσπα ηνπ εληθνχ καδί 

κε πξνζσπηθέο αλησλπκίεο, θαζψο θαη ηηο εξσηεκαηηθέο πνηνο, πνηα, πνην, ηη, λα δεκηνπξγνχλ 

δηαιφγνπο/ ηζηνξίεο κε απιέο πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ Τ-Ρ-Κ θαη κε ηε βνήζεηα δνζκέλσλ 
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ιέμεσλ θαη εηθφλσλ, λα δηαθξίλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ βνεζεηηθνχ ξήκαηνο είκαη σο «βξίζθνκαη» 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Σν κάζεκα μεθηλά κε δηαιφγνπο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κεηαμχ ησλ παηδηψλ- εξψσλ ηνπ 

Γεηα ζαο 1. Έηζη ζηελ εηθφλα 32 ηέζζεξα απ‟ ηα παηδηά απηά βξίζθνληαη ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ (εμσηεξηθφο ρψξνο) θαη κηινχλ κεηαμχ ηνπο: «Γεηα ζαο παηδηά!», «Γεηα!», 

«Καιεκέξα Σηηηιόια (νλνκαηηθόο  θώδηθαο)» ζηε ζπλέρεηα (εηθφλα 33), ε Σηηηιφια ζπζηήλεη 

ην λέν παηδί ηνπ ζρνιείνπ: «Απηόο είλαη ν Βίθηνξ (νλνκαηηθόο  θώδηθαο), ν θαηλνύξγηνο καο 

ζπκκαζεηήο» θαη ε Μειίλα ζπζηήλεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνλ Κηκ: «Απηόο είλαη ν Κηκ θαη εγώ ε 

Μειίλα (νλνκαηηθόο  θώδηθαο)». ηελ εηθφλα 34 πξνζηίζεηαη θαη ν Υνζέ ζηελ παξέα ν νπνίνο 

ιέεη: «Γεηα είκαη ν Υνζέ. Δζύ πνηνο είζαη;», «Δίκαη ν Βίθηνξ», θαη ζπλερίδεη ν Υνζέ: «Από 

πνύ είζαη;», «είκαη από ηελ Αθξηθή, ηε ελεγάιε (ρσξηθόο- ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο). ηελ 

εηθφλα 35 ε γπκλάζηξηα ηνπ ζρνιείνπ (θψδηθαο επαγγέικαηνο) θαιεκεξίδεη ηα παηδηά θαη 

εθείλα ηεο απαληνχλ: «Καιεκέξα θπξία». ηελ εηθφλα 36 ν Βίθηνξ ξσηά ηνλ Κηκ: «Πνηα είλαη 

απηή;» θαη ν Κηκ απαληά: «Δίλαη ε γπκλάζηξηα (θώδηθαο επαγγέικαηνο). Σε ιέλε Γήκεηξα 

Σζνύθα (νλνκαηηθόο θώδηθαο)». ηελ εηθφλα 37 έλαο καζεηήο θσλάδεη ηα παηδηά: «Παηδηά 

ειάηε! Δζύ είζαη ν…;» θαη ν Βίθηνξ απαληά: «εγώ είκαη ν Βίθηνξ», ελψ ζηελ 38 ν Κηκ ιέεη 

ζηνλ Βίθηνξ: «είλαη ν δηεπζπληήο καο (θώδηθαο επαγγέικαηνο)» θαη ε Μειίλα ζπκπιεξψλεη: 

«Ο θύξηνο Μειάο (νλνκαηηθόο θώδηθαο) είλαη ζηελ είζνδν».  

πλερίδνληαο ζηελ επφκελε ζειίδα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ε θσηνγξαθία (39) 

απεηθνλίδεη ηε δηεπζχληξηα (θψδηθαο επαγγέικαηνο) λα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηεο. ηε 

ζπλέρεηα ηα ξεαιηζηηθά ζθίηζα 40- 43 απεηθνλίδνπλ έλα αγφξη  πνπ αξρηθά παίδεη πνδφζθαηξν 

(θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ), ζηελ εηθφλα 42 ηξαγνπδά ζηελ ηάμε κε έλα κηθξφθσλν ην εμήο 

ηξαγνχδη (θψδηθαο ειεπζέξνπ ρξφλνπ) πνπ πεξηγξάθεη ηηο ππφινηπεο εηθφλεο (40- 43):  «Δγώ 

είκαη ζηελ ηάμε, εζύ είζαη ζηελ απιή, απηόο είλαη ζην ζπίηη (θώδηθαο ρσξηθόο- θαηνηθίαο), απηή 

είλαη ζηελ εμνρή (ρσξηθόο θώδηθαο)». Έηζη ην ηξαγνχδη ζπκπιεξψλεη ε εηθφλα 42 ζηελ νπνία 

έλαο καζεηήο  δηαβάδεη ζην γξαθείν ηνπ, ελψ ζηελ 43 έλα θνξίηζη βξίζθεηαη ζηελ εμνρή. 

Σέινο, ζηελ εηθφλα 44 ε Σηηηιφια δηαβάδεη ηε θξάζε πνπ είλαη γξακκέλε ζηνλ πίλαθα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο «Πνηνο είλαη απηόο;» θαη ιέεη ηνλ γξακκαηηθφ θαλφλα ηνπ καζήκαηνο: «όηαλ 

ξσηάσ ζην ηέινο βάδσ εξσηεκαηηθό». 

Πίλαθαο 

κάζεκα 2α 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Πεξηγξαθή 
ησλ 

εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 
εηθνλνγξακ

κάησλ 

Σα παηδηά 

ραηξεηηνχλη

αη ζηελ 

απιή ηνπ 
ζρνιείνπ 

H Σηηηιφια 

ζπζηήλεη ην 

Βίθηνξ 

ζηελ 
Μειίλα θαη 

ηνλ Κηκ  

Ο Υνζέ 

ξσηά ην 

Βίθηνξ πσο 

ηνλ ιέλε 
θαη απφ πνχ 

είλαη 

Ζ γπκλάζηξηα 

θαιεκεξίδεη ηα 

παηδηά 

Ο  Βίθηνξ 

ξσηά ην 

φλνκα θαη 

ηελ 
ηδηφηεηα 

ηεο 

γπκλάζηξηα
ο θαη ν Κηκ 

ηνπ απαληά 

Ο Βίθηνξ 

ζπζηήλεηαη θαη 

ζηνλ άιιν 

καζεηή 

Σα παηδηά 

δείρλνπλ 

ηνλ 

δηεπζπληή 
ζην Βίθηνξ 

Ζ 

δηεπζχλη

ξηα ζην 

γξαθείν 
ηεο 

 

Έλα αγφξη 

πνπ παίδεη 

πνδφζθαηξ

ν 

Σερλνηξνπί
α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Φσηνγξα
θία  

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπν

πλ νη 

εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ
φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

απιή 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Υσξηθφο- 
ηνπσλπκηαθ

φο  

Eζληθφηεηα

ο   

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγηθ
φο    

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

Δπαγγέικα
ηνο    

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο- 

Ολνκαηηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικα

ηνο  

Δλδπκαηνι

νγηθφο  

Ολνκαηηθφο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθ
φο  

Δπαγγέι
καηνο  

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο   

ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

 

 

Πίλαθαο κάζεκα 

2β 

                                                       

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 41 42 43 44 

Πεξηγξαθή ησλ 

εηθόλσλ ζε 
επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ 

Έλα αγφξη πνπ ηξαγνπδά ζηελ ηάμε 

θαη ζην ηξαγνχδη ηνπ πεξηγξάθεη ηηο 
ππφινηπεο εηθφλεο  

Έλα αγφξη πνπ δηαβάδεη ζην 

γξαθείν ηνπ 

Έλα θνξίηζη ζηελ εμνρή Ο Σηηηιφια δηαβάδεη ηελ 

πξφηαζε ζηνλ πίλαθα θαη 
ζέηεη ην γξακκαηηθφ θαλφλα 

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο  ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

 

Υσξηθφο – θαηνηθίαο 

Γισζζηθφο  

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο  

Διεχζεξνπ ρξφλνπ  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ πξψηνπ 

καζήκαηνο ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο 

αλάιπζεο, δίλνπλ νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 32-38 θαη 40-44 

απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα ελψ ε 39 είλαη θσηνγξαθία . Οη 9 απφ ηηο  εηθφλεο απηέο είλαη 

ζε εμσηεξηθφ ρψξν, νη 4 ζε εζσηεξηθφ ελψ 12 απεηθνλίδνπλ θηηζκέλν πεξηβάιινλ θαη 1 

θπζηθφ.  Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 42: ρσξηθφο (13 αλαθνξέο), γισζζηθφο 

(13 αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (6 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (4 αλαθνξέο), ελδπκαηνινγηθφο (2 

αλαθνξέο), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (3 αλαθνξέο), εζληθφηεηαο (1 αλαθνξά).  
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ζνλ αθνξά ην ρσξηθφ θψδηθα απφ ηηο 31 αλαθνξέο  ε εηθφλα 42 απνηειεί θψδηθα ρσξηθφ- 

θαηνηθίαο θαη ε εηθφλα 34 ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ.  

Αξρηθά νη εηθφλεο 32- 38 απνηεινχλ έλα δηάινγν πνπ εμειίζζεηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ εηθφλσλ ζπκβαδίδεη κε ην θείκελν θαη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή. ηηο εηθφλεο απηέο ππάξρεη ν ρσξηθφο θψδηθαο (απιή ηνπ ζρνιείνπ), ελψ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ζπζηήλνληαη κεηαμχ ηνπο αλαπηχζζεηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

νλνκαηηθνχ θψδηθα κε ηνλ εζληθφ. Απφ ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ (Σηηηιφια, Κηκ, Υνζέ) ν 

αλαγλψζηεο θαηαιαβαίλεη φηη ε εζληθφηεηα ησλ καζεηψλ δελ είλαη ε ειιεληθή αιιά 

θαηάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην λέν καζεηή ην Βίθηνξ πνπ 

ζπζηήλεηαη ζηνπο ππνινίπνπο ιέγνληαο ην φλνκά ηνπ θαη ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηε 

ελεγάιε (ρσξηθφο- ηνπσλπκηαθφο) ζπλδένληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εζληθφηεηά ηνπ κε ηε 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ησλ δηαιφγσλ ε γπκλάζηξηα κπαίλεη ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ, νη καζεηέο ηε ραηξεηνχλ θαη ιέλε ην φλνκά ηεο ζην λέν καζεηή. Ζ αζιεηηθή 

ελδπκαζία ηεο γπκλάζηξηαο δείρλεη θαη ην επάγγεικά ηεο ζρεηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ 

ελδπκαηνινγηθφ θψδηθα κε ηνλ θψδηθα επαγγέικαηνο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ εηθφλα 38 

κε ηελ εκθάληζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ν νπνίνο θνξά θνζηνχκη θαη γξαβάηα. ηηο 

εηθφλεο απηέο παξαηεξείηαη κηα δηαθνξά ζηηο ζπζηάζεηο νλνκάησλ θαζψο νη καζεηέο κεηαμχ 

ηνπο ιέλε ην κηθξφ ηνπο φλνκα, φηαλ ζπζηήλνπλ ηε γπκλάζηξηα ιέλε νιφθιεξν ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηεο ελψ φηαλ αλαθέξνληαη ζην δηεπζπληή ηνλ ζπζηήλνπλ σο «ν θύξηνο 

Μειάο». Ο γισζζηθφο θψδηθαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν ηξφπνο πνπ γίλνληαη νη ζπζηάζεηο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηδηφηεηα θαη ην επάγγεικα ηνπ αηφκνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ηα ζθίηζα 40-44 απεηθνλίδνπλ καζεηέο νη νπνίνη θάλνπλ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. Ο ρσξηθφο θψδηθαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαζψο ζηελ εηθφλα 40 ν καζεηήο παίδεη πνδφζθαηξν ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ 41 ν καζεηήο ηξαγνπδά ζηελ ηάμε, ζηελ 42 ν καζεηήο δηαβάδεη ζην γξαθείν 

ηνπ ελψ ζηελ 43 ην θνξίηζη παίδεη ζηελ εμνρή. Δπίζεο ζηελ εηθφλα 44 ν γισζζηθφο θψδηθαο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρσξηθφ αιιά θαη κε απηφλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ρψξνο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε, 

ζηνλ πίλαθα γξάθνληαη νη θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο, ν νπνίνη απνηεινχλ κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ.  

Σέινο, ε θσηνγξαθία 39 ηνπ καζήκαηνο απεηθνλίδεη ηε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην 

γξαθείν ηεο, ζπλδένληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ρσξηθφ θψδηθα κε ηνλ θψδηθα επαγγέικαηνο.  

Μάζεκα 3 : ‘Η ηάμε κνπ’ 
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Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη: νη 

καζεηέο λα εληνπίδνπλ ζηνλ ρψξν αληηθείκελα ηεο ηάμεο θαη λα ηα νλνκάδνπλ ζσζηά, λα 

εκπιέθνληαη ζε επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εξσηεκαηηθφ ηχπν ηνπ ξήκαηνο είκαη (ζηα ηξία πξφζσπα ηνπ εληθνχ) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα βεβαησηηθά θαη αξλεηηθά επηξξήκαηα λαη, όρη, δελ. Αθφκε λα 

αλαγλσξίδνπλ, λα πξνθέξνπλ θαη λα δηαβάδνπλ κε ηε βνήζεηα απζεληηθνχ πιηθνχ ηα δίςεθα 

ζχκθσλα κπ,λη,γθ,γγ,ηζ,ηδ. 

Ξεθηλψληαο ην κάζεκα κε ηελ εηθφλα 45, ε νπνία εθηείλεηαη ζε δχν ζειίδεο, απεηθνλίδεηαη 

κηα ζρνιηθή ηάμε φπνπ ππάξρνπλ 13 καζεηέο θαη καζήηξηεο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο γξάθεη ζηνλ 

πίλαθα θαη νη άιινη θάζνληαη ζηα ζξαλία ηνπο. Ζ δαζθάια βνεζά δχν καζεηέο κε ηα 

καζήκαηά ηνπο ελψ νη ππφινηπνη δηαβάδνπλ κφλνη ηνπο. Σα ζξαλία είλαη ηνπνζεηεκέλα 

ζρεκαηίδνληαο έλα „Γ‟ θαη θνηηνχλ πξνο ηνλ πίλαθα,  ελψ ν ρψξνο ηεο ηάμεο πεξηιακβάλεη 

δχν κεγάια παξάζπξα, ηξεηο βηβιηνζήθεο, έλα πίλαθα φπνπ γξάθεη ηελ εκεξνκελία: «ζήκεξα 

είλαη Πέκπηε», ηελ έδξα ηεο δαζθάιαο θαη ηα ζξαλία, θάδξα κε δηαθνξεηηθνχ είδνπο 

απεηθνλίζεηο φπσο ινπινχδηα, ζπίηηα, πνιπθαηνηθίεο θ.α., κηα πδξφγεην ζθαίξα θαη έλα 

ππνινγηζηή. 

ηε ζπλέρεηα κέζα απφ 8 ξεαιηζηηθά ζθίηζα κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (εζσηεξηθφο ρψξνο) 

εθηπιίζζεηαη έλαο δηάινγνο κεηαμχ ηεο δαζθάιαο θαη ησλ καζεηψλ. Έηζη, ζηελ εηθφλα 46 ε 

δαζθάια θαιεκεξίδεη ηνπο καζεηέο: «Καιεκέξα, παηδηά. ήκεξα είλαη ε κέξα ηεο επαλάιεςεο 

(θώδηθαο εθπαίδεπζεο)», «Καιεκέξα θπξία» απαληά ν Κηκ. ηελ εηθφλα 47 ε δαζθάια θξαηά 

ζην ρέξη ηεο έλα ζθνπγγάξη (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) θαη ξσηά ηα παηδηά: «Ση είλαη απηό;» θαη 

ζηελ 49 ε Σακάξα απαληά: «Κπξία απηό είλαη ζθνπγγάξη», «Μπξάβν Σακάξα (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο)!» απαληά ε δαζθάια. Γείρλνληαο ζηελ εηθφλα 49 ην ζξαλίν ε δαζθάια ξσηά: «Κηκ 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο) ηη είλαη απηό;» θαη ν Κηκ απαληά: «Απηό είλαη ζξαλίν (θώδηθαο 

αληηθεηκέλνπ)», «Πνιύ σξαία» ηνλ επηβξαβεχεη ε δαζθάια. ηελ εηθφλα 51 ε δαζθάια ξσηά: 

«Πνηνο είλαη απηόο;» θαη νη καζεηέο απαληνχλ: «Ο κάγνο» ελψ ζπλερίδνληαο, ζηελ 52, ε 

δαζθάια ξσηά: «Οκάξ (νλνκαηηθόο θώδηθαο) ηη είλαη απηό;» θαη ν Οκάξ απαληά: «Απηό είλαη 

έλα ζαιηγθάξη (θώδηθαο πεξηβαιινληηθόο παλίδαο)», «Μπξάβν ζε όινπο ζαο!» ιέεη ε δαζθάια 

ζηελ εηθφλα 53.  

ηελ άζθεζε 4 ηεο ζειίδαο 32, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα δίςεθα 

ζχκθσλα κπ,λη,γθ,γγ,ηζ ηδ ζηνπο δηαιφγνπο ησλ εηθφλσλ. Έηζη ζηελ εηθφλα 54 ε δαζθάια 

δεηά απφ ηε καζήηξηα λα θιείζεη ην ληνπιάπη: «Σδέλε (νλνκαηηθόο θώδηθαο), ζε παξαθαιώ, 

θιείζε ην ληνπιάπη (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ)» θαη ε Σδέλε απαληά: «Ακέζσο θπξία». ηελ 
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εηθφλα 55 δχν θνξίηζηα κηινχλ κεηαμχ ηνπο θαη ξσηνχλ ε κία ηελ άιιε: «Πνύ είλαη ε 

Αγγειηθή (νλνκαηηθόο θώδηθαο);» «ε Αγγειηθή είλαη ζην παγθάθη (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ)». 

ηελ 56 ε δαζθάια ξσηά: «Ση θάλεηο Μπάκπε (νλνκαηηθόο θώδηθαο) κε ην ζθνπγγάξη θώδηθαο 

αληηθεηκέλνπ);», «βήλσ ηνλ πίλαθα (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ) θπξία». ηε ζπλέρεηα ν 

γπκλαζηήο (θψδηθαο επαγγέικαηνο) ιέεη: «Νηίλα (νλνκαηηθόο θώδηθαο), βάιε ηελ ηζάληα ζνπ 

ζηνλ πάγθν θαη έια γηα πξνπόλεζε (θώδηθαο εθπαίδεπζεο)» θαη εθείλε απαληά: «έξρνκαη». 

Σέινο, ζηελ 58 ν θχξηνο κηιά ζηνλ καζεηή: «Βαγγέιε (νλνκαηηθόο θώδηθαο) δίλεηο ηε κπάια 

(θώδηθαο αληηθεηκέλνπ) ζην γπκλαζηή (θώδηθαο επαγγέικαηνο);» «Ναη θύξηε». πλερίδνληαο 

ζηελ εηθφλα 59 απεηθνλίδεηαη ε ππάιιεινο (θψδηθαο επαγγέικαηνο) κέζα ζην θπιηθείν, ζηελ 

60 ε δαζθάια πνπ γξάθεη ζηνλ πίλαθα «ζήκεξα είλαη Παξαζθεπή (ρξνληθόο θώδηθαο), ζηελ 

εηθφλα 61 ηα δχν παηδηά ε Σακάξα θαη ν Κηκ πνπ βξίζθνληαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ 

62 ε δαζθάια θαη ε καζήηξηα ζηελ αίζνπζα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζηελ 63 έλα θνξίηζη πνπ 

ηξέρεη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ.  

Πίλαθαο 

κάζεκα 3α 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Πεξηγξαθή 

ησλ εηθόλσλ 
ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκ

άησλ 

Ζ ζρνιηθή 

αίζνπζα 
κε 

καζεηέο 

θαη 
δαζθάια 

Ζ δαζθάια 

θαιεκεξίδεη 
ηα παηδηά 

ζηελ ηάμε 

Ζ δαζθάια 

ξσηά ηα παηδηά 
ηη θξαηά ζην 

ρέξη ηεο  

Ζ Σακάξα 

ηεο απαληά  

Ζ δαζθάια 

ξσηά ηα 
παηδηά ηη 

δείρλεη κε ην 

ρέξη ηεο  

Ο Κηκ ηεο 

απαληά πσο 
δείρλεη έλα 

ζξαλίν 

Ζ δαζθάια 

ξσηά πνηνο 
είλαη απηφο 

θαη νη 

καζεηέο 
απαληνχλ «ν 

κάγνο» 

Ζ δαζθάια 

ξσηά ηνλ 
Οκάξ θαη 

απηφο ηεο 

απαληά 

Ζ 

δαζθάια 
ζπγραίξεη 

ηνπο 

καζεηέο 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπ

λ νη εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφ
ο ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιιν
λ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δθπαίδεπζεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ

ο 

Δθπαίδεπ

ζεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλν
π  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο-

αληηθεηκέλνπ  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Πεξηβαιινλη
ηθφο- παλίδαο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ

ο 

  

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 3β 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Πεξηγξαθή 

ησλ εηθόλσλ 
ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκ

άησλ 

Ζ δαζθάια 

δεηά απφ ηελ 
καζήηξηα λα 

θιείζεη ην 

ληνπιάπη  

Γχν 

θνξίηζηα 
ζπλνκηιν

χλ κεηαμχ 

ηνπο 

Ζ δαζθάια 

ξσηά ην 
Μπάκπε ηη 

θάλεη κε ην 

ζθνπγγάξη 

Ο γπκλαζηήο 

θαιεί ηε Νηίλα 
γηα πξνπφλεζε 

 Ο θχξηνο 

δεηά απφ ην 
Βαγγέιε λα 

δψζεη ηε 

κπάια ζην 
γπκλαζηή 

Ζ 

πσιήηξηα 
βξίζθεηαη 

κέζα ζην 

θπιηθείν 

Ζ 

δαζθάια 
γξάθεη 

ζηνλ 

πίλαθα 

Ζ 

Σακάξα 
θαη ν Κηκ 

είλαη 

ζηελ 
απιή 

Ζ 

δαζθάια 
θαη ε 

καζήηξηα 

είλαη ζηε 
βηβιηνζή

θε 

Σν 

θνξίηζη 
ηξέρεη 

ζηελ 

απιή ηνπ 
ζρνιείνπ 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηη
θφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηη
θφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 
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Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπ

λ νη εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθ

φο ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ

φο ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ 

Δζσηεξηθ

φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθ

φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιι

νλ 

Δζσηεξηθ

φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθ

φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιι

νλ 

 

 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλν
π 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ

ο 

Ολνκαηηθ

φο 

 

Υσξηθφο  

γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Ολνκαηηθφο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλνπ  

Δθπαίδεπζεο 

Δπαγγέικαηνο  

Δλδπκαηνινγη
θφο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 
επαγγέικαην

ο 

Αληηθεηκέλν

π 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο  

Γηαηξνθή

ο  

Δπαγγέικ

αηνο 

Δλδπκαην

ινγηθφο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

Δθπαίδεπ

ζεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

Υσξηθφο 

Γισζζηθ

φο 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ ηξίηνπ 

καζήκαηνο ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 θαη νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο 

αλάιπζεο, δίλνπλ νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 45-63 απνηεινχλ 

ξεαιηζηηθά ζθίηζα. Οη 3 απφ ηηο  εηθφλεο απηέο είλαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, νη 16 ζε εζσηεξηθφ 

ελψ θαη νη 19 απεηθνλίδνπλ θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 61: ρσξηθφο (19 αλαθνξέο), γισζζηθφο (19 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (7 αλαθνξέο), δηαηξνθήο (1 αλαθνξά) επαγγέικαηνο (3 αλαθνξέο), 

ελδπκαηνινγηθφο (2 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (6 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (1 

αλαθνξέο), εθπαίδεπζεο (3 αλαθνξέο). 

Αξρηθά ζηελ εηθφλα 45 ζπζρεηίδεηαη ν ρσξηθφο θψδηθαο κε ηνλ θψδηθα εθπαίδεπζεο. Ζ 

ζρνιηθή αίζνπζα, ν πίλαθαο, ηα ζξαλία θαη ε έδξα, ε βηβιηνζήθε, ν ππνινγηζηήο, ηα θάδξα, νη 

δσγξαθηέο, ε πδξφγεηνο ζθαίξα θ.ά απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απφ ηε δαζθάια. πλερίδνληαο αθνινπζεί έλαο 

δηάινγνο κεηαμχ δαζθάιαο θαη καζεηψλ (εηθφλεο 46-53) φπνπ ε εηθφλα ζπκπιεξψλεη θαη 

ζπκβαδίδεη  κε ην δηάινγν. Ο ρψξνο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε θαη ν ρξφλνο ν ζρνιηθφο ρξφλνο. Ζ 

δαζθάια δείρλνληαο αληηθείκελα (ζθνπγγάξη, ζξαλίν), έλα ζαιηγθάξη θαη ην κάγν ηνπ 

βηβιίνπ, ξσηά ην φλνκά ηνπο ζηνπο καζεηέο,  θάλνληαο έηζη επαλάιεςε ζηα  πξνεγνχκελα 

καζήκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν γισζζηθφο θψδηθαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα αληηθεηκέλνπ 

θαη ηνλ θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο.  

Αθφκε, ε άζθεζε 4 ηεο ζειίδαο 32 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηηο θξάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εηθφλα. Αξρηθά ζηελ εηθφλα 54 ε δαζθάια 
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δεηά απφ ηε Σδέλε λα θιείζεη ην ληνπιάπη, ζηε ζπλέρεηα έλα θνξίηζη ζπλνκηιεί κε έλα άιιν 

θαη ςάρλνπλ ηελ Αγγειηθή, έπεηηα ε δαζθάια δεηά απφ ην Μπάκπε λα ζβήζεη ηνλ πίλαθα, 

ζηελ εηθφλα 57 ν γπκλαζηήο δεηά απφ ηε Νηίλα λα έξζεη γηα πξνπφλεζε, ελψ ζηελ εηθφλα 58 

ν δηεπζπληήο δεηά απφ ην Βαγγέιε λα δψζεη ηε κπάια ζην γπκλαζηή. Παξαηεξείηαη πσο ζε 

φιεο ηηο εηθφλεο ηα άηνκα βξίζθνληαη ζε ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ φπσο ζηελ ηάμε, ζηελ απιή 

ζην γπκλαζηήξην. Παξάιιεια ν γισζζηθφο θψδηθαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ νλνκαηηθφ  αιιά θαη 

κε ηνλ θψδηθα αληηθεηκέλνπ, θαζψο φια ηα νλφκαηα αιιά θαη ηα αληηθείκελα ησλ εηθφλσλ 

πεξηέρνπλ δίςεθα ζχκθσλα πνπ απνηεινχλ ην δηδαθηηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο απηνχ. Σέινο, 

νη εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ, 59- 63, απεηθνλίδνπλ ην ζρνιηθφ ρψξν ζπλδπάδνληαο ηνλ αξρηθά 

κε απηφλ ηεο δηαηξνθήο (θπιηθείν- εηθφλα 59), θαη ζηε ζπλέρεηα (εηθφλεο 60, 62, 63) κε απηφλ 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

Μάζεκα 4 : ‘Mηα ηάμε άλσ- θάησ!!!’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη 

καζεηέο λα αληινχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο απφ κηθξά θείκελα, λα θαηαλννχλ 

ηελ έλλνηα ησλ νπζηαζηηθψλ θαη λα ηα δηαθξίλνπλ ζε πξφζσπα, δψα, πξάγκαηα, λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηαμηλνκνχλ ηα νπζηαζηηθά αλάινγα κε ην γέλνο ηνπο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο ή αλά δεχγε δξαζηεξηφηεηεο (θνιάδ, πφζηεξ, ηζηνξίεο ηνίρνπ).  

  Σν κάζεκα μεθηλά κε ηελ εηθφλα 64 φπνπ ε ζρνιηθή ηάμε είλαη άλσ θάησ, ζε αληίζεζε 

κε ηελ εηθφλα ηεο ηάμεο πνπ παξνπζηαδφηαλ ζηα πξνεγνχκελα καζήκαηα. Oη θαξέθιεο είλαη 

πεζκέλεο ζην πάησκα, δηάθνξα δψα θαη αληηθείκελα βξίζθνληαη ηξηγχξσ, ν κάγνο είλαη ζην 

πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο θαη νη καζεηέο βξίζθνληαη ηξηγχξσ θαη κηινχλ κεηαμχ ηνπο ιέγνληαο 

ζηε δαζθάια πνπ κπαίλεη ζαζηηζκέλε ζηελ ηάμε: «Κπξία θπξία, ειάηε!», «Ση είλαη;» ξσηά ε 

δαζθάια, «Μέζα ζηελ ηάμε ν παπαγάινο ζαο, είλαη έηνηκνο γηα κάζεκα» ιέεη ε Μειίλα, 

«….θαη ην γάληη ζαο ζηνλ πίλαθα» ζπκπιεξψλεη ν Κηκ, «ην ζξαλίν είλαη ε γάηα ζνπ!» 

πξνζζέηεη ν Οκάξ, «….θαη κηα θόηα πνπ ηζηκπάεη ην κνιύβη.» ιέεη ν Υνζέ, «…θαη ην θαλαξίλη 

κνπ πνπ ηξαγνπδάεη» επηζεκαίλεη ε Σηηηιφια, «…θαη ην πνληίθη;» ξσηά ε Σακάξα. 

Παξαηεξνχληαη θψδηθεο πεξηβαιινληηθφο-παλίδαο κέζα απφ ηηο αλαθνξέο ζε δψα (γάηα, 

θαλαξίλη, πνληίθη, παπαγάινο, θφηα) αιιά θαη θψδηθεο αληηθεηκέλσλ (ζξαλίν, θαξέθια, 

θαηζαξφια, βηβιίν, γάληη) νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο αλαζηάησζεο 

πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή ηάμε.  πλερίδνληαο ζηελ εηθφλα 65 απεηθνλίδεηαη έλαο ειέθαληαο 

ζηε θχζε (πεξηβαιινληηθφο-παλίδαο). 

 



98 
 

Πίλαθαο κάζεκα 4  

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 64 65 

Πεξηγξαθή ησλ εηθόλσλ ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ 

Δηθφλα αλαζηάησζεο επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή 

ηάμε.  

Έλαο ειέθαληαο ζηε θχζε 

Σερλνηξνπία εηθόλσλ Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ παξαπέκπνπλ νη εηθόλεο. Δζσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν πεξηβάιινλ Δμσηεξηθφο ρψξνο- θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο 

Μαγείαο  

 

Υσξηθφο  

Πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ ηέηαξηνπ 

καζήκαηνο ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο 

αλάιπζεο, δίλνπλ νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 64-66 απνηεινχλ 

ξεαιηζηηθά ζθίηζα. Οη 2 απφ ηηο  εηθφλεο απηέο είλαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν ελψ ε εηθφλα 65 ζε 

εμσηεξηθφ. Δπίζεο 2 απεηθνλίδνπλ θηηζκέλν πεξηβάιινλ ελψ κία (εηθφλα 65) θπζηθφ 

πεξηβάιινλ.  

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 8: ρσξηθφο (2 αλαθνξέο), γισζζηθφο (1 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (1 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (1 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο 

(2 αλαθνξέο), καγείαο (1 αλαθνξά). 

Αξρηθά ε εηθφλα 64 παξνπζηάδεη κηα ζρνιηθή ηάμε ε νπνία είλαη „άλσ θάησ‟. Τπάξρνπλ 

κέζα δψα, αληηθείκελα θαη νη καζεηέο πνπ απνξνχλ κε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ. Ζ δαζθάια 

κπαίλεη ζηελ ηάμε θαη εθπιήζζεηαη θαη ε ίδηα απφ ην ζέακα. ηελ εηθφλα αχηε ν ρσξηθφο 

θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα καγείαο θαζψο ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ ηάμε είλαη ν κάγνο ηνπ εγρεηξηδίνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην πάλσ δεμηά κέξνο 

ηεο εηθφλαο. Ο κάγνο κέζα απφ ηα καγηθά ηνπ ιφγηα εκθαλίδεη αληηθείκελα θαη δψα κέζα 

ζηελ ηάμε. 

ηελ εηθφλα 65 ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο 

κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ ειέθαληα ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

Μάζεκα 5: ‘Έλα αηύρεκα ζηελ ηάμε’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην δαζθάινπ είλαη νη 

καζεηέο λα θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ 
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άξζξσλ ηνπο, ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ φζν θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν κε ηε βνήζεηα επνπηηθνχ 

πιηθνχ, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δηαθνξά κεηαμχ εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ αξηζκνχ ησλ άξζξσλ 

θαη ησλ νπζηαζηηθψλ, λα εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ιεμηθνχ θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλνψληαο ηνπο φξνπο πνπ ηηο δηέπνπλ. 

Ξεθηλψληαο κε κηα ζεηξά ξεαιηζηηθψλ ζθίηζσλ παξαηεξείηαη πσο ζηελ εηθφλα 66 ν Υνζέ 

βξίζθεηαη κέζα ζηελ ηάμε, έρεη αλέβεη ζε κία θαξέθια πξνζπαζψληαο λα πηάζεη ηελ πδξφγεην 

ζθαίξα (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ-γεσγξαθηθφο) θαη κνλνινγεί: «Λίγν αθόκα θαη ηα θαηάθεξα». 

ηε ζπλέρεηα φκσο (εηθφλα 67) δελ ηα θαηαθέξλεη θαη πέθηεη απφ ηελ θαξέθια καδί κε ηελ 

πδξφγεην ζθαίξα (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) θσλάδνληαο: «Χρ!!!». ηελ εηθφλα 68 νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο ηνλ ξσηνχλ αλ είλαη θαιά θαη θσλάδνπλ ηε δαζθάια: «Υνζέ! (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο) Δίζαη θαιά;», «Κπξία! Κπξία! Διάηε. Ο Υνζέ δελ είλαη θαιά». ηελ εηθφλα 69 

απεηθνλίδεηαη ην θεθάιη ηνπ Υνζέ πνπ γχξσ ηνπ γπξίδνπλ αζηεξάθηα, ε Μειίλα, ε δαζθάια, 

ην γξαθείν, ν παπαγάινο, ν πίλαθαο θαη ε βηβιηνζήθε είλαη φια δηπιά, εθηφο απφ ηηο πφξηεο 

πνπ είλαη ηξηπιέο  θάηη πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα ιφγηα ηνπ Υνζέ: «Μκκκ…., νη θπξίεο, δύν 

Μειίλεο (νλνκαηηθόο θώδηθαο), νη πίλαθεο, ηα γξαθεία, νη πόξηεο, νη βηβιηνζήθεο (θώδηθαο 

αληηθεηκέλσλ), Α…θαη νη παπαγάινη (θώδηθαο πεξηβαιινληηθόο- παλίδαο). ηελ εηθφλα 70 ε 

δαζθάια ξσηά ηνλ Υνζέ: «Έια Υνζέ (νλνκαηηθόο θώδηθαο). Πώο είζαη;» θαη απηφο απαληά: 

«Αρ! ην θεθάιη κνπ!», έηζη ζηελ εηθφλα 71 ε Μειίλα ηνπ πξνζθέξεη λεξφ ιέγνληαο: «Πάξε 

ιίγν λεξό», ε δαζθάια ηνλ ξσηά: «Δίζαη ηώξα θαιύηεξα;» θαη ν Υνζέ απαληά: «Μκ! Ζ θπξία, 

ε Μειίλα (νλνκαηηθόο θώδηθαο), ν πίλαθαο, ην ζξαλίν (θώδηθαο αληηθεηκέλσλ). Ναη ηώξα είκαη 

θαιά».  

πλερίδνπκε ηξεηο θσηνγξαθίεο: αξρηθά ζηελ 72 έρεη θσηνγξαθεζεί έλα ζθνπξφρξσκν 

αγφξη (ρξσκαηηθφο- εζληθφηεηαο) ην νπνίν είλαη θαζηζηφ, ελψ πίζσ ηνπ ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ βξίζθεηαη κία αθίζα ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (θψδηθαο ζξεζθεπηηθφο) πνπ 

απεηθνλίδεη ην Υξηζηφ θαη ηνπο Αγίνπο ελψ ζην θάησ κέξνο αλαγξάθεηαη ε ιέμε Πάηκνο 

(ηνπσλπκηαθφο θψδηθαο), έλα λεζί ην νπνίν απνηειεί ζξεζθεπηηθφ πξννξηζκφ θαζψο εθεί 

γξάθηεθε ε απνθάιπςε ηνπ Ησάλλε. ηε θσηνγξαθία παξαηεξνχληαη εηθφλεο θαη αθίζεο κε 

δηάθνξα είδε θπηψλ θαη εληφκσλ, κηα αθίζα πνπ απεηθνλίδεη έλα αζεκέλην πηζάξη (ηζηνξηθφο 

θψδηθαο) θαη ζην θάησ κέξνο ηεο γξάθεη Μαθεδνλία (ηνπσλπκηαθφο θψδηθαο) αιιά θαη 

ζεκαίεο απφ πνιιέο ρψξεο φπσο Γαιιία, Ακεξηθή, Καλαδάο θ.ά (θψδηθαο εζληθφηεηαο). ηε 

ζπλέρεηα ε θσηνγξαθία 73 δείρλεη ηξεηο καζεηέο νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε φπνπ ππάξρνπλ θαξέθιεο, ζξαλία θαη ράξηεο ελψ παξάιιεια νη ίδηνη ζηέθνληαη κπξνζηά 

απφ 2 αθίζεο πνπ απεηθνλίδνπλ είδε θπηψλ (θψδηθαο εθπαίδεπζεο). ηελ θσηνγξαθία 74 



100 
 

απεηθνλίδνληαη αθίζεο κε θπηά, βφηαλα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά (θψδηθαο 

εθπαίδεπζεο). Σέινο, ζην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 75 ν κάγνο βάδεη κε έλα θαξθί ζηνλ ηνίρν, πάλσ 

απφ ηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο, ηακπέιεο κε ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο ηνπ αξζεληθνχ, ηνπ 

ζειπθνχ, θαη ηνπ νπδέηεξνπ άξζξνπ ζηνλ εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ (γισζζηθφο θψδηθαο). 

Πίλαθαο 

κάζεκα 

5 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α 
εηθόλαο 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Πεξηγξαθ
ή ησλ 

εηθόλσλ 

ζε 
επίπεδν 

εηθνλνγξα

κκάησλ 

Ο Υνζέ πάλσ 
ζε κηα 

θαξέθια 

πξνζπαζεί λα 
πηάζεη ηελ 

πδξφγεην 

ζθαίξα 

Ο Υνζέ 
πέθηεη απφ 

ηελ 

θαξέθια 
καδί θαη ε 

πδξφγεηνο 

ζθαίξα 

Ο καζεηέο 
καδεχνληαη 

γχξσ ηνπ 

Ο Υνζέ 
έρεη 

δαιηζηεί 

θαη 
παξακηιάεη 

Ζ δαζθάια 
ηνλ ξσηάεη 

πσο είλαη 

θαη απηφο 
απαληά πσο 

πνλάεη ην 

θεθάιη ηνπ 

Ζ 
Μειίλα 

ηνπ 

πξνζθέξε
η λεξφ θαη 

ηψξα 

ζπλέξρεη
αη 

Έλα 
ζθνπξφρξσ

κν παηδί 

κπξνζηά 
απφ αθίζεο 

ζην 

δηάδξνκν 
ηνπ 

ζρνιείνπ 

Σξία 
παηδία 

κπξνζηά 

απφ δχν 
κεγάιεο 

αθίζεο  

Αθίζεο 
νηθνινγη

θνχ 

πεξηερνκ
έλνπ 

Ο κάγνο 
θξεκά 

ηακπέιεο 

κε 
γξακκαηη

θνχο 

θαλφλεο 

Σερλνηξν
πία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Φσηνγξαθί
α  

Φσηνγξα
θία  

θσηνγξα
θία 

Ρεαιηζηη
θφ 

ζθίηζν 

Υώξνο 
πνπ 

παξαπέκπ
νπλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ
φο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιι

νλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ
φο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιι

νλ 

Δζσηεξηθ
φο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιι

νλ 

Δζσηεξηθ
φο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιι

νλ 

Κώδηθεο Υσξηθφο 

Γισζζηθφο   

Αληηθεηκέλνπ  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Αληηθεηκέλ
νπ  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλ

νπ 

Πεξηβαιιν

ληηθφο- 
παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

    

Υσξηθφο  

Γισζζηθ
φο 

Ολνκαηηθ
φο 

Αληηθεηκ
έλνπ  

 

Υσξηθφο-  

Σνπσλπκηα
θφο 

Θξεζθεπηη
θφο 

Ηζηνξηθφο 

Δζληθφηεηα
ο  

 

Υσξηθφο  

Δθπαίδεπ
ζεο  

Υσξηθφο  

Δθπαίδεπ
ζεο  

Υσξηθφο 

Γισζζηθ
φο-  

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 5 ηνπ 

εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 66-71 θαη 75 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα 

ελψ νη 72-74 θσηνγξαθίεο. ιεο νη εηθφλεο ηνπ καζήκαηνο παξαπέκπνπλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν 

θαη θηηζκέλν πεξηβάιινλ.  

