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 Πεξίιεςε 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πην ζπρλά  θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν γίλνληαη 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη έξεπλεο (Καζθακαλίδεο & Νηίλαο 2004,  Νηίλαο & 

Εαξθνγηάλλε 2009, Σζηπιάθνπ & Υαηδεησάλλνπ 2010, Παπαδαραξίνπ, Φηεξληάηε, 

Αξράθεο & Σζάκε, 2013, Μαξσλίηε  & ηάκνπ, 2015, Αζαλαζηάδεο, 2016), νη 

νπνίεο εζηηάδνπλ ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ. Σα ηζρχνληα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ην ΓΔΠΠ (Τ.Α.  Γ2/21072β, ΦΔΚ304 – Β/13-03-03, 

2003) θαη ην ΑΠ (2011) ππνζηεξίδνπλ ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα θαη πξεζβεχνπλ 

φηη ζθνπφο ηνπ λεπηαγσγείνπ  είλαη λα βνεζήζεη ηα λήπηα λα  απνθηήζνπλ φζν ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξν βαζκφ επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη γισζζηθνχ-θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ (ΑΠ, 2011:205). Χζηφζν, αλ θαη ππάξρεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ απνπζηάδεη απφ ην ειιεληθφ λεπηαγσγείν.  

Όιεο νη δηδαθηηθέο «απφπεηξεο» πνπ έρνπλ γίλεη σο ηψξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

αθνξνχλ ζηελ πξφηαζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζε 

παηδηά πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν λεπηαγσγείν απνηειεί 

έλαλ αραξηνγξάθεην θαη ζπγρξφλσο πξνθιεηηθφ ρψξν αλαθνξηθά κε απηφ ην 

εξεπλεηηθφ πεδίν. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί έλα πξφγξακκα 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα, ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε παηδηά λεπηαγσγείνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο φηη  νη γισζζηθέο πνηθηιίεο (γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο, 

ιεηηνπξγηθέο) απνηεινχλ δσληαλφ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Κάλνληαο κία 

ζχληνκε απνηίκεζε ηεο παξέκβαζήο καο, ζα ιέγακε φηη απμήζεθε ε 

θνηλσληνγισζζηθή επίγλσζε ησλ παηδηψλ θαη φηη ηα παηδηά δείρλνπλ λα  απνδέρνληαη 

ηε γισζζηθή εηεξνγέλεηα σο θάηη θπζηθφ, αλ θαη έρνπλ ήδε ζρεκαηίζεη 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: γισζζηθή πνηθηιφηεηα, θξηηηθφο γξακκαηηζκφο, λεπηαγσγείν 
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Abstract 

 

It is observed, lately, that more and more research and proposals, even in Greece, are 

being focused towards the educational usage of linguistic varieties (Kaskamanidis & 

Dinas 2004, Dinas & Zarkogianni 2009, Tsiplakou & Hatziioannou 2010, 

Papazahariou, Fterniati, Arhakis & Tsami 2013, Maroniti & Stamou 2015, 

Athanasiadis, 2016). Σhe current analytical schedules, the ΓΔΠΠ (Τ.  Α.  

Γ2/21072β, ΦΔΚ304 – Β/13-03-03, 2003) and the ΑΠ (2011) support the linguistic 

variety and claim that the main goal of kindergarten is to help the kids acquire 

communication skills as well as linguistic-critical literacy (ΑΠ, 2011:205). 

However, even though the theoretical frame is set, the linguistic varieties are not 

being taught at all in kindergarten schools.  All efforts that have been recorded so far 

and are dealing with the proposal and implementation of linguistic varieties’ programs 

are all directed towards primary and middle school kids. The kindergarten schools are 

a challenge we have yet to explore as far as this research field is concerned. 

 The main goal of this paper is to present a critical literacy program regarding 

the linguistic varieties, which was designed and implemented on kindergarten kids, 

aiming at developing the linguistic awareness of the kids and proving that the 

linguistic varieties (geographical, social and functional) are a vital part of the Greek 

language.  Making a brief assessment of the project, we conclude that the kids’ 

sociolinguistic awareness did, in fact, increase and that they seemed to accept the 

linguistic heterogeneity as something natural even though they have already   created 

stereotypes as far as the linguistic varieties are concerned. 

 

Keywords:   linguistic variation, critical literacy, kindergarten
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Δηζαγσγή  

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα ηείλεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα λα απνθηά πξφζθνξν έδαθνο έλαληη ηεο γισζζηθήο 

νκνγελνπνίεζεο. Οη γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη δηάιεθηνη άξρηζαλ λα βγαίλνπλ απφ ην 

πεξηζψξην θαη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηδηαίηεξα ζεηηθφ πλεχκα σο θνξείο 

πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο αμίαο (Νηίλαο, 2015, ζ.167). Οη λέεο εθπαηδεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο  αληαλαθινχλ ηηο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θηλεκάησλ  ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, επαλαθέξνπλ ην ζέκα ηεο 

γισζζηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζήο ηεο (Νηίλαο & σηεξίνπ, 

2015,  ζ.124).  

Αθφκε, νη λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ζην γξακκαηηζκφ (literacy education), φπσο νη πνπδέο Νένπ 

Γξακκαηηζκνχ (New Literacy Studies· Gee 2000, κεηαμχ άιισλ), έρνπλ ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εμσζρνιηθψλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν (Μαξσλίηε, ηάκνπ & θ. ά, 2016, ζ.59). ηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο δπηηθνχ ηχπνπ, ηα παηδηά θαζεκεξηλά έξρνληαη ζε επαθή κε έλα πιήζνο 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ καδηθήο παηδηθήο θαη ελήιηθεο θνπιηνχξαο θαη ζπρλά 

απνηεινχλ «αθαλείο ηειεζεαηέο» ησλ θεηκέλσλ ηεο ελήιηθεο καδηθήο θνπιηνχξαο 

(Μαξσλίηε, ηάκνπ & θ.ά, 2016, ζ.59). Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, ηα κέζα καδηθήο 

θνπιηνχξαο απνηεινχλ κία ηδηαίηεξα ειθπζηηθή πεγή γισζζηθνχ πινχηνπ, ε νπνία 

δχλαηαη  λα αμηνπνηεζεί  ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηηο επηηαγέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζήξηαι θαη ηηο παηδηθέο ζεηξέο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ γηα λα θέξεη 

ηα παηδηά ζε επαθή κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληνγισζζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

πγρξφλσο, πξέπεη λα έρεη ππφςε φηη ζπλήζσο ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα 

αλαπαξίζηαηαη ζηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο ζηεξενηππηθά θαη ε αλαπαξάζηαζή 

ηεο ηείλεη λα πξνάγεη ηελ γισζζηθή νκνγελνπνίεζε θαη φρη ηελ εηεξνγέλεηα.  

Βαζηθφο, ινηπφλ, ζθνπφο ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο είλαη ε δεκηνπξγηθή 

ελζσκάησζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζηα πξνγξάκκαηα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο 

(Νηίλαο, 2015, ζ.168) κε ζθνπφ ηελ άξζε θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ 

πξνθαηαιήςεσλ. Κξίλεηαη απαξαίηεην νη καζεηέο καο λα εθνδηαζηνχλ κε φιεο 
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εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο θαη θξηηηθνχο ρξήζηεο 

φισλ ησλ εθθάλζεσλ ηεο γιψζζαο. Ζ αμηνπνίεζε, ηφζν ησλ γισζζηθψλ εκπεηξηψλ 

πνπ θέξνπλ νη καζεηέο, φζν θαη ησλ γισζζηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ γισζζηθψλ 

πνηθηιηψλ κέζα απφ ηε ινγνηερλία θαη ηα κέζα καδηθήο θνπιηνχξαο, αο απνηειέζεη 

κνριφ δεκηνπξγίαο πνιηηψλ ελφο θφζκνπ πνπ ζέβεηαη ηελ εηεξφηεηα. 

Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ είλαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ε 

νπνία  εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. θνπφο ηεο είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη δηαιέθηνπο θαη 

λα εληζρχζεη ηελ θξηηηθή γισζζηθή ηνπο επίγλσζε, κεηαζηξέθνληαο ηηο νπνηεζδήπνηε 

πξνθαηαιήςεηο θαη αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα. ην πξψην 

θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γιψζζα, ηηο δηαιέθηνπο, ηα ηδηψκαηα, ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

πνιηηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε γισζζηθή πνιπκνξθία, ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

θηλήκαηα θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ε πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ην ηξίην θεθάιαην 

γίλεηαη ε απνηίκεζε ηεο παξέκβαζεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 
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Κεθάιαην 1
ν
  

1.1 Γισζζηθή πνηθηιόηεηα 

Ζ ηδέα ηεο γισζζηθήο νκνηνγέλεηαο απνηειεί κηα παξσρεκέλε αληίιεςε γηα 

ηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Ζ γιψζζα είλαη έλαο δσληαλφο 

νξγαληζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάινπλ πνπ κηιηέηαη, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη επεξεάδεηαη απφ απηφ. Ζ γισζζηθή πνηθηιφηεηα κε ηηο 

πνιιέο ηεο δηαζηάζεηο απαζρφιεζε θαη απαζρνιεί έλα επξχ θάζκα εξεπλεηψλ 

γισζζνιφγσλ, θνηλσληνγισζζνιφγσλ θαη παηδαγσγψλ. Μία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο 

θαη απνδεθηέο ζήκεξα θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο είλαη απηή 

πνπ πξφηεηλε ν ιεηηνπξγηθφο γισζζνιφγνο, M.A.K Halliday, ε νπνία θαη δηαθξίλεη ηηο 

πνηθηιίεο ζε πνηθηιίεο ζύκθσλα κε ηνλ ρξήζηε θαη ζε πνηθηιίεο ζύκθσλα κε ηε ρξήζε 

(Νηίλαο, 2013, ζ. 266). 

Οη πνηθηιίεο κε βάζε ην ρξήζηε δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο: ηηο 

γεσγξαθηθέο (νξηδόληηα δηαζηξσκάησζε) θαη ηηο θνηλσληθέο (θάζεηε δηαζηξσκάησζε) 

θαη καο απνθαιχπηνπλ ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ νκηιεηή/νκηιήηξηαο. Ο ηξφπνο 

πνπ κηιά θάπνηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή ή αθφκα θαη ηε 

γεσγξαθηθή ηνπ πξνέιεπζε θαη αληαλαθιά ηελ θνηλσληθή ηάμε πξαγκάησλ κε ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δνκήο (Αξράθεο & Κνλδχιε, 2011, ζ. 92). 

Οη γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηηο δηαιέθηνπο θαη 

ηα ηδηώκαηα. Σα ηνπηθά ηδηψκαηα δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο απφ ηελ 

ΚΝΔ  ή απφ ηε δηάιεθην, ηεο νπνίαο απνηεινχλ  ππνδηαίξεζε (π.ρ. ην ηδίσκα ηεο 

Μάλεο) (Καθξηδή, Καηή & Νηθεθνξίδνπ, 1999, ζ. 103, Κακπάθε – Βνπγηνπθιή, 

2009, ζ. 29), νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εληνπίδνληαη ζε επίπεδν θσλεηηθήο θαη 

ιεμηινγίνπ (ι.ρ. βφξεην ηδίσκα) (Αξράθεο & Κνλδχιε, 2011, ζ. 58). Δπίζεο, ε ρξήζε 

ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε κηθξή γεσγξαθηθή έθηαζε. ε αληίζεζε κε ηηο δηαιέθηνπο, ησλ 

νπνίσλ ε ρξήζε έρεη κεγαιχηεξε έθηαζε θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ θνηλή 

γιψζζα είλαη εληνλφηεξεο (π.ρ. πνληηαθά) (Νηίλαο, 2013, ζ. 266). H δεκηνπξγία ηφζν 

ησλ ηνπηθψλ ηδησκάησλ φζν θαη ησλ δηαιέθησλ  είλαη απνηέιεζκα ηεο γεσγξαθηθήο 

απνκφλσζεο ή απφζηαζεο (Νηίλαο & Εαξθνγηάλλε 2009, ζ. 13 ζην Νηίλαο & 

σηεξίνπ, 2015, ζ. 125).  

Οη θνηλσληθέο πνηθηιίεο ή θνηλσληφιεθηνη άξρηζαλ λα απαζρνινχλ ηε 

γισζζηθή έξεπλα κεηά ηνλ πφιεκν θαη ηελ ππνρψξεζε ησλ γεσγξαθηθψλ δηαιέθησλ 
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(Καθξηδή, Καηή & θ. ά, 1999, ζ. 103). Υσξίδνληαη θαη απηέο ζε δχν θαηεγνξίεο,: ηηο 

θνηλσληνιέθηνπο θαη ηηο ηδηνιέθηνπο. Οη θνηλσληφιεθηνη αληαλαθινχλ ηελ θνηλσληθή 

– ηαμηθή ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε θαη νη ηδηφιεθηνη ηελ πξνζσπηθή πνηθηιία ή ην χθνο 

ελφο αηφκνπ (Νηίλαο, 2013, ζ. 266). Οη θνηλσληθέο πνηθηιίεο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσληθή δνκή κηαο θνηλσλίαο, φπσο ε  

ειηθία (π.ρ. γιψζζα ησλ λέσλ), ην θχιν (π.ρ. αξζεληθφο θαη ζειπθφο ηξφπνο νκηιίαο), 

ην επάγγεικα (π.ρ. λαπηηθνί, ρηίζηεο, κπνγηαηδήδεο), ηελ θνηλσληθή ηάμε (π.ρ. ιατθή 

γιψζζα, γιψζζα ηνπ πεξηζσξίνπ) θ. ά  (Καθξηδή, Καηή & θ.ά., 1999, ζ.103). Οη 

παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα δξνπλ ηαπηφρξνλα θαη λα δηακνξθψλνπλ ηελ ηδηφιεθην 

ηνπ θάζε ρξήζηε. 

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζήκεξα, αθελφο ιφγσ ηεο 

εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία (ΜΜΔ, Μέζα 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο) θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη, αθεηέξνπ, 

ιφγσ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ε ρξήζε ησλ γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ 

παξνπζηάδεη ζπξξίθλσζε. Σα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαιέθησλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ ηδησκάησλ ππεξθαιχπηνληαη απφ ηηο θνηλσληνιέθηνπο θαη ε ρξήζε ησλ 

ηνπηθψλ δηαιεθηηθψλ ζηνηρείσλ απνθηά θνηλσληθφ λφεκα, θαζψο δηαηεξείηαη απφ ηα 

θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ε ρξήζε ηνπο δχζθνια γίλεηαη αλεθηή απφ ηελ 

πξφηππε θαη θπξίαξρε γισζζηθή πνηθηιία (Αξράθεο & Κνλδχιε, 2011, ζ. 65).   

Αλαθεξφκελνη ζηελ πξφηππε γιψζζα κηαο θνηλφηεηαο ελλννχκε εθείλε ηελ 

γισζζηθή πνηθηιία, ε νπνία γηα ιφγνπο εμσγισζζηθνχο (θνηλσληθνχο, ηζηνξηθνχο, 

ηδενινγηθνχο θαη πνιηηηθνχο) έρεη θαζηεξσζεί, θσδηθνπνηεζεί θαη ζπζηεκαηνπνηεζεί 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην γξαπηφ ιφγν, ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθά ζηε δεκφζηα δσή 

κηαο ρψξαο  (Hudson,1980:32 – 34 ζην Γειβεξνχδε, 2001, ζ. 1). Ζ πξφηππε ή λφξκα 

ή standard γισζζηθή πνηθηιία απνηειεί ην κέζν ζπλελλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο, πεξηβάιιεηαη κε αίγιε θαη επηβάιιεηαη ζηε 

ζπλείδεζε φισλ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο σο ε εθθξαζηηθφηεξε, πιεξέζηεξε θαη 

ηειεηφηεξε πνηθηιία (Μήηζεο, 1996 ζ.ζ. 91 - 92) 

Οη πνηθηιίεο σο πξνο ηε ρξήζε ή ιεηηνπξγηθέο πνηθηιίεο (registers) 

πξνζδηνξίδνληαη απφ δηαθνξέο ζηε ρξήζε, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αλάινγα κε ηελ 

εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ζηελ νπνία πξαγκαηψλεηαη ν ιφγνο (Αξράθεο & 

Κνλδχιε, 2011, ζ. 88). Ο Halliday  δηαθξίλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο πνηθηιίεο ζε ηξεηο 

νκάδεο.  
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Οη πνηθηιίεο κέζνπ, φπνπ ε δηαθνξνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν ή ην κέζν 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία (π.ρ. πξνθνξηθφο, γξαπηφο, πβξηδηθφο ιφγνο 

(Hudson, 1980:48, Νηίλαο, 2013, ζ. 266) .  

Οη πνηθηιίεο ηόλνπ ή ύθνπο δειψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπλνκηιεηψλ θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ ιφγνπ ηνπο (ι.ρ. 

νηθείνο, επίζεκνο, αλεπίζεκνο, θηιηθφο ιφγνο) (Νηίλαο, 2013, ζ. 266). Οπζηαζηηθά ν 

φξνο «ηφλνο» ζρεηίδεηαη κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηππηθνχ θαη κε ηππηθνχ χθνπο 

(Αξράθεο & Κνλδχιε, 2011,ζ. 95). 

 Οη πνηθηιίεο πεδίνπ απνηεινχλ ηελ πην πξνθαλή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

πνηθηιίαο, θαζψο ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ή ηε θχζε ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο πξαγκαηψλεηαη ν ιφγνο (δεκνζηνγξαθηθφο, επηζηεκνληθφο 

ιφγνο θ.ά. ) (Αξράθεο & Κνλδχιε, 2011, ζ. 65). 

πλνπηηθά, ζα ιέγακε φηη ην πεδίν αλαθέξεηαη ζην «γηαηί» θαη ζην «γηα πνην 

πξάγκα» ιακβάλεη ρψξα κηα επηθνηλσλία, ν ηξφπνο αθνξά ην «πώο» θαη ην χθνο 

αθνξά ην «ζε πνηνλ» (δει. ην πψο ν νκηιεηήο νξίδεη ηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα ην άηνκν 

κε ην νπνίν επηθνηλσλεί) (Hudson, 1980, ζ. 50). 

 Οη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ πνηθηιηψλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αιιεινζπλδένληαη, θαζψο ν νκηιεηήο/νκηιήηξηα κπνξεί λα ελαιιάζζεη ην χθνο ηεο 

νκηιίαο ηνπ αλάινγα κε ην αθξναηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη (Καθξηδή, Καηή & 

Νηθεθνξίδνπ, 1999, ζ. 104). Οη  Halliday & Hasan (1985) δηεπθξηλίδνπλ φηη ππάξρεη 

ζηελή δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ πνηθηιηώλ ζύκθσλα κε ην ρξήζηε θαη ησλ πνηθηιηώλ 

ζύκθσλα κε ηε ρξήζε (Halliday & Hasan, 1985 ζην Αξράθεο & Κνλδχιε, 2011, ζ. 

93). Σα κέιε ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ κπνξνχλ λα κεηαβαίλνπλ ζηε ρξήζε  

θαη ελαιιαγή δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο.  Ο θάζε νκηιεηήο/νκηιήηξηα  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελαιιάζζεη 

ζπλεηδεηά ηε δηάιεθην κε ηελ πξφηππε γιψζζα αλάινγα κε ην χθνο ηεο 

επηθνηλσλίαο.  

πρλά, φκσο, ζηε γιψζζα εκθαλίδεηαη θαη κία άιιε πνηθηιία, ε 

ελδνζπζηεκαηηθή, ε νπνία δελ κπνξεί λα απνδνζεί μεθάζαξα νχηε ζην ρξήζηε νχηε 

ζηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Ο νκηιεηήο/νκηιήηξηα κπνξεί λα θάλεη ελαιιαγέο 

ζηελ πξνθνξά, ζηε ζχληαμε θαη ζην ιεμηιφγην ηνπ (π.ρ. κηιψ – κηιάσ, ζέιεηο – ζεο, 

αλ ζέιεηο – άκα ζέιεηο) ζρεηηθά ειεχζεξα θαη ζπλήζσο κε ζπλεηδεηά. Οη επηινγέο 

απηέο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ην χθνο ηεο επηθνηλσλίαο (επίζεκν – αλεπίζεκν, 
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γξαπηφο - πξνθνξηθφο ιφγνο) ρσξίο φκσο λα ηαπηηζηνχλ απφιπηα (Καθξηδή, Καηή & 

Νηθεθνξίδνπ, 1999, ζ. 104). 

Γηαπηζηψλεη ινηπφλ θαλείο φηη ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα αθνξά φια ηα κέιε 

κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο θαη νπζηαζηηθά αληαλαθιά ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ 

ππφβαζξν ηεο θνηλφηεηαο. Μέζα ζηελ ίδηα γισζζηθή θνηλφηεηα, θαλέλα κέινο δε 

κηιά κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ κηιά έλα άιιν κέινο, ππνζχλνια νκηιεηψλ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζηε θσλεηηθή, ην ιεμηιφγην θ.ιπ. φζν θαη ζην επίπεδν ηεο 

γιψζζαο, πνπ ην πξνζαξκφδνπλ αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (Νηίλαο & 

Γψηε, 2016, ζ. 20). Μπνξεί νη γεσγξαθηθέο δηάιεθηνη λα ζπξξηθλψλνληαη θαη λα 

ηείλνπλ λα εμαθαληζηνχλ, έξρνληαη φκσο λέεο δηαιεθηηθέο πνηθηιίεο θνηλσληθνχ θαη 

ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηε γισζζηθή 

εηεξφηεηα. H ηδηφιεθηνο ηνπ θάζε αηφκνπ πεξηέρεη εηεξφθιεηα γισζζηθά ζηνηρεία, 

πνπ ζπλαπνηεινχλ κηα ελφηεηα. πλεπψο, ε πεξηγξαθή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ ζε θαηεγνξίεο είλαη ηερλεηή θαη γίλεηαη γηα εξεπλεηηθνχο 

ιφγνπο (Γειβεξνχδε, 2001α, ζ. 1). 

 

1.2 Σηάζεηο απέλαληη ζηε γισζζηθή πνηθηιόηεηα  

 

Ζ γισζζηθή εηεξνγέλεηα απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο θαη απνηειεί 

δείθηε θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο. Παξόιν πνπ ε γισζζνινγηθή επηζηήκε ππνζηεξίδεη όηη 

θακία γισζζηθή πνηθηιία δελ είλαη αλώηεξε ή θαηώηεξε από θάπνηα άιιε ζε επίπεδν 

δνκήο ή ιεμηινγίνπ, ζπρλά νη νκηιεηέο δηαηππώλνπλ ηέηνηεο απόςεηο, νη νπνίεο 

αληαλαθινύλ ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο θαη όρη ηελ αληηθεηκεληθή εηθόλα ηνπ δπλακηθνύ 

κηαο γιώζζαο ή κηαο δηαιέθηνπ (Νηίλαο, 2013, ζ. 270).  

Οη ζηάζεηο ηφζν ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ φζν θαη ησλ νξγαλσκέλσλ 

θξαηψλ απέλαληη ζε κηα γισζζηθή πνηθηιία είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν. Οη ιφγνη 

πνπ επεξεάδνπλ ην θχξνο κηαο γισζζηθήο πνηθηιίαο δε ζρεηίδνληαη κε ηα γισζζηθά 

ζηνηρεία ηεο πνηθηιίαο, αιιά έρνπλ πνιηηηθφ, ηζηνξηθφ, ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ 

ππφβαζξν. Δίλαη νη ίδηνη ιφγνη πνπ αλήγαγαλ κία δηάιεθην ζε επίζεκε λφξκα, 

εμνβειίδνπλ θαη απνθεξχηηνπλ ηε ρξήζε ησλ δηαιέθησλ θαη ησλ θνηλσληνιέθησλ, 

θαιιηεξγψληαο ζηε ζπλείδεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο φηη ε πνηθηιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

είλαη θζαξκέλε θαη ρακεινχ θχξνπο. 
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Αλαηξέρνληαο ζηελ επξσπατθή ηζηνξία ζα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε, κεηά ηε Γαιιηθή θαη ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, νη ηδενινγίεο πνπ 

επηθξάηεζαλ πξνσζνχζαλ ηε γισζζηθή νκνγελνπνίεζε θαη ηε γισζζηθή αθνκνίσζε 

ησλ πνηθηιηψλ απφ ηηο πξφηππεο γιψζζεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Οη πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ εζληθά θξαηψλ πξνψζεζαλ 

ηε δεκηνπξγία ησλ επίζεκσλ γισζζψλ, ζηηγκάηηζαλ θαη πεξηζσξηνπνίεζαλ ηε ρξήζε 

ησλ «αζζελψλ» δηαιέθησλ. ην πιαίζην απηφ θαη ε εθπαίδεπζε, ε νπνία απνηειεί 

θνξέα ηεο επίζεκεο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο, αξλήζεθε λα απνδερηεί ηελ 

πνιπγισζζία ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηηγκάηηζε αξλεηηθά ηνπο ρξήζηεο  ησλ 

δηαιέθησλ. 

 

1.2.1 Ζ πνιπγισζζία ζηελ Δπξώπε 

 

Μεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο παξαηεξείηαη κία αιιαγή ζην ζθεληθφ ηεο γισζζηθήο νκνγελνπνίεζεο. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη απφ θαηαβνιήο ηεο κηα πνιχγισζζε θνηλφηεηα, ηεο νπνίαο 

ζηφρνο ήηαλ θαη είλαη ε ζπκπφξεπζε κέζα απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ Δ.Δ. 

αλαγλσξίδεη φηη νη γιψζζεο απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ιανχ θαη γη’ 

απηφ έρεη πξνβεί ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηνπ επξσγισζζηθνχ 

κσζατθνχ κέζα απφ ηε ζέζπηζε ζπκβάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο γισζζηθή πνιπκνξθίαο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ πξναγσγήο ηεο πνιπγισζζίαο.  

Οη επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ είλαη είθνζη ηέζζεξηο θαη είλαη νη επίζεκεο 

εζληθέο γιψζζεο ησλ είθνζη επηά κειψλ θξαηψλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2009, ζ. 5). 

Σν 2000 εγθξίζεθε ν ράξηεο ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ., ν νπνίνο ζην 

άξζξν 22 πξνβιέπεη ην ζεβαζκφ ζηε γισζζηθή πνιπκνξθία (Györffi, 2015, ζ. 1). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα επίζεκα θείκελα ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ δηαηίζεληαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε φισλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ζηηο είθνζη ηέζζεξηο γιψζζεο. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην ξφιν ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ηζφηηκεο  

γισζζηθήο πξφζβαζεο φισλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζηα επίζεκα έγγξαθα ηεο 

επηηξνπήο. Αθφκε, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αλαγλσξίδεη ηελ ηζνηηκία φισλ ησλ 

γισζζψλ θαη δίλεη ην δηθαίσκα ζηα κέιε ηνπ λα εθθξάδνληαη ζηελ επίζεκε γιψζζα 

ηεο επηινγήο ηνπο. Δπίζεο, έρεη πξνβιεθζεί λα κεηαθξάδνληαη φια ηα 

θνηλνβνπιεπηηθά έγγξαθα ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Έλσζεο (Györffi, 2015, 
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ζ. 4).  Χζηφζν, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, κνινλφηη έρεη πάλσ απφ ζαξάληα θξάηε - 

κέιε, έρεη κφλν δχν επίζεκεο γιψζζεο (αγγιηθή θαη γαιιηθή), ζηηο νπνίεο δεκνζηεχεη 

ηα θείκελά ηνπ (Πξνθίιε, 2001, ζ. 2). Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη επίζεκεο 

γιψζζεο εξγαζίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ είλαη επηζήκσο ηξεηο (αγγιηθή, γαιιηθή, 

γεξκαληθή), αιιά ζηελ νπζία είλαη δχν (αγγιηθή, γαιιηθή) (Πξνθίιε, 2001, ζ. 2). 

Αθφκε, ε θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

γίλεηαη ζηελ αγγιηθή, αιιά θαη ε δηάζθεςε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ζην 

Λνπμεκβνχξγν γίλεηαη πιένλ θαη ζηελ αγγιηθή θαη φρη κφλν ζηε γαιιηθή, φπσο 

γηλφηαλ παιηά (Πξνθίιε, 2001, ζ. 2). Καη ζε δηαδηθηπαθφ επίπεδν φκσο, ε αγγιηθή 

γιψζζα θαίλεηαη λα ππεξέρεη έλαληη ησλ άιισλ επίζεκσλ γισζζψλ ηεο Δ.Δ. 

 Γηαπηζηψλεη ινηπφλ θαλείο ηελ εγεκνληθή ππεξνρή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

έλαληη ησλ άιισλ γισζζψλ θαη, έρνληαο ππφςε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζχκθσλα κε 

ην Δπξσβαξφκεηξν ηνπ 1997, ε αγγιηθή είλαη ε επξχηεξα νκηινχκελε γιψζζα 

(53,7%) (Πξνθίιε,2001, ζ. 3), εχινγα δηεξσηάηαη θαλείο πνηνπο ηξφπνπο πηνζεηεί ε 

Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε γισζζηθή πνιπκνξθία, ηελ νπνία πξεζβεχεη ζην 

άξζξν 3 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ Δ.Δ. κηιηνχληαη, πέξαλ ησλ επίζεκσλ εζληθψλ 

γισζζψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ – κειψλ, πεξηζζφηεξεο απφ εμήληα άιιεο 

γιψζζεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, άιιεο ζε κηθξφηεξν θαη άιιεο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ, ελψ ζε απηέο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηηο γιψζζεο πνπ έθεξαλ νη 

κεηαλάζηεο ζηα πιαίζηα ηεο θηλεηηθφηεηαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2016, ζ. 1). Οη 

γιψζζεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο κεηνλνηηθέο θαη αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ 

αζζελψλ γισζζψλ (Πξνθίιε, 2001, ζ. 2). Ζ Δ.Δ. ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνληαο 

αληηιεθζεί ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην απηψλ ησλ γισζζψλ, έρεη πξνρσξήζεη ζηε 

ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνζηαζίαο ηνπο. Ο Δπξσπατθόο ράξηεο πεξηθεξεηαθώλ ή 

κεηνλνηηθώλ γισζζώλ θαη ε ύκβαζε  - Πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθώλ 

κεηνλνηήησλ είλαη νη δχν πνιπκεξείο ζπκβάζεηο πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ην 1998 θαη 

αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ (Σζηηζειίθεο, 2001, ζ. 2). 

Χζηφζν, γηα λα ηεζνχλ ζε ηζρχ απηέο νη ζπλζήθεο, ζα πξέπεη ηα θξάηε – κέιε πνπ ηηο 

ππέγξαςαλ λα ηηο πηνζεηήζνπλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην, θάηη πνπ δε γίλεηαη 

πάληα, ιφγσ ηνπ θφβνπ ησλ εζσηεξηθψλ  θαη εμσηεξηθψλ αληηδξάζεσλ (Σζηηζειίθεο, 

2001, ζ. 2). Δπίζεο, ππάξρεη θαη ην Δπξσπατθό Κέληξν  Δξεπλώλ Mercator γηα ηελ 

πνιπγισζζία θαη ηε γισζζηθή κάζεζε,  ην νπνίν είλαη ηκήκα ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ 
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πέληε θέληξσλ εξεπλψλ, πνπ εηδηθεχνληαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη κεηνλνηηθέο 

γιψζζεο ηεο Δ.Δ (Györffi, 2015, ζ. 3). 

Μείδσλ ζηφρνο ηεο Δ.Δ. είλαη ε πξναγσγή ηεο πνιπγισζζίαο ησλ πνιηηψλ, ε 

νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ ιηγφηεξν ηζρπξψλ γισζζψλ 

θαη ηελ εθπαίδεπζε (Πξνθίιε, 2001, ζ. 2). Γη’ απηφ ην ιφγν ε Δ.Δ. ρξεκαηνδνηεί κηα 

ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Erasmus+, Socrates, Lingua θιπ.), ηα νπνία 

πξνσζνχλ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε  μέλσλ γισζζψλ ζηελ Δ.Δ. Σν 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην «Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 2020» ζέηεη ηελ εθκάζεζε γισζζψλ 

σο πξνηεξαηφηεηα, θαζψο γισζζηθφο ζηφρνο είλαη θάζε επξσπαίνο πνιίηεο λα 

θαηέρεη δχν αθφκα γιψζζεο εθηφο απφ ηε κεηξηθή ηνπ (Györffi, 2015, ζ. 1). Αθφκε, 

κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ MLS θαη ARIANE,  πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ 

επηζηεκνληθψλ ιεμηθψλ θαη ηε κεηάθξαζε βηβιίσλ  ζε φιεο ηηο επξσπατθέο γιψζζεο 

(Πξνθίιε, 2001, ζ. 2). ηεξίδεη ην Δπξσπατθό Κέληξν ύγρξνλώλ Γισζζώλ (Györffi, 

2015:3), ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε Europeana, δηαζέηεη έλα 

δηαδηθηπαθφ παξαηεξεηήξην γηα ηελ πνιπγισζζία, πνπ νλνκάδεηαη Poliglotti4.eu 

(Györffi, 2015, ζ. 4)  θαη ζηεξίδεη ηελ πνιπγισζζία δηά ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Απφ ην 2001 έρεη ζεζπίζεη ηελ Δπξσπατθή 

Ζκέξα Γισζζώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο γίλνληαη εθδειψζεηο, νη νπνίεο 

πξνσζνχλ ηελ εθκάζεζε γισζζψλ (Györffi,2015,ζ.3).   

