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The problem of learning to write in school is a little like learning a sport (e.g., tennis) 

entirely with coaching and no actual play. It is all well and good for an expert 

instructor to teach the fine points of proper strokes and strategy and to make 

observations from the sidelines, but unless this instruction is supplemented by actual 

interaction with a real player on the other side of the net, it is likely to remain abstract, 

hypothetical, and unrealized.   

(Nystrand, 1997, p. 96) 

 

 

Τν πξφβιεκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζην ζρνιείν παξνκνηάδεηαη θάπσο 

ζαλ ηελ εθκάζεζε ελφο αζιήκαηνο (π.ρ. ηέλληο), δειαδή εμ νινθιήξνπ κέζσ ηεο 

θαζνδήγεζεο θαη φρη κέζσ ηνπ πξαγκαηηθνχ παηρληδηνχ. Δίλαη φια σξαία θαη θαιά 

γηα έλαλ εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηή λα δηδάμεη ηα ιεπηά ζεκεία ελφο νξζνχ παηρληδηνχ 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ απαηηείηαη θαζψο θαη λα ππνβάιιεη ηηο παξαηεξήζεηο απφ ηα 

παξαζθήληα, αιιά αλ απηή ε νδεγία δελ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε κε έλαλ αιεζηλφ  παίθηε απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ δηρηπνχ, ην 

πηζαλφηεξν είλαη λα παξακείλεη αθεξεκέλε, ππνζεηηθή, θαη κε πξαγκαηνπνηεζείζα. 

(Nystrand, 1997, ζει. 96) 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ 

γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο 

Νεπηαγσγψλ Φιψξηλαο ζηελ θαηεχζπλζε «Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα». Ζ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία επηρείξεζε αξρηθά λα δηεξεπλήζεη αλ νη 

καζεηέο ηεο Γ΄ δεκνηηθνχ θάλνπλ αλαζεψξεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ θαη ηη πξαθηηθέο 

αλαζεψξεζεο εθαξκφδνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθψλ αλαζεψξεζεο ζηελ παξαγσγή καζεηηθψλ θεηκέλσλ. Ζ 

ειιεληθή έξεπλα, θπξίσο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη έρεη αζρνιεζεί ειάρηζηα κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

αλαζεψξεζε ζηελ παξαγσγή απνηειεζκαηηθψλ θαη πνηνηηθψλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, 

επηρεηξήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο κέζα απφ ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ εθαξκνγή κίαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξνψζεζε νπζηαζηηθέο θαη φρη 

επηθαλεηαθέο αιιαγέο – βειηηψζεηο ζην γξαπηφ θείκελν.  Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζπλέβαιαλ επηθνπξηθά ζε φιε απηήλ ηε δηαδξνκή.  

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επφπηε κνπ θ. Κσλζηαλίλν Νηίλα, 

θαζεγεηή ζηελ Παηδαγσγηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  θαη ηα 

κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζία. Ηδηαίηεξα, φκσο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ, θ. 

Αζαλάζην Ατδίλε, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηνλ ρξφλν πνπ 

δηέζεζε, ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία, ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, ηε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ελ ιφγσ 

εξγαζίαο. Φσξίο ηε δηθή ηνπ ζπλερή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε, ε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ ζα είρε νινθιεξσζεί κε επηηπρία.  

Πνιιά επραξηζηψ ζα ήζεια λα απνδψζσ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο κνπ 

πνπ ζπλεξγάζηεθαλ επνηθνδνκεηηθά, έδεημαλ κεγάιν δήιν θαη κεξάθη ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία θαη θαηέβαιαλ θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα νινθιεξσζεί ε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015 – 2016.  
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Σηελ πνξεία κνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είρα ηελ 

ηχρε λα κε βνεζήζνπλ εζηθά θαη πξαθηηθά πνιινί ζπλάδειθνη θαη θίινη. Δπραξηζηψ 

πνιχ ηνλ ζπλάδειθν θαη θίιν θ. Νίθν Ακαλαηίδε γηα φιε ηε βνήζεηα πνπ κνπ 

πξνζέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, γηα ηηο 

επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο θαη ηηο ιχζεηο πνπ κνπ έδηλε ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζα θαηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ηνλ αδεξθφ κνπ, ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 

θαη θίινπο κνπ ζηε Σάκν, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Αζήλα γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαη ηελ πνιχηηκε παξνπζία ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  

Ηδηαίηεξν επραξηζηψ νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ πνπ κε ακέξηζηε αγάπε θαη 

ππνκνλή ζηήξημαλ ηνλ αγψλα κνπ θαη ηδίσο επραξηζηψ ηνλ παηέξα κνπ, πνπ 

δηεπθφιπλε ηε κεηάβαζή κνπ ζην παλεπηζηήκην ηεο Φιψξηλαο θάησ απφ αληίμνεο 

ζπλζήθεο γηα δχν ρξφληα.   

 

Θεζζαινλίθε, Σεπηέκβξηνο 2017 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δπξήκαηα εξεπλψλ επηζεκαίλνπλ πσο ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ αλαζεψξεζεο 

γξαπηνχ ιφγνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή πνηνηηθφηεξσλ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ γξαπηψλ θεηκέλσλ. Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα 

δηεξεπλήζεη αλ νη καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ θάλνπλ αλαζεψξεζε θαη ηη είδνπο, λα 

δηακνξθψζεη έλα πιαίζην δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαζεψξεζεο θαη λα ειέγμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ πιαηζίνπ 

παξέκβαζεο. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ νξγαλψζεθε θαη εθαξκφζηεθε κία 

δηδαθηηθή παξέκβαζε πάλσ ζηελ αλαζεψξεζε ζε 21 καζεηέο ηνπ 1νπ Πεηξακαηηθνχ 

Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Θεζζαινλίθεο πνπ δηήξθεζε δπφκηζη κήλεο. Τα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο κέζα απφ θαιά ζρεδηαζκέλεο δηδαζθαιίεο αλαζεψξεζεο νη 

καζεηέο αθελφο εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο αλαζεψξεζεο θαη αθεηέξνπ παξάγνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη πνηνηηθά θείκελα σο πξνο ηε δνκή, ην πεξηερφκελν, ην ιεμηιφγην 

θαη ηελ νξζνγξαθία. Αθφκε, νη καζεηέο παξήγαγαλ κεγαιχηεξα ζε έθηαζε θείκελα. 

Τα απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά αιιά θξίλεηαη απαξαίηεηε 

κειινληηθή έξεπλα θαη ζε κεγαιχηεξνπο καζεηηθνχο πιεζπζκνχο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  αλαζεψξεζε, γξαπηφο ιφγνο, παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ  
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ABSTRACT  

Research findings indicate that, the teaching of revision strategies for the production 

of writing by the students, could contribute to the creation of a better quality and more 

effective written text. The purpose of this paper is to study whether the pupils of the 

fourth grade of a Primary School are indeed revising and of which kind, in order to 

form a framework of teaching interventions for the development of the revision as 

well as testing of the effectiveness of this intervention framework. In order to fulfil 

the project, an instruction intercession was organized and implemented, on this 

particular revision framework, on 21 pupils of the 1st Experimental Primary School of 

Thessaloniki, which lasted two and a half months. The results of the research have 

shown that through well-designed revising instruction techniques, students apply 

revision practices as well as produce effective and quality texts regarding structure, 

content, vocabulary and spelling. Furthermore, students also produced lengthy texts. 

The results are particularly encouraging. However future research is also required in 

larger student populations along with the design of the instruction planning process. 

 

Keywords:  revision, writing, writing performance  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Τν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπ 2003 εηζήγαγε ηελ επηθνηλσληαθή – 

ιεηηνπξγηθή θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο γηα ην 

γισζζηθφ κάζεκα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπζηεκαηηθή 

δηδαζθαιίαο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο δελ γξάθεη 

κφλν απιά γηα λα εθθξαζηεί, αιιά θαη γηα λα «ηνπνζεηείηαη» ζε εηδηθή πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, ψζηε λα πξνζπαζεί λα θέξεη απνηέιεζκα κε ηνλ ιφγν ηνπ αλάινγα κε 

ηνλ ζθνπφ πνπ ν ίδηνο ζέηεη. Μάιηζηα, πξνζέδσζε λφεκα ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ νξίδνληάο ηελ σο δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ (πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην), ηεο 

γξαθήο ηεο αξρηθήο εθδνρήο (ζπγγξαθηθφ ζηάδην) θαη, ηέινο, ηεο αλαζεψξεζήο ηεο 

(κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην) κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

Δληνχηνηο, ε έξεπλα ησλ Νηίλα θαη Ξαλζφπνπινπ (2007) επεζήκαλε κία 

αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ επηθνηλσληαθή – θεηκελνθεληξηθή θηινζνθία πνπ 

πξεζβεχεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη θπξίσο ε αλαζεψξεζε, ε νπνία 

ζεκαίλεη «λα ζθέθηεζαη θαη λα πξαγκαηνπνηείο αιιαγέο θάζε ηχπνπ ζε νπνηαδήπνηε 

ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ» (Fitzgerald 1988, ζην Ατδίλεο  

2012), παξαγθσλίδεηαη απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Παξά ηηο πξφλνηεο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο παξαηεξείηαη πσο ε αλαζεψξεζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γξαπηνχ ιφγνπ, θαη φπνπ ππάξρεη, είλαη ππφ κνξθή βνεζεηηθψλ 

εξσηήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζε επηθαλεηαθέο αιιαγέο. 

Σπλεπψο, νη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

δελ πξνσζνχλ ηελ αλαζεψξεζε ζηνπο καζεηέο, κε ηελ έλλνηα ησλ βαζχηεξσλ θαη 

νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ζην θείκελν.  

Ζ αλαζεψξεζε θεηκέλνπ είλαη κηα πνιχπινθε θαη γλσζηηθά δαπαλεξή 

δηαδηθαζία θαη ζα κπνξνχζε λα εθιεηθζεί σο ην απνηέιεζκα πνιχπινθσλ 

δηαδηθαζηψλ αλαζθφπεζεο. Σχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Flower θαη Hayes (1981), 

πξφθεηαη γηα ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ν ζπγγξαθέαο δηαβάδεη ην θείκελν πνπ 

είλαη γξακκέλν θαη ην αμηνινγεί ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο πνπ ζα 
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ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη. Απηή ε θάζε κπνξεί λα νδεγήζεη μαλά ζε 

λέα θαηαγξαθή. Με άιια ιφγηα, ε αλαζεψξεζε απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία ηεο 

γξαθήο φπνπ ν ζπγγξαθέαο, κειεηψληαο ην θείκελν πνπ ήδε είλαη γξακκέλν πξνρσξά 

ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, δηνξζψζεηο, αθαηξέζεηο, πξνζζήθεο, παξεκβάζεηο κέρξη 

απηφ λα ζπκβαδίζεη κε ην θείκελν πνπ έρεη ζην λνπ ηνπ (Allal, Chaquoy & Largy, 

2004 ζην Σπαληηδάθεο 2010).  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν αθηεξψλνπλ νη ζπγγξαθείο 

ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηά ηνπ. Όκσο, νη 

αξράξηνη θαη άπεηξνη ζπγγξαθείο, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ησλ καζεηψλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ειάρηζηα εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο. Δπίζεο, πνξίζκαηα 

εξεπλψλ έρνπλ θαλεξψζεη πσο ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ αλαζεψξεζεο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή πνηνηηθφηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ θεηκέλσλ, αθνχ 

εληζρχεη ηνλ γξαπηφ ιφγν ησλ κηθξψλ καζεηψλ. Όηαλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηηο πξαθηηθέο γξαπηνχ ιφγνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε κε ην λα δεηνχλ 

δηεπθξηλίζεηο θαη λα ζέηνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ζηξαηεγηθέο αλαζεψξεζεο, ηφηε 

θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ απφ φ,ηη αλ δέρνληαλ 

παζεηηθά ηα ζρφιηα ηνπ δαζθάινπ ηνπο (Κσζηνχιε, 2009). Οη καζεηέο είλαη δπλαηφλ 

λα πξνβνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαζεψξεζεο θεηκέλνπ θαη γεληθφηεξα ζε 

απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γξαθήο, αλ πξνεγεζεί κία απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

ζηξαηεγηθψλ αλαζεψξεζεο. Ωζηφζν, ε ειιεληθή έξεπλα δίλεη έκθαζε θπξίσο ζηε 

κειέηε ησλ ηειηθψλ γξαπηψλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ, ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ηηο 

πξαθηηθέο πνπ νδήγεζαλ ζε απηά, θαη είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

αλαζεψξεζεο.  

Λακβάλνληαο ππφςε απηφ ην εξεπλεηηθφ θελφ, ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ ε παξνχζα εξγαζία λα κειεηήζεη θαηά πφζν νη καζεηέο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα αλαζεσξνχλ ηα θείκελά ηνπο θαη ζε ηη είδνπο αλαζεσξήζεηο 

πξνβαίλνπλ. Αθφκα, εμέηαζε ην θνκκάηη ηεο αλαζεψξεζεο κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ, 

ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο δίκελεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πάλσ ζηελ 

αλαζεψξεζε κε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθψλ 

αλαζεψξεζεο ζηελ δνκή, ην πεξηερφκελν, ηελ έθηαζε θαη γεληθφηεξα ζηελ πνηφηεηα 

ησλ γξαπηψλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ.  
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Ζ παξνχζα έξεπλα απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην 

πνπ απνηειείηαη απφ έληεθα ππνλελφηεηεο πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε. Αξρηθά, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα νξηζηεί ν γξακκαηηζκφο, ν θξηηηθφο 

γξακκαηηζκφο θαη αλαπηχζζεηαη ε ζχγθξηζε πξνθνξηθνχ – γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη κνληέια παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη ε δηδαθηηθή ηνπο εθαξκνγή. Έπεηηα, νξίδεηαη ε αλαζεψξεζε θαη 

αλαπηχζζνληαη ηα κνληέια θαη νη ηχπνη αλαζεψξεζεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη παξνπζηάδεηαη ε 

αλαιπηηθά ε θηινζνθία ησλ ΓΔΠΠΣ (2003) θαη ΑΠΣ (2003) γηα ηε δηδαζθαιία 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κε έκθαζε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γ΄ηάμεο. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδεηαη ε θάζε ηεο αλαζεψξεζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο Γ΄ηάμεο κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο αθήγεζεο 

θαη γίλεηαη κία κηθξή αλαθνξά ζηελ αθήγεζε θαη ηε γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ. Τν 

θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαζθφπεζε εξεπλψλ γηα ηελ αλαζεψξεζε θεηκέλνπ 

ζε καζεηέο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ, ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ πνπ ζπκκεηείρε θαη ηνπ γεληθνχ 

πιαηζίνπ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ 

απνηίκεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο έγηλε κε ηελ αλάιπζε ησλ αξρηθψλ αηνκηθψλ θεηκέλσλ 

ησλ καζεηψλ (pretest), ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο  δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, φπνπ αμηνινγήζεθαλ ηα νκαδηθά καζεηηθά 

θείκελα, θαη ηελ αλάιπζε ησλ ηειηθψλ αηνκηθψλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ (posttest). 

Γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ησλ παξαγφκελσλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ, αηνκηθψλ θαη 

νκαδηθψλ, κέζα απφ πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Ζ παξνχζα εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.   
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Τέινο, ε εξγαζία θιείλεη κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δείγκα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.1. Οξίδνληαο ηνλ Γξακκαηηζκό 

Ο γξακκαηηζκφο (literacy) ή εγγξακκαηηζκφο (Μαηζαγγνχξαο, 2007) ή 

«εγγξακκαηνζχλε» (Ong, 1997) είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαη πνιχπινθν θαηλφκελν 

πνπ έρεη πνιπζπδεηεζεί θαη πνιπρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην νπνίν έρεη δνζεί δηαρξνληθά 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ κε θαζνιηθή ηζρχ δελ 

είλαη εχθνιε γηαηί γξακκαηηζκφο ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ζε δηαθνξεηηθέο 

επνρέο θαη γηα δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο (Φαξαιακπφπνπινο, 2006). Δίλαη έλαο φξνο 

πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη κε απνηέιεζκα ηε δηαηχπσζε πνιιψλ νξηζκψλ κε 

δηαθνξεηηθή νπηηθή ν θαζέλαο.  

Ζ δηεζλήο έξεπλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ε κειέηε ηεο αλάπηπμήο ηνπ 

πξνζέθεξε ζπνπδαία εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο θαη ζεσξεηηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη θαη δηδάζθεηαη ν γξακκαηηζκφο (Ατδίλεο, 

2012). 