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 31: ρσξηθφο (10 αλαθνξέο), γισζζηθφο 

(7αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (4 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (4 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- 

παλίδαο (1 αλαθνξά), εθπαίδεπζεο (2 αλαθνξέο), ζξεζθεπηηθφο (1 αλαθνξά), ηζηνξηθφο (1 

αλαθνξά), εζληθφηεηαο (1 αλαθνξά).  
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Παξάιιεια ν ρσξηθφο θψδηθαο δηαθξίλεηαη κέζα απφ κία αλαθνξά (θσηνγξαθία 72) ζε 

ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ. 

Σν κάζεκα 5 μεθηλά κε κηα ζεηξά εηθφλσλ (66- 71) νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ην θείκελν. Ο ρψξνο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε θαη ζπλδέεηαη κε έλα αηχρεκα 

πνπ ζπλέβε ζηνλ Οκάξ, ν νπνίνο πξνζπαζψληαο λα θαηεβάζεη ηελ πδξφγεην ζθαίξα έπεζε 

απφ ηελ θαξέθια, ρηχπεζε ζην θεθάιη κε απνηέιεζκα λα κπεξδεχεη ηα ιφγηα ηνπ. Ο 

γισζζηθφο θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Οκάξ κε ηνλ θψδηθα αληηθεηκέλσλ, 

ηνλ νλνκαηηθφ θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο. Μέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο ν Οκάξ βιέπεη 

δηπινχο θαη ηξηπινχο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ηε δαζθάια ηνπ, ηνλ παπαγάιν, ηνλ πίλαθα. ηε 

ζπλέρεηα ζπλέξρεηαη θαη βιέπεη πσο φια ππάξρνπλ κία θνξά κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη 

ν γισζζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο πνπ απνηειεί ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηνλ 

πιεζπληηθφ θαη εληθφ αξηζκφ.  

Έπεηηα ε θσηνγξαθία 72 ζπλδέεη ηνλ ρσξηθφ θψδηθα (δηάδξνκνο ζρνιείνπ) κε ηνλ θψδηθα 

ηνλ ζξεζθεπηηθφ, ηνλ ηζηνξηθφ θαη ηνλ εζληθφ κέζα απφ ηηο εηθφλεο, ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο 

αθίζεο πνπ είλαη θξεκαζκέλεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. ηελ αθίζα πνπ 

βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο  απεηθνλίδεηαη ν Υξηζηφο κε ηνπο Αγίνπο ελψ 

ζην θάησ κέξνο ηεο αλαγξάθεηαη ε ιέμε „Πάηκνο‟ ζρεηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην 

ζξεζθεπηηθφ θψδηθα κε ηνλ ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ. Παξάιιεια ζην δεμί κέξνο ηεο εηθφλαο 

ππάξρεη κία αθίζα πνπ απεηθνλίδεη έλα αζεκέλην πηζάξη θαη ζην θάησ κέξνο ηεο ππάξρεη ε 

ιέμε „Μαθεδνλία‟ ζπλδένληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ θψδηθα κε ηνλ 

ηζηνξηθφ. Έπεηηα, ην αγφξη πνπ απεηθνλίδεηαη είλαη ζθνπξφρξσκνο καζεηήο ζρεηίδνληαο ην 

ρξψκα ηνπ δέξκαηνο (ρξσκαηηθφο θψδηθαο) κε ηελ θαηαγσγή (εζληθφο θψδηθαο). ηε 

θσηνγξαθία 73 καζεηέο βξίζθνληαη κέζα ζε κία ζρνιηθή αίζνπζα ε νπνία πηζαλφηαηα 

απνηειεί εξγαζηήξη Φπζηθήο, ελψ ζηε θσηνγξαθία 74 απεηθνλίδεηαη ην θνιάδ θπηψλ θαη 

δψσλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζρεηίδνληαο έηζη ην ρσξηθφ θψδηθα 

κε ηνλ θψδηθα ηεο εθπαίδεπζεο.   

Μάζεκα 7: ‘Δίκαζηε πνιινί!!!’ 

Σν κάζεκα 6 είλαη επαλαιεπηηθφ νπφηε δελ ζα γίλεη αλάιπζε απηνχ. Πεξλψληαο ζην 

κάζεκα 7 θαηαγξάθνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ νη νπνίνη ζην 

κάζεκα απηφ, ζηνρεχνπλ ψζηε νη καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην βνεζεηηθφ ξήκα είκαη ζηνλ πιεζπληηθφ 

αξηζκφ, ηηο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο, ηα βεβαησηηθά θαη αξλεηηθά επηξξήκαηα, λα 
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δεκηνπξγνχλ κηθξνχο γξαπηνχο δηαιφγνπο ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηά ηα ζεκεία ζηίμεο (ηειεία 

θαη εξσηεκαηηθφ), λα αθνχλ θείκελα, λα αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο επεμεξγάδνληαη.  

Ξεθηλψληαο ην κάζεκα κε ηελ εηθφλα 76 ε δαζθάια κπαίλεη ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ξσηά: 

«Πνύ είζηε παηδηά;» θαη ν παπαγάινο (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο) απαληά δείρλνληαο 

πξνο ηε ληνπιάπα: «Δθεί, εθεί είλαη». Οη καζεηέο ιέλε ζηελ δαζθάια: «Καιεκέξα θπξία. 

Δίκαζηε όινη ζηελ ηάμε» ελψ παξάιιεια ν κάγνο βξίζθεηαη ζηελ έδξα. ηελ εηθφλα 77 ν 

παπαγάινο πνπ θνξά γπαιηά  αξρίδεη λα κηιά: «Λνηπόλ ζήκεξα εγώ είκαη ν δάζθαιόο 

(θώδηθαο επαγγέικαηνο) θη εζείο είζηε νη καζεηέο κνπ!» ηα παηδηά απαληνχλ: «Όρη δελ είζαη 

εζύ δάζθαινο. Δίζαη παπαγάινο (θώδηθαο πεξηβαιινληηθόο- παλίδαο)», «Όρη, όρη!» ιέεη ε 

Μειίλα, «Πνηνο είζαη;» ξσηά ν Κηκ, ελψ ε δαζθάια ζηέθεηαη αθίλεηε θαη ακίιεηε ζην 

θέληξν ηεο ηάμεο. ηε ζπλέρεηα (εηθφλα 78), ε δαζθάια παίξλεη ην ιφγν θαη εμεγεί ζηνπο 

καζεηέο: «Απηό είλαη αιήζεηα παηδηά. Απηνί δελ είλαη δάζθαινη. Δίλαη ν παπαγάινο (θώδηθαο 

πεξηβαιινληηθόο- παλίδαο) θαη ν κάγνο. Διάηε ηώξα είλαη ώξα γηα κάζεκα (θώδηθαο 

εθπαίδεπζεο)».  

    ηε ζπλέρεηα ε άζθεζε 4 ηεο ζειίδαο 62 δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηηο 

εηθφλεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ. Έηζη ζηελ εηθφλα 79 

παξνπζηάδεηαη ν Αλδξέαο ιέγνληαο: «εγώ είκαη ν Αλδξέαο (νλνκαηηθόο θώδηθαο), ζηελ 80 

παξνπζηάδεη ηε θίιε ηνπ: «εζύ είζαη ε θίιε κνπ», ζηελ 81 ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ: «απηόο είλαη 

έλαο ζπκκαζεηήο κνπ», ζηελ 82 ζπζηήλεη ηελ αδεξθή ηνπ: «απηή είλαη ε αδεξθή κνπ ε 

Δπγελία (νλνκαηηθόο θώδηθαο)», ζηελ 83 παξνπζηάδεη ην ζρνιείν ηνπ: «απηό είλαη ην ζρνιείν 

κνπ (ρσξηθόο θώδηθαο)», ζηελ 84 αγθαιηαζκέλνη ηα δχν αγφξηα θαη ην θνξίηζη ιέλε: «εκείο 

είκαζηε κηα παξέα», ζηελ 85 ξσηά ηα δχν παηδηά (αγφξη θαη θνξίηζη): «εζείο είζηε θίινη;» ζηελ 

86 αθνχ ηα ηξία παηδηά (ηα δχν αγφξηα θαη ην θνξίηζη) θάζνληαη καδί ιέλε: «απηνί είλαη 

αζιεηέο (θώδηθαο επαγγέικαηνο)» θαη ζηελ 87 «Απηέο είλαη αζιήηξηεο (θώδηθαο επαγγέικαηνο). 

ηελ εηθφλα 88 απεηθνλίδεηαη ε ζρνιηθή απιή κε ηνπο καζεηέο φπνπ έλαο απφ απηνχο 

δείρλνληαο ιέεη: «Απηά είλαη ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ κνπ» θαη ζηελ 89 φπνπ νη καζεηέο 

παίδνπλ κε ηε κπάια ή ην ζρνηλάθη, ηξαγνπδνχλ, ηξέρνπλ, θάζνληαη, ρηππνχλ, 

ζθαξθαιψλνπλ, ή ζπλνκηινχλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ) ν 

Αλδξέαο ιέεη: «Απηνί είλαη νη ζπκκαζεηέο κνπ».  

ηε ζπλέρεηα ν κάγνο θαη ν παπαγάινο ( θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο –παλίδαο) βξίζθνληαη 

κέζα ζε έλα εζσηεξηθφ ρψξν κε έλα ηξαπέδη (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) ζην θέληξν ηνπ ζθίηζνπ, 

πάλσ ζην νπνίν βξίζθεηαη έλαο βηληενπξνβνιέαο (θψδηθαο ηερλνινγίαο) πνπ πξνβάιεη ην 

εμήο: «Δγώ είκαη ν κάγνο, θαη εζύ είζαη ν καζεηήο (θώδηθαο ηδηόηεηαο). Απηόο είλαη ν 
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παπαγάινο (θώδηθαο πεξηβαιινληηθόο –παλίδαο) θαη απηή είλαη ε Κηθή (νλνκαηηθόο θώδηθαο). 

Δκείο είκαζηε ζηελ ηάμε θη εζείο είζηε ζηελ απιή (ρσξηθνί θώδηθεο). Απηνί είλαη ζην θπιηθείν 

θαη απηέο είλαη όιεο καδί». Έπεηηα, ζηελ εηθφλα 91 ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ε ζρνιηθή ηάμε, 

νη καζεηέο αιιά θαη ν παπαγάινο, ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο.  Ο Κηκ ιέεη: «απηή είλαη ε ηάμε 

καο (ρσξηθόο θώδηθαο)» ελψ ν Οκάξ ζπκπιεξψλεη: «Απηόο είλαη ν πίλαθαο θαη απηό είλαη ην 

ζθνπγγάξη (θώδηθεο αληηθεηκέλσλ). Απηνί είλαη ν Κηκ θαη ν Υνζέ (νλνκαηηθνί θώδηθεο)». ηε 

ζπλέρεηα ε Μειίλα δείρλνληαο αλαθέξεη: «Απηόο είλαη ν Οκάξ θαη απηή ε Σακάξα (νλνκαηηθνί 

θώδηθεο)», ελψ ε Σακάξα ζπλερίδεη: «Απηά είλαη ηα βηβιία καο (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ)». ηνλ 

πίλαθα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ε θαξέθια, νη θαξέθιεο» πνπ απνηεινχλ επίζεο θψδηθεο 

αληηθεηκέλσλ αιιά θαη γξακκαηηθνχο θψδηθεο.  

πλερίδνληαο, νη εηθφλεο 92, 93, 94 δεηείηαη λα αληηζηνηρεζνχλ κε ηηο θξάζεηο. Έηζη ε 92 

απεηθνλίδεη πεξηζηέξηα (πεξηβαιινληηθφο –παλίδαο) θαη ε θξάζε πνπ ηε ζπλνδεχεη είλαη: απηά 

είλαη πεξηζηέξηα. Σα πεξηζηέξηα ζπκβνιίδνπλ ηελ εηξήλε, ε 93 απεηθνλίδεη αγειάδεο 

(πεξηβαιινληηθφο –παλίδαο) θαη ε θξάζε είλαη: απηέο είλαη έμη αγειάδεο ηνπ παππνύ θαη 

βόζθνπλ ζην ιηβάδη (ρσξηθόο θώδηθαο) θαη ηέινο ζηελ εηθφλα 94 απεηθνλίδνληαη ζθχινη 

(πεξηβαιινληηθφο –παλίδαο) θαη ε θξάζε είλαη: «απηνί είλαη ζθύινη θαη είλαη θίινη».  

Πίλαθαο 

κάζεκα 7α 
 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

 

Πεξηγξαθή 

ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 

εηθνλνγξακ
κάησλ 

Ζ δαζθάια 
κπαίλεη 

ζηελ ηάμε  

ξσηά πνπ 
είλαη ηα 

παηδηά θαη ν 

παπαγάινο 
ηεο απαληά 

Ο παπαγάινο 
ιέεη ζηα 

παηδηά πσο 

ζήκεξα είλαη 
απηφο ν 

δάζθαινο θαη 

θείλα 
αληηδξνχλ 

Ζ δαζθάια 
πξνηξέπεη ηα 

παηδηά λα 

μεθηλήζνπλ ην 
κάζεκα 

ιέγνληαο πσο 

ν παπαγάινο 
θαη ν κάγνο 

δελ είλαη 

δάζθαινη 

Ο 
Αλδξέαο 

ζπζηήλεη

αη 

Ο 
Αλδξέαο 

δείρλεη ηε 

θίιε ηνπ  

Ο 
Αλδξέαο 

ζπζηήλεη 

ην 
ζπκκαζεη

ή ηνπ 

Ο 
Αλδξέαο 

ζπζηήλεη 

ηελ 
αδεξθή 

ηνπ 

Δπγελία 

Ο Αλδξέαο 
δείρλεη ην 

ζρνιείν ηνπ 

Ο 
Αλδξέαο 

θαη νη δχν 

θίινη ηνπ 
ιέλε πσο 

είλαη κηα 

παξέα 

Ο 
Αλδξέαο 

ξσηά ηα 

δχν 
παηδηά αλ 

είλαη 

θίινη 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπ

λ νη εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

ζρνιηθή 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιι

νλ 

 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Πεξηβαιινλ

ηηθφο- 
παλίδαο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Πεξηβαιινληη

θφο- παλίδαο  

Δπαγγέικαηνο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο   

Πεξηβαιινληη

θφο- παλίδαο 

Δθπαίδεπζεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ
ο 

Ολνκαηηθ
φο 

 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ
ο 

  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ
ο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ
ο 

Ολνκαηηθ
φο 

  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ
ο  

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφ
ο 

 

 

Πίλαθαο 

κάζεκα7β 
 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
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Πεξηγξαθή 
ησλ εηθόλσλ 

ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκ
άησλ 

Σα παηδηά 

θάζνληαη ζην 

παγθάθη θαη ιέλε 

πσο απηνί είλαη 
αζιεηέο γηα 

θάπνηνπο πνπ 

ηξέρνπλ 

Σα παηδηά 

δείρλνπλ ηηο 

αζιήηξηεο 

πνπ ηξέρνπλ 

Ο 

Αλδξέαο 

ιέεη πσο 

απηά 
είλαη ηα 

παηδηά 

ηνπ 
ζρνιεηνχ 

ηνπ 

Ο Αλδξέαο 

ιέεη πσο απηνί 

είλαη νη 

ζπκκαζεηέο 
κνπ 

 

Ο κάγνο κε 

ηνλ παπαγάιν 

δίλνπλ έλα 

κήλπκα κέζσ 
ηνπ 

βηληενπξνβνι

έα 

Σα παηδηά 

κηινχλ ζηελ 

ηάμε θαη 

αλαθέξνπλ ηα 
νλφκαηά ηνπο 

θαη θάπνηα 

αληηθείκελα 

Πεξηζηέξη

α άζπξα 

θαη καχξα  

Έμη 

αγειάδεο 

πνπ 

βφζθνπλ  

θχινη ζηε 

θχζε  

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπ

λ νη εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο-

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Κώδηθεο Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Δπαγγέικαηνο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Δπαγγέικαη

νο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ

ο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

Πεξηβαιινληη
θφο- παλίδαο  

    

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλνπ  

Πεξηβαιινληηθφ
ο- παλίδαο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ

ο  

Πεξηβαιι
νληηθφο- 

παλίδαο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ

ο  

Πεξηβαιι
νληηθφο- 

παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Πεξηβαιινλ

ηηθφο- 
παλίδαο 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 7 ηνπ 

εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 76-93 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα. Οη 14 

απφ ηηο  εηθφλεο απηέο είλαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, νη 5 ζε εζσηεξηθφ. Δπίζεο 11 ξεαιηζηηθά 

ζθίηζα απεηθνλίδνπλ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 8 θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 56: ρσξηθφο (19 αλαθνξέο), γισζζηθφο (19 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (4 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (3 αλαθνξέο), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (1 

αλαθνξά), αληηθεηκέλνπ (1 αλαθνξά), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (8 αλαθνξέο), εθπαίδεπζεο 

(1 αλαθνξά). 

Σα ξεαιηζηηθά ζθίηζα 76-78 ζπκπιεξψλνπλ ηνπο δηαιφγνπο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

δαζθάιαο- καζεηψλ θαη παπαγάινπ κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Ο θψδηθαο επαγγέικαηνο 

ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο θαζψο ν παπαγάινο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ 

δαζθάινπ θάηη πνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ κάγνπ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. ην ηέινο ε 

δαζθάια ιχλεη ηελ παξεμήγεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ην κάζεκα μεθηλά. Ο ρψξνο ζηηο 

εηθφλεο απηέο ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, ζηηο εηθφλεο 79-89 ν Αλδξέαο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο θίινπο ηνπ, 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηελ αδεξθή ηνπ. Ο ρψξνο είλαη ην θπζηθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

θαη κέζσ ησλ εηθφλσλ ζπκπιεξψλνληαη ηα ιφγηα ηνπ Αλδξέα, πνπ απνηεινχλ γισζζηθφ 
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θψδηθα. Παξάιιεια κέζα απφ ηηο παξνπζηάζεηο πξνζψπσλ πξνθχπηεη ν νλνκαηηθφο θψδηθαο 

(Αλδξέαο, Δπγελία), ν θψδηθαο επαγγεικάησλ (αζιεηήο) αιιά θαη ν ρσξηθφο (ζρνιείν, απιή 

ζρνιείνπ). 

Έπεηηα, ζηελ εηθφλα 90 ν κάγνο θαη ν παπαγάινο βξίζθνληαη ζε έλα εζσηεξηθφ ρψξν ζηνλ 

ηνίρν ηνπ νπνίνπ πξνβάιινληαη κέζσ βηληενπξνβνιέα θξάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο πνπ απνηεινχλ ην δηδαθηηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο. Αθφκε ζηελ 

εηθφλα 91, ρξεζηκνπνηψληαο πάιη ηηο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο νη καζεηέο ζπζηήλνπλ ν έλαο 

ηνλ άιιν αιιά παξάιιεια θαηνλνκάδνπλ ηα αληηθείκελα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ζρεηίδνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ην γισζζηθφ θψδηθα κε ηνλ νλνκαηηθφ θαη ηνλ θψδηθα αληηθεηκέλνπ. Σέινο 

ζηηο εηθφλεο 92-94 ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο, 

θαζψο ηα δψα ησλ εηθφλσλ παξνπζηάδνληαη ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Δλόηεηα 8: ‘Πνύ είλαη;’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ζην κάζεκα απηφ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη καζεηέο λα 

απηνπξνζδηνξίδνληαη κέζα ζην πεξηβάιινλ, λα πξνζδηνξίδνπλ αληηθείκελα ζην ρψξν κε ηε 

ρξήζε ηνπηθψλ ξεκάησλ, λα πξνζδηνξίδνπλ ρσξνηαμηθά ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, λα 

δεκηνπξγνχλ απινχο δηαιφγνπο κέζα ζε επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ Τ-Ρ-Σνπηθφο πξνζδηνξηζκφο, ην βνεζεηηθφ ξήκα είκαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ βξίζθνκαη θαη ηελ εξσηεκαηηθή αλησλπκία πνύ;, λα παξαηεξνχλ εηθφλεο θαη 

θσηνγξαθίεο, λα δηαβάδνπλ κηθξά θείκελα θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο.  

ηελ εηθφλα 95 ηα αληηθείκελα ηηο ζρνιηθήο ηάμεο έρνπλ πάξεη δσή θαη ζπλνκηινχλ 

κεηαμχ ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. Έηζη ην βηβιίν ιέεη: «Σώξα είκαζηε κόλνη καο. Δ, Μνιπβέληα 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο) πνύ είζαη;» θαη ην κνιχβη απαληά: «εδώ είκαη πάλσ ζην ζξαλίν 

(θώδηθαο αληηθεηκέλνπ)» ελψ ην θαζεηφθσλν ξσηά: «Ζ βεζεόια (νλνκαηηθόο θώδηθαο) πνύ 

είλαη;», θαη ε γφκα απαληά: «Δδώ! Δδώ! θάησ από ην ζξαλίν (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ)». ηε 

ζπλέρεηα  (εηθφλα 96), ε θαζαξίζηξηα (θψδηθαο επαγγέικαηνο) κπαίλεη ζηελ ηάμε θαη 

βιέπνληαο ηελ αθαηαζηαζία κνλνινγεί λνκίδνληαο πσο νη καζεηέο επζχλνληαη γη απηφ: 

«Μκκ…,κάιηζηα! Ζ γόκα είλαη θάησ από ην ζξαλίν, ην βηβιίν πάλσ ζην γξαθείν, ην 

θαζεηόθσλν δίπια ζηε γιάζηξα. Ναη θαη κία ηζάληα δίπια ζηα ζξαλία (θώδηθεο αληηθεηκέλσλ). 

Αρ! Απηά ηα παηδηά!!».  

ηελ εηθφλα 97 απεηθνλίδεηαη έλαο δξφκνο πνπ ζην δεμί ηνπ κέξνο βξίζθεηαη ην ζρνιείν 

ελψ ζην αξηζηεξφ ην θαξκαθείν (ρσξηθφο θψδηθαο- εμσηεξηθφο ρψξνο). Σελ εηθφλα 

ζπλνδεχεη ε θξάζε: « ην θαξκαθείν είλαη απέλαληη από ην ζρνιείν». πλερίδνληαο, ηα 
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ξεαιηζηηθά ζθίηζα 98 θαη 99 απεηθνλίδνπλ έλα θαλαξίλη (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο – 

παλίδαο) κέζα θαη έμσ απφ ην θινπβί (θψδηθαο αληηθεηκέλνπ) ελψ ε θξάζε πνπ ηα ζπλνδεχεη 

είλαη: «Σo θαλαξίλη είλαη κέζα ζην θινπβί έμσ από ην θινπβί». ηηο εηθφλεο 100 θαη 101 κηα 

κέιηζζα βξίζθεηαη φπσο ιέεη θαη ε θξάζε «πάλσ από ην ινπινύδη θαη πάλσ ζην ινπινύδη 

(θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο)» ελψ ζηηο εηθφλεο 102- 107 αξρηθά είλαη ην παηδί 

κπξνζηά από ην δέληξν, έπεηηα ην παηδί πίζσ από ην δέληξν, ζηελ 104 ην παηδί δεμηά από ην 

δέληξν ζηελ 105 ην παηδί αξηζηεξά από ην δέληξν ζηελ 106 ην παηδί θάησ από ην δέληξν θαη 

ζηελ 107 ην παηδί είλαη πάλσ ζην δέληξν (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο ρισξίδαο). ε φιεο ηηο 

εηθφλεο πξνζδηνξίδεηαη ε ηνπνζεζία (ρσξηθφο θψδηθαο) πνπ βξίζθνληαη αξρηθά ην θαλαξίλη, ε 

κέιηζζα, ην παηδί κέζα απφ επηξξήκαηα ηνπ ηφπνπ (πάλσ, θάησ, απέλαληη, δεμηά, αξηζηεξά, 

κέζα, έμσ).  

ηελ εηθφλα 108 απεηθνλίδνληαη ζηα δεμηά κία γάηα πνπ έρεη θάεη έλα ςάξη, ζην θέληξν 

έλαο πνληηθφο κε έλα ηπξάθη θαη ζηα αξηζηεξά έλαο ζθχινο κε έλα θφθθαιν (θψδηθαο 

πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο θαη θψδηθαο δηαηξνθήο). ηελ 109, ε ζρνιηθή ηάμε, ηαθηνπνηεκέλε 

απηή ηε θνξά θαη έλαο καζεηήο πνπ θνηηά απφ ην παξάζπξν. ηελ 110 έλα απηνθίλεην 

(θψδηθαο κεηαθνξηθνχ κέζνπ) κπξνζηά απφ έλα ζπίηη (θψδηθαο ρσξηθφο -θαηνηθίαο), ζηελ 

111 έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη πνπ παίδνπλ κε ηε κπάια (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ) θαη 

ζηελ 112 ηα δχν απηά παηδηά κε ηε κπάια αιιά απηή ηε θνξά ζηελ παηδηθή ραξά (ρσξηθφο 

θψδηθαο- εμσηεξηθφο ρψξνο). Σέινο, ζηελ εηθφλα 113 έλαο ράξηεο ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ε 

δηαδξνκή ηνπ Υνζέ (νλνκαηηθφο θψδηθαο) γηα λα πάεη ζην ζρνιείν. ηελ εηθφλα ππάξρνπλ 

ζήκαηα απαγφξεπζεο θαη ππνρξεσηηθήο πνξείαο  ελψ ππάξρνπλ θηήξηα φπσο ην ηαρπδξνκείν, 

ε εθθιεζία (ζξεζθεπηηθφο θψδηθαο), πάξθν,  ζηληξηβάλη, θαξκαθείν, γπκλαζηήξην (θψδηθαο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ), θνχξλνο (ρσξηθφο θψδηθαο). 

Πίλαθαο 

κάζεκα 

8α   

                                                       

                                                                        Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α 
εηθόλαο  

95 96 97 98-99 100-101 102-107 108 109 110 

Πεξηγξαθ

ή ησλ 

εηθόλσλ 

ζε 
επίπεδν 

εηθνλνγξα

κκάησλ  

Σα 

αληηθείκελα 

ηεο ηάμεο 

κηινχλ 
κεηαμχ ηνπο 

Ζ 

θαζαξίζηξη

α κπαίλεη 

θαη βιέπεη 
ηελ ηάμε 

άλσ- θάησ 

Έλαο δξφκνο 

πνπ αξηζηεξά 

ηνπ είλαη ην 

θαξκαθείν 
θαη δεμηά ην 

ζρνιείν 

Έλα θαλαξίλη 

κέζα θαη έμσ 

απφ ην θινπβί 

Μία 

κέιηζζα 

πάλσ απφ/ 

θαη ζην 
ινπινχδη 

Έλα παηδί 

κπξνζηά, πίζσ, 

δεμηά, αξηζηεξά, 

θάησ θαη πάλσ 
ζην δέληξν 

Μηα γάηα, 

έλαο 

ζθχινο θαη 

έλα πνληίθη 
ηξψλε ηελ 

ηξνθή ηνπο 

Έλα παηδί 

κέζα 

ζηελ 

ηάμε 
θνηηά απ‟ 

ην 

παξάζπξ
ν 

Έλα 

απηνθίλεην 

κπξνζηά 

απφ έλα 
ζπίηη 

Σερλνηξν
πία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν  

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Υώξνο 

πνπ 
παξαπέκπ

νπλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θπζηθφ 

πεξηβάιινλ  

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ

φο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιι

νλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 
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Κώδηθεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 
Αληηθεηκέλνπ 

Μαγείαο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικα
ηνο 

Δλδπκαηνι
νγηθφο  

Αληηθεηκέλ
νπ 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο   

Αληηθεηκέλνπ 

Πεξηβαιινληη
θφο- παλίδαο    

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινλ
ηηθφο- 

ρισξίδαο    

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο- 

Πεξηβαιινληηθφ
ο- ρισξίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Γηαηξνθήο 

Πεξηβαιινλ
ηηθφο- 

παλίδαο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο  

Υσξηθφο- 

Καηνηθίαο  

Γισζζηθφο  

Μεηαθνξηθ

νχ κέζνπ 

 

 

Πίλαθαο, Μάζεκα 8β Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 111 112 113 

Πεξηγξαθή ησλ εηθόλσλ ζε επίπεδν 
εηθνλνγξακκάησλ 

Σα παηδία παίδνπλ κε ηε κπάια Σα δχν παηδηά παίδνπλ κε ηε κπάια 
ζε κηα παηδηθή ραξά  

Έλαο ράξηεο δηαδξνκήο ηνπ Υνζέ 
γηα λα πάεη ζην ζρνιείν 

Σερλνηξνπία εηθόλσλ Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ παξαπέκπνπλ νη εηθόλεο. Δμσηεξηθφο ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ  

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Θξεζθεπηηθφο  

Δθπαίδεπζεο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ  

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 8 ηνπ 

εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 95-113 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα. Οη 14 

απφ ηηο  εηθφλεο απηέο είλαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, νη 5 ζε εζσηεξηθφ ελψ παξάιιεια νη 10 

απεηθνλίδνπλ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη 9 θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 59: ρσξηθφο (19 αλαθνξέο), γισζζηθφο (19 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (2 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (1 αλαθνξά),ελδπκαηνινγηθφο (1 

αλαθνξά), δηαηξνθήο (1 αλαθνξά), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (3 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (2 

αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (3 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο (4 

αλαθνξέο), ζξεζθεπηηθφο (1 αλαθνξά), καγείαο (1 αλαθνξά), κέζνπ κεηαθνξάο (1 αλαθνξά) 

εθπαίδεπζεο (1 αλαθνξά). 

Αξρηθά, νη εηθφλεο 95 θαη 96 έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ην θείκελν. Ο 

ρψξνο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε ζηελ νπνία ππάξρνπλ ηα αληηθείκελα ηνπ καζεηή (γφκα, κνιχβη, 

βηβιίν θ.ά) ηα νπνία έρνπλ ηα δηθά ηνπο νλφκαηα (Αθνπίμ, βεζεφια) θαη κηινχλ κεηαμχ 

ηνπο. Έηζη ν θψδηθαο καγείαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα αληηθεηκέλσλ αιιά θαη κε ηνλ 

νλνκαηηθφ. Έπεηηα φηαλ ε θαζαξίζηξηα κπεη ζηελ ηάμε λα θαζαξίζεη λνκίδεη πσο ηα παηδηά 
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πξνθάιεζαλ ηελ αλαζηάησζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε. ηελ εηθφλα απηή ν ελδπκαηνινγηθφο 

θψδηθαο (ξνχρα θαζαξίζηξηαο) ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα επαγγέικαηνο αιιά θαη κε ηνλ 

ρσξηθφ θαζψο ε γπλαίθα είλαη ε θαζαξίζηξηα ηνπ ζρνιείνπ.  

ηε ζπλέρεηα, ζηηο εηθφλεο 98-107 ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ην γισζζηθφ. ηηο 

εηθφλεο απεηθνλίδεηαη ην θαλαξίλη, ε κέιηζζα, ν καζεηήο ν νπνίνη αιιάδνπλ ζέζε κέζα ζηελ 

εηθφλα. Απηφ γίλεηαη γηα λα εμαζθεζεί ν καζεηήο ζηα ηνπηθά επηξξήκαηα κέζα-έμσ, 

κπξνζηά- πίζσ, πάλσ- θάησ, δεμηά- αξηζηεξά ζπλδένληαο έηζη ην ρψξν θαη ηε ζέζε ηεο θάζε 

θηγνχξαο κε ηε γιψζζα.  

ηελ εηθφλα 108 ν θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα 

δηαηξνθήο θαζψο ζηελ εηθφλα απεηθνλίδεηαη ν ζθχινο πνπ ηξψεη ην θφθαιν, ην πνληίθη πνπ 

ηξψεη ην ηπξί θαη ε γάηα πνπ ηξψεη ην ςαξνθφθαιν. Ο ρψξνο είλαη εμσηεξηθφο ελψ ζην 

θείκελν πνπ ππάξρεη απφ θάησ ζπλδέεηαη μαλά ν ρσξηθφο κε ην γισζζηθφ θψδηθα θαζψο ε 

ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην θάζε δψν ζηελ εηθφλα (δεμηά, αξηζηεξά, θέληξν) βνεζά ηνπο καζεηέο 

λα κάζνπλ ηα επηξξήκαηα ηνπ ηφπνπ πξνζεγγίδνληαο ην ρψξν. Αθφκε ν ρσξηθφο θψδηθαο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηηο εηθφλεο 111 θαη 112 κε ηα δχν παηδηά 

(αγφξη θαη θνξίηζη) πνπ παίδνπλ κε ηε κπάια ζηελ παηδηθή ραξά.  

Σέινο, κέζα απφ ηελ δηαδξνκή ηνπ Υνζέ γηα λα πάεη ζην ζρνιείν ηνπ, ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην ράξηε ζηελ εηθφλα 113, ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ην 

ζξεζθεπηηθφ, κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο, κε ηνλ θψδηθα 

εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ, θαη κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ κέζα απφ ηα πάξθα θαη ην γπκλαζηήξην.  

 

Μάζεκα 9: ‘Μηα ηζάληα κηιάεη…’ 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη νη καζεηέο λα θαηαλννχλ, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ, λα θαηεγνξηνπνηνχλ θαη λα ηαμηλνκνχλ (αξζεληθά, ζειπθά, νπδέηεξα) γξαπηά 

θαη πξνθνξηθά ην ιεμηιφγην ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ηζάληαο, λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα 

ηνλ εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ θαη ησλ νπζηαζηηθψλ ζηελ 

νλνκαζηηθή θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο ή αλά δεχγε δξαζηεξηφηεηεο.  

ην κάζεκα απηφ κφλν κία εηθφλα εληνπίζηεθε πνπ λα αλαθέξεηαη ζε ρψξν θαζψο νη 

άιιεο αθνξνχλ αληηθείκελα ή ν ρψξνο δελ είλαη μεθάζαξνο. ηελ εηθφλα 114 απεηθνλίδνληαη 

δχν παηδηά, έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη πνπ βξίζθνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε, θάησ απφ ην ζξαλίν, 

θαη ην αγφξη έρνληαο θιεηζηά ηα κάηηα κε έλα καληήιη πξνζπαζεί λα καληέςεη ηη είλαη απηφ 
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πνπ πηάλεη. Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά κε θξάζεηο, θάηη πνπ έρεη 

γίλεη έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αλάιπζε. Έηζη ην θνξίηζη ηνλ ξσηάεη: «Ση είλαη απηέο;» θαη 

ην αγφξη απαληά: «Απηέο είλαη θηκσιίεο (θώδηθαο αληηθεηκέλσλ)», θαη ην θνξίηζη ζπλερίδεη: 

«Πνύ είλαη νη θηκσιίεο;» θαη απηφο απαληά: «είλαη θάησ από ην ζξαλίν (ρσξηθόο θώδηθαο)».  

Πίλαθαο κάζεκα 4 Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 114 

Πεξηγξαθή ησλ εηθόλσλ ζε επίπεδν εηθνλνγξακκάησλ Γχν παηδηά θάησ απφ ην ζξαλίν 

Σερλνηξνπία εηθόλσλ Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ παξαπέκπνπλ νη εηθόλεο. Δζσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Κώδηθεο Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Ζ εηθφλα πνπ παξαπέκπεη ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 9 ηνπ 

εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 ε νπνία αλαιχζεθε κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλεη νξηζκέλα 

πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά ε εηθφλα 114 απνηειεί ξεαιηζηηθφ ζθίηζν θαη ηνπνζεηείηαη ζε 

εζσηεξηθφ θηηζκέλν ρψξν. Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 3: ρσξηθφο (1 

αλαθνξά), γισζζηθφο (1 αλαθνξά), αληηθεηκέλνπ (1 αλαθνξά).  

Οη καζεηέο κε θιεηζηά κάηηα κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ςάρλνπλ λα βξνπλ ηηο θηκσιίεο 

ζρεηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ρσξηθφ θψδηθα κε ηνλ θψδηθα αληηθεηκέλνπ.  

Μάζεκα 10: ‘Ο Βίβιηνο δάζθαινο’ 

χκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη νη καζεηέο 

λα παξάγνπλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεμηιφγην ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

ηζάληαο, λα θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ έλαο, κία, έλα ζηελ νλνκαζηηθή 

θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ απνπζία ηνπ ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ, λα δηαπηζηψλνπλ ηε 

δηαθνξά ζηε ρξήζε ηνπ νξηζηηθνχ θαη αφξηζηνπ άξζξνπ θπξίσο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, λα 

θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο πνηνο, πνηα, πνην, ηη κέζα ζε 

θαζεκεξηλνχο δηαιφγνπο, λα παξάγνπλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ Τ-Ρ-Κ 

θαη Τ-Ρ- Σνπηθφο πξνζδηνξηζκφο, θαζψο θαη κηθξά θείκελα κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ.  

Ξεθηλψληαο, ζηελ εηθφλα 115 απεηθνλίδεηαη ε ζρνιηθή ηάμε θαη σο δάζθαινο 

παξνπζηάδεηαη ην βηβιίν φπνπ ιέεη ζην θαζεηφθσλν θαη ζην κνιχβη: «Διάηε, ειάηε! Ζ θπξία 

Δηξήλε (νλνκαηηθόο θώδηθαο) δελ είλαη εδώ. Δίλαη ώξα γηα κάζεκα (θώδηθαο εθπαίδεπζεο)» ην 

θαζεηφθσλν ξσηά: «Χρ ηη είλαη απηό;» δείρλνληαο ηα βηβιία ελψ ε αξάρλε αλαξσηηέηαη: «Καη 



110 
 

απηά ηη είλαη;» δείρλνληαο ηα ηεηξάδηα. Σν βηβιίν απαληά: «Απηό είλαη έλα βηβιίν (θώδηθαο 

αληηθεηκέλνπ) Αθνπίμ, θαη απηά Κηθή (νλνκαηηθόο θώδηθαο) είλαη ηεηξάδηα». ηε ζπλέρεηα ζηελ 

εηθφλα 116 ππάξρνπλ δσγξαθηζκέλα κνιχβηα, θαξέθιεο θαη ράξηεο ζηνλ πίλαθα θαη ην βηβιίν 

δείρλνληαο ζηνλ πίλαθα ιέεη: «Λνηπόλ απηό είλαη έλα κνιύβη. Απηή είλαη κηα θαξέθια. Απηόο 

είλαη έλαο ράξηεο (θψδηθαο αληηθεηκέλσλ)» ελψ ε αξάρλε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα 

ζπκπιεξψλεη «απηά είλαη κνιύβηα», ην θαζεηφθσλν πξνζζέηεη «απηνί είλαη ράξηεο» θαη ην 

κνιχβη «απηέο είλαη θαξέθιεο».  

Οη εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ (117-120) ζπλνδεχνληαη απφ θξάζεηο νη νπνίεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην λφεκά ηνπο. Έηζη, ζηελ εηθφλα 117 έλαο ιαγόο θαη κία ρειώλα 

(πεξηβαιινληηθόο – παλίδαο) ηξέρνπλ κεο ζηνλ αρπξώλα (θώδηθαο κπζηθόο- παξακπζηνύ) φπσο 

ιέεη θαη ε θξάζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ εηθφλα. ηελ εηθφλα 118 έλαο ζθύινο θαη κηα γάηα 

(πεξηβαιινληηθόο – παλίδαο) παίδνπλ κε κηα γξαβάηα (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ), ζηελ 119 ν 

ιύθνο θαη ην αξλί (πεξηβαιινληηθόο – παλίδαο) θάλνπλ γπκλαζηηθή (θψδηθαο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ) θαη ζηελ 120 κηα ηίγξε θαη έλα ιηνληάξη (πεξηβαιινληηθόο  – παλίδαο) πάλε βόιηα ζην 

θεγγάξη (ρσξηθόο- αζηξνλνκηθόο θώδηθαο). 

  

Πίλαθαο κάζεκα 

10 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 115 116 117 118 119 120 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ 

Σν βηβιίν ην 
θαζεηφθσλν θαη ε 

αξάρλε κηινχλ 

κέζα ζηελ ηάμε 

Σν βηβιίν ην 
θαζεηφθσλν θαη ε 

αξάρλε κηινχλ κέζα 

ζηελ ηάμε δείρλνληαο ηα 
ζρήκαηα ζηνλ πίλαθα 

Έλαο ιαγφο θαη 
κία ρειψλα 

κέζα ζε έλα 

αρπξψλα  

Ο ζθχινο θαη ε 
γάηα παίδνπλ κε 

κία γξαβάηα  

Ο ιχθνο θαη ην 
αξλί θάλνπλ 

γπκλαζηηθή  

Μηα ηίγξε θαη έλα 
ιηνληάξη πάλε 

βφιηα ζην 

θεγγάξη 

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ  

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο-θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο  

Αληηθεηκέλνπ 

Μαγείαο    

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο  

Ολνκαηηθφο  

Αληηθεηκέλνπ  

Μαγείαο   

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο   

Πεξηβαιινληηθ
φο- παλίδαο 

Μπζηθφο- 
παξακπζηνχ  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο 

Αληηθεηκέλνπ  

 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο  

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

Μπζηθφο- 

παξακπζηνχ 

Υσξηθφο- 
Αζηξνλνκηθφο 

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 

παλίδαο  

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 10 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 115-120 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα. Οη 3 
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απφ ηηο  εηθφλεο απηέο είλαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, νη 3 ζε εζσηεξηθφ ελψ παξάιιεια νη 4 

αλήθνπλ ζε θηηζκέλν πεξηβάιινλ θαη νη 2 ζε θπζηθφ. 