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ απνηειεί λεζίδα αηζηνδνμίαο γηα ηε δηαηήξεζε 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ πνηθηιηψλ, ε δεκηνπξγία ησλ νπνίσλ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ θηιειεπζέξσλ 

πνιηηηθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εγεκνληθή εμάπισζε ηεο 

αγγιηθήο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ γισζζψλ πίηδηλ θαη θξενιψλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ δεκηνχξγεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηνπηθψλ γισζζψλ κε ηελ αγγιηθή 

(ι.ρ.  ηα Singlish ζηε ηγθαπνχξε, ηα Taglish ζηηο Φηιηππίλεο). Όκσο, αθφκε θαη φηαλ 

απηή ε κίμε δελ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο θξενιήο, ζπρλά ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

ηνπηθή γιψζζα θαη νδεγεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ ηδηνιέθησλ θαη θνηλσληνιέθησλ, νη 

νπνίεο έξρνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα γεσγξαθηθά ηδηψκαηα πνπ «πεζαίλνπλ».  
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1.2.2 Ζ πνιπγισζζία ζηελ Διιάδα 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζα ιέγακε φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

γισζζηθήο εηεξφηεηαο απφ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή άπνςε παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Γεδνκέλνπ φηη κέρξη πξνζθάησο ε Διιάδα παξνπζηαδφηαλ σο 

κία εμαηξεηηθά νκνηνγελήο γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά θνηλφηεηα, ε ζπλάληεζε κε ηελ 

άιιε θσλή -σο ιφγν αιιά θαη σο πνιηηηζκφ- εκθαληδφηαλ σο πνιχ πξφζθαηα, κε δχν 

εθδνρέο (Α – Φ Υξηζηίδεο, 2001, ζ. 1). Ζ πξψηε αθνξνχζε ηηο ζηηγκαηηζκέλεο 

θνηλσληθά δηαιέθηνπο θαη γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο θαη ε δεχηεξε ζρεηίδνληαλ κε ηελ πνιπγισζζία θαη  ηε γισζζνκάζεηα 

ησλ Διιήλσλ αλαθνξηθά κε ηηο εγεκνληθέο επξσπατθέο γιψζζεο. Ζ αληίθαζε απηή 

δελ είλαη θάηη θαηλνχξην. Έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην γισζζηθφ δήηεκα, πνπ επί ελάκηζε 

αηψλα ηαιάληζε ηε ρψξα, αθήλνληαο ζην πεξηζψξην ηε γισζζηθή εηεξφηεηα, 

ππεξηηκψληαο ηελ ηζρπξή αξραηφηξνπε θαζαξεχνπζα (Νηίλαο, Υιαπνπηάθε & Γψηε, 

2011, ζ. 889). Σν ειιεληθφ θξάηνο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1830, επηδηψθνληαο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο «κηαο ηζρπξήο εζληθήο ηαπηφηεηαο» πξνψζεζε θαη επεδίσμε ηελ 

απαινηθή, ηνλ «θαζαξηζκφ» ηεο θνηλήο γιψζζαο απφ ηα ζηηγκαηηζκέλα αιιφγισζζα 

ζηνηρεία. Σα Σνχξθηθα, ηα Αξβαλίηηθα, ηα Βιάρηθα, ηα ιαβηθά θαη γεληθφηεξα φιεο 

νη κεηξηθέο γιψζζεο, ηδηαίηεξα ησλ θαηνίθσλ ηεο βφξεηαο Διιάδαο (Σζηηζειίθεο 

2001), αληηκεησπίδνληαλ απαμησηηθά απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο. Οη δηάθνξεο 

θπβεξλήζεηο «άθελαλ ζην πεξηζώξην ή απέθιεηαλ ην δήηεκα ηνπ ζεβαζκνύ ηεο 

γισζζηθήο εηεξόηεηαο» (Νηίλαο, Υιαπνπηάθε & Γψηε 2011). Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, επεξεαζκέλνη απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, αληηκεηψπηδε 

πεξηθξνλεηηθά ηνπο καζεηέο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχζαλ ζσζηά ηελ πξφηππε γιψζζα 

κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ  (Μήηζεο, 1996:93 -94). 

Γε ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα πνχκε φηη κέρξη ην 1976 ην ειιεληθφ θξάηνο 

επηρείξεζε «ηνλ απόιπην γισζζηθό εμειιεληζκό» (Νηίλαο & Ζιηάδνπ-Σάρνπ 2006), 

αθνινπζψληαο κηα ηδηαίηεξα βίαηε πνιηηηθή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα,   

θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ πνπ επέβαιε ε πλζήθε ησλ 

εβξψλ (1920), ππήξμαλ κφλν ηε δεθαεηία 1925-1935 θάπνηεο θηλήζεηο απνδνρήο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο εηεξνθσλίαο (Σζηηζειίθεο, 2001, ζ. 1). Ζ πλζήθε ηεο Λνδάλεο 

(1923) ζεκειηψλεη κέρξη θαη ζήκεξα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ. Απφ 
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ηε κεηαμηθή δηθηαηνξία θαη έθηνηε, ε κφλε κεηνλνηηθή γιψζζα ζηε ρψξα καο πνπ 

ραίξεη ζεζκνζεηεκέλεο λνκηθήο πξνζηαζίαο είλαη ε ηνπξθηθή, ε νπνία δηδάζθεηαη ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Θξάθεο (Σζηηζειίθεο, 2001, ζ. 2). ήκεξα ε Διιάδα ζηα 

πιαίζηα ηεο Δ.Δ. δείρλεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθψλ 

γισζζψλ θαη ε ππνγξαθή ηεο ζηελ Δπξσπατθή ζχκβαζε πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ησλ κεηνλνηήησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα. 

 Χζηφζν, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  δείρλεη λα είλαη αθφκε αλέηνηκν 

λα αληηκεησπίζεη ηε ζχγρξνλε πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη 

αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίεο νθείινληαη ζηηο λέεο παγθφζκηεο 

νηθνλνκηθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, δεκηνπξγνχλ λέεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη ηάμεηο ππνδνρήο, ηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία θαη ηα 

θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αθφκε θαη 

ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ σο πφινη γισζζηθήο αθνκνίσζεο. Ζ πξφζθαηε πάλησο 

εγθχθιηνο ηνπ YΠ.E.Π.Θ. (Φ1/22/Γ1/720 ηεο 14/9/99),  ε νπνία ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ απνηειεί 

κία ζαθή βειηίσζε ησλ κέηξσλ απηψλ: πεξηνξίδεη ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ πξνθίι ζε μερσξηζηέο ηάμεηο ζε έλα ζρνιηθφ έηνο ην πνιχ, ελψ 

παξάιιεια επηδηψθεη ηε ζπλχπαξμή ηνπο κε ηνπο/ηηο γεγελείο καζεηέο/-ηξηεο ζε κηα 

ζεηξά απφ καζήκαηα, θαζηεξψλεη ηε καζεζηαθή ππνζηήξημε ησλ αιιφγισζζσλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνπνηεί θαη κέζα ζηελ «θαλνληθή» ηάμε ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο/-ε κε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο. Δπίζεο, πξνβιέπεη ηελ πξναηξεηηθή δηδαζθαιία ηεο πξψηεο 

γιψζζαο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ απηψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο γηα 

ηέζζεξηο ψξεο εβδνκαδηαίσο, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ (Αγηαθιή & Υαηδεδάθε, 

2017,ζ. 1). Ο δξφκνο ηεο νξηζηηθήο απαιιαγήο απφ ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο 

αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο είλαη καθξχο.  

 

1.3 Ζ γισζζηθή πνηθηιία ζηε Λνγνηερλία 

 

ηε δηεζλή θνηλφηεηα έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζφξηζε θαη πξνζέδσζε  

θχξνο ζε κηα γισζζηθή πνηθηιία θαη ζπγρξφλσο ζπλεγφξεζε ζηελ αλάδεημή ηεο ζε 

πξφηππε πνηθηιία ππήξμε ε ινγνηερλία. Ζ ινγνηερλία, ζχκθσλα κε ηνλ Kress (1994 

ζην Νηηνχδε, 2011, ζ. 4), απνηειεί θνξέα θνπιηνχξαο θαη επηθνηλσλίαο θαη 
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ζπκβάιιεη ζηελ εζηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπγθξφηεζε ησλ αηφκσλ κηαο 

θνηλφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, ε ινγνηερληθή παξαγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ελφο ιανχ, πξνάγεη ηε ζπιινγηθή κλήκε θαη ελψλεη θάησ απφ 

κηα νκπξέια αλαγλψζηεο (Νηηνχδε, 2011, ζ. 4) πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα. Ζ ινγνηερλία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γισζζηθέο 

πνηθηιίεο κε ηξφπν ψζηε λα πξνάγεη ηε γισζζηθή νκνηνγέλεηα. πρλά, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε γισζζηθή εηεξνγέλεηα αλαδεηθλχεη ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο σο πξνο νξηζκέλεο πνηθηιίεο. ηελ Διιάδα εηδηθά, ε 

ινγνηερλία έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο έλαληη 

ηεο αξραηφπξεπεο θαζαξεχνπζαο, θαζψο έλα κεγάιν κέξνο ησλ ινγνηερλψλ 

(Δπηαλεζηαθή ρνιή) ζηήξημε ηε δεκνηηθή γιψζζα (Νηίλαο, 2013, ζ. 279). 

 Ο ινγνηέρλεο έρεη ηελ επειημία λα πιάζεη ηε γιψζζα αλάινγα κε ην κήλπκα 

πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ζηνλ αλαγλψζηε. Σν μερσξηζηφ χθνο ηνπ θάζε ινγνηέρλε  

απνηειεί ηε ινγνηερληθή ηνπ ηδηφιεθην. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ελζσκαηψλεη ν 

δεκηνπξγφο ζην έξγν ηνπ γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο, πξνάγεη είηε ηε γισζζηθή 

νκνηνγέλεηα είηε ηε γισζζηθή εηεξφηεηα. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηηο γεσγξαθηθέο 

δηαιέθηνπο, ε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζή ηνπο ζπλήζσο δελ απνηειεί πηζηή 

αλαπαξάζηαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο, αιιά  κία «πιαζηή δηάιεθην», ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πνηθηιίαο κε ζθνπφ ηε 

ζθηαγξάθεζε ηνπ ηξφπνπ νκηιίαο ελφο ραξαθηήξα (Νηηνχδε, 2011). Ο  αλαγλψζηεο, 

δηαβάδνληαο ην θείκελν ελφο ζπγγξαθέα, ζα πξέπεη «λα κπνξεί λα δηαθξίλεη  ηε 

δηάιεθην, ηελ θνηλσληόιεθην ζηελ νκηιία ησλ πξνζώπσλ θαη ζηελ αθήγεζε, λα 

εληνπίδεη ηα είδε ησλ θεηκέλσλ, θαζώο θαη ηα επίπεδα ιόγνπ (π.ρ. ιατθό, νηθείν, αξγθό, 

ρπδαίν) ζε ζρέζε κε ηελ ηδηόιεθηό ηνπο. Σν ζεκαληηθόηεξν όισλ δειαδή είλαη ν 

εληνπηζκόο ησλ επηπέδσλ ηεο απόθιηζεο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαθξηηή ε ηδηνπξνζσπία ηνπ θάζε ζπγγξαθέα.» (Εακπάθε, 2016, 

ζ. 19). 

Οη εθάζηνηε γισζζηθέο επηινγέο ηνπ θάζε ζπγγξαθέα αλαδεηθλχνπλ ην 

πξνζσπηθφ χθνο ηνπ θαη απνηεινχλ ζπλεηδεηέο θαη πξνζσπηθέο επηινγέο. Ο 

ινγνηέρλεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζδψζεη παξαζηαηηθφηεηα θαη δσληάληα ζην 

θείκελφ ηνπ, κπνξεί λα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ (λενινγηζκνί) θαη ζηε 

ρξήζε απνθιίλνπζσλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ. Ζ δπλακηθφηεηα ηεο γιψζζαο ηνχ 

δίλεη ηελ επειημία λα παξέκβεη δεκηνπξγηθά θαη λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο 
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ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο λένπο ή θαη ππάξρνληεο γισζζηθνχο πφξνπο. Οπζηαζηηθά, ζα 

ιέγακε φηη έλαο δεκηνπξγφο δηαζέηεη ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα αθελφο λα ρξεζηκνπνηεί 

ηνπο θαηάιιεινπο γισζζηθνχο πφξνπο αλάινγα κε ην κήλπκα θαη ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε (επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα) θαη, αθεηέξνπ, λα δεκηνπξγεί έλα θείκελν κε 

ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα θαηάιιειε γηα ην θεηκεληθφ είδνο πνπ εθπξνζσπεί 

(θεηκεληθή ηθαλφηεηα) (Εακπάθε, 2016, ζ. 22). 

 

1.4 Ζ γισζζηθή πνηθηιία ζηα ΜΜΔ 

ηηο κέξεο καο, ν ξφινο ηεο ινγνηερλίαο σο παξάγνληαο δηακφξθσζεο θαη 

επηβνιήο κηαο γισζζηθήο πνηθηιίαο έρεη εμαζζελίζεη θαη ηελ θπξηαξρία ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα έρνπλ πιένλ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ηα νπνία απφ ηα κέζα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα έρνπλ αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ  

θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, γισζζηθψλ -θαη φρη  κφλν- επηινγψλ ησλ 

αλζξψπσλ (Νηίλαο, 2013, ζ. 279). Ηδηαίηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνθαιεί εληχπσζε 

ε αιιαγή ζηάζεο ησλ ΜΜΔ απέλαληη ζηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο. ηε Μ. Βξεηαλία ν 

ζπληεξεηηθφο ξαδηνηειενπηηθφο ζηαζκφο BBC πινπνηεί απφ ην 2005 ην πξφγξακκα 

«Φσλέο», ζην νπνίν ελεπιάθεζαλ φινη νη ηνπηθνί ξαδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί, νη 

νπνίνη παξήγαγαλ πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ην ηνπηθφ γισζζηθφ ηδίσκα. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε θαη ηζηνζειίδα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη 

αθξναηέο/ηειεζεαηέο εκπινπηίδνληαο ην γισζζηθφ πιηθφ. Σν πιηθφ πνπ 

ζπγθεληξψζεθε θπιάζζεηαη ζηε Βξεηαληθή βηβιηνζήθε θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Leeds γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα (Νηίλαο, 2013, ζ. 280). Γηαπηζηψλεη, ινηπφλ, 

θαλείο ηελ αιιαγή ζηάζεο ησλ ΜΜΔ απέλαληη ζηε γισζζηθή εηεξφηεηα θαη απηφ 

είλαη ελζαξξπληηθφ.  

Σα ΜΜΔ έρνπλ ηε δχλακε θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ ηφζν ηε 

γισζζηθή νκνγελνπνίεζε θαη ηηο θπξίαξρεο γισζζηθέο ηδενινγίεο (Stuart – Smith, 

2006, ζ. 141-148, Archakis 2014, ζ. 47 ζην Αζαλαζηάδεο, 2016, ζ. 24), φζν θαη ηε 

γισζζηθή πνηθηιφηεηα. Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ν ιφγνο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο 

πξνσζνχζε ηε κνλνγισζζία θαη ν δηαιεθηηθφο ιφγνο ήηαλ ζηηγκαηηζκέλνο θαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Ζ ζηεξενηππηθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο «άιιεο θσλήο» ζηελ ηειεφξαζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο πξφηππεο 

πνηθηιίαο. 
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 Δηδηθά ζηελ Διιάδα, ε αλαπαξάζηαζε ησλ γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ ζηα 

θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο είρε αξλεηηθή ζπλππνδήισζε. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’50 

έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’80, αξρηθά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

ηειεφξαζε ζπλαληνχκε ραξαθηήξεο ησλ νπνίσλ ν ιφγνο αληιεί γισζζηθνχο πφξνπο 

απφ δηάθνξεο γισζζηθέο πνηθηιίεο. Οη δεκηνπξγνί, επηδηψθνληαο ηε δεκηνπξγία 

ρηνπκνξηζηηθψλ θαη αθειψλ ραξαθηήξσλ, επηιέγνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βφξεηνπ 

ηδηψκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε ηειενπηηθή ρξήζε ζπλδέζεθε κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

«επαξρηψηε / ρσξηάηε / βιάρνπ» θαη ακφξθσηνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδίσο κεηά 

ην 2000, κνινλφηη ζην ζεκεησηηθφ άμνλα νη ραξαθηήξεο απηνί πιένλ αλαπαξηζηψληαη 

πην ειθπζηηθά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ν ιφγνο ηνπο εμαθνινπζεί λα ζπλδέεηαη φρη 

κφλν κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε, ρσξίο σζηφζν λα 

δεκηνπξγεί αξλεηηθά αηζζήκαηα ζηνπο ζεαηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη ήξσεο ηεο ζεηξάο «Δπηά ζαλάζηκεο πεζεξέο» φπνπ νη  δηαιεθηφθσλνη 

ραξαθηήξεο αλήθνπλ ζηελ θαηψηεξε θνηλσληθή ηάμε. Οη ηάκνπ & Νηίλαο (2011), νη 

νπνίνη κειέηεζαλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ ζε ζεηξέο φπνπ γηλφηαλ ρξήζε 

γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2006 – 2007, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα  

φηη «ε ηειενπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ γισζζηθώλ πνηθηιηώλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

κέζα από ηνλ ηειενπηηθό ρεηξηζκό ηνπ γισζζηθνύ ηεο πινύηνπ απνθαιύπηεη ηνλ 

ηδενινγηθό ξόιν ησλ ΜΜΔ ζηε ζπγθξόηεζε κηαο θνηλήο εζληθήο ηαπηόηεηαο.» (ηάκνπ 

& Νηίλαο, 2011, ζ. 303). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, νη 

γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηε δηαθήκηζε. Οη δηαθεκηζηέο 

επέλδπζαλ ζην ιφγν ησλ δηαθεκίζεσλ, αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηηο γεσγξαθηθέο θαη 

ηηο θνηλσληθέο πνηθηιίεο. Δπέιεμαλ ηηο γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο γηα λα πξνζδψζνπλ 

απζεληηθφηεηα θαη λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ δέθηε. Οη Κνπξδήο & 

Πνιίηεο (2014) ζε έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη  ε αλαπαξάζηαζε ησλ δηαιέθησλ, 

ηφζν ζην γισζζηθφ φζν θαη ζην ζεκεησηηθφ άμνλα, έρεη θπξίσο ρηνπκνξηζηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Ζ επηινγή θαη 

ρξήζε φκσο ζπγθεθξηκέλσλ δηαιεθηηθψλ ζηνηρείσλ έρεη σο απνηέιεζκα, φρη ηε 

δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ, αιιά ηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

ζηηγκαηηζκφ (ηάκνπ, Αξράθεο & Πνιίηεο, 2015, ζ. 27). 

Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη γισζζηθέο πνηθηιίεο άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη θαη ζε θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά. Κη 
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εδψ νη δηαιεθηφθσλνη ραξαθηήξεο ζπλδένληαη κε ηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

θαη απεηθνλίδνληαη ζηεξενηππηθά (π.ρ. ν Μπάξκπαο ζηηο ηαηλίεο Cars 1 & 2). Οη 

ηάκνπ & Μαξσλίηε, ζε έξεπλα πνπ έθαλαλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά δηαθαηέρνληαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη 

ζηνπο δηαιεθηφθσλνο ήξσεο θαη δείρλνπλ ζαθή πξνηίκεζε γηα ηνπο ραξαθηήξεο πνπ 

κηινχλ ηελ πξφηππε πνηθηιία. Δπηζεκαίλνπλ φκσο φηη ε επηινγή ηνπο απηή εληζρχεηαη 

θαη απφ ηε ζεκεησηηθή αλαπαξάζηαζε απηψλ ησλ ραξαθηήξσλ (ηάκνπ, Αξράθεο & 

Πνιίηεο,  2015, ζ. 30). 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε απεηθφληζε ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ ζηα 

θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο ηειηθά δελ πξνσζεί ηε γισζζηθή εηεξνγέλεηα, αιιά ηελ 

πξφηππε γισζζηθή πνηθηιία. Ζ δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο απφ ηα κέζα 

καδηθήο θνπιηνχξαο θαηαδεηθλχεη ηνλ εγεκνληθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ ζχγρξνλσλ ηδενινγηθψλ ηαπηνηήησλ. 

 

1.5 Ζ γισζζηθή πνηθηιία ζην Γηαδίθηπν 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ απέλαληη ζηε 

γιψζζα, έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ έλαο πνιχ δπλακηθφο παξάγνληαο, ην δηαδίθηπν, ηνπ 

νπνίνπ ε εμάπισζε θαίλεηαη λα επλνεί ηελ αλάδεημε ηεο γισζζηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Σν δηαδίθηπν έρεη δηακνξθψζεη έλα λέν ηχπν επηθνηλσλίαο, ηελ 

«Δπηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή» (Computer – Mediated Communication), ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ ηχπν πβξηδηθνχ ιφγνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάκεημε 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Νηίλαο, 2013, ζ.283). Ο 

ηδηαίηεξνο απηφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηαπηφρξνλα πνιιά δηαθνξεηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Σα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (ι.ρ. facebook, twitter) απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απηνχ ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ην δηαδίθηπν απνηειεί έλαλ εμαηξεηηθά 

νηθνλνκηθφ ρψξν επηθνηλσλίαο κεηαμχ αηφκσλ, πνπ αλήθνπλ ζηηο ίδηεο εζλνηηθέο θαη 

θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίνη γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο (γεσγξαθηθή απφζηαζε) δελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξνζσπηθή επηθνηλσλία. Σν ζχγρξνλν δηαδίθηπν δηαζέηεη ηα 

απαξαίηεηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία εθκεδελίδνπλ ηηο απνζηάζεηο θαη 

επηηξέπνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία. Ο θάζε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη φπνην θαλάιη επηθνηλσλίαο (θνηλσληθά δίθηπα, email, blog, chat) ηνπ 
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αξέζεη θαη, κέζσ απηνχ, λα επηθνηλσλήζεη θαη λα θνηλσλήζεη ηηο απφςεηο ηνπ. ην 

λέν απηφ επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ, ν θάζε ρξήζηεο δηακνξθψλεη ν ίδηνο ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα εθθξαζηεί, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη ηηο ζπκβάζεηο κηα 

ηππηθήο επηθνηλσλίαο. ην δηαδίθηπν ππάξρεη ε ειεπζεξία έθθξαζεο απαιιαγκέλε 

απφ θάζε ηππνπνίεζε. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ην δηαδίθηπν πξνάγεη ηε 

γισζζηθή πνιπκνξθία, δίλνληαο ειεχζεξν ρψξν ζηνλ θαζέλα λα εθθξαζηεί 

δεκηνπξγηθά θαη δηαθνξεηηθά. 

 

1.6 Ζ γισζζηθή πνηθηιία ζηελ Δθπαίδεπζε 

1.6.1 Ζ γισζζηθή πνηθηιόηεηα ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ λεπηαγσγείνπ 

Αλαηξέρνληαο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην λεπηαγσγείν, 

γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφ φηη ηφζν ε γισζζηθή πνηθηιία φζν θαη ε  δηδαθηηθή ηεο 

αμηνπνίεζε είλαη δχν έλλνηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.  

Σν πξψην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην λεπηαγσγείν, ην νπνίν εθδφζεθε ην 

1962 (Γ. 494/1962, ΦΔΚ124), αλαθέξεη φηη ηα λήπηα ζα πξέπεη λα αζθεζνχλ «…ζηελ 

κεη’ επρέξεηαο θαη αλέζεσο ρξήζηλ ηεο Διιεληθήο γιώζζεο.» (ΦΔΚ 124, 1962, ζ.5). 

Αλαθεξφκελν ζε λεπηαγσγεία φπνπ θνηηνχλ μελφγισζζνη καζεηέο επηζεκαίλεη φηη ζα 

πξέπεη νη αζθήζεηο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο λα είλαη ζπζηεκαηηθφηεξεο ψζηε «…λα 

απνβιέπνπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ θνηλήλ νκηινπκέλελ». 

 Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1980 (Π.Γ. 476/1980: ΦΔΚ132) αλαθέξεη 

απιψο φηη ην λεπηαγσγείν «…νθείιεη λα δώζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο 

κία από ηηο πξώηεο ζέζεηο ζηηο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο.» (ΦΔΚ132, 1980, ζ. 5), 

πξνηείλνληαο λα αλαπηπρζνχλ πξφηππα γισζζηθήο έθθξαζεο κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αηνκηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη. 

 Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1989 (ΦΔΚ 208/1989,η. Α') ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο – εζηθήο αλάπηπμεο αλαθέξεη φηη ζηφρνο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ είλαη λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά πλεχκα απνδνρήο, θηιίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο απέλαληη ζηα παηδηά ηεο ρψξαο καο, άιισλ ρσξψλ, θαη ζηα παηδηά ησλ 

κεηνλνηήησλ ψζηε λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ νκάδα. ην βνήζεκα ηεο λεπηαγσγνχ: 

Βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ γηα ην λεπηαγσγείν, βηβιίν λεπηαγσγνύ (ΤΠΔΠΘ, 1990, ζ.ζ. 
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105-107) πξνηείλεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαηάξγεζε θάζε είδνπο δηαθξίζεσλ θαη 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηζηνξηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα ηε 

ζπδήηεζε ησλ δηαθνξψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. ην βηβιίν κάιηζηα, παξαηίζεηαη κία ηζηνξία, ε νπνία 

αθνξά ηε ζπλάληεζε ελφο ειιελφπνπινπ -πνπ κέλεη ζηελ Διιάδα- κε έλα 

ειιελφπνπιν ηεο δηαζπνξάο θαη παηδηά άιισλ ρσξψλ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ρηίζνπλ κία ζρέζε παξ’ φιεο ηηο δηαθνξέο πνπ ηνπο ρσξίδνπλ. Ζ ηζηνξία απηή 

απνηειεί ην κνλαδηθφ ςήγκα αλαθνξάο ζηε γισζζηθή πνηθηιία, πεξηνξίδνληάο ηελ 

ζην επίπεδν ησλ  δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ.  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο γιψζζαο ηνπ 1999 (ΦΔΚ 93/10-2-1999) 

ελζσκαηψζεθε ζρεδφλ απηνχζην ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ (ΓΔΠΠ) γηα ην λεπηαγσγείν, ην νπνίν ζεζπίζηεθε κε ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο (Τ. Α. Γ2/21072β, ΦΔΚ304 – Β/13-03-03, 2003) θαη είλαη ζε ηζρχ 

ζήκεξα. Σν ΓΔΠΠ (ΦΔΚ 304 – Β/13-03-03, 2003) γηα ην λεπηαγσγείν απνηειεί ην 

πξψην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αλαθέξεη φηη 

«Πξνθεηκέλνπ λα είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθό γηα όια ηα παηδηά 

ζα πξέπεη» κεηαμχ άιισλ «λα παξέρεη επθαηξίεο ζηήξημεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο 

θαη ηεο γιώζζαο όισλ ησλ παηδηώλ» (ΓΔΠΠ, 2003, ζ. 586). Σν βαζηθφ, θαηλνηφκν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε φισλ ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη εηδηθά ηεο γιψζζαο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη θαη 

θαιιηεξγείηαη κέζσ φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ ηάμε. Παξφια 

απηά, θαη ζε απηφ ην πξφγξακκα ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο έλα 

θνκκάηη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα απνδέρνληαη αλζξψπνπο κε 

δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο, πνιηηηζηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο θαηαβνιέο, λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα νηθνδνκνχλ δεζκνχο θηιίαο καδί ηνπο (ΓΔΠΠ, 2003, ζ. 600). ηνλ Οδεγφ ηεο 

λεπηαγσγνχ «Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί – δεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο» 

(Γαθέξκνπ, Κνπινχξε & Μπαζαγηάλλε, 2006), ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

επηθνηλσληαθήο κάζεζεο, γίλεηαη γηα πξψηε θνξά αλαθνξά ζηε γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα, ε νπνία αθνξά φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο γισζζηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

(γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο πνηθηιίεο). Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη «ζην ζύγρξνλν 

ειιεληθό ζρνιείν ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ σο πξνο ηε γιώζζα, ηε 
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ζξεζθεία θαη ηελ εζλόηεηα είλαη πιένλ αδηακθηζβήηεην γεγνλόο θαη έρνληαο απηό 

ππόςε νη λεπηαγσγνί πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ πξνώζεζε ηεο θπξίαξρεο πξόηππεο 

πξνθνξηθήο γιώζζαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ έλα πιαίζην ην νπνίν ζα ζέβεηαη θαη 

ζα αλαγλσξίδεη ηηο κεηξηθέο γιώζζεο (είηε πξόθεηηαη γηα μέλεο γιώζζεο, είηε γηα 

πνηθηιίεο ηεο εζληθήο γιώζζαο), ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο εζληθέο 

ηαπηόηεηεο όισλ ησλ παηδηώλ, ώζηε όια ηα παηδηά ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

λα αληηιεθζνύλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ ηελ έλλνηα ηεο πνηθηινκνξθίαο, όπσο ηε 

ζπλαληνύλ ζηε ζρνιηθή ηάμε , αιιά θαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν» 

(Γαθέξκνπ, Κνπινχξε & Μπαζαγηάλλε, 2006, ζ. 32). Καινχλ, ινηπφλ, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα  

ή ην ηνπηθφ ηνπο γισζζηθφ ηδίσκα θαη λα ηα ελζαξξχλνπλ, γηα παξάδεηγκα, λα πνπλ 

ζηε γιψζζα ηνπο ηνλ ηίηιν ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο ηξαγνπδηνχ, λα ηξαγνπδήζνπλ ην 

αγαπεκέλν ηνπο ηξαγνχδη, λα δηαβάζνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο παξακχζη θ.ά. 

(Γαθέξκνπ, Κνπινχξε & Μπαζαγηάλλε, 2006, ζ. 100), γηα λα δνπλ θαη ηα ππφινηπα 

παηδηά πψο αθνχγεηαη κηα δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή ηνπο γιψζζα (Γαθέξκνπ, 

Κνπινχξε & Μπαζαγηάλλε, 2006, ζ. 36). Δπίζεο, ην ζρνιείν ζχκθσλα κε ηε 

Φξαγθνπδάθε  (Φξαγθνπδάθε 2003
α
, ζζ. 22.21 & 26 ζην Γαθέξκνπ, Κνπινχξε & 

Μπαζαγηάλλε, 2006, ζ. 99), ζα πξέπεη λα είλαη ν ρψξνο, κέζα ζηνλ νπνίν ηα παηδηά 

ζα κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο, κε βάζε ηελ 

εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη λα θαηαιάβνπλ φηη ε ρξήζε ηεο πξφηππεο 

γιψζζαο παξάγεη δηαθνξεηηθά λνήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

γιψζζαο.  

Σν λέν αλαιπηηθφ  πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ 2011 γηα ην λεπηαγσγείν είλαη έλα 

πξφγξακκα, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη γηα ηε 

δηαηχπσζε ησλ βαζηθψλ ηνπ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ιακβάλεη ππφςε ηηο αιιαγέο πνπ 

έρνπλ ζπκβεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Αλαγλσξίδεη ηνλ απμεκέλν αξηζκφ δίγισζζσλ καζεηψλ, αιιά θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο γηα ηελ πηνζέηεζε 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηεο θηψρηαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ, πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηθαλά ηα άηνκα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επηηαγέο ηνπ 

21
νπ

 αηψλα (ΑΠ 1
ν
 Μέξνο, 2011, ζ. 5). Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, ζηηο βαζηθέο ηνπ 

αξρέο δηαηππψλεη φηη «θάζε παηδί είλαη κνλαδηθό θαη όηη όια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα 
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ζε κηα εθπαίδεπζε, ε νπνία ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηε γισζζηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.» ( ΑΠ 1
ν
 Μέξνο, 2011:5, Οδεγφο 

Δθπαηδεπηηθνχ, 2011, ζ. 20). Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε βαζηθή αξρή, πξνθξίλεηαη ε 

πηνζέηεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο,  ε νπνία επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηελ πνιπκνξθία ησλ ζχγρξνλσλ ηάμεσλ 

θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ παηδηψλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ή γισζζηθά πεξηβάιινληα (ΑΠ 1
ν
 Μέξνο, 2011, ζ. 47). 

Πξνηξέπεη, ινηπφλ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκβάινπλ ζηελ νκαιή έληαμε ησλ 

καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, αμηνπνηψληαο ηηο 

πξφηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ηα λήπηα ζηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα. Δπηδηψθεη ηελ έθζεζε φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ζε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο (έζηκα, παξαδφζεηο, γιψζζεο) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηέρλε, ηε 

ινγνηερλία, ην δξακαηηθφ παηρλίδη θαη –θπζηθά- ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο, θαζψο 

κφλν απηνί κπνξνχλ λα ηνπ παξέρνπλ έγθπξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην 

πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν (ΑΠ 1
ν
 Μέξνο, 2011, ζ. 49). ην 3

ν
 κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, φπνπ εμεηδηθεχεηαη θαη αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν θάζε καζεζηαθήο 

πεξηνρήο, ζηε καζεζηαθή πεξηνρή ηεο γιψζζαο γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ζέκα 

ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο πνπ καο πεξηβάιιεη. Δμαξρήο ηνλίδεηαη φηη ε θηινζνθία 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, 

«ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζε πνιηηηζκηθό πξντόλ (όπσο ι.ρ. ε γιώζζα) απνηειεί έλα 

πνιπεπίπεδν πιέγκα ηδενινγηθώλ, θνηλσληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ δηεξγαζηώλ» (ΑΠ 3
ν
 

Μέξνο, 2011, ζ. 203). Ζ γισζζηθή πνηθηιφηεηα (είηε αθνξά γισζζηθέο πνηθηιίεο, 

δηαιέθηνπο ηεο ειιεληθήο, είηε άιιεο γιψζζεο), ε νπνία ππάξρεη ελδερνκέλσο ζηελ 

ηάμε, αληηκεησπίδεηαη σο πινχηνο θαη απνηειεί έλαπζκα γηα ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο θαιιηεξγνχλ ην ζεβαζκφ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

θαη ζπκβάινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ, πνπ δελ έρνπλ ηελ 

ειιεληθή σο κεηξηθή γιψζζα (ΑΠ 3
ν
 Μέξνο, 2011, ζ. 205). Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηάδεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο «ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, αμίσκα, επάγγεικα, θύιν, γεσγξαθηθή πξνέιεπζε θηι), πνπ 

έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα επηθνηλσλία, όπσο απηά  απνηππώλνληαη ζην ιόγν ηνπο» 

(ΑΠ 3
ν
 Μέξνο, 2011, ζ. 204) θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν βνεζά ηα λήπηα λα 

απνθηήζνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν βαζκφ επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη 

γισζζηθνχ - θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 
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1.6.2 Κξηηηθόο γξακκαηηζκόο θαη γισζζηθή πνηθηιία: από ηνλ γξακκαηηζκό ζηνλ 

θξηηηθό γξακκαηηζκό 

Ση είλαη φκσο ν θξηηηθόο γξακκαηηζκόο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ζχγρξνλα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα; Ση άιιαμε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαθνξηθά κε ηηο 

γισζζνδηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη νδήγεζε ζηελ έληαμε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε; 

 Ο φξνο γξακκαηηζκόο είλαη ζρεηηθά λένο ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζπλδέζεθε κε ηνλ 

παιαηφηεξν φξν αιθαβεηηζκόο, ν νπνίνο πξνζδηφξηδε σο ζηφρν ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή (Γψηε, 2015,ζ. 15).  ηε ζπλέρεηα, ν φξνο 

άξρηζε λα αλαθέξεηαη θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο «ηε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ 

λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο  

επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηώληαο θείκελα γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ, θαζώο θαη ζε 

κε γισζζηθά θείκελα όπσο εηθόλεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα θ.ιπ.» (Μεηζηθνπνχινπ, 

2001, ζ. 209 ζην Γψηε, 2015,ζ. 16) θαη «ζηελ ηθαλόηεηα λα θαηαλνεί, λα εξκελεύεη 

θαη λα αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ιόγνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγεη κηα γθάκα εηδώλ ιόγνπ θαη, γεληθά, λα ειέγρεη ηε δσή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

δηα ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ» ( Υαηδεζαββίδεο, 2002, ζ. 139).  