Γηα  αξθεηνχο αηψλεο ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπλδέζεθε κε ηνλ φξν ηνπ 

αιθαβεηηζκνχ, θαηά ηνλ νπνίν αιθαβεηηζκέλν άηνκν ζεσξνχληαλ απηφ πνπ γλψξηδε 

αλάγλσζε θαη γξαθή (Αξράθεο, 2005). Ο γξακκαηηζκφο απνηεινχζε ηνλ θχξην 

ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο κφλν ην ζρνιείν ζεσξνχληαλ φηη κπνξνχζε λα αλαιάβεη 

ηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο σο ηερληθή δηαδηθαζία (Νηίλαο & Γψηε,  

2016. Κνπηζνγηάλλεο, 2011. Μαηζαγγνχξαο, 2007. Φαηδεζαββίδεο, 2007, 

Φαξαιακπφπνπινο, 2006). Απηή, φκσο, ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ είρε έλαλ 

ζηαηηθφ ραξαθηήξα αθνχ ν γξακκαηηζκφο δελ ζπλδένληαλ κε θνηλσληθέο πξαθηηθέο 

θαη δελ είρε θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Ο φξνο ηνπ γξακκαηηζκνχ άξρηζε λα 

δηεπξχλεηαη ζηαδηαθά θαη λα αλαδεηθλχνληαη νη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ.  

Σηελ πεξίνδν ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ν 

γξακκαηηζκφο παξέπεκπε ζηε γλψζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ινγνηερλίαο. Τν 

πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ άξρηζε λα απνθηά θνηλσληθέο δηαζηάζεηο 

κεηά ην Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ UNESCO ην 1956 φξηζε ηνλ γξακκαηηζκφ σο ην 

ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, πνπ επηηξέπνπλ ζε 

έλα άηνκν λα εκπιαθεί ζηηο εγγξάκκαηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο θαη ηεο 

θνπιηνχξαο ζηελ νπνία αλήθεη. (Φαηδεζαββίδεο, 2007. Φαξαιακπφπνπινο, 2006). 
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Έηζη, ε  έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ απνθηά κία ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε θαη ζηφρνο ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη λα θαηαθηήζεη ην άηνκν ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα λα επηηχρεη 

ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο (Μεηζηθνπνχινπ, 2001). 

Τν 1965 ε Παγθφζκηα Σπλέιεπζε Υπνπξγψλ Παηδείαο φξηζε ηελ έλλνηα ηνπ 

γξακκαηηζκνχ σο ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλζξψπνπ γηα έλα 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ξφιν, πνπ μεπεξλά ην επίπεδν ησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Σε απηφ ην πιαίζην, απφ ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο 

ησλ Ζ.Π.Α νξίζηεθε ν  γξακκαηηζκφο σο ην ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ζρεηηθψλ κε ηε γξαθή, ηελ αλάγλσζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο  γηα 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ηνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ. Κάηη παξφκνην πξέζβεπε ην 1986 ην θίλεκα «Γηθαίσκα 

ζην Γηάβαζκα» («A Right to Read»), πνπ φξηζε σο γξακκαηηζκφ ην ζχλνιν 

δεμηνηήησλ αλάγλσζεο πνπ  επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα θηλείηαη κε επηηπρία ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ θαη άλεηα κέζα ζηελ θνηλσλία θαηαλνψληαο κελχκαηα θαη εθθξάζεηο 

πνπ ζπλαληά (Φαηδεζαββίδεο, 2007). 

Καηά ηνλ Φαηδεζαββίδε (2003α, ζει. 189) «ν φξνο γξακκαηηζκφο δελ 

ζεκαίλεη κφλν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί έλα γξαπηφ 

θείκελν, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί, λα εξκελεχεη θαη λα αληηκεησπίδεη 

θξηηηθά ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ιφγνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη κηα γθάκα εηδψλ 

ιφγνπ θαη, γεληθά, λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο 

ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηψληαο γξαπηφ, πξνθνξηθφ ιφγν θαη κε γισζζηθά θείκελα».  

Αλαθνξηθά κε ηνλ γξαπηφ ιφγν, ν γξακκαηηζκφο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ αιιά έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα μερσξίδεη ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ην θείκελν θαζψο θαη ην 

πψο θαη ην πφζν επεξεάδεη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ην ίδην ην θείκελν. Με άιια 

ιφγηα, ν γξακκαηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίδεη 

δηάθνξα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, παίξλνληαο ζεκαληηθέο απνθάζεηο, ζρεηηθά κε 

ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ηα πξντφληα ηνπ (Φαηδεζαββίδε, 2003β). Με ηε δηεπξεκέλε 

απηή έλλνηα ν γξακκαηηζκφο είλαη έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο πνπ ζπλδπάδεη πνιιαπιέο 

πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη γλσζηηθέο πηπρέο.  
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Μηα άιιε δηάζηαζε ζηνλ φξν ηνπ γξακκαηηζκνχ δίλεη ν Baynham (2002 ζην 

Φαηδεζαββίδεο, 2007) ν νπνίνο ζεσξεί πσο «ν γξακκαηηζκφο απνηειεί έλα νιφθιεξν 

πιέγκα ηδενινγηθψλ ζέζεσλ, νη νπνίεο απφ θνηλνχ ζπλζέηνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

«δηακάρε» πεξί γξακκαηηζκνχ» . Έηζη, ν γξακκαηηζκφο είλαη κηα θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή πξαθηηθή πνπ πεξηιαβάλεη ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο ηεο θνηλσλίαο κέζα 

ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη (Νηίλαο & Γψηε, 2016). 

Ο Baynham αλαθέξεηαη ζηνλ πξφζθαην νξηζκφ πνπ δφζεθε γηα ηνλ 

γξακκαηηζκφ απφ ην Απζηξαιηαλφ Σπκβνχιην γηα ηνλ Γξακκαηηζκφ Δλειίθσλ κε ηνλ 

νπνίν επηρεηξείηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη ηεο θξηηηθήο δηάζηαζεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ. Έηζη, «ν γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ αθξφαζε, ζηελ νκηιία, ζηελ 

αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε, πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνλ 

αξηζκεηηζκφ. Πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηζκηθή γλψζε ε νπνία θαζηζηά ηθαλφ έλαλ 

νκηιεηή, ζπγγξαθέα ή αλαγλψζηε λα αλαγλσξίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηάιιειε 

γιψζζα ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Γηα κηα ηερλνινγηθά πξνεγκέλε 

ρψξα φπσο ε Απζηξαιία, ζηφρνο είλαη έλαο ελεξγεηηθφο γξακκαηηζκφο, πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο αλζξψπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα ζθέθηνληαη, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ακθηζβεηνχλ, έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσλία» (Baynham, 2002, ζει. 21). 

Απφ ηε ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ φξνπ «γξακκαηηζκφο» θαίλεηαη πσο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ απφθηεζε 

λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα λα κπνξέζεη ην άηνκν λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Ο γξακκαηηζκφο επαλαπξνζδηνξίζηεθε θαη πέξαζε απφ ηε 

ζηελή ηνπ ζρέζε κε ηε γιψζζα θαη ζε άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έλλνηά 

ηνπ επεθηάζεθε θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζεηηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο φπσο ηερλνινγηθφο, πιεξνθνξηθφο, καζεκαηηθφο (Φαηδεζαββίδεο, 

2007. Baynham, 2002). 

Σηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ θαηά πφζν ν γξακκαηηζκφο είλαη θνηλσληθά 

νπδέηεξνο ή ζρεηίδεηαη κε ηα θνηλσληθά δξψκελα απάληεζε ν Street (1984, ζην 

Νηίλαο & Γψηε 2016) θσδηθνπνηψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ γξακκαηηζκνχ κε ηε δηάθξηζε ζε απηφλνκν θαη  ηδενινγηθφ κνληέιν 

γξακκαηηζκνχ. «Καηά ην απηφλνκν κνληέιν, ν γξακκαηηζκφο είλαη κία ηερληθή θαη 
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νπδέηεξε ηθαλφηεηα πνπ καζαίλεη θάπνηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα, απηή ε γλψζε 

απηφλνκα, επεξεάδεη άιιεο θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο πξαθηηθέο. Καηά ην ηδενινγηθφ 

κνληέιν, ν γξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζε θνηλσληθά δνκνχκελεο επηζηεκνινγηθέο 

αξρέο πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ χπαξμε απηνχ πνπ ηνλ 

ρξεζηκνπνηεί» (Street, 2001 ζην Ατδίλεο, 2012, ζει. 21). Ο Street πξνηείλεη έλα 

ηδενινγηθφ κνληέιν γξακκαηηζκνχ πνπ εμεηάδεη ηνλ γξακκαηηζκφ ζην πιαίζην 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, φπσο νη νηθνλνκηθέο, νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, ε θνηλσληθή 

δνκή θαη νη ηνπηθέο ηδενινγίεο (Gee, 2006). 

Καηά ηελ Κσζηνχιε (Κσζηνχιε & Φαηδεληθνιάνπ, 2011) ν φξνο 

γξακκαηηζκφο «ζεκαηνδνηεί ηε ζηξνθή ηεο γισζζηθήο επηζηήκεο απφ ηε κειέηε ηεο 

γιψζζαο σο δνκήο πξνο ηελ αλάδεημε ηνπ ηδενινγηθνχ ηεο ραξαθηήξα, θαη 

αθξηβέζηεξα πξνο πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ λνεκάησλ (κε ηελ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο) 

πνπ παξάγνληαη κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ γιψζζα δελ 

εθιακβάλεηαη πιένλ σο ην κέζν γηα ηελ αλαθνξά ζε κηα δεδνκέλε, ζηαηηθή θαη 

παγησκέλε πξαγκαηηθφηεηα αιιά σο ην εξγαιείν γηα ηε δφκεζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο».  

Γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ δεκηνπξγήζεθε έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο, ν νπνίνο νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ (literacy education).  Ζ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ ζεσξεί φηη ην 

θεηκεληθφ είδνο είλαη ε βαζηθή κνλάδα ηνπ γξακκαηηζκνχ, φπσο απηφο αλαπηχζζεηαη 

ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη. «Ζ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ κε 

βάζε ηα θεηκεληθά είδε θαζηεξψλεη έλαλ ηζφηηκν δηάινγν κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο θαη 

ηνπ ιφγνπ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο σο ζεζκνχ αθελφο θαη ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ 

ιφγνπ ησλ καζεηψλ αθεηέξνπ» (Κέθηα, 2003). Με απηή ηε ζεψξεζε, νη καζεηέο 

εμνηθεηψλνληαη κε πνηθίια θεηκεληθά είδε, φπσο αθήγεζεο, πεξηγξαθήο, 

επηρεηξεκαηνινγίαο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Τα θείκελα πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ελδηαθέξνλ θαη λφεκα γηα απηνχο, λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή, ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο δηφηη ε γιψζζα απνθηά λφεκα φηαλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδενινγία θαη ηα πηζηεχσ ηνπ καζεηή. Σην πιαίζην ηεο 

παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ ε γιψζζα δελ είλαη ζηαηηθή αιιά είλαη έλα 



21 

 

δπλακηθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεκα  πνπ ρξεζηκνπνείηαη ζηηο εθάζηνηε επηθνηλσληαθέο 

πεξηζηάζεηο (Φαηδεζαββίδεο, 2003 α. Φαηδεζαββίδεο, 2003 γ ).  

Ζ πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ε εμέιημε  

ηεο ηερλνινγίαο, ε πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε 

απφθηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ κε επίπησζε θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Σην 

πιαίζην απηφ, ε παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ απνδείρζεθε αλεπαξθήο γηα λα 

νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ ήηαλ απαξαίηεην έλα λέν πιαίζην, ην πιαίζην ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ, κέζα ζην νπνίν ε πξνζέγγηζε ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο θαη 

θπξίσο ησλ ιφγσλ κέζα απφ ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη, ζα ήηαλ δπλαηή δηδαθηηθά 

(Νηίλαο & Γψηε, 2016). Ωο φξνο δεκηνπξγήζεθε ηνλ Σεπηέκβξε ηνπ 1994 απφ κία 

νκάδα δέθα επηζηεκφλσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα ηεο εθαίδεπζεο ζηνλ 

γξακκαηηζκφ (Κνπηζνγηάλλεο θαη ζπλ., 2015). Ζ ινγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο Kalantzis θαη Cope (2001, ζην Παπαδνπνχινπ, 2011) αθνξά «ηελ 

ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο λνήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά ή εηδηθά 

ζπγθείκελα, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο φρη κφλν αιθαβεηηθψλ αιιά θαη 

πνιπηξνπηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ». Ζ έλλνηα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ αλαθέξεηαη ζηηο 

δηάθνξεο κνξθέο θεηκέλνπ πνπ παξάγνληαη ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία αιιά 

θαη ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο (Mills, 2011). Όζνλ 

αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, νη πνιπγξακκαηηζκνί επηθεληξψλνληαη ζηελ 

επηινγή θεηκέλσλ θαη εηδψλ ιφγνπ απφ έλα κεγάιν θάζκα πνιηηηζκηθψλ πεγψλ. 

Δθφζνλ νη γξαπηνί - γισζζηθνί ηξφπνη παξαγσγήο λνήκαηνο ζπλδπάδνληαη κε 

αθνπζηηθνχο θαη νπηηθνχο, ην λφεκα παξάγεηαη κε «πνιπηξνπηθέο» κνξθέο (Kalantzis 

& Cope, 2001). Υπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

ζπκπιεξψλεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ δίλνληαο έκθαζε ζηελ εκβίζπζε 

ησλ καζεηψλ ζε θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο παξαγσγήο λνήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο κεζφδνπο (Αιεμίνπ θαη ζπλ., 2012). 

 

1.2. Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο 

Ζ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ δεκηνχξγεζαλ έλα 

επξχηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξνζεγγίδεηαη ην κάζεκα ηεο γιψζζαο. 



22 

 

Τν πιαίζην απηφ νλνκάδεηαη θξηηηθφο γξακκαηηζκφο θαη έρεη ηηο απαξρέο ηνπ ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Halliday, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε γισζζηθή ρξήζε 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα θνηλσληθά θαηλφκελα (Νηίλαο & Γψηε 2016). 

Ο Baynham (2002) ππνζηεξίδεη πσο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζεκαίλεη λα 

αλαθαιχπηνπκε πψο ιεηηνπξγεί θάηη, λα κελ παίξλνπκε ηα πξάγκαηα σο δεδνκέλα 

αιιά λα θνηηάκε θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπο θαη λα ζέηνπκε εξσηήζεηο φπσο: « 

Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ;», «Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ;» «Τα ζπκθέξνληα πνηνπ 

ππεξεηεί;» «Τα ζπκθέξνληα πνηνπ ππνλνκεχεη;» «Πψο ιεηηνπξγεί;» «Θα κπνξνχζε 

λα γίλεη θαη κε άιιν ηξφπν απφ εκάο»; Δπίζεο, ν Luke (2000) νξίδεη ηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ ζαλ ηε κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ εμεγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα θείκελα, θαλεξψλεη ηη πξνζπαζνχλ θάζε θνξά απηά λα 

επηβάιινπλ ζηα άηνκα θαη εκπιέθεη ελεγά ηνπο καζεηέο ζηελ θξηηηθή ησλ θεηκέλσλ 

θαη ζηελ αλαδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ πνπ δνπλ.  

Σχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ν ιφγνο (discourse) είλαη 

έλαο θνηλσληθά αλαγλσξηζκέλνο ζπλδπαζκφο αλάκεζα ζε ηξφπνπο πνπ αμηνπνηνχκε 

ηε γιψζζα, ζθεθηφκαζηε, εθθξάδνπκε ηηο ζθέςεηο καο, ηα ζπλαηζζήκαηά καο, 

αμηνινγνχκε. Σθνπφο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ δελ είλαη ε απιή δηαρείξηζε ησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ ιφγνπ, αιιά ε εκπέδσζε ηεο ηδηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ιφγνπ 

λα παξάγνπλ λνήκαηα κέζσ ηεο γιψζζαο. Ζ δνκή, ην χθνο, νη εθθάλζεηο ηεο 

γιψζζαο δηακνξθψλνληαη απφ ηε ζρέζε ησλ ζπλδηαιεγφκελσλ, ην θνηλσληθφ πιαίζην 

θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο  (Φαηδεζαββίδεο, 2010. Νηίλαο & Γψηε 2016). Μέζα 

απφ ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα γισζζηθά 

ζηνηρεία θαη γισζζηθέο ρξήζεηο αλαδεηθλχνπλ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ηδενινγίεο πνπ νη 

άλζξσπνη δελ αληηιακβάλνληαη (Fairclough, 1992). 

Οη βαζηθέο ζέζεηο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ εληνπίδνληαη ζε δχν άμνλεο: 

ηελ ηδενινγηθή πιεπξά ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ γισζζηθψλ 

δνκψλ σο κέζν θαηαζθεχεο ηνπ λνήκαηνο. Σχκθσλα κε ηνλ πξψην άμνλα, ν 

γξακκαηηζκφο ζεσξείηαη κηα πεγή δφκεζεο ηνπ λνήκαηνο πνπ είλαη ηδενινγηθά 

πξνζδηνξηζκέλε. Αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνθνξηθή θαη γξαπηή 

γιψζζα ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλα επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα γηα 

λα δεκηνπξγήζεη θνηλσληθή δξάζε. Απφ ηε ζηηγκή, επνκέλσο, πνπ νη άλζξσπνη κέζσ 
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ηεο γιψζζαο δηαπξαγκαηεχνληαη ην λφεκα, ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ηηο θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο ηφηε αλακθηζβήηα αλαγλσξίδεηαη ε βαζηά ηδενινγηθή φςε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ (Cope & Kalantzis, 1993).   