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 27: ρσξηθφο (6 αλαθνξέο), γισζζηθφο (6 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (2 αλαθνξέο), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (1 αλαθνξά), αληηθεηκέλνπ (3 

αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (5 αλαθνξέο), καγείαο  (2 αλαθνξέο), κπζηθφο- 

παξακπζηνχ (2 αλαθνξέο).  

Δπίζεο απφ ηνπο 5 ρσξηθνχο θψδηθεο ζηελ εηθφλα 120 ν θψδηθαο είλαη ρσξηθφο- 

αζηξνλνκηθφο.  

Αξρηθά ζηηο εηθφλεο 115 θαη 116 ν ρψξνο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε ζηελ νπνία γίλεηαη ην 

κάζεκα απφ ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζε απηή. Ο ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ  

θψδηθα καγείαο κε απνηέιεζκα ην βηβιίν λα είλαη ν δάζθαινο, θαη νη καζεηέο ηνπ λα είλαη ην 

κνιχβη, ην θαζεηφθσλν, ε αξάρλε. ηε ζπλέρεηα ζηηο εηθφλεο 117-120 ν θψδηθαο 

πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηνλ ρσξηθφ θψδηθα 

θαζψο ηα δψα πνπ απεηθνλίδνληαη γπκλάδνληαη, παίδνπλ, θπλεγηνχληαη, ζην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ζηνλ αρπξψλα αιιά θαη ζην δηάζηεκα (ρσξηθφο- αζηξνλνκηθφο θψδηθαο). Ζ  

επηινγή ησλ δψσλ ζηηο εηθφλεο έγηλε αλά δεχγε ηα νπνία κεηαμχ ηνπο βξίζθνληαη ζε δηακάρε 

ζχκθσλα κε ηνπο κχζνπο θαη ηελ παξάδνζε. ηελ εηθφλα 117 απεηθνλίδεηαη ν ιαγφο κε ηε 

ρειψλα πνπ παξαπέκπεη ζην κχζν ηνπ Αηζψπνπ, ζηελ 118 ν ζθχινο θαη ε γάηα κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ππάξρεη πάληα δηακάρε, ζηελ 119 ν ιχθνο κε ην αξλί πνπ πάιη παξαπέκπεη ζε κχζν 

ηνπ Αηζψπνπ ελψ ζηελ 120 ε ηίγξεο κε ην ιηνληάξη πνπ ηαμηδεχνπλ ζην δηάζηεκα. Παξφια 

απηά ζε φιεο ηηο εηθφλεο ηα δψα ζπλππάξρνπλ εηξεληθά, παίδνπλ θαη ηαμηδεχνπλ καδί.  

Μάζεκα 11: ‘Ση έρσ ζηελ ηζάληα κνπ;’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη 

καζεηέο λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην βνεζεηηθφ ξήκα έρσ ζηνλ ελεζηψηα, κέζα 

ζηνλ γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, λα ρξεζηκνπνηνχλ εκπεηξηθά ηελ αηηηαηηθή εληθνχ ζηα 

ηξία γέλε, λα δεκηνπξγνχλ εξσηήζεηο γηα επεμήγεζε/ δηεπθξίληζε κε ηηο εξσηεκαηηθέο 

αλησλπκίεο πνηνο, πνηα, πνην, ηη ζηνλ εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη ηα βνεζεηηθά ξήκαηα 

είκαη θαη έρσ, λα επεμεξγάδνληαη εηθφλεο θαη λα ηηο ζρνιηάδνπλ.  

ηελ εηθφλα 121 απεηθνλίδεηαη ε ζρνιηθή ηάμε θαη ε Σηηηιφια πνπ ςάρλεη κέζα ζηελ 

ηζάληα ηεο ιέγνληαο: «Μα πνύ είλαη;» ελψ ε Μειίλα αλαξσηηέηαη: «κα ηη ςάρλεη ηόζε ώξα ε 

Σηηηιόια (νλνκαηηθόο θώδηθαο)» θαη νη δχν ζπκκαζεηέο ζρνιηάδνπλ κεηαμχ ηνπο: «Αθόκα 

ςάρλεη!» «Ναη, λαη!». ηε ζπλέρεηα (εηθφλα 122) ε δαζθάια ξσηά ηελ Σηηηιφια: «Ση έρεηο 
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Σηηηιόια (νλνκαηηθόο θώδηθαο);» θαη απηή απαληά: «Κπξία, ην ηεηξάδην, ην βηβιίν θαη ην 

κνιύβη κνπ (θώδηθεο αληηθεηκέλσλ) δελ είλαη ζηελ ηζάληα κνπ» ελψ ζηελ εηθφλα 123 ε 

δαζθάια ξσηά ηνπο καζεηέο: «Παηδηά πνπ είλαη ηα πξάγκαηα ηεο Σηηηιόιαο;» θαη ηα δχν 

αγφξηα απαληνχλ: «Δκείο! Δκείο έρνπκε ην βηβιίν θαη ην ηεηξάδην θαη ν Κηκ (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο) έρεη ην κνιύβη (θώδηθεο αληηθεηκέλσλ)». ηελ εηθφλα 124 ε δαζθάια ιέεη: «Κηκ 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο), δώζε πίζσ ην κνιύβη ζηελ Σηηηιόια θη εζείο ην βηβιίν θαη ην ηεηξάδην 

(θώδηθαο αληηθεηκέλσλ)» θαη νη δχν καζεηέο απαληνχλ: «έλα αζηείν θάλακε θπξία».    

        πλερίδνληαο ζηελ εηθφλα 125, ηέζζεξα παηδηά (3 αγφξηα θαη έλα θνξίηζη) 

βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν (πάξθν) θαη ην έλα αγφξη ην νπνίν βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ 

κέξνο ηεο εηθφλαο θξαηψληαο έλα ραξηί, ξσηά ηα ππφινηπα: «Δζύ ηη παηρλίδη έρεηο;» θαη ην 

αγφξη πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην πνδήιαην απαληά: «Γεηα ζαο! Οη θίινη κνπ θαη εγώ είκαζηε ζην 

πάξθν (ρσξηθόο θώδηθαο). Δγώ έρσ έλα πνδήιαην (θώδηθαο κεηαθνξηθνύ κέζνπ) απηόο έρεη 

έλα παηίλη (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ) θαη απηή έρεη κία καξηνλέηα (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ)».  ηελ 

εηθφλα 126 ηα παηδηά- ήξσεο ηνπ βηβιίνπ βξίζθνληαη φια καδί ζε έλα εμσηεξηθφ ρψξν θαη 

θξαηνχλ απφ θάηη. Σα δχν αγφξηα θξαηψληαο κία κπάια ξσηνχλ: «έρνπκε ηα όξγαλα γηα ηε 

γπκλαζηηθή (θώδηθαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ);» θαη ε Σηηηιφια δείρλνληαο ηα άιια παηδηά απαληά: 

«Ναη. Απηνί, ν Κηκ θαη ε Βέξα (νλνκαηηθόο θώδηθαο) έρνπλ ην ζηξώκα. Απηέο (θαη αλαθέξεηαη 

ζηα άιια δύν θνξίηζηα) έρνπλ ην ζηεθάλη». Σν αγφξη πνπ ήηαλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα 

ππάξρεη θαη ζε απηή θαη ξσηά ηνπο καζεηέο «Σα άιια παηδηά ηη έρνπλ;».  

Πίλαθαο κάζ.11 Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 121 122 123 124 125 126 

 

Πεξηγξαθή ησλ 

εηθόλσλ ζε 
επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησλ 

Ζ Σηηηιφια ςάρλεη 
ζηελ ηζάληα ηεο θαη 

νη άιινη καζεηέο 

ζρνιηάδνπλ 

Ζ δαζθάια ηε 
ξσηά ηη ςάρλεη θαη 

εθείλε ηεο απαληά 

πσο ην ηεηξάδην, ην 
βηβιίν θαη ην 

κνιχβη ηεο δελ 

είλαη ζηελ ηζάληα 

Ζ δαζθάια ξσηά ηνπο 
ππφινηπνπο καζεηέο 

θαη απηνί απαληνχλ 

πσο ηα έρνπλ απηνί 

Ζ δαζθάια ιέεη 
ζηνπο καζεηέο 

λα δψζνπλ ηα 

πξάγκαηα ηεο 
Σηηηιφιαο πίζσ 

Σέζζεξα παηδηά 
βξίζθνληαη κε ην 

πνδήιαην, ην 

παηίλη θαη ηε 
καξηνλέηα ηνπο ζην 

πάξθν 

Σα παηδηά- ήξσεο 
ηνπ βηβιίνπ είλαη 

κε ηα φξγαλα γηα 

ηε γπκλαζηηθή ζε 
εμσηεξηθφ ρψξν  

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο  

Αληηθεηκέλνπ  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο   

Αληηθεηκέλνπ 

Ολνκαηηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ  

Ολνκαηηθφο  

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

Μεηαθνξηθνχ 
κέζνπ 

Αληηθεηκέλνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

Αληηθεηκέλνπ 

Ολνκαηηθφο   

 

Γεδνκέλα 
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Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 11 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 121-126 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα. Οη 2 

απφ ηηο  εηθφλεο απηέο είλαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, νη 4 ζε εζσηεξηθφ ελψ παξάιιεια 2 εηθφλεο 

απεηθνλίδνπλ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 4 θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 25: ρσξηθφο (6 αλαθνξέο), γισζζηθφο (6 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (5 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (5 αλαθνξέο), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (2 

αλαθνξέο), κέζνπ κεηαθνξάο (1 αλαθνξά). 

Οη εηθφλεο 121-124 ζπκπιεξψλνπλ ην θείκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο δηαιφγνπο κεηαμχ 

ηεο δαζθάιαο θαη ησλ καζεηψλ. Ο ρψξνο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε φπνπ νη καζεηέο έθξπςαλ ηα 

πξάγκαηα ηεο Σηηηιφιαο. ηηο εηθφλεο απηέο ππάξρεη ν θψδηθαο αληηθεηκέλσλ ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ρσξηθφ θαζψο ηα αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη (κνιχβη, βηβιίν, ηεηξάδην, 

ηζάληα)  είλαη ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε καζεηήο ζην ζρνιηθφ ρψξν. 

Παξάιιεια ζηηο εηθφλεο απηέο ζπλαληάηαη θαη ν νλνκαηηθφο θψδηθαο (Σηηηιφια, Κηκ).  

ηηο επφκελεο εηθφλεο (125, 126) ν ρψξνο είλαη ν εμσηεξηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πάξθν 

ζην νπνίν ηα παηδηά παίδνπλ κε ηα παηρλίδηα ηνπο θαη νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ηα 

φξγαλα γπκλαζηηθήο. Μέζα απφ ηηο εηθφλεο απηέο  πξνθχπηεη κία ζπζρέηηζε ηνπ ρσξηθνχ 

θψδηθα κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ ρξφλνπ. πκπεξαζκαηηθά,  ζην κάζεκα απηφ, ν εζσηεξηθφο 

ρψξνο ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ην κάζεκα ελψ ν εμσηεξηθφο ρψξνο κε ηε δσή ηνπ 

καζεηή έμσ απφ ηελ ηάμε, κε ηνλ ειεχζεξφ ρξφλν ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.  

Μάζεκα 13: ‘Σα καζήκαηά κνπ’ 

Πεξλψληαο ην επαλαιεπηηθφ κάζεκα 12, θαηαγξάθνληαη ζην ζεκείν απηφ νη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο 13, πνπ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη: νη καζεηέο λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα καζαίλνπλ πνηα είλαη ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεμηιφγην ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ηάμεο, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θεηκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ 

καζεκάησλ, λα εκπιέθνληαη ζε επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηά ηνλ 

εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ ηνπ βνεζεηηθνχ ξήκαηνο έρσ, λα θαηαλννχλ ηε ρξνληθή 

αθνινπζία πνπ εθθξάδνπλ ηα ρξνληθά επηξξήκαηα ηώξα θαη κεηά απαληψληαο ζε εξσηήζεηο 

πνπ εηζάγνληαη κε ην „πόηε‟, λα παξαηεξνχλ εηθφλεο, λα αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη λα 

απαληνχλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο.  
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Ξεθηλψληαο, ζηελ εηθφλα 127 δχν θνξίηζηα ζπλαληηνχληαη ζην δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ, 

έμσ απφ κία ζρνιηθή αίζνπζα θαη αξρίδνπλ λα κηινχλ κεηαμχ ηνπο: 

Μει: Καιεκέξα! Δίκαη ε Μειίλα (νλνκαηηθόο θώδηθαο) 

Κνλ: Γεηα ζνπ! κε ιέλε Κνληζίηα (νλνκαηηθόο θώδηθαο) 

Μει: ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; 

Κνλ: Πεγαίλσ ζηελ Σεηάξηε ηάμε. Δζύ; 

Μει: Δγώ πεγαίλσ ζηελ Πέκπηε. 

Κνλ: Ση καζήκαηα έρεηε ζήκεξα; 

Μει: ήκεξα έρνπκε Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Γεσγξαθία, Δκείο θαη ν Κόζκνο θαη Μνπζηθή (θώδηθαο 

εθπαίδεπζεο). 

Κνλ: Ση κάζεκα έρεηε ηώξα ; 

Μει: Σώξα έρνπκε Γιώζζα (θώδηθαο εθπαίδεπζεο) εζείο ηη έρεηε; 

Κνλ: Δκείο έρνπκε Μαζεκαηηθά (θώδηθαο εθπαίδεπζεο). Ση κάζεκα έρεηε κεηά; 

Μει: Μεηά έρνπκε Μνπζηθή (θώδηθαο εθπαίδεπζεο. Δζείο; 

Κνλ: Δκείο έρνπκε Ηζηνξία (θώδηθαο εθπαίδεπζεο).   

πλερίδνληαο, ζηε θσηνγξαθία 128 παξαηεξνχληαη ηέζζεξα αγφξηα- καζεηέο νη νπνίνη 

θάζνληαη ζηα ζξαλία ηνπο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα αληηθξηζηά ην έλα κε ην άιιν θαη 

δσγξαθίδνπλ κε ηηο θεξνκπνγίεο ηνπο (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ). ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 

129 αλαπηχζζεηαη έλαο δηάινγνο κεηαμχ ελφο αγνξηνχ κε έλα θνξίηζη ζε εμσηεξηθφ ρψξν. Σν 

αγφξη ξσηά: «Ση κάζεκα έρεηο ηώξα Διέλε (νλνκαηηθόο θώδηθαο);» Καη ην θνξίηζη απαληά: 

«Σώξα έρσ γπκλαζηηθή θαη κεηά Μνπζηθή (θώδηθαο εθπαίδεπζεο). Δζύ ηη έρεηο;» «Σώξα έρσ 

Ηζηνξία θαη κεηά Γπκλαζηηθή (θώδηθαο εθπαίδεπζεο)».  

Οη θσηνγξαθίεο πνπ αθνινπζνχλ δείρλνπλ ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζα 

θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. ηελ θσηνγξαθία 130, ζην εξγαζηήξη ηεο Φπζηθήο ηα 3 αγφξηα 

εηνηκάδνληαη λα θάλνπλ θάπνην πείξακα κε ηε δπγαξηά (θψδηθαο εθπαίδεπζεο), ζηελ 131 νη 

καζεηέο είλαη φξζηνη κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη θαίλεηαη πσο είλαη ζην κάζεκα ηεο 

Μνπζηθήο ελψ ζηελ 132 είλαη έμσ, ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ζρεκαηίδνπλ δχν ζεηξέο θαη καδί 

ηνπο είλαη θαη ν γπκλαζηήο ηνπ ζρνιείνπ ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαιάβεη 

πσο είλαη ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο (θψδηθαο εθπαίδεπζεο). 

  

Πίλαθαο κάζεκα 

13 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 127 128 129 130 131 132 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 
εηθνλνγξακκάησλ 

Γχν θνξίηζηα 
ζπλνκηινχλ ζην 

δηάδξνκν ηνπ 
ζρνιείνπ 

Σέζζεξηο καζεηέο  
δσγξαθίδνπλ 

Έλα αγφξη θαη έλα 
θνξίηζη 

ζπλνκηινχλ  

Σξεηο καζεηέο 
είλαη ζην 

εξγαζηήξη Φπζηθήο  

Οη καζεηέο είλαη 
φξζηνη ζηελ ηάμε 

θαη πξνθαλψο 
έρνπλ ην κάζεκα 

ηεο κνπζηθήο  

Σα παηδηά ζηελ 
απιή ηνπ ζρνιείνπ 

ζην κάζεκα ηεο 
Γπκλαζηηθήο  
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Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Φσηνγξαθία  Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Φσηνγξαθία  Φσηνγξαθία  Φσηνγξαθία  

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο-
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

Δθπαίδεπζεο 

  

Υσξηθφο  

Διεχζεξνπ ρξφλνπ  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο   

Δθπαίδεπζεο  

Ολνκαηηθφο 

 

Υσξηθφο  

Δθπαίδεπζεο  

 

 

 

Υσξηθφο  

 Δθπαίδεπζεο  

Υσξηθφο  

Δθπαίδεπζεο  

  

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 13 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 127 θαη 129 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα 

ελψ νη 128 θαη 130-131 θσηνγξαθίεο. Οη 2 απφ ηηο  εηθφλεο απηέο είλαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, νη 

4 ζε εζσηεξηθφ ελψ παξάιιεια νη 5 εηθφλεο απεηθνλίδνπλ θηηζκέλν πεξηβάιινλ θαη ε κία 

θπζηθφ. 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 17: ρσξηθφο (6 αλαθνξέο), γισζζηθφο (2 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (2 αλαθνξέο), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (1 αλαθνξά), εζληθφηεηαο (1 

αλαθνξά), εθπαίδεπζεο (5 αλαθνξέο). 

ηελ εηθφλα 127 δχν θνξίηζηα κηινχλ ζην δηάδξνκν ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ γηα ηα 

καζήκαηά ηνπο αιιά θαη γηα ηελ ηάμε πνπ θνηηνχλ. Ο ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θψδηθα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα 

απφ ηελ αλαθνξά ησλ καζεκάησλ ηεο ηεηάξηεο θαη ηεο πέκπηεο Γεκνηηθνχ. Παξάιιεια ν 

νλνκαηηθφο θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ εζληθφ θαζψο φηαλ ζπζηήλεηαη ζηε Μειίλα ε λέα 

καζήηξηα ιέγνληαο ην φλνκά ηεο „Κνληζίηα‟ ν αλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη φηη ε πξνέιεπζε 

ηεο δελ είλαη ειιεληθή.  Έπεηηα κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ καζεηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη 

ζηε ζρνιηθή ηάμε αιιά θαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ (θσηνγξαθίεο 128, 130, 131, 132), ν 

ρσξηθφο θψδηθαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο κέζα απφ ηνλ ρψξν ζηνλ 

νπνίν βξίζθνληαη νη καζεηέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο γίλεηαη θαηαλνεηφ ην κάζεκα πνπ 

παξαθνινπζνχλ. Έηζη, ζηελ θσηνγξαθία 128 νη καζεηέο δσγξαθίδνπλ ζηελ ηάμε ζην κάζεκα 

ησλ θαιιηηερληθψλ, ζηελ 130 θάλνπλ πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξη θπζηθήο, ζηελ 131 

ηξαγνπδνχλ ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο θαη ηέινο ζηελ 131 παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα ηεο 

γπκλαζηηθήο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 

Μάζεκα 14: ‘Σν ζρνιηθό κνπ πξόγξακκα’ 
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Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη 

καζεηέο λα θαηαλννχλ ηε ινγηθή θαη ηνπο φξνπο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ πξφγξακκα, λα 

δεκηνπξγνχλ δηαιφγνπο κε ηε ρξήζε ησλ ρξνληθψλ επηξξεκάησλ ηώξα/κεηά/πόηε θαη ην 

βνεζεηηθφ ξήκα έρσ ζηνλ ελεζηψηα κέζα ζε επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο, λα δίλνπλ 

πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ην θαζεκεξηλφ ζρνιηθφ πξφγξακκα, λα 

αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ, δηαγξάκκαηα θαη λα ζπκπιεξψλνπλ 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα.  

ηελ εηθφλα 133 ε Μειίλα επηζθέπηεηαη ηνλ Κηκ ζην ζπίηη ηνπ θαη αξρίδνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ έλαλ κεηαμχ ηνπο δηάινγν ηνλ νπνίν μεθηλά ε Μειίλα: «Καιεζπέξα Κηκ 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο)», «Γεηα ζνπ Μειίλα (νλνκαηηθόο θώδηθαο)» πεξλψληαο απφ ηελ πφξηα 

ηνπ ζπηηηνχ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ν Κηκ ηε ξσηά: «Ση έρεηο; δελ είζαη θαιά;» θαη ε Μειίλα 

απαληά: «Όρη δελ είκαη. Γελ έρσ ην πξόγξακκα κέζα ζηελ ηζάληα κνπ (θώδηθαο εθπαίδεπζεο) 

θαη δελ μέξσ ηα καζήκαηα γηα αύξην», ζηελ επφκελε εηθφλα (134) ν Κηκ ηεο απαληά: «Με 

ζηελνρσξηέζαη, έρσ εγώ», «Δπηπρώο» ιέεη ε Μειίλα. ηελ εηθφλα απηή ηα δχν παηδηά έρνπλ 

πεξάζεη ζην δσκάηην ηνπ Κηκ ζην νπνίν ππάξρεη ην γξαθείν, έλαο θαλαπέο έλαο πίλαθαο 

αλαθνηλψζεσλ, κηα ζπξηαξηέξα, έλα βάδν, κηα ιάκπα (θψδηθαο αληηθεηκέλσλ) αιιά θαη ε 

ζεκαία ηεο Νφηηαο Κνξέαο (εζληθφο θψδηθαο). ηελ εηθφλα 135 ν Κηκ δίλεη ην πξφγξακκα 

ζηε Μειίλα: «έια πάξε ην πξόγξακκα», απηή ηνλ επραξηζηεί: «‟ επραξηζηώ πνιύ!» ελψ 

ζπλερίδνληαο ζηελ εηθφλα 135 ε Μειίλα θεχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ Κηκ θαη ραηξεηηνχληαη: «Γεηα 

ζνπ Μειίλα (νλνκαηηθόο θώδηθαο)» «Γεηα ζνπ Κηκ (νλνκαηηθόο θώδηθαο)». 

 

Πίλαθαο κάζεκα 14 Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 133 134 135 136 

Πεξηγξαθή ησλ εηθόλσλ ζε 
επίπεδν εηθνλνγξακκάησλ 

Ζ Μειίλα επηζθέπηεηαη ηνλ 
Κηκ ζην ζπίηη ηνπ θαη ηνπ ιέεη 

πσο δελ έρεη ην πξφγξακκα ηνπ 
ζρνιείνπ 

Ο Κηκ ηεο ιέεη πσο ην 
έρεη απηφο 

Ο Κηκ δίλεη ην πξφγξακκα 
ζηε Μειίλα 

Ζ Μειίλα θεχγεη απφ ην 
ζπίηη ηνπ Κηκ 

Σερλνηξνπία εηθόλσλ Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ  

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ  

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο  

Δθπαίδεπζεο   

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Δζληθφηεηαο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο   

Δζληθφηεηαο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

 

 

 

  

Γεδνκέλα 
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Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 14 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 133-136 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη 

απεηθνλίδνπλ παξάιιεια εζσηεξηθφ ρψξν θαη θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 13: ρσξηθφο (4 αλαθνξέο), γισζζηθφο (4 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (2 αλαθνξέο), εθπαίδεπζεο (1 αλαθνξά), εζληθφηεηαο (2 αλαθνξέο). 

ζνλ αθνξά ην ρσξηθφ θψδηθα κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ρσξηθφ- θαηνηθίαο κέζα απφ ηελ 

απεηθφληζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Κηκ. 

ηα ξεαιηζηηθά ζθίηζα 133-146 απεηθνλίδεηαη ε ζπλάληεζε ηεο Μειίλαο ε νπνία 

επηζθέθζεθε ηνλ Κηκ ζην ζπίηη ηνπ γηα λα ηνπ δεηήζεη ην πξφγξακκα καζεκάησλ. ηηο 

εηθφλεο 134 θαη 135 φπνπ νη καζεηέο βξίζθνληαη κέζα ζην δσκάηην ηνπ Κηκ (ρσξηθφο 

θψδηθαο) παξαηεξείηαη ζηνλ ηνίρν θξεκαζκέλε ε ζεκαία ηεο Νφηηαο Κνξέαο πνπ παξαπέκπεη 

ζηνλ εζληθφ θψδηθα. Σν παξάδνμν είλαη πσο ζην πξψην ηεχρνο ηνπ Γεηα ζαο ην νπνίν 

αλαιχζεθε ήδε, εηπψζεθε πσο ν Κηκ θαηαγφηαλ απφ ηελ Κίλα θαη κάιηζηα ζηε ζειίδα 21 ηνπ 

ίδηνπ εγρεηξηδίνπ ππήξρε άζθεζε αληηζηνίρηζεο ηνπ παηδηνχ κε ηε ζεκαία ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ηνπ.  

Μάζεκα 15: ‘Ση θάλσ ζηελ ηάμε κνπ’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη 

καζεηέο λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ησλ ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηνλ 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, λα ρξεζηκνπνηνχλ ξήκαηα α‟ ζπδπγίαο πνπ δειψλνπλ ελέξγεηα, 

ζηνλ εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ ηνπ ελεζηψηα (θάλσ, γξάθσ, δσγξαθίδσ, ζβήλσ, μχλσ, 

βιέπσ, θφβσ …) ζε επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο, λα παξαηεξνχλ εηθφλεο, 

λα αληινχλ πιεξνθνξίεο, θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε απιέο εξσηήζεηο αιιά θαη λα 

δεκηνπξγνχλ θείκελα ρξεζηκνπνηψληαο ξήκαηα ελέξγεηαο, λα δηαβάδνπλ κηθξά θείκελα, λα 

αληηιακβάλνληαη ην λφεκά ηνπο, λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο λα απνθσδηθνπνηνχλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. 

Σν κάζεκα απηφ μεθηλά κε ηελ εηθφλα 137 ε νπνία θαηαιακβάλεη δχν ζειίδεο θαη 

απεηθνλίδεη ηνπο καζεηέο- ήξσεο ηνπ βηβιίνπ λα βξίζθνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη λα 

αζρνινχληαη κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. ην έλα ζξαλίν ζηα δεμηά ηεο εηθφλαο βξίζθνληαη 

δχν αγφξηα, ν Κηκ θαη ν Βίθηνξ νη νπνίνη παίδνπλ κε έλα παηρλίδη (θψδηθαο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ), αιιά θαη έλα θνξίηζη πνπ ιχλεη αζθήζεηο καζεκαηηθψλ κε ην ράξαθά ηνπ (θψδηθαο 
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εθπαίδεπζεο). ην παξάζπξν είλαη ε Μειίλα ε νπνία θνηηά έμσ, ζε άιιν ζξαλίν βξίζθνληαη ε 

Σηηηιφια θαη έλα άιιν αγφξη πνπ δσγξαθίδνπλ (θψδηθαο εθπαίδεπζεο) ελψ δίπια ηνπο 

βξηζθεηαη ε Σακάξα πνπ θαζαξίδεη ην ζξαλίν ηεο κε έλα ραξηί θνπδίλαο θαη λεξφ. ηελ ηάμε 

ππάξρεη ν πίλαθαο, ε βηβιηνζήθε, έλα ξνιφη, έλαο άηιαληαο  θαζψο θαη ε θξεκάζηξα γηα ηα 

παλσθφξηα ησλ καζεηψλ.  

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ππάξρνπλ 4  εηθφλεο ζε ζηξφγγπιφ πιαίζην θαη κία κεγάιε- 

θεληξηθή. ηελ εηθφλα 138 ε Σηηηιφια δσγξαθίδεη (θψδηθαο εθπαίδεπζεο) ζε έλα πίλαθα ηε 

ζάιαζζα θαη έλα θαξάβη πξάγκα πνπ ιέεη θαη ζηνλ ζπκκαζεηή ηεο φηαλ πεξλά θαη ηε ξσηά: 

«Ση δσγξαθίδεηο Σηηηιόια (νλνκαηηθόο θώδηθαο);» θαη εθείλε απαληά: «δσγξαθίδσ ηε ζάιαζζα 

(θώδηθαο ρσξηθόο), εζύ ηη θάλεηο;», «Δγώ ηξηγπξίδσ θαη κνηξάδσ πηλέια θαη κπνγηέο (θώδηθαο 

αληηθεηκέλνπ)». ηελ εηθφλα 139, ε Μειίλα δσγξαθίδεη (θψδηθαο εθπαίδεπζεο) ζε έλαλ 

πίλαθα δσγξαθηθήο έλα ιηβάδη (ρσξηθφο θψδηθαο) θαη δίπια ηεο είλαη αθφκε έλαο πίλαθαο 

φπνπ ν Βίθηνξ δσγξαθίδεη κηα ρειψλα (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο) έηζη νη δχν 

ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ ηνπο παξαθνινπζνχλ (Υνζέ θαη Σακάξα) ζρνιηάδνπλ κεηαμχ ηνπο: 

«Μκ…Χξαίεο δσγξαθηέο!» ε Σακάξα ξσηά: «Πνηνο θάλεη σξαίεο δσγξαθηέο;» θαη ν Υνζέ 

απαληά: «Ο Βίθηνξ θαη ε Μειίλα (νλνκαηηθόο θώδηθαο).  ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 140 ε 

Σακάξα μαλαξσηά: «Ση δσγξαθίδνπλ;» θαη ν Υνζέ απαληά: «Απηόο δσγξαθίδεη κηα ρειώλα 

(θώδηθαο πεξηβαιινληηθόο- παλίδαο) θαη ε Μειίλα δσγξαθίδεη έλα ιηβάδη (ρσξηθόο θώδηθαο)». 

ηελ εηθφλα 141 ζε έλα ηξαπέδη θάζνληαη ηξία αγφξηα ηα νπνία δσγξαθίδνπλ. Ο Υνζέ ξσηά: 

«Δζείο ηη θάλεηε εδώ;» θαη απηνί απαληνχλ: «Δκείο θνπβεληηάδνπκε θαη δσγξαθίδνπκε 

(θώδηθαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ)». ηελ ζπλέρεηα ε εηθφλα 143 θαηαιακβάλεη ηε κηζή αξηζηεξή 

ζειίδα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (ζει.132) θαη φιε ηε δεμηά. ηελ ζειίδα 132 θάησ απφ ηηο 

εηθφλεο ζε ζηξφγγπια πιαίζηα πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ,  βξίζθνληαη πάιη ηα δχν παηδηά, ν 

Υνζέ θαη ε Σακάξα, νη νπνίνη παξαηεξνχλ ηα δχν αγφξηα πνπ θάζνληαη ζην ζξαλίν θαη 

δσγξαθίδνπλ κε ηα πηλέια ζπλερίδνληαο ηε ζπδήηεζή ηνπο: «Ο Κηκ θαη ν Κέβηλ (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο) ηη δσγξαθίδνπλ;» ξσηά ν Υνζέ, θαη ε Σακάξα ηνπ απαληά: «Εσγξαθίδνπλ έλα 

νηθνινγηθό ρσξηό (ρσξηθόο θώδηθαο)». ην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο ε δαζθάια ξσηά ηνπο δχν 

καζεηέο (έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη δηαθνξεηηθά απφ ηα πξνεγνχκελα): «Πνύ είλαη ε Βίβηαλ 

θαη ε Μαξία (νλνκαηηθόο θώδηθαο);» θαη ην αγφξη απαληά δείρλνληαο κε ην ρέξη ηνπ έμσ ζην 

παξάζπξν φπνπ βξίζθνληαη ηα δχν θνξίηζηα θαη δσγξαθίδνπλ δέληξα θαη ινπινχδηα (ρσξηθφο 

θψδηθαο) ζηνλ ηνίρν ηνπ ζρνιείνπ: «Απηέο είλαη έμσ ζηελ απιή θαη δσγξαθίδνπλ ην ζρνιείν 

καο». πλερίδνληαο νη εηθφλεο απηέο επαλαιακβάλνληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ κε 

ηε κνξθή αζθήζεσλ γηα ηνπο καζεηέο. 
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 Πεξλψληαο ζηελ εηθφλα 144, ηέζζεξηο καζεηέο (ηξία αγφξηα θαη έλα θνξίηζη) βξίζθνληαη 

ζηε βηβιηνζήθε θαη δηαβάδνπλ θαζηζκέλνη ζε μερσξηζηά ηξαπέδηα (κφλν ηα δχν αγφξηα 

θάζνληαη καδί). ην δηθφ ηεο γξαθείν θαη ππνινγηζηή, ζην πίζσ κέξνο ηεο εηθφλαο βξίζθεηαη 

ε βηβιηνζεθνλφκνο (θψδηθαο επαγγέικαηνο). Σα παηδηά ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο: «Δγώ 

δηαβάδσ ην βηβιίν κνπ θαη εζύ δηαβάδεηο έλα πεξηνδηθό (θώδηθαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ)» ιέεη ην 

έλα αγφξη  ελψ ν δηπιαλφο ηνπ δείρλνληαο ην άιιν αγφξη πνπ θάζεηαη κφλν ηνπ ζπκπιεξψλεη: 

«Απηόο δηαβάδεη ην ιεμηθό (θώδηθαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ)»  θαη ην αγφξη απηφ πξνζζέηεη: «Απηή 

δηαβάδεη εγθπθινπαίδεηα (θώδηθαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ)». ηελ εηθφλα 145 πεξηζζφηεξα παηδηά, 

ζπλνιηθά 9 (4 θνξίηζηα θαη 5 αγφξηα) θάζνληαη ζηα ηξαπέδηα ηεο βηβιηνζήθεο. ην αξηζηεξφ 

ηξαπέδη πνπ θάζνληαη καδί ηα ηξία θνξίηζηα ιέλε: «Απηνί δηαβάδνπλ έλα εκεξνιόγην». ην 

θεληξηθφ ηξαπέδη φπνπ βξίζθνληαη ηξία αγφξηα πνπ θάζνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν θαη έλα 

θνξίηζη, έλα απφ ηα αγφξηα ιέεη: «Δζείο δηαβάδεηε ηα παξακύζηα ηνπ Άληεξζελ (θώδηθαο 

νλνκαηηθόο θαη θώδηθαο κπζηθόο- παξακπζηνύ) θαη ην άιιν αλαθέξεη: «Δκείο δηαβάδνπκε ηνπο 

κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ (θώδηθαο κπζηθόο- παξακπζηνύ)», ελψ ην ηξίην αγφξη ηνπ ηξαπεδηνχ 

γπξλψληαο ην θεθάιη ηνπ θαη θνηηάδνληαο ηε βηβιηνζεθνλφκν ξσηά: «Καη ε θπξία Πόπε 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο) ηη δηαβάδεη;» απάληεζε ηνπ δίλεη ην αγφξη πνπ θάζεηαη καδί κε έλα 

άιιν αγφξη ζην ηξαπέδη πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ζθίηζνπ: «Γε δηαβάδεη. Γξάθεη 

ζηνλ ππνινγηζηή (θώδηθαο ηερλνινγίαο)» θαη ην άιιν αγφξη ηνπ ίδηνπ ηξαπεδηνχ δείρλνληαο κε 

ην ρέξη ηνπ ηα θνξίηζηα απέλαληη (ρέξη- ελδείθηεο) πξνζζέηεη:  «Απηέο δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο 

(θώδηθαο αληηθεηκέλνπ- αλάγλσζεο)». Μέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο ησλ καζεηψλ ζηηο εηθφλεο 

απηέο παξαηεξείηαη φηη θιίλεηαη ην ξήκα δηαβάδσ ζε φια ηα πξφζσπα (γισζζηθφο θψδηθαο). 

Ζ άζθεζε 7
 
α ηεο ζειίδαο 141 είλαη αθνπζηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξσζνχλ νη δηάινγνη ψζηε λα γίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ εηθφλσλ.  

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 15 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Πεξηγξαθή 

ησλ 

εηθόλσλ ζε 
επίπεδν 

εηθνλνγξακ

κάησλ 

Οη καζεηέο 

κέζα ζηελ 

ηάμε 
θάλνπλ 

αζρνινχλη

αη κε 
δηαθνξεηηθ

έο 

δξαζηεξηφη
εηεο 

Ζ Σηηηιφια 

δσγξαθίδεη 

θαη ν 
ζπκκαζεηήο 

ηεο κνηξάδεη 

πηλέια 

Ο Βίθηνξ θαη 

ε Μειίλα 

δσγξαθίδνπλ 
θαη ν 

ζπκκαζεηέο 

ηνπο 
ζπδεηνχλ 

Οη δχν 

ζπκκαζεηέο 

θνηηψληαο 
ηνπο πίλαθεο 

ζπλνκηινχλ 

Σξία 

αγφξηα 

δσγξαθίδνπ
λ θαη 

κηινχλ 

Γχν 

αγφξηα 

δσγξαθίδ
νπλ καδί 

θαη νη 

ζπκκαζε
ηέο ηνπο 

ζπδεηνχλ  

Ζ δαζθάια 

ξσηά θαη νη 

καζεηέο 
απαληνχλ 

δείρλνληαο ηα 

θνξίηζηα πνπ 
δσγξαθίδνπλ 

ηνλ ηνίρν ηνπ 

ζρνιείνπ 

Σέζζεξηο 

καζεηέο 

βξίζθνληαη 
ζηε 

βηβιηνζήθε 

κε ηε 
βηβιηνζεθν

λφκν 

Δλλέα καζεηέο 

ζπλνκηινχλ ζηε 

βηβιηνζήθε 

Σερλνηξνπί
α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ
φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 
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Υώξνο πνπ 
παξαπέκπν

πλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ

φο ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ  

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Δθπαίδεπζ

εο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αληηθεηκέλνπ 

Δθπαίδεπζεο  

 

Υσξηθφο  

γισζζηθφο 

νλνκαηηθφο 

Δθπαίδεπζεο  

πεξηβαιινληη

θφο- παλίδαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

πεξηβαιινληη
θφο- παλίδαο 

Δθπαίδεπζεο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ  

Υσξηθφο  

Γισζζηθ

φο 

Ολνκαηηθ

φο 

Δθπαίδεπ

ζεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δθπαίδεπζεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικα
ηνο  

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο  

Δπαγγέικαηνο  

 Μπζηθφο- 

παξακπζηνχ 
Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 15 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 137-145 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη 

φιεο απεηθνλίδνπλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 39: ρσξηθφο (9 αλαθνξέο), γισζζηθφο (8 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (6 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (2 αλαθνξέο), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (3 

αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (1 αλαθνξά), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (2 αλαθνξέο), εθπαίδεπζεο 

(6 αλαθνξέο), ηερλνινγίαο (1 αλαθνξά) κπζηθφο- παξακπζηνχ (1 αλαθνξά). 

  Σα ξεαιηζηηθά ζθίηζα 137-143 απεηθνλίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο 

κέζα ζηελ ηάμε. Ο ρψξνο είλαη ε ζρνιηθή αίζνπζα ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ην κάζεκα ησλ θαιιηηερληθψλ. Οη καζεηέο δσγξαθίδνπλ ζην ραξηί, ζηνπο 

ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζε πίλαθεο δσγξαθηθήο ηνπία, δέλδξα, δψα, ζπίηηα 

ζπζρεηίδνληαο ηε δσγξαθηθή πνπ απνηειεί κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλήθεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θψδηθα κε ηνλ θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο αιιά θαη κε ηνλ ρσξηθφ. ηηο 

εηθφλεο απηέο ππάξρεη επίζεο θαη ν νλνκαηηθφο θψδηθαο κε ηελ αλαθνξά δχν λέσλ νλνκάησλ 

„Κέβηλ‟ θαη „Βίβηαλ‟ ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο δελ απνηεινχλ ειιεληθά νλφκαηα.  

ηε ζπλέρεηα ζηηο εηθφλεο 144 θαη 145 ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαζψο νη καζεηέο βξίζθνληαη ζηε βηβιηνζήθε θαη δηαβάδνπλ βηβιία, 

πεξηνδηθά, εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά. Μέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

αλαθνξά ζπγγξαθέσλ φπσο ηνπ Άληεξζελ θαη ηνπ Αηζψπνπ, γίλεηαη έλαο ζπζρεηηζκφο 

νλνκαηηθνχ θψδηθα κε ηνλ κπζηθφ- παξακπζηνχ. Παξάιιεια ν θψδηθαο επαγγέικαηνο ηεο 

βηβιηνζεθνλφκνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή πνπ απνηειεί ηερλνινγηθφ θψδηθα.  