 Ο γξακκαηηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ Gee (1993), είλαη έλαο θαηεμνρήλ 

θνηλσληθφο ζεζκφο κε πνιιαπιέο πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο πιεπξέο, 

πνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλαιφγσο ησλ θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ, ηεο ηζηνξηθήο 

ζηηγκήο θαη ησλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο (Γψηε, 2015, ζ. 16, Σνπξθνρσξίηε & 

Γξίβα, 2013, ζ. 51 ) θαη γη’ απηφ έρεη δηάθνξεο εθθάλζεηο. Δπηγξακκαηηθά, απηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε είλαη ν αλαδπόκελνο γξακκαηηζκόο, ν ζπκβαηηθόο 

γξακκαηηζκόο, ν νηθνγελεηαθόο γξακκαηηζκόο, ν ζρνιηθόο γξακκαηηζκόο, ν 

νπηηθναθνπζηηθόο γξακκαηηζκόο, ν ιεηηνπξγηθόο γξακκαηηζκόο, ν πνιηηηζκηθόο 

γξακκαηηζκόο θαη ν θξηηηθόο γξακκαηηζκόο.  

Σν 1984, ν Brian Street (Street, 1984 ζην Νηίλαο, 2013, ζζ. 286-287)  δηέθξηλε 

ην γξακκαηηζκφ ζε απηόλνκν, ν νπνίνο ζηεξηδφηαλ ζηελ άπνςε φηη ν γξακκαηηζκφο 

είλαη κηα θνηλσληθψο νπδέηεξε ηερληθή απφθηεζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, ε 

νπνία δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία θαη ε επηηπρία ζ’ απηήλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ 

καζεηή θαη ζε ηδενινγηθό, ν  νπνίνο ζηεξίδνληαλ ζηελ άπνςε φηη πίζσ απφ ηε δήζελ 
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νπδεηεξφηεηα ηνπ γξακκαηηζκνχ θξχβνληαη επηκειψο νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο ησλ καζεηψλ (Νηίλαο & Γψηε, 2016, ζ. 25). Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

πξνζεγγίζεηο αληηιακβάλνληαη ην γξακκαηηζκφ σο θνηλσληθή πξαθηηθή θαη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη κηα ζπλερήο αιιειεπίδξαζε ηνπ εμσζρνιηθνχ θνηλσληθνχ, 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ, πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζην γξαπηφ ιφγν, 

αιιά επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο (π.ρ. εηθφλα, ήρνο, θίλεζε, πβ. 

πνιπηξνπηθφηεηα) θαη ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο, πνπ νη καζεηέο/πνιίηεο 

ελεξγνπνηνχλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηχρνπλ ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ζηφρνπο 

(Νηίλαο & Γψηε, 2016, ζζ. 25-26). Οη θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

ηδενινγηθνχ γξακκαηηζκνχ απνηεινχλ ηε βάζε δηακφξθσζεο ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. 

 Ο θξηηηθόο γξακκαηηζκόο απνηειεί κία γισζζνδηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ επίδξαζε ηεο πζηεκηθήο Λεηηνπξγηθήο Γξακκαηηθήο ηνπ 

Halliday, ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο ηνπ Λόγνπ (Fairclough, 1995), ηεο Γισζζηθήο 

Δπίγλσζεο (Hawkins, 1987) θαη ηεο Κξηηηθήο Γισζζηθήο Δπίγλσζεο (Fairclough, 

1992) (Νηίλαο, 2015, ζ. 173). Έλαο απφ ηνπο πην νινθιεξσκέλνπο νξηζκνχο ηνπ 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη απηφο πνπ πξνηείλεη ν Baynham (2002): «O θξηηηθόο 

γξακκαηηζκόο δελ απνδέρεηαη σο θπζηθνύο ηνπο θπξίαξρνπο ζεζκνύο θαη ιόγνπο, αιιά 

ηνπο ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε. Πξάγκαηη, ε έλλνηα ηεο ακθηζβήηεζεο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο θξηηηθήο (ε νπνία αζθαιώο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ ιέμεσλ θξηηηθόο/θξηηηθή ‘βξίζθσ ζθάικα ζε θάπνηνλ ή ζε 

θάηη’). Kξηηηθή ζεκαίλεη λα αλαθαιύπηνπκε πώο ιεηηνπξγεί θάηη, λα κελ παίξλνπκε ηα 

πξάγκαηα σο δεδνκέλα, αιιά λα θνηηάκε θάησ από ηελ επηθάλεηά ηνπο, λα ζέηνπκε 

εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ: 

• Γηαηί ππάξρεη ή ζπκβαίλεη απηό; 

• Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ; 

• Σα ζπκθέξνληα πνηνπ ππεξεηεί; 

• Σα ζπκθέξνληα πνηνπ ππνλνκεύεη; 

• Πώο ιεηηνπξγεί; 

• Δίλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν ή ζα κπνξνύζε λα γίλεη 

δηαθνξεηηθά ή θαιύηεξα;» (Baynham, 2002, ζζ. 12-13 ζην Νηίλαο, 2015, ζ. 173). 
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 Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο 

απνβιέπεη, φρη κφλν ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία αηφκσλ ηθαλψλ λα πξνζαξκφδνπλ ην ιφγν ηνπο 

αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη, ζπγρξφλσο, λα κπνξνχλ λα 

ακθηζβεηνχλ, λα δηεθδηθνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κέζα ζηελ θνηλσλία. Έλα 

απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη ε θαιιηέξγεηα 

ζηξαηεγηθψλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο ηα άηνκα δελ απνδέρνληαη σο θπζηθνχο ηνπο 

θπξίαξρνπο ζεζκνχο, αιιά ηνπο ακθηζβεηνχλ, θαηαζθεπάδνληαο δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο ηνπ θφζκνπ (Σνπξθνρσξίηε  & Γξίβα, 2013,  ζ. 51). 

  ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε εθπαίδεπζε 

θαιείηαη λα δηακνξθψζεη πνιίηεο κε θξηηηθφ πλεχκα, ηθαλνχο λα αληηιακβάλνληαη 

αθελφο ηνλ ηξφπν θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη ηα θείκελα  

θαη αθεηέξνπ λα είλαη ζε ζέζε λα επηρεηξήζνπλ λα αιιάμνπλ ηελ θνηλσλία πνπ δνπλ 

(Νηίλαο, 2013, ζ. 290). Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ε παηδαγσγηθή ηνπ 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηεί ηελ θξηηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

γιψζζαο θαη ησλ λνεκάησλ ηεο θαη πξνσζεί ηελ εξεπλεηηθή δηδαζθαιία κέζσ ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε πνηθίιεο θεηκεληθέο πξαθηηθέο, κε ζθνπφ 

ηελ ηδενινγηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγηθή αλαζθεπή ηνπο, 

απαιιαγκέλα απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη ηδενινγίεο. 

Γχν είλαη νη βαζηθέο εθθάλζεηο ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ Κξηηηθνχ 

Γξακκαηηζκνχ. Ζ πξψηε είλαη γλσζηή σο θίλεκα ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ 

Γξακκαηηζκνύ κε βάζε ηα θεηκεληθά είδε θαη είλαη δηεζλψο γλσζηή σο ρνιή ηνπ 

χδλευ θαη ππνζηεξίδεη ηε ζηαδηαθή θαη ζπζηεκαηηθή κύεζε όισλ ησλ πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθώλ καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο γλώζεο –ζηνπο δηαθνξεηηθνύο 

ζεκεησηηθνύο πόξνπο πνπ δνκνύλ ηε γλώζε απηή– κέζα από ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο 

επαγσγήο θαη απαγσγήο, γιώζζαο θαη κεηαγιώζζαο, εκπεηξίαο θαη ζεσξίαο (Νηίλαο & 

Γψηε, 2016, ζζ. 41-42). 

 Ζ δεχηεξε είλαη ην γισζζνεθπαηδεπηηθφ θίλεκα ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ, ην 

νπνίν αλαπηχρηεθε απφ ηελ νκάδα ηνπ New London Group. Σν θίλεκα ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ δέρεηαη ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιόηεηα, ηελ θπξηαξρία ηεο ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη ζηνρεύεη ζην λα θάλεη ηνπο καζεηέο ηθαλνύο λα πξνζεγγίδνπλ δπλακηθά 

ηε κάζεζε (Νηίλαο & Γψηε, 2016, ζ. 42). Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ αλαδχζεθε απφ ηε δηαπίζησζε φηη ν θφζκνο αιιάδεη εμαηξεηηθά 
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γξήγνξα θαη ε εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δεκηνπξγεί έλα λέν, πνιχπινθν θαη 

πνιπηξνπηθφ πεξηβάιινλ. Οη παγθφζκηεο απηέο αιιαγέο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, 

πνιηηηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

παηδαγσγηθψλ ζηάζεσλ. Οη Πνιπγξακκαηηζκνί ππνζηεξίδνπλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ κε πνηθίια θεηκεληθά είδε κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ είλαη ε αλάπηπμε κηαο 

εθπαηδεπηηθά πξνζβάζηκεο ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο, κηαο κεηαγιψζζαο, πνπ λα 

εμεηάδεη ην λφεκα ζε πνηθίια πεδία, ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο θαη παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο  (Ρνγδάθε, 2012, ζ. 32). 

Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο απνηειεί ηελ πην ζχγρξνλε παηδαγσγηθή δηδαθηηθή 

πξφηαζε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο Κξηηηθήο Γισζζηθήο Δπίγλσζεο ησλ 

καζεηψλ. Ζ Κξηηηθή Γισζζηθή επίγλσζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηε δχλακε πνπ θξχβεηαη ζην ιφγν ηνπ νκηιεηή ή ηνπ ζπγγξαθέα, λα 

βξίζθνπλ ηξφπνπο ψζηε νη ίδηνη λα επηβάιινληαη ιηγφηεξν ζηνπο αθξναηέο ηνπο, λα 

κε δηαθφπηνπλ ηνλ ζπλνκηιεηή ή λα ηνλ δηαθφπηνπλ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν, λα 

δίλνπλ ζηνπο άιινπο ρξφλν γηα λα κηιήζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κία γισζζηθή πνηθηιία γίλεηαη λφξκα, ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη θπξηαξρνχλ ζηε δηάδξαζε θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ε γιψζζα δηακνξθψλεη ηελ αληίιεςή καο γηα ηνλ θφζκν (Ρνγδάθε, 2012, ζ. 

18). Δηδηθά ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα, ππφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο 

επίγλσζεο, απνθηά ην λφεκα ηεο εηεξνγισζζίαο. Γειαδή, δελ αλαθέξεηαη απιψο ζην 

πιήζνο ησλ πνηθηιηψλ, αιιά θαη ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληνγισζζηθψλ ζπζηεκάησλ κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο. 

(ηάκνπ,  2012, ζ. 24)  

ηα πιαίζηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

αλαθαιχςνπλ «πψο» ιεηηνπξγεί ε γιψζζα θαη «γηαηί» ιεηηνπξγεί έηζη. Απψηεξνο 

ζθνπφο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε δεκηνπξγία θξηηηθά ζθεπηφκελσλ αηφκσλ, 

πνπ κπνξνχλ λα αλαζηνραζηνχλ θξηηηθά, ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηελ θνηλσληθή θαη 

ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη λα κπνξέζνπλ λα επέκβνπλ θαη λα κεηαβάινπλ 

ηηο αληζφηεηεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο. Ζ γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα ησλ καζεηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο, 

θαζψο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ νη ίδηνη εξεπλεηέο ησλ θνηλνηήησλ ηνπο  

θαη ηεο γιψζζαο πνπ παξάγεηαη ζε απηέο (Νηίλαο & Γψηε, 2016, ζ. 45) θαη λα 
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απνκπζνπνηήζνπλ, κέζα απφ δεκηνπξγηθέο γισζζηθέο πξαθηηθέο, ηελ εγεκνλία ηεο 

πξφηππεο γιψζζαο.  

πλνπηηθά ζα ιέγακε φηη ν Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο είλαη έλα πξφγξακκα ην 

νπνίν πξνηείλεη ηξφπνπο επεμεξγαζίαο απζεληηθψλ θεηκέλσλ, δίλνληαο έκθαζε ζην 

πψο ηα θείκελα ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Νηίλαο & 

Γψηε, 2016, ζ. 43) θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζπλείδεζεο ησλ 

καζεηψλ, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηα θνηλσληνγισζζηθά θαηλφκελα φρη σο θπζηθά, 

δεδνκέλα θαη ζηαηηθά, αιιά σο πεδία ππφ δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπλερή κεηαβνιή 

(Fairclough 1989, ζ. 239, 1995, ζ. 222 ζην Σζηάκε, Φηεξληάηε & Αξράθεο, 2016, ζ. 

98 ). 

 Αμηνπνηψληαο ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ,  ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο αιιεινζπκπιεξνχκελεο θάζεηο (Kalantzis & Cope, 2001), ε 

γισζζηθή πνηθηιφηεηα κπνξεί λα ελζσκαησζεί:  

α) Σνπνζεηεκέλε πξαθηηθή, δειαδή εκβχζηζε ησλ καζεηψλ ζηελ εκπεηξία, 

έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, δηαηζζεηηθή γλψζε ησλ δηαθφξσλ 

λνεκάησλ  (ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηε 

γισζζηθή πνηθηιία), 

β) αλνηρηή δηδαζθαιία, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ξεηά νη καζεηέο φζεο 

γλψζεηο δηαηζζεηηθά θαηέθηεζαλ θαηά ην πξψην ζηάδην, κε ηε βνήζεηα θαη ηεο 

θαηάιιειεο κεηαγιψζζαο, 

γ) θξηηηθή πιαηζίσζε, δειαδή πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ παξαγφκελνπ λνήκαηνο (νη καζεηέο, κέζσ ηεο ζπδήηεζεο, 

κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηνπο ηδενινγηθνχο ιφγνπο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ππνηίκεζε 

ή ηελ ππεξηίκεζε ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ θαη λα ηνπο ζπλδέζνπλ κε ηελ 

θνηλσληνγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα), 

δ) κεηαζρεκαηηζκέλε πξαθηηθή, δειαδή κεηαθνξά ζε λέα πεξηβάιινληα ησλ 

θαηλνχξησλ γλψζεσλ (νη καζεηέο αλαπιαηζηψζνπλ ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα 

εθαξκφδνληάο ηελ ζε λέα ζπκθξαζηηθά πιαίζηα θαη δεκηνπξγνχλ λέα λνήκαηα) 

(Νηίλαο, 2013, ζζ. 296-297). 

 Οη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

δίλνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα, 

ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία δεκνθξαηηθψλ 
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πνιηηψλ, πνπ ζέβνληαη ηελ εηεξνγέλεηα θαη ζηνράδνληαη θξηηηθά ηηο ηζρχνπζεο 

αληηιήςεηο πνπ  ηελ αθνξνχλ.  
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Κεθάιαην 2
ν
  

Ζ Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

2.1 Σθνπόο ηεο παξέκβαζεο 

θνπφο ηεο παξέκβαζήο καο ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπίσλ ζε ζρέζε 

κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο. Δπηρεηξήζακε ινηπφλ λα απαληήζνπκε ζηα εμήο 

εξεπλεηηθά  εξσηήκαηα:  

 

 Μπνξνχλ ηα λήπηα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο 

(γεσγξαθηθέο θαη  θνηλσληθέο) ηεο γιψζζαο καο; 

 Μπνξνχλ ηα λήπηα λα αλαγλσξίζνπλ δηαηζζεηηθά ηφζν ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βνξεηνειιαδίηηθνπ ηδηψκαηνο ηεο πεξηνρήο καο 

φζν θαη άιισλ ηδησκάησλ; 

 Μπνξνχλ ηα λήπηα λα αλαγλσξίζνπλ ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί 

ε ρξήζε ησλ γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνηθηιηψλ ζηα θείκελα καδηθήο 

θνπιηνχξαο (ηειενπηηθά ζίξηαι, δηαθεκίζεηο, θηλνχκελα ζρέδηα, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο); 

 

2.2 Μεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο 

2.2.1 Γείγκα καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017 ζην 

βαζηθφ ππνρξεσηηθφ ηκήκα ηξία ηνπ 12
νπ 

λεπηαγσγείνπ Βέξνηαο. ην πξφγξακκα  

ζπκκεηείραλ είθνζη ηξία λήπηα, δέθα αγφξηα θαη δεθαηξία θνξίηζηα, ειηθίαο 5-6 

ρξνλψλ. Απφ ηα είθνζη ηξία λήπηα έλα ήηαλ αιβαληθήο θαηαγσγήο θαη κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ δελ ππήξρε δηαιεθηφθσλνο καζεηήο/ηξηα. Χζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

ζεκεησζεί φηη ε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Βέξνηαο ραξαθηεξίδεηαη γηα 

ηελ εηεξφηεηά ηεο. ηε Βέξνηα ζπλππάξρνπλ θαη ζπλδηαιέγνληαη αξκνληθά ηέζζεξηο 

κεγάιεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, ληφπησλ γεγελψλ Βεξνησηψλ, Βιάρσλ, Πνληίσλ θαη 

Μηθξαζηαηψλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηεο δσή 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ΚΝΔ. Παξφια απηά, φινη ζρεδφλ νη θάηνηθνη έρνπλ ζπγγελείο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο γισζζηθέο πνηθηιίεο ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο θαη 
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θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο. Σα παηδηά ινηπφλ, έξρνληαη αθνχζηα ζε επαθή κε ηηο 

γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη, κνινλφηη δελ είλαη ηα ίδηα ελεξγνί θαη 

ζπλεηδεηνί ρξήζηεο ηνπο, έρνπλ πξνζσπηθά βηψκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ 

πνηθηιηψλ. 

 Σελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ είρε ε 

εξεπλήηξηα, ε νπνία ήηαλ θαη ε λεπηαγσγφο ηνπ ηκήκαηνο. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε 

δηήξθεζε πέληε κήλεο (Γεθέκβξηνο 2016 – Απξίιηνο 2017) θαη δηαξζξψζεθε ζε ηξεηο 

θάζεηο. 

I. Πξν- θάζε 

II. Κχξηα θάζε 

III. Μεηά– θάζε  

Δηδηθφηεξα, ε πξν– θάζε ιεηηνχξγεζε σο νδεγφο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

πξφηεξσλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θχξηαο θάζεο ηεο παξέκβαζεο. Σα λήπηα ζπκκεηείραλ ζε κία δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ζπδήηεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ λεπίσλ, 

ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα. Ζ εξεπλήηξηα θαηέγξαςε ηηο απφςεηο ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο πνπ καο πεξηβάιινπλ. ηελ θχξηα θάζε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκαδηθέο θαη αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηηθέο κε ηνπο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο ηεο παξέκβαζεο. Γηα θάζε ζεκαηηθφ άμνλα ζρεδηάζηεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ήηαλ ζχκθσλεο κε ην κνληέιν ηεο δξαζηεξηνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη πξνήγαγαλ ηελ ελεξγφ– βησκαηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ. 

Δπίζεο, ζε απηή ηε θάζε ηα λήπηα είραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή θαη κε 

θπζηθνχο νκηιεηέο ησλ γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ πνπ δηεξεπλήζακε. Ζ κεηά- θάζε 

ιεηηνχξγεζε σο κεηέιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ εξεπλήηξηα δήηεζε απφ ηα παηδηά 

λα ζπκπιεξψζνπλ αηνκηθά εξσηεκαηνιφγηα πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αμηνιφγεζε 

ηφζν ηνπ πξνγξάκκαηνο φζν θαη ηεο δηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο θαη ησλ γλψζεσλ πνπ 

θαηέθηεζαλ. Δπεηδή ηα παηδηά δελ κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ κφλα ηνπο ην 

εξσηεκαηνιφγην, ε εξεπλήηξηα θαηέγξαθε ηηο απαληήζεηο ηνπ θάζε παηδηνχ.  
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2.2.2 Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δξαζηεξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε (task-based learning) (Willis 

1996, ζην Μαξσλίηε, Ακαξαληίδνπ & θ.ά. 2016, ζ. 2). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

θξίλεηαη θαηάιιειε γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζψο δηακνξθψλεηαη έλα 

πνιπηξνπηθφ, δηεπηδξαζηηθφ θαη παηγληψδεο πεξηβάιινλ κάζεζεο (Μαξσλίηε, 

Ακαξαληίδνπ & θ.ά. 2016, ζ. 2). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

επηλφεζεο ιχζεσλ, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο, ηε δηεπίδξαζε 

θαη ηελ ζπλαπφθαζε (Μαξσλίηε, ηάκνπ & θ.ά. 2016, ζ. 61). ηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία, ν φξνο δξαζηεξηόηεηα (task) ζπλδέεηαη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ εθηπιίζζνληαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο θαη έρνπλ σο θχξην ζηφρν, ηφζν ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο (θξηηηθήο) 

ζθέςεο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, φζν θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζχλζεζεο 

θαη ηεο εχξεζεο ιχζεο ζε θάπνην πξφβιεκα (Van den Branden 2006, Willis & Willis 

2007 ζην Μαξσλίηε & θ.ά., ζ. 61). Έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο,  

ππνζηεξίδνπλ νη Porter-Ladousse (1987) θαη Jacobs (1988), δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζε δηεξεπλεηηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη λα εληζρχζνπλ ηε δεκηνπξγηθή 

ηνπο έθθξαζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα (Μαξσλίηε & θ.ά., 2016, ζ. 3), ζε αληίζεζε κε 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία δε ιακβάλεηαη ππφςε ην 

καζεζηαθφ ζηηι θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο (Γξίβα & έκνγινπ 2013 ζην Μαξσλίηε & θ.ά., 2016,  ζ. 3) 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε δξαζηεξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία νξγαλψλεηαη θαη πινπνηείηαη ζε ηξία βαζηθά ζηάδηα: 

α) Πξν-ζηάδην/ ηάδην Πξνεηνηκαζίαο: ζε απηφ ην ζηάδην επηδηψθεηαη 

ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ε πξνεηνηκαζία 

ηνπο γηα ην ζέκα ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ έλα πνιπηξνπηθφ πιαίζην, 

φπνπ πεξηέρνληαη νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζα θεληξίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ (Dornyei 2001, ζην Μαξσλίηε & θ.ά. 2016, ζ. 62).  
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β) ηάδην Κύξηαο Γξαζηεξηόηεηαο: θχξηνο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε 

νκαδηθή εξγαζία, φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε 

δξαζηεξηφηεηα, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα δηεπηδξάζνπλ, λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη θαη ππνζηεξίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα, 

παξέρνληαο βνήζεηα θαη αλαηξνθνδφηεζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο, 

θάπνηεο νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο «δεκηνπξγίεο» ηνπο ζηελ νινκέιεηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ, ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη αλάδξαζε θαη 

θαζνδήγεζε, φηαλ ρξεηαζηεί. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «αλαθνξάο» θαη ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηεο θάζε νκάδαο, πξνηξέπεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα 

εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα ζπγθξίλνπλ ηα «έξγα» ησλ νκάδσλ θαη λα 

ζρνιηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα (Μαξσλίηε & θ.ά. 2016, ζ. 62). 

γ) Μεηα-ζηάδην: ε απηφ ην ζηάδην, νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά ζηνηρεία ζε 

δξαζηεξηφηεηεο (θξηηηθήο) γισζζηθήο επίγλσζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθπθιψλνπλ ηε 

λεναπνθηεζείζα γλψζε θαη ηελ αλαπιαηζηψλνπλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα (Μαξσλίηε & θ.ά. 2016, ζ. 62). 

 

2.2.3 Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο θαη κπνξεί κε θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ καζεηέο 

Α΄ Γεκνηηθνχ. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνεγήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

αλάινγσλ πξνγξακκάησλ (Αζαλαζηάδε 2016, Μαξσλίηε & θ.ά. 2016,  Πνιίηεο & 

Κνπξδήο, 2014, Σζάκε & θ.ά., 2016, Φηεξληάηε & θ.ά. 2016, θ.ά.). Γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο επηιέρζεθε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε δξαζηεξηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, ε νπνία πξνζαξκφζηεθε ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

Δηδηθφηεξα: 

ην Πξν- ζηάδην επηρεηξήζεθε ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 

ησλ παηδηψλ θαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

πνιπηξνπηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο (πξνβνιή βίληεν, παξαθνινχζεζε 

δηαθεκίζεσλ, αθξφαζε ηξαγνπδηψλ, παηρλίδηα). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ 

ζηαδίνπ είραλ σο ζθνπφ λα εμνηθεηψζνπλ ζηαδηαθά ηα παηδηά κε ην ππφ δηεξεχλεζε 
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ζέκα θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θχξηαο 

θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηελ Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα επηδηψρζεθε ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπίσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο (γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο) θαη ε αλάδεημε ηνπ 

ζηεξενηππηθνχ ηξφπνπ πξνβνιήο ησλ ηδησκάησλ ζηηο ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη 

δηαθεκίζεηο. Μέζα απφ ηελ αθήγεζε παξακπζηψλ θαη ηελ επαθή κε θπζηθνχο 

νκηιεηέο ησλ πνηθηιηψλ πνπ κειεηήζακε, ηα λήπηα γλψξηζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

βνξεηνειιαδίηηθνπ ηδηψκαηνο ηεο πεξηνρήο καο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνληηαθήο 

δηαιέθηνπ. Παξαθνινχζεζαλ απνζπάζκαηα ηειενπηηθψλ ζεηξψλ θαη εμνηθεηψζεθαλ 

κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο άιισλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο. Οη ζπδεηήζεηο ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο βνήζεζαλ ηα παηδηά αθελφο λα αληηιεθζνχλ ην ζθνπφ πνπ 

εμππεξεηεί ε ρξήζε ησλ γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνηθηιηψλ ζηα θείκελα καδηθήο 

θνπιηνχξαο θαη, αθεηέξνπ, ελίζρπζαλ ηελ θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζή ηνπο. Αξθεηέο 

δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ νκαδηθέο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ, ψζηε λα επέιζεη ε γλσζηηθή ζχγθξνπζε θαη 

λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο (αηνκηθή ή νκαδηθή)  ηα 

λήπηα παξνπζίαδαλ ηα έξγα ηνπο θαη επηρεηξεκαηνινγνχζαλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο. 

ηε θάζε ηεο Κξηηηθήο Αλαπιαηζίσζεο ζθνπφο καο ήηαλ ε εκπέδσζε ηεο 

λεναπνθηεζείζαο γλψζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο κε θξηηηθφ ηξφπν ζε λέν πιαίζην. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ήηαλ νκαδηθέο θαη είραλ αλαηξνθνδνηηθφ 

ραξαθηήξα. Σα λήπηα θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκηνπξγηθνχ ηχπνπ 

δξαζηεξηφηεηεο (δσγξαθηθή, δξακαηνπνίεζε, παηρλίδηα ξφισλ, δεκηνπξγία 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ mp4), νη νπνίεο ηνπο επέηξεςαλ λα εθθξαζηνχλ 

δεκηνπξγηθά, λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα πνπ καο πεξηβάιιεη. 

Οη δηαζηάζεηο ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο, ζηηο νπνίεο εζηηάζακε θαηά ηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε είλαη ν ρψξνο σο νξηδφληηα (γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο) θαη σο 

θάζεηε (θνηλσληθέο πνηθηιίεο: θνηλσληθή ηάμε, γιψζζα ησλ λέσλ, ιεηηνπξγηθέο 

πνηθηιίεο: επίζεκν, αλεπίζεκν χθνο) δηαθνξνπνίεζε (Μαξσλίηε, θ.ά. 2016, ζ. 63).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ε παξέκβαζή καο δνκήζεθε γχξσ απφ 

ηνπο παξαθάησ ζεκαηηθνχο άμνλεο: 
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 Μαζαίλνπκε γηα ηηο γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο καο 

(Γηάξθεηα: 16 δηδαθηηθέο ψξεο)  

 Γλσξίδνπκε ηηο γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο κέζα απφ 

θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο  (Γηάξθεηα: 6 δηδαθηηθέο ψξεο) 

  Μαζαίλνπκε γηα ηηο θνηλσληθέο πνηθηιίεο: ιφγηεο ιέμεηο ζε 

θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο γηα παηδηά (Γηάξθεηα: 4 δηδαθηηθέο ψξεο) 

  Γλσξίδνπκε ηηο θνηλσληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πνηθηιίεο 

(θνηλσληθή ηάμε, γιψζζα ησλ λέσλ, επίζεκν – αλεπίζεκν χθνο νκηιίαο) κέζα 

απφ θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο (Γηάξθεηα: 8  δηδαθηηθέο ψξεο) 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ 

ζεκαηηθψλ αμφλσλ κε βάζε ηα ηξία ζηάδηα ηεο δξαζηεξηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. 

Πξν– θάζε: 

                       Πξνζηάδην: Δηζαγσγηθή δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα. ηφρνο: ε αλίρλεπζε θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπκε 

ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

Σα παηδηά παξαθνινχζεζαλ ζην YouTube ην παξακχζη ηεο Φξηθαληέιαο. ην ηέινο 

ηνπ παξακπζηνχ παηδηά απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο ηξαγνπδνχλ ζηε Φξηθαληέια 

ηα θάιαληα ηεο πεξηνρήο ηνπο. Πξηλ ηξαγνπδήζνπλ, ιέλε ζηε Φξηθαληέια πνηα 

θάιαληα ζα πνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ιφγν, ν νπνίνο παξαπέκπεη ζην αληίζηνηρν 

ηνπηθφ ηδίσκα. Σε δεχηεξε θνξά πνπ παξαθνινχζεζαλ ην παξακχζη ηα παηδηά, 

εζηηάζακε ζηα απνζπάζκαηα πνπ καο ελδηέθεξαλ θαη ξσηήζακε ηα παηδηά εάλ ν 

ηξφπνο νκηιίαο ησλ εξψσλ έρεη θάηη δηαθνξεηηθφ. ηε ζπλέρεηα, ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο ηα παηδηά ξσηήζεθαλ: εάλ πηζηεύνπλ όηη όινη νη άλζξσπνη κηινύλ κε ηνλ ίδην 

ηξόπν θαη εάλ μέξνπλ αλζξώπνπο πνπ κηινύλ δηαθνξεηηθά (Βι. Παξάξηεκα 1).  
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Κύξηα Φάζε  

1
νο

 άμνλαο:  Οη γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο καο 

1. Τν ηνπηθό βεξνηώηηθν ηδίωκα  

Πξνζηάδην: Δηζαγσγηθή δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα: λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην 

ηνπηθφ γισζζηθφ ηδίσκα. 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

                          Αθεγεζήθακε ζηα παηδηά ην παξαδνζηαθφ βεξνηψηηθν παξακχζη «Ζ 

Σζηθαίκο» θαη ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηη δηαθνξεηηθφ 

έρεη απηφ ην παξακχζη ζε ζρέζε κε ηα άιια παξακχζηα πνπ δηαβάδνπκε. Οη 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαηαγξάθηεθαλ (Βι. Παξάξηεκα 2). 

1
ε
  Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα:  

ηφρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  ηνπηθνχ ηδηψκαηνο. 

Γηάξθεηα: 3 ψξεο 

Οκαδνπνηήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηψκαηνο (βφξεηνο θσλεεληηζκφο) 

πνπ εληφπηζαλ ηα παηδηά θαη θαηαγξάθηεθαλ, θάησ απφ θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ηδηψκαηνο, ιέμεηο πνπ εληφπηζαλ ηα παηδηά. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, 

μαλαδηαβάζηεθαλ  ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα ηνπ παξακπζηνχ, ηα νπνία θίλεζαλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά έθηηαμαλ ιεμηθφ κε ηηο ιέμεηο ηνπ ηδηψκαηνο πνπ 

βξήθαλ (καληά, ηζθάι, παξαζπξφπνπιν, λνπξίηζα, καιινχδηα, πνδαξνχδ’).  

Αθνινχζεζε δξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ, δσγξαθηθή απνηχπσζε ησλ ζθελψλ 

ηεο ηζηνξίαο θαη κεηαθνξά ηνπ παξακπζηνχ ζηελ ΚΝΔ. Σν έξγν ησλ παηδηψλ 

ηνπνζεηήζεθε ζηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο. 

2
ε
  Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα:  

ηφρνο: Να έξζνπλ ζε επαθή κε ην ηνπηθφ γισζζηθφ ηδίσκα θαη λα εληνπίζνπλ    

ζπγθεθξηκέλα  κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Γηάξθεηα: 2 ψξεο 
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                        Αθεγεζήθακε ζηα παηδηά ην παξαδνζηαθφ βεξνηψηηθν παξακχζη «Σνπ ρξπζό 

ηνπ πιη». Αξρηθά, ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαηαγξάθηεθε ην αθεγεκαηηθφ πιαίζην 

ηεο ηζηνξίαο θαη ηα παηδηά ηελ αλαδηεγήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, εζηηάζακε ζηα κέξε 

ηνπ παξακπζηνχ, ηα νπνία θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη πξνζπαζήζακε λα 

εληνπίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βφξεηνπ θσλεεληηζκνχ, ηα νπνία είραλ εληνπίζεη  

ζε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Ζ λεπηαγσγφο θαηέγξαςε ζε ραξηί ηηο ιέμεηο πνπ 

εληφπηζαλ ηα παηδηά. Σα παηδηά δσγξάθηζαλ ηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο πνπ ηνπο άξεζε 

θαη πξνζπάζεζαλ λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπ. ε νκάδεο δσγξάθηζαλ ηε ζθελή ηεο 

ηζηνξίαο πνπ ζα ήζειαλ λα δξακαηνπνηήζνπλ. 

 

                        Γξαζηεξηόηεηεο Αμηνιόγεζεο – Κξηηηθήο αλαπιαηζίσζεο: 

                        Γηάξθεηα: 3 ψξεο 

                        1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

                        ηφρνο: Σα λήπηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηε λέα γλψζε πνπ απέθηεζαλ, ζε 

ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπηθνχ ηδηψκαηνο, κεηαθέξνληαο έλα γλσζηφ 

παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη  απφ ηελ ΚΝΔ ζην ηνπηθφ ηδίσκα.  

                          Ζ λεπηαγσγφο απήγγεηιε ζηα παηδηά ην γλσζηφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη «Νηίιη, 

ληίιη, ληίιη». Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ θαη δσγξάθηζαλ ηα 

πξφζσπα ηνπ πνηήκαηνο. ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ηνπνζέηεζαλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο 

ζηε ζεηξά θαη πξνζπάζεζαλ λα απαγγείινπλ ην ηξαγνχδη. Σελ επφκελε κέξα, έρνληαο 

ππφςε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπηθνχ ηδηψκαηνο ηεο πεξηνρήο (ηα νπνία 

έρνπλ αλαξηεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ζηνλ πίλαθα αλαθνξάο), ηα λήπηα επηρείξεζαλ λα 

απαγγείινπλ ην ηξαγνχδη, πηνζεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηψκαηνο. Σα παηδηά 

πεηξακαηίζηεθαλ κε δηάθνξεο εθδνρέο θαη, αθνχ θαηέιεμαλ ζε κία, θαηαγξάθηεθε ε 

πξνζπάζεηά ηνπο. 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα (ζπλέληεπμε) 

ηφρνο: Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά έλαλ απζεληηθφ νκηιεηή ηνπ ηδηψκαηνο. 