Καηά ηνλ Baynham (2002) ε ηδέα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζπλνςίδεηαη ζε 

ηξία επίπεδα, αιιειέλδεηα  κεηαμχ ηνπο. Πξψηνλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο σο 

θείκελν ηνλίδνληαο ηηο γισζζηθέο δνκέο θαη ηε ζεκαζηνινγία. Γεχηεξνλ, ηε γιψζζα 

σο πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο κέζα ζην θνηλσληθφ ζπγθείκελν, φπνπ παξάγεηαη 

πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο. Τξίηνλ, ηε γιψζζα σο θνηλσληθή πξαθηηθή κε έκθαζε 

ζηνλ ηδενινγηθφ ραξαθηήξα ησλ θεηκέλσλ θαη ζηελ αλάγθε αλαδφκεζήο ηνπο ψζηε 

λα εληνπηζηνχλ νη λφξκεο πνπ ηα δηαπεξλνχλ θαη λα κπνξέζνπλ νη αλαγλψζηεο λα ηα 

εξκελεχζνπλ θξηηηθά. Ο δεχηεξνο άμνλαο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη ν ηξφπνο 

πνπ αληηκεησπίδνληαη νη γισζζηθέο δνκέο ή απηφ πνπ παξαδνζηαθά αλαθέξεηαη ζην 

ζρνιείν σο γξακκαηηθή. Ζ γξακκαηηθή, νη γλψζεηο επξχηεξα γηα ηε γιψζζα, 

αμηνπνηνχληαη σο εξγαιεία γηα ηελ απνθάιπςε θαη ζπδήηεζε ηεο βαζχηεξεο 

ηδενινγίαο πνπ δηαπεξλά ηνλ θεηκεληθφ θαη , θαηά επέθηαζε, θαη θνηλσληθφ πεξίγπξν 

(Κνπηζνγηάλλεο θαη ζπλ., 2015). Σεκαληηθφ είλαη νη καζεηέο λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γισζζηθέο δνκέο πιαηζησκέλα ψζηε λα παξάγνπλ ιφγν θαη λα 

εξκελεχνπλ ηα θείκελα πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ (Baynham 2002). 

Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο είλαη ε πην ζχγρξνλε ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο,  θαηά ηελ νπνία ηα γισζζηθά ζηνηρεία εμαξηψληαη άκεζα απφ ην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη (Φαηδεζαββίδεο, 2009).  Δίλαη έλα πξφγξακκα κε ην νπνίν νξγαλψλνπκε 

θαη δηδάζθνπκε γιψζζα κε ζηφρν λα ζπλδέζνπκε ην πψο κέζα απφ ηε γιψζζα 

κεηαδίδνπκε ή ακθηζβεηνχκε λνήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πιαίζην. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο πξνηείλεη ηξφπνπο επεμεξγαζίαο απζεληηθψλ 

θεηκέλσλ, δίλνληαο έκθαζε ζην πψο ηα θείκελα ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα– ηη ηδενινγηθέο ζέζεηο κεηαδίδνπλ, ηη ππνλννχλ θ.ιπ. 

(Φαηδεζαββίδεο θαη ζπλ., 2011). Θεσξεί φηη  ηα θείκελα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα 

κε ην πνιηηηζκηθφ πεξηθείκελν ην νπνίν αληηπξνζσπεχνπλ (Jewett & Smith, 2003).  

Δπνκέλσο, ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ 

ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα θηλεζνχλ επέιηθηα θαη δεκηνπξγηθά ζε έλα λέν 

εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κε απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη θνηλσληθέο θαη 
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πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ κεηαβάιινληαη (Baynham 2002, ζην Νηίλαο & Μνχζηνπ, 

2016).), εληζρχνληαο ην θξηηηθφ πλεχκα ηνπο απέλαληη ζηε γιψζζα, φρη κφλν σο 

βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη σο κεραληζκφ πνπ θαηαζθεπάδεη 

θαη αλαδνκεί ζηάζεηο, αμίεο, ηδενινγίεο (Μαηζαγγνχξαο, 2007 ζην Νηίλαο & 

Μνχζηνπ, 2016). 

Σθνπφο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη αθελφο ε 

εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηνλ ιφγν ησλ θεηκέλσλ θαη αθεηέξνπ ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε 

θνηλσληθή δξάζε γηα λα βειηηψζεη ηε δσή ηνπ (Γξφιηνο, 2005 ζην Νηίλαο & 

Βατξηλνχ, 2016). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη 

ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ «λα θξίλνπλ θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο αληζφηεηεο θαη ηηο 

αδηθίεο ηεο θνηλσλίαο» (Kretovicks, 1985 ζην Αηδίλεο, 2012). Αθφκα, εληζρχεηαη ην 

δηεξεπλεηηθφ θαη θξηηηθφ ηνπο πλεχκα απέλαληη ζηε γιψζζα, φρη κφλν σο ην βαζηθφ 

κέζν επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη σο κεραληζκφο θαηαζθεπήο θαη 

αλαδφκεζεο ζηάζεσλ, αμηψλ, θνηλσληθψλ ηάζεσλ θαη ηδενινγίαο (Μαηζαγγνχξαο 

2007, ζην Νηίλαο & Μνχζηνπ, 2016). Σπλεπψο, ν θξηηηθφο γξαµµαηηζµφο ζηνρεχεη 

ζηελ «εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ζηελ θνηλσλία» (Φαηδεινπθά - Μαπξή, 2010).  

Οη καζεηέο επαλαηνπνζεηνχληαη σο εξεπλεηέο ηεο γιψζζαο θαη δηεξεπλνχλ κε 

πνηνλ ηξφπν ε γιψζζα ρξεζηκνπνείηαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξψπσλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα, ζηέθνληαη θξηηηθά ζην πεξηερφκελν 

ησλ θεηκέλσλ, γηα λα ηα απνδνκήζνπλ, λα ηα αλαδνκήζνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη λα 

νδεγεζνχλ ζε θνηλσληθή πξάμε (Comber, 2003. Νηίλαο & Πνιαηίδνπ, 2016). Σηνλ 

θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, επηθνηλσλία, θείκελν θαη θνηλσλία απνηεινχλ ηνπο 

αθξνγσληαίνπο ιίζνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο (Αιεμίνπ θαη ζπλ, 2012). Σηφρνο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη λα 

θαιιηεξγεζεί ζηνπο καζεηέο απιά ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα αιιά θαη ε θξηηηθή 

ηθαλφηεηα, ε ηθαλφηεηα δειαδή λα αμηνπνηνχλ ηηο γισζζηθέο δνκέο γηα αλάγλσζε ηεο 

ζχλζεηεο επηθνηλσληαθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Κνπηζνγηάλλεο θαη ζπλ., 2015). 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηα 

πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ζηφρνο είλαη νη καζεηέο: α) λα 

αληηιεθζνχλ πσο ην θάζε θεηκεληθφ είδνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ δνκηθέο ζπκβάζεηο, νη 
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νπνίεο ππνδειψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θείκελα νξγαλψλνπλ θαη 

αλαπαξηζηνχλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, β) λα θαηαιάβνπλ φηη γηα λα 

θαηαλνήζνπλ έλα θείκελν δελ αξθεί λα εληνπίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δειψλνληαη 

κε ζαθήλεηα αιιά θαη λα επηζεκάλνπλ ηηο ππνλννχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ζχγθξηζε κε άιια θείκελα θαη  γ) λα αληηιεθζνχλ φηη ε 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ 

ελεξγφ εκπινθή ηνπο κε δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, ζχγθξηζεο, θαηαγξαθήο θαη 

αλαζεψξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο γισζζηθήο ηνπ δηαηχπσζεο γηα λα κπνξνχλ 

λα θξίλνπλ, λα επηθπξψζνπλ ή λα ακθηζβεηήζνπλ ζέζεηο, απφςεηο, ηδενινγία. 

(Πξφγξακκα Κχπξνπ, 2010). 

 

1.3. πγθξίλνληαο ηνλ Πξνθνξηθό θαη  Γξαπηό Λόγν 

Ο πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη δχν κνξθέο ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο.  Ζ ρξήζε ηνπο πξνυπνζέηεη ηε ιεηηνπξγία πνιχπινθσλ κεραληζκψλ. Ο 

πξνθνξηθφο ιφγνο αθνξά ηελ αθξφαζε θαη ηελ νκηιία, ελψ ν γξαπηφο ιφγνο αθνξά 

ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Ζ νκηιία/αθξφαζε θαη ην γξάςηκν/αλάγλσζε είλαη νη 

δχν ζεκειηψδεηο ηξφπνη παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ηνπ ιφγνπ, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη 

γηα ηελ ακνηβαηφηεηά ηνπο, αθνχ κπνξεί ν έλαο λα κεηαγξαθεί ζηνλ θψδηθα ηνπ 

άιινπ ρσξίο κεγάιεο απψιεηεο λνήκαηνο. Ωζηφζν, ε νκηιία θαη ην γξάςηκν 

ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη, άξα, ππεξεηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη γεληθά απζφξκεηνο θαη ηθαλνπνηεί 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζπρλά "δελ θνξάεη ηα θαιά ηνπ" θαη 

επδνθηκεί ζε πεξηβάιινλ νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ. Αληηζέησο, ν γξαπηφο 

ιφγνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δίαπινο ζπκβαηηθήο ή επίζεκεο επηθνηλσλίαο 

(Πνιίηεο, 2001). 

Σχκθσλα κε ηνπο Φαξαιακπφπνπιν & Φαηδεζαββίδε (1997), ν πξνθνξηθφο 

ιφγνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ακεζφηεηα, θαζψο ε πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία 

είλαη ην πιαίζην άζθεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Πνκπφο θαη δέθηεο είλαη παξφληεο 

θαηά ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη επνκέλσο ππάξρεη έλα θνηλφ επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην. Δπίζεο, ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία θαη ε επηηφλεζε δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαθνξά ηνπ κελχκαηνο. Αληηζέησο, ζηνλ γξαπηφ ιφγν, ν 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_a10/a_10_thema_id.htm
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_a10/a_10_thema_id.htm
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_a10/a_10_thema_id.htm
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απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο είλαη απψλ θαη δελ ππάξρνπλ φια εθείλα ηα παξαγισζζηθά 

θαη επηηνληθά θαηλφκελα ηεο νκηιίαο πνπ κεηαθέξνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

κελχκαηνο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Γηα απηφ, ν πνκπφο – ζπγγξαθέαο πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζεη ην κήλπκά ηνπ φζνλ ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηφ, κφλν κε γισζζηθά 

κέζα. 

 Άιιε δηαθνξά κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ εληνπίδεηαη ζηε 

κεηαθνξά ηνπ λνήκαηνο. Ο Barton (2009) ππνζηεξίδεη πσο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

θπξηαξρεί  «ην λφεκα ηνπ νκηιεηή» ελψ ζηνλ γξαπηφ ιφγν «ην λφεκα ηεο πξφηαζεο». 

Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ην λφεκα βξίζθεηαη εθηφο θεηκέλνπ θαη ζπλήζσο ππνλνείηαη, 

ελψ αληίζεηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν  ην λφεκα είλαη δηαηππσκέλν ξεηά.  

Γηαθνξά ππάξρεη θαη ζηε δνκή. Ο γξαπηφο ιφγνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχλζεηε 

δνκή ηφζν ζε επίπεδν παξαγξάθνπ φζν θαη ζε επίπεδν πξφηαζεο. Σχκθσλα κε ηελ 

Κσζηνχιε (1997, ζει. 47) «ν γξαπηφο ιφγνο είλαη ιφγνο πξνζρεδηαζκέλνο θαη 

ζχλζεηνο, πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ζχλζεηεο νλνκαηηθέο θαη ξεκαηηθέο θξάζεηο, 

κεηνρέο, επηξξήκαηα, ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ππνηαθηηθψλ ζπλδέζκσλ γηα ηε ζχλδεζε 

ησλ εθθσλεκάησλ, θαζψο θαη ηε ρξήζε παζεηηθήο ζχληαμεο. Δίλαη πην ππθλφο απφ 

ηνλ πξνθνξηθφ θαζψο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ακεζφηεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

απηή κπνξεί λα ελέρεη». Αληηζέησο, ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη 

ππθλέο θαη ε δνκή είλαη ιηγφηεξν ζπλεθηηθή (Πνιίηεο, 2001).  

Γηαθνξέο εληνπίδνληαη θαη ζηνλ ρξφλν παξαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη 

γξαπηνχ ιφγνπ. «Ο ρξφλνο παξαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη αληίπαινο ηνπ 

νκηιεηή» (Πνιίηεο, 2001). Ο νκηιεηήο είλαη αλαγθαζκέλνο λα εμεηάδεη αλ 

εθπιεξψζεθαλ νη πξνζέζεηο ηνπ, ειέγρνληαο πξνο ηα πίζσ, θαη λα νξγαλψλεη ηνλ 

ιφγν ηνπ, ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα πξνο ηα εκπξφο.  

Πνιιέο ζπδεηήζεηο έρνπλ γίλεη γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ ελφο ιφγνπ έλαληη 

ηνπ άιινπ. Υπάξρεη ε άπνςε πσο ν γξαπηφο ιφγνο ππεξηεξεί έλαληη ηνπ πξνθνξηθνχ 

σο αλψηεξνο θαη εγθπξφηεξνο. Όζνη ηελ πηνζεηνχλ ηαπηίδνπλ ηε γιψζζα κε ηε 

γξαπηή κνξθή ηεο (Φαξαιακπφπνπινο & Φαηδεζαββίδεο, 2007). Αθεηέξνπ,  ππάξρεη 

ε άπνςε πσο ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη πξσηαξρηθφο θαη πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηνλ 

γξαπηφ ιφγν. Σπγθεθξηκέλα, έλα ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη ηελ αλσηεξφηεηα θαη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη ε θπινγελεηηθή θαη νληνινγηθή ηεο 
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πξνέιεπζε (Barton, 2009). Ο πξνθνξηθφο ιφγνο πξνεγείηαη ηζηνξηθά έλαληη ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη απνηειεί ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηεο γιψζζαο. Αλέθαζελ νη 

άλζξσπνη κηινχζαλ, ελψ δελ ήμεξαλ λα γξάθνπλ. Ζ αλαθάιπςε ηεο γξαθήο είλαη 

ζρεηηθά πξφζθαηε ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο . Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν, ην 

νπνίν επηλφεζαλ νη άλζξσπνη ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ (Πφξπνδαο, 2011). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο 

ππάξρνπλ ζήκεξα θνηλσλίεο πνπ αγλννχλ ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη θάλνπλ ρξήζε 

απνθιεηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Φαξαιακπφπνπινο & Φαηδεζαββίδεο, 1997. 

Αξράθεο, 2000. Αξράθεο 2005). Αθφκα, ε θαηάθηεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ γίλεηαη 

κε θπζηθφ ηξφπν. Τν παηδί γηα λα κάζεη λα κηιάεη πξέπεη λα εθηεζεί ζην πεξηβάιινλ 

πνπ κηιηέηαη ε γιψζζα. Αληίζεηα, ε θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απαηηεί 

ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη «απνηειεί κηα επίθηεηε ηθαλφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο 

πξνθνξηθήο γισζζηθήο έθθξαζεο. Τα ζχκβνια ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ αλαπαξηζηνχλ 

ηνπο θζφγγνπο ηνπ πξνθνξηθνχ» (Φηιηππάθε – Warburton, 1992 ζην 

Φαξαιακπφπνπινο &  Φαηδεζαββίδεο, 1997). 

Οη δηαθνξέο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ εληνπίδνληαη ζηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 

παξάγνληαη. Ζ  έξεπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο φρη 

ηφζν ζηνλ επηηνληζκφ ησλ αληηζέζεσλ αιιά ζηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πιαίζηα ζηα 

νπνία παξάγνληαη ηα δχν είδε (Κσζηνχιε, 2009).  

Καηά ηνπο Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζν (1999), ν γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο 

ιφγνο δελ δηαζέηνπλ δηαθξηηά ραξαθηεξηαζηηθά φξηα βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ. Έηζη, ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηε ζρέζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ ππνζηεξίδεη ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπο, ηνλίδεη ηηο ζπκβάζεηο θαη ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηα πνηθίια είδε ηνπο θαη ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ζθνπφ λα επηηειέζνπλ πνηθίιεο 

επηθνηλσληαθέο πξάμεηο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (Barton, 2009). 