Μάζεκα 16: ‘Έλαο επηζθέπηεο ζηελ ηάμε’ 
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Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη νη καζεηέο λα θαηαλννχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ξήκαηα ελέξγεηαο, α‟ ζπδπγίαο, ζηνλ εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ ηνπ 

ελεζηψηα, ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, λα ρξεζηκνπνηνχλ βησκαηηθά ηελ αηηηαηηθή 

πηψζε ησλ νπζηαζηηθψλ ζηνλ εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη λα ηε ζπλδένπλ κε ηελ 

εξψηεζε Πνηνλ; Πνηα; Πνην; Ση; Να δηαβάδνπλ θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο, λα δεκηνπξγνχλ 

κηθξέο ηζηνξίεο κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ, πξνθνξηθά θαη γξαπηά. 

ηελ εηθφλα 146 ε δαζθάια παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο έλα λέν πξφζσπν πνπ 

επηζθέθζεθε ηελ ηάμε ηνπο: «Παηδηά! ήκεξα έρνπκε έλαλ επηζθέπηε ζηελ ηάμε, ηνλ θύξην 

Γηάλλε (νλνκαηηθόο θώδηθαο). Δίλαη θσηνγξάθνο (θώδηθαο επαγγέικαηνο) θαη ζα βγάιεη 

θσηνγξαθίεο γηα έλα ζρνιηθό βηβιίν. Δκείο ζπλερίδνπκε ην κάζεκα». O θσηνγξάθνο 

θαιεκεξίδεη ηνπο καζεηέο: «Καιεκέξα παηδηά!!!» θαη απηνί ηνπ απαληνχλ: «Καιεκέξα» θαη 

ζθέθηνληαη «Ση θσηνγξάθνο;», «Φσηνγξαθίεο;» (ην φηη ζθέθηνληαη γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ηνπο θχθινπο πνπ νδεγνχλ ζην ζπλλεθάθη δηαιφγνπ). 

       πλερίδνληαο αθνινπζεί κηα ζεηξά εηθφλσλ (147-152) νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ 

ηίηιν «Πνηνο θάλεη ηη…» θαη δίπια ηνπο ππάξρεη κία κηθξή θάκεξα. Κάησ απφ θάζε εηθφλα 

ππάξρεη θαη κηα ιεδάληα πνπ ζπκπιεξψλεη θαη εμεγεί ην λφεκά ηεο. Έηζη ζηελ εηθφλα 147, 

ππάξρεη ε ιεδάληα «ε δαζθάια γξάθεη ηελ εκεξνκελία ζηνλ πίλαθα» θάηη πνπ απεηθνλίδεηαη 

θαη ζηελ εηθφλα. ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 148 δχν καζεηέο θνηηάδνπλ ηνλ άηιαληα θάηη πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο «Ο Μαγθληη θαη ν Γηνζίθα (νλνκαηηθόο θώδηθαο) 

θνηηάδνπλ ην ράξηε (ρσξηθόο θώδηθαο), ζηελ 149 «ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ (θώδηθαο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ) ην νπξάλην ηόμν (θώδηθαο θπζηθνύ θαηλνκέλνπ), ζηελ 150 «Ο Νίθνο (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο) αλνίγεη ηελ θαζεηίλα (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ) θαη παίξλεη ηελ μύζηξα», ζηελ 151 «Ο 

Ρεδά (νλνκαηηθόο θώδηθαο) ζρεδηάδεη ηνλ ήιην θαη ηνλ νπξαλό (ρσξηθόο θώδηθαο)» θαη ζην 

ζθίηζν 152 «Ο Αδίδ (νλνκαηηθόο θώδηθαο) μύλεη ην κνιύβη (θώδηθαο αληηθεηκέλνπ)».  

ηελ εηθφλα 153 πνπ επαλαιακβάλεηαη απφ ην πξνεγνχκελν κάζεκα αιιά απηή ηε θνξά 

ζε πην θνληηλή δηάζηαζε, δχν καζεηέο ν Κηκ θαη ν Κέβηλ (ηα νλφκαηα είλαη γλσζηά απφ ην 

πξνεγνχκελν κάζεκα) δσγξαθίδνπλ (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ) καδί έλα νηθνινγηθφ ρσξηφ 

(ρσξηθφο θψδηθαο). ηελ εηθφλα 154 νη καζεηέο παίδνπλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Σα αγφξηα 

παίδνπλ πνδφζθαηξν, ηα θνξίηζηα ζρνηλάθη, ελψ ε Σηηηιφια, ε Μειίλα θαη έλα άιιν θνξίηζη 

παίδνπλ θξπθηφ (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ). Ο Κηκ κηιά κε ην γπκλαζηή ηνπ ζρνιείνπ 

(θψδηθαο επαγγέικαηνο θαη ελδπκαηνινγηθφο). ηελ εηθφλα 155 έλα παηδί θάζεηαη ζην ζξαλίν 

ηνπ θαη γξάθεη. Γίπια ηνπ ππάξρνπλ ηεηξάδηα, κνιχβηα, γφκεο (θψδηθαο αληηθεηκέλσλ). ηελ 

εηθφλα 156  γχξσ απφ έλα δέληξν (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο ρισξίδαο) πάλσ ζην νπνίν 
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βξίζθεηαη ν κάγνο ηξέρνπλ έλαο ιχθνο πνπ θπλεγά έλα ζθχιν πνπ ν ζθχινο θπλεγά κηα γάηα 

θαη ε γάηα έλα πνληίθη (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο) πνπ πξνζπαζεί λα πηάζεη έλα ηπξί 

(θψδηθαο δηαηξνθήο). ηελ εηθφλα 157 ηα παηδηά-ήξσεο ηνπ βηβιίνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν 

θπλεγνχλ o έλαο ηνλ άιιν. Ο Οκάξ θπλεγά ηελ Σηηηιφια, απηή ηνλ Κηκ, ν Κηκ ηνλ Υνζέ, ν 

Υνζέ ηελ Μειίλα θαη ε Μειίλα ηελ Σακάξα (νλνκαηηθφο θψδηθαο θαη θψδηθαο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ).  

Πίλαθαο κάζεκα 

16α 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 146 147 148 149 150 151 152 153 

Πεξηγξαθή ησλ 

εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 
εηθνλνγξακκάησλ 

ε δαζθάια 

παξνπζηάδε

η ζηνπο 
καζεηέο ην 

θσηνγξάθν  

Ζ 

δαζθάια 

γξάθεη 
ζηνλ 

πίλαθα 

Σα παηδηά 

θνηηάδνπλ ην 

ράξηε 

Σα παηδία 

δσγξαθίδνπλ 

έλα νπξάλην 
ηφμν 

Έλαο 

καζεηήο 

παίξλεη ηελ 
μχζηξα ηνπ 

Έλαο καζεηήο 

δσγξαθίδεη ηνλ 

νπξαλφ θαη ηνλ 
ήιην 

Έλαο καζεηήο 

μχλεη ην κνιχβη 

ηνπ 

Ο Κηκ θαη ν 

Κέβηλ 

δσγξαθίδνπλ 

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφ
ο ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιιν
λ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικα

ηνο 

Ολνκαηηθφο 

Δθπαίδεπζ

εο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφ
ο 

 

Υσξηθφο- 

ηνπσλπκηαθ
φο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο  

 

 

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Φπζηθνχ 

θαηλνκέλνπ 

Δθπαίδεπζεο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 
Αληηθεηκέλ

νπ  

Ολνκαηηθφο  

 

Υσξηθφο-

αζηξνλνκηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Δζληθφηεηαο 

Δθπαίδεπζεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

Δζληθφηεηαο   

Αληηθεηκέλνπ  

Υσξηθφο- 

θαηνηθίαο 

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

  

 

 

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 16 β 
Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 154 155 156 157 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 
εηθνλνγξακκάησ

λ 

Σα παηδηά παίδνπλ 
ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ 

Έλαο καζεηήο είλαη 
ζην ζξαλίν ηνπ θαη 

γξάθεη 

Σα δψα θπλεγηνχληαη γχξσ απφ ην δέληξν 
πάλσ ζην νπνίν είλαη ν κάγνο  

Σα παηδηά θπλεγηνχληαη ζηε θχζε 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 

παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θπζηθφ πεξηβάιινλ  Δμσηεξηθφο ρψξνο- θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

Δπαγγέικαηνο 

ελδπκαηνινγηθφο 

 

Υσξηθφο  

Αληηθεηκέλσλ  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο 

Γηαηξνθήο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

  

Γεδνκέλα 
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Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 16 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 146-157 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα νη 3 

απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη νη 9 εζσηεξηθφ ρψξν. Παξάιιεια 10 εηθφλεο απεηθνλίδνπλ 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ ελψ 2 θπζηθφ.  

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 45: ρσξηθφο (12 αλαθνξέο), γισζζηθφο (9 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (6 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (2 αλαθνξέο), ελδπκαηνινγηθφο (1 

αλαθνξά), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (3 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (3 αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- 

παλίδαο (1 αλαθνξά), εθπαίδεπζεο (3 αλαθνξέο), εζληθφηεηαο (3 αλαθνξέο), δηαηξνθήο (1 

αλαθνξά), θπζηθνχ θαηλνκέλνπ (1 αλαθνξά). 

ζνλ αθνξά ηνλ ρσξηθφ θψδηθα ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηνλ ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ (1 

αλαθνξά), ζηνλ ρσξηθφ- θπζηθνχ θαηλνκέλνπ (1 αλαθνξά), ζηνλ ρσξηθφ- αζηξνλνκηθφ (1 

αλαθνξά).  

Οη εηθφλεο 146-152 έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ην θείκελν θαη 

απεηθνλίδνπλ ηελ επίζθεςε ελφο θσηνγξάθνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Σν επάγγεικα ηνπ 

θσηνγξάθνπ πνπ αλήθεη ζηνλ θψδηθα επαγγέικαηνο ζπλδέεηαη κε ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (ρσξηθφο θψδηθαο). Μέζα απφ απηή ηελ επίζθεςε 

νη καζεηέο καζαίλνπλ ηη είλαη ν θσηνγξάθνο ελψ παξάιιεια ν θσηνγξάθνο ηνπο 

απαζαλαηίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Μέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο ζπλδέεηαη ν 

ρσξηθφο θψδηθαο κε ηνλ θψδηθα εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν (δσγξαθηθή, 

καζεκαηηθά, αγγιηθά θ.ά). Παξάιιεια κέζα απφ ηελ εηθφλα 148 ν νλνκαηηθφο θψδηθαο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ θαη ηελ εζληθφηεηα ησλ παηδηψλ θαζψο νη δχν 

καζεηέο ν Μαγθληί θαη ν Γηνζίθα θνηηάδνπλ ην ράξηε θαη δείρλνπλ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο 

πνπ είλαη ν Λίβαλνο. 

     Έπεηηα κέζα απφ ηηο δσγξαθηέο ησλ καζεηψλ ζηηο εηθφλεο 149, 151 αιιά θαη παξαθάησ 

ζηελ εηθφλα 153 ν θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ρσξηθφ- θπζηθνχ θαηλνκέλνπ κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ, 

κε ηνλ ρσξηθφ-αζηξνλνκηθφ κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ ήιηνπ θαη κε ηνλ ρσξηθφ- 

θαηνηθίαο κέζα απφ ηε δσγξαθηά ησλ ζπηηηψλ.  
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Ο θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ρσξηθφ θαζψο ζηελ εηθφλα 154 νη καζεηέο 

παίδνπλ ζην δηάιεηκκα ζην ρψξν ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ. Παξαηεξείηαη πσο ηα παηδηά ζην 

ζρνιηθφ δηάιεηκκα δηαρσξίδνληαη ζε παξέεο ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο θαη παίδνπλ παηρλίδηα 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θχιν ηνπο  (θνξίηζηα- ζρνηλάθη θαη θξπθηφ, αγφξηα- πνδφζθαηξν). 

Αθφκε ζηελ εηθφλα ν Κηκ ζπλνκηιεί κε ην γπκλαζηή ηνπ ζρνιείνπ(θψδηθαο επαγγέικαηνο) ν 

νπνίνο είλαη ληπκέλνο κε θφξκεο (θψδηθαο ελδπκαηνινγηθφο). Έπεηηα ζηηο εηθφλεο 156 θαη 

157 ν θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα πεξηβαιινληηθφ- παλίδαο αιιά θαη 

κε ηνλ νλνκαηηθφ. ηελ εηθφλα 156 ν ζθχινο, ε γάηα θαη ην πνληίθη θπλεγηνχληαη κεηαμχ ηνπο 

ελψ ζηελ εηθφλα 157 ν Οκάξ, ε Σηηηιφια, ν Κηκ, ν Υνζέ θαη ε Μειίλα θπλεγνχλ ν έλαο ηνλ 

άιιν γχξσ απφ έλα δέληξν.  

Μάζεκα 17: ‘Ώξα ηεο Γεσκεηξίαο’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη 

καζεηέο λα καζαίλνπλ ηηο νλνκαζίεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζε ζρεηηθέο πεξηγξαθηθέο θαηαζηάζεηο, λα δηαβάδνπλ θείκελα, λα αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη 

λα ηηο επεμεξγάδνληαη, λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα ηα ξήκαηα ελέξγεηαο, α‟ ζπδπγίαο, ζε 

φια ηα πξφζσπα ηνπ ελεζηψηα πξνθνξηθά θαη γξαπηά, λα θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αηηηαηηθήο πηψζεο ησλ νπζηαζηηθψλ ζηνλ εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ ζην γξαπηφ ιφγν, λα δεκηνπξγνχλ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο, πξνθνξηθά θαη 

γξαπηά, κε ζέκα ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

ηελ εηθφλα 158 ε δαζθάια ζρεδηάδεη ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο έλα ηξίγσλν θαη έλα 

ηεηξάγσλν ιέγνληαο ζηνπο καζεηέο: «Παηδηά ηώξα ζρεδηάδνπκε γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

(θώδηθαο εθπαίδεπζεο)» θαη ζηελ επφκελε εηθφλα 159 νη καζεηέο ηε ξσηνχλ: «Πώο θπξία;» 

«Με ηη;» θαη ε ίδηα απαληά: «ρεδηάδνπκε ην ηεηξάγσλν θαη ην ηξίγσλν κε ην ράξαθα θαη ηνλ 

θύθιν κε ην δηαβήηε (θώδηθεο αληηθεηκέλσλ)».  ηελ εηθφλα 160 ν Υνζέ αθνχ έρεη ζρεδηάζεη 

ηα ζρήκαηα ζην ηεηξάδηφ ηνπ ιέεη: «Πν πν! Λάζνο! Σώξα ηη θάλσ;» θαη ε Σηηηιφια πνπ 

θάζεηαη ζην ίδην ζξαλίν ηνπ απαληά: «Γηόξζσζέ ην. Πάξε ηε γόκα κνπ (θώδηθαο 

αληηθεηκέλνπ), ζβήλεη θαιά». ηελ εηθφλα 161 ν Κηκ δεηά απφ ηελ Μειίλα ην ράξαθα: «Γώζε 

κνπ ην ράξαθα ζε παξαθαιώ» θαη ε Μειίλα ηνπ απαληά: «Οξίζηε! Δγώ ζέισ ηνλ δηαβήηε 

(θώδηθαο αληηθεηκέλνπ) ζρεδηάδσ ηνλ θύθιν».  

Οη εηθφλεο 162- 167 είλαη ζε θπθιηθφ πιαίζην θαη δείρλνπλ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ 

θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Έηζη ζηελ εηθφλα 162 απεηθνλίδεηαη έλαο καζεηήο ν νπνίνο ζρεδηάδεη 

θάπνηα ζρήκαηα ελψ θάησ απφ ηελ εηθφλα ππάξρεη ε ιέμε „ζρεδηάδσ‟ (θψδηθαο εθπαίδεπζεο- 



125 
 

δξαζηεξηνηήησλ) ζηελ εηθφλα 163 ε Μειίλα θφβεη έλα ραξηί κε ην ςαιίδη θαη θάησ απφ ηελ 

εηθφλα ππάξρεη ε ιέμε „θόβσ‟ (θψδηθαο εθπαίδεπζεο- δξαζηεξηνηήησλ), ζηελ 164 δχν 

καζεηέο νη νπνίνη γξάθνπλ ζην ραξηί ηελ αγγιηθή αιθαβήηα- a,b,c, d- (γισζζηθφο – εζληθφο 

θψδηθαο) ζηελ 165 ν Κηκ ζβήλεη ηνλ πίλαθα, ζηελ 166 έλα αγφξη δσγξαθίδεη έλαλ ήιην 

(θψδηθαο εθπαίδεπζεο- δξαζηεξηφηεηαο) θαη ζηελ 167 ε Σακάξα μχλεη ην κνιχβη ηεο 

(θψδηθαο αληηθεηκέλνπ).  

Πίλαθαο 

κάζεκα 17 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 

Πεξηγξαθή 

ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 

εηθνλνγξακ
κάησλ 

Ζ δαζθάια 

ζρεδηάδεη 
γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα ζηνλ 

πίλαθα 

Ζ δαζθάια 

ιέεη ζηνπο 
καζεηέο 

πσο 

ζρεδηάδνπκ
ε ηα 

ζρήκαηα 

Ζ Σηηηιφια 

δίλεη ηε γφκα 
ηεο ζην Υνζέ 

Ζ Μειίλα 

δίλεη ην 
ράξαθά ηεο 

ζηνλ Κηκ 

Έλα αγφξη 

ζρεδηάδεη 
έλα ζρήκα 

Ζ Μειίλα 

θφβεη ην 
ραξηί 

Γχν 

καζεηέο 
γξάθνπλ 

ηελ 

αγγιηθή 
αιθάβεη

ν ζηα 

ηεηξάδηα  

Ο Κηκ 

ζβήλεη 
ηνλ 

πίλαθα 

Έλαο 

καζεηήο 
δσγξαθίδ

εη έλα 

ήιην 

Ζ Σακάξα 

μχλεη ην 
κνιχβη ηεο  

Σερλνηξνπί

α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθ

φ ζθίηζν 

Ρεαιηζηη

θφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηη

θφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηη

θφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπν

πλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθ
φο ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιι
νλ 

Δζσηεξηθ
φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιι

νλ 

Δζσηεξηθ
φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιι

νλ 

Δζσηεξηθ
φο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιι

νλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Δθπαίδεπζεο    

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δθπαίδεπζ

εο  

Αληηθεηκέλ
σλ  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλν

π  

Δθπαίδεπζε
ο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 
Δθπαίδεπζεο

- 

Γξαζηεξηνη
ήησλ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ
φο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ
φο  

Δθπαίδεπ

ζεο-
Γξαζηεξη

φηεηαο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ
φο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθ
φο 

εθπαίδεπ

ζεο- 
δξαζηεξη

νηήησλ  

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλ

νπ   

  

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 17 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 158-167 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη 

φιεο απεηθνλίδνπλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 31: ρσξηθφο (10 αλαθνξέο), γισζζηθφο (10 

αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (4 αλαθνξέο), εθπαίδεπζεο (7 αλαθνξέο). 

Οη εηθφλεο 158- 161 ζπκπιεξψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ. Ο ρψξνο είλαη ε ζρνιηθή 

ηάμε φπνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη ην κάζεκα ηεο γεσκεηξίαο κε απνηέιεζκα ηε ζχλδεζε ηνπ 
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ρσξηθνχ θψδηθα κε ηνλ θψδηθα εθπαίδεπζεο. ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ 162-167 

απεηθνλίδνληαη νη καζεηέο νη νπνίνη θάλνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο ή ηνπ ειεχζεξνχ ηνπο ρξφλνπ. Ζ θάζε δξαζηεξηφηεηα πεξηγξάθεηαη κε κία ιέμε 

ζπζρεηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην γισζζηθφ θψδηθα κε ηνλ θψδηθα εθπαίδεπζεο- 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Μάζεκα 18: ‘Σν δηάιεηκκα’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη νη καζεηέο λα επηιέγνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν ιεμηιφγην ζηηο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ηνπ δηαιείκκαηνο, 

λα θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ έλλνηα ησλ ξεκάησλ ελέξγεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζην δηάιεηκκα θαη λα παξάγνπλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, 

λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ βησκαηηθά ηελ αηηηαηηθή πηψζε ησλ νπζηαζηηθψλ κε ή 

ρσξίο άξζξν ζηνλ εληθφ θαη πιεζπληηθφ αξηζκφ ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζεζε κε. Να 

ζπδεηνχλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, 

λα ζρεδηάδνπλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ θαη δηαγξάκκαηα Βελ. 

    ηελ εηθφλα 168 απεηθνλίδνληαη ζε έλα ξεαιηζηηθφ ζθίηζν δχν ζειίδσλ νη καζεηέο πνπ 

έρνπλ βγεη δηάιεηκκα θαη κέζα απφ ηελ εηθφλα απηή αλαδεηθλχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

Ξεθηλψληαο ηελ πεξηγξαθή απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, παξαηεξνχληαη ηξεηο καζεηέο νη 

νπνίνη πεξηκέλνπλ ζην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ, ηξία θνξίηζηα πνπ παίδνπλ κε ην ζρνηλάθη ηνπο, 

έλα αγφξη πνπ ζθπξίδεη αλέκειν, έλα άιιν πνπ πίλεη αλαςπθηηθφ, ηξία αγφξηα πνπ 

ζπλνκηινχλ, δχν πνπ παίδνπλ θπλεγεηφ ηξία πνπ παίδνπλ πνδφζθαηξν, δπν θνξίηζηα πνπ 

θάλνπλ βφιηα ζηελ απιή, άιια δχν πνπ θάζνληαη ζην παγθάθη, δχν αγφξηα πνπ 

ζπλαξκνινγνχλ έλα παηρλίδη, έλα παηδί πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν θαη κεηξάεη κε ηα κάηηα 

θιεηζηά ψζηε λα θξπθηνχλ ηα ππφινηπα (θψδηθεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ).  

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ 169-173 δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο 

πξνηάζεηο πνπ ιείπνπλ θαη πεξηγξάςνπλ ηελ εηθφλα κε ην ζσζηφ ηχπν ξήκαηνο. Έηζη ζηελ 

εηθφλα 169 ηξεηο καζεηέο κηινχλ κε ην γπκλαζηή θαη ε θξάζε πνπ ιείπεη είλαη «Δκείο 

θσλάδνπκε ην γπκλαζηή (θώδηθαο επαγγέικαηνο)», ζηελ εηθφλα 170 δχν αγφξηα παίδνπλ 

πνδφζθαηξν θαη ε θξάζε πνπ δεηείηαη είλαη «Απηνί παίδνπλ κπάια (θώδηθαο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ)», θαη ζηελ εηθφλα 171 κε ηε θξάζε «Δζείο θάλεηε κνλόδπγν (θώδηθαο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ)» απεηθνλίδνληαη δχν παηδηά πνπ θάλνπλ κνλφδπγν. ηελ εηθφλα 172 ιείπεη ε θξάζε 

«Απηά ηξέρνπλ ζην θπιηθείν» πνπ δείρλεη δχν παηδηά πνπ ηξέρνπλ θαη ζην βάζνο ηεο εηθφλαο 

ην θπιηθείν ελψ ζηελ εηθφλα 173 «αγόξηα θαη θνξίηζηα θνηηάδνπλ ηα πνπιηά (θώδηθαο 
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πεξηβαιινληηθόο- παλίδαο)» απεηθνλίδνληαη δχν θνξίηζηα θαη έλα αγφξη πνπ θάζνληαη ζε έλα 

παγθάθη θαη θνηηάδνπλ πξνο ηνλ νπξαλφ.   

Ζ εηθφλα 174 είλαη παξφκνηα κε ηελ εηθφλα 154 πνπ είρε ζρνιηαζηεί ζε πξνεγνχκελν 

κάζεκα θαη είρε εηπσζεί πσο ηα παηδηά ζην δηάιεηκκα δεκηνπξγνχλ νκάδεο αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπο ελψ παξάιιεια παίδνπλ παηρλίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θχιν ηνπο. ηελ εηθφλα 

απηή ην ζθεληθφ είλαη ην ίδην θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Έηζη θαη ζε απηή 

ηελ εηθφλα ν Κηκ κηιά κε ην γπκλαζηή (θψδηθαο επαγγέικαηνο) αιιά απηή ηε θνξά ζρνηλάθη 

παίδνπλ δχν θνξίηζηα κε έλα αγφξη (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ), φπσο επίζεο θαη 

πνδφζθαηξν παίδεη ε Σηηηιφια κε ηνλ ζπκκαζεηή ηεο. Ζ Μειίλα παίδεη θξπθηφ, ελψ ν Υνζέ 

κε ηελ Σακάξα παίδνπλ πνδφζθαηξν. Παξαηεξείηαη πσο νη νκάδεο ησλ καζεηψλ είλαη κηθηέο 

θαζψο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα αζιήκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνηθίιεη.  

Πίλαθαο 

κάζεκα 18 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 168 169 170 171 172 173 174 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησ

λ 

Οη 
δξαζηεξηφηεηεο 
ησλ παηδηψλ ζηελ 

απιή ηνπ 

ζρνιείνπ θαηά ην 
δηάιεηκκα  

Οη καζεηέο 
κηινχλ κε ην 
γπκλαζηή 

Γχν αγφξηα 
παίδνπλ 
πνδφζθαηξν 

Γχν αγφξηα 
θάλνπλ κνλφδπγν 

Γχν αγφξηα 
ηξέρνπλ ζην 
θπιηθείν 

Γχν θνξίηζηα θαη 
έλα αγφξη θνηηνχλ 
ηα πνπιηά ζηνλ 

νπξαλφ 

Σα παηδηά 
παίδνπλ ζην 
δηάιεηκκα 

Σερλνηξνπία 

εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 

ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 

παξαπέκπνπλ νη 
εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Κώδηθεο Υσξηθφο  

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ 

  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαηνο  

Δλδπκαηνινγηθφ

ο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Πεξηβαιινληηθφο- 
παλίδαο  

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο-  

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγηθφ

ο 

Δθπαίδεπζεο  

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 18 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 168-174 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη 

φιεο απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν. Παξάιιεια νη 6 απεηθνλίδνπλ θηηζκέλν πεξηβάιινλ ελψ 

ε κία (εηθφλα 173) θπζηθφ.  

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 24: ρσξηθφο (7 αλαθνξέο), γισζζηθφο (6 

αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (2 αλαθνξέο), ελδπκαηνινγηθφο (2 αλαθνξέο), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (5 

αλαθνξέο), πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο (1 αλαθνξά), εθπαίδεπζεο (1 αλαθνξά). 
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Αξρηθά ζηελ εηθφλα 168 ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαζψο απεηθνλίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο.  Έηζη παξαηεξνχληαη καζεηέο πνπ παίδνπλ ζρνηλάθη, 

θπλεγεηφ, πνδφζθαηξν, άιινη πνπ ηξψλε, ηξαγνπδνχλ, θνπβεληηάδνπλ αμηνπνηψληαο ν 

θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο. ηηο εηθφλεο 171-172 

απεηθνλίδνληαη πάιη καζεηέο πνπ παίδνπλ πνδφζθαηξν, θάλνπλ κνλφδπγν, ηξέρνπλ ζην 

θπιηθείν. Ο ρψξνο είλαη εμσηεξηθφο αιιά δελ είλαη μεθάζαξν αλ πξφθεηηαη γηα ηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ έηζη είλαη δχζθνιν λα γίλεη ζχλδεζε ηνπ ρσξηθνχ θψδηθα κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. ην ζθίηζν 172, ν ρψξνο είλαη ν εμσηεξηθφο ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ησλ ηξηψλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ηα πνπιηά ζηνλ 

νπξαλφ θαζηζκέλα ζε έλα παγθάθη (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο). ηελ εηθφλα 170 νη 

δχν καζεηέο κηινχλ κε ην γπκλαζηή ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ζπλδένληαο ηνλ θψδηθα 

επαγγέικαηνο κε ηνλ ρσξηθφ. Παξάιιεια ν ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο, νη θφξκεο ηνπ 

γπκλαζηή ραξαθηεξίδνπλ ην επάγγεικά ηνπ ζπζρεηίδνληαο ηνλ ελδπκαηνινγηθφ κε ηνλ 

θψδηθα επαγγέικαηνο. Σέινο ζηελ εηθφλα 174, ν ρσξηθφο θψδηθαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα 

εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ απιή 

ηνπ ζρνιείνπ. Ο γπκλαζηήο (θψδηθαο επαγγέικαηνο) κηιά κε ηνλ Κηκ ελψ νη ππφινηπνη 

καζεηέο παίδνπλ θξπθηφ, ζθνηλάθη, πνδφζθαηξν.   

Μάζεκα 19: ‘Παηρλίδηα ζηελ απιή’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηαιείκκαηνο πξνθνξηθά θαη γξαπηά, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη λέν ιεμηιφγην, λα εξεπλνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα ζε 

ηππνπνηεκέλνπο πίλαθεο (π.ρ πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ, ζρεδηαγξάκκαηα, ηζηνγξάκκαηα, 

δηαγξάκκαηα Βελ), λα επεμεξγάδνληαη θαη λα αλαιχνπλ δεδνκέλα, λα αλαθνηλψλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα ηα παξνπζηάδνπλ κε δηάθνξεο απεηθνλίζεηο, λα γξάθνπλ κηθξά θείκελα 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ Τ-Ρ-Α θαη λα επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην 

ξήκα ή ζην αληηθείκελν (ρξήζε αηηηαηηθήο), λα εξγάδνληαη ζπιινγηθά θαη λα αλαιακβάλνπλ 

επζχλεο.  

ηελ εηθφλα 175, ηνπ καζήκαηνο απηνχ νη ηέζζεξηο καζεηέο απνθαζίδνπλ λα παίμνπλ 

πνδφζθαηξφ (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ) ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ (εμσηεξηθφο ρψξνο) θαη 

ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο: «Διάηε! Γελ έρνπκε ρξόλν. Ο Γηάλλεο, ν Μαλώιεο θαη ν Υνζέ 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο) είλαη ζηελ νκάδα κνπ» ιέεη ν Κηκ θαη ζπκπιεξψλεη ν Υνζέ: «Πάκε!» 

θαη ν ζπκπαίρηεο ηνπ: «Δγώ κπαίλσ ηεξκαηνθύιαθαο». ηελ εηθφλα 176 νη ίδηνη καζεηέο 
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παλεγπξίδνπλ ζεθψλνληαο ηα ρέξηα ςειά θαη θσλάδνληαο: «Γθννι! Νη-θε-ζα-κε!». 

πλερίδνληαο, ζηελ εηθφλα 177, κηα άιιε νκάδα παηδηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ απνθαζίδνπλ  θαη απηνί λα παίμνπλ θαη έηζη έλαο καζεηήο αλαιακβάλεη λα ηνπο 

νξγαλψζεη: «Ση παηρλίδη παίδνπκε; Σπθιόκπγα, θπλεγεηό, κήια, θξπθηό, ιάζηηρν «θιέθηεο θαη 

αζηπλόκνη;» (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ). Έλα θνξίηζη θσλάδεη: «Λάζηηρν!» ελψ νη 

ππφινηπνη ηξεηο καζεηέο ιέλε πσο ζέινπλ λα παίμνπλ «Κιέθηεο θαη αζηπλόκνη» . ηελ εηθφλα 

178, ν ίδηνο καζεηήο πνπ ηνπο ξψηεζε πξηλ ιέεη: «Χξαία! Ζ Μαξία θαη ν Πέηξνο (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο) είλαη νη αζηπλόκνη (θώδηθαο επαγγέικαηνο). Δκείο νη άιινη είκαζηε νη θιέθηεο. Ζ 

θνιόλα είλαη ην θαηαθύγην. Αξρίδνπκε!» ζπλερίδνληαο ζηελ εηθφλα 179 έλαο καζεηήο πηάλεη 

κηα καζήηξηα ιέγνληαο ηεο: «ε ζπιιακβάλσ θιέθηε!» θαη ην θνξίηζη θιαίγνληαο απαληά: 

«Κάλεηο δαβνιηά. Δίκαη κέζα ζην θαηαθύγην καο. Γε παίδσσ! Κπξίααα!» θαη ε δαζθάια 

εξρφκελε ηνπο ξσηά: «Ση ζπκβαίλεη παηδηά;» ηελ επφκελε εηθφλα (180) ε δαζθάια 

ζπγθεληξψλεη ηα παηδηά γηα λα ηνπο εμεγήζεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ: «Γηα ειάηε εδώ 

όινη! Να, πώο ην παίδνπκε ην παηρλίδη». ηελ ζπλέρεηα, θάησ απφ ηελ εηθφλα θαηαγξάθνληαη 

νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ νη νπνίνη δελ αλαιχνληαη θαζψο δελ είλαη κέξνο εηθφλαο πνπ λα 

αλαθέξεηαη ζε ηφπν. πλερίδνληαο επαλαιακβάλεηαη εηθφλα (174) πνπ έρεη αλαιπζεί ζην 

πξνεγνχκελν κάζεκα θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ζα γίλεη επαλάιεςε ηεο αλάιπζήο ηεο. ηελ 

εηθφλα 181 νη καζεηέο παίδνπλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Γχν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη παίδνπλ 

πνδφζθαηξν, ε Σηηηιφια ζθπξίδεη, ν Κηκ θπλεγά ηε Μειίλα, κία καζήηξηα παίδεη θνπηζφ θαη 

έλαο καζεηήο ηελ θνηηά (θψδηθεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ). 

  

Πίλαθαο 

κάζεκα 19 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 175 176 177 178 179 180 181 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 

εηθνλνγξακκάησ
λ 

Ο Κηκ νξγαλψλεη 
ηελ νκάδα 

πνδνζθαίξνπ 

Οη καζεηέο 
παλεγπξίδνπλ γηα 

ην γθνι πνπ 

έβαιαλ 

Μηα νκάδα 
καζεηψλ 

εηνηκάδεηαη λα 

παίμεη θιέθηεο 
θαη αζηπλφκνη  

Έλαο καζεηήο 
νξγαλψλεη ηηο 

νκάδεο γηα ην 

παηρλίδη 

Έλαο καζεηήο 
ζπιιακβάλεη κηα 

καζήηξηα ζηα 

πιαίζηα ηνπ 
παηρληδηνχ, απηή 

θιαίεη θαη ε 

δαζθάια 
παξεκβαίλεη 

Ζ δαζθάια 
ζπγθεληξψλεη 

ηνπο καζεηέο γηα 

λα ηνπο εμεγήζεη 
ην παηρλίδη 

Οη καζεηέο 
παίδνπλ ζην 

δηάιεηκκα 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ νη 

εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ  

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 



130 
 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Ολνκαηηθφο  

Γισζζηθφο  

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο  

Δπαγγέικαηνο  

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ 

Υσξηθφο  

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 19 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 175-181 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη 

φιεο απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη παξάιιεια θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 22: ρσξηθφο (7 αλαθνξέο), γισζζηθφο (6 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (2 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (1 αλαθνξά), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (6 

αλαθνξέο). 

Αξρηθά ζε φιεο ηηο εηθφλεο ν ρσξηθφο θψδηθαο (απιή ηνπ ζρνιείνπ) ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ 

θψδηθα ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιείκκαηνο. Οη καζεηέο παίδνπλ πνδφζθαηξν, θπλεγεηφ αιιά θαη ην παηρλίδη „θιέθηεο θαη 

αζηπλφκνη‟ ελψ  ε δαζθάια παξεκβαίλεη θαη ηνπο εμεγεί ηνπο θαλφλεο φηαλ ηα παηδηά 

δηαθσλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Ζ εηθφλα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο 

ην θείκελν δίλνληαο έκθαζε ζηελ πεξίζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη.  

Μάζεκα 21: ‘Μηα δηαθνξεηηθή κέξα’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ, είλαη νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ζηα Μαζεκαηηθά, θαηαλνψληαο φηη ηα καζεκαηηθά ζχκβνια 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κε ιέμεηο, λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα θαη ηελ νλνκαζία ησλ 

αξηζκεηηθψλ απφ ην 13 σο ην 100 θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπκβφισλ ησλ ηεζζάξσλ 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Αθφκε λα παξαηεξνχλ εηθφλεο, λα αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε εξσηήζεηο, λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο κε επρέξεηα κέζα ζηελ ηάμε, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο, λα αληινχλ πιεξνθνξίεο, λα εξγάδνληαη 

ζπιινγηθά θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο (αιιειεπίδξαζε νκάδσλ). 

ηελ εηθφλα 182 απεηθνλίδεηαη ν γπκλαζηήο ν νπνίνο κηιά ζε ηέζζεξηο καζεηέο ζηε 

ζρνιηθή απιή: «Παηδηά, πξνζνρή! Αύξην (ρξνληθόο θώδηθαο) έρνπκε αγώλα κπάζθεη κε ην 

άιιν ηκήκα (θώδηθαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ). Να ήκαζηε όινη εδώ!» θαη ν Υνζέ απαληά: «Δληάμεη 

θύξηε». Ζ Μειίλα πξνηξέπεη ηνλ Υνζέ λα εηδνπνηήζεη ηνλ Κηκ γηα ηνλ απξηαλφ αγψλα: «Υνζέ 
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(νλνκαηηθόο θώδηθαο) πάξε ηειέθσλν ηνλ Κηκ (νλνκαηηθόο θώδηθαο), γηαηί απνπζηάδεη 

ζήκεξα», έλα άιιν παηδί ηξαγνπδά θάηη πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο λφηεο πνπ ππάξρνπλ 

ζην ζπλλεθάθη δηαιφγνπ (κνπζηθφο θψδηθαο) θαη ν άιινο καζεηήο πξνζζέηεη: «Δίκαζηε 

πξσηαζιεηέο». ην πάλσ θαη αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο ν ζπγγξαθέαο θαηαγξάθεη ηνλ 

ρξφλν ηεο ζπδήηεζεο απηήο ε νπνία δηεμήρζε ην πξσί. ηε ζπλέρεηα, ζην απφγεπκα ηεο ίδηαο 

κέξαο (ρξνληθφο θψδηθαο) ν Υνζέ παίξλεη ηειέθσλν ηε Μειίλα (εηθφλα 183): «Έια Μειίλα 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο) θαιεζπέξα! Δίκαη ν Υνζέ. Γώζε κνπ ζε παξαθαιώ ην ηειέθσλν ηνπ Κηκ 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο)» θαη ε Μειίλα απφ ηελ άιιε γξακκή απαληά: «ηάζνπ γηα κηα ζηηγκή 

(ρξνληθόο θώδηθαο) είλαη ην  ελελήληα ελληά δεθανρηώ ηέζζεξα εμήληα εθηά (αξηζκεηηθόο 

θώδηθαο). Δληάμεη;» θαη ν Υνζέ απαληά: «Χξαία! Γώζε κνπ θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ ίζσο 

πεξάζσ από θεη» «Ζ δηεύζπλζή ηνπ είλαη Αγίαο Παξαζθεπήο 65 (ρσξηθόο- ηνπσλπκηαθόο 

θώδηθαο) δίπια ζην γπκλαζηήξην», ν Υνζέ επραξηζηεί ηελ Μειίλα: «Δπραξηζηώ. Γεηα!» θαη ε 

ίδηα ηνλ ραηξεηά «Γεηα ζνπ».  

     ην ξεαιηζηηθφ ζθίηζν 184 αλαγξάθεηαη ζην πάλσ θαη αξηζηεξφ κέξνο ε ιέμε 

αξγόηεξα πνπ δειψλεη ην ρξφλν ελψ ππάξρεη ε εηθφλα ηνπ ηειεθψλνπ (θψδηθαο 

αληηθεηκέλνπ). Ο Υνζέ παίξλεη ηειέθσλν ζην ζπίηη ηνπ Κηκ: «Καιεζπέξα ζαο, θπξία Ληλ 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο) είκαη ν Υνζέ» θαη ε κεηέξα ηνπ Κηκ απαληά: «Α, γεηα ζνπ Υνζέ, ηη 

θάλεηο;», «Πνιύ θαιά επραξηζηώ. Δίλαη ν Κηκ εθεί;» θαη ε κεηέξα ιέεη: «Ναη έλα ιεπηό 

(ρξνληθόο θώδηθαο)». ηε ζπλέρεηα ν Κηκ ζεθψλεη ην ηειέθσλν: «Γεηα ζνπ, Υνζέ. Ση λέα;» 

θαη ν Υνζέ αλαθέξεη ηνλ αγψλα κπάζθεη: «Αύξην (ρξνληθόο θώδηθαο), έρνπκε αγώλα κπάζθεη 

(θώδηθαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ) κε ην άιιν ηκήκα». Ο Κηκ ηνλ ξσηά γηα ηελ ψξα: «Ση ώξα αξρίδεη 

ν αγώλαο;» θαη ν Υνζέ απαληά: «Μεηά ην κεγάιν δηάιεηκκα (ρξνληθόο θώδηθαο)» θαη ν Κηκ 

ηνλ επραξηζηεί: «Χξαία! Δπραξηζηώ γηα ην ηειεθώλεκα. Καιελύρηα» ελψ ν Υνζέ ηνπ ιέεη 

«Αύξην ινηπόλ, θαιελύρηα». Σελ άιιε κέξα αλαγξάθεηαη ζην πάλσ αξηζηεξά κέξνο ηεο 

εηθφλαο 185 ε θξάζε ηελ άιιε κέξα (ρξνληθόο θώδηθαο) θαη απεηθνλίδνληαη νη καζεηέο πνπ 

έρνπλ ρσξηζηεί ζε νκάδεο (Α θαη Β), ν θαζέλαο θνξά έλα λνχκεξν ζηε θαλέια ηνπ θαη ν 

αγψλαο έρεη μεθηλήζεη. Ο γπκλαζηήο ζε ξφιν δηαηηεηή θαη νη ππφινηπνη καζεηέο ζηελ 

θεξθίδα. Κάησ απφ ην φλνκα ηεο θάζε νκάδαο αλαγξάθνληαη θαη νη πφληνη πνπ έρνπλ 

ζθνξάξεη, έηζη ψζηε κέζα απφ ηα λνχκεξα απηά αιιά θαη ηνπο αξηζκνχο ηεο θαλέιαο ησλ 

παηθηψλ ν καζεηήο λα κάζεη ηνπο κεγάινπο αξηζκνχο (αξηζκεηηθνί θψδηθεο).  