  Πξνζθαιέζηεθε ζηελ ηάμε κία θπξία, ε νπνία γλσξίδακε φηη κηιάεη ην ηνπηθφ 

ηδίσκα θαη δεηήζακε ηε βνήζεηά ηεο, ψζηε λα κεηαηξέςνπκε ην πνίεκα «Νηίιη, ληίιη, 
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ληίιη» απφ ηελ ΚΝΔ ζην ηνπηθφ ηδίσκα. Σα λήπηα αξρηθά ππέβαιαλ ζηελ νκηιήηξηα 

θάπνηεο εξσηήζεηο (βι παξάξηεκα 3), ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είραλ 

απνθαζίζεη ζηελ νινκέιεηα. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ 

απήγγεηιαλ ην ηξαγνχδη θαη ξψηεζαλ ηελ νκηιήηξηα αλ ην είπαλ θαιά. Απηή ηνπο 

επαίλεζε γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη ην απήγγεηιε θη απηή, αιιάδνληαο κεξηθέο 

ιέμεηο. Σα λήπηα, φηαλ ηειείσζε ε απαγγειία, εληφπηζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο ιέμεηο (ε 

θφξε- ηνπ θνπξίηζ’, ε πνληηθφο– ε πφληηθαο, ε γάηα– ηνπ γαηί, ε ζθχινπο– ηνπ 

ζθ’ι(η)) πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε νκηιήηξηα. Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ θαηέγξαςαλ 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζην movie maker.  

 

2. Η πνληηαθή δηάιεθηνο 

 

 Πξνζηάδην: Δηζαγσγηθή δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ηφρνο: Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ παηδηψλ θαη  ε επαθή κε 

έλαλ θπζηθφ νκηιεηή ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ Πνληίσλ. 

Γηάξθεηα: 1 ψξα  

Κάπνηα απφ ηα παηδηά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνξνχζαλ ην 

ηνπηθφ ηδίσκα ηεο πεξηνρήο, εθδήισζαλ ην ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη γηα άιια 

ηδηψκαηα. Πέληε απφ απηά, ιφγσ  πνληηαθήο θαηαγσγήο,  εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα 

πνχκε ηξαγνχδηα θαη ηζηνξίεο ζηα πνληηαθά. Πξνζθιήζεθε ζηελ ηάμε κηα θπξία, ε 

νπνία κηιά πνληηαθά. Σα παηδηά ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ επίζθεςε ηεο θπξίαο, ρσξίο 

φκσο λα ηνπο δηεπθξηληζηεί πνηα δηάιεθην κηιά ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Σα παηδηά 

ππνδέρηεθαλ ηελ νκηιήηξηα, ε νπνία ηα ραηξέηεζε θαη ηνπο κίιεζε ζηα πνληηαθά. Ζ 

λεπηαγσγφο ξψηεζε ηα παηδηά αλ γλψξηδαλ πνηα δηάιεθην κηιά ε πξνζθεθιεκέλε θαη   

θαηέγξαςε ηηο απαληήζεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ε θαιεζκέλε, κηιψληαο πνληηαθά, 

πξνζθάιεζε ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ θαη λα παίμνπλ καδί ηεο πνληηαθά παηρλίδηα: 

«Παηδία ζέηε πξψηα λα παίδνκε, λα ηξαγνδψκε; Νηφ ζέιεηε;». Έπαημαλ ηε ράζθα, ηα 

ιίληζε (πεληφβνια), ηδηδ. Όιεο ηηο νδεγίεο ησλ παηρληδηψλ ηηο έιεγε ζηα πνληηαθά. 

Αθνχ, έπαημαλ ηα παηρλίδηα,  ε νκηιήηξηα ηνπο ηξαγνχδεζε ηελ «Πηπηινκάηαηλα». 

                        1
ε
 Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα 
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                        ηφρνο: Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηε δηάιεθην, λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

ηζηνξίαο θαη λα εληνπίζνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαιέθηνπ. 

                        Γηάξθεηα:1 ψξα 

                         Ζ θαιεζκέλε αθεγήζεθε ζηα παηδηά ην πνληηαθφ παξακχζη «Σν Ρέθαλνλ». 

Μεηά ην ηέινο ηεο αθήγεζεο, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα αλαδηεγεζνχλ ζηελ ΚΝΔ ην 

παξακχζη θαη θαηαγξάθηεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ (ήξσεο, ηφπνο, πξφβιεκα, 

ιχζε). Δπεηδή θαλέλα απφ ηα παηδηά δελ ήηαλ εμνηθεησκέλν κε ηελ πνληηαθή 

δηάιεθην, ε νκηιήηξηα βνεζνχζε ηα παηδηά φηαλ δπζθνιεχνληαλ. Σα παηδηά 

θαηάιαβαλ ην πεξηερφκελν ηνπ παξακπζηνχ. Δίπαλ: «Μηιάεη γηα θάηη πνπ θπηξώλεη 

θαη ν παππνύο ην ζέιεη. Έξρεηαη θαη ε γηαγηά θαη θάπνηα παηδηά θαη ε θάηα θαη ν 

πνληηθόο θαη ζην ηέινο ηξαγνπδάλε επεηδή ην πήξαλε ην ξέθαλν.». Ρψηεζαλ ηελ 

θαιεζκέλε ηη ζεκαίλεη ξέθαλνλ, θάηα, θνπίδεη. Πξηλ καο απνραηξεηίζεη, ε νκηιήηξηα 

απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηηο έζεζαλ ηα παηδηά (Βι. Παξάξηεκα 4). Μεηά ην 

ηέινο ηεο επίζθεςεο ηα παηδηά δσγξάθηζαλ φ, ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε.  

 2
ε
 Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα 

Γηάξθεηα: 2 ψξεο 

ηφρνο: Να αλαδηεγεζνχλ ην παξακχζη θαη λα ην κεηαθέξνπλ ζηελ ΚΝΔ. Να 

εληνπίζνπλ, αλ κπνξνχλ, θάπνηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ. 

Σελ επφκελε εκέξα ηα παηδηά παξαθνινχζεζαλ ζε βίληεν ηελ αθήγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ θαη θαηέγξαςαλ ζηε ΚΝΔ ηηο ζθελέο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά 

ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο (ησλ ηξηψλ αηφκσλ) θαη εηθνλνγξάθεζαλ ηηο ζθελέο ηνπ 

παξακπζηνχ. Γεκηνχξγεζαλ έλα εηθνλνγξαθεκέλν παξακχζη γηα ηε βηβιηνζήθε ηεο 

ηάμεο, ζην νπνίν ππάξρεη ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηφζν ζηελ ΚΝΔ φζν θαη ζηα 

πνληηαθά. Σν παξακχζη κεηαηξάπεθε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, αμηνπνηψληαο ηελ 

πνιπκεζηθή εθαξκνγή ‘movie maker’. 

 Γξαζηεξηόηεηεο – Κξηηηθή αλαπιαηζίσζεο 

Γηάξθεηα :2 ψξεο 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 
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ηφρνο: Να αλαζηνραζηνχλ θαη  λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο πνπ γλψξηζαλ. 

ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο δηαβάζακε βηβιίν πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά ζηελ 

πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα ξσηήζακε αλ δπζθνιεχηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηη ήηαλ απηφ πνπ ηα δπζθφιεςε. ηε ζπλέρεηα, ηα λήπηα 

ςήθηζαλ πνην απφ ηα δχν παξακχζηα πνπ έθηηαμαλ βηβιίν «Σν ξέθαλνλ» (πνληηαθφ 

παξακχζη) ή  «Ο Σζηθαίκ» (βεξνηψηηθν παξακχζη) ηνχο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν θαη 

γηαηί.  

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

ηφρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηηο δχν γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο πνπ επεμεξγαζηήθακε ζε 

θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο. 

Γηάξθεηα:1 ψξα 

Σα παηδηά παξαθνινχζεζαλ ζην YouTube δχν απνζπάζκαηα απφ γλσζηέο 

ηειενπηηθέο ζεηξέο («Δκείο θαη εκείο»:    

https://www.youtube.com/watch?v=jSpBV_WqDx8 θαη «ην όη ζνπ»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb0xvvNiTSs) θαη θιήζεθαλ λα δσγξαθίζνπλ ζε 

αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο ηνλ ήξσα ηεο ζεηξάο πνπ κηινχζε δηαθνξεηηθά θαη λα πνπλ 

αλ αλαγλψξηζαλ ηε γισζζηθή πνηθηιία πνπ κηινχζε. 

3
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

ηφρνο: Αλαγλψξηζε θαη δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαιεθηηθνχ ιεμηινγίνπ πνπ 

θαηέθηεζαλ  ηα παηδηά.  

Γηάξθεηα:1 ψξα 

  Έρνληαο σο έλαπζκα ηε θξάζε ησλ παηδηψλ «Όια είλαη ειιεληθά» 

δεκηνπξγήζεθε κία αθίζα κε ιέμεηο ηεο ΚΝΔ, ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ θαη ηνπ 

ηνπηθνχ ηδηψκαηνο. Σα παηδηά επέιεγαλ κία ιέμε θαη ηελ εηθνλνγξαθνχζαλ. ηελ 

αθίζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηξεηο θσηνγξαθίεο, κία κε ηα παηδηά 

ηεο ηάμεο, κία ηνπ Υάκπνπ θαη ηεο Παξζέλαο θαη κία ηεο Αθξνχιαο θαη ηνπ πχξνπ. 

Σα παηδηά θαινχληαλ λα αληηζηνηρίζνπλ ηε ιέμε πνπ εηθνλνγξάθεζαλ κε ηα πξφζσπα 

https://www.youtube.com/watch?v=jSpBV_WqDx8
https://www.youtube.com/watch?v=Eb0xvvNiTSs
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πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. ηελ νινκέιεηα, κεηά απφ ζπδήηεζε επέιεμαλ σο ηίηιν γηα 

ηελ αθίζα ηε θξάζε: «Όια είλαη ειιεληθά». 

4
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

ηφρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηηο δχν γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο πνπ επεμεξγαζηήθαλ κέζα 

απφ  παζραιηάηηθα εζηκηθά δξψκελα (Λαδαξίλεο – Κεξθέιηα) θαη λα ζπγθξίλνπλ  ηελ 

πνληηαθή εθδνρή ησλ θαιάλησλ ηνπ Λάδαξνπ κε ηελ εθδνρή ηεο ΚΝΔ. 

Σα παηδηά παξαθνινχζεζαλ ζην YouTube ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

παζραιηάηηθσλ δξψκελσλ πνπ αθνξνχλ ηα θάιαληα ηνπ Λαδάξνπ 

(https://www.youtube.com/watch?v=VDvBYg6h1aw,https://www.youtube.com/watc

h?v=DNIRbREX3sk) θαη ηνπο δεηήζεθε, αθνχ παξαθνινπζήζνπλ θαη ηα δχν 

δξψκελα, λα πνπλ ζε πνην δξψκελν πηζηεχνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ηξαγνπδνχλ 

πνληηαθά θαη ζε πνην «Βεξνηψηηθα». ηε ζπλέρεηα, παξαθνινπζήζαλ μαλά ηα 

δξψκελα γηα λα εληνπίζνπλ ιέμεηο πνπ θαλεξψλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο 

(κπάκπνπ, ήξζε ε Λάδαξνπο ζήθνπ Λάδαξη, ρηιηδόλη -  σβόλ, Κεξεθήλ, ρακςίλ). ηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνξάο ε πνληηαθή εθδνρή ησλ 

θαιάλησλ ηνπ Λαδάξνπ θαη ε εθδνρή ηεο ΚΝΔ πνπ γλψξηδαλ ηα παηδηά. Σα λήπηα 

έπξεπε ζε θάζε ζηίρν λα εληνπίζνπλ θαη λα θπθιψζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ιέμεηο 

αλάκεζα ζηα δχν ηξαγνχδηα. 

2
νο

 άμνλαο: Γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο κέζα από θείκελα 

καδηθήο θνπιηνύξαο 

Πξνζηάδην: Δηζαγσγηθή δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα:  

ηφρνο: Ζ αλίρλεπζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ παηδηψλ 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο έλα παηδί ξψηεζε «Κπξία θαη ζηελ Κξήηε έηζη 

κηιάλε; Όπσο ν Υάκπνο;». Ζ εξψηεζε ηνπ λεπίνπ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί έλα ηαμίδη ζηελ Διιάδα θαη ζηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο ηεο. Αξρηθά, 

https://www.youtube.com/watch?v=VDvBYg6h1aw
https://www.youtube.com/watch?v=DNIRbREX3sk
https://www.youtube.com/watch?v=DNIRbREX3sk
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θαηαγξάθεθαλ νη γλψζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο, 

κέζα απφ κία ζεηξά εξσηαπνθξίζεσλ πνπ έγηλαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

1
ε
 Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα 

ηφρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ην ηδίσκα ηεο Ακαιίαο απφ ηελ ηειενπηηθή ζεηξά «Παξά 

πέληε» θαη λα εληνπίζνπλ δηαηζζεηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ 

ην ιφγν ηεο Ακαιίαο.  

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

Σα παηδηά παξαθνινχζεζαλ δχν απνζπάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηειενπηηθήο 

ζεηξάο (Παξά πέληε)  https://www.youtube.com/watch?v=7p7gi1Ot4qI  (38:50  - 

40:00), https://www.youtube.com/watch?v=iBvWMrQQtFM  (2:26 – 6:14 θαη  αθνχ 

είδαλ ηα βίληεν, ηνπο δεηήζεθε λα θαηαγξάςνπλ ζε αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο ην 

πξφζσπν ηεο ζεηξάο πνπ κηινχζε δηαθνξεηηθά θαη ηνλ ήξσα πνπ ηνπο έθαλε 

εληχπσζε. ηε ζπλέρεηα, ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο επηρεηξήζεθε κέζσ  ηεο 

ζπδήηεζεο λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

I. Γηαηί νη ππφινηπνη ήξσεο θνηηάδνπλ πεξίεξγα ηελ Ακαιία θαη γειάλε 

καδί    ηεο;  

II. Ση είλαη απηφ πνπ έθαλε δηαθνξεηηθφ ην ιφγν ηεο Ακαιίαο;  

III. Γηαηί ε Ακαιία δελ ζα πξέπεη λα πεη ζηελ ζπλέληεπμε φηη είλαη απφ ηελ 

Σξίπνιε, αιιά απιά απφ ηελ Αξθαδία;  

2
ε
 Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα 

ηφρνο: Να γλσξίζνπλ θαη άιια γεσγξαθηθά ηδηψκαηα ηεο Διιάδαο  

Γηάξθεηα: 2 ψξεο 

Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη παξαθνινπζήζαλ ηέζζεξα 

απνζπάζκαηα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηειενπηηθέο ζεηξέο (Πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ, 

Παξαπέληε, Μνπξκνύξα) (https://www.youtube.com/watch?v=_Toj1yijGAI (36:40-40:00), 

https://www.youtube.com/watch?v=HpgZWFP9SsU (6:13-11:00), 

(https://www.youtube.com/watch?v=WAdSnw9ulTA (αξρή σο 6:05) 

https://www.youtube.com/watch?v=7p7gi1Ot4qI
https://www.youtube.com/watch?v=iBvWMrQQtFM
https://www.youtube.com/watch?v=_Toj1yijGAI
https://www.youtube.com/watch?v=HpgZWFP9SsU
https://www.youtube.com/watch?v=WAdSnw9ulTA
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http://www.alphatv.gr/shows/ellinikes-seires/mourmoura/webtv/s4-epeisodio-39 (7:46-9:00, 

25:40 – 27:48, 34:17 – σο ην ηέινο). 

ηε ζπλέρεηα, ε θάζε νκάδα έπξεπε λα θαηαγξάςεη ζε θχιιν εξγαζίαο ην 

πξφζσπν ηεο ζεηξάο πνπ κηιά δηαθνξεηηθά θαη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ (ζηα 

απνζπάζκαηα αλαθέξεηαη ν ηφπνο θαηαγσγήο). Όιεο νη νκάδεο παξνπζίαζαλ ην έξγν 

ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Φάμακε ζην ράξηε ηεο Διιάδαο ηνπο ηφπνπο 

θαηαγσγήο ησλ εξψσλ θαη θνιιήζακε κία θσηνγξαθία ηνπο. Σα παηδηά  

παξαθνινπζήζαλ μαλά ηα απνζπάζκαηα θαη πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηψκαηνο ησλ εξψσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ απαληήζεψλ ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθή αλαπιαηζίσζεο 

ηφρνο: Να αλαζηνραζηνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηε λέα γλψζε 

Γηάξθεηα: 2 ψξεο 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Σα παηδηά ζε αηνκηθά θχιια εξγαζίαο δσγξάθηζαλ ην πνξηξέην ηνπ ήξσα πνπ ηνπο 

άξεζε πεξηζζφηεξν θαη εμήγεζαλ ην ιφγν ηεο επηινγήο ηνπο.  

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα  

  Σα λήπηα ρσξίζηεθαλ ζε νθηψ νκάδεο, ε θάζε νκάδα δηάιεγε ηπραία έλα 

δεπγάξη εξψσλ απφ ηηο ζεηξέο πνπ έρνπκε παξαθνινπζήζεη θαη θιήζεθε λα 

αληηζηνηρίζεη θξάζεηο απφ ηηο ζεηξέο κε ηνπο ήξσέο ηνπο. Δπεηδή ηα λήπηα δελ μέξνπλ 

λα δηαβάδνπλ, ε λεπηαγσγφο δηάβαδε ηηο πξνηάζεηο ζηελ νινκέιεηα θαη ε θάζε νκάδα 

έπξεπε λα δηαιέμεη ηηο θξάζεηο πνπ ηεο αληηζηνηρνχλ. Ζ θάζε νκάδα πήξε κία εηθφλα 

κε ηνπο ήξσεο θαη ηα ζπλλεθάθηα κε ηηο θξάζεηο πνπ δηάιεμε θαη έθηηαμε έλα θνιάδ- 

θφκηθο. Ζ θάζε νκάδα παξνπζίαζε ην έξγν ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

 

3
νο 

άμνλαο: Κνηλσληθέο πνηθηιίεο: Λόγηεο ιέμεηο ζε θείκελα καδηθήο 

θνπιηνύξαο γηα παηδηά 

Πξνζηάδην: Δηζαγσγηθή Γηεξεπλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

http://www.alphatv.gr/shows/ellinikes-seires/mourmoura/webtv/s4-epeisodio-39


49 

 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

ηφρνο: Να εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο, λα αληηιεθζνχλ φηη ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο παιηφηεξα αιιά θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ 

ιεμηιφγην. 

Σα παηδηά παξαθνινχζεζαλ ζηνλ ππνινγηζηή ην επεηζφδην «Ο νλεηξνπαξκέλνο 

νξεηβάηεο» ηεο ζεηξάο « Έλα γξάκκα κηα ηζηνξία». Σα παηδηά γλψξηδαλ φηη αθνχ 

δνπλ κία θνξά ην επεηζφδην ζα πξέπεη πξηλ ην μαλαδνχλ λα εληνπίζνπλ άγλσζηεο 

ιέμεηο θαη λα βξνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. ην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην, εληφπηζαλ 

αξθεηέο ιέμεηο, ηηο νπνίεο δελ ηηο είραλ μαλαθνχζεη, θαη αλαξσηήζεθαλ ζε πνην κέξνο 

ηεο Διιάδαο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Οη εξσηήζεηο ηνπο απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα λα 

εμεγεζεί ηη είλαη νη ιφγηεο ιέμεηο θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη. ηε ζπλέρεηα,  

ρσξίζακε έλα ραξηί ζε ηξεηο ζηήιεο. ηελ πξψηε ζηήιε ε λεπηαγσγφο έγξαθε ηε 

ιφγηα ιέμε, ζηε κεζαία ζηήιε ηα παηδηά δσγξάθηδαλ ηε ιέμε θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε 

έγξαθαλ ηελ θνηλή. 

 1
ε
 Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

ηφρνο: Να εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο, λα αληηιεθζνχλ φηη ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο παιηφηεξα αιιά θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ 

ιεμηιφγην.  

Λφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έδεημαλ ηα παηδηά, απνθαζίζακε λα παξαθνινπζήζνπκε 

θαη λα εληνπίζνπκε ιφγηεο ιέμεηο θαη ζην επεηζφδην «Σν σξαίν Χξνιφγην». Σα παηδηά 

παξαθνινχζεζαλ δπν θνξέο ην επεηζφδην θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνχ πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηηο ιφγηεο ιέμεηο θαη λα ηηο θαηαγξάςνπλ 

φπσο θάλακε θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Σα παηδηά εληφπηζαλ ηηο ιέμεηο : σξνιόγην, 

σξνδείθηεο, σά, σξνινγνπνηόο. ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα 

ηηο ιέμεηο πνπ θαηέγξαςαλ θαη εμεγήζεθε θαη πάιη πφηε θαη ζε πνηεο πεξηζηάζεηο 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπίζεο, πσο απηνί πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 

παιηφηεξα ρξφληα ήηαλ θπξίσο νη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ θαη νη κνξθσκέλνη (γηαηξνί, 

δηθεγφξνη, πνιηηηθνί, δεκνζηνγξάθνη, δάζθαινη) θαη φρη νη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ. Σα 
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παηδηά πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα: γηα πνηνπο ιόγνπο νη δεκηνπξγνί 

ηεο ζεηξάο ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο ιέμεηο; 

2
ε
  Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

ηφρνο: Να εληνπίζνπλ ηηο ιφγηεο ιέμεηο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ην 

ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηηο ρξεζηκνπνηεί ν δεκηνπξγφο. 

Σα  παηδηά  παξαθνινχζεζαλ δχν απνζπάζκαηα απφ δχν δηαθνξεηηθά επεηζφδηα (Ο 

εξσηεπκέλνο ειέθαληαο θαη Ο ππέξνρνο ππλαξάο)- γλσζηά ζηα παηδηά απφ 

πξνεγεζείζεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο- ηεο ζεηξάο «Έλα γξάκκα κηα ηζηνξία». 

Μεηά ηελ πξνβνιή ησλ απνζπαζκάησλ, ηνπο δεηήζεθε λα εληνπίζνπλ θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ζε αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο ηηο ιφγηεο ιέμεηο θαη ην επεηζφδην ζην 

νπνίν ηηο εληφπηζαλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, ζηελ 

νπνία επηδηψρζεθε λα δνζεί θαη πάιη απάληεζε ζην εξψηεκα: «Γηαηί νη δεκηνπξγνί 

ηεο ζεηξάο ζε θάπνηα επεηζόδηα ρξεζηκνπνηνύλ ιόγηεο ιέμεηο θαη ζε άιια όρη;» 

Γξαζηεξηόηεηα  Αμηνιόγεζεο - Κξηηηθήο Αλαπιαηζίσζεο 

Γηάξθεηα : 1 ψξα 

ηφρνο : Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηινγίνπ ζχκθσλα κε ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. 

ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο επηιέρζεθαλ νη ιέμεηο ππνδεκαηνπνηόο θαη ππνδήκαηα θαη 

πξνηάζεθε ζηα παηδηά ην παξαθάησ ζελάξην: «Ο θύξηνο Γηώξγνο είλαη δεκνζηνγξάθνο 

ζε κηα εθεκεξίδα. Καζώο πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηνπ, ζθνληάθηεη θαη ζθίδεηαη ην 

παπνύηζη ηνπ. Μόιηο θηάζεη ζην γξαθείν ηνπ, θσλάδεη ην ζπξσξό θαη ηνπ δεηάεη λα 

πάεη ζηνλ ηζαγθάξε θαη λα ηνπ θηηάμεη ηα παπνύηζηα ηνπ». Ρσηήζακε ηα παηδηά πνην 

απφ ηα πξφζσπα απηήο ηεο ηζηνξίαο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηηο ιέμεηο ππνδήκαηα θαη 

ππνδεκαηνπνηόο. Αλ εζείο ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ θπξίνπ Γηώξγνπ, ηη ζα ιέγαηε ζηνλ 

ζπξσξό; Αλ ήζαζηαλ ν ζπξσξόο, ηη ζα ιέγαηε ζηνλ ηζαγθάξε; Αθνχζακε ηηο πξνηάζεηο 

ησλ παηδηψλ θαη δεηήζακε λα αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ηα 

παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ θαη δεηήζακε απφ ηηο 

νκάδεο λα επηιέμνπλ κία κε δχν ιέμεηο απφ απηέο πνπ θαηέγξαςαλ, λα 



51 

 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εηθνλνγξαθήζνπλ αληίζηνηρα ζελάξηα. ηα παηδηά δφζεθε ν 

απαξαίηεηνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαλ θαη ζηε ζπλέρεηα, ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

 

4
νο

 άμνλαο: Οη θνηλσληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πνηθηιίεο (θνηλσληθή 

ηάμε, γιώζζα ησλ λέσλ, επίζεκν – αλεπίζεκν ύθνο νκηιίαο) κέζα 

από θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο 

Πξνζηάδην: Δηζαγσγηθή Γηεξεπλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

ηφρνο:  Να έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νκηιίαο θαη λα 

δηαπηζηψζνπλ φηη ε νκηιία ησλ αλζξψπσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ην επάγγεικα πνπ 

θάλνπλ. 

Σα παηδηά παξαθνινχζεζαλ ζην YouTube έμη δηαθεκίζεηο ηεο ηειεθσληθήο 

εηαηξίαο Q. ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θιήζεθαλ, αξρηθά, λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

επαγγέικαηα ησλ πξσηαγσληζηψλ ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη ην 

δηαθεκηζηηθφ πξντφλ. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε, ε νπνία πεξηιάκβαλε ηα παξαθάησ 

εξσηήκαηα: 

 Παξαηεξείηε θάπνηα δηαθνξά ζηνλ ηξόπν νκηιίαο απηώλ ησλ 

αλζξώπσλ; 

 Πώο θαηαιάβαηε ην επάγγεικά ηνπο; Πνηεο δηαθνξέο 

εληνπίζαηε;  

 Δζείο ζαλ πνηνλ ζα ζέιαηε λα κηιάηε θαη γηαηί;  

 Πνηα επαγγέικαηα πηζηεύεηε όηη ηαηξηάδνπλ κεηαμύ ηνπο θαη πνηα 

όρη;  

ηε ζπλέρεηα, ζε αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο δσγξάθηζαλ ηε δηαθήκηζε πνπ ηνπο 

άξεζε πεξηζζφηεξν, νλφκαζαλ ην επάγγεικα ηνπ πξσηαγσληζηή θαη πψο ην 

μερψξηζαλ.  
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1
ε 
Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα: 

ηφρνο: Να αλαγλσξίζνπλ φηη θάζε θνηλσληθή ηάμε αλαπαξηζηάηαη ζηελ ηειεφξαζε 

κε ζηεξενηππηθφ ηξφπν, ν νπνίνο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Γηάξθεηα: 2 ψξεο 

  Σα παηδηά παξαθνινχζεζαλ ζην YouTube απνζπάζκαηα απφ ηελ ηειενπηηθή 

ζεηξά «Σν φη ζνπ» (http://www.alphatv.gr/shows/ellinikes-seires/tosoisou/webtv/s2-

epeisodio-1) θαη κεηά ζπδήηεζαλ ζηελ νινκέιεηα γηα ηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο ησλ 

δχν νηθνγελεηψλ ηεο ζεηξάο. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη 

δεηήζεθε απφ ηηο κηζέο νκάδεο λα δσγξαθίζνπλ ηελ νηθνγέλεηα πνπ ζπκπάζεζαλ 

πεξηζζφηεξν θαη απφ ηηο άιιεο κηζέο ηελ νηθνγέλεηα πνπ ζπκπάζεζαλ ιηγφηεξν. Οη 

νκάδεο παξνπζίαζαλ θαη ζρνιίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηα έξγα ηνπο. 

2
ε 
Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα: 

ηφρνο: Να αλαγλσξίζνπλ φηη θάζε θνηλσληθή ηάμε αλαπαξηζηάηαη ζηελ ηειεφξαζε 

κε ζηεξενηππηθφ ηξφπν, ν νπνίνο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Γηάξθεηα: 2 ψξεο  

 Σα λήπηα παξαθνινχζεζαλ ζην YouTube απνζπάζκαηα απφ άιιν επεηζφδην ηεο 

ζεηξάο, φπνπ είλαη  έληνλε αθελφο, ε δηάθξηζε ηνπ ηξφπνπ νκηιίαο κε βάζε ηελ 

θνηλσληθή ηάμε (επάγγεικα, πινχζηνη - θησρνί) θαη, αθεηέξνπ, ε ελαιιαγή 

ζπλνκηιηαθνχ χθνπο, αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. ηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο έγηλε ζπδήηεζε γηα ην εάλ ν Βαγγέιεο θαηαιαβαίλεη φηη κηιά δηαθνξεηηθά απφ 

ηνπο άιινπο, ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ αλαγθάδνπλ λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν νκηιίαο ηνπ, αλ 

ε Αιεμάλδξα ζεσξεί ηθαλφ ηνλ Βαγγέιε λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν νκηιίαο ηνπ θαη αλ 

ηειηθά έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηνλ ηξφπν πνπ κηιά αλάινγα κε ην πνχ 

κηιά θαη κε πνηνπο κηιά. Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη αλέιαβαλ λα 

δσγξαθίζνπλ ηνλ Βαγγέιε λα ζπλαληά θαη λα ζπδεηά κε άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο 

ηάμεηο. 

 3
ε
 Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

http://www.alphatv.gr/shows/ellinikes-seires/tosoisou/webtv/s2-epeisodio-1
http://www.alphatv.gr/shows/ellinikes-seires/tosoisou/webtv/s2-epeisodio-1
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ηφρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηε δηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηνλ ηξφπν νκηιίαο ησλ λέσλ θαη 

ησλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο αηφκσλ. 

Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη παξαθνινχζεζαλ ζην YouTube έλα απφζπαζκα 

απφ ηελ ηειενπηηθή ζεηξά «Πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ» 

https://www.youtube.com/watch?v=2OXW9d188qc  (8:40 – 15:00). Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνβνιήο, ζηελ νινκέιεηα αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ απνζπάζκαηνο θαη δεηήζεθε απφ ηα παηδηά, ζηε δεχηεξε 

επαλαπξνβνιή ηνπ απνζπάζκαηνο, λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην θνκκάηη 

πνπ έδεηρλε ην γηνξηηλφ ηξαπέδη (13:37 – 15:00). Σνπο δεηήζακε λα καο πνπλ αλ 

παξαηήξεζαλ θάηη παξάμελν ζην ηξαπέδη, αλ φια θχιεζαλ νκαιά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηξαπεδηνχ, πνηεο ήηαλ νη ειηθίεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε γηνξηή θαη λα 

καο πεξηγξάςνπλ ηελ ελδπκαζία ηνπο. ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ θάζε νκάδα λα 

θαηαγξάςεη ζε θχιιν εξγαζίαο ηνπο ηειενπηηθνχο ήξσεο, νη νπνίνη ζην απφζπαζκα 

θαίλεηαη φηη κηινχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη δελ κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ 

ηνπο.  

Γξαζηεξηόηεηα  Αμηνιόγεζεο - Κξηηηθήο Αλαπιαηζίσζεο 

Γηάξθεηα : 2 ψξεο 

ηφρνο: Να αλαζηνραζηνχλ θαη λα αλαπιαηζηψζνπλ θξηηηθά ηε λέα γλψζε αλαθνξηθά 

κε ηηο θνηλσληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πνηθηιίεο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ 

ζπνη. 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 

ηζηνξίαο «Μαηηέο ζην παξειζόλ», ηα λήπηα θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

δηαθεκηζηηθά ζπνηάθηα γηα ην Βπδαληηλφ Μνπζείν Βέξνηαο. θνπφο ησλ ζπνη ήηαλ ε 

πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ δηαθνξεηηθνχ θνηλσληθνχ πξνθίι. ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

αξρηθά επέιεμαλ ην ζιφγθαλ ησλ δηαθεκίζεσλ «Βπδαληηλφ Μνπζείν Βέξνηαο, έλα 

κνπζείν γηα φινπο» θαη αληιψληαο απφ ηηο δηαθεκίζεηο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Q, 

πνπ είραλ δεη ζε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα (βι. Δηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 4
νπ

 

άμνλα), απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγήζνπλ αλάινγα ζπνηάθηα. Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ 

ζε νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα επέιεμε ηελ θνηλσληθή νκάδα, ζηελ νπνία ζα 

απεπζχλεηαη ην ζπνηάθη ηεο (αζιεηέο, καζεηέο, δαζθάινπο, θαιιηηέρλεο,  ειεχζεξνπο 

https://www.youtube.com/watch?v=2OXW9d188qc
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επαγγεικαηίεο, λένπο). ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο λεπηαγσγνχ 

δηακνξθψζεθαλ ηα ζελάξηα. Ζ θάζε νκάδα παξνπζίαζε ην ζελάξηφ ηεο ζηελ 

νινκέιεηα θαη έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο.  

Σελ επφκελε κέξα, επηζθεθζήθακε ην Βπδαληηλφ κνπζείν θαη 

θηλεκαηνγξαθήζακε ηα ζπνηάθηα ζην θπζηθφ ηνπο ζθεληθφ. Οη πξνζπάζεηεο ησλ 

παηδηψλ κεηαηξάπεθαλ ζε mp4 κε ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο movie maker θαη 

παξνπζηάζηεθαλ ζην άιιν ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ καο. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπνη, 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία γηα ηελ πξνηίκεζε 

ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη πνπ παξαθνινχζεζαλ. 

 

Μεηά - Φάζε 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Γηάξθεηα :1 ψξα 

ηφρνο: Να δηαπηζησζεί αλ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί νη απφςεηο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά 

κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο 

Σα παηδηά παξαθνινχζεζαλ έλα απφζπαζκα ηεο παηδηθήο ηαηλίαο «Cars 2» θαη ζηε 

ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ αηνκηθά εξσηεκαηνιφγηα, φπνπ έπξεπε λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο  θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο απέλαληη ζε απηέο. 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Γηάξθεηα :1 ψξα 

ηφρνο: Απνηίκεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

Σα παηδηά θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ αηνκηθά εξσηεκαηνιφγηα ζηάζκηζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην πξφγξακκα.  

3
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Γηάξθεηα: 1 ψξα 

ηφρνο: Αλαζηνραζκφο θαη θξηηηθή αμηνπνίεζε ηεο λέαο γλψζεο ζε εμσζρνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 
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Σα παηδηά, κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, παξαθνινχζεζαλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε 

«Ραθακέιεο» ηεο Δ. Ηεξνπνχινπ θαη εληφπηζαλ ηε ρξήζε γεσγξαθηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ πνηθηιηψλ ζην ιφγν ησλ ραξαθηήξσλ ηεο παξάζηαζεο. 

 

2.3 Δξγαιεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

 

2.3.1 Ζιεθηξνληθά εξγαιεία 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζηαζεξφο ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο, έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο, κία νζφλε ηειεφξαζεο ζπλδεδεκέλε κε ην 

ζηαζεξφ ππνινγηζηή, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή θαη έλα θηλεηφ ηειέθσλν σο 

θαηαγξαθέαο ζπλεληεχμεσλ θαη βίληεν. 

2.3.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πνηθίια εξγαιεία. 