Τα πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα «κπνξεί λα δηαπιέθνληαη θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο» (Κσζηνχιε & Φαηδεληθνιάνπ, 2011). Ζ 

θνηλσληνγισζζνινγία, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο δφκεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, 

αλαγλσξίδεη ηε ζπλχπαξμε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κέζα ζε έλα 
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γεληθφηεξν επηθνηλσληαθφ πιαίζην ζαλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θαη φρη ζαλ 

αληίζεηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πεηχρνπκε ηνπο ίδηνπο επηθνηλσληαθνχο 

ζθνπνχο (Cook - Gumperz, 2008).   

Σηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζα αλαθεξζνχκε πεξαηηέξσ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

εθφζνλ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ θαη θπξίσο ζα επηθεληξσζνχκε 

ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ. Ωζηφζν, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ παξαγσγή ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ ζα θάλνπκε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, θαζψο 

ε αλάγλσζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο. Καηά ηνλ 

Hayes (1996) ην άηνκν είλαη αδχλαηνλ λα αλαζεσξήζεη ην θείκελν πνπ έρεη 

παξαγάγεη αλ δελ δηαζέηεη ηηο ζρεηηθέο ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο. Ζ αλαζεψξεζε 

πξνβιέπεη ηελ αλάγλσζε νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ ή ηνπ κέξνπο πνπ έρεη παξαρζεί 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή φπσο θαη ησλ άιισλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ παξεκθεξέο ζέκα 

θαη δηαβάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο.  

 

1.4. Καηαλόεζε Κεηκέλνπ 

Σχκθσλα κε ηελ Clay (1991, ζην Ατδίλεο 2012) ε αλάγλσζε νξίδεηαη σο «κηα 

δξαζηεξηφηεηα ιήςεο ηνπ κελχκαηνο θαη ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ θεξδίδεη 

δχλακε θαη επειημία φζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη». Ο νξηζκφο απηφο δειψλεη 

πσο κέζα απφ ηνπο θαηεπζπληηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο νπηηθήο 

αληίιεςεο θαζνδεγνχληαη ζπλδπαζκέλα απφ ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξέζεη λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα 

θαηαλνήζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην κήλπκα ηνπ ζπγγξαθέα. Υπνγξακκίδεη, 

επνκέλσο, φηη ε αλάγλσζε ηαπηίδεηαη κε ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Ο Smith 

(1994, ζην Ατδίλεο, 2012) ππνζηεξίδεη πσο ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζπλδέεη ηε 

γξαπηή γιψζζα κε ηηο γλψζεηο θαη πξνζέζεηο πνπ ήδε έρεη ην άηνκν θαη εκπεξηέρεη 

ηελ θαηαζθεπή αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζηεξίδνληαη ζην λφεκα. 

Αλάγλσζε είλαη «κηα δνκεκέλε ζχλζεζε δχν ιεηηνπξγηψλ, ηεο απνθσδηθνπνίεζεο 

θαη ηεο θαηαλφεζεο» ε νπνία δείρλεη ηε δηηηή ζεψξεζε ηεο αλάγλσζεο «σο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ» (Πφξπνδαο, 

2002). Καηά ηνλ Harrison (2004 ζην Ατδίλεο, 2012) αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 
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ζεκαίλεη ην άηνκν λα θαηαλνεί απηφ πνπ δηαβάδεη, λα θαηαλνεί ζε ζρέζε κε κηα 

ππνηηζέκελε ηεξαξρία ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαλφεζεο, λα εξκελεχεη, λα αμηνινγεί θαη 

λα αληηδξά κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. Ο νξηζκφο απηφο επηζεκαίλεη πφζν ζεκαληηθέο 

είλαη ε εξκελεία, ε αμηνιφγεζε θαη ε αληίδξαζε ζε απηφ πνπ δηαβάδεηαη.  

Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν γλσζηηθφ έξγν 

δηφηη απαηηεί λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ πνιιέο ζπζρεηηδφκελεο 

δηαδηθαζίεο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κνληέισλ αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο.  

Σπλνπηηθά, νη Seidenberg θαη McClelland (1989 ζην Ατδίλεο, 2012) 

επηζεκαίλνπλ φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ελεξγνπνηνχληαη 

ηξία είδε επεμεξγαζηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ εμήο ζεηξά: α) ν νξζνγξαθηθφο 

επεμεξγαζηήο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε κεκνλσκέλα γξάκκαηα, ζπιιαβέο αιιά θαη 

νιφθιεξεο ιέμεηο, β) ν ζεκαζηνινγηθφο επεμεξγαζηήο, ζηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία ηεο ιέμεο πνπ αλαγλσξίζηεθε θαη γ) ν θσλνινγηθφο επεμεξγαζηήο, ν νπνίνο 

δελ ιακβάλεη κέξνο άκεζα ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο, αθνχ δέρεηαη 

πιεξνθνξίεο κφλν απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ επεμεξγαζηή κεηαθέξνληαη ζηνλ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ, φπνπ πξνθχπηεη ε ηειηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε 

θεηκεληθέο, πξαγκαηνινγηθέο θαη πξνεγνχκελεο γλψζεηο. Παξφκνην κνληέιν 

δηαηχπσζε θαη ν Haberlandt (1988 ζην Ατδίλεο, 2012) επηζεκαίλνληαο ηέζζεξα 

επίπεδα ζπζηαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. Τν πξψην επίπεδν 

αθνξά ηε ιέμε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, φπσο ε νξζνγξαθία., ην δεχηεξν ηελ 

πξφηαζε σο πξνο ηε ζπληαθηηθή θαη πιεξνθνξηαθή δνκή ηεο, ην ηξίην επίπεδν είλαη 

ην ελλνηνινγηθφ θαη αλαθέξεηαη ζην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη ην ηέηαξην είλαη 

ην επίπεδν θεηκέλνπ, ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηεο ελνπνηεκέλεο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ θεηκέλνπ. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο (φπσο νη  Oakhill & Cain, 2004. Kintsch, 1988. Kintsch & 

Kintsch, 2005. McNamara & Kendeou, 2011, ζην  Ατδίλεο, 2012) ππνζηεξίδνπλ πσο 

γηα λα θαηαλνεζεί πιήξσο έλα θείκελν είλαη επηηαθηηθή ε δεκηνπξγία ελφο λνεηηθνχ 

κνληέινπ ή ελφο θαηαζηαζηαθνχ κνληέινπ. Με άιια ιφγηα είλαη απαξαίηεην λα 

δεκηνπξγεζεί κηα αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. Απηή 
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ε αλαπαξάζηαζε απαξηίδεηαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην 

θείκελν, απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θείκελν αιιά δελ πξνέξρνληαη απφ 

απηφ θαη απφ ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηηο δχν απηέο πεγέο πιεξνθνξηψλ. 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί απηή ε αλαπαξάζηαζε ελεξγνπνηνχληαη ηξία επίπεδα 

δηαδηθαζηψλ. Τν πξψην επίπεδν είλαη νη δηαδηθαζίεο απνθσδηθνπνίεζεο, φπνπ νη 

πιεξνθνξίεο ζε επίπεδν ιέμεσλ κεηαθέξνληαη ζηνλ εγθέθαιν σο ζεκαζίεο ιέμεσλ. Ζ 

λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ζε απηφ ην επίπεδν απνηειείηαη απφ ζεκαζηνινγηθέο 

πξνηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο επεμεξγαζίαο. Σην δεχηεξν επίπεδν 

δηαδηθαζηψλ, νη ζεκαζηνινγηθέο πξνηάζεηο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα δνκεζεί ε 

κηθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ. Ταπηνρξφλσο, κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ηεξαξρηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ δνκείηαη ε καθξνδνκή. 

Μηθξνδνκή θαη καθξνδνκή απφ θνηλνχ ζρεκαηίδνπλ ηε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ 

βαζίδεηαη κφλν ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ. Σην ηξίην επίπεδν δηαδηθαζηψλ, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν ζπλδένληαη κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ 

αηφκνπ πνπ δηαβάδεη γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θαηαζηαζηαθφ κνληέιν (Kintsch, 1988. 

Kintsch & Kintsch, 2005 ζην Ατδίλεο, 2012). 

Τέινο, αμίδεη λα γίλεη κία αλαθνξά ζηνπο  παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Απηνί είλαη ε κλήκε, ε αθνπζηηθή θαηαλφεζε, ε 

αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ην ιεμηιφγην, ε κνξθνζπληαθηηθή ελεκεξφηεηα, ην θεηκεληθφ 

είδνο, ε πξνεγνχκελε γλψζε, νη ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο θαη ν αλαγλψζηεο (βι. 

Ατδίλεο, 2012). Ζ κλήκε, ε αθνπζηηθή θαηαλφεζε, ε αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ην 

ιεμηιφγην θαη ε κνξθνζπληαθηηθή επίγλσζε αλαθέξνληαη ζηε ιεηηνπξγία ή ηνπ 

νξζνγξαθηθνχ επεμεξγαζηή ή ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ επεμεξγαζηή θαη ζπληαθηηθνχ 

αλαιπηή. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο δχν πξψηνπο 

επεμεξγαζηέο, παξαδείγκαηνο ράξε ε απνθσδηθνπνίεζε, ε αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ε 

ζχληαμε ζεσξνχληαη ρακεινχ επηπέδνπ θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

πςεινχ επηπέδνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ θαη ζπλδένληαη 

κε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (Millis, Magliano & Todaro, 2006 ζην Ατδίλεο, 2012).  

Τν λα γλσξίδεη ην άηνκν ηε δνκή ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο: Ο πξψηνο ιφγνο αθνξά ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηηο θεληξηθέο ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

θείκελν. Ο δεχηεξνο ιφγνο αθνξά ηε γλψζε ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ.   
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Όζνλ αθνξά ην θεηκεληθφ είδνο ηεο αθήγεζεο, κε ην νπνίν αζρνινχκαζηε 

ζηελ παξνχζα εξγαζία, ην θαηαζηαζηαθφ κνληέιν αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ησλ 

εξψσλ, ηνπ πιαηζίνπ, ησλ δξάζεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ηζηνξία κέζα απφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

θεηκέλνπ, ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ αηφκνπ πνπ δηαβάδεη γηα λα 

θαηαλνήζεη (Best, Floyd & McNamara, 2008 ζην Ατδίλεο, 2012). Ζ γιψζζα πνπ 

ζπλαληάηαη ζην θεηκεληθφ είδνο ηεο αθήγεζεο είλαη απιή θαη κνηάδεη κε ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ πξνγελέζηεξε γλψζε πνπ απαηηηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο 

είλαη γλψζε πνπ θαηέρνπλ ηα παηδηά. Τν πεξηερφκελφ ηνπο είλαη νηθείν γηα ηα παηδηά 

θαζψο έρεη ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Αθφκα, ε δνκή ηεο αθήγεζεο είλαη απιή, 

ζπλήζσο κηα ζεηξά γεγνλφησλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αηηηψδεηο ζρέζεηο. 

 

1.5. Παξαγσγή Γξαπηνύ Λόγνπ 

Ζ δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

αλέθαζελ απνηεινχζε αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη έξεπλαο. Βέβαηα, ε έξεπλα γηα ηελ 

παξαγσγή θεηκέλσλ είλαη πνζνηηθά θαη ρξνληθά κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ έξεπλα 

γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε ίζσο λα 

εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο πσο ε παξαγσγή θεηκέλνπ είλαη κηα ηδηαίηεξα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία (Levy & Olive, 2002) γηαηί δελ απαηηεί απιά ηελ απζφξκεηε θαηαγξαθή 

ησλ ηδεψλ ηνπ ζπγγξαθέα αιιά ηελ επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε απηψλ ησλ ηδεψλ κε 

θαηάιιεινπο ηξφπνπο γηα ην εθάζηνηε επηθνηλσληαθφ πιαίζην (Myhill, 2009). 

Δλψ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ πνιχ λσξίο ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ θαη 

λα παξάγνπλ πνηθίια θείκελα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Beers & Nagy, 2011), o  

Baynham (2002) επηζεκαίλεη πσο δπζθνιεχνληαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

δφκεζεο δηαθνξεηηθψλ σο πξνο ηνλ ζηφρν, ηνλ απνδέθηε θαη ηελ πεξίζηαζε εηδψλ 

γξαπηνχ ιφγνπ. Σχκθσλα κε ηνλ Ατδίλε (2012) νη ηθαλφηεηεο απηέο αλαπηχζζνληαη 

κε αξγφ ξπζκφ θαη ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη εθφξνπ δσήο κε βάζε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο.  

Αξρηθά ε έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ εζηίαδε θπξίσο ζην θείκελν, ζην 

πξντφλ δειαδή ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, θαη κειεηνχζε ηα θείκελα ψζηε λα 

αλαγλσξίζεη ηε δηαδηθαζία (Levy & Olive, 2002). Σρεηηθά πξφζθαηα ε έξεπλα έρεη 
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επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε δηαδηθαζία θαη βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπγγξαθήο θαη λα 

επηθεληξσζνχλ φρη ηφζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ αιιά θπξίσο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πξψηεο γξαθήο θαη ηεο αλαζεψξεζεο (Ivanič, 

2004). Τα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα νη εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα αλαιχζνπλ ηε 

δηαδηθαζία κέζα απφ δηάθνξα κνληέια παξαγσγήο γξαπηψλ θεηκέλσλ 

επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ηε δηέπνπλ.  

 

1.6. Μνληέια Παξαγσγήο Γξαπηνύ Λόγνπ 

1.6.1. Τν γλωζηαθό κνληέιν ηωλ Linda Flower & John Hayes  (1980) 

Οη πξψηνη πνπ εξεχλεζαλ ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο γξαπηνχ θεηκέλνπ ήηαλ νη Flower θαη Hayes ην 1980. Πξφηεηλαλ έλα 

γλσζηαθφ κνληέιν γηα ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ, ην νπνίν έρεη επεξεάζεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ έξεπλα γηα ηε γξαθή (Ατδίλεο, 2012. Σπαληηδάθεο, 2010. 

Camps, 2009), ηελ πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζπλεπψο ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα.  

Ζ ζεσξία πνπ εηζεγήζεθαλ νη εξεπλεηέο ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα θνκβηθά 

ζεκεία: α) Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα 

σο κηα ζεηξά απφ λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ νη ζπγγξαθείο νξγαλψλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχλζεζεο. β) Απηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ κηα ηεξαξρηθή θαη βαζηά 

ελζσκαησκέλε νξγάλσζε, ζηελ νπνία νπνηαδήπνηε δεδνκέλε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζε κηα άιιε. γ) Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο είλαη απφ κφλε ηεο κηα 

λνεηηθή δηαδηθαζία πνπ ππνθηλείηαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο έρεη 

ζέζεη. δ) Οη ζπγγξαθείο δεκηνπξγνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε δχν ηξφπνπο: 

δεκηνπξγψληαο θαη ζηφρνπο πςεινχ επίπέδνπ θαη επηκέξνπο ζηφρνπο, θαη έπεηηα θαηά 

δηαζηήκαηα, αιιάδνληαο ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ή αθφκα θαη ζέηνληαο εληειψο 

λένπο, πνπ ζηεξίδνληαη ζε φ,ηη έκαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γξαπηήο παξαγσγήο 

(Flower & Hayes, 1981). 

Τα παξαπάλσ ζεκεία ηεο ζεσξίαο πνπ εηζεγήζεθαλ, βξίζθνληαη ζε αληίζεζε 

κε ηε ζεσξία ηνπ κνληέινπ ησλ ζηαδίσλ, ε νπνία εθιάκβαλε ηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο 
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ελφο θεηκέλνπ γξακκηθή κε δηαθξηηά ζηάδηα. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ κνληέινπ 

ησλ ζηαδίσλ, πνπ έδηλε έκθαζε ζην πξνηφλ θαη φρη ζηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηνπ 

αηφκνπ πνπ έγξαθε, νη κνλάδεο αλάιπζεηο είλαη ηα ζηάδηα, ηα νπνία αληαλαθινχλ ην 

κέγεζνο ηνπ γξαπηνχ πξνηφληνο θαη νξγαλψλνληαη γξακκηθά. Αληίζεηα, ζηε ζεσξία 

ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζηψλ νη κνλάδεο αλάιπζεο είλαη νη λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη 

νξγαλψλνληαη ηεξαξρηθά (Flower & Hayes, 1981). 

Οη Flower & Hayes (1981) ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 

κεζνδνινγηθή ηερληθή ηεο αλάιπζεο πξσηνθφιινπ (Protocol analysis), θαηά ηελ 

νπνία δεηνχζαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζθέθηνληαη θσλαρηά ελψ έγξαθαλ, ηηο 

ζπλελεηεχμεηο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Απφ ηελ θσδηθνπνίεζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πεξηέγξαςαλ ηε γξαθή σο κηα δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο (Σπαληηδάθεο, 2010). 