 

Πίλαθαο κάζεκα 21 Αλάιπζε - Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 182 183 184 185 
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Πεξηγξαθή ησλ εηθόλσλ ζε 
επίπεδν εηθνλνγξακκάησλ 

Ο γπκλαζηήο αλαθνηλψλεη 

ζηνπο καζεηέο ηνλ αγψλα 

κπάζθεη πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ 

επφκελε κέξα ζην ζρνιείν 

Ο Υνζέ παίξλεη ηειέθσλν ηε 

Μειίλα γηα λα ηε ξσηήζεη γηα 

ην ηειέθσλν θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ Κηκ 

Ο Υνζέ ζπλνκηιεί κε ηε 

κεηέξα ηνπ Κηκ θαη ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ηνλ αγψλα 

κπάζθεη 

Οη καζεηέο παίδνπλ κπάζθεη, 

ν γπκλαζηήο ζε ξφιν 

δηαηηεηή θαη ππφινηπνη 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζηηο 
θεξθίδεο  

Σερλνηξνπία εηθόλσλ Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ παξαπέκπνπλ νη 
εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Υξνληθφο 

Ολνκαηηθφο 

Μνπζηθφο 

Δθπαίδεπζεο  

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγηθφο  

Υσξηθφο- ηνπσλπκηαθφο θαη 
θαηνηθίαο 

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αξηζκεηηθφο 

Υξνληθφο 

 

Υσξηθφο – θαηνηθίαο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ  

Υξνληθφο 

Ολνκαηηθφο 

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

 

Υσξηθφο  

Διεχζεξνπ ρξφλνπ 

Αξηζκεηηθφο 

Υξνληθφο  

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 21 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 182-185 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα νη 3 

απεηθνλίδνπλ εζσηεξηθφ ρψξν ελψ ε εηθφλα 185 εμσηεξηθφ. Παξάιιεια φιεο απεηθνλίδνπλ 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 24: ρσξηθφο (4 αλαθνξέο), γισζζηθφο (3 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (3 αλαθνξέο), κνπζηθφο (1 αλαθνξά), ρξνληθφο (4 αλαθνξέο), 

αληηθεηκέλνπ (1 αλαθνξά), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (3 αλαθνξέο), αξηζκεηηθφο (2 αλαθνξέο), 

επαγγέικαηνο (1 αλαθνξά), ελδπκαηνινγηθφο (1 αλαθνξά), εθπαίδεπζεο (1 αλαθνξά).  

Οη ρσξηθνί θψδηθεο δηαθξίλνληαη ζηελ εηθφλα 183 θαη 184 ζε ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ θαη 

ρσξηθφ- θαηνηθίαο. 

Σα ξεαιηζηηθά ζθίηζα 182-184 ζπκπιεξψλνπλ ηνπο δηαιφγνπο νη νπνίνη εθηπιίζζνληαη 

αξρηθά κεηαμχ ηνπ γπκλαζηή θαη ησλ καζεηψλ, ζηε ζπλέρεηα κεηαμχ ηεο Μειίλαο θαη ηνπ 

Υνζέ έπεηηα κεηαμχ ηνπ Υνζέ θαη ηεο κεηέξαο ηνπ Κηκ θαη ηέινο κεηαμχ ηνπ Υνζέ θαη ηνπ 

Κηκ. ε φιεο ηηο εηθφλεο ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ππάξρεη κία ρξνληθή έλδεημε (ην πξσί, ην 

απφγεπκα, αξγφηεξα) πνπ νξίδεη ηελ ρξνληθή εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη απνηειεί ην ρξνληθφ 

θψδηθα.  

ηελ εηθφλα 182 ν ρσξηθφο θψδηθαο, ην γήπεδν ηνπ κπάζθεη, ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (αγψλα κπάζθεη) αιιά θαη ηνλ θψδηθα εθπαίδεπζεο θαζψο νη καζεηέο 

είραλ κάζεκα γπκλαζηηθήο. Ο γπκλαζηήο θνξά θφξκεο θάηη πνπ ζπζρεηίδεη ηνλ θψδηθα 
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επαγγέικαηνο κε ηνλ ελδπκαηνινγηθφ. Παξάιιεια ζηελ εηθφλα ππάξρεη ν νλνκαηηθφο 

θψδηθαο κε ηελ αλαθνξά ησλ νλνκάησλ ηνπ Κηκ θαη ηνπ Υνζέ θαζψο επίζεο θαη ν κνπζηθφο 

θψδηθαο πνπ απεηθνλίδεηαη κε ηε κνξθή λφησλ ζην ζπλλεθάθη δηαιφγνπ ηνπ ελφο απφ ηνπο 

ηέζζεξηο καζεηέο. ηελ εηθφλα 183 ν ρψξνο είλαη εζσηεξηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα ν θψδηθαο 

πνπ ππάξρεη είλαη ν ρσξηθφο- θαηνηθίαο θαζψο ζηελ εηθφλα απεηθνλίδεηαη ην ζπίηη ηνπ Υνζέ 

θαη ηεο Μειίλαο. Οη δχν καζεηέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηειεθψλνπ ελψ ν Υνζέ 

ξσηά ηελ δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ Κηκ.  Γίλνληαο ε Μειίλα ζηνλ Υνζέ ην 

ηειέθσλν ηνπ Κηκ πξνθχπηεη ν αξηζκεηηθφο θψδηθαο ελψ δίλνληάο ηνπ ηε δηεχζπλζε ν 

ρσξηθφο- ηνπσλπκηαθφο. ηελ εηθφλα 184 ν ρψξνο είλαη εζσηεξηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαηνηθίαο, ηνπ Κηκ θαη ηνπ Υνζέ. Ο Υνζέ παίξλεη ηειέθσλν ζην ζπίηη ηνπ Κηκ γηα λα ηνλ 

ελεκεξψζεη γηα ηνλ αγψλα κπάζθεη αιιά αξρηθά ζην ηειέθσλν απαληά ε κεηέξα ηνπ.                 

   Έπεηηα ζπλνκηιεί κε ηνλ Κηκ γηα λα ηνλ ελεκεξψζεη φηη ν αγψλαο κπάζθεη ζα γίλεη ηελ 

επφκελε κέξα, κεηά ην κεγάιν δηάιεηκκα, ζπλδένληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ θψδηθα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (αζιεηηζκνχ) κε ηνλ ρξνληθφ. Σέινο ζηελ εηθφλα 185 ν αγψλαο κπάζθεη 

δηεμάγεηαη ζην γήπεδν κπάζθεη ζπζρεηίδνληαο ηνλ ρσξηθφ θψδηθα κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θψδηθα αζιεηηζκνχ. Μέζα απφ ηηο θαλέιεο ηνλ καζεηψλ αιιά 

θαη ην ζθνξ ηνπ αγψλα πνπ απνηεινχλ αξηζκεηηθφ θψδηθα νη καζεηέο εμαζθνχληαη θαη 

καζαίλνπλ ηνπο αξηζκνχο. 

Μάζεκα 22: ‘Σν θπιηθείν’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ, είλαη νη 

καζεηέο λα θαηαλννχλ ηελ αμία ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ησλ λνκηζκάησλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

λνκίζκαηα, ραξηνλνκίζκαηα θαη ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπο, λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο νλνκαζίεο πξντφλησλ ηνπ θπιηθείνπ, λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθθξάζεηο 

ζπλαιιαγήο (ζέισ/ζα ήζεια, ζέισ λα/ζα ήζεια λα…) ζε ζπλαθείο επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Ξεθηλψληαο ην κάζεκα 22, ζηελ εηθφλα 186, νη  ηέζζεξηο καζεηέο βξίζθνληαη ζην 

θπιηθείν ην νπνίν έρεη έλα ςπγείν κε ρπκνχο ηεο κάξθαο „Ακίηα‟ (θψδηθαο δηαθήκηζεο), πίζσ 

βξίζθεηαη ε θνπδίλα θαη ηα πνηήξηα ελψ δίπια είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα ζάληνπηηο. Σα παηδηά  

ζέινπλ λα αγνξάζνπλ θάηη λα θάλε θαη έηζη εθηπιίζζεηαη έλαο δηάινγνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

θαη ηεο ππεχζπλεο ηνπ θπιηθείνπ (θψδηθαο επαγγέικαηνο) φπνπ ηνπο ξσηά: «ηγά, ζηγά, 

παηδηά! Πνηνο έρεη ζεηξά;» θαη έλαο καζεηήο ιέεη: «εγώ, εγώ θπξία Δηξήλε (νλνκαηηθόο 

θώδηθαο). Θέισ κία ηπξόπηηα θαη έλαλ ρπκό βεξίθνθν (θώδηθαο δηαηξνθήο)» ζηε ζπλέρεηα ε 
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Μειίλα παξαγγέιλεη: «Δγώ ζέισ έλα ρπκό θαη έλα ζάληνπηηο(θώδηθαο δηαηξνθήο)» ελψ ε 

θπξία Δηξήλε ξσηά: «Ση ζέιεηο Οκάξ (νλνκαηηθόο θώδηθαο);» θαη απηφο απαληά: «Θα ήζεια 

έλα ζαθνπιάθη πνθ θνξλ (θώδηθαο δηαηξνθήο)». ηελ εηθφλα 187 ν καζεηήο ηε ξσηά: «Πόζν 

θάλνπλ ε ηπξόπηηα θαη ν ρπκόο (θώδηθαο αμίαο);» θαη ε γξακκαηνζεηξά είλαη έληνλε (bolt) 

θαζψο ν ζπγγξαθέαο ζέιεη λα κάζνπλ νη καζεηέο ηε ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε.  Ζ θπξία Δηξήλε 

απαληά: «Κάλνπλ έλα επξώ θαη ηξηάληα δύν ιεπηά (θώδηθαο αμίαο)», «Οξίζηε» ηεο ιέεη ν 

καζεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα ε Μειίλα ξσηά ηελ ηηκή ηνπ πνθ θνξλ: «Πόζν θάλεη ην πνπ θόξλ 

θπξία Δηξήλε (νλνκαηηθόο θώδηθαο);» θαη εθείλε απαληά: «0,44 επξώ (θώδηθαο αμίαο) Μειίλα 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο)». ηελ εηθφλα 188, ε θπξία Δηξήλε θσλάδεη ηνλ Οκάξ: «Οκάξ 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο), πεξίκελε ηα ξέζηα ζνπ. Από δύν επξώ έρεηο ξέζηα εμήληα νρηώ ιεπηά 

(θώδηθαο αμίαο)» ν Οκάξ θεχγνληαο ηελ επραξηζηεί «Δπραξηζηώ!».  

Πίλαθαο κάζεκα 22 Αλάιπζε - Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 186 187 188 

Πεξηγξαθή ησλ εηθόλσλ ζε 
επίπεδν εηθνλνγξακκάησλ 

Σα παηδηά βξίζθνληαη ζην θπιηθείν 
θαη αγνξάδνπλ θάηη λα θάλε  

Σα παηδηά ξσηνχλ ηηο ηηκέο θαη ε ππεχζπλε ηνπ 
θπιηθείνπ ηνπο απαληά 

Ο Οκάξ μερλά ηα ξέζηα 
ηνπ θαη ε ππεχζπλε ηνπ 
θπιηθείνπ ηνλ θσλάδεη 

Σερλνηξνπία εηθόλσλ Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ παξαπέκπνπλ νη 
εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- θηηζκέλν πεξηβάιινλ Δμσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο 

Γηαηξνθήο 

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγηθφο  

    

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο 

Γηαηξνθήο 

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγηθφο  

Αμίαο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

Αμίαο  

Δπαγγέικαηνο 

Δλδπκαηνινγηθφο  

 

 

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 22 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 186-188 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη 

φιεο απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 19: ρσξηθφο (3 αλαθνξέο), γισζζηθφο (3 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (3 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (3 αλαθνξέο), ελδπκαηνινγηθφο (3 

αλαθνξέο), δηαηξνθήο (2 αλαθνξέο) αμίαο (2 αλαθνξέο). 

ηηο εηθφλεο 186- 188 ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα δηαηξνθήο αιιά θαη 

ηνλ θψδηθα επαγγέικαηνο. Ο ρψξνο είλαη ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηα 
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πξντφληα δηαηξνθήο φπσο ζάληνπηηο, ηπξφπηηεο, ρπκνί, πνπ θφξλ ελψ εθεί δνπιεχεη ε 

ππάιιεινο ηνπ θπιηθείνπ ε θπξία Δηξήλε (νλνκαηηθφο θψδηθαο). Παξάιιεια ν θψδηθαο 

δηαηξνθήο ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα ηεο αμίαο θαη ηνλ αξηζκεηηθφ κέζα απφ ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ ζε επξψ θαη ηα ξέζηα ησλ καζεηψλ. Σέινο ν νλνκαηηθφο θψδηθαο ππάξρεη ζηηο 

εηθφλεο απηέο θαζψο αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ (Μειίλα, Οκάξ, θπξία Δηξήλε).   

Μάζεκα 23: ‘Η ζρνιηθή δσή’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη 

καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη θαη λα γλσξίδνπλ ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο, 

λα πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο απφ ηε ζρνιηθή δσή ρξεζηκνπνηψληαο κε επρέξεηα ξήκαηα ηεο 

α‟ ζπδπγίαο, ηελ νλνκαζηηθή σο ππνθείκελν (πνηνο;/ηη;) θαη λα εκπεδψλνπλ ηε ρξήζε ηεο 

αηηηαηηθήο, λα δεκηνπξγνχλ κε επθνιία ζσζηά θαη δνκεκέλα θείκελα πξνθνξηθά θαη γξαπηά 

θαη λα αληινχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο απφ εηθφλεο θαη θείκελα.  

Σν κάζεκα μεθηλά κε ζεηξά εηθφλσλ πνπ απνηεινχλ ηηο ζθέςεηο ελφο άλδξα ν νπνίνο 

θάζεηαη ζην γξαθείν ηνπ έρνληαο κπξνζηά ηνπ έλα άικπνπκ θσηνγξαθηψλ. πσο ζα εηπσζεί 

ζηελ επφκελε ζειίδα ν άλδξαο απηφο είλαη ν παηέξαο ηεο Μειίλαο ν νπνίνο αλαπνιεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη εηθφλεο πνπ θέξλεη ζην κπαιφ ηνπ μεθηλνχλ κε έλα 

ξεαιηζηηθφ ζθίηζν (189) πνπ απεηθνλίδεη ηε βηβιηνζήθε θαη ηνπο καζεηέο πνπ κειεηνχλ ζην 

ρψξν απηφ. Ζ εηθφλα έρεη ζην θάησ κέξνο ηεο ηε ιεδάληα «Ζ κειέηε ζηε βηβιηνζήθε (ρσξηθόο 

θώδηθαο)». ηε ζπλέρεηα ηελ εηθφλα 190 ζπκπιεξψλεη ε ιεδάληα «Ζ ζεαηξηθή παξάζηαζε» 

(θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ- δξαζηεξηφηεηαο) φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ζθελή ελφο ζεάηξνπ κε 

ηνπο εζνπνηνχο θαη θάησ ηνπο ζεαηέο πνπ παξαθνινπζνχλ. Ζ εηθφλα 191 δείρλεη ηνπο 

καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ ζρεκαηίζεη κηα ζεηξά, κπξνζηά ηνπο βξίζθεηαη ν γπκλαζηήο θαη έρεη 

ηνλ ηίηιν «γπκλαζηηθή» (θψδηθαο εθπαίδεπζεο). ηελ εηθφλα 192, «ε γηνξηή» ε νπνία 

εθθξάδεηαη κέζα απφ κηα εηθφλα κε κπαιφληα, ζεξπαληίλεο, καζεηέο πνπ ρνξεχνπλ θαη 

ζπδεηνχλ (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ), ε εηθφλα 193, δείρλεη δχν καζεηέο κπξνζηά απφ δχν 

ππνινγηζηέο παιηάο επνρήο (θψδηθαο ηερλνινγίαο) θαη ζην θάησ κέξνο αλαγξάθεηαη «Σν 

κάζεκα ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο (θώδηθαο εθπαίδεπζεο)». ηελ εηθφλα 194 ν καζεηήο 

θξαηά ην απνιπηήξηφ ηνπ κε βαζκφ 10 θαη ε εηθφλα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ηίηιν «Οη 

βαζκνί. Σν ελδεηθηηθό. Σν απνιπηήξην (θώδηθαο εθπαίδεπζεο)», ζηελ 195 νη καζεηέο 

βξίζθνληαη κε ηνλ θαζεγεηή ζην εξγαζηήξη ρεκείαο ζην νπνίν ππάξρνπλ δνρεία, 

κηθξνζθφπηα, θαη έλαο πίλαθαο ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ν ηίηινο ηεο εηθφλαο είλαη :«Σν 

πείξακα ζην εξγαζηήξην ηεο ρεκείαο (θώδηθαο εθπαίδεπζεο)». ηελ εηθφλα 196 αλαπνιεί ηε 

ζρνιηθή εθδξνκή ζηελ εμνρή (ρσξηθφο θψδηθαο) φπνπ νη καζεηέο παίδνπλ πνδφζθαηξν, 
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ρνξεχνπλ, μαπιψλνπλ ζηε θχζε θαη θάλνπλ βφιηεο (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ). Σέινο ζηελ 

197,  κε ηίηιν «νη ζπκκαζεηέο κνπ» απεηθνλίδνληαη νη καζεηέο θαζηζκέλνη ζηα ζξαλία ηνπο 

(πνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα ζεκεξηλά, φζν αθνξά ην ζρέδην, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο), ν 

έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

  ηελ εηθφλα 198, ν Υνζέ, ε Μειίλα, ε Σακάξα, Ο Κηκ, θαη ε Σηηηιφια θάζνληαη ζε έλα 

γξαθείν θαη έρνπλ αλνηρηφ κπξνζηά ηνπο έλα άικπνπκ θσηνγξαθηψλ. Ζ κεηέξα ηεο Μειίλαο 

κπαίλεη ζην δσκάηην θαη ηνπο ξσηά: «Ση θάλεηε εδώ;», ε Μειίλα απαληά: «Κνηηάδνπκε ην 

άικπνπκ ηνπ κπακπά κε ηηο θσηνγξαθίεο. Δίλαη από ηα ζρνιηθά ηνπ ρξόληα (ρξνληθόο 

θώδηθαο)», ε Σηηηιφια ζηε ζπλέρεηα ξσηά: «Δζείο θπξία Μαξία (νλνκαηηθόο θώδηθαο), δελ 

είζηε ζε απηέο ηηο θσηνγξαθίεο;» θαη ε κεηέξα απαληά: «όρη εγώ ήκνπλ ζε άιιν ζρνιείν». ηε 

ζπλέρεηα ε εηθφλα 199, απεηθνλίδεη κηα ζρνιηθή ηάμε παιηάο επνρήο φπνπ καζεηέο θαη 

δαζθάια έρνπλ βγεη θσηνγξαθία. Οη καζεηέο θνξνχλ πνδηέο (θψδηθαο ελδπκαηνινγηθφο πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ επνρή) θαη ε Μειίλα ε νπνία βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο θαη 

δείρλεη πξνο απηή ζρνιηάδεη: «Δδώ, ν κπακπάο είλαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ». ηε ζπλέρεηα 

(εηθφλα 200) ν Κηκ δείρλεη ηελ επφκελε εηθφλα φπνπ έλα παηδί έρεη πέζεη θάησ θαη καδεχεη ηα 

ζπαζκέλα απφ ην εξγαζηήξη ρεκείαο, ιέγνληαο: «Δδώ, είλαη ζην εξγαζηήξην Υεκείαο (ρσξηθόο 

θώδηθαο). Κάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ…Υα! (θώδηθαο εθπαίδεπζεο) Ση αζηείν! Ρίρλεη θάησ ηηο 

θηάιεο θαη ηνπο ζσιήλεο θαη ηα κπνπθάιηα (θώδηθαο αληηθεηκέλσλ). σζηό παλεγύξη!!!»  

    ην ζθίηζν 201, ε Μειίλα δείρλνληαο ηε θσηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη κηα νκάδα 

αζιεηψλ ηνπ πνδνζθαίξνπ (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ- αζιεηηθφο), νη νπνίνη θξαηνχλ έλα 

θχπειιν θαη παλεγπξίδνπλ κε ζεθσκέλα ρέξηα, ζρνιηάδεη: «Δδώ, ν κπακπάο κνπ έρεη ην 

έπαζιν θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ ηα κεηάιιηα θαη ηηο θνξδέιεο». Έπεηηα ζηελ 202, είλαη ηα παηδηά 

θαζηζκέλα (Μειίλα, Σακάξα, Κηκ, Σηηηιφια) θαη δείρλνληαο ζην θσηνγξαθηθφ άικπνπκ, ε 

Σακάξα ιέεη: «Ση αζηεία θσηνγξαθία! Ο κπακπάο ζνπ είλαη κεηακθηεζκέλνο πάλσ ζηε ζθελή 

(θώδηθαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ- δξαζηεξηόηεηαο). Πίζσ από ηηο θνπξηίλεο είλαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ 

θαη γεινύλ». ηελ εηθφλα απηή ν παηέξαο ηεο Μειίλαο είλαη κεηακθηεζκέλνο ζαλ θιφνπλ κε 

ην πξφζσπφ ηνπ βακκέλν άζπξν, κε ηελ θφθθηλε πεξνχθα θαη ηε ζηνιή (ελδπκαηνινγηθφο 

θψδηθαο) θαη νη θίινη ηνπ γεινχλ ζηα παξαζθήληα. πλερίδνληαο (203), ε Μειίλα δείρλεη ηελ 

επφκελε εηθφλα φπνπ νη καζεηέο βξίζθνληαη ζε ζρνιηθή εθδξνκή ζηε θχζε ( ρσξηθφο 

θψδηθαο). Κάπνηνη απ‟ απηνχο παίδνπλ πνδφζθαηξν, άιινη θάλνπλ πηθλίθ, άιινη ηξέρνπλ, 

έλαο απφ ηνπο καζεηέο ςαξεχεη ελψ έλαο άιιν θάλεη παηίλη (θψδηθαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ). Ζ 

Μειίλα ιέεη: «Δδώ, είλαη κηα θσηνγξαθία από ηελ ηειεπηαία ηνπο ζρνιηθή εθδξνκή» ελψ ε 

Σηηηιφια θαη ν Κηκ νκφθσλα απαληνχλ: «Κη εκείο ζέινπκε εθδξνκή!». ηελ εηθφλα 204, ε 
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Μειίλα δείρλεη πξνο ηε θσηνγξαθία θαη ιέεη: «Δδώ,  ν κπακπάο παίξλεη ην απνιπηήξηό ηνπ, 

αιιά νη γνλείο ηνπ δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηνπο βαζκνύο ηνπ». ηελ εηθφλα νη γνλείο έρνπλ 

έλα χθνο απνγνήηεπζεο φπσο θαη ν καζεηήο- παηέξαο ηεο Μειίλαο. Ζ κεηέξα ηεο Μειίλαο 

ζην ζεκείν απηφ ξσηά: «Αιήζεηα, εζείο πόηε παίξλεηε βαζκνύο;». ηελ επφκελε εηθφλα (205) 

ηα παηδηά ζεθψλνληαη απφ ηεο θαξέθιεο ηνπο θαη εηνηκάδνληαη λα θχγνπλ θαζψο ζέινπλ λα 

απνθχγνπλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε ηεο κεηέξαο ηεο Μειίλαο. Ο Κηκ κφλν ιέεη 

δηζηάδνληαο «Α, βαζκνύο…Ξέξεηε, ε ώξα πέξαζε (ρξνληθόο θώδηθαο), πξέπεη λα θύγνπκε» θαη 

ν Υνζέ ζπκπιεξψλεη: «Δ, ζαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε θηινμελία. Γεηα ζαο». 

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 

23α 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Πεξηγξαθή 
ησλ 

εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 
εηθνλνγξακ

κάησλ 

Ζ κειέηε ζηε 
βηβιηνζήθε 

Θεαηξηθή 
παξάζηαζε 

Γπκλαζηηθή Γηνξηή 
ζρνιείνπ 

Μάζεκα ζην 
εξγαζηήξη 

Πιεξνθνξηθ

ήο 

Ο ζρνιηθνί 
βαζκνί 

Πείξακα ζην 
εξγαζηήξη 

ρεκείαο 

ρνιηθή 
εθδξνκή 

Οη καζεηέο 
ζηελ ηάμε 

Σερλνηξνπί
α εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπν

πλ νη 

εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο-

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ  

  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ- 
δξαζηεξηφηε

ηαο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δθπαίδεπζεο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 
ηερλνινγίαο  

Δθπαίδεπζεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δθπαίδεπζεο 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Αληηθεηκέλσ

λ 

Δθπαίδεπζεο  

Υσξηθφο 
γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 
ρξφλνπ  

Υσξηθφο 

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλν

π- επνρήο  

 

 

Πίλαθαο 

κάζεκα 23β 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 198 199 200 201 202 203 204 205 

Πεξηγξαθή 

ησλ εηθόλσλ 
ζε επίπεδν 

εηθνλνγξακκά

ησλ 

Σα παηδηά 

βιέπνπλ ηηο 
θσηνγξαθίεο 

ηνπ άικπνπκ 

ηνπ κπακπά 

ηεο Μειίλαο 

Ζ 

θσηνγξαθί
α ηάμεο 

παιηάο 

επνρήο 

Ο καζεηήο 

καδεχεη ηα 
ζπαζκέλα 

ζην 

εξγαζηήξη 

ρεκείαο  

Ζ 

πνδνζθαηξηθ
ή νκάδα κε 

ην θχπειιν 

Ο θιφνπλ θαη νη 

καζεηέο πνπ 
γεινχλ ζηα 

παξαζθήληα 

Ζ ζρνιηθή 

εθδξνκή ζηε 
θχζε 

Ζ 

αλαθνίλσζε 
ησλ βαζκψλ 

ζηνπο γνλείο 

Ζ απνρψξεζε ησλ 

παηδηψλ απφ ην ζπίηη 
ηεο Μειίλαο  

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 
παξαπέκπνπλ 

νη εηθόλεο. 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο-

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο 
ρψξνο- θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 
ρψξνο- 

θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 
θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

 

 

Κώδηθεο 

Υσξηθφο  

Ολνκαηηθφο  

Γισζζηθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δλδπκαηνι

νγηθφο  

Υξνληθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δθπαίδεπζε

ο  

Αληηθεηκέλ

σλ  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ-
Αζιεηηθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 
Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ- 

δξαζηεξηνηήησλ 

Δλδπκαηνινγηθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Διεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Δθπαίδεπζεο  

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Υξνληθφο  
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Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 16 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 189-205 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα νη 5 

απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη νη 12 εζσηεξηθφ ρψξν. Παξάιιεια νη 14 απεηθνλίδνπλ 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ ελψ νη 3 θπζηθφ.  

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 56: ρσξηθφο (17 αλαθνξέο), γισζζηθφο (17 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (1 αλαθνξά), ειεχζεξνπ ρξφλνπ (7 αλαθνξέο), αληηθεηκέλνπ (3 

αλαθνξέο), εθπαίδεπζεο (6 αλαθνξέο) ρξνληθφο (2 αλαθνξέο) ηερλνινγίαο (1 αλαθνξά), 

ελδπκαηνινγηθφο (2 αλαθνξέο).  

   ηηο εηθφλεο 189- 197 απεηθνλίδνληαη εηθφλεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηέξα ηεο 

Μειίλαο. Μέζα απφ ηηο εηθφλεο απηέο ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (δξαζηεξηνηήησλ) αιιά θαη ηνλ θψδηθα εθπαίδεπζεο. Έηζη παξαηεξείηαη 

φηη ζηελ εηθφλα 189 ν ρψξνο είλαη ε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ νπνία νη καζεηέο 

κειεηνχλ, ζηελ 190 ν ρψξνο είλαη ε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ ζηελ νπνία νη καζεηέο αλεβάδνπλ κία 

παξάζηαζε, ζηελ 192 νη καζεηέο δηαζθεδάδνπλ ζε κία γηνξηή, ζηελ 196 νη καζεηέο είλαη ζε 

εθδξνκή ζηε θχζε. ηε ζπλέρεηα ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο ζηελ εηθφλα 191 νη καζεηέο βξίζθνληαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

θάλνληαο ην κάζεκα γπκλαζηηθήο, ζηελ 193 νη καζεηέο είλαη ζην εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο 

θάλνληαο κάζεκα κε ηνπο ππνινγηζηέο ηεο ηφηε επνρήο (θψδηθαο ηερλνινγίαο), ζηελ 195 

απεηθνλίδεηαη ην πείξακα ησλ καζεηψλ ζην εξγαζηήξη ηεο ρεκείαο, ζηελ 197 νη καζεηέο νη 

νπνίνη θάζνληαη ζηα ζξαλία ηνπο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ελψ ζηελ 194 ην παηδί πνπ θξαηά 

ζηα ρέξηα ηνπ ην ελδεηθηηθφ.  

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ ηα παηδηά- ήξσεο ηνπ εγρεηξηδίνπ βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηεο 

Μειίλαο θαη παξαηεξνχλ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ ηνπ παηέξα ηεο. ηελ 

εηθφλα 199 ν ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ ρξνληθφ θαζψο ζηε θσηνγξαθία 

απεηθνλίδνληαη νη καζεηέο κηαο παιηφηεξεο δεθαεηίαο νη νπνίνη θνξνχλ πνδηέο. Έπεηηα ζηελ 

εηθφλα 200 ν ρσξηθφο θψδηθαο πνπ είλαη ην εξγαζηήξη ρεκείαο ζπλδέεηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαζψο νη καζεηέο θάλνπλ πεηξάκαηα ζην κάζεκα απηφ. ηελ 201 ν ρσξηθφο θψδηθαο (γήπεδν 

πνδνζθαίξνπ) ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ 

αζιεηηθφ θψδηθα κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ησλ καζεηψλ νη νπνίνη θξαηνχλ ην έπαζιν θαη ηα 
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κεηάιιηα. ηελ εηθφλα 202 ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ρσξηθνχ θψδηθα πνπ είλαη ε ζθελή 

ηνπ ζεάηξνπ κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ ρξφλνπ- δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ηνλ 

ελδπκαηνινγηθφ θαζψο ν παηέξαο ηεο Μειίλαο είλαη κεηακθηεζκέλνο ζε θιφνπλ θαη 

εηνηκάδεηαη λα βγεη ζηε ζεαηξηθή ζθελή. 

  ηε ζπλέρεηα ζηελ εηθφλα 203, ν ρσξηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ θψδηθα ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηε θχζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

ηνπο ζρνιηθήο εθδξνκήο. Έπεηηα ζην ζθίηζν 204, ην απνιπηήξην ην νπνίν απνηειεί 

ελδεηθηηθφ βαζκνινγίαο ηνπ καζεηή αιιά θαη ζηελ 205 ε εξψηεζε ηεο κεηέξαο ηεο Μειίλαο 

πξνο ηα παηδηά γηα ην πφηε παίξλνπλ βαζκνχο ηνπο θάλεη λα απνθχγνπλ ηελ απάληεζε 

επραξηζηψληαο ηελ γηα ηε θηινμελία.  

Μάζεκα 24: ‘Δπηθνηλσλώ κε επγέλεηα’ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ είλαη νη 

καζεηέο λα θαηαλννχλ ηνπο ζρνιηθνχο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, λα θαηαλννχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν εθθξάζεηο επγελείαο, λα δηαηππψλνπλ απιέο 

παξαθιήζεηο ή λα εθθξάδνπλ βαζηθέο αλάγθεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο, λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απνδεθηνχο θνηλσληθνχο 

ηχπνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο, λα θαηαλννχλ ηε ρξήζε αηηηαηηθήο θαη 

ηε ζέζε ηεο κέζα ζηελ πξφηαζε, λα δηαθξίλνπλ ηνλ ηφλν θαη ηελ έληαζε ηεο νκηιίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο.  

        ηελ εηθφλα 206 έλα θνξίηζη ζπλνκηιεί κε κία ειηθησκέλε: «Καιεκέξα ζαο, θπξία 

Ζξώ (νλνκαηηθόο θώδηθαο). Ση θάλεηε;» θαη ε ειηθησκέλε απαληά: «Πνιύ θαιά Όιγα 

(νλνκαηηθόο θώδηθαο) επραξηζηώ». ηελ 207, ν Οκάξ ζπλνκηιεί κε ηε κεηέξα ηνπ Κηκ ε 

νπνία ηνλ ξσηάεη: «Γεηα ζνπ Οκάξ (νλνκαηηθόο θώδηθαο). Πώο είζαη ζήκεξα (ρξνληθόο 

θώδηθαο);» ν Οκάξ απαληά: «Γελ είκαη θαιά. Έρσ πάιη ππξεηό» θαη ε θπξία ηνπ ιέεη: «Ση 

θξίκα! Πεξαζηηθά ζνπ», «‟ επραξηζηώ» απαληά εθείλνο. ηελ εηθφλα 208 ε νπνία 

εθηπιίζζεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε, ν καζεηήο ξσηά ηελ δαζθάια: «Κπξία, δελ θαηαιαβαίλσ. 

Μπνξείηε λα κνπ εμεγήζεηε;» θαη ε δαζθάια απαληά: «Ναη, βέβαηα!». πλερίδνληαο ζην 

ζθίηζν 209 ε καζήηξηα είλαη ζην θπιηθείν θαη δεηά έλα κπνπθάιη λεξφ: «Θα ήζεια έλα 

κπνπθάιη λεξό ζαο παξαθαιώ!» , ε ππεχζπλε ηνπ θπιηθείνπ (θψδηθαο επαγγέικαηνο) δίλνληάο 

ηεο ην λεξφ ιέεη: «Οξίζηε» θαη ε καζήηξηα ηελ επραξηζηεί. ηελ εηθφλα 210, ε καζήηξηα δεηά 

ηελ άδεηα ηεο δαζθάιαο γηα λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα: «Μπνξώ λα πάσ ζηελ ηνπαιέηα, ζαο 

παξαθαιώ;» θαη ε δαζθάια απαληά: «Φπζηθά». ηελ ηειεπηαία εηθφλα νη δχν ζπκκαζεηέο 
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(αγφξη θαη θνξίηζη) ζπλνκηινχλ: «ε παξαθαιώ, κνπ δίλεηο έλα κνιύβη (θώδηθαο 

αληηθεηκέλνπ);» θαη ην αγφξη απαληά: «Ναη, επραξίζησο».  

Πίλαθαο 

κάζεκα 24 

 

Αλάιπζε- Γεδνκέλα 

Α.α εηθόλαο 206 207 208 209 210 211 

Πεξηγξαθή ησλ 
εηθόλσλ ζε 

επίπεδν 

εηθνλνγξακκάη
σλ 

Σν θνξίηζη 
ζπλνκηιεί κε ηελ 

ειηθησκέλε 

Ο Οκάξ κηιά 
ζην ηειέθσλν κε 

ηε κεηέξα ηνπ 

Κηκ 

Ο καζεηήο ξσηά ηε 
δαζθάια λα ηνπ 

εμεγήζεη θάηη 

Ζ καζήηξηα δεηά έλα 
λεξφ ζην θπιηθείν 

Ζ καζήηξηα δεηά λα 
πάεη ηνπαιέηα 

Οη ζπκκαζεηέο 
ζπλνκηινχλ ζηελ ηάμε 

Σερλνηξνπία 
εηθόλσλ 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ 
ζθίηζν 

Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν Ρεαιηζηηθφ ζθίηζν 

Υώξνο πνπ 

παξαπέκπνπλ νη 
εηθόλεο. 

Δμσηεξηθφο 

ρψξνο- θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο 

ρψξνο- θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ 

Δμσηεξηθφο ρψξνο- 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο-

θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφο ρψξνο-

θηηζκέλν πεξηβάιινλ  

Κώδηθεο Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

Ολνκαηηθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Ολνκαηηθφο 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Δπαγγέικαηνο 

 

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο  

 

Υσξηθφο  

Γισζζηθφο 

Αληηθεηκέλνπ   

 

Γεδνκέλα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ καζήκαηνο 24 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 2 νη νπνίεο αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, δίλνπλ 

νξηζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αξρηθά νη εηθφλεο 206-211 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα νη 2 

απεηθνλίδνπλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη νη 4 εζσηεξηθφ. Παξάιιεια νη 5 εηθφλεο απεηθνλίδνπλ 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ ελψ ε κία θπζηθφ (εηθφλα 206). 

 Οη θψδηθεο πνπ εληνπίδνληαη είλαη ζπλνιηθά 16: ρσξηθφο (6 αλαθνξέο), γισζζηθφο (6 

αλαθνξέο), νλνκαηηθφο (2 αλαθνξέο), επαγγέικαηνο (1 αλαθνξά), αληηθεηκέλνπ (1 αλαθνξά). 

Οη εηθφλεο 206- 211 απνηεινχλ ξεαιηζηηθά ζθίηζα, ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη λνεκαηηθά 

κεηαμχ ηνπο αιιά είλαη απηνηειή. Ο ρψξνο ζηελ εηθφλα 206 είλαη εμσηεξηθφο ζηνλ νπνίν 

αλαπηχζζεηαη έλαο δηάινγνο κεηαμχ ελφο θνξηηζηνχ θαη κηαο ειηθησκέλεο. ηελ εηθφλα 

ππάξρεη ν νλνκαηηθφο θψδηθαο αιιά θαη ν γισζζηθφο ζηνλ νπνίν ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο 

επγέλεηαο ζηνπο δηαιφγνπο κε ηε ρξήζε ηνπ β‟ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ. Ζ ρξήζε ηνπ β‟ 

πιεζπληηθνχ γίλεηαη θαη ζηηο εηθφλεο 208 θαη 210 ζηηο νπνίεο νη καζεηέο δεηνχλ απφ ηε 

δαζθάια ηελ άδεηά ηεο ή λα ηνπο ιχζεη κία απνξία. Έπεηηα ζηηο εηθφλεο 209 έλα θνξίηζη δεηά 

επγεληθά έλα κπνπθάιη λεξφ απφ ην θπιηθείν, ελψ ζηελ εηθφλα 211 κία καζήηξηα δεηά κε 

επγέλεηα ην κνιχβη απφ ηνλ ζπκκαζεηή ηεο. Μέζα απφ ηνλ γισζζηθφ θψδηθα εθθξάδεηαη ην 

ζηνηρείν ηεο επγέλεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ νκηιίαο ελφο αηφκνπ απέλαληη ζε έλα άιιν, ελψ κέζα 
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απφ ηηο εηθφλεο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κηιήζεη έλα άηνκν ζην 

απέλαληί ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπ.  
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5. ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Ζ αλάιπζε κε ηελ ρξήζε κεηξψνπ εηθνληθήο αλάιπζεο εθαξκφζηεθε φπσο έρεη 

παξνπζηαζηεί ζε φιεο ηηο εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 & 2. 

Πέξα φκσο απφ ηελ αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ κεηξψνπ, έρεη εηπσζεί ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην πσο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε βαξχηεηα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ πεξηέρεηαη 

ζηα ζπγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα.  Δθαξκφζηεθε ινηπφλ, ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο αλάιπζεο 

θαη κέηξεζεο πνιηηηζκνχ, γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ ζηηο εηθφλεο ησλ 

corpus αλάιπζεο. Σν εξγαιείν απηφ βαζίζηεθε ζε κηα νινθιεξσκέλε ζεσξία ζεκαληηθήο 

δφκεζεο θεηκέλσλ ζην πιαίζην κηαο ζθαηξηθήο ζεσξίαο πνιηηηζκνχ (Υξηζηνδνχινπ, 113: 

2002). Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ κεηξψνπ εηθνληθήο αλάιπζεο αλαιχζεθαλ ηα πεξηερφκελα 

ησλ εηθνληθψλ θεηκέλσλ θαη επηηξάπεθαλ νη πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί ρεηξηζκνί.  

ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ αλαιχζεσλ. Αξρηθά ζην 

ππνθεθάιαην 5.1  παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ηεο αλάιπζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα ζαο 1 ελψ 

ζην επφκελν ππνθεθάιαην γίλεηαη αληίζηνηρε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Γεηα ζαο 2. 

Παξάιιεια γίλεηαη κηα εθηεηακέλε αλάιπζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ είδνπο ηνπ ρψξνπ θαζψο ε 

επηινγή ησλ εηθφλσλ αλάιπζεο έγηλε δηφηη απεηθνλίδνπλ θάπνην ρψξν.  