I. Πξνέιεγρνο θαη  κεηέιεγρνο 

II. Ζκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο 

III. Portfolio ησλ εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ 

IV. Παξνπζία θπζηθψλ νκηιεηψλ ησλ δηαιέθησλ θαη ησλ 

ηδησκάησλ 

V. Δξσηεκαηνιφγην ζηάζκηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηψλ απφ 

ην πξφγξακκα 

VI.  Σα βίληεν κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ 

 

2.3.2.1 Πξνέιεγρνο θαη κεηέιεγρνο (θαηεπζπλόκελε ζπλέληεπμε) 

Πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηεί ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ παηδηψλ, ηα παηδηά 

παξαθνινχζεζαλ έλα ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα απφ έλα γλσζηφ παξακχζη, φπνπ νη 

ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνχ ρξεζηκνπνηνχλ ζην ιφγν ηνπο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο 
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πνηθηιίεο. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο. 

Οπζηαζηηθά, γηα ηνλ πξνέιεγρν αμηνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο 

θαηεπζπλόκελεο ζπλέληεπμεο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ Βάκβνπθα (Βάκβνπθαο 2010, 

ζζ. 235 – 243), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα ζέζεη ζηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο εξσηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εθθψλεζε θαη πξνθαζνξηζκέλε 

ζεηξά δηαηχπσζεο ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ φιεο νη φςεηο ηεο 

έξεπλαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε λεπηαγσγφο θαηέγξαθε 

θσδηθνπνηεκέλεο ή νινγξάθσο ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. Ζ θαηεπζπλφκελε 

ζπλέληεπμε είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξεπλεηηθφ εξγαιείν φηαλ ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο –ηα λήπηα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε– είλαη αλίθαλα λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην ή είλαη δπλαηφλ λα αξλεζνχλ λα απαληήζνπλ (Αζαλαζηάδεο 2016, 

ζ.44). Καηά ηνλ κεηέιεγρν ηα λήπηα παξαθνινχζεζαλ έλα απφζπαζκα απφ κία 

παηδηθή ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε λεπηαγσγφο ηνχο δήηεζε λα 

ζπκπιεξψζνπλ αηνκηθά εξσηεκαηνιφγηα. Καη ζε απηή ηε θάζε ε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε ηε κνξθή ηεο θαηεπζπλφκελεο ζπλέληεπμεο, κφλν πνπ 

ηψξα ε φιε δηαδηθαζία έγηλε ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη φρη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.   

2.3.2.2 Ζκεξνιόγην ηεο εξεπλήηξηαο 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε εξεπλήηξηα θξαηνχζε εκεξνιφγην κεηά ην 

πέξαο θάζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Σν εκεξνιφγην κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή 

αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ηεο θαζεκεξηλήο πνξείαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  θαη 

ζρνιηαζκνχ ησλ γεγνλφησλ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεί εξγαιείν 

αλαζηνραζκνχ θαη αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ εξεπλεηή. Οη McDonough θαη 

McDonough (1997) ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξέκβαζεο 

απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί φρη κφλν ηξφπν αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηελ ίδηα 

ηνπο ηε δνπιεηά, αιιά θαη ηξφπν λα κειεηήζνπλ θξηηηθά ηα πεπξαγκέλα ηεο 

δηδαζθαιίαο (Μαξσλίηε & θ.ά. 2016, ζ. 69). Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εκεξνινγίνπ 

γίλνληαλ, ζπλήζσο, ζην ηέινο ηεο εκέξαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εξεπλήηξηαο ην 

ζπγθεθξηκέλν εκεξνιφγην δνκήζεθε κε εξσηήκαηα πνπ θάιππηαλ ηνπο παξαθάησ 

ζεκαηηθνχο άμνλεο:   
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I. Γηαδηθαζία παξέκβαζεο (Πνηνη ήηαλ νη ζηφρνη ηεο 

παξέκβαζεο; Δπηηεχρζεθαλ; Ση είδνπο κέζα θαη ηερληθέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ;) 

II. πκπεξηθνξά καζεηψλ (Άξεζε ε δξαζηεξηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο; πκκεηείραλ ελεξγά;) 

III. Ρφινο εθπαηδεπηηθνχ (Ση έθαλα γηα λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο 

κνπ;) 

IV. Απνηίκεζε παξέκβαζεο (Μπφξεζαλ νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ 

ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο; Μπφξεζαλ λα αλαπιαηζηψζνπλ θξηηηθά ηε λέα 

γλψζε;)  

 

2.3.2.3   Portfolio ησλ εξγαζηώλ ησλ παηδηώλ 

Σν portfolio (αηνκηθφο θάθεινο) είλαη έλα εξγαιείν ζπιινγήο, θαηαγξαθήο θαη 

εξκελείαο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν θάζε καζεηή/ηξηαο 

ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (Irvine & Barlow 2006 ζην Μαξσλίηε &θ.ά. 2016, ζ. 70). 

Σν portfolio απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο 

αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Πξφθεηηαη 

γηα ζπζηεκαηηθή ζπιινγή εξγαζηψλ ηνπ παηδηνχ ζε έλα θάθειν (πξνζσπηθφ γηα θάζε 

παηδί) κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ, ηεο 

πξνφδνπ θαη ησλ επηηπρηψλ ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη 

αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξέκβαζεο, νξγαλψζεθαλ ρξνλνινγηθά ζε αηνκηθνχο θαθέινπο θαη απνηέιεζαλ 

εξγαιείν ζπλερνχο αμηνιφγεζεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη αλαζρεδηαζκνχ ηεο 

παξέκβαζεο.  

 

2.3.2.4 Παξνπζία θπζηθώλ νκηιεηώλ ησλ δηαιέθησλ θαη ησλ νκηιεηώλ 

 

Δπηδηψθνληαο ηελ άκεζε επαθή ησλ λεπίσλ κε θπζηθνχο νκηιεηέο ησλ ππφ 

δηεξεχλεζε δηαιέθησλ θαη ηδησκάησλ, πξνζθαιέζακε ζηελ ηάμε καο άηνκα, ηα νπνία 

γλσξίδακε φηη  ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο πνηθηιίεο. Ζ επηινγή ησλ 

θπζηθψλ νκηιεηψλ έγηλε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ζηεξίρζεθε ζηε πξνζσπηθή 

γλσξηκία πνπ είρε ε εξεπλήηξηα καδί ηνπο. Ζ εξεπλήηξηα ζπλαληήζεθε πξνζσπηθά κε 

ηνπο νκηιεηέο, ηνπο παξνπζίαζε ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο θαη ηνπο εμήγεζε ηη ζα 
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ήζειε απφ απηνχο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ επίζθεςή ηνπο. Ζ επηινγή 

ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ησλ παξακπζηψλ έγηλε απφ ηελ εξεπλήηξηα, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  

 

2.3.2.5 Δξσηεκαηνιόγην ζηάζκηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηώλ από ην 

πξόγξακκα 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  (κεηά– θάζε) ε εξεπλήηξηα δήηεζε απφ 

θάζε παηδί λα ζπκπιεξψζεη εξσηεκαηνιφγην (θαηεπζπλόκελε ζπλέληεπμε), ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε εξσηήκαηα πνπ εμέηαδαλ ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζε θαη  ηη ηνπ άξεζε 

πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία. Οη εξσηήζεηο ήηαλ ιίγεο, απιέο, ζχληνκεο θαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ π.ρ.: Ση ζνπ άξεζε πεξηζζόηεξν από απηά πνπ 

θάλακε; Πνηα δξαζηεξηόηεηα ήηαλ ε αγαπεκέλε ζνπ; Θα ήζειεο λα θάλνπκε θαη άιιεο 

ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο; Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζε δπζθόιεςαλ πεξηζζόηεξν; Σειηθά 

όινη κηιάκε κε ηνλ ίδην ηξόπν; Πνηα από ηηο δηαιέθηνπο πνπ γλσξίζακε ζεσξείο όηη 

κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ηε γιώζζα πνπ κηιάκε εκείο; Γηαηί λνκίδεηο όηη νη δεκηνπξγνί 

ησλ ζίξηαι θαη ησλ δηαθεκίζεσλ βάδνπλ ηνπο ήξσεο ηνπο λα κηινύλ δηαθνξεηηθά; (βι. 

Παξάξηεκα 7) 

2.3.2.6 Τα βίληεν κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηώλ 

Σα βίληεν ζηα νπνία θαηαγξάςακε ηφζν ηηο δεκηνπξγηθέο απφπεηξεο ησλ παηδηψλ φζν 

θαη ηηο βησκαηηθέο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηεο 

θπζηθήο νκηιήηξηαο ηεο πνληηαθήο απνηέιεζαλ ρξήζηκν αμηνινγηθφ εξγαιείν ηεο 

παξέκβαζεο γηαηί κπνξέζακε λα αλαηξέμνπκε ζε απηά θαη λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη 

ζηφρνη καο επηηεχρζεθαλ θαη αλ ε παξέκβαζε είρε ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. 
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Κεθάιαην 3
ν
  Απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

3.1 Μέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ηφζν ηεο πνζνηηθήο φζν θαη ηεο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα θαηέγξαςε ηα δεδνκέλα απφ φιεο ηηο αηνκηθέο θαη 

νκαδηθέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ, ψζηε λα θσδηθνπνηεζνχλ νη απαληήζεηο, κε ζθνπφ λα 

ζρεκαηηζηνχλ θάπνηεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ζα θαηαηάζζνληαλ. Αλάινγε 

δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε ηφζν γηα ηηο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ, φζν θαη γηα ην εκεξνιφγην ηεο 

εξεπλήηξηαο. Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εκεξνινγίνπ πξνέθπςαλ 

ππνθαηεγνξίεο, νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ εκεξνινγίνπ (Βι. 

παξάξηεκα 5). 

ηελ εξγαζία καο, ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη σο ζθνπφ λα 

θαηαδείμεη, αθελφο, εάλ ηα παηδηά επαηζζεηνπνηήζεθαλ σο πξνο ηηο γλσζηηθέο 

πνηθηιίεο πνπ καο πεξηβάιινπλ θαη, αθεηέξνπ, ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηε 

θξηηηθή  επίγλσζε ησλ παηδηψλ  κεηά ηε δηδαθηηθή καο παξέκβαζε. 

 

3.2 Παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη 

εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ 

Αξρηθά, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλά θάζε 

θαη ζεκαηηθφ άμνλα ηεο παξέκβαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζνπκε ηε 

δηαζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε λα αλαδεηρηνχλ νη ζρέζεηο  θαη νη ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ.  

Δπηρεηξψληαο λα θάλνπκε έλαλ πξψην αλαζηνραζκφ ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο, ζα ιέγακε φηη ην πξφγξακκα θχιεζε νκαιά θαη φηη φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμειίρζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

θηλεηνπνίεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη 

πξφζπκα, ηφζν ζηηο νκαδηθέο φζν θαη ζηηο αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξέπεη, φκσο, 

λα ζεκεησζεί φηη ελψ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζηαδίνπ θαη ηεο θχξηαο 
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δξαζηεξηφηεηαο ε ζπκκεηνρή ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλε θαη απζφξκεηε, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θξηηηθήο αλαπιαηζίσζεο ππήξρε κηα δηζηαθηηθφηεηα απφ κέξνπο 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ θαη ρξεηάδνληαλ ε εξεπλήηξηα λα ελζαξξχλεη θαη λα 

ππνζηεξίδεη ζπρλά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ portfolio ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εκεξνιφγηνπ ηεο εξεπλήηξηαο  

πξνθχπηεη φηη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπκκεηείραλ ελεξγά θπξίσο ηα λήπηα θαη φρη ηα 

πξνλήπηα, ηα νπνία είραλ πην παζεηηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία. Σέινο, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη νκάδεο εξγαζίαο δελ ήηαλ ζηαζεξέο, αιιά αλαπξνζαξκφδνληαλ θάζε 

θνξά, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αιιειφδξαζε, ε ζπλεξγαζία θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ. ηε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ πξνζπαζνχζακε 

λα εληάμνπκε ίδην αξηζκφ πξνλεπίσλ ζε θάζε νκάδα, ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ 

νκνηνγέλεηα.  

 

3.2.1 Απνηίκεζε ηεο Πξν- θάζεο 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηήο ηεο θάζεο θάλεθε φηη ηα παηδηά δελ 

έρνπλ ζπλείδεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Δλψ αθνχγνληαο 

δηάθνξεο γεσγξαθηθέο εθδνρέο ηεο γιψζζαο καο αληηιακβάλνληαη κελ, φηη δε κηινχλ 

φινη φπσο κηινχκε εκείο, αδπλαηνχλ λα ζπλδπάζνπλ απηέο ηηο πνηθηιίεο κε 

πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο 

ηέζεθαλ (βι. παξάξηεκα 1) δηαθαίλεηαη, φηη θαη ηα είθνζη ηξία παηδηά ζεσξνχλ φηη ην 

λα κηιά θάπνηνο δηαθνξεηηθά ζεκαίλεη φηη κηιά άιιε γιψζζα θαη κάιηζηα επξσπατθή 

θαη ηζρπξή. Αθφκε θη φηαλ έλα απφ ηα παηδηά, πνπ έρεη αιβαληθή θαηαγσγή, 

αλαθέξεηαη ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπ, θαλέλα απφ ηα ππφινηπα παηδηά, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο, δε δείρλεη ελδηαθέξνλ λα αθνχζεη 

θάπνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο ζηε γιψζζα απηή («θαλέλα παηδί όηαλ ε Δ. ιέεη ζηα 

αιβαληθά ην λεξό δελ πξνζπαζεί λα επαλαιάβεη ηε ιέμε, ιέλε όκσο όπνηεο ιέμεηο 

αγγιηθέο γλσξίδνπλ θαη ληώζνπλ πεξήθαλα πνπ ηηο μέξνπλ. Σν όηη ε Δ. κπνξεί  λα κηιά 

θαη κηα άιιε γιώζζα πεξλά απαξαηήξεην») Παξαηεξεί, ινηπφλ, θαλείο φηη ήδε απφ 

απηή ηελ ειηθία έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηζρπξά θνηλσληνγισζζηθά ζηεξεφηππα. 

 

3.2.2 Απνηίκεζε ηεο Κύξηαο Φάζεο 
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3.2.2.1 Απνηίκεζε ηεο παξέκβαζεο: Οη γεωγξαθηθέο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο καο 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ έθδειν ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ζπκκεηείρε ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, δείρλνληαο 

κεγάιν ελζνπζηαζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ήηαλ 

νινθάλεξν ην μάθληαζκα ησλ παηδηψλ. ην εκεξνιφγην ε εξεπλήηξηα αλαθέξεη: 

«Όηαλ ηνπο είπα, όηη ζα αθεγεζώ έλα παξακύζη, όπσο κνπ ην αθεγνύληαλ ε γηαγηά 

κνπ, ηα παηδηά έδεημαλ λα ραίξνληαη θαη λα αλππνκνλνύλ λα ην αθνύζνπλ. Μόιηο όκσο 

μεθίλεζα ηελ αθήγεζε, άξρηζαλ λα θνηηνύλ ην έλα ην άιιν θαη θάπνηα λα γειάλε».  ηε 

ζπδήηεζε  πνπ αθνινχζεζε κεηά ην ηέινο ηεο αθήγεζεο, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ θάλεθε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ελεξγνπνίεζε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ 

παηδηψλ. Απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ (βι. παξάξηεκα 2) θαίλεηαη φηη ηα 

παηδηά έρνπλ ππφςε ηνπο θάπνηεο γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο (πνληηαθά, ρσξηάηηθα) δελ 

κπνξνχλ, φκσο, λα ηηο αλαγλσξίζνπλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν απφ 

ηελ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ, φζν θαη απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ portfolio, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα λήπηα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βφξεηνπ θσλεεληηζκνχ ηνπ ηνπηθνχ ηδηψκαηνο θαη λα ηα 

νκαδνπνηήζνπλ (βι. πίλαθα 1). Έλα παηδί κάιηζηα, φηαλ ηνπο μαλαδηαβάζηεθε ε 

θξάζε: «Πφηη θη άιινηη κπίηζηλ ε πφιηκνπο… Γχξζηλ ε βαζηιηάο κη ηνπ ζηξαην η’ 

…θη ρίξζαλ ηα ηξαγνχδγηα θη ηα γιηέληηα….» εληφπηζε ηε κεηαηξνπή ηνπ αξζεληθνχ 

άξζξνπ ζε ζειπθφ ( Κπξία  ιέεη ε βαζηιηάο θαη όρη ν βαζηιηάο, όπσο ιέκε εκείο). 

Πίλαθαο 1: Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπηθνύ ηδηώκαηνο πνπ εληόπηζαλ ηα παηδηά 

Σηέλσζε 

άηνλσλ [ν] (ν 

θαη σ)  ζε [u] 

Σηέλσζε 

άηνλσλ [e] (ε 

θαη αη) ζε [i] 

Απνβνιή ησλ 

άηνλσλ [i] θαη 

[u] 

ηδησκαηηζκνί 

Μόξθνπ 

Φξύζνπ 

Μάξνπ 

Οπκνπξθόηηξε 

θηξφλ 

κη 

πνχιηο 

ηαληέιηο 

Καιχηηξ(ε) 

Κνπξίηο 

Κνπζθ(η)λίδ(εη) 

Βαζίι(η)ηζα 

ηζφιηα 

Σηξηίξηα 

Μπαρηζεβαληδήο 

Γπαιί 
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Απηφ αθξηβψο ην ραξαθηεξηζηηθφ απνηέιεζε ην έλαπζκα, ψζηε έλα άιιν παηδί 

λα ζπλδέζεη ην  ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ κε  ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ζε 

ζρέζε κε ην ηδίσκα («ην ρσξηό κνπ ιέλε ε Γηώξγνπο, ε Σάζνπο, ην έρσ αθνύζεη 

πνιιέο θνξέο. Κακηά θνξά ην ιέλε θαη νη ρσξηάηεο πνπ έξρνληαη ζην ζπίηη καο, έηζη 

κηιάλε»), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα θαηάθεξε λα ελεξγνπνηήζεη ηελ 

πξφηεξε γλψζε ησλ παηδηψλ. Απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θξηηηθήο αλαπιαηζίσζεο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κπφξεζαλ κε κεγάιε επθνιία λα 

αλαπιαηζηψζνπλ δεκηνπξγηθά ηελ λεναπνθηεζείζα γλψζε κέζα απφ κία ηδηαίηεξα 

επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα κεηαθνξάο ελφο ηξαγνπδηνχ ηεο ΚΝΔ ζην  ηνπηθφ ηδίσκα 

θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ mp4, φπνπ θαηαγξάθεηαη ε 

πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαπαξάγνπλ πξνθνξηθά ην ηδίσκα (βι. πίλαθα 2).  

 

Πίλαθαο 2: Γξαζηεξηόηεηα θξηηηθήο αλαπιαηζίσζεο ηνπ ηνπηθνύ ηδηώκαηνο 

Κιαζηθή εθδνρή ηνπ 

ηξαγνπδηνύ 

Μεηαζρεκαηηζκέλε εθδνρή ηνπ 

ηξαγνπδηνύ από ηα παηδηά 

Nηίιη ληίιη ληίιη, ληίιη ην 

θαληήιη 

πνπ έθεγγε θαη θέληαγε, ε θόξε 

ην καληήιη. 

Nηίιη ληίιη ληίιη, ληίιη ηνπ 

θαληήι’ 

πνπ ήθηγγη θαη θέληαγη, ε θφξ’ 

ηνπ καληήι’. 

Ήιηνπ 

Κνπξίηζη 

Οπξίζηη 

απνύ 

Οπκνπξθφηηξε 

Κηλνχξγηα 

Αγφξαζηλ 

Καιχηηξ 

Σξψηη 

Φάκη 

Κνηκάηη 

πηδί 

 

 

Γπαιίζθαλ 

Οπδί ηψξα 

Γνπκαξέιη 

Υίξζαλ 

Μπίηζηλ 

νπξλίζηα 
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Ήξζε θαη ν πνληηθόο, θαη πήξε 

ην θπηίιη 

κέζ’ από ην θαληήιη 

πνπ έθεγγε θαη θέληαγε ε θόξε 

ην καληήιη, 

ληίιη ληίιη ληίιη, ηεο θόξεο ην 

καληήιη… 

 

Ήξζη θαη ε πφληηθνπο, θη 

ηζάθσζ’ ην θπηίι’ 

κέζ’ απφ ην θαληήι’, 

πνπ ήθηγγη θαη θέληαγη, ε θφξ’ 

ηνπ καληήι’, 

ληίιη ,ληίιη, ληίιη, ηεο θφξεο ηνπ 

καληήι’… 

            

Βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θνηλσληνγισζζηθά ε πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ ηείλεη λα ζπλδέεη ην ζπγθεθξηκέλν ηδίσκα κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ρσξηνχ θαη 

λα ην αλαθέξεη σο ρσξηάηηθα θαη φρη σο βεξνηψηηθα. ε απηφ πηζηεχνπκε φηη 

ζπλέηεηλε ε παξνπζία ηεο θπζηθήο νκηιήηξηαο ηνπ ηδηψκαηνο (Βι. Παξάξηεκα 3), ε 

νπνία αλαθεξφκελε ζην ηδίσκα έιεγε: «κηιώ θαη εγώ ρσξηάηηθα».  

ρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πνληηαθή δηάιεθην, 

θάλνληαο έλα γεληθφ ζρφιην ζα ιέγακε φηη θαη ζε απηέο ππήξμε κεγάιε ζπκκεηνρή  

ησλ παηδηψλ. Αθφκε θαη θαηά ηελ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαηχπσζαλ ππνζέζεηο 

ζε ζρέζε κε ηε δηάιεθην πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θπζηθή νκηιήηξηα. Απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο (βι. πίλαθα 3) θαίλεηαη φηη αξθεηά παηδηά εμαθνινπζνχλ λα ζπγρένπλ ηηο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο ηεο γιψζζαο καο κε άιιεο γιψζζεο. 

 

Πίλαθαο 3: Πνηα δηάιεθην ρξεζηκνπνηεί ε νκηιήηξηα; 

Σε πνηα δηάιεθην κηιά 

ε θπξία Σνπιηάλα; 

Απαληήζεηο 

Νεπίσλ 

Πνληηαθά 10 

Βεξνηώηηθα Φσξηάηηθα 5 

Αιβαληθά 2 

Γεξκαληθά  2 
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Κηλέδηθα 1 

Γελ μέξσ 3 

 

Σα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ κε ην βησκαηηθφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζπκκεηείραλ φια ελεξγά θαη πξφζπκα θαη έδεηρλαλ λα κε δπζθνιεχνληαη κε ηε 

δηάιεθην, φπσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο θαη ζηα βίληεν πνπ θαηέγξαςε ε 

εξεπλήηξηα. Αθφκε, αλέθεξαλ πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα. Έλα λήπην είπε φηη μέξεη θη 

απηφ έλα πνληηαθφ ηξαγνχδη. Σν ηξαγνχδεζε θαη θαηαγξάθηεθε κε ηελ θάκεξα. 

Χζηφζν, φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα πεη γηα ηη κηιάεη ην ηξαγνχδη  απαληά: «Γελ μέξσ 

αθξηβώο, ιέεη όηη είκαη πόληηνο θαη ρνξεύσ θαη ζέξα». ην εκεξνιφγην, ε εξεπλήηξηα 

ζεκεηψλεη: «Ο Α. ζήκεξα κε εμέπιεμε. Αθνύγνληαο ηελ θα νπιηάλα λα κηιά πνληηαθά 

ζεθώζεθε όξζηνο θαη είπε μέξσ θαη εγώ έλα πνληηαθό ηξαγνύδη, λα ζαο ην πσ; Σν 

ηξαγνύδεζε ζαξξεηά, κνινλόηη δελ θαηαιάβαηλε ηη αθξηβώο ζεκαίλνπλ ηα ιόγηα ηνπ 

ηεηξάζηηρνπ έθαλε κηα κηθξή αλαθνξά ζηηο ιέμεηο πνπ ήμεξε». Ζ πνληηαθή δηάιεθηνο 

δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ηα λήπηα, ηα νπνία εληφπηζαλ θπξίσο ιέμεηο ζεκαζηνινγηθά 

θαη κνξθνινγηθά θνηλέο ή παξφκνηεο κε αληίζηνηρεο ηεο ΚΝΔ. Χζηφζν, θαηάθεξαλ 

κε δηθή κνπ παξφηξπλζε θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ 

(θαηαγξαθή ζε βίληεν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαλαπξνβνιή) λα εζηηάζνπλ  θαη λα 

εληνπίζνπλ θπξίσο ιέμεηο ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ (ξέθαλνλ, πάππνο, γηάγηα, Γηάλλεο, 

θάηα, πέληηθνλ, πεληηθόπνλ, ξεθαλόπνλ, θνπίδεη). Έλα παηδί ζηε θξάζε «θη θνπλίεηαη»  

αληηιήθζεθε φηη ην «θη» αληηζηνηρεί ζην «δελ». Οξηζκέλα παηδηά εληφπηζαλ φηη ν 

ηνληζκφο θάπνησλ πνληηαθψλ ιέμεσλ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο ΚΝΔ («Σε γηαγηά ηελ ιέεη γηάγηα», «Κπξία ην ίδην είλαη  θαη ν 

πάππνο, δειαδή παππνύο», «Κπξία θαη ε γηαγηά πνπ ήξζε έιεγε παηδία δειαδή παηδηά, 

άξα γίλεηαη ην ίδην»). ην εκεξνιφγην ε εξεπλήηξηα ζεκεηψλεη : «Ζ ΑΘ. δηαηύπσζε 

νπζηαζηηθά ηνλ θαλόλα ιέγνληαο:-Κπξία, απηέο νη ιέμεηο θσλάδνπλ αιιηώο». Οη 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ δείρλνπλ φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο. Αθφκε, ε ζπκκεηνρή ζε έλα δηαγσληζκφ γηα ηνλ πνληηαθφ ειιεληζκφ απνηέιεζε 

έλα ηζρπξφ εμσηεξηθφ θίλεηξν, ην νπνίν ελίζρπζε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηελ κειέηε ησλ αηνκηθψλ θχιισλ εξγαζίαο, πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ηα παηδηά κεηά ην ηέινο ηεο επίζθεςεο ηεο νκηιήηξηαο, δηαθαίλεηαη φηη ην βησκαηηθφ 
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κέξνο ηεο επίζθεςεο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη δελ ηνπο δπζθφιεςε θαζφινπ, 

γηαηί φπσο είπαλ «Απηά (ηα παηρλίδηα) ηα βιέπακε, δελ πεηξάδεη πνπ δελ μέξακε ηηο 

ιέμεηο», «Έιεγε σβόλ θαη έδεηρλε ην αβγό», «Σν ίδην θαη κε ηα πεηξαδάθηα, δελ 

ζπκάκαη πώο ηα είπε». Σν ζπγθείκελν, ινηπφλ, άκβιπλε ηηο φπνηεο απνξίεο θαη 

πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχζε ν δηαιεθηηθφο ιφγνο ηεο νκηιήηξηαο θαη απέηξεςε ηελ 

αζπλελλνεζία κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ 

θσδίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. ε αληίζεζε κε ην ηξαγνχδη θαη ην παξακχζη, ηα 

νπνία ηνπο δπζθφιεςαλ πνιχ γηαηί είραλ πνιιέο παξάμελεο ιέμεηο πνπ δελ ηηο 

θαηαιάβαηλαλ («Δίραλ πεξίεξγεο ιέμεηο», «Γελ θαηαιάβαηλα ηη έιεγε», «Δίρε πνιιέο 

ιέμεηο πνπ δελ μέξσ»). Δηδηθά ην ηξαγνχδη δελ άξεζε ζε θαλέλα παηδί. Ζ εξεπλήηξηα 

ζην εκεξνιφγην αλαθέξεη: «Πίζηεπα όηη ην ηξαγνύδη ζα άξεζε ζηα παηδηά, όκσο, ηειηθά 

δελ ηνπο άξεζε θαζόινπ, γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα ην θαηαιάβνπλ. Σα έιεγε πνιύ 

γξήγνξα είπαλ. Μόλν ηξία παηδηά δηαηύπσζαλ ηελ άπνςε όηη κηιά γηα θάπνην θνξίηο’ 

γηαηί άθνπζαλ ηελ ιέμε. Μάιινλ ην ηξαγνύδη δελ ήηαλ επηηπρεκέλε επηινγή». 

Αλαπάληερν ζεκείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ φηη ε παξαηήξεζε δχν παηδηψλ, πσο ε 

θξάζε «Έλα θαηξόλ θαη έλαλ δακάλ» είλαη αληίζηνηρε κε ηε θξάζε «Μηα θνξά θη έλαλ 

θαηξό», απνηέιεζε έλαπζκα γηα λα ζπκεζνχλ φηη θαη ηα βεξνηψηηθα παξακχζηα 

μεθηλνχζαλ κε κηα παξφκνηα θξάζε «Καλάλ θηξφλ θη θαλά δακάλ(η)…»  θαη λα 

ζπλδέζνπλ, έζησ θαη αζπλείδεηα, ην θνηλφ θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ δχν πνηθηιηψλ. 

Σέινο, ζα ιέγακε φηη ηα παηδηά είλαη πνιχ δεκηνπξγηθά, θαζψο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα εξκελεχζνπλ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο, εηθάδνπλ φηη, εθφζνλ θάηα ζεκαίλεη γάηα άξα 

θαη  ξέθαλνλ κπνξεί λα ζεκαίλεη ξεβαλί. 

 Σα δεδνκέλα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θξηηηθήο αλαπιαηζίσζεο θαηέδεημαλ 

φηη ηα λήπηα αληηιήθζεθαλ πσο ππάξρνπλ αθελφο γισζζηθέο πνηθηιίεο, νη νπνίεο 

κνηάδνπλ πνιχ κε ηελ θαζνκηινπκέλε θαη, αθεηέξνπ, πνηθηιίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ιηγφηεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο πην δχζθνινπ 

παξακπζηνχ (βι. εηθφλα 1) θαηέδεημε φηη ε πνληηαθή δηάιεθηνο είλαη πην δχζθνιε 

γηαηί νη ιέμεηο πνπ είρε ήηαλ πην πεξίεξγεο, ζηνλ Σζηθαίκ ιίγεο ιέμεηο ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο, ζηνλ Σζηθαίκ ηα θαηαιάβαηλα ζρεδόλ όια εδώ δελ θαηαιάβαηλα, ηνλ 

Σζηθαίκ κπνξνύζα λα ηνλ θαηαιάβσ ήηαλ ζρεδόλ ίδηα κε ηώξα.   



66 

 

 

Δηθόλα 1: ηα παξακύζηα πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά 

 

Μεηά απφ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο, θαηαιήμακε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη άιιεο γισζζηθέο πνηθηιίεο «κνηάδνπλ πνιύ κε ηε δηθή καο γιώζζα» 

θαη άιιεο «είλαη πνιύ αιιηώηηθεο θαη πεξίεξγεο», φκσο, φιεο είλαη πηπρέο ηεο ίδηαο 

γιψζζαο «Όια είλαη ειιεληθά». Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη φηη θαηαλφεζαλ κε 

δηαηζζεηηθφ θαη παηγληψδε ηξφπν ηη είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηα ηδηψκαηα απφ ηηο 

δηαιέθηνπο. Δπίζεο, ε πξφηαζή ηνπο λα δνζεί σο ηίηινο ηεο αθίζαο (βι. εηθφλα 2) πνπ 

έθηηαμαλ ε θξάζε «Όια είλαη ειιεληθά» απνδεηθλχεη φηη, ελψ ζηελ αξρή ην 

δηαθνξεηηθφ ζπλδεφηαλ κε κία μέλε γιψζζα, ηψξα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ην 

εχξνο θαη ηελ πνηθηιία ηεο γιψζζαο καο. 

 

.  

Δηθόλα 2: Ζ αθίζα «Όια είλαη ειιεληθά» 

 

 Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη κνινλφηη ηα παηδηά έδεημαλ λα απνδέρνληαη ηηο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα λέα απηά αθνχζκαηα, 
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ζπλερίδνπλ λα ζπλδένπλ ηε ρξήζε ηνπο κε αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη 

επαξρηαθήο θαηαγσγήο θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο απαληήζεηο ηνπο, 

(«κηινύλ ιίγν ρσξηάηηθα  ν θύξηνο θαη ε θπξία γηαηί είλαη από ρσξηό»). ηελ εξψηεζε 

ηη ηνπο θάλεη λα πηζηεχνπλ φηη είλαη απφ ρσξηφ απαληνχλ: «Φαίλεηαη από ηα ξνύρα, 

απηή έιεγε γηα θαηζίθα, ζηελ πόιε δελ έρεη θαηζίθεο») ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαιεθηφθσλσλ ραξαθηήξσλ ζε ηειενπηηθέο ζεηξέο θαίλεηαη φηη 

ηα λήπηα αλαηξέρνπλ θαη ζε ζεκεησηηθνχο πφξνπο, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο. Δηθάδνπκε φηη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κεγαιψλνπλ ζε κία κε 

δηαιεθηφθσλε θνηλφηεηα θαη ε κφλε επαθή πνπ έρνπλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο είλαη κέζσ ησλ παππνχδσλ ηνπο θαη ησλ επηζθέςεψλ ηνπο ζηα 

ρσξηά ηνπο. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ απζφξκεηε παξαηήξεζε ελφο παηδηνχ, 

θαηά ηε δηάξθεηα εληνπηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπηθνχ ηδηψκαηνο (-Κπξία, 

απηά είλαη ηα ρσξηάηηθα. ην ρσξηό, κνπ ιέεη έλαο: «Πνύ είλαη ε παππνύο ζ’;»). 