Ζ δνκή ηνπ γλσζηαθνχ κνληέινπ πνπ πξφηεηλαλ νη Flower & Hayes ρσξίδεηαη 

ζηα εμήο κέξε: α) ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη απφ ηε κηα ην 

θείκελν πνπ ήδε έρεη γξαθεί θαη απφ ηελ άιιε ηελ αλαηεζείζα εξγαζία θαη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γξάθεηαη ην θείκελν, φπσο ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ, ην 

αθξναηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη, ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη β) ζηε καθξόρξνλε 

κλήκε ηνπ ζπγγξαθέα, ζηελ νπνία είλαη απνζεθεπκέλεο ε γλψζε ηνπ ζέκαηνο, ε 

γλψζε πνπ αθνξά ην αθξναηήξην θαη ε γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζρέδηα γξαθήο 

θαη γ) ζηηο δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο ππν – δηαδηθαζίεο:  

1. ηνπ ζρεδηαζκνχ,  2. ηεο θαηαγξαθήο, 3. ηεο αλαζεψξεζεο θαη  4. ηνπ ειέγρνπ 

(Flower & Hayes, 1981). 
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Σρήκα 1.1 Τα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ γλσζηαθφ κνληέιν ησλ Flower & Hayes (1981) 

 

 

 

Ζ ππν – δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ζχλζεζε θαη κε ηελ αξσγή 

ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο κε ηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηεη ην άηνκν 

θαη καδί κε απηέο παξάγεη λέεο θαη ηηο νξγαλψλεη κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη 

ζέζεη. Ζ θαηαγξαθή είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη ηδέεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά 

ηελ ππν – δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαηαγξάθνληαη. Απφ «ζπγγξαθέαο» γίλεηαη 

«ζπληάθηεο», εθφζνλ πεξλάεη ζην ηερληθφ κέξνο ηεο γξαπηήο έθθξαζεο. Ζ θάζε 

απηή είλαη απαηηεηηθή δηφηη ν ζπγγξαθέαο – ζπληάθηεο πξέπεη λα έρεη 

απηνκαηνπνηήζεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ γξακκάησλ θαη λα γλσξίδεη νξζνγξαθηθνχο, 

γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο. Ζ αλαζεψξεζε – βειηίσζε είλαη ε ππν – 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ν ζπγγξαθέαο δηαβάδεη ην θείκελν πνπ είλαη γξακκέλν 
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θαη ην αμηνινγεί ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη. Απηή ε θάζε κπνξεί λα νδεγήζεη μαλά ζε λέα 

θαηαγξαθή ή λέν ζρεδηαζκφ.  Ο έιεγρνο είλαη ε ππν – δηαδηθαζία πνπ επηβιέπεη φιεο 

ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη, επίζεο, αλαθέξεηαη ζηνλ ρξφλν πνπ ζα αθηεξψζεη ν 

ζπγγξαθέαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηελ νινθιεξψζεη (Flower & Hayes, 1981). 

Σπκπεξαζκαηηθά, κε ην κνληέιν ησλ  Flower &  Hayes ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

δελ εθιακβάλεηαη σο απιή γξακκηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά αληηκεησπίδεηαη σο 

δπλακηθή θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία κε ππν – δηαδηθαζίεο πνπ δηαθξίλνληαη εχθνια 

θαη βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε. Αθφκα, ν ζπγγξαθέαο θαηαζηξψλεη έλα ζρέδην 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ λα νινθιεξψζεη ην θείκελφ ηνπ, αλαδεηά ηελ 

πην ζσζηή δνκή κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, εθφζνλ εθιακβάλεη ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ σο δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Σπαληηδάθεο, 

2010). 

 

1.6.2. Τν θνηλωλην – γλωζηαθό κνληέιν ηνπ Hayes  (1996) 

Σην γλσζηαθφ κνληέιν ησλ Flower &  Hayes (1980) αζθήζεθε θξηηηθή απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο πνπ αθνξνχζε θαη ηε ζεσξία θαη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Ζ 

δνκή ηνπ πξψηνπ κνληέινπ ζεσξήζεθε  απιντθή, ελψ ηαπηφρξνλα αζθήζεθε θξηηηθή 

ζην φηη ε πεξηγξαθή ησλ γλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηλφηαλ ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ην πεξηβάιινλ  κέζα ζην νπνίν ε γξαθή ιάκβαλε ρψξα (Σπαληηδάθεο, 2010).  

Δπηπιένλ, ν Hartley (1993, ζην Σπαληηδάθεο, 2010) ππνζηήξημε πσο ην κνληέιν ησλ 

Flower & Hayes (1980) παξέβιεςε ηελ αμία ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ ζηε γξαθή, φπσο 

επίζεο θαη ηελ επίδξαζε ησλ κέζσλ γξαθήο (κε ην ρέξη ή κε ηνλ ππνινγηζηή) ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ζχλζεησλ δηαλνεηηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηε ζπγγξαθή.  

Ζ παξαπάλσ θξηηηθή νδήγεζε ηνλ Hayes ζην λα αλαζεσξήζεη ην κνληέιν θαη 

λα πξνηείλεη έλα λέν κνληέιν μερσξηζηά απφ ηελ Flower, ζέηνληαο έλα λέν πιαίζην 

απνηειεζκαηηθφηεξεο πεξηγξαθήο θαη εξκελείαο ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  

Τν αλαζεσξεκέλν απηφ κνληέιν, ελψ βαζίδεηαη ζην παιηφ, θέξεη θάπνηεο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο. Πξψηνλ, επηζεκαίλεη ηνλ ζπνπδαίν ξφιν πνπ έρεη ε εξγαδφκελε 
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κλήκε ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Σχκθσλα κε ηα λέα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε εξγαδφκελε κλήκε δελ επεξεάδεη κφλν ηελ ππν – δηαδηθαζία 

ηνπ ζρεδηαζκνχ αιιά θαη ηηο ππνδηαδηθαζίεο ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο βειηίσζεο. 

Γεχηεξνλ, δίλεη έκθαζε ζην πεξηβάιινλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ. Σην πεξηβάιινλ απηφ, ην αλαζεσξεκέλν κνληέιν ζπκπεξηιακβάλεη νηηδήπνηε 

είλαη έμσ απφ ηνλ ζπγγξαθέα (Σπαληηδάθεο, 2010). 

Τν κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ζπζηαηηθά κέξε, ην πεξηβάιινλ 

ηνπ έξγνπ (ηεο παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ) θαη ην άηνκν, θαζέλα απφ ηα νπνία 

απαξηίδεηαη απφ επηκέξνπο ζπζηαηηθά κέξε πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ζε αθφκε 

κηθξφηεξα ζπζηαηηθά κέξε (Ατδίλεο, 2012).  
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Σρήκα 1.2: Τα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ θνηλσλην – γλσζηαθνχ κνληέινπ ηνπ Hayes  (1996) 

 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ απνηειείηαη απφ ην θνηλσληθφ θαη 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  Τν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηνπο απνδέθηεο γηα 

ηνπο νπνίνπο ν ζπγγξαθέαο παξάγεη ην θείκελν θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Hayes, 
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1996). Τν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη ε γξαθή είλαη ζεκαληηθφ 

ζηε δηαδηθαζία, θαζψο ε γξαθή ζεσξείηαη κηα θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ επεξεάδεηαη 

απφ ηελ θνπιηνχξα θαη δηαθνξνπνηείηαη σο απνηέιεζκα θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ 

(Κσζηνχιε, 2009 ζην Ατδίλεο, 2012). Τν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ζπληειείηαη ε γξαθή επεξεάδεη ην πψο ζα γξάςνπκε, ηη ζα γξάςνπκε, ην ιεμηιφγην 

θαη ην θεηκεληθφ είδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ο ζπγγξαθέαο δελ δεη ζην θελφ 

αιιά κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε απηφ καζαίλεη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

θαη πψο λα ηηο ρξεζηκνπνηεί (Hayes, 1996). Όζνλ αθνξά ηνπο ζπλεξγάηεο, είλαη 

αθελφο ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ή ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία (π.ρ. ζπλεξγαηηθή 

παξαγσγή θεηκέλσλ) θαη αθεηέξνπ ηα άιια θείκελα πνπ έρεη δηαβάζεη ή γξάςεη 

ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ γξάθεη (Ατδίλεο, 2012). 

Τν θπζηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ην θείκελν πνπ είλαη γξακκέλν κέρξη 

ηψξα, ην νπνίν μαλαδηαβάδεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη 

επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ηνπ ππφινηπνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ηα κέζα θαη εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ (γηα παξάδεηγκα, κνιχβη θαη 

ραξηί, επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή θά). Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξεί 

λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ άλεζε πνπ δίλνπλ θάπνηα απφ ηα κέζα απηά ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

επεμεξγαζηή κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο θαη βειηηψζεηο πην εχθνια απφ φηη αλ έγξαθε 

κε ην ρέξη, φπσο λα κεηαθηλήζεη νιφθιεξεο παξαγξάθνπο (Ατδίλεο, 2012. 

Σπαληηδάθεο, 2010). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

αιιεινεπεξεάδνληαη (Hayes, 1996). 

Τν άηνκν – ζπγγξαθέαο πεξηιακβάλεη ηα θίλεηξα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη ηε καθξφρξνλε κλήκε. Τν θίλεηξν 

γηα γξαθή ζπλδέεηαη ηφζν κε ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην άηνκν φζν 

θαη κε ηηο πξνδηαζέζεηο γηα ηε γξαθή πνπ έρεη αλαπηχμεη. Δπίζεο, θαηά ηνλ Hayes 

(1996), ν ηξφπνο θαη ε πιεξφηεηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα παξαρζεί  θαζνξίδνληαη απφ 

ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην άηνκν γηα ηελ επθνιία ή ηε 

δπζθνιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα, ηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαζνξίδεη 

ην ηειηθφ πξνηφλ (Ατδίλεο, 2012).  
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Όζνλ αθνξά ηε κλήκε, ηφζν ηελ εξγαδφκελε φζν θαη ηε καθξφρξνλε, ζην 

παξφλ κνληέιν ηνλίδεηαη ν ξφινο ηεο θαη ε ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ 

παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  Σηελ εξγαδφκελε κλήκε , ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε 

θσλνινγηθή κλήκε, ηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε θαη ηελ νπηηθή – ρσξηθή  απνηχπσζε 

γξαθηθψλ, πηλάθσλ θαη εηθφλσλ ( Kellogg, 1994 ζην Σπαληηδάθεο, 2010) γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Παξάιιεια, ε καθξφρξνλε κλήκε πεξηιακβάλεη 

δηάθνξνπο ηχπνπο γλψζεο, φπσο ηε γισζζηθή γλψζε, ηε γλψζε ηνπ θεηκεληθνχ 

ηχπνπ, ηε γλψζε ηνπ ζέκαηνο, ηε γλψζε ησλ απνδεθηψλ θαη ηε γλψζε αλαθνξηθά κε 

ζρήκαηα γηα ην έξγν, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη ζηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο 

(Ατδίλεο, 2012). 

Τέινο, ηξεηο είλαη νη βαζηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο γξαθήο. Σην αξρηθφ κνληέιν ησλ Flower & Hayes (1980) 

αλαθέξνληαλ νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαγξαθήο, ηεο 

αλαζεψξεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίεο αλαζεσξήζεθαλ ζε γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο 

ζην λέν κνληέινπ ηνπ Hayes (1996) θαη αλαθέξνληαη πιένλ σο εξκελεία ηνπ 

θεηκέλνπ, αλαζηνραζκφο θαη παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ.  Δηδηθφηεξα, ε πξψηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία είλαη ε εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη 

εζσηεξηθεπκέλεο αλαπαξαζηάζεηο κε βάζε εηζεξρφκελεο γισζζηθέο ή νπηηθέο 

πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο αλάγλσζεο, ηεο αθξφαζεο θαη ηεο αλάιπζεο γξαθηθψλ. Ζ 

δεχηεξε γλσζηηθή ιεηηνπξγία είλαη ν αλαζηνραζκφο πνπ έρεη ζηφρν λα επεμεξγαζηεί 

ηηο αξρηθέο εζσηεξηθεπκέλεο αλαπαξαζηάζεηο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο. 

Γηαδηθαζίεο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηνλ αλαζηνραζκφ είλαη ε ιχζε πξνβιήκαηνο, ε 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ηξίηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία 

είλαη ε παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ πνπ επηηξέπεη ηελ έμνδν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ θεηκέλνπ κε ηε κνξθή γξαπηψλ, πξνθνξηθψλ 

ή γξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (Hayes, 1996). 

 

 

1.6.3. Τν κνληέιν ηνπ Hayes  (2012) 

Ο Hayes ην 2012 πξφηεηλε κία λέα κνξθή ηνπ κνληέινπ ηνπ φζνλ αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ην πψο απηέο 

κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ.  
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Σχκθσλα κε ην λέν κνληέιν ππάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα: ην επίπεδν 

ειέγρνπ, ην επίπεδν δηαδηθαζηψλ θαη ην επίπεδν πφξσλ. Σν επίπεδν ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ, ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ φπσο θαη ην πιάλν γξαθήο. Σν 

επίπεδν δηαδηθαζηώλ πεξηιακβάλεη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ηε δηαδηθαζία 

γξαθήο. Ο ζπγγξαθέαο - ζπληάθηεο κεηαθέξεη ζην ραξηί  είηε κε  κνιχβη είηε κε ηε 

ρξήζε πιεθηξνινγίνπ  ην λνεηηθφ ζρέδην, ην  νπνίν έρεη ήδε κεηαθξάζεη ζε 

γισζζηθφ θψδηθα, αθνχ ιάβεη ππφςηλ ηνπ ηνπο θξηηηθνχο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη 

ην θείκελν.  Σν επίπεδν πόξσλ ην απνηεινχλ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε 

καθξφρξνλε θαη εξγαδφκελε κλήκε, ε πξνζνρή θαη ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

έρεη ήδε παξαρζεί.  

 

 

Σρήκα 1.3: Τα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ κνληέινπ ηνπ Hayes  (2012) 
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Τν λέν κνληέιν έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ην αξρηθφ αιιά παξνπζηάδεη δηαθνξέο  

ζε νξηζκέλα ζεκεία. Δηδηθφηεξα,ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ ζπγγξαθέα, ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο θαη ηε καθξφρξνλε κλήκε, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε γξαπηή παξαγσγή θαη ε ζεκαζία ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεη 

ήδε παξαρζεί απνηεινχλ αθφκε ρξήζηκεο ηδέεο ζην λέν κνληέιν (Hayes, 2012). Ο 

Hayes (2012), πξφζζεζε ζην κνληέιν ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο (transcription) κε  ηε 

κνξθή ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο, θαζψο θαη ηα θίλεηξα (motivation), ελψ άιιαμε  ηε 

κνξθή ηνπ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ (monitor), ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ επηπέδνπ ειέγρνπ θαη ηνπ επηπέδνπ   

δηαδηθαζίαο.  

Ζ δηαδηθαζία κεηαθνξάο εθιακβάλνληαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο  σο ην 2001 σο  

κηα απηνπνηεκέλε δηαδηθαζία γηα ηνπο ελήιηθεο. Όκσο, νη έξεπλεο έδεημαλ φηη ε 

κεηαγξαθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπιιαβηζκνχ θαη ηεο νξζνγξαθίαο, 

ζπκβάιιεη ζηε αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηα παηδηά ηεο πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο. Αθφκα, έξεπλεο έδεημαλ πσο ηα κέζα παξαγσγήο γξαπηψλ θεηκέλσλ, φπσο ην 

κνιχβη ή ην πιεθηξνιφγην, έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο. 

Έηζη, ε ηερλνινγία ηεο κεηαθνξάο ζπκπεξηιήθζεθε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ 

ζπγγξαθέα.  

Αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα, ελψ ζην κνληέιν ηνπ 1980 δελ πεξηιακβάλνληαλ, 

ζε απηφ ην κνληέιν, φπσο θαη ζην κνληέιν ηνπ 1996, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαζφηη ν 

ξφινο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ επηξξνή 

ηνπο ζηε ζέιεζε ησλ αλζξψπσλ είλαη ν ζχλδεζκνο κε ην γξαπηφ ιφγν θαη εηδηθφηεξα  

κε ηε ζηνρνζεζία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην κνληέιν (Hayes, 2012).  
 

Ο εθηειεζηηθφο έιεγρνο ζην κνληέιν ηνπ 1980 απνηεινχζε εθείλε ηε 

δηαδηθαζία πνπ έιεγρε φιεο ηηο ππφινηπεο, γηα απηφ θαη θαηείρε εμέρνπζα ζέζε. Ο 

εθηειεζηηθφο έιεγρνο παξνπζίαδε ηελ πξνδηάζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα αθνινπζήζεη 

κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Σε αληηζηνηρία 

κε ηε ζεσξία απηή γηα ηνλ εθηειεζηηθφ έιεγρν βξίζθεηαη θαη ε αληίιεςε ησλ Hayes, 

Flower, Schriver, Stratman, &Carey (1987 ζην Hayes, 2012) γηα ηελ αλαζεψξεζε. 