5.1 Γεδνκέλα ηεο εηθνληθήο αλάιπζεο- Σν εγρεηξίδην Γεια σας 1 

Ζ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ βαζίζηεθε ζην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο, ην νπνίν 

παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 3.6. Οη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν ηνπ εγρεηξηδίνπ Γεηα 

ζαο 1 είλαη 116 θαη απνηεινχλ φιεο ξεαιηζηηθά ζθίηζα. Με βάζε ηηο αλαιχζεηο ησλ εηθφλσλ 

ηνπ εγρεηξηδίνπ θαηαζθεπάζηεθε έλαο πίλαθαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο ζεακαηηθέο 

θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηθφλσλ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνιηηηζκνχ ζηηο εηθφλεο κε ηεξαξρηθή ζεηξά. 

 

Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ πνιηηηζκνύ ζηηο εηθόλεο Γεια σας 1 

Θεκαηηθή θαηεγνξία 

πνιηηηζκνύ 

Αξηζκόο αλαθνξώλ πρλόηεηα αλαθνξώλ % 

Υψξνο 116 35,6% 

Γιψζζα 115 35,3% 

λνκα 30 9,20% 
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Γηαηξνθή 15 4,60% 

Νηχζηκν 12 3,80% 

Δζληθφηεηα 10 3,00% 

Δπάγγεικα 8 2,50% 

Διεχζεξνο ρξφλνο 6 1,80% 

Μχζνο- παξακχζη 6 1,80% 

Γηαπνιηηηζκφο 3 0,90% 

Ηζηνξία 3 0,90% 

Δθπαίδεπζε 2 0,60% 

Θξεζθεία - - 

ύλνιν 326 100,00% 

 

Οη θαηεγνξίεο ρψξνο θαη γιψζζα έρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκθάληζεο.  ζνλ αθνξά 

ην ρψξν απηφ είλαη ινγηθφ θαζψο θξηηήξην επηινγήο ησλ εηθφλσλ ήηαλ ε απεηθφληζε ηνπ 

ρψξνπ.  

πγθεθξηκέλα ν ρψξνο ζηνλ νπνίν παξαπέκπνπλ νη εηθφλεο είλαη ν εμσηεξηθφο (θχζε, ηνπία 

θιπ.) ζε πνζνζηφ 67,20% θαη ν εζσηεξηθφο (ζρνιηθή αίζνπζα, ζπίηη θιπ.) ζε πνζνζηφ 

32,80%.  

Πίλαθαο 2: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ‘ρώξνο’ ζην Γεια σας 1 

ΥΩΡΟ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΟΟΣΑ 

Δμσηεξηθφο  78 67,20% 

Δζσηεξηθφο  38 32,80% 

χλνιν 116 100,00% 

                       

Παξάιιεια ν ρψξνο δηαθξίλεηαη ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ κε πνζνζηφ 45,70% πνπ πάληα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη ζε θηηζκέλν πεξηβάιινλ κε πνζνζηφ 54,30%. Σν 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ αθνξά ηηο θαηνηθίεο ζε πνζνζηφ 4,30%, θαη ηνλ αζηηθφ ρψξν 7,80% .  

Πίλαθαο 3: ην είδνο ηνπ ρώξνπ                                            Πίλαθαο 4: ην είδνο ηνπ θηηζκέλνπ ρώξνπ 

 

 

ΥΩΡΟ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΟΟΣΑ 

Φπζηθφ 

πεξηβάιινλ 
53 45,70% 

Κηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 
63 54,30% 

ΤΝΟΛΟ 116 100,00% 

ΚΣΗΜΔΝΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΟΟΣΑ 

Καηνηθίεο 5 4,30% 

Αζηηθφο ρψξνο 9 7,80% 
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Σέινο νη ρσξηθέο αλαθνξέο δηαθξίλνληαη ζε ηνπσλπκηαθέο κε αλαθνξά ρσξψλ (Νηγεξία, 

Κίλα) ζε πνζνζηφ 5,20% θαη ζε αζηξνλνκηθέο κε απεηθφληζε ηνπ νπξαλνχ, ησλ αζηεξηψλ, 

ησλ πιαλεηψλ θ.ά ζε πνζνζηφ 5,20%. 

Πίλαθαο 5: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ην είδνο ηνπ ρώξνπ 

ΔΗΓΟ ΥΧΡΟΤ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΟΟΣΑ 

Αζηξνλνκηθφο 6 5,20% 

Σνπσλπκηαθφο 6 5,20% 

5.2 ρέζε ηνπ ρώξνπ κε άιινπο θώδηθεο 

Οη θαηεγνξίεο  ρψξνο θαη  γιψζζα έρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκθάληζεο ζηηο εηθφλεο. 

Ζ γιψζζα ζπκβαδίδεη κε ην ρψξν ζε φιεο ηηο εηθφλεο εθηφο απφ ηελ εηθφλα 10 κε ηελ 

απεηθφληζε ηεο πδξφγεηνπ ζθαίξαο φπνπ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ κε 

ρξψκα ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο αιιά θαη ηε ρψξα θαηαγσγήο ησλ εξψσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

ηελ εηθφλα απηή δελ ππάξρεη θάπνηα γισζζηθή ιεδάληα αιιά ν ρψξνο- ηφπνο ζπλδέεηαη κε 

ην ρξψκα.  

Παξαηεξείηαη πσο ν ρψξνο ν νπνίνο απεηθνλίδεηαη ζε φιεο ηηο εηθφλεο πνπ αλαιχζεθαλ, 

θηλεηνπνηεί φινπο ηνπο θψδηθεο θαη γη‟ απηφ ζα γίλεη κηα ζπζρέηηζή ηνπ κε απηνχο. Αξρηθά ν 

ρψξνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο εηθφλεο ησλ ηξηψλ πξψησλ καζεκάησλ είλαη ε ζρνιηθή ηάμε 

θαη ζπλδέεηαη κε ην φλνκα θαη ηελ εζληθφηεηα  θαζψο παξνπζηάδνληαη νη καζεηέο νη νπνίνη 

ζπζηήλνληαη κεηαμχ ηνπο, ιέγνληαο ην φλνκά ηνπο αιιά θαη ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Με 

ηελ αλαθνξά ησλ καζεηψλ ζην φλνκα θαη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο δηαθξίλεηαη κία 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρσξηθνχ- ηνπσλπκηαθνχ θαη νλνκαηηθνχ θψδηθα  κε ηνλ θψδηθα ηεο 

εζληθφηεηαο. Σα νλφκαηα ησλ καζεηψλ δελ είλαη ειιεληθά (Οκάξ, Σηηηιφια, Κηκ θ.ά) θάηη 

πνπ θάλεη ηνλ αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί πσο πξφθεηηαη γηα κηα δηαπνιηηηζκηθή ηάμε. Σελ ίδηα 

ζηηγκή ε δαζθάια ζπζηήλεηαη θαη απηή ιέγνληαο ην νλνκαηεπψλπκν ηεο ην νπνίν δείρλεη πσο 

ε εζληθφηεηά ηεο είλαη ειιεληθή (Άλλα Παπά). Οη καζεηέο απηνί νη νπνίνη ζπζηήλνληαη ζηα 

δχν πξψηα καζήκαηα είλαη έμη παηδηά θαη απνηεινχλ ηνπο ήξσεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. 

πλερίδνληαο ζην κάζεκα 3, ν ρψξνο πνπ είλαη ε ζρνιηθή ηάμε,  ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

θαζψο ε δαζθάια δίλνληαο νδεγίεο, μεθηλά ην κάζεκα κε ηνπο καζεηέο. 

Μέζα απφ ηα καζήκαηα ηνπ εγρεηξηδίνπ πξνθχπηεη θαη ζπζρέηηζε ηνπ ρσξηθνχ θψδηθα κε 

ηνλ θψδηθα δηαηξνθήο. ηελ εηθφλα 42 έλα θνξίηζη πεγαίλεη ζην παγσηαηδίδηθν λα πάξεη 

παγσηφ, ζηελ εηθφλα 83 ε κεηέξα κε ηελ θφξε ηεο αγνξάδνπλ ηα ςψληα ηεο εβδνκάδαο απφ 

ην ζνχπεξ κάξθεη, ελψ ζηηο εηθφλεο 63 θαη 89  παηδηά θαη κεηέξα ηξψλε ην θαγεηφ ηνπο ζηελ 

θνπδίλα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο.  Έπεηηα ν ρψξνο δίλεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ην επάγγεικα θαζψο 
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κέζα απφ ηηο εηθφλεο 42, 64-66 κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα αληηιεθζεί πσο πξφθεηηαη ζηελ 

εηθφλα 42 γηα ηελ ππάιιειν ηνπ παγσηαηδίδηθνπ ελψ ζηηο εηθφλεο 64-66 απεηθνλίδεηαη ε 

γπλαίθα πνπ εμππεξεηεί ζην ζνχπεξ κάξθεη. πλερίδνληαο ζε πνιιέο απφ ηηο εηθφλεο 

απεηθνλίδνληαη παηδηά ηα νπνία παίδνπλ πνδφζθαηξν, παίδνπλ ζηελ παηδηθή ραξά, ζηε θχζε ή 

ζηελ εμνρή ζπλδένληαο έηζη ην ρψξν κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ.  

Δπηπξφζζεηά ηα παξακχζηα ηνπ εγρεηξηδίνπ, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ δξάθνπο, κάγηζζεο θαη 

θάζηξα ζπλδένπλ ηνλ ρψξν κε ηνλ κχζν. Παξάιιεια κέζα απφ ηελ εηθφλα 57 ν ρσξηθφο 

θψδηθαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν ρσξηθφο- θαηνηθίαο ζπλδέεηαη κε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ θαζψο 

ζηελ εηθφλα απεηθνλίδνληαη δηαθνξεηηθά είδε νηθίαο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

πνιηηηζκνχο. Έηζη ππάξρεη ν ηλδηάληθνο πνιηηηζκφο κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ησλ ζθελψλ θαη 

ησλ θαιπβψλ, ν πνιηηηζκφο ησλ Δζθηκψσλ κέζα απφ ηα ηγθινχ, θαη ν δπηηθφο πνιηηηζκφο 

κέζα απφ ηα ζπίηηα θαη ηηο πνιπθαηνηθίεο.  Αθφκε κέζα απφ ηελ εηθφλα 44 ν ρψξνο θαη ην 

κλεκείν ηνπ Σαδ Μαράι ζηελ Ηλδία νδεγνχλ ηνλ αλαγλψζηε ζηνλ ηλδηθφ πνιηηηζκφ θαη ηξφπν 

δσήο. Δπίζεο, ν ρψξνο κε ηνλ πνιηηηζκφ ζρεηίδνληαη θαη ζηελ εηθφλα 62 φπνπ ε κεηέξα 

αγνξάδεη ζην γηφ ηεο παγσηφ απφ ην πεξίπηεξν. Σν πεξίπηεξν απνηειεί έλα κηθξνθαηάζηεκα 

ην νπνίν ζπλαληά θαλείο κφλν ζηελ Διιάδα κε απνηέιεζκα ε εηθφλα απηή λα παξαπέκπεη 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

Ο ρψξνο ζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ ηζηνξηθφ θψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηζηνξία ησλ 

αξραηνειιεληθψλ ρξφλσλ. Αξρηθά ζηελ εηθφλα 36 απεηθνλίδεηαη κηα αξραηνειιεληθή θνιφλα, 

ελψ ζηελ εηθφλα 70 ν αξραίνο θηιφζνθνο Γηνγέλεο θεξχηηεη ζηελ αξραία Αζήλα. Σέινο ζηελ 

εηθφλα 92 κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ θάζηξνπ ν αλαγλψζηεο κεηαθέξεηαη ζηα κεζαησληθά 

ρξφληα ζηα νπνία ππήξραλ ηα θάζηξα ησλ ηππνηψλ.  

Απφ ην κάζεκα 4 θαη κέρξη ην ηειεπηαίν κάζεκα (κάζεκα 14), ηα ξεαιηζηηθά ζθίηζα ζηα 

νπνία απεηθνλίδνληαλ καζεηέο θαη δαζθάια ζηε ζρνιηθή ηάμε αληηθαζίζηαληαη απφ εηθφλεο 

δψσλ ζε πνζνζηφ 7,00% (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- παλίδαο) αληηθεηκέλσλ ζε πνζνζηφ 

5,00%, θπηψλ ζε πνζνζηφ 2,00% (θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο), κέζσλ κεηαθνξάο 

ζε πνζνζηφ 2,50%. ε φιεο απηέο ηηο εηθφλεο ππάξρεη ν ρσξηθφο θψδηθαο θαζψο είηε αλήθνπλ 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ είηε ζην θηηζκέλν. Ζ κέηξεζε ησλ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ έγηλε ζην 

ζχλνιν ησλ θσδίθσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ πνπ είλαη ζπλνιηθά 401.  Οη παξαπάλσ θψδηθεο δελ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνλ πίλαθα ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ πνιηηηζκνχ θαζψο δελ απνηεινχλ 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηελ ειιεληθφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ αιιά 

εηθφλεο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα.  
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5.3 Η παξνπζία ησλ ππόινηπσλ θαηεγνξηώλ ηνπ πνιηηηζκνύ 

Σν εγρεηξίδην απνηειεί εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ γισζζηθέο αλαθνξέο. Παξαηεξείηαη πσο ζηα καζήκαηα πνπ 

αλαιχζεθαλ ππήξραλ εηθφλεο πνπ ζπκπιήξσλαλ ην θείκελν, εηθφλεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

αλαγξαθφηαλ ην φλνκα ηεο ιέμεο, αιιά θαη εηθφλεο πνπ δεηνχζαλ απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ νξηζκέλα γξάκκαηα. Ζ ζεκαηνινγία ηεο εηθφλαο εμαξηηφηαλ 

απφ ηα γξάκκαηα πνπ έπξεπε λα δηδαρζνχλ νη καζεηέο ζην θάζε κάζεκα κε απνηέιεζκα θάζε 

θνξά πνπ μεθηλνχζε ην κάζεκα (απφ ην κάζεκα 4 θαη κεηά) νη εηθφλεο λα απεηθφληδαλ έλα 

αληηθείκελν, δψν, θπηφ ην νπνίν μεθηλνχζε απφ ην γξάκκα δηδαζθαιίαο ηεο εθάζηνηε 

ελφηεηαο. Έπεηηα, παξαηεξείηαη, φζνλ αθνξά ην γισζζηθφ θψδηθα, πσο νη εηθφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξψηα καζήκαηα είλαη δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ιέμεηο, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα φζν πξνρσξνχλ ηα καζήκαηα νη ιέμεηο γίλνληαη πνιπζχιιαβεο θαζψο ν καζεηήο 

εμαζθείηαη θαη έξρεηαη ζε κεγαιχηεξε ηξηβή κε ηε γιψζζα. 

 ηελ θαηεγνξία „φλνκα‟ θαηαγξάθεθαλ ηα νλφκαηα ησλ αηφκσλ πνπ παίξλνπλ κέξνο 

ζηνπο δηαιφγνπο ή γίλεηαη ζρνιηαζκφο γη‟ απηά ηα άηνκα. Σν ζχλνιν ησλ νλνκάησλ απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο είλαη 30 θαη απνηεινχλ ην 9,20% ησλ ζπλνιηθψλ πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ. Σα 

νλφκαηα απηά είλαη βαπηηζηηθά νλφκαηα (Οκάξ, Κηκ, ηάζεο, Μάλνο, Έιελα) κε πνζνζηφ 

παξνπζίαο 96,70% θαη νλνκαηεπψλπκα κφλν έλα, απηφ ηεο δαζθάιαο Άλλα Παπά (3,30%). 

Σα βαπηηζηηθά νλφκαηα αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία ζε Έιιελεο (56,70%) ελψ ην 40% αλήθεη 

ζε μέλνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα παηδηά- ήξσεο ηνπ εγρεηξηδίνπ ηα νπνία ήξζαλ ζηελ Διιάδα 

θαη θνηηνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Χο πξνο ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ- εξψσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ 

δειψλεηαη ε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο ζην δεχηεξν κάζεκα. Έηζη ν Κηκ είλαη απφ ηελ Κίλα, ε 

Μειίλα απφ ηελ Απζηξαιία, ε Σακάξα απφ ηε Ρσζία, ε Σηηηιφια απφ ηε Νηγεξία, ν Οκάξ 

απφ ην Ηξάθ, ν Υνζέ απφ ηελ Αξγεληηλή. πσο παξαηεξείηαη νη ήξσεο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη 

απφ φιεο ηηο Ζπείξνπο, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα ηαπηηζηεί καδί ηνπο θαη λα βνεζεζεί ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο ειιεληθήο.  

 Ζ ζεκαηηθή θαηεγνξία πνιηηηζκνχ „δηαηξνθή‟ (4,60%), αθνξά θπξίσο είδε δηαηξνθήο ηα 

νπνία θαηαλαιψλνπλ νη καζεηέο φπσο θξνχηα, γάια, ςσκί, παγσηφ. ηελ εηθφλα 62, ην 

παγσηφ ην νπνίν πξνζθέξεη ε κεηέξα ζην αγφξη είλαη ηεο κάξθαο „έβγα‟ θάηη πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο πνπ ππάξρεη ζην ςπγείν ηνπ πεξηπηέξνπ.  

ηελ θαηεγνξία „ληχζηκν‟ ε νπνία ππάγεηαη ζηνλ ελδπκαηνινγηθφ θψδηθα, νη αλαθνξέο 

είλαη 15 ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ. Ο ξνπρηζκφο ησλ αηφκσλ ζπλδέεηαη  κε ην 

επάγγεικά ηνπο, φπσο ε ππάιιεινο ηνπ ζνχπεξ κάξθεη ε νπνία θνξά άζπξε πνδηά, ε 
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ππάιιεινο ηνπ παγσηαηδίδηθνπ ε νπνία είλαη θαη απηή ληπκέλε ζηα άζπξα θαη θνξά έλα 

θαπέιν, ν κάγνο ηνπ εγρεηξηδίνπ πνπ θνξά κπιε θάπα θαη θαπέιν, αιιά θαη ε δαζθάια ε 

νπνία είλαη ληπκέλε κε ζαθάθη, θνχζηα σο ην γφλαην θαη γπαιηά κπσπίαο. Έπεηηα ν 

αξραηνειιεληθφο καλδχαο ηνπ Γηνγέλε ζηελ εηθφλα 70, παξαπέκπεη ζηελ επνρή ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ ρξφλσλ θαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ σο θηινζφθνπ. Σέινο έλα δεχηεξν ζηνηρείν πνπ 

δίλεη ν ξνπρηζκφο είλαη φηη παξαπέκπεη ζηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ (ρεηκψλαο, θαινθαίξη). 

Ζ θαηεγνξία „εζληθφηεηα‟ εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 3,00% θαη αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηηο 

μέλεο εζληθφηεηεο πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα κάζνπλ ειιεληθά. Ζ εζληθφηεηα πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηηο ζπζηάζεηο ησλ καζεηψλ νη νπνίνη, ιέγνληαο ην φλνκά θαη ηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο, δειψλνπλ ηελ θαηαγσγή θαη εζληθφηεηά ηνπο. Σν ειιεληθφ έζλνο πξνθχπηεη θπξίσο απφ 

ηηο εηθφλεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζηελ νπνία ππάξρεη ν ράξηεο Διιάδαο (εηθφλεο 12-16), αιιά 

θαη απφ εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ (εηθφλα 70 θαη 36). 

Ζ θαηεγνξία „επάγγεικα‟ πνπ εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 2,50% ζρεηίδεηαη κε ηα 

επαγγέικαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο εηθφλεο. Σν εγρεηξίδην αξρηθά μεθηλά δείρλνληαο ηε 

ζρνιηθή ηάμε ζηελ νπνία ππάξρεη ε δαζθάια. Πξνρσξψληαο ζηα επφκελα καζήκαηα 

ζπλαληάηαη κία λνζνθφκα πνπ πεξπαηά ζην δηάδξνκν ηνπ λνζνθνκείνπ,  έλα θνξίηζη πνπ 

αγνξάδεη παγσηφ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ παγσηαηδίδηθνπ ελψ ζηηο εηθφλεο 64,65,66 κία 

ππάιιεινο ζνχπεξ κάξθεη πξνζθέξεη ζηα παηδηά γάια, παγσηφ θαη ηπξί. Αθφκε ζπρλέο 

απεηθνλίζεηο (εηθφλεο 86, 91) γίλνληαη ζην επάγγεικα ηνπ ςαξά πνπ απνηειεί έλα αξθεηά 

δεκνθηιέο επάγγεικα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα καο βξέρεηαη απφ 

ζάιαζζα.  

ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία „ειεχζεξνο ρξφλνο‟ νη απεηθνλίζεηο είλαη 6 πνπ θαιχπηνπλ ην 

1,80% ησλ ζπλνιηθψλ πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ. Οη απεηθνλίζεηο απηέο αθνξνχλ ην παηρλίδη 

ησλ καζεηψλ ζηελ παηδηθή ραξά, ην πνδφζθαηξν, ην παηρλίδη κε ην παηίλη ζηελ εμνρή, ην 

ηξέμηκν ζην ζηίβν.  

 ηελ θαηεγνξία ηνπ „κχζνπ- παξακπζηνχ‟ πνπ αθνξά ην 1,80% απεηθνλίδνληαη ζηνηρεία 

πνπ παξαπέκπνπλ ζηνπο κχζνπο θαη ηα ιατθά παξακχζηα. Απηφ γίλεηαη κέζα απφ ηηο 

απεηθνλίζεηο θάζηξσλ, δξάθσλ, λάλσλ, καγηζζψλ πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζην παξακχζη πνπ 

δηεγείηαη ε γηαγηά ζηα εγγφληα ηεο (εηθφλα 56) θαη νη απεηθνλίζεηο απηέο ζπλερίδνληαη θαη ζηα 

ππφινηπα καζήκαηα (κάζεκα 8,13,14).  

Ζ θαηεγνξία ηνπ „δηαπνιηηηζκνχ‟ εκθαλίδεηαη κέζα απφ ηξεηο αλαθνξέο (0,80%) θαη 

αθνξά ηνλ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν παξαπέκπνπλ ηα ξεαιηζηηθά ζθίηζα (57, 44, 
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62)κέζα απφ ηα εηθνληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  ηελ εηθφλα 57 ε απεηθφληζε δηαθνξεηηθψλ 

εηδψλ θαηνηθηψλ φπσο νη ηλδηάληθεο ζθελέο, ηα ηγθινχ θαη ηα ζπίηηα, παξαπέκπνπλ θαη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο πνιηηηζκνχο ησλ ηλδηάλσλ, ησλ Δζθηκψσλ αιιά θαη ησλ δπηηθψλ. ην ζθίηζν 44  

κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ Σαδ Μαράι, ηνπ παγθφζκηνπ κλεκείνπ θιεξνλνκηάο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Ηλδία, ν αλαγλψζηεο νδεγείηαη ζε έλαλ άιιν πνιηηηζκφ, ηνλ ηλδηθφ. Έπεηηα 

έλα ζηνηρείν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην ζθίηζν 62 είλαη ην 

πεξίπηεξν, ην κηθξνθαηάζηεκα πνπ είλαη κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ θαη ππάξρεη κφλν ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν.  

 Ζ θαηεγνξία ηεο „ηζηνξίαο‟ κε ζπλνιηθά ηξεηο απεηθνλίζεηο, εκθαλίδεηαη ζηηο εηθφλεο 36, 

70, 92. Αξρηθά, ν αξραηνειιεληθφο πνιηηηζκφο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηελ εηθφλα ηεο 

αξραηνειιεληθήο θνιφλαο (36) ελψ ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηεο Αζήλαο ησλ 

αξραίσλ ρξφλσλ. ηελ εηθφλα 70 παξνπζηάδνληαη νη αξραίνη λανί, ν ιφθνο κε ηνλ Παξζελψλα 

θαη ηελ Αθξφπνιε, ηα ζπίηηα ησλ Αζελαίσλ- πνιηηψλ, ηα αγγεία κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα 

ηνπ καηάλδξνπ αιιά θαη ν αξραίνο Έιιελαο θηιφζνθνο, Γηνγέλεο. ια απηά απνηεινχλ 

ζηνηρεία ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη νδεγνχλ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ αξραία 

ειιεληθή ηζηνξία. Αθφκε ζηελ ηζηνξία ηνπ Μεζαίσλα κε ηα θάζηξα ησλ ηππνηψλ παξαπέκπεη 

ε εηθφλα 92 ε νπνία βξίζθεηαη ζην κάζεκα 13 ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.  

Σέινο, ε θαηεγνξία ηεο εθπαίδεπζεο, αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ 0,60%, απεηθνλίδεηαη κέζσ 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ελψ ζρεηίδεηαη κε ηα ιεγφκελα ηεο δαζθάιαο  (κάζεκα 3) ε νπνία δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ εζπρία έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη ην κάζεκα.  

 Δπίζεο θψδηθέο πνπ θαηαγξάθεθαλ  θαζψο παξαπέκπνπλ ζε εηθφλεο  πνπ απεηθνλίδνπλ 

ηφπν, αιιά δελ απνηεινχλ πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη: θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- 

παλίδαο (7,00%), θψδηθαο αληηθεηκέλνπ (5,00%), θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- ρισξίδαο 

(2,50%), θψδηθαο κέζνπ κεηαθνξάο (2,00%), αξηζκεηηθφο θψδηθαο (1,25%), ρξσκαηηθφο, 

καγείαο, δηαθήκηζεο, ρξνληθφο (0,25%).  

5.7 Γεδνκέλα ηεο εηθνληθήο αλάιπζεο- Σν εγρεηξίδην Γεια σας 2 

ην εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο Γεηα ζαο 2 εληνπίζηεθαλ 

211 εηθφλεο ζηα 24 καζήκαηα, νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ρψξν θαη αλαιχζεθαλ κε ην κεηξψν 

εηθνληθήο αλάιπζεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ φπσο έρεη ήδε εηπσζεί, εμαηξνχληαη ηα 

καζήκαηα επαλάιεςεο ηα νπνία ην παξφλ βηβιίν είλαη ην κάζεκα 6, 12 θαη 20. 
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Απφ ηηο 211 εηθφλεο πνπ αλαιχζεθαλ, νη 198 πνπ αλήθνπλ ζην 93,80% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνζηνχ είλαη ξεαιηζηηθά ζθίηζα, ελψ νη 13 κε πνζνζηφ 6,20% είλαη θσηνγξαθίεο.  

Με βάζε ηηο αλαιχζεηο ησλ εηθφλσλ θαηαζθεπάζηεθε έλαο πίλαθαο ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

εηθφλσλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα νη εηθφλεο παξνπζηάδνληαη κε ηεξαξρηθή ζεηξά.  

 

Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ ζηηο εηθόλεο Γεια σας 2 

Θεκαηηθή θαηεγνξία πνιηηηζκνύ Αξηζκόο αλαθνξώλ πρλόηεηα αλαθνξώλ % 

Υψξνο 211 35,00% 

Γιψζζα 191 31,00% 

λνκα 61 10,00% 

Διεχζεξνο ρξφλνο 40 6,60% 

Δθπαίδεπζε 40 6,60% 

Δπάγγεικα 25 4,00% 

Νηχζηκν 14 2,30% 

Δζληθφηεηα 8 1,30% 

Γηαηξνθή 7 1,10% 

Μχζνο- παξακχζη 3 0,50% 

Γηαπνιηηηζκφο 2 0,30% 

Θξεζθεία 2 0,30% 

Ηζηνξία 1 0,20% 

ύλνιν 605 100,00% 

 

πσο παξαηεξείηαη νη θαηεγνξίεο „ρψξνο‟ θαη „γιψζζα‟ έρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

εκθάληζεο ζηηο εηθφλεο. Οη θαηεγνξίεο „φλνκα‟, „ειεχζεξνο ρξφλνο‟, „εθπαίδεπζε‟ θαη 

„επάγγεικα‟, αθνινπζνχλ κε πνζνζηά 4,00%-10,00%. ηε ζπλέρεηα έπνληαη νη θαηεγνξίεο 

„ληχζηκν‟, „εζληθφηεηα‟ θαη „δηαηξνθή‟ κε πνζνζηά 1,00%-2,30% ελψ αθνινπζνχλ ζε πνιχ 

κηθξφ πνζνζηφ νη θαηεγνξίεο „κχζνο- παξακχζη‟, „δηαπνιηηηζκφο‟, „ζξεζθεία‟, „ηζηνξία‟.  

ζνλ αθνξά ην ρψξν πξφθεηηαη λα γίλεη κηα εθηεηακέλε αλάιπζε θαζψο απνηέιεζε 

θξηηήξην επηινγήο ησλ εηθφλσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ. Ζ αλάιπζε πεξηιακβάλεη ην είδνο θαη ηε 

κνξθή ηνπ ρψξνπ ζην ζχλνιν ησλ εηθφλσλ αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπ ρψξνπ κε ηνπο άιινπο 

πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο.  

ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία „ρψξνο‟ κεηξήζεθαλ 211 αλαθνξέο, πνζνζηφ 35,00% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλαθνξψλ. πγθεθξηκέλα, ν ρψξνο πνπ παξαπέκπνπλ νη εηθφλεο είλαη ζε 
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πνζνζηφ 45,50% εμσηεξηθφο (θχζε, ηνπία θιπ.) ελψ ζε πνζνζηφ 54,50% εζσηεξηθφο 

(ζρνιηθή αίζνπζα, ζπίηη θιπ).   

Πίλαθαο 2: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ‘ρώξνο’ ζην Γεια σας 2 

ΥΩΡΟ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΟΟΣΑ 

Δμσηεξηθφο 96 45,50% 

Δζσηεξηθφο 115 54,50% 

χλνιν 211 100,00% 

                        

Παξάιιεια ν ρψξνο δηαθξίλεηαη ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ κε πνζνζηφ 22,20% πνπ πάληα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη ζε θηηζκέλν πεξηβάιινλ κε πνζνζηφ 76,80% πνπ 

αθνξά ηηο θαηνηθίεο ζε πνζνζηφ 5,70%, θαη ηνλ αζηηθφ ρψξν 1,00% .  

          Πίλαθαο 3: ην είδνο ηνπ ρώξνπ                                                Πίλαθαο 4: ην είδνο ηνπ θηηζκέλνπ ρώξνπ 

                  

Σέινο, νη ρσξηθέο αλαθνξέο δηαθξίλνληαη ζε ηνπσλπκηαθέο κε αλαθνξά ρσξψλ 

(ελεγάιε, Δπξψπε) ζε πνζνζηφ 2,40% θαη ζε αζηξνλνκηθέο κε απεηθφληζε ηνπ νπξαλνχ, 

θεγγαξηνχ θ.ά ζε πνζνζηφ 1,00%. 

Πίλαθαο 5:ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ην είδνο ηνπ ρώξνπ 

ΔΗΓΟ ΥΧΡΟΤ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΟΟΣΑ% 

Σνπσλπκηαθφο 5 2,40% 

Αζηξνλνκηθφο 2 1,00% 

5.8 ρέζε ηνπ ρώξνπ κε άιινπο θώδηθεο 

  Παξαηεξείηαη πσο ν ρψξνο, ν νπνίνο απεηθνλίδεηαη ζε φιεο ηηο εηθφλεο πνπ αλαιχζεθαλ, 

θηλεηνπνηεί φινπο ηνπο ππφινηπνπο θψδηθεο πνπ αθνξνχλ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εγρεηξηδίνπ. Αξρηθά, ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ ν ρψξνο θαη ε γιψζζα 

επηθξαηνχλ. ε φια ηα ξεαιηζηηθά ζθίηζα ππάξρεη ν ρσξηθφο θψδηθαο αιιά θαη ν γισζζηθφο. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη φιεο νη εηθφλεο απεηθνλίδνπλ ρψξν ελψ παξάιιεια ζε απηέο ππάξρεη ν 

γισζζηθφο θψδηθαο, ν νπνίνο επεμεγεί ην πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο θαη εκθαλίδεηαη κε ηε 

κνξθή δηαιφγσλ, ιεδάληαο, αζθήζεσλ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο θαλέλαο γισζζηθφο θψδηθαο 

δελ ζπλνδεχεη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο απεηθνλίδνπλ ην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

ΥΩΡΟ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΟΟΣΑ 

Φπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

49 22,20% 

Κηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

162 76,80% 

ΤΝΟΛΟ 211 100,00% 

ΚΣΗΜΔΝΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΟΟΣΑ% 

Καηνηθίεο 12 5,70% 

Αζηηθφο ρψξνο 2 1,00% 
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ζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηνπ ρψξνπ κε ην φλνκα, παξαηεξείηαη πσο ζηνπο δηαιφγνπο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ εμνρή, θαη ζην ζπίηη ηνπ Κηκ ή ηεο Μειίλαο, νη καζεηέο ζπζηήλνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη θσλάδνπλ ν έλαο ην φλνκα ηνπ άιινπ. Σν φλνκα ζρεηίδεηαη κε ηελ εζληθφηεηα θαη 

ζπλεπψο κε ηνλ ρσξηθφ- ηνπσλπκηαθφ θψδηθα. Δθηφο απφ ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ- εξψσλ 

ηνπ εγρεηξηδίνπ ηα νπνία είλαη γλσζηά απφ ην Γεηα ζαο 1, ζην βηβιίν απηφ ππάξρνπλ λέα 

πξφζσπα ηα νπνία ζπζηήλνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ιέγνληαο ην φλνκα θαη ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηνπο (Βίθηνξ από ηε ελεγάιε ηεο Αθξηθήο). Παξάιιεια ε δαζθάια γπκλαζηηθήο 

νλνκάδεηαη Γήκεηξα Σζνχθα, ν δηεπζπληήο είλαη ν θχξηνο Μειάο θαη ε ππεχζπλε ηνπ 

θπιηθείνπ θπξία Δηξήλε. Σα νλφκαηα ησλ αηφκσλ απηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην ζρνιηθφ 

ρψξν, παξαπέκπνπλ ζηελ ειιεληθή ηνπο θαηαγσγή ζπλδένληαο έηζη ηνλ νλνκαηηθφ θψδηθα κε 

ηνλ ηφπν (ρσξηθφ θψδηθα) θαη ηελ εζληθφηεηα.  

ηε ζπλέρεηα, ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ρψξνπ κε ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ησλ καζεηψλ. Ζ ζρνιηθή αίζνπζα ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ξεαιηζηηθψλ ζθίηζσλ θαη θσηνγξαθηψλ, ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηα καζήκαηά ηνπο. Έηζη παξνπζηάδεηαη ε ζρνιηθή ηάμε ζηελ νπνία νη 

καζεηέο θάλνπλ ην κάζεκα ηεο γεσκεηξίαο, ην κάζεκα ησλ θαιιηηερληθψλ, ην κάζεκα ησλ 

αγγιηθψλ, ην εξγαζηήξη θπζηθήο θαη ρεκείαο ζην νπνίν νη καζεηέο θάλνπλ αζθήζεηο θαη 

πεηξάκαηα, ην εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο ζην νπνίν δηδάζθνληαη ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, 

αιιά θαη ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 

Έπεηηα ν ειεχζεξνο ρξφλνο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

παηρλίδηα ηνπο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο εθδξνκήο αιιά θαη ζηελ παηδηθή ραξά φπνπ 

νξγαλψλνπλ νκαδηθά παηρλίδηα κεηαμχ ηνπο.  

 Ζ θαηεγνξία επάγγεικα, ζπλνδεχεηαη απφ ην ρψξν ζηνλ νπνίν δνπιεχεη ην εηθνληδφκελν 

άηνκν θαη ζρεηίδεηαη παξάιιεια κε ην ληχζηκν ηνπ αηφκνπ. Ο γπκλαζηήο θαη ε γπκλάζηξηα 

ηνπ ζρνιείνπ απεηθνλίδνληαη κε ηηο θφξκεο γπκλαζηηθήο, ε θαζαξίζηξηα ηνπ ζρνιείνπ θνξά 

εηδηθή ζηνιή, ε ππεχζπλε ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ θνξά επίζεο πνδηά θαη θαπέιν ελψ ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ληπκέλνο κε θνζηνχκη θαη γξαβάηα. Σν επάγγεικα σο 

θαηεγνξία πνιηηηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ην ρψξν ζε πνζνζηφ 100,00% θαζψο παξαηεξείηαη πσο 

φια είλαη επαγγέικαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ ρψξν.  

Ζ θαηεγνξία „δηαηξνθή‟ ζπλδέεηαη κε ην ρψξν ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ησλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ππάξρνπλ ζηηο εηθφλεο φπνπ νη καζεηέο 
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αγνξάδνπλ θάηη απφ ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη νη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζην θπιηθείν γηα 

λα αγνξάζνπλ ην θνιαηζηφ ηνπο πνπ είλαη ηπξφπηηα, θνπινχξη, πνθ θφξλ, ζάληνπηηο, 

θξνπηνρπκφο θ.ά (εηθφλεο 186,187,188).  

 Ο ρψξνο ζρεηίδεηαη κε ην κχζν ηνπ Αηζψπνπ ζηελ εηθφλα 117 φπνπ απεηθνλίδεηαη ν 

ιαγφο θαη ε ρειψλα κέζα ζηνλ αρπξψλα. Μεηαμχ ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ζξεζθείαο ππάξρεη 

ζχλδεζε ζηελ θσηνγξαθία 72 ζηελ νπνία ην ηνπσλχκην ηεο Πάηκνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

εηθφλα ηεο απνθάιπςεο ηνπ Ησάλλε. Δπίζεο ζηελ εηθφλα 113 ηνπ καζήκαηνο 8, ζε έλα ράξηε 

δηαδξνκήο ηνπ Υνζέ γηα λα πάεη απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν, ππάξρεη ε εηθφλα ηεο νξζφδνμεο 

εθθιεζίαο ηελ νπνία πξνζπεξλά ν καζεηήο γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ.  

Ο ρσξηθφο- ηνπσλπκηαθφο θψδηθαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην φλνκα „Μαθεδνλία‟ ζηελ 

θσηνγξαθία 72 ζπλδέεη ηελ πεξηνρή κε ηελ ηζηνξία ησλ αξραίσλ ρξφλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ πνπ θαηαγφηαλ απφ ηε Μαθεδνλία.  

Σέινο, ν ρψξνο θαη ζπγθεθξηκέλα νη θαηνηθίεο, ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ 

θψδηθα. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαηνηθίαο ζηηο εηθφλεο 11 θαη 

14, ν αλαγλψζηεο νδεγείηαη ζε άιινπο πνιηηηζκνχο. πγθεθξηκέλα ζηελ εηθφλα 11 

απεηθνλίδεηαη έλα ηγθινχ ην νπνίν απνηειεί θαηνηθία ησλ Δζθηκψσλ, ελψ ζηελ εηθφλα 14 κία 

ηλδηάληθε ζθελή πνπ παξαπέκπεη ζηνλ ηλδηάληθν πνιηηηζκφ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ν 

εηθνλνγξάθνο ρξεζηκνπνίεζε ήδε ηελ εηθφλα απηή 2 θνξέο ζην πξψην ηεχρνο ηεο ζεηξάο Γεηα 

ζαο ην νπνίν αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 

5.9 Η παξνπζία ησλ ππόινηπσλ θαηεγνξηώλ ηνπ πνιηηηζκνύ 

 Ζ ειιεληθή γιψζζα πνπ δηδάζθεηαη ζηνπο καζεηέο γίλεηαη κέζα απφ ηηο ιέμεηο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο εηθφλεο ηνπ θεηκέλνπ. Οη ιέμεηο απηέο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηα ξεαιηζηηθά 

ζθίηζα πνπ αλαιχζεθαλ, εμαξηψληαη θάζε θνξά απφ ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Παξαηεξείηαη πσο ζηα καζήκαηα πνπ αλαιχζεθαλ ππάξρνπλ 

ξεαιηζηηθά ζθίηζα θαη θσηνγξαθίεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην θείκελν κε ηε κνξθή δηαιφγσλ, 

αζθήζεσλ θαη ιεδάληαο. Κάζε θνξά κέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο, ηηο αζθήζεηο θαη ηηο ιεδάληεο 

ηνπ εηθνληθνχ ζηνηρείνπ εμππεξεηείηαη ν γισζζηθφο ζηφρνο. Γηα παξάδεηγκα παξαηεξείηαη 

πσο νη ιεδάληεο ησλ εηθφλσλ ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο πνπ είλαη ε ζρνιηθή αίζνπζα (εηθφλα 2), 

ην θπιηθείν (εηθφλα 4), ην εθαίζηεην (εηθφλα 6) θ.ά. πεξηιακβάλνπλ  ηα γισζζηθά ζηνηρεία, 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο ζπλδπαζκνχο „απ‟ θαη „επ‟ θαη ηα δίςεθα θσλήεληα πνπ είλαη νη 
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δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε δηαιφγσλ- αζθήζεσλ 

ησλ καζεηψλ ζηελ εηθφλα 55 φπνπ νη δχν καζήηξηεο κηινχλ κεηαμχ ηνπο ιέγνληαο: «Πνύ 

είλαη ε Αγγειηθή;», «Ζ Αγγειηθή είλαη ζην παγθάθη» θαη κέζσ απηψλ ησλ δηαιφγσλ- αζθήζεσλ 

εμππεξεηνχληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο 3 πνπ είλαη νη καζεηέο λα δηαβάδνπλ ηα 

δίςεθα ζχκθσλα. Ζ ειιεληθή γιψζζα θπξηαξρεί σο ζηνηρείν πνιηηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα 

φζνλ αθνξά ηε δνκή, ηε γξακκαηηθή, ηε ζχληαμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Αμηνζεκείσην είλαη 

πσο ν γισζζηθφο θψδηθαο δελ ζπλνδεχεη θακία απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ.  