 Όζν αθνξά ηε δηάθξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ  ζε 

θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ (βι. πίλαθα 4) αξρηθά 

δηαπηζηψζακε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηνπο 

δηαιεθηφθσλνπο ραξαθηήξεο, φρη φκσο θαη ηε γισζζηθή πνηθηιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

Πίλαθαο 4: Υπάξρεη θάπνηνο πνπ κηιάεη δηαθνξεηηθά; 

 

 

Δξώηεκα: 

Υπάξρεη θάπνηνο 

πνπ κηιάεη 

δηαθνξεηηθά; 

 

1
ν
 απόζπαζκα 

 

2
ν
 Απόζπαζκα 

Ναη 16 

(12 – Υάκπνο, 4 -Παξζέλα) 

11 

(4 – πχξνο, 4 – Αθξνχια, 

2 – πχξνο & Αθξνχια) 

Όρη 5 10 
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 Χζηφζν, ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα θξηηηθήο αλαπιαηζίσζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλα κήλα αθφηνπ έγηλαλ νη πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο  

θαηέδεημε φηη  ε πιεηνςεθία ησλ λεπίσλ (δεθαηέζζεξα απφ ηα είθνζη) πιένλ είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηηο δχν απηέο γισζζηθέο πνηθηιίεο αθνχγνληάο ηεο λα 

αλαπαξάγνληαη απφ θπζηθνχο νκηιεηέο. Μεηά απφ ζπδήηεζε ηα λήπηα είπαλ: «Κπξία, 

ηα ίδηα ιόγηα είλαη, αιιά κε ιίγν αιιηώηηθεο ιέμεηο», «Σα έιεγαλ κε ηηο ιέμεηο πνπ 

κηινύλ εθεί», «δελ έρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά, αθνύ όια είλαη έζηκα ηεο Διιάδαο», 

«Έηζη όπσο ην ιέκε εκείο είλαη πην εύθνιν». Οη απαληήζεηο ηνπο θαλεξψλνπλ φηη ηα 

παηδηά έρνπλ απμεκέλε (θξηηηθή) γισζζηθή επίγλσζε, θαζψο δηαπηζηψλνπλ φηη 

νπζηαζηηθά θαη ζηηο ηξεηο εθδνρέο ησλ θαιάλησλ ηνπ Λαδάξνπ απηφ πνπ αιιάδεη 

είλαη θαηά βάζε νη ιέμεηο θαη φρη ην λφεκα ηνπ ηξαγνπδηνχ. ην εκεξνιφγην ε 

εξεπλήηξηα ζεκεηψλεη: «Δίκαη πνιύ επραξηζηεκέλε από ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζρεδόλ όια ηα παηδηά πιένλ αλαγλσξίδνπλ ηηο πνηθηιίεο θαη 

κπνξνύλ λα εληνπίδνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο. Σειηθά θαη ηξαγνύδηα κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ ζην λεπηαγσγείν, αξθεί λα έρεη πξνεγεζεί ε εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε 

ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο». Απηφ δείρλεη φηη ε εμνηθείσζε θαη ε ζπλερήο θαη 

ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ ηθαλφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο θαη δηάθξηζεο ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ.  

3.2.2.2 Απνηίκεζε ηεο παξέκβαζεο: νη γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο κέζα 

από θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο  

Σν ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ 

ζεκαηηθνχ άμνλα ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλε. Σα ίδηα ηα παηδηά έδσζαλ ην έλαπζκα γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επηζπκία ηνπο λα κάζνπλ 

αλ θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο νη άλζξσπνη κηινχλ φπσο ν Υάκπνο  απφ ην ζίξηαι 

πνπ παξαθνινχζεζαλ, απνηέιεζε ηελ αθφξκεζε, ψζηε λα θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο 

ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε απηφ ην εξψηεκα (βι. πίλαθα 6).  

Πίλαθαο 5: Σε όια ηα κέξε ηεο Διιάδαο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κηινύλ όπσο ν Φάκπνο 

ή κηινύλ θαη θάπσο αιιηώο; 

Ννκίδεηε όηη ζε όια ηα κέξε ηεο Διιάδαο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κηιάλε όπσο ν 

Φάκπνο ή κηινύλ θάπσο αιιηώο; 
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Ναη, κηινύλ ζαλ ηνλ Φάκπν 10 

Γελ μέξσ 8 

Μπνξεί θαη λα κηινύλ θάπσο αιιηώο 5 

 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη φηη κφλν κία κηθξή κεξίδα παηδηψλ πηζηεχεη 

φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο γισζζηθέο πνηθηιίεο εθηφο απφ απηέο πνπ έρνπλ ήδε 

γλσξίζεη. Έρνληαο σο αθεηεξία ηηο απαληήζεηο ηνπο, πξνβάιακε ζηελ ηάμε δχν 

απνζπάζκαηα απφ ηελ ηειενπηηθή ζεηξά «Παξαπέληε» θαη δεηήζακε απφ ηα παηδηά 

λα αλαγλσξίζνπλ ην δηαιεθηφθσλν ηεο ζεηξάο θαη λα ηνλ απνηππψζνπλ ζε αηνκηθά 

θχιια εξγαζίαο. ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ηα παηδηά παξνπζίαδαλ ηνλ ήξσα πνπ 

δσγξάθηζαλ. Σα δεθανθηψ απφ ηα είθνζη ηξία παηδηά δσγξάθηζαλ ηελ Ακαιία. ηε 

ζπλέρεηα, κέζα απφ ζπδήηεζε πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε,  

εθηφο απφ ηα γισζζηθά ζηνηρεία ηνπ απνζπάζκαηνο θαη ηα θνηλσληνγισζζηθά,  ηα 

ζεκεησηηθά θαη ηα ηδενινγηθά. Γηαπηζηψζακε φηη ηα παηδηά εληφπηζαλ κε κεγάιε 

επθνιία ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδησκαηηθφ ιφγνπ ηεο Ακαιίαο. Ζ εξεπλήηξηα 

ζεκεηψλεη ζην εκεξνιφγην: «Σξία παηδηά πξηλ νινθιεξώζσ ηελ εξώηεζε είπαλ: θπξία, 

ην ι ην έιεγε ιη θαη ην λ, λη. Γελ κπνξνύζε λα ηα πεη θαλνληθά».  Δπίζεο, αξθεηά παηδηά 

(ελληά παηδηά) κπφξεζαλ λα ζπιιάβνπλ φηη νη ππφινηπνη  πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο 

θνηηνχζαλ πεξίεξγα ηελ Ακαιία θαη γεινχζαλ φηαλ κηινχζε, ιφγσ ηεο νκηιίαο ηεο  

(κηιά δηαθνξεηηθά, κηιά θάπσο αζηεία, επεηδή κηιά ιίγν αιιηώο, ηα ιέεη θάπσο 

αιιηώηηθα). Αθφκε, ζηελ εξψηεζε «Γηαηί ε Ακαιία δε ζα πξέπεη λα πεη ζηελ 

ζπλέληεπμε φηη είλαη απφ ηελ Σξίπνιε, αιιά απιά απφ ηελ Αξθαδία;»  ηα παηδηά ιέλε: 

«Γηαηί δελ ζα ηελ θαηαιάβνπλ, γηαηί πξέπεη λα κάζεη λα κηιά όπσο νη άιινη. Οη άιινη 

ζηε ζπλέληεπμε δελ μέξνπλ λα κηινύλ ζαλ απηήλ, ζα γίλεη ξεδίιη, δε ζα ηελ πάξνπλ, αλ 

κηιάεη έηζη.». Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ηα παηδηά έρνπλ επίγλσζε ηεο 

θνηλσληνγισζζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ καο πεξηβάιινπλ.  

ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα νκαδηθνχ ραξαθηήξα, φπνπ ηα παηδηά θιήζεθαλ 

λα αλαγλσξίζνπλ δηαιεθηφθσλνπο ραξαθηήξεο ζε απνζπάζκαηα ηειενπηηθψλ ζεηξψλ 

θαη λα ηνπο ζπλδέζνπλ κε αληίζηνηρα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, παξαηεξήζακε φηη 

ηα παηδηά ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πνηθηιίεο, πνπ 
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δηαθέξνπλ αξθεηά απφ ηελ ΚΝΔ, φρη φκσο θαη απηέο πνπ έρνπλ κηθξέο δηαθνξέο. Σα 

παηδηά αλαγλψξηζαλ ην πεινπνλλεζηαθφ ηδίσκα ηεο Ακαιίαο απφ ην «Παξαπέληε», ην 

Κεξθπξατθφ ηδίσκα ηνπ πχξνπ απφ ην «Πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ» θαη ηελ θξεηηθή 

δηάιεθην πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Μαλψιεο ζηε «Μνπξκνχξα», σζηφζν ην πνιίηηθν 

ηδίσκα ηεο Αλλίθαο απφ ην «Πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ» δελ ην αλαγλψξηζαλ, κνινλφηη 

ην απφζπαζκα ην επεμεξγαζηήθακε μαλά ζηελ νινκέιεηα. Καλέλα παηδί δελ κπφξεζε 

λα εληνπίζεη θάηη δηαθνξεηηθφ ζηνλ ηξφπν νκηιίαο ηεο Αλλίθαο. Δίπαλ 

ραξαθηεξηζηηθά: «Κπξία, θαη νη δπν κηιάλε όπσο θαη εκείο», «Γε ιέλε παξάμελεο 

ιέμεηο», «Μνπ θαίλεηαη όηη θαη νη δπν κηινύλ θαλνληθά ειιεληθά».  ηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θάλεθε φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ πνηεο γισζζηθέο πνηθηιίεο δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ΚΝΔ, 

κνινλφηη δελ έρνπλ πξνζσπηθά βηψκαηα ζε ζρέζε κε απηέο ηηο πνηθηιίεο. Δίθνζη απφ 

ηα είθνζη ηξία παηδηά είπαλ φηη ν Μαλψιεο (Κξεηηθή δηάιεθηνο) ζηε «Μνπξκνχξα» 

κηινύζε πην αιιηώηηθα θαη έιεγε ιέμεηο πνπ δελ ηηο μέξνπκε. Δπίζεο, φηαλ ηνπο δήηεζα 

λα κνπ εμεγήζνπλ αλ νη ήξσεο θαηαιαβαίλνπλ ν έλαο ηη ιέεη ν άιινο, φια απάληεζαλ 

ζεηηθά. ην εξψηεκα, πώο γίλεηαη απηό, ε θάζε νκάδα έδσζε ηε δηθή ηεο απάληεζε: 

άιιαδε ιίγν ν ηξόπνο πνπ ηα έιεγε, έιεγε κεξηθέο ιέμεηο αιιηώο, νη άιιεο ήηαλ ίδηεο, 

έιεγε κόλν δύν γξάκκαηα ιάζνο, ην ι θαη ην λ, ηα άιια όια θαλνληθά, γηαηί άιιαδε 

κεξηθά γξάκκαηα όρη όιεο ηηο ιέμεηο θαη νη άιινη θαηαιάβαηλαλ. Σα παηδηά ινηπφλ 

αληηιακβάλνληαη φηη νη ραξαθηήξεο αλαπαξίζηαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηθηιηψλ, πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ιφγν ηνπο.  Σέινο, 

ζηελ εξψηεζε «Γηαηί νη δεκηνπξγνί ησλ ζεηξώλ βάδνπλ ηνπο ήξσεο ηνπο λα κηινύλ 

έηζη;» ε θάζε νκάδα έδσζε ηε δηθή ηεο απάληεζε. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

δείρλνπλ, αθελφο κελ, φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ην ρηνπκνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ 

ζέινπλ λα πξνβάινπλ νη δεκηνπξγνί κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

εξψσλ ηνπο (ήζειε λα είλαη αζηεία θαη λα γειάκε θαη ε Ακαιία ηξαγνπδνύζε πνιύ 

αζηεία καο άξεζε), αθεηέξνπ δε, είλαη ηθαλά λα ζπλδέζνπλ ηελ θνηλή θαηαγσγή ησλ 

εξψσλ (όινη κέλνπλ εθεί ζηελ Κέξθπξα, άξα μέξνπλ θαη απηνί) σο ζηνηρείν πνπ 

απνηξέπεη ηελ αζπλελλνεζία κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ε απάληεζε κηαο νκάδαο φηη 

«Θέινπλ λα κάζνπκε θαη εκείο πώο κηινύλ απηνί» δείρλεη φηη ηα θείκελα καδηθήο 

θνπιηνχξαο απνηεινχλ πεγή επαθήο θαη γλσξηκίαο κε ηνλ ηδησκαηηθφ ιφγν ηεο 

ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. Μεηά ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ, θάπνηα παηδηά 

κεκνλσκέλα πιένλ εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο γηα ηελ επηινγή ησλ 
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δεκηνπξγψλ, νη νπνίεο επίζεο δείρλνπλ φηη θαηαιαβαίλνπλ, ηφζν ην κπζνπιαζηηθφ 

πιαίζην ησλ ζεηξψλ (είλαη ζέαηξν θαη ην ιέεη ν ξόινο λα κηιάλ έηζη), φζν θαη ηελ 

πξφζεζε ησλ δεκηνπξγψλ λα πξνθαιέζνπλ ην γέιην (γηα λα γειάκε θαη λα καο αξέζεη).  

Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο αλαπιαηζίσζεο, ζπλνπηηθά ζα 

ιέγακε φηη, ιφγσ ηνπ δεκηνπξγηθνχ ηνπο ραξαθηήξα (δσγξαθηθή), πξνζέιθπζαλ ηελ 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε 

απφ ηα θχιια εξγαζίαο ησλ παηδηψλ, θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία επέιεμε αγαπεκέλν 

δηαιεθηφθσλν ραξαθηήξα, ιακβάλνληαο ππφςε θξηηήξηα ζεκεησηηθνχ θαη 

θνηλσληνγισζζηθνχ ραξαθηήξα. Δπηά παηδηά επέιεμαλ ηνλ ήξσα ιφγσ νκνξθηάο: 

«είλαη πνιύ όκνξθε», «θνξνύζε σξαία ξνύρα», «είλαη πνιύ σξαία», ζε ηέζζεξα 

παηδηά άξεζε ν ξφινο: «έιεγε σξαίν ηξαγνύδη», «ήηαλ πνιύ σξαίν ην ηξαγνύδη». Μφλν 

επηά παηδηά επέιεμαλ κε βάζε ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν νκηιίαο: «ηα έιεγε ιίγν αιιηώο», 

«κηινύζε δηαθνξεηηθά θαη κνπ άξεζε πνιύ», «είρε πιάθα όπσο κηινύζε». 

 

Πίλαθαο 6: Πνηνλ ηειενπηηθό ραξαθηήξα πξνηηκάο; 

 

 

 

 

 

 

 

Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη ζε απηή ηελ ειηθία παίδεη κεγάιν ξφιν ην 

ζπκθξαζηηθφ πιαίζην θαη πσο ηα παηδηά επηιέγνπλ ζπλήζσο ραξαθηήξεο, νη νπνίνη 

είλαη πην θνληά ηνπο ειηθηαθά. Ζ Ακαιία ζπγθέληξσζε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πξνηηκήζεσλ. Αθφκε, ζηηο απαληήζεηο ηνπο δηαθξίλεη θαλείο φηη αληηιακβάλνληαη ην 

ρηνπκνξηζηηθφ χθνο ηνπ ραξαθηήξα θαη δελ ηνλ απνξξίπηνπλ. 

ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ θιήζεθαλ λα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη λα 

αληηζηνηρίζνπλ δηαιφγνπο κε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, δηαπηζηψζακε 

φηη πξάγκαηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο 

πνηθηιίεο θαη λα ηηο αληηζηνηρήζνπλ κε ηνπο ζσζηνχο ραξαθηήξεο (Βι. Δηθφλα 3). Οη 

Τειενπηηθόο ήξσαο Πξνηηκήζεηο 

Ακαιία 13 

Σπύξνο 4 

Μαλώιεο 2 

Βνύια- Μελάο 1 

Άζρεην πξόζσπν 2 
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έμη απφ ηηο νθηψ νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξαζηεξηφηεηα, ηε δηεθπεξαίσζαλ κε 

κεγάιε επθνιία. Ζ εξεπλήηξηα ζην εκεξνιφγην ζεκεηψλεη: «Ζ ζεκεξηλή 

δξαζηεξηόηεηα άξεζε πνιύ ζηα παηδηά, ηνπο αξέζεη λα δεκηνπξγνύλ θαη απηό θαίλεηαη. 

Σν θνιάδ- θόκηθ ήηαλ κηα θαιή επηινγή γηαηί όια ήζειαλ λα παξνπζηάζνπλ έλα όκνξθν 

απνηέιεζκα. ηελ αξρή πίζηεπα όηη ζα ηνπο δπζθνιέςεη ηδηαίηεξα, αιιά ηειηθά ηα πήγαλ 

θαιά. Δηδηθά νη νκάδεο πνπ είραλ ην ραξαθηήξα ηεο Ακαιίαο, αθνύγνληαο ην δηάινγν 

θαηάιαβαλ ακέζσο από ηελ πξνθνξά, όηη απηόλ πξέπεη λα επηιέμνπλ. Ννκίδσ όηη ν 

ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο επηηεύρζεθε, ζρεδόλ όιεο νη νκάδεο θαηάθεξαλ λα 

αληηζηνηρίζνπλ ηνπο ζσζηνύο δηαιόγνπο». 

 

 

 

Δηθόλα 3:  Αληηζηνίρηζε ηειενπηηθώλ ραξαθηήξσλ κε γεσγξαθηθέο δηαιέθηνπο 

 

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη έλα βαζηθφ εξψηεκα, πνπ απνηέιεζε πεγή 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη πξνέθπςε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

γεσγξαθηθνχ ράξηε (βι. Δηθφλα 5) κε ηα ηδηψκαηα, πνπ γλψξηζαλ ηα παηδηά κέζα απφ 

ηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, ήηαλ «Πώο κάζακε λα κηιάκε όινη ην ίδην, ελώ γύξσ 

καο ππάξρνπλ ηόζεο πνιιέο παξαιιαγέο ηεο γιώζζαο καο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη 

κέρξη ζήκεξα;».  

Πίλαθαο 7: Πώο κάζακε λα κηιάκε όινη ην ίδην; 

 

Πώο κάζακε λα κηιάκε όινη ην ίδην ελώ γύξσ καο ππάξρνπλ ηόζεο πνιιέο 

παξαιιαγέο ηεο γιώζζαο καο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα:». 

Από ην ζρνιείν 8 

Από ηα παξακύζηα θαη ηα βηβιία 5 

Από ηελ ηειεόξαζε 2 
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Γελ μέξσ – δελ απαληώ 8 

 

 

  

 

Δηθόλα 4: Ο ράξηεο ησλ ηδησκάησλ 

 

 Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ αληαλαθινχλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο θαη 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη 

ην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο πξφηππεο γιψζζαο. Λέλε ραξαθηεξηζηηθά: «ζην 

ζρνιείν καζαίλνπκε λα κηιάκε θαιά», «ζην ζρνιείν καζαίλνπκε θαηλνύξηεο ιέμεηο», 

«ζην ζρνιείν όινη θάλνπλ ηα ίδηα, ην μέξσ από ηνλ μάδεξθό κνπ πνπ κέλεη αιινύ θαη 

θάλεη ηα ίδηα κε ηνλ αδεξθό κνπ». Δπίζεο, νη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη νξηζκέλα 

παηδηά θαηαλννχλ πσο ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο απνηεινχλ θαη απηά θνξέα 

δηάδνζεο ηεο πξφηππεο λφξκαο (θπξία, ζηε ηειεόξαζε νη πεξηζζόηεξνη κηιάλε όπσο 

εκείο). Ζ απνηχπσζε ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ ζην γεσγξαθηθφ ράξηε βνήζεζε ηα 

λήπηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε θαη λα αληηιεθζνχλ ην 

πινχζην κσζατθφ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

3.2.2.3 Απνηίκεζε ηεο παξέκβαζεο: Κνηλσληθέο πνηθηιίεο: ιόγηεο ιέμεηο ζε 

θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο γηα παηδηά. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ άμνλα είραλ σο έλαπζκα ηηο απνξίεο ησλ παηδηψλ. Σα 

ίδηα ηα παηδηά ζε κία γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα, άζρεηε κε ηελ παξέκβαζή καο 

παξαηήξεζαλ φηη ζην επεηζφδην «Ο νλεηξνπαξκέλνο νξεηβάηεο» ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζεηξάο «έλα γξάκκα κηα ηζηνξία», ν ήξσάο ηνπ θαη ν αθεγεηήο ηνπ επεηζνδίνπ 
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ρξεζηκνπνηνχζε ιέμεηο πνπ ηα παηδηά δελ ηηο είραλ μαλαθνχζεη. Δίπαλ 

ραξαθηεξηζηηθά: «Κπξία, απηά κήπσο είλαη άιια ρσξηάηηθα από ηα δηθά καο;», 

«Μήπσο ηα έιεγαλ έηζη παιηά;», «πνύ κηιάλε έηζη;». Απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπο 

δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ην δηαθνξεηηθφ ιφγν, 

έζησ θαη ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν θαη, ζπγρξφλσο, λα πξνβαίλνπλ ζε εηθαζίεο γηα ηελ 

πξνέιεπζε ησλ ιέμεσλ. Σα παηδηά εληφπηζαλ ηηο εμήο ιφγηεο ιέμεηο: όξε, νπσξηθά, 

νπή, όξλεα, όλνη, νθζαικόο. Κάπνηεο πξνζπάζεζαλ λα ηηο εξκελεχζνπλ απφ ην 

ζπγθείκελν (εηθφλα) ι.ρ. όλνη – γατδνπξάθηα, όξλεα – κεγάια πνπιηά, νπσξηθά - 

θξνχηα. Άιιεο ηηο ζπλέδεζαλ κε πξνζσπηθά βηψκαηα  ι.ρ. ε ιέμε όξνο ηνπο ζχκηζε 

ηνλ νξφ πνπ βάδνπλ νη άξξσζηνη  θαη ν νθζαικόο ηνλ νθζαικίαηξν, άξα ζπλεηξκηθά 

θαηέιεμαλ ζην κάηη.  Δλψ ηελ ιέμε νπή δελ κπφξεζαλ λα ηελ εξκελεχζνπλ.  

 

 

Δηθόλα 5: Πίλαθεο αλαθνξάο κε ιόγηεο ιέμεηο 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπο κάο ψζεζε λα παξαθνινπζήζνπκε θαη άιια επεηζφδηα 

ηεο ζεηξάο «Έλα γξάκκα κηα ηζηνξία», φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ιφγηεο ιέμεηο θαη λα 

πξνζπαζήζνπκε ζπγρξφλσο λα ηηο εξκελεχζνπκε, αιιά θαη λα αλαθαιχςνπκε ηνπο 

ιφγνπο, νη νπνίνη νδήγεζαλ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο ζεηξάο απηήο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απηέο ηηο ιέμεηο θαη φρη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε εκείο. Γέθα παηδηά είπαλ: δελ 

μέξσ, πέληε παηδηά: ε ηζηνξία είλαη  από ηα παιηά ρξόληα, έλα παηδί: επεηδή ηα ιέκε θαη 

έηζη θάπνηεο θνξέο, ηξία παηδηά: γηαηί ην γξάκκα ηεο ηζηνξίαο αξρίδεη από Ω όπσο θαη 

νη ιέμεηο απηέο. Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη αξθεηά παηδηά δελ κπνξνχλ λα 

πξνβνχλ ζε εξκελείεο, φκσο ππάξρνπλ θαη παηδηά, ηα νπνία έρνπλ ηελ (θξηηηθή) 

γισζζηθή επίγλσζε φηη νη δεκηνπξγνί δελ επηιέγνπλ απηέο ηηο ιέμεηο γηα λα καο 
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δπζθνιέςνπλ αιιά γηαηί ζέινπλ λα ηηο κάζνπκε θαη εκείο θαη επεηδή ηαηξηάδνπλ κε ην 

ζπγθείκελν. ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ ιφγηεο ιέμεηο ζε 

απνζπάζκαηα επεηζνδίσλ ηεο ζεηξάο πνπ είραλ μαλαδεί. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ portfolio δηαπηζηψζακε φηη ηα δεθαηξία απφ ηα είθνζη έλα παηδηά 

εληφπηζαλ έζησ θαη κία ιφγηα ιέμε ζην επεηζφδην «Ο ππέξνρνο ππλαξάο». Σα παηδηά 

θαηέγξαςαλ ηηο ιέμεηο ππνθάκηζα θαη ππνδήκαηα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά αλαθεξφκελα ζηε ιέμε ππνδήκαηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ 

θνηλή ιέμε παπνχηζηα, γηαηί «δελ κπνξνύζαλ λα ζπκεζνύλ πώο ηελ έιεγε ζηελ 

ηζηνξία». Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφο ν ξφινο ηνπ ζπγθείκελνπ ζηελ εξκελεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ ηα παηδηά. ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί, πξνζπαζήζακε 

θαη πάιη λα δνχκε, αλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηνπο ιφγνπο, πνπ νδεγνχλ 

ηνπο δεκηνπξγνχο απηψλ ησλ ηζηνξηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο ιέμεηο. Οη 

απαληήζεηο δε δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο πνπ έδσζαλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά. ην 

εκεξνιφγην, ε εξεπλήηξηα γξάθεη: «Καη ζήκεξα πάιη ηα ίδηα παηδηά κπόξεζαλ λα 

εξκελεύζνπλ θξηηηθά ηελ επηινγή ησλ δεκηνπξγώλ. Από ηα ππόινηπα, θάπνηα 

πεξηνξίζηεθαλ ζηα ζεκεησηηθά ζηνηρεία (ελδπκαζία εξώσλ, θάζηξν, αξγαιεηόο) γηα λα 

εθθξάζνπλ ηελ άπνςε όηη ε ηζηνξία είλαη παιηά θαη γη’ απηό ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο 

ιέμεηο θαη θάπνηα είπαλ δελ μέξσ, απνθεύγνληαο λα απαληήζνπλ. Γεληθά, ππήξρε κηα 

απξνζπκία λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο».  

 Όζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θξηηηθήο αλαπιαηζίσζεο, ζα ιέγακε φηη ν 

ζηφρνο πνπ ζέζακε δελ επηηεχρζεθε απφιπηα. Αξθεηά παηδηά (δέθα), ζηε ζπδήηεζε 

πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ (βι.2.2.3: δηδαθηηθφ πιηθφ: 3
νο

 

άμνλαο), θαηάθεξαλ λα αληηζηνηρίζνπλ ηηο ιφγηεο ιέμεηο κε ην ζσζηφ πξφζσπν (Ο 

θύξηνο Γηώξγνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιέμεηο απηέο γηαηί είλαη δεκνζηνγξάθνο θαη μέξεη 

πνιιέο ιέμεηο δηαθνξεηηθέο, ν ζπξσξόο θαη ν ηζαγθάξεο δελ μέξνπλ ηόζεο πνιιέο 

ιέμεηο, θπξία, ν ζπξσξόο θαη ν ηζαγθάξεο δελ έρνπλ δεη ην έλα γξάκκα κηα ηζηνξία γηα 

λα ηηο κάζνπλ). Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη αληηιακβάλνληαη πνηνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ απηέο ηηο ιέμεηο θαη πνην είλαη ην θνηλσληθφ ηνπο πξνθίι. 

Τπφξξεηα, ζπλδένπλ ηα επαγγέικαηα κε ην θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 

ζπλεπψο κε ηε γισζζηθή πνηθηιία, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπξφζσπνη απηψλ ησλ 

νκάδσλ. Χζηφζν, φηαλ θιήζεθαλ ηα ίδηα νκαδηθά λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

ζελάξην, ζα ιέγακε φηη ην απνηέιεζκα δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο καο. Όιεο 

νη νκάδεο, ελψ είραλ ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε αξθεηέο ιφγηεο ιέμεηο 
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(βι. εηθφλα 5), επέιεμαλ ηηο ίδηεο ιέμεηο θαη «αληέγξαςαλ» ην αξρηθφ ζελάξην. 

Μεξηθά απφ ηα ζελάξηα πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά θαη αληιήζεθαλ απφ ηα portfolio 

είλαη ηα εμήο: 

1
ν
 ελάξην:   

Ο Γηώξγνο πήξε ηειέθσλν ηνλ σξνινγνπνηό θαη είπε:  

 - Ωξνινγνπνηέ, κπνξείο λα κνπ θηηάμεηο ην ξνιόη κνπ; 

-Ση έρεη ην ξνιόη ζνπ, κπνξείο λα έξζεηο θαη λα κνπ ην θέξεηο; 

- Φπζηθά, κπνξώ λα έξζσ. 

 

2
ν
 ελάξην 

-Καιεκέξα σξνινγνπνηέ, κπνξείο λα κνπ θηηάμεηο ην σξνιόγην κνπ; 

- Ση έρεη ην ξνιόη ζνπ; 

- Έρεη ζπάζεη ην σξνιόγηόλ κνπ. 

 

3
ν
 ελάξην 

Έλαο άλζξσπνο πήγε ζηνλ ηζαγθάξε θαη ηνπ είπε: «Φηηάμε κνπ ηα παπνύηζηα     

κνπ». Κη απηόο ηνπ ηα έθηηαμε κε ζεινηέηπ. 

 

 Απφ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαίλεηαη φηη κφλν κία απφ ηηο πέληε νκάδεο 

θαηάθεξε λα αμηνπνηήζεη ζσζηά ηηο ιφγηεο ιέμεηο θαη λα θηηάμεη νινθιεξσκέλν 

ζελάξην. Όκσο, θαη απηή ε νκάδα θαηάθεξε λα αλαπιαηζηψζεη απιψο ιεηηνπξγηθά ηηο 

ιφγηεο ιέμεηο θαη φρη θξηηηθά, δεκηνπξγψληαο έλα πξσηφηππν ζελάξην. Οη απφπεηξεο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ δείρλνπλ φηη ηα παηδηά ζπλδένπλ ηελ νκηιία ησλ ηερληηψλ 

(σξνινγνπνηψλ) κε ηελ θαζνκηινπκέλε, αιιά ζην ζελάξηφ ηνπο δελ απνηππψλνπλ κε 

ζαθή ηξφπν ην θνηλσληθφ πξνθίι απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ιφγηεο ιέμεηο.  

  

3.2.2.4 Απνηίκεζε ηεο παξέκβαζεο: Οη θνηλσληθέο πνηθηιίεο (θνηλσληθή ηάμε, 

γιώζζα ησλ λέσλ) κέζα από θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο 

Κάλνληαο έλα πξψην αμηνινγηθφ ζρφιην ηεο παξέκβαζεο πνπ αθνξά ηηο 

θνηλσληθέο πνηθηιίεο ηεο γιψζζαο καο θαη πψο απηέο αλαπαξίζηαληαη ζηα θείκελα 

καδηθήο θνπιηνχξαο, ζα ιέγακε φηη απηφο ν άμνλαο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ηα 

παηδηά. Ήδε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξν-ζηαδίνπ δηαθάλεθαλ νη δπζθνιίεο, ηηο 
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νπνίεο ζα έπξεπε λα ππεξθεξάζνπκε. Σα παηδηά, ιφγσ ειηθίαο, δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα 

κε ην εηδηθφ ιεμηιφγην ησλ δηαθεκίζεσλ. Γπζθνιεχηεθαλ λα θαηαιάβνπλ ηη 

δηαθεκίδεη ε δηαθήκηζε θαη ε ιέμε SMS ήηαλ παληειψο άγλσζηε γη’ απηά, κνινλφηη 

νη αληηδξάζεηο ηνπο έδεημαλ φηη ηνπο άξεζαλ. Υξεηάζηεθε ε δηθή κνπ παξέκβαζε θαη 

αλαθνξά ζε θαζεκεξηλά βηψκαηα, γηα λα απνζαθεληζηνχλ νη έλλνηεο θηλεηή 

ηειεθσλία θαη SMS. Ζ ζηάζε ηνπο απηή δείρλεη φηη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ φινπο ηνπο γισζζηθνχο πφξνπο, 

γηαηί δελ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληνγισζζηθέο εκπεηξίεο. 

 Αλαγλψξηζαλ, φκσο, ηα επαγγέικαηα ηεο δαζθάιαο, ηνπ παπά, ηνπ 

ηξαγνπδηζηή, ηνπ βνζθνχ, ηνπ δήκαξρνπ (πνιηηηθνχ) θαη ηνπ ξαδηνθσληθνχ 

παξαγσγνχ. Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε δηαπηζηψζακε φηη φια ηα παηδηά 

εζηίαζαλ ζηα ζεκεησηηθά ζηνηρεία ησλ δηαθεκίζεσλ θαη φρη ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

νκηιίαο, γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηα επαγγέικαηα. Σα παηδηά είπαλ: «Ο παπάο θνξά ηε 

ζηνιή ηνπ θαη έρεη ςειό θαπέιν», «Ζ δαζθάια είλαη κπξνζηά ζηνλ πίλαθα θαη δείρλεη 

θάηη ζην παηδί», «Οη ηξαγνπδηζηέο έρνπλ θηζάξα θαη ληέθη», «Ο δήκαξρνο είλαη ςειά 

θαη θνπλάεη ηα ρέξηα ηνπ θαη νη άιινη θάησ  θσλάδνπλ», «Ο βνζθόο έρεη θνπζηαλέια 

θαη γθιίηζα», «Ο άιινο κηιάεη ζην κηθξόθσλν θαη έρεη έλα θνπηί πνπ ην έρσ δεη». 

Όκσο, κεηά απφ ηελ επαλαπξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ, αξθεηά παηδηά αλαγλψξηζαλ 

θαη γισζζηθά ζηνηρεία. Γέθα παηδηά εληφπηζαλ ηε ρσξηάηηθε πξνθνξά ηνπ βνζθνχ 

(Κπξία, κηιάεη ιίγν ζαλ ρσξηάηηθα), θάπνηα παηδηά (ηξία) ηε κάγθηθε νκηιία ηνπ 

ηξαγνπδηζηή θαη έλα παηδί ηηο πεξίεξγεο αξραίεο ιέμεηο ηνπ παπά (Κπξία, κνπ ζπκίδνπλ 

ηηο πεξίεξγεο ιέμεηο από ην έλα γξάκκα, κηα ηζηνξία). Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη 

ηα παηδηά έθαλαλ αλαδξνκή ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη πξνζπάζεζαλ κε θξηηηθφ 

ηξφπν λα ζπλδέζνπλ παιηέο θαη λέεο πιεξνθνξίεο. 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηα εξσηήκαηα «Δζείο ζαλ πνηνλ ζα ζέιαηε λα 

κηιάηε;» θαη «Πνηα επαγγέικαηα ηαηξηάδνπλ κεηαμύ ηνπο θαη πνηα όρη;», αιιά θαη απφ 

ηελ επηινγή ηεο πξνηηκψκελεο δηαθήκηζεο θαίλεηαη φηη ηα παηδηά επηιέγνπλ κε βάζε 

ην θνηλσληθφ πξνθίι ηνπ επαγγέικαηνο. Γεθαηέζζεξα απφ ηα είθνζη δχν παηδηά 

επέιεμαλ επαγγέικαηα πςεινχ θχξνπο (δαζθάια, δήκαξρνο, παπάο) θαη κφλν έλα 

παηδί επέιεμε ηε δηαθήκηζε κε ην βνζθφ. Σα δεθαηξία απφ ηα είθνζη δχν παηδηά 

επέιεμαλ ηε δαζθάια γηαηί: «καζαίλεη γξάκκαηα ζηα παηδηά θαη μέξεη λα κηιάεη θαιά». 

Πέληε παηδηά επέιεμαλ ηνλ δήκαξρν: «γηαηί ηνλ αθνύλ όινη», «γηαηί κηιά όπσο ν 

Αηκίιηνο από ηε Φξνπηνπία θαη είλαη αξρεγόο». Γχν παηδηά επηιέγνπλ ηνλ 



78 

 

ηξαγνπδηζηή: «γηαηί κ’ αξέζεη λα ηξαγνπδώ», «είλαη σξαία λα ηξαγνπδάο». Έλα παηδί 

επηιέγεη ην βνζθφ γηαηί: «δελ κπνξεί λα κηιήζεη θαλνληθά θαη έρεη πιάθα έηζη όπσο 

αθνύγεηαη».  Σνλ παπά θαη ηνλ ξαδηνθσληθφ παξαγσγφ δελ ηνπο επηιέγεη θαλέλα παηδί 

θαη ζηελ εξψηεζή κνπ «γηαηί» αηηηνινγνχλ κφλν γηα ηνλ παπά, φηη είλαη γέξνο. 