Γηαθνξέο ζηνλ νξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ζηφρεπαλ ζηελ επηζήκαλζε ηεο 

δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απφ ηα άηνκα Δηδηθφηεξα, νη 

έκπεηξνη ζπγγξαθείο θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο αξράξηνπο φζνλ αθνξά ηνπο 
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ζηφρνπο ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ. Έξεπλα γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο έδεημε πσο φηαλ θιήζεθαλ λα αλαζεσξήζνπλ ηα 

θείκελα ηνπο, απηνί επηθεληξψζεθαλ ζηε βειηίσζε ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηεο 

γξακκαηηθήο θαη αγλφεζαλ πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ.  Οη Wallace & 

Hayes (1991, ζην Hayes, 2012 ) πίζηεπαλ φηη αλ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο πηνζεηνχζαλ 

ηνλ νξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ησλ έκπεηξσλ ζπγγξαθέσλ, ζα βειηίσλαλ 

θαη ηε δηθή ηνπο δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο. Γηα λα εμεηάζνπλ ηελ ππφζεζε απηή 

δηαηχπσζαλ νδεγίεο δηάξθεηαο νθηψ ιεπηψλ γηα λα εμεγήζνπλ ζηνπο πξσηνεηείο 

θνηηεηέο ηη θάλνπλ νη έκπεηξνη ζπγγξαθείο ζηελ αλαζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαζεψξεζεο. Τν ζπνπδαηφηεξν εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη  ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο είλαη απνζεθεπκέλε ζηε καθξφρξνλε κλήκε ησλ έκπεηξσλ 

ζπγγξαθέσλ σο δεισηηθή γλψζε θαη γη’ απηφ αθξηβψο  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ηξνπνπνίεζεο κε ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε.  

Τέινο, ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαζεψξεζε ν Hayes (2012) 

επηζεκαίλεη πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε απνπζηάδνπλ απηέο νη ιέμεηο, φρη 

φκσο επεηδή δελ πξαγκαηνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο απηέο. Γηα λα θαηαλνεζεί ν ιφγνο 

απηήο ηεο αιιαγήο πξέπεη λα ζπκεζνχκε πσο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

επηκεξίδεηαη ζε ππν – δηαδηθαζίεο γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε γξαπηή παξαγσγή σο 

αιιειεπίδξαζε ησλ ππν - δηαδηθαζηψλ απηψλ. Άιισζηε, ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε θάπνην αθξναηήξην. 

Σπλήζσο ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ παξαπέκπεη ζηνλ επίζεκν γξαπηφ ιφγν. Ο 

Hayes (2012) αλαθέξεη πσο νη πεξηπηψζεηο πνπ ην θείκελν ζα δηαβαζηεί απφ θάπνηνλ 

άιιν ραξαθηεξίδνληαη σο επίζεκνο ιφγνο. Έηζη, ν ζπγγξαθέαο δείρλεη πνιιή 

πξνζνρή ζε νξζνγξαθηθνχο θαη γξακκαηηθνχο θαλφλεο θαη γεληθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ θαιή επηθνηλσλία.  

Σηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ βνεζάεη είλαη ην 

ζρεδηάγξακκα θαη ε αλαζεψξεζε βνεζάεη ζε απηφ. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο 

ζρεδηαγξάκκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη  πεξηιακβάλεη, φρη κφλν ηε ζηνρνζεζία, 

ηε δεκηνπξγία ηδεψλ θαη ηελ αλαζεψξεζή ηνπο, αιιά θαη ηε κεηάθξαζε ησλ 

λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε γισζζηθφ θψδηθα θαη ηε κεηαθνξά ηνπο γξαπηψο 

(Hayes 2012). Με άιια ιφγηα, ην πιάλν απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία 
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γξαπηήο παξαγσγήο κε ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηε κεηέπεηηα γξαπηή παξαγσγή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ. 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ είλαη, επίζεο, κία ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία. Απνηειεί ηελ αξρή αλίρλεπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε έλα ππάξρνλ 

θείκελν. Ζ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ιχζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηε κεηαθνξά ηεο ζε γισζζηθφ θψδηθα θαη ηε κεηάθξαζή ηεο ζε λέν 

θείκελν πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην παιηφ. Σπλεπψο, νξίδεηαη σο εηδηθή εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ θαη φρη ζαλ κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη παξάιιεια κε ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ (Hayes, 2012).  

Σπκπεξαζκαηηθά, ν Hayes ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ 1980, αθνχ ην κνληέιν 

απηφ απνηέιεζε ζηαζκφ ζηε κειέηε ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

πξνρψξεζε ζηελ αλαδηακφξθσζή ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. 

Έηζη, ην ην κνληέιν ηνπ Hayes ηνπ 2012 απνηειεί κάιινλ ηελ πην νινθιεξσκέλε 

πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ ησλ  έκπεηξσλ ζπγγξαθέσλ.  

Ζ γξαθή ζηα κνληέια απηά πεξηγξάθεηαη σο κηα ζθφπηκε, επαλαιεπηηθή θαη 

δπλακηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο ζπλερψο ζρεδηάδεη 

αλαζεσξεί, νξγαλψλεη θαη αλαπηχζζεη ηηο ηδέεο πνπ πξφθεηηαη λα γξάςεη 

(Σπαληηδάθεο, 2010).  

 

1.6.4. Η δηδαθηηθή εθαξκνγή ηωλ κνληέιωλ 

Σχκθσλα κε ην αξρηθφ κνληέιν ησλ Flower & Hayes (1981) θαη ηα 

βειηησκέλα κνληέια (Hayes, 1996 & 2012) ε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα δνκείηαη ζε 

ηξία ζηάδηα, ην πξνζπγγξαθηθφ, ην ζπγγξαθηθφ θαη ην κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ εθηά αιιεινζπζρεηηδφκελεο θάζεηο. Δπηγξακκαηηθά, ην 

πξνζπγγξαθηθό ζηάδην πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: ηε θάζε ηεο απζεληηθνπνίεζεο, ηε 

θάζε ηεο  παξαγσγήο ηδεψλ θαη ηε θάζε ηεο νξγάλσζεο ηδεψλ. Σν ζπγγξαθηθό 

ζηάδην πεξηιακβάλεη ηε θάζε ηεο αξρηθήο θεηκελνπνίεζεο. Σν κεηαζπγγξαθηθό 

ζηάδην απαξηίδεηαη απφ ηξεηο θάζεηο: ηε θάζε ηεο βειηησηηθήο αλαδηακφξθσζεο ηνπ 

αξρηθνχ θεηκέλνπ, ηε θάζε επηκέιεηαο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ θαη ηε θάζε απην – θαη 
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εηεξν – αμηνιφγεζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ θαη ησλ ζπγγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

(Μαηζαγγνχξαο, 2001). Αλαιπηηθφηεξα, ηα παξαπάλσ ζηάδηα θαη θάζεηο 

εθαξκφδνληαη ζηε δηδαζθαιία παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο εμήο:  

ην πξνζπγγξαθηθό ζηάδην, θαηά ηε θάζε ηεο απζεληηθνπνίεζεο ν 

εθπαηδεπηηθφο βνεζάεη ηνπο καζεηέο – ζπγγξαθείο λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ: α) ην αθξναηήξην ζην νπνίν ζα απεπζχλεηαη ην παξαγφκελν θείκελν, β) ην 

είδνο ηνπ θεηκέλνπ θαη γ) ηηο πξνζέζεηο ή ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθνπλ ην θείκελφ 

ηνπο (Σπαληηδάθεο, 2004). Γειαδή, ν εθπαηδεπηηθφο βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα 

θαζνξίζνπλ ην πεξηερφκελν, ηε δνκή θαη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ κε βάζε ηηο γλψζεηο, 

ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδεθηψλ ηνπ θεηκέλνπ ηνπο, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη είδνπο θείκελν επηβάιιεη ε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη, ηέινο, λα 

θαζνξίζνπλ ην κήλπκα πνπ ζα επηρεηξήζνπλ λα εθθξάζνπλ κε ην θείκελφ ηνπο. 

(Μαηζαγγνχξαο, 2001). Καηά ηε θάζε ηεο παξαγσγήο ηδεψλ ν εθπαηδεπηηθφο κέζα 

απφ ηερληθέο πςειήο ή ραιαξήο θαζνδήγεζεο βνεζάεη νπζηαζηηθά ηα παηδηά δίλνληάο 

ηνπο ην πιαίζην ζηήξημεο ησλ ζθέςεψλ ηνπο θαη έθθξαζεο ησλ ηδεψλ ηνπο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2001). Σπλήζσο ρξεζηκνπνείηαη ε ηερληθή ηεο ηδενζχειιαο 

(brainstorming) θαη αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ηεο πξψηεο θάζεο (αλαθνξηθά, 

δειαδή, κε ην αθξναηήξην, ην είδνο ηνπ θεηκελνπ θαη ηνλ ζθνπφ) ν καζεηήο – 

ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη ιέμεηο – θιεηδηά, θνκκάηηα θξάζεσλ ή νιφθιεξεο πξνηάζεηο 

ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί  σο «άγθπξεο» γηα λα αλαπηχμεη απηά πνπ ζέιεη λα γξάςεη. 

(Σπαληηδάθεο, 2004).  Καηά ηε θάζε ηεο νξγάλσζεο ηδεψλ, ν καζεηήο – ζπγγξαθέαο 

ρξεζηκνπνηεί παξαγισζζηθά ζεκεία (αξηζκνχο, ζρήκαηα, ππνγξακκίζεηο)  γηα λα 

νξγαλψζεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε ηεξαξρηθή ζεηξά, νχησο ψζηε λα εθθξάδνπλ απηφ πνπ 

ζέιεη λα γξάςεη, θαη λα απνθχγεη ηελ απιή παξάζεζε πιεξνθνξηψλ. Με ηελ 

νξγάλσζε ησλ ηδεψλ ηνπ ν καζεηήο – ζπγγξαθέαο επηηπγράλεη ηε λνεκαηηθή 

ζπλεθηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα παξαγάγεη, θξνληίδνληαο ηε κηθξνδνκή θαη 

καθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2001. Σπαληηδάθεο 2004).  

ην ζπγγξαθηθό ζηάδην γίλεηαη κηα πξψηε απφπεηξα θεηκελνπνίεζεο. Ο 

καζεηήο – ζπγγξαθέαο κεηαηξέπεη ην πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ην πξνζπγγξαθηθφ 

ζηάδην ζε ζπλερή ιφγν ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο γεληθέο ηνπ γλψζεηο γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ (ζπλνρή, ζπλεθηηθφηεηα, αθξίβεηα, ζαθή λνήκαηα), φζν ηηο 
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εηδηθέο ηνπ γλψζεηο ζρεηηθά  κε ην θεηκεληθφ είδνο πνπ ζπλζέηεη. (Μαηζαγγνχξαο, 

2001). 

 ην κεηαζπγγξαθηθό ζηάδην, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερληθέο ηεο 

απηνβειηίσζεο θαη απηναμηνιφγεζεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο (Ηνξδαλίδνπ, 2006). Καηά ηε 

θάζε ηεο βειηησηηθήο αλαδηακφξθσζεο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ, ν καζεηήο δηνξζψλεη 

ιάζε, πξνζζέηεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή αθαηξεί πεξηηηά, αλαδηαηάζεη ηελ 

αξρηθή νξγάλσζε θαη αλαδηαηππψλεη πξνηάζεηο, πιεξνθνξίεο. Οη βειηηψζεηο πνπ 

θάλεη είλαη ζε επίπεδν ιέμεσλ, πξφηαζεο, παξαγξάθνπ θαη, ηέινο, ζηε ζπλνιηθή δνκή 

ηνπ θεηκέλνπ. Οη πην απαηηεηηθέο είλαη νη βειηηψζεηο ζε επίπεδν καθξνδνκήο γηαηί ν 

καζεηήο εμεηάδεη αλ ηα αλαγθαία δνκηθά ζηνηρεία, ηνπ είδνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

ζπλζέηεη, ππάξρνπλ θαη αλ είλαη δνζκέλα ζε ινγηθή ζεηξά. Όιεο απηέο νη βειηηψζεηο 

επηηπγράλνληαη είηε κέζα απφ ηερληθέο απην – βειηίσζεο, είηε κέζα απφ ηερληθέο 

αιιειν – βειηίσζεο, είηε κέζα απφ ηηο δηνξζψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αξθεί απηέο λα 

θηλνχληαη κέζα ζηε δψλε ησλ γλψζεσλ ηνπ παηδηνχ πνπ δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. Με 

άιια ιφγηα νη επηζεκάλζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη βνεζεηηθέο αλ αμηνπνηνχλ ηηο 

αλελεξγέο ή  δηαηζζεηηθέο (βι. Φαξαιακπφπνπινο & Φαηδεζαββίδεο, 1997) ή 

αζπζηεκαηνπνίεηεο γλψζεηο ηεο γισζζηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Καηά ηε ηε 

θάζε επηκέιεηαο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ, ν καζεηήο – ζπγγξαθέαο πξνβαίλεη ζε 

βειηηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο γξακκαηηθν-ζπληαθηηθέο ζπκβάζεηο ηεο γξαπηήο 

γιψζζαο θαη ειέγρνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ παξαγξαθνπνίεζε, ηελ νξζνγξαθία, ηε 

ζηίμε, ηε ζχληαμε, ηνπο ρξφλνπο ηνπ θεηκέλνπ. Καηά ηε θάζε απην – θαη εηεξν – 

αμηνιφγεζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ θαη ησλ ζπγγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ, αμηνινγείηαη 

αθελφο ε γισζζηθή ζπλνρή, ε λνεκαηηθή ζπλεθηηθφηεηα, ε πιεξνθνξηαθή πιεξφηεηα 

θαη ε επηθνηλσληαθή θαηαιιειφηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη αθεηέξνπ νη κεηαγισζζηθέο 

θαη κεηαγλσζηηθέο  δεμηφηεηεο πνπ αλέπηπμε ν καζεηήο θαηά ην πξνζπγγξαθηθφ θαη 

κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην (Μαηζαγγνχξαο, 2001). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο δελ έδηλαλ 

ζεκαζία ζην πξνζπγγξαθηθφ θαη κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην θαζψο ε πξψηε θαηαγξαθή 

ηνπ θεηκέλνπ ήηαλ θαη ε ηειεπηαία. Ζ έξεπλα, φκσο, πνπ αζρνιήζεθε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ νη έκπεηξνη ζπγγξαθείο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο αξράξηνπο, δηαπίζησζε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πξν- θαη κεηά- 

ζπγγξαθηθψλ θάζεσλ θαη, ην βαζηθφηεξν, απέδεημε φηη νη δηαδηθαζίεο ησλ θάζεσλ 
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απηψλ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ (Μαηζαγγνχξαο, 2001). Σηελ παξνχζα εξγαζία απφ ην 

ζχλνιν ησλ θεληξηθψλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζα επηθεληξσζνχκε 

ζηελ αλαζεψξεζε. 

 

1.7. Αλαζεώξεζε ηνπ θεηκέλνπ 

Τα κνληέια παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ 

πεξηγξάθνπλ ηε θάζε ηεο αλαζεψξεζεο – βειηίσζεο σο απαξαίηεηε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ.  

«Αλαζεψξεζε ζεκαίλεη λα ζθέθηεζαη θαη λα πξαγκαηνπνηείο αιιαγέο θάζε 

ηχπνπ ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Οη 

αιιαγέο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην λφεκα ή απιψο κπνξεί λα δηνξζψλνπλ πηπρέο, 

φπσο ε νξζνγξαθία. Έλα άηνκν πνπ γξάθεη κπνξεί λα αλαζεσξεί ηα ζρέδηά ηνπ γηα ηε 

ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ πξηλ γξάςεη νπνηαδήπνηε ιέμε ζην ραξηί, κπνξεί λα αιιάμεη 

ιέμεηο ή πξνηάζεηο ελψ ηηο γξάθεη ή κπνξεί λα πάεη ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ γηα λα 

θάλεη αιιαγέο κεηά ηελ παξαγσγή κηαο αξρηθήο εθδνρήο ηνπ θεηκέλνπ» (Fitzgerald 

1988, ζην Ατδίλεο  2012. Σπαληηδάθεο, 2010. Suzuki, 2014).  

Ζ αλαζεψξεζε απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία ηεο γξαθήο φπνπ ν ζπγγξαθέαο, 

κειεηψληαο ην θείκελν πνπ ήδε είλαη γξακκέλν πξνρσξά ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, 

δηνξζψζεηο, αθαηξέζεηο, πξνζζήθεο, παξεκβάζεηο κέρξη απηφ λα ζπκβαδίζεη κε ην 

θείκελν πνπ έρεη ζην λνπ ηνπ. Ζ ζεκαζία ηεο νδεγεί  κεξηθνχο εξεπλεηέο ζην λα 

ζεσξνχλ ηελ ίδηα ηε ζπγγξαθή σο κηα δηαδηθαζία επαλαγξαθήο, θαηά ηελ νπνία ν 

ζπγγξαθέαο πξηλ νινθιεξψζεη ην αξρηθφ ηνπ θείκελν ζπρλά θάλεη αιιαγέο – 

βειηηψζεηο ζην θείκελφ ηνπ (Allal, Chaquoy & Largy, 2004 ζην Σπαληηδάθεο 2010). 