 ηελ θαηεγνξία „φλνκα‟ πνπ ππάξρεη ζε πνζνζηφ 10,00%  ησλ ζπλνιηθψλ αλαθνξψλ, 

θαηαγξάθζεθαλ 61 αλαθνξέο.  Ζ θάζε εηθφλα αλαιχζεθε μερσξηζηά γηα ην ιφγν απηφ ηα 

κεξηθά απφ νλφκαηα πνπ θαηαγξάθζεθαλ επαλαιακβάλνληαη ζην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ. 

Απφ απηέο  ηηο αλαθνξέο, νη 33 αλαθέξνληαη ζε μέλα νλφκαηα (55,00%),  νη 25 ζε ειιεληθά 

νλφκαηα (40,00%), ελψ ππάξρνπλ θαη 3
 
αλαθνξέο κε πνζνζηφ 5,00% πνπ απνηεινχλ νλφκαηα 

αληηθεηκέλσλ (βεζεφια, Αθνπίμ, Μνιπβέληα). Σα νλφκαηα απηά είλαη βαπηηζηηθά νλφκαηα 

κε πνζνζηφ παξνπζίαο 96,70% (Οκάξ, Κηκ, Μαίξε, Παχινο) θαη νλνκαηεπψλπκα κε 

πνζνζηφ 3,30% (Γήκεηξα Σζνχθα, θχξηνο Μειάο). Τπάξρνπλ θαη νλφκαηα ηα νπνία 

δειψλνπλ πξνζθψλεζε επγέλεηαο(θπξία Δηξήλε, θχξηα Ληλ). Χο πξνο ηα νλφκαηα πνπ 

αλήθνπλ ζε μέλνπο παξαηεξείηαη πσο ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο δειψλεηαη, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Βίθηνξ απφ ηε ελεγάιε, ή ησλ καζεηψλ- εξψσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ. Τπάξρνπλ 

θαη μέλα νλφκαηα ηα νπνία δελ δειψλνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ αηφκνπ αιιά ν αλαγλψζηεο 

κπνξεί λα θαηαιάβεη πσο δελ πξφθεηηαη γηα ειιεληθά νλφκαηα απφ ηηο θαηαιήμεηο θαη ηα 

ζπκθξαδφκελα ηνπ θεηκέλνπ (Γηφζηθα, Αδίδ, Ρεδά). ηηο εηθφλεο πνπ νη καζεηέο κε μέλα 

νλφκαηα κηινχλ κε ηνπο Έιιελεο ζπκκαζεηέο ηνπο απεηθνλίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

παηρλίδηα θαη ηα αζιήκαηα πνπ δηνξγαλψλνπλ σο νκάδεο. ηηο εηθφλεο πνπ απεηθνλίδεηαη ε 

δαζθάια κε ηνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηάμε, φινη νη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ μέλεο ρψξεο 

θάηη πνπ θάλεη ηνλ αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί πσο πξφθεηηαη γηα κία δηαπνιηηηζκηθή ηάμε.  

ηελ θαηεγνξία „ειεχζεξνο ρξφλνο‟ εκθαλίδνληαη 40 αλαθνξέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ καζεηψλ νη νπνίνη ζπλππάξρνπλ ζηε ζρνιηθή δσή 

αιιά θαη ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. ηελ θαηεγνξία απηή, πεξηιακβάλνληαη ηα παηρλίδηα ησλ 

καζεηψλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ παηδηθή ραξά (θπλεγεηφ, θξπθηφ, ζρνηλάθη, 

„θιέθηεο θαη αζηπλφκνη‟) ηα αζιήκαηα (αγψλαο κπάζθεη, πνδφζθαηξν), ην ηξαγνχδη, νη 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, νη γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ, νη ζρνιηθέο εθδξνκέο ζηε θχζε, αιιά θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε (ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο). Παξάιιεια νη 
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καζεηέο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν επηζθέπηνληαη ηε βηβιηνζήθε γηα λα δηαβάζνπλ βηβιία, 

παξακχζηα, πεξηνδηθά.  

ηελ θαηεγνξία „εθπαίδεπζε‟ (6,60%), νη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν. Ζ „εθπαίδεπζε‟ πεξηιακβάλεη 

ηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ κέζα θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή ηάμε ηα νπνία ππάξρνπλ ζην 

ειιεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη πεξηιακβάλνπλ ηε γπκλαζηηθή, ηε κνπζηθή, ηε 

γεσκεηξία, ηε γιψζζα, ηε δσγξαθηθή, ηελ ηζηνξία, ηα ζξεζθεπηηθά, ην εκείο θαη ν θόζκνο, ηε 

θπζηθή. Πνιιά απφ ηα καζήκαηα απηά ζπλδένληαη θαη κε ην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκά ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο ην νπνίν γίλεηαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ην κάζεκα 

θπζηθήο, ρεκείαο θαη πιεξνθνξηθήο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα θ.ά. 

Δπίζεο, ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν ξφινο ηεο δαζθάιαο ε νπνία δηδάζθεη, 

ζπκβνπιεχεη θαη ζπληνλίδεη ηνπο καζεηέο. Σέινο ππάξρεη θαη ε εηθφλα 42, ε νπνία 

απεηθνλίδεη έλα καζεηή λα θάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζην ζπίηη. Οη εξγαζίεο ζην ζπίηη απνηεινχλ 

έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θάηη πνπ δε ζπλαληάηαη 

ζηελ εθπαίδεπζε ζε ρψξεο ηεο βφξεηαο θαη θεληξηθήο Δπξψπεο φπνπ νη καζεηέο θάλνπλ φιεο 

ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ζρνιείν.  

   Ζ θαηεγνξία „επάγγεικα‟ κε πνζνζηφ 4,00% πεξηιακβάλεη πνιιά απφ ηα επαγγέικαηα 

πνπ ζπλαληψληαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν. ζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ππάξρεη ην 

επάγγεικα ηεο δαζθάιαο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ν γπκλαζηήο θαη ε γπκλάζηξηα. Άιια 

επαγγέικαηα πνπ ππάγνληαη ζην ζρνιείν είλαη ε ππεχζπλε ηνπ θπιηθείνπ (θπξία Δηξήλε), ε 

θαζαξίζηξηα, θαη ε βηβιηνζεθνλφκνο (θπξία Πφπε).  

Ζ θαηεγνξία „ληχζηκν‟ ε νπνία αλήθεη ζηνλ ελδπκαηνινγηθφ θψδηθα, έρεη πνζνζηφ 

εκθάληζεο 2,30% ζην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ. Ο ξνπρηζκφο ησλ αηφκσλ παξαπέκπεη ζε ρξφλν 

(θνληνκάληθα κπινπδάθηα γηα θαινθαηξηλφ ληχζηκν, δαθέηεο γηα ρεηκεξηλφ), ζην επάγγεικα 

ησλ αηφκσλ (ζηνιή ηεο θαζαξίζηξηαο, θφξκεο ηνπ γπκλαζηή), θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

(ζπνξ ληχζηκν φηαλ ηα άηνκα αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, ζηνιή θαη καθηγηάδ θιφνπλ 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε- εηθφλα 202). Παξάιιεια ζηελ εηθφλα 

199 φπνπ απεηθνλίδεηαη ζε θσηνγξαθηθφ ζθίηζν ε ηάμε ηνπ παηέξα ηεο Μειίλαο, 

παξαηεξείηαη πσο νη καζεηέο θνξνχζαλ κπιε πνδηέο θάηη πνπ παξαπέκπεη ζε ρξνληά πξηλ απφ 

ην 1982 φπνπ θαη ςεθίζηεθε απφ ην ππνπξγείν ε θαηάξγεζε ηεο ζρνιηθήο πνδηάο. 

Ζ θαηεγνξία „εζληθφηεηα‟ κε πνζνζηφ 1,30% αλαθέξεηαη ζηελ πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ 

κε μέλε εζληθφηεηα νη νπνίνη ήξζαλ ζην ζρνιείν γηα λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα (Βίθηνξ 
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απφ ηε ελεγάιε, Μαγθληη θαη Γηνζηθά απφ ην Λίβαλν). Αθφκε κέζα απφ ηηο ζεκαίεο ηεο 

θσηνγξαθίαο 72, θαη ηε ζεκαία ζην δσκάηην ηνπ Κηκ (εηθφλεο 134-135) γλσζηνπνηνχληαη θαη 

άιιεο εζληθφηεηεο (θνξεάηηθε, θαλαδηθή θ.ά). Παξάιιεια κέζα απφ ην ράξηε ηεο Διιάδνο 

πνπ ππάξρεη ζε θάζε εηθφλα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαδεηθλχεηαη ε ηαπηφηεηα θαη ε πξνέιεπζε 

ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. 

πλερίδνληαο ε θαηεγνξία „δηαηξνθή‟ εληνπίζηεθε θαη θαηαγξάθζεθε 7 θνξέο κε 

πνζνζηφ 1,10%. Ζ δηαηξνθή αθνξά ην θνιαηζηφ ηνπ καζεηή ην νπνίν ην πξνκεζεχεηαη απφ 

ην θπιηθείν. Έηζη αλαθέξνληαη ηα είδε θαγεηνχ (ζάληνπηηο, θνπινχξη, ηπξφπηηα) ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θψδηθα αμίαο θαη ηηο ηηκέο ηνπο ζηηο εηθφλεο 186-188. 

Ζ θαηεγνξία „κχζνο-παξακχζηη‟ έρεη 3 αλαθνξέο εθ ησλ νπνίσλ νη 2 αθνξνχλ ηνπο 

κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ (ν ιαγφο θαη ε ρειψλα) θαη κία αλαθνξά ππάξρεη ζηα παξακχζηα ηνπ 

Άληεξζελ.  

Ζ θαηεγνξία „δηαπνιηηηζκφο‟ κε πνζνζηφ 0,30% αλαθέξεηαη ζηηο αλαθνξέο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ ζηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο. ηηο εηθφλεο 11 θαη 14 ν εηθνλνγξάθνο επαλαιακβάλεη 

ηελ εηθφλα ελφο ηγθινχ θαη κηαο ηλδηάληθεο ζθελήο ηελ νπνία ζπλαληήζακε ζην εγρεηξίδην 

Γεηα ζαο 1. Σν είδνο θαηνηθίαο παξαπέκπεη ηνλ αλαγλψζηε ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ ηλδηάλσλ θαη 

ησλ Δζθηκψσλ.  

Ζ θαηεγνξία „ζξεζθεία‟ πνπ αθνινπζεί κε πνζνζηφ 0,30% αθνξά ηηο αλαθνξέο ζηελ 

νξζφδνμε ζξεζθεία πνπ αλαγλσξίδεηαη ζπληαγκαηηθά σο ε „επηθξαηνχζα‟ ζξεζθεία ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν νξζφδνμν ζξήζθεπκα απεηθνλίδεηαη κέζα απφ ηελ αθίζα ζηε 

θσηνγξαθία 72, ζηελ νπνία ππάξρεη ε εηθφλα ηεο Απνθάιπςεο ηνπ Ησάλλε θαη ην ηνπσλχκην 

„Πάηκνο‟ πνπ δειψλεη ην κέξνο ηεο απνθάιπςεο.  Έπεηηα,  κέζα απφ ην ράξηε 113, θαη ηε 

δηαδξνκή ηνπ Υνζέ απφ ην ζπίηη ηνπ πξνο ην ζρνιείν, ν καζεηήο ζπλαληά ζην δξφκν ηνπ δχν 

εθθιεζάθηα.  

ηε θσηνγξαθία 72 εληνπίδεηαη ε κνλαδηθή αλαθνξά ηεο θαηεγνξίαο „ηζηνξία‟. ηελ 

εηθφλα ππάξρεη κία αθίζα ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη έλαο ακθνξέαο κε έλα ζηεθάλη ρξπζνχ, 

ελψ ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο ππάξρεη ην ηνπσλχκην „Μαθεδνλία‟. Ο αλαγλψζηεο 

νδεγείηαη ζηα ρξφληα ηνπ αξραίνπ βαζηιείνπ ηεο Μαθεδνλίαο πνπ είρε σο έδξα ηνπ ηελ 

Πέιια.  

Δθηφο απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγρεηξηδίνπ, 

εληνπηζηήθαλ θψδηθεο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο εηθφλεο ηνπ Γεηα ζαο 2. 

Οη θψδηθεο απηνί ζα αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά ρσξίο λα γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο 
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θαζψο δελ θέξνπλ πνιηηηζκφ: θψδηθαο αληηθεηκέλνπ (18,00%), θψδηθαο πεξηβαιινληηθφο- 

παλίδαο (13,30%), ρξνληθφο θψδηθαο (2,80%), κέζνπ κεηαθνξάο (2,40%), πεξηβαιινληηθφο- 

ρισξίδαο (2,40%), καγείαο (2,40%), αξηζκεηηθφο (1,00%), αμίαο (1,00%), ηερλνινγίαο 

(1,00%), κνπζηθφο (0,50%).  
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6.ΔΝΣΟΠΙΜΟ ΣΗ ‘ΔΛΛΗΝΙΚΟΣΗΣΑ’ 

 

πσο αλαθέξζεθε ζηε ζεσξεηηθή εηζαγσγή, ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη κέζα 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ ζηα δχν δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, λα εληνπηζηνχλ νη αλαθνξέο ζηηο 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ. πσο έρεη δηαηππσζεί κέρξη ηψξα, νη πνιηηηζκηθέο 

αλαθνξέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο χιεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Πξφθεηηαη γηα αλαθνξέο άιινηε ζηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα θαη άιινηε ζηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ εηδηθφηεξα. ηελ παξνχζα εξγαζία ηίζεηαη ην εξψηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Σν δεηνχκελν είλαη λα εληνπηζηνχλ νη αλαθνξέο ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, αλ 

ππάξρνπλ, θαη λα θαηαγξαθεί ην πνζνζηφ εκθάληζήο ηνπο ζηηο 13 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ γηα ηα δχν εγρεηξίδηα ηνπ corpus Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο γηα ηελ „ειιεληθφηεηα‟ είλαη ίδηα κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο.  

ζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ ζηηο εηθφλεο ησλ δχν εγρεηξηδίσλ, 

παξαηεξείηαη πσο ζηα εγρεηξίδηα Γεηα ζαο 1,2 δε γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε ρψξν 

ραξαθηεξηζκέλν σο ειιεληθφ, θάηη πνπ δείρλεη φηη φινη νη ρψξνη πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

εηθφλεο είλαη ειιεληθνί ή θαλέλαο.  Δθηφο απφ ηηο εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ αξραία 

Αζήλα θαη ηηο αξραηνειιεληθέο θνιφλεο νη ζπγγξαθείο δελ θαίλεηαη λα πξνβάιινπλ θάπνην 

ρψξν σο ηδηαίηεξα ειιεληθφ, αιιά δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε εξκελεία φηη, εθφζνλ ηα 

εγρεηξίδηα έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ, νη αλαθνξέο κέζα ζηελ εηθφλα είλαη πάληα ζε ειιεληθνχο ρψξνπο. Ζ 

ειιεληθφηεηα ησλ αλαθνξψλ ζηε ζεκαηηθή θαηεγνξία „ρψξνο‟ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα:  

 

Πίλαθαο 1: θαηεγνξία ‘ρώξνο’ 

Υψξνο 

                                               Διιεληθόο                                                          άιινο  

 Φπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Κηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

χλνιν  Φπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

Κηηζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Γεηα ζαο 1 45,70% 54,30% 100,00% - - 

Γεηα ζαο 2 22,20% 76,80% 100,00% - - 

                                       

Γηα ηελ θαηεγνξία „γιψζζα‟ είλαη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ εγρεηξίδησλ ε ειιεληθή θάηη πνπ 

είλαη ινγηθφ θαζψο ηα εγρεηξίδηα ζηνρεχνπλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο 

γιψζζαο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ζηνπο δηαιφγνπο νη μέλνη καζεηέο- ήξσεο ηνπ εγρεηξηδίνπ 
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πνπ έξρνληαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν γηα λα κάζνπλ ειιεληθά κηινχλ κεηαμχ ηνπο ηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Απηφ ζπκβαίλεη βέβαηα γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ δηδαθηηθνχ 

εγρεηξηδίνπ. 

Πίλαθαο 2: θαηεγνξία ‘γιώζζα’ 

Γιψζζα 

                                                                     Διιεληθή                                             Άιιε 

Γεηα ζαο 1 100,00% - 

Γεηα ζαο 2 100,00% - 

 

Γηα ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία ηνπ πνιηηηζκνχ „φλνκα‟ παξαηεξείηαη φηη γίλεηαη κία δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηα ειιεληθά θαη ζηα μέλα νλφκαηα. ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 1 ην πνζνζηφ ησλ 

ειιεληθψλ νλνκάησλ, βαπηηζηηθψλ θαη νλνκαηεπψλπκσλ θαιχπηεη ην 60,00% κε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηα βαπηηζηηθά νλφκαηα θαζψο ππάξρεη κφλν έλα νλνκαηεπψλπκν (Άλλα Παπά). 

Παξάιιεια κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ νλνκάησλ φπσο (Οκάξ, Κηκ, Σακάξ), 

πνπ είλαη θπξίσο ηα νλφκαηα ησλ εξψσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ.  ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 2 ε 

πιεηνλφηεηα ησλ νλνκάησλ είλαη μέλε κε πνζνζηφ 55,00% αληίζεηα κε ηα ειιεληθά νλφκαηα 

πνπ αλέξρνληαη ζην 43,30%. Ζ ρξήζε μέλσλ νλνκάησλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο δειψλεη πσο 

ζθνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα δηδάμεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε αιινδαπνχο καζεηέο, νη 

νπνίνη ζα ληψζνπλ πην άλεηα αλ ηαπηηζηνχλ κε ηνπο ήξσεο ηνπ βηβιίνπ. Παξάιιεια ε 

δηαπνιηηηζκηθή ηάμε πνπ παξνπζηάδεηαη  ζην εγρεηξίδην κε ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθψλ 

ρσξψλ ζέιεη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηηο ηάμεηο ππνδνρήο ή ηα θξνληηζηεξηαθά 

ηκήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ εγρεηξηδίνπ. Ζ ειιεληθφηεηα ησλ αλαθνξψλ ζηε 

ζεκαηηθή θαηεγνξία „φλνκα‟ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Πίλαθαο 3: θαηεγνξία ‘όλνκα’ 

λνκα 

                                      Διιεληθά                                               Άιια 

 Βαπηηζηηθά  Ολνκαηεπψλπκα  χλνιν  Βαπηηζηηθά  νλνκαηεπψλπκα χλνιν  

Γεηα 

ζαο 1 

56,70% 3,30% 60,00% 40,00% - 40,00% 

Γεηα 

ζαο 2 

40,00% 3,30% 43,30% 55,00% - 55,00% 

                                       

Ζ θαηεγνξία „ειεχζεξνο ρξφλνο‟ αθνξά θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο γίλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο μέλνπο καζεηέο κέζα ζε 

ειιεληθφ ρψξν θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα. Απηέο νη αλαθνξέο αθνξνχλ ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ 

ζηε θχζε, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν, ηηο εθδξνκέο, ηηο γηνξηέο ηνπο.  Ο 
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παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ειιεληθφηεηα ησλ αλαθνξψλ ζηελ θαηεγνξία „ειεχζεξνο 

ρξφλνο‟ . 

Πίλαθαο4: θαηεγνξία ‘ειεύζεξνο ρξόλνο’ 

Διεχζεξνο ρξφλνο 

                        ηελ Διιάδα (Έιιελεο θαη μέλνη)                                                Αιινύ 

Γεηα ζαο 1 100,00% - 

Γεηα ζαο 2 100,00% - 

      Ζ θαηεγνξία „εθπαίδεπζε‟ αθνξά ηνπο μέλνπο καζεηέο νη νπνίνη ήξζαλ ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν γηα λα κάζνπλ ειιεληθά. ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 1 ππάξρνπλ δχν αλαθνξέο ζηελ 

εθπαίδεπζε μέλσλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν (κάζεκα 3). ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 2 νη 

αλαθνξέο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 40 νη νπνίεο αθνξνχλ μέλνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν. Μέζα απφ ηηο αλαθνξέο ησλ νλνκάησλ αληηιακβάλεηαη θάπνηνο πσο 

πξφθεηηαη γηα κία δηαπνιηηηζκηθή ηάμε πνπ ζηνρεχεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ειιεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα (εκείο θαη ν 

θόζκνο, γεσκεηξία, γιψζζα, ηζηνξία). Παξάιιεια, νη θσηνγξαθίεο νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηε 

ζρνιηθή ηάμε, ην εξγαζηήξη θπζηθήο θαη πιεξνθνξηθήο, αλαθεξφκελεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ, δελ έρνπλ θάπνηα γισζζηθή ιεδάληα ή δηάινγν πνπ λα δειψλεη ηελ πξνέιεπζε ησλ 

καζεηψλ γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη μεθάζαξν αλ πξφθεηηαη γηα Έιιελεο ή μέλνπο. 

ε φιεο ηηο εηθφλεο πνπ απεηθνλίδεηαη ε ζρνιηθή ηάμε παξαηεξείηαη ε εηθφλα ηνπ ράξηε ηεο 

Διιάδαο πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηάμεο θαη δειψλεη πσο πξφθεηηαη γηα ειιεληθφ 

ζρνιείν. Ζ ειιεληθφηεηα ησλ αλαθνξψλ ζηε ζεκαηηθή πνιηηηζκηθή θαηεγνξία ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηα δχν εγρεηξίδηα παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Πίλαθαο 5: θαηεγνξία ‘εθπαίδεπζεο’ 

Δθπαίδεπζε 

                               ηελ Διιάδα (ειιεληθόηεηα)                                                 Αιινύ 

Γεηα ζαο 1 Ξέλνη: 100,00% - 

Γεηα ζαο 2 Ξέλνη θαη Έιιελεο 100,00% - 

 

Ζ θαηεγνξία „επάγγεικα‟ αθνξά ηα επαγγέικαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθφλεο ησλ 

δχν εγρεηξηδίσλ.  Απηφ δελ είλαη μεθάζαξν κέζσ ησλ εηθφλσλ αλ ηα επαγγέικαηα είλαη ζηελ 

Διιάδα, δεδνκέλνπ φηη δε γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζε επάγγεικα ραξαθηεξηζκέλν σο 

ειιεληθφ. Παξφια απηά, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε εξκελεία φηη εθφζνλ ηα εγρεηξίδηα 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ, νη αλαθνξέο ησλ 

επαγγεικάησλ αθνξνχλ επαγγέικαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα.  ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 1 

ζπρλέο είλαη νη εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ςαξά πνπ ςαξεχεη (86, 91). Σν επάγγεικα 
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ηνπ ςαξά είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν ζηε ρψξα καο δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ βξέρεηαη απφ ζάιαζζα. ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 2 φιεο νη αλαθνξέο ζε 

επαγγέικαηα αθνξνχλ επαγγέικαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν (δαζθάια, 

γπκλαζηήο, δηεπζπληήο, θαζαξίζηξηα θ.ά).  

Πίλαθαο 6: θαηεγνξία ‘επάγγεικα’ 

Δπάγγεικα 

                             ηελ Διιάδα (ειιεληθόηεηα)                                                   Αιινύ 

Γεηα ζαο 1 100,00% - 

Γεηα ζαο 2 100,00% - 

  

     Ζ θαηεγνξία „ληχζηκν‟ αθνξά ηνλ ξνπρηζκφ ησλ αηφκσλ ησλ δχν εγρεηξηδίσλ. Σν 

ληχζηκν εκθαλίδεηαη κε αλαθνξέο απνθιεηζηηθά ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Αξρηθά ην ληχζηκν 

θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα δειψλεη ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ (ρεηκψλαο, θαινθαίξη) θαη ην 

επάγγεικα ησλ αηφκσλ πνπ απεηθνλίδνληαη. Δθφζνλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, 

ηα επαγγέικαηα ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Διιάδα, έηζη θαη ε θαηεγνξία ληχζηκν πνπ ζπλνδεχεη 

ηα επαγγέικαηα, αθνξά ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Δπηπξφζζεηα, ζην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 1 ν 

αξραηνειιεληθφο καλδχαο ηνπ Γηνγέλε ζηελ εηθφλα 70, παξαπέκπεη ζηελ επνρή ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ ρξφλσλ θαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ σο θηινζφθνπ ελψ ζην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 2 ζηελ 

εηθφλα 199 φπνπ απεηθνλίδεηαη ζε θσηνγξαθηθφ ζθίηζν ε ηάμε ηνπ παηέξα ηεο Μειίλαο, 

παξαηεξείηαη πσο νη καζεηέο θνξνχζαλ κπιε πνδηέο θάηη πνπ παξαπέκπεη ζε ρξνληά πξηλ απφ 

ην 1982. Μέζα απφ ηνλ ελδπκαηνινγηθφ θψδηθα ησλ εηθφλσλ απηψλ γίλεηαη θαλεξφ πσο ην 

ληχζηκν αθνξά ηελ Διιάδα θαη κάιηζηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ ειιεληθφηεηα 

ησλ αλαθνξψλ ζηε ζεκαηηθή θαηεγνξία πνιηηηζκνχ „ληχζηκν‟ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

Πίλαθαο 7: θαηεγνξία ‘ληύζηκν’ 

Νηχζηκν 

                              ηελ Διιάδα (ειιεληθόηεηα)                                                   Αιινύ 

Γεηα ζαο 1 100,00% - 

Γεηα ζαο 2 100,00% - 

  

   πλερίδνληαο, ε θαηεγνξία „δηαηξνθή‟ αθνξά θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα ηξφθηκα πνπ 

θαηαλαιψλνπλ νη καζεηέο.  ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 1 ηα ηξφθηκα ηα πξνκεζεχνληαη απφ ην 

ζνχπεξ κάξθεη, απφ ην θπιηθείν ή απφ ην πεξίπηεξν θαη είλαη θπξίσο ςσκί, θξνχηα, γάια, 

παγσηφ. ηελ εηθφλα 62, ην παγσηφ ην νπνίν πξνζθέξεη ε κεηέξα ζην αγφξη είλαη ηεο κάξθαο 

„έβγα‟ θάηη πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο πνπ ππάξρεη ζην ςπγείν ηνπ 

πεξηπηέξνπ. Παξάιιεια έρεη γίλεη ιφγνο γηα ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ πεξηπηέξνπ σο 

κηθξνθαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη κφλν ζηελ Διιάδα. ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 2 ε δηαηξνθή 
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αθνξά ην θνιαηζηφ ηνπ καζεηή ην νπνίν ην πξνκεζεχεηαη απφ ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ 

(ζάληνπηηο, θνπινχξη, ηπξφπηηα). Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ηεο 

θαηεγνξίαο „δηαηξνθή‟ ζηελ Διιάδα θαη αιινχ. 

Πίλαθαο 8: θαηεγνξία ‘δηαηξνθή’ 

Γηαηξνθή 

                                                            Διιάδα                                                          Αιινύ 

Γεηα ζαο 1 100,00% - 

Γεηα ζαο 2 100,00% - 

 

   ηελ θαηεγνξία „εζληθφηεηα‟ παξαηεξείηαη πσο ππάξρνπλ αλαθνξέο ηφζν ζηελ ειιεληθή 

φζν θαη ζε άιιεο εζληθφηεηεο. Ζ θαηεγνξία εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα κε ηε ρξήζε θαη άιισλ 

θαηεγνξηψλ (π.ρ ρψξνο, φλνκα).  ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 1 ε εζληθφηεηα πξνθχπηεη κέζα απφ 

ηηο ζπζηάζεηο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη ιέγνληαο ην φλνκά θαη ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο, 

δειψλνπλ ηελ θαηαγσγή θαη εζληθφηεηά ηνπο. Παξάιιεια κέζα απφ ην ράξηε ηεο Διιάδνο 

πνπ ππάξρεη ζε θάζε εηθφλα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαδεηθλχεηαη ε ηαπηφηεηα θαη ε πξνέιεπζε 

ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ ηνπ εγρεηξίδηνπ Γεηα ζαο 2 αθνξά ζηελ πξνέιεπζε ησλ 

καζεηψλ κε μέλε εζληθφηεηα νη νπνίνη ήξζαλ ζην ζρνιείν γηα λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα (Βίθηνξ απφ ηε ελεγάιε, Μαγθληη θαη Γηνζηθά απφ ην Λίβαλν). Αθφκε κέζα απφ ηηο 

ζεκαίεο ηεο θσηνγξαθίαο 72, θαη ηε ζεκαία ζην δσκάηην ηνπ Κηκ (εηθφλεο 134-135) 

γλσζηνπνηνχληαη θαη άιιεο εζληθφηεηεο (θνξεάηηθε, θαλαδηθή θ.ά). Ζ ειιεληθφηεηα ησλ 

αλαθνξψλ ζηε ζεκαηηθή θαηεγνξία πνιηηηζκνχ „εζληθφηεηα‟ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Πίλαθαο 9: θαηεγνξία ‘εζληθόηεηα’ 

Δζληθφηεηα 

                                                         Διιεληθή                                                         Άιιε 

Γεηα ζαο 1 33,00% 67,00% 

Γεηα ζαο 2 - 100,00% 

 

    ηελ θαηεγνξία „κχζνο- παξακχζη‟ ζην Γεηα ζαο 1 ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηα ειιεληθά ιατθά 

παξακχζηα κέζα απφ εηθφλεο θάζηξσλ, δξάθσλ, καγηζζψλ θαη λάλσλ.  ην Γεηα ζαο 2 νη 

αλαθνξέο ζε κχζνπο θαη παξακχζηα αθνξνχλ ηα παξακχζηα ηνπ Αηζψπνπ (ν ιαγφο θαη ε 

ρειψλα) αιιά θαη ηα παξακχζηα ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδεη ηελ ειιεληθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηηο αλαθνξέο ηεο θαηεγνξίαο πνιηηηζκνχ κχζνο- 

παξακχζη. 

 

Πίλαθαο 10: θαηεγνξία ‘κύζνο- παξακύζη’ 
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Μχζνο- παξακχζη 

                    Διιεληθόο                                                       Άιινο 

Γεηα ζαο 1 100,00% - 

Γεηα ζαο 2 67,00% 33,00% 

 

    Ζ θαηεγνξία „δηαπνιηηηζκφο‟ αλαθέξεηαη ζηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ 

ηα δχν εγρεηξίδηα. ην Γεηα ζαο 1 κέζα απφ ηελ απεηθφληζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαηνηθίαο 

(ηγθινχ, ηλδηάληθεο ζθελέο) ν αλαγλψζηεο κεηαθέξεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ ηλδηάλσλ θαη ησλ 

Δζθηκψσλ, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θα κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ Σαδ Μαράι πνπ νδεγεί 

ζηνλ ηλδηθφ πνιηηηζκφ. Έπεηηα ζηνηρείν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην 

ζθίηζν 62 είλαη ην πεξίπηεξν. Ζ εηθφλα κε ηνλ ηλδηάληθν θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Δζθηκψσλ 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζην Γεηα ζαο 2 φπνπ ην είδνο θαηνηθίαο  θαζνξίδεη ηνλ πνιηηηζκφ. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία.  

Πίλαθαο 11: θαηεγνξία ‘δηαπνιηηηζκόο’ 

Γηαπνιηηηζκφο 

                                                             Διιεληθόο                                                    Άιινο 

Γεηα ζαο 1 25,00% 75,00% 

Γεηα ζαο 2 - 100,00% 

 

  ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ειιεληθφηεηα ησλ αλαθνξψλ ζηε ζεκαηηθή θαηεγνξία 

„ηζηνξία ‟ γηα ηα δχν εγρεηξίδηα. Ζ θαηεγνξία ηζηνξία ζην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 1 αλαθέξεηαη 

ζηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία κέζα απφ απεηθνλίζεηο λαψλ, αγγείσλ, αξραηνειιεληθψλ 

θνιψλσλ (εηθφλεο 36,70). Παξάιιεια ππάξρνπλ θαη αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία ηνπ κεζαίσλα 

κέζα απφ ηηο απεηθνλίζεηο ησλ θάζηξσλ ζηηο εηθφλεο 13 θαη 92. ηελ Διιάδα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κεζαίσλα ππήξρε ε ηνπξθηθή θπξηαξρία γηα ην ιφγν απηφ ζα κπνξνχζε λα 

εηπσζεί πσο νη απεηθνλίζεηο ησλ θάζηξσλ αλαθέξνληαη ζηε κε ειιεληθή ηζηνξία. ην 

εγρεηξίδην Γεηα ζαο 2, ππάξρεη κφλν κία αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αθίζα ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη έλαο ακθνξέαο κε ην ηνπσλχκην „Μαθεδνλία‟.  

Πίλαθαο 12: θαηεγνξία ‘ηζηνξία’ 

Ηζηνξία 

                                                       Διιεληθή                                                            Άιιε 

Γεηα ζαο 1 50,00% 50,00% 

Γεηα ζαο 2 100,00% - 

 



163 
 

       Ζ ζεκαηηθή θαηεγνξία „ζξεζθεία‟ εληνπίζηεθε κφλν ζην Γεηα ζαο 2 κε δχν αλαθνξέο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηελ νξζφδνμε ζξεζθεία πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλε ζπληαγκαηηθά σο ε 

επηθξαηνχζα ζξεζθεία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  

Πίλαθαο 13: θαηεγνξία ‘ζξεζθεία’ 

Θξεζθεία 

                                                      Οξζόδνμε                                                            Άιιε 

Γεηα ζαο 1 - - 

Γεηα ζαο 2 100,00% - 

 

Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο ππνθεθαιαίνπ πξφθεηηαη λα απαληεζεί 

θαζψο κέζα απφ ηνπο πίλαθεο πνπ θαηαγξάθεθαλ εληνπίζηεθαλ ηα ζηνηρεία „ειιεληθφηεηαο‟ 

πνπ ππάξρνπλ ζηηο 13 θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο νη αλαθνξέο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνιηηηζκνχ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ εκθαλίδνπλ  

„ειιεληθφηεηα‟, δειαδή αθνξνχλ ηελ Διιάδα ή ηνλ ειιεληθφ ηξφπν δσήο. Ζ ζπλνιηθή 

ζπλάζξνηζε ησλ αλαθνξψλ ζηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ παξνπζηάδεη 

„ειιεληθφηεηα‟ ζε πνζνζηφ 74% ζην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 1 θαη 78% ζην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 

2.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΤΓΚΡΙΗ 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θνξηίνπ ην νπνίν 

κεηαθέξνπλ ηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο κέζα απφ ηε 

ζεκεησηηθή αλάιπζε ησλ εηθφλσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρψξν. Ζ κέζνδνο αλάιπζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζηα εγρεηξίδηα είλαη ε ζεκεησηηθή θαη ην εξγαιείν αλάιπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην κεηξψν εηθνληθήο αλάιπζεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία γηα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ πνιηηηζκνχ πξνέθπςαλ 13 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνιηηηζκνχ νη νπνίεο είλαη: 

ρψξνο, γιψζζα, φλνκα, δηαηξνθή, εζληθφηεηα, ειεχζεξνο ρξφλνο, εθπαίδεπζε, ληχζηκν, 

επάγγεικα, ηζηνξία, δηαπνιηηηζκφο, ζξεζθεία, κχζνο- παξακχζη. Οη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη θαη 

ζηα δχν εγρεηξίδηα ππάξρεη δεζπφδνπζα ε παξνπζία ηνπ πνιηηηζκνχ ε νπνία αξζξψλεηαη 

κέζσ ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ εθθξάδνπλ ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ. 

ηα εγρεηξίδηα Γεηα ζαο 1 θαη 2 νη θαηεγνξίεο πνπ θπξηαξρνχλ είλαη ν ρψξνο θαη ε 

γιψζζα. ζνλ αθνξά ην ρψξν, είλαη ινγηθφ θαζψο ππήξμε θξηηήξην επηινγήο ησλ εηθφλσλ γη‟ 

απηφ θαη αλαιχεηαη ην είδνο ε κνξθή θαη ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ. Παξαηεξείηαη πσο ν ρψξνο 

ζηηο εηθφλεο ηνπ Γεηα ζαο 1 είλαη θαηά βάζε εμσηεξηθφο απεηθνλίδνληαο ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ζε αληίζεζε κε ην Γεηα ζαο 2 πνπ ν εζσηεξηθφο ρψξνο θαη ζπλεπψο ην θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζην ζχλνιν ησλ εηθφλσλ. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζεκαηνινγία θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εγρεηξηδίνπ θαζψο ην Γεηα ζαο 1 απνηειεί ηελ πξψηε 

γλσξηκία ησλ καζεηψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ γλσξηκία ηνπο κε ηε γιψζζα κέζα απφ απιέο ιέμεηο 

θαη εθθξάζεηο ελψ ην Γεηα ζαο 2 απεηθνλίδεη ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ πνπ απνηειεί θηηζκέλν 

πεξηβάιινλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ κέζα ζε απηφλ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ ρψξνπ κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ πνπ ππάξρνπλ θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα. Ο ρψξνο ζπλδέεηαη κε ηε γιψζζα πνπ 

εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή δηαιφγσλ, ιεδάληαο, αζθήζεσλ θαη επεμεγεί ή ζπκπιεξψλεη ην 

πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο. Δπίζεο ν ρψξνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ηνπσλχκηα ζπλδένληαη θαη 

ζηα δχν εγρεηξίδηα κε ηελ εζληθφηεηα ησλ αηφκσλ, ελψ ππάξρεη θαη παξάιιειε ζρέζε 

νλφκαηνο- ρψξνπ- εζληθφηεηαο. Αθφκε ν ρψξνο θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα ζπλδέεηαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εηθφλεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν θαη έμσ απφ απηφ. Έπεηηα, θαη 

ζηα δχν εγρεηξίδηα ππάξρεη ζρέζε ηνπ ρψξνπ κε ηε δηαηξνθή θαζψο νη καζεηέο αγνξάδνπλ ηα 

πξντφληα δηαηξνθήο απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο (θπιηθείν, ζνππεξ κάξθεη θ.ά). Αθφκε ν 

ρψξνο ζπλδέεηαη κε ην επάγγεικα θαη ην ληχζηκν θαζψο θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα 

απεηθνλίδνληαη εηθφλεο αλζξψπσλ πνπ αζθνχλ θάπνην επάγγεικα θνξψληαο ηε ζηνιή ηνπο 
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θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν. ζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ ρψξνπ κε ηελ ηζηνξία θαη ζηα δχν 

εγρεηξίδηα παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ κε ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία κέζα απφ 

εηθφλεο ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ηα αγγεία ηνπ βαζηιείνπ ηεο Μαθεδνλίαο.  Ο κχζνο- 

παξακχζη απεηθνλίδεηαη κέζα απφ εηθφλεο δξάθσλ, καγηζζψλ θαη θάζηξσλ ζην εγρεηξίδην 

Γεηα ζαο 1 ελψ ζην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 2 κέζα απφ απεηθνλίζεηο θαη αλαθνξέο ζηνπο κχζνπο 

ηνπ Αηζψπνπ. Ο δηαπνιηηηζκηθφο θψδηθαο ππάξρεη θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα κέζα απφ ηελ 

απεηθφληζε δηαθφξσλ ηχπσλ θαηνηθηψλ ζπλδένληαο έηζη ηνλ ρσξηθφ θψδηθα θαηνηθίαο κε ηνλ 

δηαπνιηηηζκηθφ. Σέινο ζην Γεηα ζαο 2 ν ζξεζθεπηηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ηνλ ρσξηθφ κέζα 

απφ ηηο εηθφλεο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο θαη ηελ εηθφλα πνπ απεηθνλίδεη ηελ απνθάιπςε ηνπ 

Ησάλλε. πσο παξαηεξείηαη ν ρψξνο πνπ απνηειεί ην θπξίαξρν πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ζπλδέεηαη κε φια ηα ππφινηπα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα.  

Οη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ, εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά πνζνζηά ζηα δχν 

εγρεηξίδηα. πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ν ρψξνο θαη ε γιψζζα δεζπφδνπλ ζηηο 

εηθφλεο ησλ εγρεηξηδίσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηεγνξία „φλνκα‟ ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ εηθνληθνχ θεηκέλνπ. Σα νλφκαηα απηά 

είλαη είηε ειιεληθά είηε μέλα. ην Γεηα ζαο 1 αθνινπζεί ε θαηεγνξία δηαηξνθή ελψ ζην Γεηα 

ζαο 2 ν ειεχζεξνο ρξφλνο θαη ε εθπαίδεπζε. Σν πεξηερφκελν ησλ εηθφλσλ ηνπ Γεηα ζαο 2 

εζηηάδεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζα θαη 

έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν. ην Γεηα ζαο 1 νη αλαθνξέο ζηε δηαηξνθή είλαη 15 θαη ζηνρεχνπλ 

ζηε δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ ηνπ αιθάβεηνπ κέζσ ησλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ.  Έπεηηα, 

ε θαηεγνξία επάγγεικα θαη ληχζηκν εκθαλίδνληαη ζε πεξίπνπ ίδηα πνζνζηά ζηα δχν 

εγρεηξίδηα δείρλνληαο πσο ε εξγαζία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

ελειίθσλ, ελψ πνιιά απφ ηα επαγγέικαηα απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ελδπκαηνινγηθφ 

θψδηθα. ρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηα ηα πνζνζηά είλαη ρακειά θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα ελψ νη 

θαηεγνξίεο πνπ αθνινπζνχλ: κχζνο- παξακχζη, δηαπνιηηηζκφο ηζηνξία, ζξεζθεία 

εκθαλίδνληαη κέζα ζηηο εηθφλεο θαη ησλ δχν εγρεηξηδίσλ κε πνζνζηά θάησ ηνπ 1,00%.  