Δπίζεο, ηα παηδηά ιέλε φηη ηαηξηάδεη ν δήκαξρνο κε ηε δαζθάια γηαηί «μέξνπλ πνιιά 

πξάγκαηα». Γελ ηαηξηάδεη ν βνζθφο θαη ε δαζθάια, ν βνζθφο θαη ν δήκαξρνο, γηαηί ν 

βνζθφο κηιάεη όπσο κηιάλε ζην ρσξηό θαη όρη όπσο κηινύλ νη θπξίεο θαη νη δήκαξρνη. 

Αθφκε, δελ ηαηξηάδεη ν ξαδηνθσληθφο παξαγσγφο κε ηνλ παπά γηαηί απηόο είλαη λένο 

θαη ν παπάο γέξνο. Ο παπάο δελ ηαηξηάδεη θαη κε ηνλ ηξαγνπδηζηή. Αλάινγεο 

απαληήζεηο έδσζαλ θαη ζε επφκελε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ θαη πάιη είπαλ φηη ην 

επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ δελ ηαηξηάδεη κε ηνπ ραζάπε, νχηε ηεο λνηθνθπξάο κε ηεο 

εηθαζηηθνχ. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ηα παηδηά έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηα επαγγέικαηα. 

 Ζ ζηεξενηππηθή αλαπαξάζηαζε ηεο νκηιίαο ηνπ βνζθνχ ζηα θείκελα καδηθήο 

θνπιηνχξαο απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζεηηθή απνδνρή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο πνηθηιίαο. Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ αθφκε φηη 

ζεσξνχλ ηνλ δάζθαιν θαη θαη’ επέθηαζε ην ζρνιείν πξφηππν νξζήο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο. ε αληίζεζε κε ηνλ βνζθφ, ηνλ νπνίν ηνλ ζπλδένπλ κε ηε ρξήζε 

ζηηγκαηηζκέλσλ θνηλσληθά πνηθηιηψλ.  

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξψηε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα απηνχ ηνπ άμνλα, ζα ιέγακε φηη ηα παηδηά εληφπηζαλ κε κεγάιε 

επθνιία ηηο δηαθνξέο ησλ νηθνγελεηψλ ζην ζεκεησηηθφ άμνλα (ληχζηκν, αμεζνπάξ, 

κέγεζνο ζπηηηνχ), σζηφζν ηα πεξηζζφηεξα δελ κπφξεζαλ λα εληνπίζνπλ δηαθνξέο 

ζηνλ ηξφπν νκηιίαο. Αληηιακβάλνληαη φηη νη ραξαθηήξεο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο είλαη ν Βαγγέιεο «Ο Βαγγέιεο θσλάδεη πνιύ θαη κηιά 

δπλαηά» θαη ε Αιεμάλδξα «Δίλαη ε πην θαινληπκέλε θαη δελ είλαη πνιύ επγεληθή» θαη 

φηη αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν ππάξρεη κία αληηπάζεηα, δελ κπνξνχλ φκσο λα 

εληνπίζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ πξνθαινχλ. Υξεηάζηεθε λα παξαθνινπζήζνπκε 

μαλά ζπγθεθξηκέλα ζεκεία απφ ηα απνζπάζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα 

εληνπίζνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν νκηιίαο  κεηαμχ ησλ δχν νηθνγελεηψλ θαη ζηηγκέο 

αζπλελλνεζίαο κεηαμχ ηνπο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θσδίθσλ 

επηθνηλσλίαο. Μεηά ηελ επαλαπξνβνιή, ηα παηδηά είπαλ: «Γελ κπνξνύλ λα 

ζπλελλνεζνύλ γηαηί ε Αιεμάλδξα ιέεη ιέμεηο πνπ δελ ηηο θαηαιαβαίλεη ν Βαγγέιεο», «Ο 
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Βαγγέιεο κηιά γηα ηα Βιάρηθα θαη ε Αιεμάλδξα δελ ηα έρεη αθνύζεη πνηέ», «Ο έλαο ιέεη 

πξάγκαηα πνπ δελ μέξεη ν άιινο». Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη, εάλ εζηηάζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ηα παηδηά κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ζηνηρεία θαη απφ ηνλ 

θνηλσληνγισζζηθφ άμνλα θαη ην γισζζηθφ. ηελ εξψηεζε πνηαο νηθνγέλεηαο ε νκηιία 

είλαη πην θαζεκεξηλή – ζπλεζηζκέλε φια απάληεζαλ φηη ε νκηιία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Βαγγέιε ηνπο είλαη πην νηθεία, ελψ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο Αιεμάλδξαο κφλν απηή 

κηιά πην επίζεκα θαη έρεη θαη θαιχηεξν ληχζηκν. Απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ portfolio (βι. 

εηθφλα 6) δηαθάλεθε φηη ηα παηδηά επηιέγνπλ ηελ πξνηηκψκελε νηθνγέλεηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε θξηηήξηα ηαμηθήο θχζεο. Σξεηο νκάδεο δσγξάθηζαλ ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο Αιεμάλδξαο γηαηί «είραλ κεγάιν ζπίηη, θνξάλ σξαία ξνύρα, είλαη 

πινύζηνη». Κάπνηεο νκάδεο αηηηνιφγεζαλ ηελ επηινγή ηνπο, αληιψληαο απφ ηνλ 

ζεκεησηηθφ άμνλα «Δίλαη πην όκνξθε» θαη κφλν κία νκάδα ζηελ αηηηνιφγεζή ηεο 

έιαβε ππφςε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ραξαθηήξσλ (Γελ καο άξεζε ε νηθνγέλεηα ηεο 

Αιεμάλδξαο γηαηί ε Αιεμάλδξα δελ ήηαλ επγεληθή, θαη πην πνιύ κε ηνλ Βαγγέιε). ην 

εξψηεκα πνηνο ραξαθηήξαο (Αιεμάλδξα ή Βαγγέιεο) ηνπο είλαη πην ζπκπαζήο ε 

πιεηνςεθία επέιεμε ηελ Αιεμάλδξα γηα ιφγνπο εκθάληζεο (είλαη όκνξθε, έρεη σξαία 

ξνύρα, θνξά θαπέιν). Ζ επηινγή ηνπο δείρλεη φηη ην θνηλσληνγισζζηθφ πξνθίι ηνπ  

αλαπαξηζηψκελνπ ραξαθηήξα επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ παηδηψλ. 

 

                           

Δηθόλα 6: Πνηα νηθνγέλεηα ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν; 

 

ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξνχζε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλνκειηαθνχ χθνπο 

θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο ελαιιαγήο ρξήζεο γισζζηθψλ πνηθηιηψλ (επίζεκνο – 
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αλεπίζεκνο/ θηιηθφο ιφγνο) ε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαηάδεημε φηη ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ φηη νη άλζξσπνη ελαιιάζζνπλ ζην ιφγν ηνπο ηηο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο, αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, φκσο δελ 

αληηιήθζεθαλ φηη θάπνηεο θνξέο ε γισζζηθή δηαζηαχξσζε γίλεηαη γηα ιφγνπο 

ξεηνξηθνχο (ριεπαζκφ, εηξσλεία θ.ά.). Σα παηδηά, φηαλ εζηηάζακε ζην απφζπαζκα 

φπνπ ν Βαγγέιεο πξνζπαζεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ ραηξεηάεη θάπνηνλ, είπαλ: 

«Κπξία, ν Βαγγέιεο ζαλ ραζάπεο ραηξεηάεη κε ηα ρέξηα ιέεη ‘γεηα ραξά’, ελώ ζαλ 

δάζθαινο ιέεη ‘γεηα ζαο’ θαη θηιάεη ην ρέξη». Αληηιήθζεθαλ φηη αιιηψο κηιάεη έλαο 

ραζάπεο «πην απιά» θαη αιιηψο έλαο δάζθαινο «πην επίζεκα, πην θαιά». 

Παξαηήξεζαλ, αθφκε, φηη ν Βαγγέιεο, αιιάδνληαο επάγγεικα, άιιαμε φλνκα 

(Ζξσδίσλαο), ληχζηκν, θφξεζε γπαιηά θαη γξαβάηα θαη κπφξεζε λα κηιήζεη «θαιά», 

φπσο ηνπ δήηεζαλ. Δπίζεο, παξαηήξεζαλ φηη ελψ κπνξεί λα αιιάδεη ηνλ ηξφπν 

νκηιίαο ηνπ, αλάινγα κε ην ξφιν πνπ ελδχεηαη, θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο 

απιέο «θνύηειν», πνπ δελ ηηο ιέεη έλαο δάζθαινο θαη απηφ ζπκψλεη ηνπο άιινπο πνπ 

«Γελ ηνπο αξέζεη ν ηξόπνο πνπ κηιάεη». Οη εξγαζίεο ηνπ portfolio, φπνπ ηνπο δεηήζεθε 

λα απνηππψζνπλ ηε ζπλάληεζε ηνπ Βαγγέιε κε έλα άιιν πξφζσπν (ειεχζεξε 

επηινγή), έδεημαλ φηη ηα παηδηά πξνζπάζεζαλ λα απνηππψζνπλ ηε λέα γλψζε. Απφ ηηο 

νθηψ νκάδεο, δχν επέιεμαλ λα απνηππψζνπλ κηα επίζεκε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 

(Ο Βαγγέιεο ζπλαληά κηα γλσζηή θπξία θαη ηνλ γηαηξφ ηνπ), ηέζζεξηο νκάδεο 

απνηχπσζαλ κηα θηιηθή ζπλάληεζε (Ο Βαγγέιεο ζπλαληά ηνλ πεξηπηεξά, έλαλ θίιν, 

ηα παηδηά ηνπ, κηα γηαγηά) θαη δχν νκάδεο δελ κπφξεζαλ λα απνηππψζνπλ θακία 

πεξίζηαζε. Ζ νκάδα πνπ απνηχπσζε ηε ζπλάληεζε ηνπ Βαγγέιε κε ηελ θπξία 

δσγξάθηζε κηα θπξία ληπκέλε κε σξαία ξνχρα, ζθνπιαξίθηα, πνπ ζχκηδε ηελ 

Αιεμάλδξα απφ ην ζήξηαι (βι. Δηθφλα 7). Παξαηεξεί, ινηπφλ, θαλείο φηη ηα παηδηά 

ηείλνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηνπο ηειενπηηθνχο ραξαθηήξεο θαη λα ηνπο ζπλδένπλ κε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεησηηθά θαη γισζζηθά πξφηππα. Αθφκε, ζα ιέγακε φηη, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην εκεξνιφγην ηεο λεπηαγσγνχ, «Σα παηδηά έθαλαλ αξθεηά θαιή 

πξνζπάζεηα, σζηόζν νη δηάινγνη πνπ έθηηαμαλ ήηαλ πνιύ ζύληνκνη. Γελ κπνξνύζαλ 

εύθνια λα κπνπλ ζηνπο ξόινπο ησλ εξώσλ ηνπο», ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα 

θηηάμνπλ πξσηφηππνπο δηαιφγνπο, ελψ ζηελ νινκέιεηα αλαθέξνπλ δηάθνξνπο 

αλεπίζεκνπο ραηξεηηζκνχο «ι.ρ. Γεηα ραξά! Γεηα ζνπ θίιε, Γεηα ζνπ ιεβέληε, Γεηα 

ζνπ, Κίηζν κνπ, ιεβέληε!» θαη ιέλε, φηη ηνπο έρνπλ αθνχζεη πνιιέο θνξέο, φκσο ζην 

θχιιν εξγαζίαο δελ απνηχπσζαλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. Βέβαηα, φζνλ αθνξά ηνλ 
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επίζεκν ηξφπν νκηιίαο, θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ηνλ ζπλδένπλ κε ηε ρξήζε 

πιεζπληηθνχ αξηζκνχ θαη κε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα (δάζθαινο, γηαηξφο, 

δήκαξρνο θ.ά.). 

 

Πρ 1: «Ο Βαγγέιεο ζπλαληά κηα γλσζηή ηνπ.» 

- Γεηα ζαο.                                 

- Γεηα ζαο. Ση θάλεηε;    

- Καιά. Δζείο; 

- Καιά. 

 

Πρ 2: «Ο Βαγγέιεο ζπλαληά  έλαλ θίιν ηνπ.» 

      -  Γεηα ζνπ θίιε. 

       - Γεηααα! 

 

.    

Δηθόλα 7: «Όηαλ ν Βαγγέιεο ζπλάληεζε…» 

 

 Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξνχζε ηε Γιψζζα ησλ 

Νέσλ, απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο θάλεθε φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη πσο ππάξρεη 

δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν νκηιίαο κεηαμχ λέσλ θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο αηφκσλ. Όηαλ 

παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, είπαλ φηη ε «γηαγηά» θνηηνχζε ηνλ λέν ζπκσκέλε θαη 

παξάμελα γηαηί «Γελ ηεο άξεζαλ απηά πνπ έιεγε», «Οη ιέμεηο πνπ έιεγε ν λένο δελ ηηο 

ήμεξε όιεο ε γηαγηά», «Σν αγόξη είπε γνπζηάξσ θαη απηή ζύκσζε». Σνπο ξψηεζα, εάλ 

ήμεξαλ ηη ζεκαίλεη «γνπζηάξσ» θαη ηα πεξηζζφηεξα είπαλ «κ’ αξέζεη πνιύ», 

«αγαπώ», «Κπξία, ην ηξαγνύδη πνπ ιέεη γνπζηάξσ λα ρνξεύσ, από εθεί είλαη». 

πδεηήζακε γηα ην πνηνη ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ιέμε. Σα παηδηά είπαλ «Απηνί πνπ 

αγαπνύλ θαη ζέινπλ λα ην δείμνπλ ζηνλ άιινλ», «νη κάγθεο, θπξία, ην ιέεη θαη ην 
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ηξαγνύδη: γνπζηάξσ λα ρνξεύσ, γνπζηάξεηο;». Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

«κάιινλ απηνί πνπ είλαη κεγάινη δελ ηνπο αξέζεη λα ιέλε «ηέηνηεο ιέμεηο» νη λένη γηαηί 

δελ είλαη θαιέο». 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο θξηηηθήο αλαπιαηζίσζεο ελζνπζίαζε θαη δπζθφιεςε  

ζπγρξφλσο ηα παηδηά. Σα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ ζηελ ηδέα δεκηνπξγίαο 

δηαθεκηζηηθψλ ζπνη θαη  ήζειαλ φια λα ζπκκεηέρνπλ, φκσο φηαλ θιήζεθαλ λα 

απνθαζίζνπλ ζε πνηνπο ζα απεπζχλνπλ ηε δηαθήκηζή ηνπο, δπζθνιεχηεθαλ λα 

απνθαζίζνπλ. Σα αγφξηα ακέζσο πξφηεηλαλ «Να βάινπκε πνδνζθαηξηζηέο έμσ από ην 

κνπζείν, πνπ λα βάδνπλ γθνι», φηαλ φκσο έπξεπε λα παξνπζηάζνπλ ην ζελάξηφ ηνπο, 

δπζθνιεχηεθαλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Γελ κπνξνχζαλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο θηλήζεηο κε ην ιφγν.  Υξεηάζηεθε λα παξέκβσ θαη λα ηνπο πσ φηη ζα 

πξέπεη λα κηιάλε ν έλαο ζηνλ άιινλ, φπσο νη πνδνζθαηξηζηέο. Οξηζκέλα παηδηά 

πξφηεηλαλ θξάζεηο (π.ρ. Έια, πάξε πάζα, θαη λαηηη γθόιιι…, δώζε πάζα) θαη έηζη 

δηεπθφιπλαλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ νκάδα πνπ δε δπζθνιεχηεθε θαζφινπ λα 

πξνζαξκφζεη ην ιφγν ηεο ήηαλ «Ζ νκάδα ησλ λέσλ». Σα παηδηά αμηνπνίεζαλ  

δεκηνπξγηθά ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη πξνζάξκνζαλ ηνπο ζηίρνπο ηνπ  

ηξαγνπδηνχ «Γνπζηάξσ, γνπζηάξεηο;» (απφ ηελ ηαηλία «Μαδαγαζθάξε») ζην 

δηαθεκηζηηθφ θόλζεπη ηεο νκάδαο ηνπο.  

Μεξηθέο απφ ηηο δηαθεκίζεηο πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά  θαη αληιήζεθαλ απφ ηα 

βηληεάθηα πνπ θαηαγξάςακε είλαη νη παξαθάησ: 

1. «Η Δαζθάια» 

Γ: - Διάηε παηδηά, αθνινπζήζηε κε. Ξέξεηε ηη είλαη απηό; (δείρλεη) 

Π: -Ναη. (ρνξσδηαθά) 

Γ: - Ση είλαη; 

Π: -Σν βπδαληηλό Μνπζείν Βέξνηαο. (ρνξσδηαθά) 

Γ: -Μπξάβν παηδηά! Θέιεηε λα πάκε λα ην δνύκε; 

Π: -Ναη, ζέινπκε θπξία. 

Π:-Βπδαληηλό Μνπζείν Βέξνηαο: έλα κνπζείν γηα όινπο. 

(ρνξσδηαθά) 

2. «Ο Μαλάβεο» 

Μ: -Διάηε, ειάηε, θξέζθνη πίλαθεο. Πεξάζηεε… 

Π:-Βπδαληηλό Μνπζείν Βέξνηαο: έλα κνπζείν γηα όινπο. 

(ρνξσδηαθά) 
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3. «Ο Πνδνζθαηξηζηήο» 

Π: -Σξέρεη, ηξέρεη θαη βάδεη γθννι… 

Π:-Εήησ ην Βπδαληηλό Μνπζείν! Ναη! 

Π:-Βπδαληηλό Μνπζείν Βέξνηαο: έλα κνπζείν γηα όινπο. 

(ρνξσδηαθά) 

 

Απφ ηα παξαδείγκαηα θαίλεηαη φηη ηα παηδηά αλέηξεμαλ ζηνπο 

θνηλσληνγισζζηθνχο πφξνπο πνπ γλψξηδαλ  θαη πξνζπάζεζαλ λα ηνπο αμηνπνηήζνπλ. 

Οη πξνζπάζεηέο ηνπο δείρλνπλ φηη κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην αλεπίζεκν θαη ην 

επίζεκν χθνο νκηιίαο θαη λα ην ζπλδέζνπλ κε αληίζηνηρεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε επηινγή κηαο νκάδαο λα βάιεη κία θαιιηηέρλε λα 

ζπλνκηιεί κε έλαλ λέν, ρξεζηκνπνηψληαο ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ γισζζηθή πνηθηιία (ν 

λένο κηιά ζηνλ εληθφ θαη ε θαιιηηέρλεο ζηνλ πιεζπληηθφ), δείρλεη φηη ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη πσο νη άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο κπνξνχλ λα 

ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ ηνπο, παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο θψδηθεο. Ζ 

επηινγή ηνπο ν λένο λα κηιά φπσο απηά δείρλεη φηη νη  ηειενπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ λέσλ απέρνπλ απφ ηελ θνηλσληνγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ απηήο 

ηεο ειηθίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην χθνο πνπ πηνζέηεζε ην παηδί πνπ αλαπαξίζηαλε 

ηε δαζθάια. Οη γισζζηθέο επηινγέο «Διάηε παηδηά, κπξάβν παηδηά» δείρλνπλ φηη ην 

παηδί αλαπαξάγεη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα, αληιψληαο γισζζηθνχο πφξνπο απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ.  

Γεληθά ζα ιέγακε φηη νη δηαθεκίζεηο ησλ παηδηψλ δείρλνπλ πσο ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νκηιίαο. Γπζθνιεχνληαη φκσο λα 

ηνπο αλαπαξάγνπλ, γηαηί απέρνπλ απφ ηελ θνηλσληνγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηά ηνπο. 

Ζ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ε επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ θξηηηθή αλαπιαηζίσζε ηεο γλψζεο. Παξ’ φια απηά, νη επηινγέο 

(αμεζνπάξ, ελδπκαζία) ηνπο ζην ζεκεησηηθφ επίπεδν ζπλάδνπλ κελ κε ην πξνθίι ησλ 

νκάδσλ, ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη νη δηαθεκίζεηο, απνθαιχπηνπλ δε φηη επεξεάδνληαη 

απφ ηελ ηειενπηηθή αλαπαξάζηαζε απηψλ ησλ ραξαθηήξσλ. Ζ εξεπλήηξηα ζην 

εκεξνιφγην αλαθέξεη: «Όηαλ ηνπο ξώηεζα ηη αμεζνπάξ ζα ρξεηαζηνύλ,  ε Γ. είπε 

θπξία, ε δσγξάθνο πξέπεη λα ληπζεί όπσο ε Αιεμάλδξα: λα έρεη σξαία ξνύρα, θνιηέ 

θαη σξαίν θαπέιν. Ο Α. είπε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο λα ηνπο βάινπκε ζηνιή όπσο απηέο 

πνπ θνξάλε ζηνπο αγώλεο…». 
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Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ ζηελ 

νινκέιεηα ηάμεο θαη ηα αμηνινγηθά ζρφιηα πνπ θαηέγξαςε ε εξεπλήηξηα, 

δηαπηζηψζακε φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κπνξεί λα μερσξίζεη ην επίζεκν θαη 

αλεπίζεκν χθνο νκηιίαο (δεθαηέζζεξα απφ ηα είθνζη παηδηά είπαλ φηη ζηηο 

δηαθεκίζεηο κηιάεη επίζεκα ε Κπξία θαη ε Αιεμάλδξα). Αθφκε, ηα πεξηζζφηεξα 

ςήθηζαλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ καλάβε θαη ηνπ πνδνζθαηξηζηή γηαηί «κηινύζαλ πην 

αιεζηλά», «ν καλάβεο θώλαδε ζαλ θαλνληθόο καλάβεο», «ηα έιεγε πνιύ σξαία έηζη 

πνπ θώλαδε». Βέβαηα, θάπνηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο 

ηνπο, θαηέθπγαλ ζηελ άληιεζε θξηηεξίσλ απφ ην ζεκεησηηθφ άμνλα (είρε σξαία 

ξνύρα, θνξνύζε σξαία ζηνιή) θαη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο (κνπ 

αξέζεη ε κπάια, είλαη θίιε κνπ απηή πνπ παίδεη). Δπίζεο, ζηελ εξψηεζε: πνηα 

δηαθήκηζε είλαη ε πην ρηνπκνξηζηηθή, ηα δέθα απφ ηα είθνζη παηδηά επέιεμαλ ηε 

δηαθήκηζε ηνπ καλάβε, γηαηί, φπσο είπαλ, «ήηαλ πνιύ αιεζηλόο», «έθαλε σξαίεο 

θηλήζεηο», «είρε πιάθα πνπ ήηαλ ζην κνπζείν θαη θώλαδε». Αθφκε, φηαλ ξσηήζεθαλ 

πνηα δηαθήκηζε πηζηεχνπλ φηη ζα αξέζεη πεξηζζφηεξν, ε πιεηνςεθία επέιεμε θαη πάιη 

ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαη ηνπ καλάβε. Δίπαλ ραξαθηεξηζηηθά: «Καιά, 

είλαη δπλαηό λα βάιεη γθνι ζην κνπζείν; Γε γίλνληαη απηά.» «Δίλαη πνιύ αιεζηλέο». Οη 

απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη αληηιακβάλνληαη ην ρηνπκνξηζηηθφ χθνο ησλ 

δηαθεκίζεσλ θαη φηη ην πεξίεξγν είλαη απηφ πνπ ηξαβάεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή. 

Γηαπηζηψλεη, ινηπφλ, θαλείο φηη ηα παηδηά αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο, 

αλαθαιψληαο ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. 

 

3.2.2.5 Απνηίκεζε  ηεο Μεηά - θάζεο 

 

  Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αηνκηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

παηδηά, θάλεθε φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηελ πνηθηιία ησλ γισζζηθψλ πφξσλ 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο απνθιίζεηο απφ ηε πξφηππε 

πνηθηιία.  

ε ζρέζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνειέγρνπ (βι. 3.2.1 Απνηίκεζε ηεο 

Πξν– θάζεο), φπνπ θαλέλα παηδί δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηε γεσγξαθηθή 

πνηθηιφηεηα, νη απαληήζεηο (Βι. Πίλαθαο: 8) ηνπο ζ’ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα δείρλνπλ 

φηη πιένλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε γεσγξαθηθή 

πνηθηιφηεηα θαη θάπνηα λα ηε ζπλδέζνπλ κε κία ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία (Βεξνηψηηθα 
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– Υσξηάηηθα). Δπίζεο, νη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη ηα παηδηά δελ εθθξάδνπλ 

αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο κε πξφηππεο πνηθηιίεο, αιιά δείρλνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη φηη ε ρξήζε ησλ κε πξφηππσλ πνηθηιηψλ έρεη ρηνπκνξηζηηθή 

απφρξσζε θαη ηνπο πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ. Δλδεηθηηθά, αλέθεξαλ: Ο Μπάξκπαο 

κνπ άξεζε, γηαηί είρε πιάθα, ήηαλ αζηείνο έηζη όπσο κηινύζε, ηνλ ζέισ γηα θίιν κνπ 

γηαηί κηιά δηαθνξεηηθά. Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά ζηηο απαληήζεηο ηνπο 

αληινχλ επηρεηξήκαηα απφ ην ζεκεησηηθφ άμνλα (έρεη σξαία ρξώκαηα, είλαη σξαίνο, 

είλαη γξήγνξνο). Σέινο, παξαηεξήζακε φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ζπλδέεη 

ζηεξενηππηθά ηηο κε πξφηππεο πνηθηιίεο κε επαγγέικαηα ρακεινχ θχξνπο θαη 

ζπλεπψο κε ηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Βέβαηα, ε αηηηνιφγεζε ησλ παηδηψλ 

δείρλεη φηη ε άπνςή ηνπο επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ ηειενπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ραξαθηήξα. Ο Μπάξκπαο ζηελ ηαηλία έθαλε ηνλ ζεξβηηφξν, άξα αλ ήηαλ άλζξσπνο 

ζα δνχιεπε ζε ηαβέξλα. Δπίζεο, ν Μπάξκπαο είλαη απηνθίλεην, άξα ζα δνχιεπε ζε 

ζπλεξγείν (ζα θνχζθσλε ιάζηηρα). 

Έρνληαο ππφςε φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηηο κε πξφηππεο πνηθηιίεο θαη λα ηα  

θαηαζηήζεη ηθαλά λα αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν ησλ γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ ζηα θείκελα 

καδηθήο θνπιηνχξαο, ζα ιέγακε φηη πεηχρακε ελ κέξεη ηνπο ζηφρνπο καο. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ αλαγλσξίδεη ηε γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο γισζζηθήο 

πνηθηιφηεηαο, δηαθαηέρεηαη απφ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο ραξαθηήξεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο απνθιίλνπζεο πνηθηιίεο, πξνηηκάεη φκσο απηνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξφηππε πνηθηιία. Οξηζκέλα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη ε 

γισζζηθή πνηθηιφηεηα εμππεξεηεί ρηνπκνξηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ηέινο ζπλδέεη ηε 

ρξήζε ηεο γεσγξαθηθήο πνηθηιίαο κε ηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο.  

 

Πίλαθαο 8:  Απνηειέζκαηα κεηειέγρνπ 

Απόςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γεσγξαθηθήο πνηθηιόηεηαο ζηελ 

ηαηλία ‘Cars 2’ 

Καηεγνξίεο Λεηηνπξγηθνί Οξηζκνί χλνιν αλαθνξψλ 

Δπίγλσζε ηεο δηαθνξάο ηνπ ηξόπνπ 

νκηιίαο ηνπ Μαθ -Κνπίλ θαη ηνπ 

Μπάξκπα 

Γπλαηφηεηα δηάθξηζεο 17/19 
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3.2.2.6 Απνηίκεζε ζπλεληεύμεσλ ζηάζκηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηώλ από 

ην πξόγξακκα 

Απφ ηα δεδνκέλα (Βι. Πίλαθα 9) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηάζκηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα, δηαθάλεθε φηη ην 

ζχλνιν ησλ παηδηψλ απνηίκεζε ζεηηθά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, δειψλνληαο φηη ηνπ 

άξεζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ είρακε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, θαη ηα παξακχζηα.  Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ δήισζε 

φηη κπνξεί λα αλαγλσξίζεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νκηιίαο θαη είλαη ηθαλή λα 

ζπγθξίλεη ηηο γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο κε ηελ ΚΝΔ θαη λα εθηηκήζεη δηαηζζεηηθά ηελ 

Γηάθξηζε ηνπ ηδηώκαηνο  πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν Μπάξκπαο 

Αλαγλψξηζε ηνπ 

επαξρηψηηθνπ ηδηψκαηνο 

(βφξεηνο θσλεεληηζκφο) 

6/17 

Πξνηίκεζε ηνπ ηξόπνπ νκηιίαο ηνπ 

Μαθ-Κνπίλ  θαη ηνπ Μπάξκπα 

Πξνηίκεζε ηνπ ηξφπνπ 

νκηιίαο ηνπ Μαθ – Κνπίλ 

 

Πξνηίκεζε ηνπ ηξφπνπ 

νκηιίαο ηνπ Μπάξκπα 

17/19 

 

 

2/19 

Φηιηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνλ 

Μαθ-Κνπίλ  θαη  ζηνλ Μπάξκπα 

 

πκπάζεηα απέλαληη ζηνλ 

Μαθ – Κνπίλ 

 

πκπάζεηα απέλαληη ζηνλ  

Μπάξκπα 

12/19 

 

 

8/19 

Σύλδεζε ηνπ ηξόπνπ νκηιίαο ηνπ 

Μπάξκπα κε επαγγέικαηα 

Αγξφηεο 

Γάζθαινο 

Καζαξηζηήο 

Λαζηηράο (ζπλεξγείν) 

Μπαζθεηκπνιίζηαο 

εξβηηφξνο 

Γ/Ξ, Γ/Α 

2 

1 

1 

6 

1 

5 

3 
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εηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ δηαιέθησλ θαη ηδησκάησλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ δελ 

κπνξεί λα αληηιεθζεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη δεκηνπξγνί ησλ θεηκέλσλ καδηθήο 

θνπιηνχξαο  ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο ζηα έξγα ηνπο.  Γχν παηδηά είπαλ 

φηη γίλεηαη γηα ρηνπκνξηζηηθνχο ιφγνπο θαη έλα παηδί «γηαηί καο αξέζεη πνπ κηινύλ 

πεξίεξγα». Σα πεξηζζφηεξα παηδηά πηζηεχνπλ φηη ε επηινγή απηή έρεη δηδαθηηθφ ζηφρν 

(λα κάζνπλ όινη όηη ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο δε κηιάλε όινη κε ηνλ ίδην ηξόπν) 

θαη κφιηο δχν παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηε ρηνπκνξηζηηθή δηάζηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 

πνηθηιηψλ. Σέινο, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είπαλ φηη πεξηζζφηεξν ηνπο δπζθφιεςαλ νη 

εξγαζίεο (θχιια εξγαζίαο αηνκηθά – νκαδηθά), ρσξίο φκσο λα κπνξέζνπλ λα 

εμεγήζνπλ ηη αθξηβψο ηνπο δπζθφιεςε.  

 

Πίλαθαο: 9 Απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεύμεσλ ζηάζκηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηώλ 

από ην πξόγξακκα 

 

Απνηίκεζε  ζπλεληεύμεσλ ζηάζκηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηώλ από ην 

πξόγξακκα 

1. Ηθαλνπνίεζε από ην πξόγξακκα Αλαθνξέο 

1.1 Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πξόγξακκα                                        20 

1.2 Αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πξόγξακκα                                     0 

2. Πξνηίκεζε δξαζηεξηνηήησλ Αλαθνξέο 

2.1 Παξακύζηα                                                                                         6 

2.2 Εσγξαθηέο – Δξγαζίεο                                                                     4        

2.3 Παξαθνινύζεζε ηειενπηηθνύ πιηθνύ                                             3  

2.4 Γεκηνπξγία πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ                                              8 

2.5 Παηρλίδηα                                                                                            4 

2.6 Παξνπζία θπζηθώλ νκηιεηώλ                                                           3 

3. Απνηίκεζε γλώζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

παξεκβάζεσλ 

Αλαθνξέο 

3.1Δπίγλσζε ηεο θνηλσληνγισζζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο                       20 

3.2 Σπγθξηηηθή επίγλσζε γισζζηθώλ πνηθηιηώλ κε ηελ ΚΝΔ               12 

3.3 Δπίγλσζε ιόγσλ ρξήζεο ησλ γισζζηθώλ πνηθηιηώλ                         2 

 ζηα θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο 

4. Απνηίκεζε δπζθνιηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ 

αλαθνξέο 

4.1 Με ζπλάληεζε δπζθνιηώλ                                                                     2 

4.2 Σπλάληεζε δπζθνιηώλ                                                                          16 
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3.3 Σπκπεξάζκαηα 

  ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε ε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ ζρεδηάζακε θαη 

εθαξκφζακε ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή εηεξνγέλεηα πνπ καο πεξηβάιιεη. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε είραλ σο απψηεξν ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο 

γισζζηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ αιιαγή ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο. Κάλνληαο 

κηα ζχληνκε απνηίκεζε, ζα ιέγακε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζήο καο είλαη 

ελζαξξπληηθά θαη καο επηηξέπνπλ λα δηαηππψζνπκε ηε ζέζε φηη ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα.  

 Δπίζεο, απφ ηελ απνηίκεζε ησλ παξεκβάζεσλ δηαθαίλεηαη φηη ηα παηδηά 

έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα, νη νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα αξζνχλ κε ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε. 

Λφγσ ηεο κηθξήο ειηθίαο ησλ παηδηψλ, θαηαιπηηθφο αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο παξέκβαζεο, λα κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεη επέιηθηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, λα αθνπγθξάδεηαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παηδηψλ, λα ππνζηεξίδεη, 

λα ελζαξξχλεη, λα ζπληνλίδεη, λα θαζνδεγεί θαη λα βνεζά ηα παηδηά λα 

ζπζηεκαηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη. 

 Γεληθά, ζα ιέγακε φηη δε ζπλαληήζακε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ παξέκβαζή 

καο. Ζ παηγληψδεο θαη πνιπηξνπηθή δνκή ηεο παξέκβαζεο κάο επέηξεςε λα 

εηζάγνπκε νκαιά ηα λήπηα ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο. Σα 

παηδηά έδεημαλ ελεξγφ ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκφ ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ δξάζεσλ. Αληηιήθζεθαλ κε ηδηαίηεξε επθνιία ηε γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο 

γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο θαη κπφξεζαλ λα αληηιεθζνχλ ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηεο ζηα 

θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο. Αλαγλψξηζαλ ηε ρηνπκνξηζηηθή πξφζεζε ησλ 

δεκηνπξγψλ θαη αληηιήθζεθαλ φηη ηφζν ην βνξεηνειιαδίηηθν ηδίσκα φζν θαη νη 

ππφινηπεο γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο  αλαπαξηζηψληαη ζηελ ηειεφξαζε απφ ραξαθηήξεο 

θαηψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη έρνπλ αξλεηηθή ζπλππνδήισζε.    