Γηα λα γίλεη αλαζεψξεζε θεηκέλνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε δεκηνπξγία δχν 

αλαπαξαζηάζεσλ απφ ηνλ ζπγγξαθέα. Ζ πξψηε αλαπαξάζηαζε είλαη ηνπ 

εηθνληδφκελνπ θεηκέλνπ, δειαδή απηνχ πνπ είλαη ήδε γξακκέλν θαη ε δεχηεξε 

αλαπαξάζηαζε είλαη  ην ελ δπλάκεη θείκελν, δειαδή ην θείκελν πνπ έρεη ζην κπαιφ 

ηνπ.  Ζ αζπκβαηφηεηα ησλ δχν θεηκέλσλ νδεγεί ηνλ ζπγγξαθέα ζε πνιιέο αιιαγέο 

πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλζεζε λέσλ ζρεδίσλ, ηε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, ηε ζχλζεζε 

λένπ θεηκέλνπ θαη ηειηθά ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο γχξσ απφ ην ζέκα ηνπο (Flower 
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& Hayes, 1981). Γειαδή, κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο, ν ζπγγξαθέαο θάλεη αιιαγέο πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ θαη αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

ηδέεο πνπ πξφθεηηαη λα γξάςεη (Camps, 2009). 

Ο ζπγγξαθέαο βιέπεη απηφ πνπ έγξαςε θξηηηθά θαη, εθφζνλ ε ζρέζε ηαχηηζεο 

ηνπ ζπγγξαθέα κε ην δεκηνχξγεκά ηνπ, πνπ ηζρχεη ηελ ψξα ηεο ζπγγξαθήο, δελ 

πθίζηαηαη πηα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη  ην θείκελφ ηνπ απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

παξαηεξεηή, αμηνινγψληαο ην κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ απνδέθηε 

(Φαξαιακπφπνπινο & Φαηδεζαββίδεο, 1997). Γειαδή, ζηε θάζε ηεο αλαζεψξεζεο 

επηρεηξεί λα δηαβάζεη ην θείκελν πνπ ν ίδηνο έρεη γξάςεη, λα ην αμηνινγήζεη απφ ηελ 

πιεπξά  ηνπ αλαγλψζηε θαη λα πξνρσξήζεη ζηηο πηζαλέο θαη απαξαίηεηεο 

αλαζεσξήζεηο – βειηηψζεηο. Ζ Chaquoy (2009) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο , αθνχ ε επαλαγξαθή 

έρεη ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επαλαγξαθή 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο γξαθήο. Ζ αλάγλσζε πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε απνζθνπεί επηπιένλ θαη ζην λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο θεηκεληθέο αδπλακίεο θαη λα ηηο ζεξαπεχζεη  κε βάζε ηελ νπηηθή ηνπ 

αλαγλψζηε (MacArthur, 2007). Καηά ηνλ Kellogg (1994, ζην Σπαληηδάθεο 2010) ε 

δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο είλαη πνιχ απαηηεηηθή, δηφηη ν ζπγγξαθέαο ειέγρεη ην 

θείκελφ ηνπ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αλαγλψζηε.  Γειαδή, ν ζπγγξαθέαο πξέπεη λα 

ην αλαγλψζεη ζαλ λα κελ ην έγξαςε ν ίδηνο θαη λα δηαπηζηψζεη πνχ απηφο ζπλαληά 

δπζθνιίεο. Όζνλ αθνξά ηνλ καζεηή - ζπγγξαθέα απηφ δελ είλαη εχθνιν γηαηί 

πξνυπνζέηεη ηε γλσζηαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή απεπαηζζεηνπνίεζε. Γειαδή, ν 

καζεηήο, θαζψο γξάθεη, δπζθνιεχεηαη λα δηαρσξίζεη ην εηθνληδφκελν θείκελν απφ 

ηελ αλαπξάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο. 

 

1.7.1. Μνληέια αλαζεώξεζεο 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη γλσζηηθά 

δαπαλεξή δηαδηαθαζία θαη γηα απηφ έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο. 

Γηάθνξα κνληέια έρνπλ πξνηαζεί πνπ πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο αλαζεψξεζεο.  
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Οη Bereiter & Scardamalia (1987 ζην Σπαληηδάθεο 2010) πξφηεηλαλ έλα 

κνληέιν γηα ηελ αλαζεψξεζε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Σχγθξηζεο, 

ηεο Γηάγλσζεο θαη ηεο Γξάζεο (ΣΓΓ). Σηε θάζε ηεο Σχγθξηζεο ν ζπγγξαθέαο 

ζπγθξίλεη ην θείκελν πνπ ήδε έρεη παξαγάγεη κε ην θείκελν πνπ επηδηψθεη λα γξάςεη 

θαη ην έρεη ζηε καθξφρξνλε κλήκε ηνπ. Σηε θάζε ηεο Γηάγλσζεο, ν ζπγγξαθέαο 

δηεξεπλά ην πξφβιεκα πνπ πνπ παξνπζηάδεη ην θείκελφ ηνπ θαη αλαηξέρεη ζηε 

καθξφρξνλε κλήκε γηα λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα. Σηε θάζε ηεο Γξάζεο, 

πεξηέρνληαη ε ππν- δηαδηθαζία ηεο επηινγήο, φπνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη ή λα 

αθαηξέζεη θάηη ή λα αθήζεη ην θείκελν σο έρεη, θαη ε ππν – δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, 

πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο αλαπαξάζηαζεο θαη κηα λέα δηαδηθαζία (ΣΓΓ) 

αξρίδεη μαλά. 

Οη Flower, Hayes, Carey, Schiver & Stratman (1986 ζην Σπαληηδάθεο, 2010) 

πξφηεηλαλ έλα παξφκνην κνληέιν κε ην παξαπάλσ. Σχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ε 

δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ππν – δηαδηθαζίεο ηνπ 

Καζνξηζκνχ ηνπ έξγνπ, ηεο Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπαξάζηαζεο ηνπ Πξνβιήκαηνο, ηεο 

Δπηινγήο ηεο Καηάιιειεο Σηξαηεγηθήο. Ο Καζνξηζκφο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαζεψξεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ν ζπγγξαθέαο 

εξγαζηεί ζε επίπεδν φινπ ή κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ Αμηνιφγεζε ηεο Αλαπαξάζηαζεο 

ηνπ Πξνβιήκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα εληνπίζεη ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελφ ηνπ. Ζ Δπηινγή ηεο Καηάιιειεο 

Σηξαηεγηθήο αθνξά δξάζεηο εκπινθήο ή απεκπινθήο απφ ην πξφβιεκα κε βάζε ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ επηδησθφκελν θαη ηνπ εηθνληδφκελνπ θεηκέλνπ. 

Σχκθσλα κε ηνλ Hayes (1996 ζην Αηδίλεο, 2012), γηα λα επηηεπρζεί ε αλαζεψξεζε 

ηνπ θεηκέλνπ, ν ζπγγξαθέαο πξέπεη λα έρεη έλα γλσζηηθφ ζρήκα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απνηειεί ηε δνκή ειέγρνπ θαη νπζηαζηηθά δειψλεη ηελ θαηνρή 

ηεο απαξαίηεηεο γλψζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε (ζηφρνο, θξηηήξηα, ζηξαηεγηθέο).  

Οη Butterfield, Hacker & Alberston (1996 ζην Σπαληηδάθεο, 2010) 

ζηεξηδφκελνη ζην γλσζηαθφ κνληέιν ησλ Flower, Hayes, Carey, Schiver & Stratman 

(1986) πξνηείλνπλ έλα θνηλσλην - γλσζηαθφ κνληέιν αλαζεψξεζεο πνπ απνηειείηαη 

απφ δχν δνκηθά ζηνηρεία πνπ αιιειεπηδξνχλ, ην πεξηβάιινλ θαη ην γλσζηηθφ – 

κεηαγλσζηηθφ ζχζηεκα. Σε απηφ ην κνληέιν ηνλίδεηαη ν ξφινο ησλ κεηαγλσζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηεο γλψζεο, ψζηε ζπλεηδεηά ν ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ λα 



49 

 

απνθαζίδεη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο  θαη πφηε απηή είλαη αλαγθαία 

(Ατδίλεο  2012). 

 

1.7.2. Τύπνη αλαζεώξεζεο 

Αξρηθά νη εξεπλεηέο εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αλαζεψξεζε πνπ 

εθηεινχληαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη αξγφηεξα ζηελ αλαζεψξεζε 

πνπ ιάκβαλε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο. Σήκεξα ε έξεπλα 

επηθεληξψλεηαη θαη ζηηο δχν ηάζεηο αλαζεψξεζεο (Σπαληηδάθεο, 2010). Σχκθσλα κε 

ηελ Kellogg (1996 ζην Σπαληηδάθεο 2010) ε αλαζεψξεζε δελ ιακβάλεη ρψξα κεηά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε γξαθή αιιά νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο γξαπηήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Οη ηχπνη αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαζεψξεζεο αθνξνχλ ηφζν ηελ «επηθάλεηα» φζν θαη ην «βάζνο» ηνπ θεηκέλνπ. 

Έηζη, κηα πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αλαζεψξεζεο έρεη λα θάλεη 

κε ην αλ απηή είλαη εμσηεξηθή θαη αθνξά ηηο εκθαλείο αιιαγέο ζην θείκελν ή αλ 

είλαη εζσηεξηθή θαη αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ ή ησλ ηδεψλ πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ή κεηά ην ηέινο ηεο παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ ( Hayes, 1996). 

 

Σρήκα 1.3: Ταμηλφκεζε ησλ αλαζεσξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν θαη ηε ζέζε  (Lindgren & 

Sullivan, 2006 ζην Σπαληηδάθεο, 2010: 307) 
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Όζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή αλαζεώξεζε, πεξηιακβάλεη αιιαγέο πνπ δελ 

επεξεάδνπλ ηε δνκή θαη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. Οη αιιαγέο απηέο ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ζηηο επηθαλεηαθέο θαη ζηηο ζεκαζηνινγηθέο (Dix, 2006). Οη 

επηθαλεηαθέο αιιαγέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηππηθέο αιιαγέο, δειαδή ζε αιιαγέο 

πνπ αθνξνχλ ηελ νξζνγξαθία, ηα ζεκεία ζηίμεο, ρξφλνπο, εγθιίζεηο, αξηζκνχο, θαη ζε 

αιιαγέο πνπ δηαηεξνχλ ην λφεκα, παξαθξάζεηο.  Οη ζεκαζηνινγηθέο αιιαγέο κπνξεί 

λα αθνξνχλ ηε κηθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή λα είλαη κηθξφηεξεο θαη λα 

επεξεάδνπλ κεξηθψο ηε δνκή θαη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ ή ηε καθξνδνκή ηνπ 

θεηκέλνπ, δειαδή λα είλαη εθηελείο θαη λα επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή δνκή θαη ην 

λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. Οη αιιαγέο πνπ δηαηεξνχλ ην λφεκα φζν θαη νη αιιαγέο ζηε 

κηθξνδνκή ή καθξνδνκή πεξηιακβάλνπλ πξνζζήθεο, δηαγξαθέο, αληηθαηαζηάζεηο θαη 

αλαδηάξζξσζε.  

Ζ εμσηεξηθή αλαζεψξεζε είλαη πην εχθνια παξαηεξήζηκε ζε αληίζεζε κε ηελ 

εζσηεξηθή αλαζεψξεζε πνπ αθνξά αιιαγέο ζηηο έλλνηεο, ζηηο αλαπαξαζηάζεηο, 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα ζρέδηα πνπ θάλεη ν ζπγγξαθέαο θαη κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ είηε ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ είηε πξηλ ηε ζπγγξαθή ηνπ 

θεηκέλνπ (Lindgren & Sullivan, 2006). Όζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή αλαζεώξεζε, 

δηαθξίλεηαη ζε πξν – γισζζηθή θαη πξν – θεηκεληθή κε θξηηήξην ηνλ ρξφλν πνπ 

κπνξεί λα γίλεη ( βι. Σπαληηδάθεο, 2010).  

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα επηζεκαίλνπλ πσο νη ηχπνη αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη 

θαηά ηελ αλαζεψξεζε, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε αιιαγέο – βειηηψζεηο ζηε 

κνξθνζχληαμε, ζην ιεμηιφγην, ζηε ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ αιιά 

αθνξνχλ θαη αιιαγέο σο πξνο ηελ πξαγκαηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή 

αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αθξναηήξην ηνπ θεηκέλνπ, ηνλ ζθνπφ θαη ηελ νπηηθή 

ηνπ (Whalen & Menard 1995. Camps, 2009). Σχκθσλα κε ηνπο Φαξαιακπφπνπιν & 

Φαηδεζαββίδε (1997), ε αλαζεψξεζε ζην επηθνηλσληαθφ πξντφλ βνεζά ηνλ 

ζπγγξαθέα λα θαηαλνήζεη πσο ην θείκελφ ηνπ κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, απφ 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα επηιέμεη απηήλ πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηνπο επηθνηλσληαθνχο ηνπ 

ζηφρνπο πην απνηειεζκαηηθά. Έηζη, ζηφρνο ηεο εμσηεξηθήο αλαζεψξεζεο είλαη λα 

πξνζαξκνζηεί ην θείκελν ζηηο αλάγθεο ηνπ αθξναηεξίνπ ζην νπνίν απεπζχλεηαη, 

απνθηψληαο ζαθήλεηα, ζπλνρή, πιεξφηεηα ( Μαηζαγγνχξαο, 2001 ).  
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Σχκθσλα κε ηνπο Hayes (1996),  Chanquoy (2001 & 2009) θαη ηελ Dix 

(2006) ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ πξνβαίλεη πην εχθνια θαη πην ζπρλά ζε 

επηθαλεηαθέο αλαζεψξεζεηο απφ φ,ηη ζε ζεκαζηνινγηθέο.  Οη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηχπν ηεο αλαζεψξεζεο είλαη ηφζν ε ειηθία φζν θαη ην θαηά πφζν 

έκπεηξνο είλαη ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ έκπεηξσλ θαη αξράξησλ ζπληαθηψλ. Οη έκπεηξνη ζπληάθηεο αθηεξψλνπλ 

πνιχ ρξφλν ζηε βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο αξράξηνπο ή 

αδχλακνπο ζπληάθηεο, θαζψο νη πξψηνη πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηελ φιε δηαδηθαζία. Οη άπεηξνη ζπληάθηεο πξνβαίλνπλ 

ζε επηθαλεηαθέο αιιαγέο πεξηζζφηεξν, ελψ ε αλαζεψξεζε ησλ έκπεηξσλ ζπληαθηψλ 

αθνξά, βαζχηεξεο αιιαγέο, βειηηψζεηο πεξηερνκέλνπ (Suzuki, 2014). Μάιηζηα, θαηά 

ηελ Christensen (2005) νη έκπεξνη ζπληάθηεο αμηνινγνχλ ην θαηά πφζν ην θείκελφ 

ηνπο πξνζαξκφδεηαη ζην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

γξάθνπλ.  

Οπνηαζδήπνηε αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλνρή 

θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα. Ο ζπγγξαθέαο πξνζζέηεη ή αθαηξεί ιέμεηο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη θαη ηηο αληηθαζηζηά κε άιιεο ζπλψλπκεο. Αθφκα, κε ηελ ρξήζε 

επηζέησλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κε ζαθήλεηα απηφ πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη. Ζ 

απφθαζε γηα ην ηη είδνπο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ζα γίλνπλ ζην θείκελν εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο κπνξεί λα πηζηεχεη πσο ην ιάζνο ηνπ δελ επεξεάδεη ην 

θείκελφ ηνπ ή πσο δπζθνιεχεηαη λα ην δηνξζψζεη ή πσο δελ δηαζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ην δηνξζψζεη (Hayes, 1996). 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε αλαζεψξεζε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο αθνινπζεί 

ηελ εμήο θπθιηθή πνξεία: θξηηηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ – δηφξζσζε ιαζψλ – 

επαλαζρεδηαζκφο θαη επαλαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη γλσζηηθά δαπαλεξή 

δηαδηθαζία θαη ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο ην απνηέιεζκα πνιχπινθσλ 

δηαδηθαζηψλ αλαζθφπεζεο (Ατδίλεο  2012).  
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1.8. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Παξαγσγή Γξαπηνύ Λόγνπ 

Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεη πσο ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

πνξεχεηαη γηα δεθαεηίεο ζηε ρψξα καο  ζε «άγνλε γξακκή» ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ απφ ηνπο καζεηέο γξαπηνχ 

ιφγνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2001). Ζ πιεηνςεθία ησλ δαζθάισλ δηαπηζηψλεη κε 

απφγλσζε πσο  νη καζεηέο γξάθνπλ απξφζπκα θαη φηαλ γξάθνπλ, ηα γξαπηά ηνπο δελ 

είλαη ζην αλακελφκελν απνηέιεζκα (Αζαλαζίνπ 1993, Μαληαδάθε, 1999 ζην 

Μαηζαγγνχξαο 2001).  Δπίζεο, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ηεο ρψξαο καο έδεημε φηη ην 60% ηνπ δείγκαηνο απηνθαηαηάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο ρακειήο ζπγγξαθηθήο ηθαλφηεηαο (Θεβαίνο & Παπνχιηα, 1999 ζην 

Μαηζαγγνχξαο 2001). Ο Neil (1982 ζην Σπαληηδάθεο 2008) ζε αλάινγε έξεπλα 

βξήθε πσο ην 90% καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δπζθνιεχνληαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.  