Μέζα απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ έγηλε ν εληνπηζκφο ηεο ειιεληθφηεηαο πνπ 

ππάξρεη θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο „ειιεληθφηεηαο‟ παξαηεξήζεθε ε 

άξζξσζε ειιεληθφ VS άιιν πνπ έγηλε θαη γηα ηηο 13 θαηεγνξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Παξαηεξήζεθε πσο ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 1 παξνπζηάδεη „ειιεληθφηεηα‟ ζε πνζνζηφ 74% 

ελψ ην εγρεηξίδην Γεηα ζαο 2, 78%. Σα πνζνζηά είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα κε κία κηθξή δηαθνξά 

ζπκπεξαίλνληαο πσο ηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο θέξνπλ 

ζε κεγάιν πνζνζηφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.  



166 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Αζσλίηεο, Π. (2001). Ζ εηθνλνγξάθεζε ζην βηβιίν παηδηθήο ινγνηερλίαο. Αζήλα: 

Καζηαληψηεο. 

 Αζιαλίδνπ, . (2005). «Δθπαηδεχνληαο ηνλ ηειεζεαηή απφ ηελ ηειεφξαζε: ε κειέηε 

κηαο ηειενπηηθήο εθπνκπήο». ην Ο. Κσλζληαληηλίδνπ-έκνγινπ (επηκ.), Δηθόλα θαη 

Παηδί, 455-463. Θεζζαινλίθε: cannot not design publications. 

 Βαξινθψζηα . & Σξηαληαθπιιίδνπ Λ. (2003). Ζ ειιεληθή σο Γεύηεξε Γιώζζα: 

Καζνξηζκόο επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ αιινδαπώλ 

καζεηώλ. Αζήλα: Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο  

 Βεινχδεο,Γ. (2008). Γεληθή Γισζζνινγία Η: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο. 

Θεζζαινλίθε: ΑΠΘ, Τπεξεζία Γεκνζηεπκάησλ 

 Boklund- Λαγνπνχινπ K., (1982). χγρξνλνη κέζνδνη αλάιπζεο ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ. Φηιφινγνο, 29, 145-162 

 Boklund- Λαγνπνχινπ K., (επηκ. 1980). εκεησηηθή θαη Κνηλσλία. Γηεζλέο πλέδξην 

ηεο Διιεληθήο εκεησηηθή Δηαηξίαο. Θεζζαινλίθε:22-23/06/1979, Οδπζζέαο  

 Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents 

 Βξχδαο, Κ. (2005). «Σα παηδηά ηεο εηθφλαο». ην Ο. Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ 

(επηκ), Δηθόλα θαη Παηδί, 427-438. Θεζζαινλίθε: cannot not design publications. 

 Γεσξγνγηάλλεο, Π. (επηκ.). Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε- Μεηαλάζηεπζε- Γηαρείξηζε 

πγθξνχζεσλ θαη Παηδαγσγηθή ηεο Γεκνθξαηίαο. 14
ν
 Γηεζλέο πλέδξην, Βφινο, 13-15 

Μαΐνπ 2011 

 Γηαλληθνπνχινπ, Α. (2005). «‟Οπηηθν-ιεθηηθά‟ παίγληα ζηελ εηθφλα ησλ γξαπηψλ 

θεηκέλσλ». ην Ο. Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ (επηκ), Δηθόλα θαη Παηδί, 119-129. 

Θεζζαινλίθε: cannot not design publications. 

 Γθφβαξεο, Υ. (2001). Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Αηξαπφο 

 Γηαλλαθνχ, Β. (Δπηκ. 2008). Ο ιατθφο πνιηηηζκφο θαη ν ξφινο ηνπ ζηε δηδαθηηθή ησλ 

γισζζψλ. Σν παξάδεηγκα ηεο λέαο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο. Δπξσπατθό έηνο 

δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ. πλνκηιώληαο κε γιώζζεο θαη πνιηηηζκνύο. Πξαθηηθά 

Γηεζλνχο πλεδξίνπ 12-14/12/2008, Θεζζαινλίθε  



167 
 

 Γξφζδνο, . (2008). Οπηηθόο γξακκαηηζκόο θαη πνιπηξνπηθόηεηα. Ο ξόινο ησλ εηθόλσλ 

ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζην βηβιίν Γιώζζαο Β‟ Γεκνηηθνύ. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ΑΠΘ 

 Cook, V. (1993). Linguistics and second language acquisition. Macmillan press Itd, 

England 

 Cummins, J. (2005). Σαπηόηεηεο ππό δηαπξαγκάηεπζε.- Δθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ 

Δλδπλάκσζε ζε κηα θνηλσλία Δηεξφηεηαο, επηκ. θνχξηνπ Δ., κηθξ . Αξγπξή. 

Αζήλα: Gutenberg 

 Γακαλάθεο, Μ. (2002) Ζ Δθπαίδεπζε ησλ Παιηλλνζηνύλησλ θαη Αιινδαπώλ Μαζεηώλ 

ζηελ Διιάδα: Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζέγγηζε. Αζήλα: Gutenberg 

 De Saussure F., 1979: Μαζήκαηα Γεληθήο Γισζζνινγίαο (κεηάθξαζε Φ. Γ. 

Απνζηνιφπνπινπ): Παπαδήζε: Αζήλα 

 

 Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2006). «Ζ εηθφλα σο ζπγθείκελν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ 

πεξίπησζε ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ». 

ην Ζ ειιεληθή σο δεύηεξε μέλε, Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα, Μάηνο 2006), 198-209. 

Θεζζαινλίθε: University Studio Press. 

 Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2007). «Οπηηθφο γξακκαηηζκφο θαη γισζζηθή δηδαζθαιία: Μηα 

θξηηηθή αλάγλσζε ζηα λέα εγρεηξίδηα ηεο Γιψζζαο γηα ηελ Α΄Γεκνηηθνχ». 72-80, 

ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 148. 

 Eco U. (1988). Θεσξία ηεο εκεησηηθήο (Μεηάθξαζε Δ. Καιιηθαηίδε). Αζήλα: 

Γλψζε 

 Eco U. (1997). Ζ εκεηνινγία ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Θεζζαινλίθε: Μαιιηάξεο-

Παηδεία 

 Egan-Robertson, A. & Bloome, D. (2001). Γιώζζα θαη πνιηηηζκόο, κηθ. Μ. Καξάιε. 

Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 Θενδσξίδεο, Μ. (2006). «Σειεφξαζε θαη παηδί». 44-47, Δθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα, 78. 

 Halliday M.A.K (1994). An introduction to functional grammar. Arnold, London    

 Καςάιεο, Α. & Υαξαιάκπνπο, Γ. (1995). ρνιηθά Δγρεηξίδηα. Θεζκηθή Δμέιημε θαη 

ύγρξνλε Πξνβιεκαηηθή. Αζήλα: Έθθξαζε 

 Kramsch, C. (2001). Context and culture in Language Teaching. Oxford: Oxford 

University Press 



168 
 

 Κεζίδνπ Α, Υεηκαξηνχ Δ. (2000).«Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζπγθξηηηθήο πξνζέγγηζεο 

πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ» Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα ζηελ 

έξεπλα ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ζ.1-14. Πξαθηηθά εκεξίδαο ΚΔΒΗΓΔ. Θεζζαινλίθε 

 Κνδάηε, Ο. (2010). εκεηνινγία ηεο εηθόλαο. ύγρξνλε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε επί ηε 

βάζεη εηδηθώλ πεγώλ. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, Ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο. Θενινγηθή 

ρνιή, ηνκέαο Γνγκαηηθήο Α.Π.Θ 

 Κνηιηάξε, Α. (2005). Πνιπγισζζία θαη γισζζηθή Δθπαίδεπζε: Μηα 

θνηλσληνγισζζνινγηθή πξνζζέγγηζε. Θεζζαινλίθε: Βάληαο 

 Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ, Ο. (2005). «Δηζαγσγή». ην Ο. Κσλζληαληηλίδνπ-

έκνγινπ (επηκ.), Δηθόλα θαη Παηδί, 15-23. Θεζζαινλίθε: cannot not design 

publications. 

 Λάγηνο Β., Μαλίθα Γ., Μπνκπαξίδνπ Υ. (2007). Πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην 

ζύγρξνλν ζρνιείν. Μηα δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε (ρσξίο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζην 

http://epirus.sch.educonf-1/html/08.html) 

 Λαγφπνπινο, Α. (2002). «Ζ πξνβνιή ηνπ θφζκνπ, ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο αηζζεηηθήο 

ζηνλ αζηηθφ ρψξν». Πξαθηηθά ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, Γεκφζηα πλεδξία ηεο 8
εο

 

Μαΐνπ 2012. 

 Martinet, J. (1973): Chefs pour la semiologie. Paris: Seghers  

 Μπισλάθνπ-Κεθέ, Ζ. (2005). «Σαμηδεχνληαο κέζα ζηελ εηθφλα». ην Ο. 

Κσλζληαληηλίδνπ-έκνγινπ (επηκ.), Δηθόλα θαη Παηδί,. Θεζζαινλίθε: cannot not 

design publications, ζει. 557-568. 

 Νφκνο 2413/96: Οξγάλσζε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (ΦΔΚ 

124 η. Α/17.6.1996) 

 Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην – Σκήκα Αμηνιφγεζεο. (1999). Πιαίζην Αμηνιόγεζεο 

Γηδαθηηθώλ Δγρεηξηδίσλ. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

 Πιεηφο, Γ. (2005). Πνιηηηζκόο ηεο εηθόλαο θαη εθπαίδεπζε. Ο ξόινο ηεο εηθνληθήο 

ηδενινγίαο. Αζήλα: Πνιχηξνπνλ. 

 Πιεηφο, Γ. (2005). «Δθπαηδεχνληαο ηνλ ηειεζεαηή απφ ηελ ηειεφξαζε: ε κειέηε κηαο 

ηειενπηηθήο εθπνκπήο». ην Ο. Κσλζληαληηλίδνπ-έκνγινπ (επηκ.), Δηθόλα θαη 

Παηδί, 501-512. Θεζζαινλίθε: cannot not design publications. 

 Ρνπζνπιηψηε Θ. (2004). Ζ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο & σο Γεύηεξεο/ 

Ξέλεο γιώζζαο: νκνηόηεηεο, δηαθνξέο θαη αιιειεπίδξαζε πεδίσλ έξεπλαο, 



169 
 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή εξγαζία, Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ.  

 θνχξηνπ, Δ. & Κνχξηε- Καηζνχιε, Β. (2015). Γηγισζζία θαη Γηδαζθαιία ηεο 

Διιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο. Αζήλα: Διιεληθά Αθαδεκατθά ειεθηξνληθά 

ζπγγξάκκαηα θαη βνεζήκαηα.  

 ηακαηνπνχινπ Θ. (2007). Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ 

παηδηώλ κεηαλαζηώλ. Γηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Μειέηε 

πεξίπησζεο: ν Γήκνο Αζελαίσλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο: Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή  

 ηαχξνπ, Α. (2003). εκεησηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ Αμηώλ Πνιηηηζκνύ ζην ζρνιηθό 

εγρεηξίδην: Μαζεκαηηθά Γ΄ Γεκνηηθνύ, Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο. 

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, Πνιηηηζκηθέο πνπδέο εκεησηηθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο, Σκήκα 

Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

 Σάλεο, Γ. (2001). „‟Ζ Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο 

καζεηέο‟‟. ην forum ζπδεηήζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θφκβνπ ηνπ Κ.Δ.Γ 

 Σξχθσλα- Αλησλνπνχινπ, Ν. (2000). Δθαξκνγή ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο σο Ξέλεο/Γεύηεξεο γιψζζαο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 

ΑΠΘ, Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Σνκέαο Θεσξεηηθήο θαη 

Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο, Θεζζαινλίθεο 

 Turner, G. (1992). British Cultural Studies: An introduction. New York: Routledge 

 Τπνπξγηθή απφθαζε – Φ 10 / 20 / Γ 1 / 7- 9 – 99 γηα ηε  Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

–Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο  θαη Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ 

 Υατδνγηάλλνπ Υ. (2011). ρεδηαζκόο γισζζηθνύ καζήκαηνο γηα κε θπζηθνύο νκηιεηέο. 

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, ζρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ΠΣΓΔ, 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 

 Υαξαιακπάθεο, Υ. (2003). «Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη γισζζηθά ζηεξεφηππα» 

Γισζζνινγία, 15: 129-173 

 Υαηδεδάθε Α. (2001). Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο ζηηο 

«θαλνληθέο» ηάμεηο». ην ηεηξάδηα εξγαζίαο Νάμνπ γηα ηε δηγισζζία, επηκ. Δ. 

θνχξηνπ,73-89 

 Υαηδεζσηεξίνπ, Υ., Ξελνθψληνο, Κ. (2014). Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, πξνθιήζεηο, 

παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο θαη εηζεγήζεηο. Καβάια: αΨηα 

 Υνληνιίδνπ, Δ (1999). Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Γισζζηθόο 

Τπνινγηζηήο 1, 115-118. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο 



170 
 

 Υξηζηνδνχινπ Α. (2002). εκεησηηθή αλάιπζε μελόγισζζνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ: ε 

παξνπζίαζε πνιηηηζκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε εγρεηξίδηα ηηαιηθήο ,Γηδαθηνξηθή 

Γηαηξηβή. Θεζζαινλίθε: ΑΠΘ 

 Υξηζηνδνχινπ Α. (2003). εκεησηηθή αλάιπζε θαη πνιηηηζκόο ζηελ μέλε γιώζζα: 

εκεησηηθή αλάιπζε μελόγισζζνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ: Ζ παξνπζίαζε πνιηηηζκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζε εγρεηξίδηα ηηαιηθήο. Θεζζαινλίθε: University Studio Press 

 Υξηζηνδνχινπ, Α. (2007). εκεησηηθή θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα: Οη έλλνηεο ηνπ ρώξνπ 

θαη ηνπ ρξόλνπ ζηα εγρεηξίδηα ηεο Ηζηνξίαο θαη ησλ Θξεζθεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Θεζζαινλίθε: University Studio Press  

 Υξηζηνδνχινπ, Α. (2007). Αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο εηθόλαο ζηα εγρεηξίδηα μέλεο 

γιώζζαο. πλέδξην: «Convegno Tempus” Studi italiani e sistema universitario 

europeo», θφπηα, Φεβξνπάξηνο 2007  

 

Πεγέο από ην δηαδίθηπν: 

 Chadler D.  (1994). εκεησηηθή γηα αξράξηνπο (κηθξ. Μ. Κσλζηαληνπνχινπ).  

Σειεπηαία πξφζβαζε 15/01/2014 

 ΚΔΓ (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο). http://www.greeklanguage.gr/. Σειεπηαία 

πξφζβαζε 22/10/2015 

 Φεθηαθή Βηβιηνζήθε: Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηά Βίνπ 

Μάζεζε»http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/811.Σει.πξφζβαζε 

(4.11.2016):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greeklanguage.gr/
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/811


171 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Δπίπεδα Διιελνκάζεηαο  

Σα επίπεδα ειιελνκάζεηαο ζχκθσλα κε ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: 

Δπίπεδν Α1: Σν επίπεδν Α1 απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα απεπζχλεηαη 

ζε  παηδηά 8-12 εηψλ ελψ ην δεχηεξν ηκήκα είλαη γηα εθήβνπο θαη ελειίθνπο. Οη γεληθνί 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη γηα ην Α1 επίπεδν ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε παηδηά 8-12 εηψλ 

θαηαγξάθνληαη ζην επίζεκν site ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γισζζνκάζεηαο. χκθσλα κε ην 

ΚΔΓ ηα ελδηαθέξνληα θαη νη γισζζηθέο αλάγθεο ησλ ππνςεθίσλ απηήο ηεο ειηθίαο 

θαηαδεηθλχνπλ ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ην ίδην ην παηδί, ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην 

ζρνιείν, ηνπο θίινπο θαη ζπκκαζεηέο θαη άιια νηθεία πξφζσπα, ηε γεηηνληά, ηνπο ρψξνπο θαη 

ηνπο ηξφπνπο ςπραγσγίαο ηνπ. Ο ππνςήθηνο ζην επίπεδν απηφ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηθνηλσλεί ρξεζηκνπνηψληαο απιέο γισζζηθέο δνκέο, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, γηα ηνπο θίινπο θαη ζπκκαζεηέο ηνπ, λα αληαπνθξίλεηαη ζε θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

(ζπλαιιαγέο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ζην θπιηθείν, ζην πεξίπηεξν θηι.), λα δεκηνπξγεί επαθέο 

ζην νηθνγελεηαθφ θαη νηθείν πεξηβάιινλ (γεηηνληά, ζρνιείν) θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

δξαζηεξηνηήησλ (ςπραγσγία, αζιεηηζκφο). Πξέπεη λα κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη ζχληνκεο 

αλαθνηλψζεηο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αθνινπζψληαο απιέο νδεγίεο 

ησλ γνληψλ, ηνπ δαζθάινπ θηι. ε γισζζηθφ επίπεδν ν ππνςήθηνο ζην επίπεδν απηφ δηαζέηεη 

πεξηνξηζκέλα κέζα γηα λα αληηκεησπίδεη ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ζπλεζηζκέλσλ θαζεκεξηλψλ πεξηζηάζεσλ: έλα πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην νινθξάζεσλ 

(ιέμεηο, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ ηηο έρεη κάζεη θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί σο εληαία ζχλνια) θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη ζχληνκα, απιά θείκελα. ζν αθνξά ηνπο εθήβνπο 

θαη ελήιηθεο ηνπ Α1 επηπέδνπ αλακέλεηαη λα δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο πνπ ηνπο είλαη νηθείεο θαζψο θαη πνιχ βαζηθέο 

θξάζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. Ο ελήιηθαο πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ζπζηεζεί θαη λα ζπζηήλεη άιινπο θαη λα ξσηά θαη λα απαληά ζε εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία, φπσο ην πνχ κέλεη, ηα άηνκα πνπ γλσξίδεη θαη ηα 

πξάγκαηα πνπ θαηέρεη. Πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη κε απιφ ηξφπν, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ κηιάεη αξγά θαη θαζαξά θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

βνεζήζεη. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη γηα νηθεία πξφζσπα, λα αληαπνθξίλεηαη ζε θαζεκεξηλέο αλάγθεο (αγνξά αγαζψλ, 

επαθή κε ππεξεζίεο), λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο επαθέο 

(ζπζηάζεηο, πξνζθιήζεηο, ςπραγσγία). Ο ππνςήθηνο ζ‟ απηφ ην επίπεδν πξέπεη λα είλαη ζε 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/96
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ζέζε λα επηθνηλσλεί θαηά θχξην ιφγν πξνθνξηθά, θπξίσο ζε δηαπξνζσπηθέο επαθέο, αιιά θαη 

ζ‟ απηέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ ή ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

Καηά δεχηεξν ιφγν, φπνπ ρξεηάδεηαη, πξέπεη λα θαηαλνεί ηελ νπζία ή/θαη ζρεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο θεηκέλσλ γξακκέλσλ ζε πνιχ απιή θαη ζαθή γιψζζα θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν λα 

εθθξάδεηαη ν ίδηνο γξαπηά. 

Δπίπεδν Α2: Ο ππνςήθηνο ηνπ επηπέδνπ Α2 ραξαθηεξίδεηαη σο βαζηθφο ρξήζηεο ηεο 

γιψζζαο. Πξέπεη λα απνθηήζεη κηα βαζηθή ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ειιεληθή ζε 

νξηζκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ζε έλα επξχ κελ θάζκα γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

αιιά κε πνιχ απιφ ηξφπν. ‟ απηφ ην επίπεδν ν ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηε βαζηθή 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, δειαδή λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ειιεληθή γιψζζα ζηνλ 

πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ ιφγν, ηππηθφ ή θηιηθφ, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο θαη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί πξνηάζεηο θαη 

εθθξάζεηο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζπρλά θαη ζπλδένληαη κε πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο 

πιεξνθνξίεο, αγνξά, ςπραγσγία θηι. Πξέπεη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί ρξεζηκνπνηψληαο 

βαζηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο/ζπλζήθεο, πνπ απαηηνχλ απιή θαη 

άκεζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ νηθεία ζέκαηα. Αθφκε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα νηθεία, ξνπηίλαο ή άκεζεο αλάγθεο. 

Δπίπεδν Β1: Ο ππνςήθηνο ησλ επίπεδσλ ειιελνκάζεηαο Α1 θαη Α2 ραξαθηεξίδεηαη σο 

βαζηθφο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο. Σν επίπεδν Β1 είλαη ην πξψην ηεο ζεηξάο ησλ έμη επηπέδσλ 

γισζζνκάζεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ην ρξήζηε ηεο γιψζζαο αλεμάξηεην θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θνκβηθφ ζεκείν. Ο ππνςήθηνο απηνχ ηνπ επηπέδνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα 

θαη απνηειεζκαηηθά ζε ζπλεζηζκέλεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Ζ απηνλνκία ηνπ φκσο 

απηή εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ θαιή δηάζεζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. χκθσλα κε 

ην ΚΔΓ ζε απηφ ην επίπεδν ν ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη 

γισζζηθά ζε θαηαζηάζεηο άκεζσλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ε ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηαζεξή, πξνβιέςηκε θαη επαλαιακβαλφκελε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγψλ νη νκηιεηέο δεκηνπξγνχλ θαη δηαηεξνχλ θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο επαθέο. ε θαηαζηάζεηο έκκεζεο επηθνηλσλίαο, νη νκηιεηέο πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ νπζία θαη νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο ελφο πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ 

θεηκέλνπ. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα γλσξίδεη αθφκε ηηο ζρεηηθέο θνηλσληθέο ζπλήζεηεο, 

γισζζηθέο (λα γλσξίδεη ηνπο γισζζηθνχο ηξφπνπο γηα λα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ, λα 

απεπζχλεηαη ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ, λα παίξλεη ην ιφγν, λα νινθιεξψλεη ηελ επηθνηλσλία, λα 

επηιέγεη ην βαζκφ επηζεκφηεηαο ή νηθεηφηεηαο θηι.) θαη κε γισζζηθέο (λα γλσξίδεη ηνπο 
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ηξφπνπο θπζηθήο επαθήο, ρεηξαςία, θίιεκα, ρεηξνλνκίεο θηι.), λα είλαη εμνηθεησκέλνο σο έλα 

βαζκφ κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ 

θνηλσληθή δσή, ηηο βαζηθέο αμίεο θαη λννηξνπίεο. 

Δπίπεδν Β2: Ο ππνςήθηνο απηνχ ηνπ επηπέδνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αλεμάξηεηνο ρξήζηεο, κε 

κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ππνςήθην ηνπ επηπέδνπ Β1. 

Έρεη βειηηψζεη ηηο ήδε αλεπηπγκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα 

πξνεγνχκελα επίπεδα θαη απηφ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο. Πξνρσξάεη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην λα είλαη γισζζηθά απηνδχλακνο, έρεη 

επίγλσζε ησλ ιαζψλ ηνπ, δηνξζψλεη ηπρφλ παξαδξνκέο θαη αλαπηχζζεη ηθαλφηεηα ζπλερνχο 

ιφγνπ. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ειιεληθή γιψζζα κε 

επρέξεηα θαη απζνξκεηηζκφ, έηζη ψζηε ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο λα 

γίλεηαη ρσξίο πίεζε θαη δπζθνιία. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηηο θχξηεο ηδέεο πάλσ 

ζε ζπγθεθξηκέλα, αιιά θαη αθεξεκέλα ζέκαηα θαη λα ρεηξίδεηαη, επίζεο, πην ηερληθά ζέκαηα 

πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο εηδίθεπζήο ηνπ. Πξέπεη λα παξάγεη ιφγν κε ζαθήλεηα θαη 

ιεπηνκέξεηα πάλσ ζε επξχ πεδίν ζεκάησλ θαη λα εμεγεί κία άπνςε πάλσ ζε έλα ζέκα, 

παξνπζηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηάθνξσλ επηινγψλ. Δπίζεο , ζε 

απηφ ην επίπεδν ν ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη κε κεγαιχηεξε επειημία 

θαη εηνηκφηεηα ηηο θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ, φηαλ απηέο παξνπζηάδνπλ θάπνην 

πξφβιεκα ή παίξλνπλ κηα αλαπάληερε ηξνπή. Αθφκε, ν ππνςήθηνο ζε απηφ ην επίπεδν πξέπεη 

λα γλσξίδεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκπεξηθέξεηαη θαηάιιεια, ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο 

ζπλήζεηεο, γισζζηθέο θαη κε γισζζηθέο (γισζζηθέο κνξθέο επγελείαο, βαζκφο επηζεκφηεηαο 

ή νηθεηφηεηαο, ρεηξνλνκίεο, θπζηθή απφζηαζε θαη θπζηθή επαθή θηι.). Πξέπεη λα είλαη 

εμνηθεησκέλνο κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, θνηλσληθή δσή, βαζηθέο αμίεο θηι.), λα έρεη επίγλσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη εζίκσλ, θαζψο θαη ησλ παξεμεγήζεσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ απηέο ηηο δηαθνξέο. Καη θπζηθά πξέπεη λα έρεη επίγλσζε ησλ θπξηνηέξσλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηε δηθή ηνπ θνηλσλία θαη 

λννηξνπία θαη απηήλ ησλ θπζηθψλ νκηιεηψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.         

Δπίπεδν Γ1: Ο ππνςήθηνο απηνχ ηνπ επηπέδνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ηθαλφο ρξήζηεο. Οη 

γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα πξνεγνχκελα επίπεδα ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρεη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα (Effective Operational Proficiency). Έρεη πξφζβαζε 
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ζε έλα επξχ γισζζηθφ θάζκα, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα επηθνηλσλεί άλεηα θαη απζφξκεηα. 

Γεληθά, ηνλ ραξαθηεξίδεη επρέξεηα ζηε ρξήζε ζπλερνχο ιφγνπ. Οη γεληθνί εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη ζεσξνχλ φηη ν ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη 

γισζζηθά ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα εκπιαθεί, είηε σο επηζθέπηεο 

είηε σο πξνζσξηλφο θάηνηθνο ζηελ Διιάδα, ζηελ Κχπξν ή ζε πεξηνρέο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ε ειιεληθή γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο (ειιεληθέο θνηλφηεηεο ζε άιιεο ρψξεο) ή αθφκε αλ 

ζπλαληά ζηε δηθή ηνπ ρψξα επηζθέπηεο ή πξνζσξηλνχο αιιά θαη κφληκνπο θαηνίθνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εκπιαθεί, εθηφο 

απφ ηηο πξαθηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, είλαη απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πξνζσπηθή, άκεζε επηθνηλσλία κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θνηλσληθψλ 

επαθψλ ή ηελ άκεζε ή έκκεζε επηθνηλσλία ζηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ζε ζρέζε κε 

πνηθίινπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο (επηρεηξήζεηο, εθπαίδεπζε, πξφλνηα θηι.). Δηδηθφηεξα, ν 

ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλεη επξχ θάζκα θεηκέλσλ πξνθνξηθνχ 

ή γξαπηνχ ιφγνπ, ηα νπνία είλαη καθξνζθειή θαη απαηηεηηθά θαη λα αλαγλσξίδεη έκκεζεο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηά. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλνςίδεη πιεξνθνξίεο 

απφ δηάθνξεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο πεγέο, λα αλαζπγθξνηεί θαη λα παξνπζηάδεη κε ζπλνρή 

επηρεηξήκαηα θαη αλαθνξέο. Δπίζεο, πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθθξάδεηαη απζφξκεηα, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα αλαδήηεζε ησλ ζσζηψλ εθθξάζεσλ θαη κε ην βαζκφ 

ηππηθφηεηαο ή εγθαξδηφηεηαο πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ θάζε πεξίζηαζε. Γεληθά, πξέπεη 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά γηα θνηλσληθνχο, 

αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Πξέπεη λα κπνξεί λα εθθξάδεηαη πάλσ ζε 

ζχλζεηα ζέκαηα κε ζαθήλεηα, δνκή, ιεπηνκέξεηα, ρξεζηκνπνηψληαο κε απηνπεπνίζεζε 

ζπλδεηηθνχο θαη ζπλεθηηθνχο γισζζηθνχο κεραληζκνχο. 

Δπίπεδν Γ2: Ο ππνςήθηνο ηνπ επηπέδνπ απηνχ αλαθέξεηαη σο «απνιχησο ηθαλφο ρξήζηεο» 

θαη είλαη ζε ζέζε λα «κεηαδίδεη ιεπηέο ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο κε αθξίβεηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο επηηπρψο έλα επξχ θάζκα ηξνπνπνηεηηθψλ κεραληζκψλ. Καηέρεη 

ηδησκαηηθέο εθθξάζεηο θαη φξνπο ηεο θαζνκηινπκέλεο κε επίγλσζε ηνπ ζπλδεισηηθνχ 

επηπέδνπ ηεο ζεκαζίαο. Αλαηξέρεη θαη αλαδηαξζξψλεη γηα λα μεπεξάζεη θάπνηα δπζθνιία 

ηφζν νκαιά πνπ ν ζπλνκηιεηήο δχζθνια ην αληηιακβάλεηαη». Σν επίπεδν, ινηπφλ, ηεο 

γισζζηθήο επίδνζεο ηνπ ππνςεθίνπ ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα πςειφ. Γελ έρεη θακηά 

δπζθνιία θαηαλφεζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ θαη ν ίδηνο κπνξεί 

λα παξάγεη ζαθή, ξένληα ζσζηά δνκεκέλν ιφγν πξνθνξηθφ ή γξαπηφ. Έρνληαο έλα επξχ 
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ιεμηινγηθφ ξεπεξηφξην θαη ην γξακκαηηθφ έιεγρν πνιχπινθσλ δνκψλ, κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί ή λα ζπλνκηιεί άλεηα θαη θαηάιιεια ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο. χκθσλα κε ην ΚΔΓ ν  ππνςήθηνο ζην επίπεδν απηφ πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο νπνηαζδήπνηε πεξίζηαζεο, είηε 

πξφθεηηαη γηα αθξφαζε φπνπ ππάξρνπλ παξεκβνιέο, παξαπνηήζεηο, ζφξπβνη ηνπ 

πεξηβάιινληνο αθφκα θαη ηδηάδνπζα πξνθνξά ησλ (ζπλ)νκηιεηψλ, είηε πξφθεηηαη γηα 

θαηαλφεζε θαθήο εθηχπσζεο ή δχζθνινπ γξαθηθνχ ραξαθηήξα. πλεπψο, αλακέλεηαη λα 

κπνξεί λα θαηαλνεί κε επθνιία ζρεδφλ φια φζα αθνχεη ή δηαβάδεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηεο θαζνκηινπκέλεο, αζηείσλ θαη πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ. Πξέπεη επίζεο λα είλαη 

ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη φιεο ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ, πξνθνξηθέο ή γξαπηέο, κε άλεζε θαη 

αμηνπηζηία, έηζη ψζηε λα θάλεη πεξηιήςεηο αλαζπλζέηνληαο επηρεηξήκαηα θαη πεξηγξαθέο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ζπλεθηηθέο παξνπζηάζεηο, λα ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά νπνηνδήπνηε 

ζέκα ζην γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κε απζφξκεηε έθθξαζε θαη κεγάιε άλεζε θαη 

αθξίβεηα, δηαρσξίδνληαο ιεπηέο ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο αθφκα θαη ζε ηδηαίηεξα ζχλζεηεο 

πεξηζηάζεηο.  

ζν αθνξά ηε δνκή ησλ εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ νη ππνςήθηνη ζε φια ηα επίπεδα εμεηάδνληαη 

ζε ηέζζεξηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

θαη επηπιένλ «ρξήζε γιψζζαο» ζηα επίπεδα Β2, Γ1,Γ2.  Ζ πξνζζήθε ηνπ επηπιένλ κέξνπο 

ζηα ηειεπηαία επίπεδα έρεη σο ζηφρν λα ειεγρζεί ε επξχηεηα ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαη 

ιεμηινγηθψλ γλψζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη ζε θείκελα θαη εμεηαζηηθά 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν λα δηαπηζηψζνπλ αλ ν ππνςήθηνο γλσξίδεη θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα κνξθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά ζηνηρεία ζε δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ.  
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   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Σάμεηο Τπνδνρήο θαη ηα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα 

     Παξαθάησ παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε απφθαζε ηνπ ηφηε Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ θαη αθνξά Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε – Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σάμεσλ 

Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ ζηηο 7/9/1999: «Πξνθεηκέλνπ ε εθπαίδεπζε ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη 

ζπκκεηνρηθή- ελεξγεηηθή, ψζηε νη καζεηέο απηνί λα εληαρζνχλ νκαιά θαη ηζφξξνπα ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, δηακνξθψλεηαη 

έλα επέιηθην ζρήκα ζεζκηθήο θαη δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ζην χιινγν 

δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αθνχ 

ζηαζκίζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο λα επηιέμεη εθείλν ην ζρήκα πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη νπζηαζηηθά θαη απνδνηηθά. 

Σν ζεζκηθφ ζρήκα έρεη ηε κνξθή:           

 Σάμε Τπνδνρήο Η 

 Σάμε Τπνδνρήο ΗΗ 

 Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα 

 Γηεπξπκέλν σξάξην 

1.Φνίηεζε ζε Σάμε Τπνδνρήο (Σ.Τ.) 

Σν πξφγξακκα ηάμεσλ ππνδνρήο νινθιεξψλεηαη ζε δχν θχθινπο πνπ εληάζζνληαη κέζα ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ: 

 ηηο ηάμεηο Τπνδνρήο Η, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

σο δεχηεξεο γιψζζαο γηα καζεηέο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη ε θνίηεζε δηαξθεί έλα δηδαθηηθφ έηνο 

 ηηο ηάμεηο Τπνδνρήο ΗΗ, φπνπ εθαξκφδεηαη κηθηφ πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

γισζζνινγηθήο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ‟ απηέο θαη ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε ππνζηεξηθηηθή γισζζηθή 

δηδαζθαιία, ε θνίηεζε δηαξθεί κέρξη δχν δηδαθηηθά έηε, κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

θχθινπ Σ.Τ Η. 

2. Λεηηνπξγία Σ.Τ 

α) ν κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη Σ.Τ Η ή ΗΗ είλαη 9 θαη ν 

κεγαιχηεξνο 17. ε πεξίπησζε πνπ ζε γεηηνληθά ζρνιεία ππάξρνπλ καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ 

αλάγθε λα θνηηήζνπλ ζε Σ.Τ, κπνξνχλ λα κεηεγγξαθνχλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ 
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Δθπαίδεπζεο, ζε έλα ζρνιείν ζην νπνίν ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ίδξπζε Σ.Τ Η:  

Δηδηθφηεξα: 

Φνίηεζε ζε Σάμε Τπνδνρήο:  

Σν πξφγξακκα ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο νινθιεξψλεηαη ζε δχν θχθινπο πνπ εληάζζνληαη κέζα 

ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ: 

 ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο Η, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο θαη καζεζηαθήο πξνεηνηκαζίαο. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη κε 

παξάιιειε παξαθνινχζεζε κεξηθψλ καζεκάησλ ζηελ θαλνληθή ηάμε, φπσο: Φπζηθή Αγσγή, 

Δηθαζηηθή Αγσγή, Μνπζηθή Αγσγή, Ξέλε Γιψζζα, Δπέιηθηε Εψλε ή θαη άιιν κάζεκα 

ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ρνιηθφ χκβνπιν. 

Ζ θνίηεζε ζε Σ.Τ Η δηαξθεί κέρξη έλα δηδαθηηθφ έηνο. Δίλαη δπλαηή ηαρχηεξε επαλέληαμε 

καζεηή ζηελ θαλνληθή ηάμε έπεηηα απφ απφθαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σ.Τ Η θαη ηεο 

θαλνληθήο ηάμεο, αλ ζην ηέινο ηξηκήλνπ έρεη δεηρζεί φηη κπνξεί απξφζθνπηα λα 

παξαθνινπζήζεη φια ηα καζήκαηα.  

 ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο ΗΗ, φπνπ εθαξκφδεηαη κηθηφ πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

καζεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ‟ απηέο θαη ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία. Ζ 

θνίηεζε δηαξθεί δχν δηδαθηηθά έηε (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηξία) θαη επηδηψθεηαη λα είλαη 

ζπλερήο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ππνζηεξηθηηθή πξνζπάζεηα.  

3. Φνίηεζε ζε Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα (Φ.Σ) 

Σν πξφγξακκα ησλ Φ.Σ παξαθνινπζείηαη απφ καζεηέο παιηλλνζηνχληεο ή αιινδαπνχο πνπ 

είηε δελ θνίηεζαλ ζε Σ.Τ Η ή ΗΗ θαη αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο δπζθνιίεο είηε εληάρζεθαλ 

ζηα ππνζηεξηθηηθά γη‟ απηνχο κέηξα θαη παξαθνινχζεζαλ ηα ζρεηηθά καζήκαηα αιιά 

εμαθνινπζνχλ λα δπζθνιεχνληαη γισζζηθά θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ «θαλνληθή ηάμε». Ζ 

ιεηηνπξγία ησλ Φ.Σ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ.  

4. Λεηηνπξγία Φ.Σ 

Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα είλαη 3 θαη ν 

κεγαιχηεξνο 8. Μαζεηέο επξχηεξσλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην ίδην ζρνιείν, κε 

ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηελ ίδξπζε Φξνληηζηεξηαθνχ Σκήκαηνο. Δπίζεο κπνξνχλ λα 

ηδξχνληαη Φ.Σ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα θνηηνχλ ζε απηά καζεηέο ησλ πιεζηέζηεξσλ 
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ζρνιείσλ, αθνχ εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε ησλ γνλέσλ ηνπο. ηα Φ.Σ παξέρεηαη ππνζηεξηθηηθή 

δηδαζθαιία κέρξη 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα  απφ ηηο νπνίεο νη δχν δηαηίζεληαη γηα κειέηε. 

5. Πξφγξακκα ζπνπδψλ Φξνληηζηεξηαθνχ ηκήκαηνο 

Γηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θξίλεη φηη νη αιιφθσλνη 

καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο γισζζηθέο ή θαη καζεζηαθέο. Δπίζεο γίλεηαη κειέηε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα ηεο επφκελεο κέξαο δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα 

(ζχλνιν 10).  Ζ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαηά κάζεκα, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Φ.Σ, θαζψο θαη ε ρξήζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζνξίδνληαη απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. 

Γηδαθηηθό πξνζσπηθό 

Α) ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο δηδάζθνπλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ή πνπ απνζπψληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, 

φπσο θαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί. ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

δηδάζθνπλ κε πιήξεο σξάξην θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα κε πιήξεο σξάξην ή γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ ηνπο σξαξίνπ. Οη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη 

κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Δθπαίδεπζεο θαη δηδάζθνπλ κε σξάξην πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε πξφζιεςήο ηνπο. ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο δηδάζθνπλ θαηά πξψην 

ιφγν δηαζέζηκνη Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ίδηνη ζρνιείνπ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ θαη έρνπλ ηα 

απαξαίηεηα γηα ην έξγν απηφ πξνζφληα.  

Β) Ζ εμεηδίθεπζε ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, ε άξηζηε γλψζε ηεο 

ειιεληθήο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αιινδαπψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πνιχ θαιή γλψζε μέλεο 

γιψζζαο θαη θαηά πξνηίκεζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ, ε παξαθνινχζεζε 

ζρνιηθψλ ζεκηλαξίσλ, πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία, ζε Σάμεηο Τπνδνρήο ή 

Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα ινγίδνληαη σο πξνζφληα επηινγήο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο.  

Γ) ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα δηδάζθνπλ κφληκνη ή αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ηεο ίδηαο 

ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, άιιεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

σξαξίνπ ή κε σξηαία αληηκηζζία. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, πξνζιακβάλνληαη αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, σο σξνκίζζηνη.  

Γ) Γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη σο σξνκίζζηνη θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.  

 

 Δπνπηεία- Παηδαγσγηθή Καζνδήγεζε 
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Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ν νηθείνο πξντζηάκελνο έρνπλ ηε θξνληίδα θαη ηελ 

επζχλε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ απηψλ ζηελ έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα αιιά θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ θαη ησλ Φ.Σ ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ζρνιηθέο ζπλζήθεο ή ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ απηψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σ.Τ ή Φ.Σ πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε νη καζεηέο απηνί 

λα ππνζηεξηρζνχλ γισζζηθά θαη καζεζηαθά. 
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