 Σελ άπνςή καο απηή έξρεηαη λα εληζρχζεη ε απζφξκεηε αλαθνξά ησλ 

παηδηψλ ζε ζέκαηα γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο. Έλα λήπην ήξζε κηα κέξα ζην ζρνιείν 
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θαη είπε: «Κπξία, ρζεο είδα ζηελ ηειεόξαζε κία ηαηλία, όπνπ έλαο κηινύζε ρσξηάηηθα 

θαη ην είπα θαη ζην κπακπά κνπ». Μεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα, ζε ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα, έλα παηδί είπε: «Κπξία, είδα ηνλ Εήθν, είρε πιάθα όπσο κηινύζε θαη έιεγε 

ππνθάκηζα». Απηέο νη αλαθνξέο ησλ παηδηψλ δείρλνπλ φηη ε παξέκβαζή καο 

θαηέζηεζε ηα παηδηά ηθαλά λα αληηιακβάλνληαη ηελ πνηθηιία ησλ γισζζηθψλ πφξσλ 

ηεο γιψζζαο καο, κεηέρνληαο ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε άιιε πεξίπησζε, 

κία κεηέξα ήξζε θαη κνπ είπε: «Ακάλ πηα, θπξία Γήκεηξα, κε ηα πνληηαθά θαη ηα 

ρσξηάηηθα.. Ο Γ. όιε κέξα ζην ζπίηη επαλαιακβάλεη απηά πνπ ιέηε ζην ζρνιείν, 

ιέγνληαο όηη μέξεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ειιεληθά. Μήπσο όκσο κπεξδεπηεί κ’ απηά, 

αθνύ αθόκε δελ έκαζε θαιά ηα ειιεληθά;». ηα ιφγηα ηεο κεηέξαο απνηππψλεηαη ν 

αξλεηηθφο ζηηγκαηηζκφο ησλ γεσγξαθηθψλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ θαη ν θφβνο φηη ε 

γισζζηθή πνηθηιφηεηα ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηεο. 

Παξάιιεια, παξαηεξεί θαλείο φηη ην παηδί δε δηαθαηέρεηαη απφ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο, αιιά αληίζεηα ηηο απνδέρεηαη 

θαη επηρεηξεί λα ηηο ελζσκαηψζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ.  

Ζ ζεηηθή απήρεζε ηεο παξέκβαζήο καο εληζρχζεθε θαη απφ ηελ απζφξκεηε 

δηαπίζησζε ηεο πιεηνλφηεηαο ηεο ηάμεο φηη νξηζκέλνη εζνπνηνί ηεο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο «Ραθακέιεο», πνπ παξαθνινπζήζακε κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, 

κηινχζαλ δηαθνξεηηθά. Απηή ε δηαπίζησζε ησλ παηδηψλ κάο ψζεζε λα ζρεδηάζνπκε 

κία ηειηθή αμηνινγηθή - αλαηξνθνδνηηθή ζπγθξηηηθή δξαζηεξηφηεηα. Εεηήζακε απφ 

ηα παηδηά ηεο ηάμεο καο λα θαηαγξάςνπλ ηνπο ήξσεο πνπ κηινχζαλ δηαθνξεηηθά θαη 

λα εληνπίζνπλ, αλ κπνξνχλ, ηελ πνηθηιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σα δεθαηξία απφ ηα 

είθνζη παηδηά δηέθξηλαλ ην ηνπηθφ ηδίσκα ηεο πεξηνρήο καο, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

θνπηζνκπφιεο ηεο παξάζηαζεο, ηε κάγθηθε νκηιία ηνπ ξεκπέηε θαη ην επίζεκν χθνο 

ηεο νκηιίαο ηνπ γηαηξνχ. Οξηζκέλα παηδηά δηέθξηλαλ θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπηθνχ 

ηδηψκαηνο (Μνπζράξη, ε θόθνξαο, ε βαζηιηάο). Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε παξέκβαζή καο ελίζρπζε ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ, θαζψο νη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κπνξεί λα 

αλαπιαηζηψλεη ηε λέα γλψζε, αμηνπνηψληαο ηελ πξνυπάξρνπζα. Βέβαηα, αμίδεη, 

αθφκε,  λα ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά δελ κπφξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

γισζζηθήο δηαζηαύξσζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία παξεμήγεζεο 

κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ, σζηφζν απηφ ην ζεσξήζακε θπζηνινγηθφ, γηαηί ε 

δξαζηεξηφηεηα δελ ήηαλ πξνζρεδηαζκέλε θαη δελ είρακε δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα 
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πξνζέμνπλ ηελ νκηιία ησλ ραξαθηήξσλ ηεο παξάζηαζεο. Σέινο, ζέινληαο λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ πξάγκαηη έλα πξφγξακκα θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ αιιάδεη ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ θνηλσληνγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

δεηήζακε απφ ηα παηδηά ηνπ άιινπ ηκήκαηνο λα θαηαγξάςνπλ αλ ππήξραλ ζηελ 

παξάζηαζε ήξσεο πνπ κηινχζαλ δηαθνξεηηθά. Απφ ηα είθνζη δχν παηδηά ηνπ άιινπ 

ηκήκαηνο, θαλέλα παηδί δελ αλαγλψξηζε ην ηνπηθφ γισζζηθφ ηδίσκα ηεο πεξηνρήο θαη 

κφιηο ηξία παηδηά αλέθεξαλ σο δηαθνξεηηθή ηελ νκηιία ηνπ κάγθα. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ αληηιήθζεθε σο δηαθνξεηηθφ ηξφπν νκηιίαο ηηο αλάπνδεο ιέμεηο πνπ έιεγε ν 

πξσηαγσληζηήο ηεο παξάζηαζεο (ιακπόλη αληί γηα κπαιόλη). Οη απαληήζεηο ηνπο 

δείρλνπλ αθελφο φηη νη γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο είλαη κία άγλσζηε δηάζηαζε ηεο 

νκηιίαο γη’ απηά θαη, αθεηέξνπ, φηη φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο πνηθηιίεο, ε 

ζηηγκαηηζκέλε ιατθή γιψζζα θαη ε ζηεξενηππηθή αλαπαξάζηαζε ηεο απνηεινχλ 

ελδείθηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλάδνπλ 

κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνειέγρνπ (βι. 3.2.1 απνηίκεζε Πξν– θάζεο) θαη 

απνηεινχλ έλδεημε φηη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ  

εληζρχεη ηε θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε θαη θαζηζηά ηα παηδηά ηθαλά λα 

αληηιακβάλνληαη κηα επξεία γθάκα γισζζηθψλ θαη πθνινγηθψλ πφξσλ πνπ 

απνθιίλνπλ απφ ηηο πξφηππεο πνηθηιίεο.. 

 Έρνληαο απηά ηα πεξηζηαηηθά σο αθεηεξία, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

πξαγκαηηθά ε παξέκβαζή καο άιιαμε ηελ θνηλσληνγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ καο. Σα παηδηά είλαη ηθαλά λα αληηιακβάλνληαη ηε ζηεξενηππηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ ζηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, αληινχλ 

λένπο γισζζηθνχο πφξνπο θαη ζηηο εμσζρνιηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη, κνινλφηη 

ηείλνπλ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία λα πξνηηκνχλ ηνπο ρξήζηεο ηεο λφξκαο, δελ 

εθθξάδνληαη αξλεηηθά απέλαληη ζηνπο ρξήζηεο ησλ κε πξφηππσλ πνηθηιηψλ. 

Αληηζέησο, ζεσξνχλ πιένλ ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο ηεο γιψζζαο καο πεγή γισζζηθνχ 

πινχηνπ θαη γλσξηκίαο κε ηνλ πνιηηηζκφ. 

 Χζηφζν, ππάξρεη κεγάινο δξφκνο, πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί θαη λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ε λεναπνθηεζείζα γλψζε ζε ζηάζε δσήο, θαζψο πξνζθξνχεη ζηα 

θνηλσληνγισζζηθά ζηεξεφηππα ησλ ελειίθσλ.  Ζ θνηλσλία καο ζπλερίδεη λα πξνάγεη 

ηε γισζζηθή νκνγελνπνίεζε θαη λα ζηηγκαηίδεη ηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε. Ζ 

δηαπίζησζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη θπζηθνί νκηιεηέο 

ζηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ (βι. Παξάξηεκα 1 & 2). ηα ιφγηα ηνπο αλαγλσξίδεη 
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θαλείο φηη θαη νη ίδηνη δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο σο πξνο ην θχξνο ηεο πνηθηιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, γηαηί ε ίδηα ε πνιηηεία ζηελ πεξίπησζε ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ 

επέβαιε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηεο, γηαηί επεδίσθε ηε γισζζηθή αθνκνίσζε θαη 

νκνγελνπνίεζε. Όζν αθνξά ην βνξεηνειιαδίηηθν ηδίσκα, ζπλερίδεη ε αλαπαξαγσγή 

ηνπ λα ζηηγκαηίδεη θνηλσληθά ηε ρξήζε ηνπ θαη λα δεκηνπξγεί αξλεηηθέο 

ζπλππνδειψζεηο θαη ζηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο ηνπ, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε 

ηνπ, πεξηραξαθψλνληάο ηελ ζην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηνλ ριεπαζκφ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα κε δηαιεθηφθσλα λήπηα, θαζψο  είραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηηο κε πξφηππεο πνηθηιίεο ηεο γιψζζαο καο θαη λα αλαπηχμνπλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζε απηέο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπο.  Γεδνκέλνπ φηη ε ζχζηαζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο αιιάδεη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα, θξίλνπκε 

απαξαίηεην λα θαηαξξηθηνχλ νη κχζνη ηεο γισζζηθήο νκνγελνπνίεζεο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε πνιίηεο πνπ ζα ζέβνληαη φια ηα είδε ηεο εηεξνγέλεηαο.   

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη, εθαξκφδνληαο έλα πξφγξακκα 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κπνξνχκε λα ακβιχλνπκε ηηο 

ζηεξενηππηθέο ηδενινγηθέο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηηο εθθάλζεηο ηεο γισζζηθήο 

πνηθηιφηεηαο, πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Ξεθηλψληαο απφ 

ην λεπηαγσγείν κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ θνηλσληνγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

απξηαλψλ πνιηηψλ. 
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Παξάξηεκα 1 

Καηεπζπλόκελε ζπλέληεπμε ηεο πξν– θάζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

ΝΖΠ: «Γλωξίδεηε αλζξώπνπο πνπ κηινύλ δηαθνξεηηθά;» 

Παηδί 1: «Ναη, κηιάλε αγγιηθά» 

Παηδί 2: «Δρζέο πήγα ζε έλα ζέαηξν θαη ε θνπέια κηινύζε ηηαιηθά, κνπ ην είπε ε κακά» 

Παηδί 3: «Ζ κακά κνπ κηιά θαη αιβαληθά» 

ΝΖΠ: «Δζύ γλσξίδεηο αιβαληθά;» 

Παηδί 3: «Λίγα, θακηά θνξά ηα κηιώ κε ηε κακά» 

Παηδί 4: «Δγώ μέξσ αγγιηθά» 

Παηδί 5: «Κάπνηνη κηιάλε γαιιηθά» 

Παηδί 6 , 7, 8, 9, 10:  «Όρη» 

Παηδί 11: « Καη ηα γεξκαληθά μέξσ» 

ΝΖΠ: «Γλωξίδεηε αλζξώπνπο πνπ κηιάλε ηα ειιεληθά δηαθνξεηηθά, όπωο ηα 

παηδάθηα πνπ αθνύζαηε ζην παξακύζη;» 

Παηδί 1: «Ναη, ηα ιέλε αγγιηθά.» 

Παηδί 2: «Όρη, δελ μέξσ» 

Παηδί 3: «Όρη» 

Παηδί 4: «Όρη» 

Παηδί 5: «Όρη» 

Παηδί 6: «Όρη» 

Παηδί 7: «Όρη» 

Παηδί 8: «Ούηε εγώ» 

Παηδί 9: «Ναη, μέξσ ηα αγγιηθά πνπ ιέλε yes, no» 
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Παηδί 10: «Kaη εγώ μέξσ απηά ηα αγγιηθά» 

Παηδί 11, 12, 13, 14:  «Όρη» 
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Παξάξηεκα 2 

Καηαγξαθή απαληήζεσλ παηδηώλ ζην πξνζηάδην ηεο θύξηα θάζεο  ηνπ 1
νπ

 

ζεκαηηθνύ άμνλα: Οη γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηνπ ηόπνπ κνπ. 

 

ΝΖΠ: «Τη δηαθνξεηηθό έρεη απηό ην παξακύζη;» 

Παηδί1: «Άθνπζα πνιιέο θαη παξάμελεο ιέμεηο πνπ δελ ηηο μέξσ» 

Παηδί 2: «Δίλαη παξάμελεο, αιιά είλαη απ’ ηελ Διιάδα» 

Παηδί 3: «Δίλαη ζαλ λα κηιάλε πνληηαθά» 

Παηδί 4: «Μνηάδνπλ κε ρσξηάηηθα» 

Παηδί 5: «Μηινύλ δηαθνξεηηθά» 

Παηδί 6: «Ξέξεη θη άιιε γιώζζα» 

Παηδί 7: «Ήηαλ παξάμελεο αιιά θαη σξαίεο, είρε παξάμελα νλόκαηα θαη ιέμεηο» 

Παηδί 8: «Παξάμελν ήηαλ πνπ θώλαδε» 

Παηδί 9: «Κπξία ηη είλαη ε καληά;» 

Παηδί 10: «Δίρε ιίγν πξνθνξά, αθνπγόηαλ δηαθνξεηηθά νη ιέμεηο» 

ΝΖΠ: «Δειαδή;» 

Παηδί 1: «Έιεγε θνπηηά όρη θσηηά» 

Παηδί 2: «Ναη, είπε πέηλο όρη πεηεηλόο» 

ΝΖΠ: «Δειαδή ηη αθξηβώο γηλόηαλ κε ηηο ιέμεηο;» 

Παηδί 1: « Έηξσγε ηα η» 

Παηδί 2:  «Άιιαδε ην ε ζε η (Χξηζηνύγηλλα)» 
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Παηδί 3: «Καη ην ν ζε νπ» 
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Παξάξηεκα 3 

Απνκαγλεηνθώλεζε ησλ εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ πνπ έζεζαλ ηα παηδηά ζηε 

θπζηθή νκηιήηξηα ηνπ ηνπηθνύ ηδηώκαηνο. 

 

ΝΖΠΗΟ: Πνηνο ζνπ έκαζε λα κηιάο έηζη; 

ΑΠΝΣ: Ζ κακά κνπ, πνπ δεη ζ’ έλα ρσξηφ έμσ απφ ηε Βέξνηα κηιάεη έηζη θαη έηζη 

έκαζα θαη εγψ λα ηα κηιψ. 

ΝΖΠΗΟ: Ζ κακά ζνπ πψο ηα έκαζε; 

ΑΠΝΣ: Όπσο ηα έκαζα θη εγψ. Σα έκαζε απφ ηε κακά ηεο. ην ρσξηφ κνπ πνιινί 

άλζξσπνη παιηφηεξα κηινχζαλ έηζη.  

ΝΖΠΗΟ: Πάληα έηζη κηιάο; 

ΑΠΝΣ: Όρη, κφλν κε ηε κάλα κνπ θαη κε θίινπο απφ ην ρσξηφ πνπ κηινχλ θη απηνί 

έηζη. Με ηνπο άιινπο κηιψ θαλνληθά γηαηί δελ ηα θαηαιαβαίλνπλ. 

ΝΖΠΗΟ: Με ηνλ κπακπά ζνπ πψο κηιάο; 

ΑΠΝΣ: Καλνληθά φπσο κηιάηε θαη εζείο. Ο κπακπάο κνπ θαηαιαβαίλεη  ηα ρσξηάηηθα 

πνπ ιέκε, αιιά δελ κπνξεί λα ηα κηιήζεη. 

ΝΖΠΗΟ: Γηαηί δελ έθεξεο θαη ηε κακά ζνπ πνπ ηα μέξεη απφ πην παιηά; 

ΑΠΝΣ: Γηαηί ληξεπφηαλ λα έξζεη, πίζηεπε πσο ζα ηελ θνξντδεχαηε. Δκέλα φκσο κ’ 

αξέζεη, φηαλ είκαη κε αλζξψπνπο πνπ ηα κηιάλε λα κηιψ θαη εγψ ρσξηάηηθα, γηαηί δελ 

πξέπεη λα μερλάκε ηηο ξίδεο καο. Καη ζηα παηδηά κνπ κηιάσ θάπνηεο θνξέο έηζη θη αο 

γειάλε κεηά. 
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Παξάξηεκα 4 

Απνκαγλεηνθώλεζε ησλ εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ πνπ έζεζαλ ηα παηδηά ζηε 

θπζηθή νκηιήηξηα ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ. 

 

ΝΖΠΗΟ: Μηιάο ειιεληθά;  

                       ΑΠΝΣ: Ναη, θπζηθά θαη κηιάσ. Ρσηήζηε κε φ, ηη ζέιεηε. 

                        ΝΖΠΗΟ: Πψο ηα έκαζεο ηα πνληηαθά; 

ΑΠΝΣ: Σα έκαζα απφ ηε γηαγηά κνπ. Όηαλ ήκνπλ κηθξή ζαλ εζάο δνχζα κε ηε γηαγηά 

κνπ θαη απηή κηινχζε κφλν πνληηαθά. 

ΝΖΠΗΟ: Ζ γηαγηά ζνπ ήηαλ απφ άιιε ρψξα; 

ΑΠΝΣ: Ναη, ε γηαγηά κνπ γελλήζεθε ζηνλ Πφλην θαη ήξζε ζηελ Διιάδα φηαλ ηνπο 

έδησμαλ νη Σνχξθνη. Δθεί ζηνλ Πφλην φινη κηινχζαλ πνληηαθά. 

ΝΖΠΗΟ: Σα ειιεληθά πψο ηα έκαζεο; 

ΑΠΝΣ: Όηαλ πήγα πξψηε δεκνηηθνχ, δελ ήμεξα θαζφινπ ειιεληθά θαη ε δαζθάια 

θψλαμε ηε κακά κνπ θαη ηεο είπε πσο πξέπεη λα κηιάκε ειιεληθά ζην ζπίηη γηαηί εδψ 

είλαη Διιάδα θαη κηιάκε ειιεληθά. Απφ ηφηε ζην ζπίηη καο κηινχζακε κφλν ειιεληθά. 

Πνληηαθά κηινχζα κφλν κε ηε γηαγηά ζην ρσξηφ. 

ΝΖΠΗΟ: Σψξα κηιάο πνληηαθά ζπλέρεηα; 

ΑΠΝΣ: Όρη, κφλν φηαλ είκαη παξέα κε άιινπο πφληηνπο πνπ ηα μέξνπλ. 
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Παξάξηεκα 5 

Ζκεξνιφγην Δξεπλήηξηαο 

Πίλαθεο: Αλάιπζε εκεξνινγίσλ ηεο θχξηα θάζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αλά 

ζεκαηηθφ άμνλα θαη δξαζηεξηφηεηα. 

Θεκαηηθόο άμνλαο: νη γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηνπ ηόπνπ κνπ                                                                                         

Θεκαηηθνί 

άμνλεο 

Καηεγνξίεο Τπνθαηεγνξίεο Γ

1 

Γ

2 

Γ

3 

Γ

4 

Γ

5 

Γ

6 

Γ

7 

Γ

8 

Γ

9 

Γ 

10 

Γ 

11 

Γ 

12 

Α. Γηαδηθαζία 

Γξαζηεξηφηεηαο 

ηφρνη 

  

Δλεξγνπνίεζε 

πξνυπάξρνπζαο 

γλψζεο 

ν ν ν  ν  ν ν ν  ν ν 

 Γηάθξηζε 

δηαθνξεηηθψλ 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ 

ν ν ν   ν ν ν ν  ν ν 

Κξηηηθή αλαπιαηζίσζε 

ηεο λεναπνθηεζείζαο 

γλψζεο 

   ν    ν   ν  

Καιιηέξγεηα θξηηηθήο 

ζθέςεο 
   ν   ν ν ν  ν ν 

Σερληθέο Γηδαζθαιία κε 

πνιπκέζα 
      ν  ν   ν 

Βησκαηηθέο κέζνδνη 

(παηρλίδηα ξφισλ, 

δξακαηνπνίεζε) 

ν   ν ν        

Δξγαζία ζε νκάδεο    ν ν  ν ν   ν ν 
Αηνκηθή εξγαζία ν     ν   ν    

πδήηεζε 

( εξσηήζεηο –    

απαληήζεηο) 

ν   ν  ν  ν    ν 

πλεξγαζία, 

ζπλαπφθαζε, 

ζπλδεκηνπξγία 

ν   ν ν ν ν    ν ν 

Γηδαθηηθά κέζα Ζ/Τ – Φνξεηφο Ζ/Τ    ν         
Ζ/Τ  - Σειεφξαζε         ν   ν 
Κηλεηφ ηειέθσλν     ν        

Φσηνγξαθηθή κεραλή     ν        
 Realia (ραξηφληα, 

θφιεο , λεξνκπνγηέο, 

καξθαδφξνη…) 

ν   ν   ν    ν  
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Β .Ρφινο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Παξνρή 

βνήζεηαο πξνο 

ηνπο καζεηέο/ 

ηξηεο 

Δλζάξξπλζε γηα 

ζπκκεηνρή 
ν ν ν   ν  ν ν    

πληνληζηηθφο - 

βνεζεηηθφο 
ν ν ν ν ν ν ν  ν  ν ν 

Αλαπξνζαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κα 

βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ/ηξησλ 

     ν   ν    

Γ. πκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ / 

ηξησλ 

ηάζε απέλαληη 

ζηε 

δξαζηεξηφηεηα 

Δλεξγή ζπκκεηνρή 

ζηελ δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ πξνζηαδίνπ 

ν    ν        

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηε 

ζπδήηεζε ηεο  θχξηαο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 ν ν   ν ν ν    ν 

Μεησκέλε ζπκκεηνρή  

ζηε ζπδήηεζε ηεο  

θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο 

    ν        

Δλεξγή ζπκκεηνρή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θξηηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο 

   ν    ν   ν ν 

Μεησκέλε ζπκκεηνρή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θξηηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο 

        ν    

Δλεξγή ζπκκεηνρή 

ζηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

ν ν ν ν ν ν ν ν   ν ν 

Δπραξίζηεζε απφ ηελ 

αθήγεζε παξακπζηψλ - 

ηξαγνπδηψλ 

ν ν ν ν  ν      ν 

πκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Μεγάιε ζπκκεηνρή 

ζηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

ν ν ν ν  ν ν ν   ν ν 

Μεησκέλε ζπκκεηνρή  

ζηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

            

Μεγάιε ζπκκεηνρή 

ζηα παηρλίδηα ξφισλ - 

δξακαηνπνίεζε 

ν     ν       

Μεησκέλε ζπκκεηνρή 

ζηα  παηρλίδηα ξφισλ - 

δξακαηνπνίεζε    

            

πκκεηνρή ζηηο 

παξνπζηάζεηο ησλ 

νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

 ν ν ν       ν  

Γ. Απνηίκεζε 

παξέκβαζεο 

Μαζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 

Καηαλφεζε ηηο 

δηάθξηζεο ησλ 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ 

ν ν ν ν  ν ν ν   ν ν 

Γηάθξηζε γισζζηθψλ 

πνηθηιηψλ θαηά ηελ 

ηειενπηηθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε 

           ν 
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Κξηηηθή ζθέςε       ν ν ν ν ν  
Γπζθνιίεο θαηά 

ηε ζπκκεηνρή 

Γπζθνιία ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ 

εξσηήζεσλ 

            

Γπζθνιία ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ 

νδεγηψλ 

            

Γπζθνιία ζηε 

ζπκκεηνρή ζηηο 

παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο 
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Θεκαηηθόο άμνλαο: νη γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ζηα θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο 

                                                                                      

Θεκαηηθνί άμνλεο Καηεγνξίεο Τπνθαηεγνξίεο Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 
Α. Γηαδηθαζία 

Γξαζηεξηφηεηαο 

ηφρνη 

  

Δλεξγνπνίεζε πξνυπάξρνπζαο 

γλψζεο 
ν    ν 

 Γηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ 
 ν ν ν ν 

Κξηηηθή αλαπιαηζίσζε ηεο 

λεναπνθηεζείζαο γλψζεο 
    ν 

Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο  ν    
Σερληθέο Γηδαζθαιία κε πνιπκέζα  ν ν   

Βησκαηηθέο κέζνδνη (παηρλίδηα 

ξφισλ , δξακαηνπνίεζε) 
     

Δξγαζία ζε νκάδεο   ν  ν 
Αηνκηθή εξγαζία  ν  ν  

πδήηεζε 

( εξσηήζεηο –    απαληήζεηο) 
ν  ν  ν 

πλεξγαζία, ζπλαπφθαζε, 

ζπλδεκηνπξγία 
  ν  ν 

Γηδαθηηθά κέζα Ζ/Τ – Φνξεηφο Ζ/Τ      

Ζ/Τ  - Σειεφξαζε  ν ν   
Κηλεηφ ηειέθσλν      

Φσηνγξαθηθή κεραλή      

 Realia (ραξηφληα, θφιεο , 

λεξνκπνγηέο, καξθαδφξνη…) 
   ν ν 

Β .Ρφινο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Παξνρή βνήζεηαο 

πξνο ηνπο καζεηέο/ 

ηξηεο 

Δλζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή ν  ν   
πληνληζηηθφο - βνεζεηηθφο  ν ν ν ν 

Αλαπξνζαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κα βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ 

  ν   

Γ. πκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ / 

ηξησλ 

ηάζε απέλαληη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα 

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνζηαδίνπ 
ν     

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε 

ηεο  θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο 
 ν ν   

Μεησκέλε ζπκκεηνρή  ζηε 

ζπδήηεζε ηεο  θχξηαο 

δξαζηεξηφηεηαο 

     

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο 

   ν ν 

Μεησκέλε ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο 

     

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
  ν  ν 

Δπραξίζηεζε απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε βίληεν 
 ν ν   
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Θεκαηηθόο άμνλαο: Οη θνηλσληθέο πνηθηιίεο: Λόγηεο ιέμεηο ζηα θείκελα καδηθήο 

θνπιηνύξαο γηα παηδηά 

 

πκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Μεγάιε ζπκκεηνρή ζηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
   ν ν 

Μεησκέλε ζπκκεηνρή  ζηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
     

Μεγάιε ζπκκεηνρή ζηα παηρλίδηα 

ξφισλ - δξακαηνπνίεζε 
     

Μεησκέλε ζπκκεηνρή ζηα  

παηρλίδηα ξφισλ - δξακαηνπνίεζε    
     

πκκεηνρή ζηηο παξνπζηάζεηο 

ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ 
  ν   

Γ. Απνηίκεζε 

παξέκβαζεο 

Μαζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 

Καηαλφεζε ηηο δηάθξηζεο ησλ 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ 
 ν ν  ν 

Καηαλφεζε ζχλδεζεο γισζζηθψλ 

πνηθηιηψλ κε ζπγθεθξηκέλα 

ζηεξεφηππα θαηά ηελ ηειενπηηθή 

ηνπο αλαπαξάζηαζε 

 ν ν   

Κξηηηθή ζθέςε  ν    
Γπζθνιίεο θαηά ηε 

ζπκκεηνρή 

Γπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

εξσηήζεσλ 
     

Γπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

νδεγηψλ 
     

Γπζθνιία ζηε ζπκκεηνρή ζηηο 

παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο 
     

Θεκαηηθνί άμνλεο Καηεγνξίεο Τπνθαηεγνξίεο Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 
Α. Γηαδηθαζία 

Γξαζηεξηφηεηαο 

ηφρνη 

  

Δλεξγνπνίεζε πξνυπάξρνπζαο 

γλψζεο 
ν ν  ν 

 Γηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ 

πνηθηιηψλ 
ν ν ν ν 
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Κξηηηθή αλαπιαηζίσζε ηεο 

λεναπνθηεζείζαο γλψζεο 
   ν 

Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο ν ν ν ν 
Σερληθέο Γηδαζθαιία κε πνιπκέζα ν ν ν  

Βησκαηηθέο κέζνδνη (παηρλίδηα 

ξφισλ , δξακαηνπνίεζε) 
   ν 

Δξγαζία ζε νκάδεο ν ν  ν 
Αηνκηθή εξγαζία   ν  

πδήηεζε 

( εξσηήζεηο –    απαληήζεηο) 
ν ν   

πλεξγαζία, ζπλαπφθαζε, 

ζπλδεκηνπξγία 
ν ν  ν 

Γηδαθηηθά κέζα Ζ/Τ – Φνξεηφο Ζ/Τ     
Ζ/Τ  - Σειεφξαζε ν ν ν  

Κηλεηφ ηειέθσλν     

Φσηνγξαθηθή κεραλή     

 Realia (ραξηφληα, θφιεο , 

λεξνκπνγηέο, καξθαδφξνη…) 
ν ν  ν 

Β .Ρφινο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Παξνρή βνήζεηαο 

πξνο ηνπο καζεηέο/ 

ηξηεο 

Δλζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή   ν  

πληνληζηηθφο - βνεζεηηθφο ν ν ν ν 

Αλαπξνζαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κα βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ 

    

Γ. πκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ / ηξησλ 

ηάζε απέλαληη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα 

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνζηαδίνπ 
ν    

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε 

ηεο  θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο 
 ν   

Μεησκέλε ζπκκεηνρή  ζηε 

ζπδήηεζε ηεο  θχξηαο 

δξαζηεξηφηεηαο 

    

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο 

    

Μεησκέλε ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο 

   ν 

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
 ν  ν 

Δπραξίζηεζε απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε βίληεν 
ν ν ν  

πκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Μεγάιε ζπκκεηνρή ζηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
    

Μεησκέλε ζπκκεηνρή  ζηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 ν   

Μεγάιε ζπκκεηνρή ζηα παηρλίδηα 

ξφισλ - δξακαηνπνίεζε 
    

Μεησκέλε ζπκκεηνρή ζηα  παηρλίδηα 

ξφισλ - δξακαηνπνίεζε    
    

πκκεηνρή ζηηο παξνπζηάζεηο ησλ 

νκαδηθψλ εξγαζηψλ 
 ν   
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Θεκαηηθόο άμνλαο: Οη θνηλσληθέο πνηθηιίεο (θνηλσληθή ηάμε, γιώζζα ησλ λέσλ) 

ζηα θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο  

 

Γ. Απνηίκεζε 

παξέκβαζεο 

Μαζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 

Καηαλφεζε ηηο δηάθξηζεο ησλ 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ 
ν ν ν  

Καηαλφεζε ζχλδεζεο γισζζηθψλ 

πνηθηιηψλ κε ζπγθεθξηκέλα 

ζηεξεφηππα θαηά ηελ ηειενπηηθή 

ηνπο αλαπαξάζηαζε 

    

Κξηηηθή ζθέςε  ν ν  
Γπζθνιίεο θαηά ηε 

ζπκκεηνρή 

Γπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

εξσηήζεσλ 
  ν  

Γπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

νδεγηψλ 
    

Γπζθνιία ζηε ζπκκεηνρή ζηηο 

παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο 
    

Θεκαηηθνί άμνλεο Καηεγνξίεο Τπνθαηεγνξίεο Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 
Α. Γηαδηθαζία 

Γξαζηεξηφηεηαο 

ηφρνη 

  

Δλεξγνπνίεζε 

πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 
ν    ν 

 Γηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ 
ν ν ν ν ν 

Κξηηηθή αλαπιαηζίσζε 

ηεο λεναπνθηεζείζαο 
  ν  ν 
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γλψζεο 

Καιιηέξγεηα θξηηηθήο 

ζθέςεο 
ν ν ν  ν 

Σερληθέο Γηδαζθαιία κε πνιπκέζα ν ν ν ν  
Βησκαηηθέο κέζνδνη 

(παηρλίδηα ξφισλ , 

δξακαηνπνίεζε) 

    ν 

Δξγαζία ζε νκάδεο  ν ν ν ν 

Αηνκηθή εξγαζία ν     
πδήηεζε 

( εξσηήζεηο –    

απαληήζεηο) 

ν ν ν ν ν 

πλεξγαζία, ζπλαπφθαζε, 

ζπλδεκηνπξγία 
 ν ν ν ν 

Γηδαθηηθά κέζα Ζ/Τ – Φνξεηφο Ζ/Τ     ν 
Ζ/Τ  - Σειεφξαζε ν ν ν ν  

Κηλεηφ ηειέθσλν      
Φσηνγξαθηθή κεραλή     ν 

 Realia (ραξηφληα, θφιεο, 

λεξνκπνγηέο, 

καξθαδφξνη…) 

  ν ν  

Β .Ρφινο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Παξνρή βνήζεηαο 

πξνο ηνπο 

καζεηέο/ ηξηεο 

Δλζάξξπλζε γηα 

ζπκκεηνρή 
ν  ν ν ν 

πληνληζηηθφο - 

βνεζεηηθφο 
ν ν  ν ν 

Αλαπξνζαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κα βάζε 

ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ/ηξησλ 

 ν    

Γ. πκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ / 

ηξησλ 

ηάζε απέλαληη 

ζηε 

δξαζηεξηφηεηα 

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

πξνζηαδίνπ 

ν     

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηε 

ζπδήηεζε ηεο  θχξηαο 

δξαζηεξηφηεηαο 

   ν  

Μεησκέλε ζπκκεηνρή  

ζηε ζπδήηεζε ηεο  θχξηαο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 ν ν   

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο 

    ν 

Μεησκέλε ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο 

     

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηηο 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 ν ν ν ν 

Δπραξίζηεζε απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε βίληεν 
ν ν ν ν  

πκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Μεγάιε ζπκκεηνρή ζηηο 

δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 ν ν ν  
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Παξάξηεκα 6 

Δξσηεκαηνιόγην Μεηέιεγρνπ 

Μεησκέλε ζπκκεηνρή  

ζηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

     

Μεγάιε ζπκκεηνρή ζηα 

παηρλίδηα ξφισλ - 

δξακαηνπνίεζε 

     

Μεησκέλε ζπκκεηνρή ζηα  

παηρλίδηα ξφισλ - 

δξακαηνπνίεζε    

    ν 

πκκεηνρή ζηηο 

παξνπζηάζεηο ησλ 

νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

 ν ν   

Γ. Απνηίκεζε 

παξέκβαζεο 

Μαζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 

Καηαλφεζε ηηο δηάθξηζεο 

ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ 
  ν ν ν 

Καηαλφεζε ζχλδεζεο 

γισζζηθψλ πνηθηιηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλα ζηεξεφηππα 

θαηά ηελ ηειενπηηθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε 

     

Κξηηηθή ζθέςε     ν 
Γπζθνιίεο θαηά 

ηε ζπκκεηνρή 

Γπζθνιία ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ 

εξσηήζεσλ 

ν   ν  

Γπζθνιία ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ 
     

Γπζθνιία ζηε ζπκκεηνρή 

ζηηο παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο 

    ν 
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Παξάξηεκα 7 

Δξσηεκαηνιόγην ζηάζκηζεο ηθαλνπνίεζεο  - αμηνιόγεζεο από ην πξόγξακκα 

 

 