Τν πξφβιεκα απηφ δελ είλαη απνθιεηζηηθά ειιεληθφ θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

απμεκέλεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ν γξαπηφο ιφγνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

πξνθνξηθφ (Μαηζαγγνχξαο, 2001). Τίζεηαη, επνκέλσο, ην εμήο δηδαθηηθφ εξψηεκα: 

«Αθνχ ηα παηδηά απνδεδεηγκέλα ζθέθηνληαη, φπσο θαίλεηαη θαζαξά ζηνλ πξνθνξηθφ 

ηνπο ιφγν (O’Connor & Michaels, 1996 ζην Μαηζαγγνχξαο 2001), γηαηί δελ 

γξάθνπλ; Πνχ νθείινληαη ηα πξνβιήκαηα απηά;» (Μαηζαγγνχξαο, 2001).   

Ζ απξνζπκία ησλ καζεηψλ λα γξάςνπλ νθείιεηαη ζε έιιεηςε θηλήηξσλ. Ζ 

έιιεηςε θηλήηξσλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

γξαπηνχ ιφγνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε δελ ζπλδένληαη κε 

απζεληηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ λφεκα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά (Boscolo, 

2009 Ατδίλεο  2012).  

Αλαδηθψληαο ηε βηβιηνγξαθία (Κσζηνχιε, 1997. Κσζηνχιε, 1999) νη 

δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ παξαγσγή ιφγνπ δελ αθνξνχλ ην 

πξνηαζηαθφ επίπεδν, αιιά πξνέξρνληαη απφ ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο γηα ηε δφκεζε ελφο θεηκέλνπ. Τν θαηά πφζν απνηειεζκαηηθφ ή φρη είλαη ην 

παξαγφκελν θείκελν δελ εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ, αιιά πξνθχπηεη απφ κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

ελεξγνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο θεηκεληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ 
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επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ (Ατδίλεο & Κσζηνχιε 2001).  Καηά ηνπο Kennedy - Kalafatis 

θαη Carleton (1996, ζην Berridge 2009) «ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη 

επηθνηλσλία θαη ρσξίο θνηλφ ε επηθνηλσλία δελ κπνξεί λα πξαγκαησζεί». Κχξηα αηηία, 

ινηπφλ, ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ φπσο θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ ηνπο 

είλαη αθελφο ε απνπζία επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ θαη αθεηέξνπ ην φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. 

Ταπηίδνπλ, δειαδή, νη καζεηέο ηνλ απνδέθηε ησλ θεηκέλσλ ηνπο κε ηνλ δάζθαιν – 

αμηνινγεηή, γεγνλφο πνπ απνηειεί «ηζρπξφ αληηθίλεηξν θαη αλαζηέιιεη νπνηαδήπνηε 

δεκηνπξγηθή έθθξαζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ» (Φαξαιακπφπνπινο & 

Φαηδεζαββίδεο, 1997). Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαζνδεγείηαη 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 

θακία πξσηνβνπιία. Δπνκέλσο, κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, κεηψλεηαη ε επηζπκία 

ησλ παηδηψλ λα παξάγνπλ γξαπηά θείκελα (Boscolo, 2009 ζην Ατδίλεο, 2012).  

Ζ γλψζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ θεηκέλνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαγσγή θεηκέλσλ (Ατδίλεο, 2012. Ηνξδαλίδνπ & Φηεξληάηε, 2000. 

Μαηζαγγνχξαο 2001). Ζ ηθαλφηεηα παξαγσγήο θαη θαηαλφεζεο δηαθφξσλ εηδψλ 

θεηκέλσλ αλαπηχζζεηαη δχζθνια, παξά ην φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ ηα 

θεηκεληθά είδε απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Τα παηδηά φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ εμνηθεηψλνληαη κε ηελ παξαγσγή αθεγεκαηηθψλ, πεξηγξαθηθψλ, 

επεμεγεκαηηθψλ, δηαδηθαζηηθψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη θεηκέλσλ πεηζνχο, 

ζχγθξηζεο/αληηπαξάζεζεο. Ωζηφζν, ε παξαγσγή αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ είλαη πην 

εχθνιε απφ ηελ παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ, επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ θηι. Τα 

παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν απφ πνιχ λσξίο, θαζψο απηφο 

είλαη επθνιφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο (Αξράθεο, 2005. Μαηζαγγνχξαο, 

2001). Οη καζεηέο γηα λα παξαγάγνπλ θαιχηεξα θείκελα είλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπλ ην θεηκεληθφ είδνο, ηνλ ηχπν ηνπ θεηκέλνπ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, φπσο ην ιεμηιφγην θαη ηε δνκή, θαζψο θαη ηελ επηθνηλσληαθή αλάγθε πνπ 

εμππεξεηεί (Ατδίλεο, 2012).  

Γηα λα δηεπξπλζεί ε θεηκεληθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ είλαη απαξαίηεην, θαηά 

ηελ παξαγσγή πνηθίισλ ηχπσλ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο, λα δνζεί έκθαζε φρη κφλν 

ζην θείκελν απηφ θαζαπηφ αιιά ζηε δηαδηθαζία, πνπ πξαγκαηψλεηαη κε ηε ζηαδηαθή 
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ζπγγξαθή θεηκέλνπ θαη επεξεάδεη ηε γισζζηθή κάζεζε αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

ηεο εμειηθηηθήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν κε ηε δπλακηθή δξάζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ δηδαζθνκέλνπ (Ηνξδαλίδνπ, 2005).  

Δπνκέλσο, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα γξάθνπλ θαιχηεξα θαη λα αλαζεσξνχλ 

ηα θείκελά ηνπο φηαλ αθελφο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη γξάθνπλ πξνο απζεληηθνχο απνδέθηεο (Κostouli, 

2009) θαη αθεηέξνπ φηαλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο ζπλεδξίεο γξαπηνχ ιφγνπ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηελ ηάμε ηνπο, δεηψληαο δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ απφ φ,ηη αλ ήηαλ παζεηηθνί δέθηεο ησλ ζρνιίσλ ηνπ 

δαζθάινπ ηνπο (Κσζηνχιε, 2009).  

 

1.9. Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα: Σν ΓΔΠΠ (2003) θαη ην ΑΠ (2003) γηα ηε 

δηδαζθαιία παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ  

Σχκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ 

(ΓΔΠΠΣ) ηνπ 2003 «ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ 

απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη κε επάξθεηα θαη 

απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηά, ππεχζπλα, απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά, ην γξαπηφ θαη 

πξνθνξηθφ ιφγν, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλίαο 

ηνπο». 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ δελ πηνζεηείηαη κία νξηζκέλε ζεσξία ηεο 

γιψζζαο, αιιά επηρεηξείηαη κία επηιεθηηθή θαη ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ζεσξηψλ, κε 

γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαθηηθήο. «Ζ πνιπεπηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο, 

έηζη φπσο πξαγκαηψλεηαη ζην πξφγξακκα, ηα επίπεδα θαη ην ην εχξνο ησλ ζηφρσλ θαη ε 

πνηθηιία ησλ δηαδηθαζηψλ αληαλαθινχλ, άκεζα ή έκκεζα, αληίζηνηρν θάζκα 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, κε επίθεληξν ηε Γισζζνινγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη 

ηφζν ζε δηάθνξνπο εηδηθνχο ηνκείο ηεο Γισζζνινγίαο (θπξίσο: Αλάιπζε ηνπ Λφγνπ, 

Πξαγκαηνινγία, Θεσξία ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ, πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή 

Γισζζνινγία, αιιά θαη παξαδνζηαθή θαη Γνκνιεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή, Γελεηηθή – 

Μεηαζρεκαηηζηηθή Γξακκαηηθή, Φσλεηηθή – Φσλνινγία, Μνξθνινγία, εκαζηνινγία, 

Γηαιεθηνινγία), φζν θαη ζηηο ζπλαθείο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ( θπξίσο: Αλαιπηηθή 
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Φηινζνθία, Δπηζηήκε ηεο Δπηθνηλσλίαο, Γισζζηθή Αλζξσπνινγία, Δζλνγξαθία ηεο 

Δπηθνηλσλίαο, Φπρνγισζζνινγία, Κεηκελνινγία, Αθεγεκαηνινγία, Γλσζηηθή 

Φπρνινγία θηι.)» ΓΔΠΠΣ (2003).  

Παξαηεξείηαη φηη ην επηζηεκνινγηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν 

δηακνξθψζεθε ην ΓΔΠΠΣ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν εχξνο, θαζψο απνηειεί 

«ζπκπχθλσζε» ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ θαη δελ είλαη θαηαλνεηφ πνηα ζηνηρεία 

πηνζεηεί απφ ηνλ θάζε επηζηεκνληθφ θιάδν. 

Ζ θηινζνθία ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ (ΑΠΣ) ηνπ 2003 γηα ην 

γισζζηθφ κάζεκα ηνπ Γεκνηηθνχ ζπλάδεη κε ηελ επηθνηλσληαθή – ιεηηνπξγηθή θαη 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο (Μαηζαγγνχξαο, 2001. 

Αξράθεο, 2005).  Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη: «Ο καζεηήο 

επηδηψθεηαη λα κάζεη  λα ρεηξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ (θνηλή) ειιεληθή 

γιψζζα: λα ηελ θαηαιαβαίλεη, λα ηελ νκηιεί, λα ηε δηαβάδεη, λα ηε γξάθεη κε άλεζε, 

ψζηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζρνιηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία ηνπ» (ΑΠΣ, 2003). 

Έλαο επηκέξνπο ζηφρνο είλαη λα κπνξεί ν καζεηήο λα θαηαλνεί σο ζεκαζία θαη 

σο πξφζεζε ην πεξηερφκελν θάζε είδνο ιφγνπ κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα γισζζηθά κέζα κε ηξφπν, ψζηε λα παξάγεη ιφγν απνηειεζκαηηθφ θαη 

θαηάιιειν γηα θάζε εηδηθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Με ηνλ φξν πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο παξάγεηαη έλα 

γισζζηθφ κήλπκα, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη α) νη ζπλνκηιεηέο θαη ην 

πεξηβάιινλ (θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά), β) ε ζρέζε ησλ ζπλνκηιεηψλ, γ) ν ρψξνο 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ην επηθνηλσληαθφ γεγνλφο, δ) ν ζθνπφο θαη  ην ζέκα επηθνηλσλίαο 

θαη ε) ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη ε κνξθή επηθνηλσλίαο  (ΑΠΣ, 2003). 

Όζνλ αθνξά ηνλ ζθνπφ ηνπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ ζηηο ηάμεηο Γ – Γ απηφο είλαη «ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ 

λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κνξθή θαη ην χθνο πνπ αξκφδεη ζε θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Να ραίξεηαη ηελ ίδηα 

ηε γξαπηή επηθνηλσλία». (ΑΠΣ, 2003). Σχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ ΑΠΣ (2003), ν 

καζεηήο αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδεη κέζα 

ζην ζρνιείν θαη έμσ απφ απηφ. Τν ζρνιείν ππνρξενχηαη λα ηνλ θαηαζηήζεη ηθαλφ 

αθελφο λα ηελ πεξηγξάθεη θαη λα ηελ αθεγείηαη, θαη αθεηέξνπ λα παξεκβαίλεη ζε 
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απηή θαη λα ηελ αιιάδεη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ. Γειαδή,  λα κπνξεί ν καζεηήο λα 

παξάγεη ιφγν πεξηγξαθηθφ ή αθεγεκαηηθφ θαη ιφγν θαηεπζπληηθφ/ 

επηρεηξεκαηνινγηθφ, πξνθεηκέλνπ λα αιιάδεη ηε ζηάζε ηνπ άιινπ, αλάινγα κε ηελ 

εθάζηνηε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (Μπεξεξήο & Παπαξίδνο, 2006). 

Ο παξαπάλσ ζθνπφο ηνπ ΑΠΣ (2003) πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ βαζηθέο 

αιιαγέο πνπ αθνξνχλ: α) ηελ παξαγσγή ιφγνπ β) ηε ιεηηνπξγηθή δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο θαη γ) ηε ζηάζε ηνπ δαζθάινπ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηφρσλ ηεο ελφηεηαο 

θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ (Μπεξεξήο & Παπαξίδνο, 2006). 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ιφγνπ, ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

θεηκέλνπ απνηειεί δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ (πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην), ηεο γξαθήο 

ηεο αξρηθήο εθδνρήο (ζπγγξαθηθφ ζηάδην) θαη, ηέινο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο βειηίσζεο 

ηεο (κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην). Δηζάγεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο 

ιφγνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο δελ γξάθεη κφλν απιά γηα λα εθθξαζηεί, αιιά 

θαη γηα λα «ηνπνζεηείηαη» ζε εηδηθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ψζηε λα πξνζπαζεί λα 

θέξεη απνηέιεζκα κε ηνλ ιφγν ηνπ αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ ν ίδηνο ζέηεη.  Αθφκα, 

εμνηθεηψλεηαη κε απζεληηθά θείκελα πνπ εθπξνζσπνχλ ηα δχν βαζηθά είδε ιφγνπ, 

δειαδή ηνλ αλαθνξηθφ (αθήγεζε, πεξηγξαθή, αλαθνίλσζε) θαη ηνλ θαηεπζπληηθφ 

(πξφζθιεζε, νδεγία, επηρεηξεκαηνινγία) θαη φια ηα είδε θεηκέλσλ (αθεγεκαηηθά, 

πεξηγξαθηθά, επεμεγεκαηηθά, θείκελα ζηα νπνία δίλνληαη νδεγίεο, 

επηρεηξεκαηνινγηθά) (ΦΔΚ 303/13-3-2003, η.Α΄, ζ, 373).  Μέζσ ησλ απζεληηθψλ 

θεηκέλσλ νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλδέζνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηα 

γισζζηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηνπ, αλάινγα κε ην 

θεηκεληθφ είδνο (Ηνξδαλίδνπ & Φηεξληάηε, 2000). Ζ κειέηε ηεο ππεξδνκήο ηνπ 

θεηκέλνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ 

ίδηνπ είδνπο απφ ηνπο καζεηέο. Τν παξαγφκελν θείκελν εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ, απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ ή ππνζεηηθφ απνδέθηε θαη δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλε έθηαζε, θαζψο απηή εμαξηάηαη  απφ ην είδνο ηνπ ιφγνπ θαη απφ ηνλ 

βαζκφ πνπ πεηπραίλεη ν ζθνπφο ηεο επηθνηλσλίαο. Τν «ηειηθφ» θείκελν ηνπ καζεηή 

ζα πξέπεη λα έρεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο ζην νπνίν αλήθεη, ψζηε λα είλαη επηθνηλσληαθψο απνηειεζκαηηθφ 

θαη αηζζεηηθψο θξνληηζκέλν. Έηζη, ην παξαγφκελν θείκελν αμηνινγείηαη θαη 

απηναμηνινγείηαη, σο πξνο ηε κνξθή ηνπ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ 
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πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ην πιαίζην, δειαδή, κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη. Δπεηδή, 

φκσο, ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, ν καζεηήο, γηα λα 

εηζαρζεί ζε απηήλ θαη λα ηε θέξεη εηο πέξαο, ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε. Σηφρνο είλαη ε 

ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηεο θαζνδήγεζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή 

λα ειέγρεη κφλνο ηνπ ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ελφο θεηκέλνπ αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο (Μπεξεξήο & Παπαξίδνο, 2006). 

Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, ε γξακκαηηθή 

δηδάζθεηαη κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη εληάζζεηαη ζην 

δηδαζθφκελν θάζε θνξά  θεηκεληθφ είδνο. Καη απηφ, δηφηη θάζε είδνο ιφγνπ επηηειεί 

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία κε δηαθνξεηηθά γξακκαηηθά ζηνηρεία (Μπεξεξήο & 

Παπαξίδνο, 2006). 

Τέινο, ε λέα πξνζέγγηζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο πξνυπνζέηεη αιιαγή ηεο 

ζηάζεο ηνπ δαζθάινπ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηφρσλ ηεο ελφηεηαο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ. Πιένλ ε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο είλαη νξγαλσκέλε ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, δειαδή θάζε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα ζέκα θάησ απφ ην νπνίν 

νκαδνπνηνχληαη θείκελα πνπ αλήθνπλ ζε πνηθίια θεηκεληθά είδε, κε δηάξθεηα 8 – 14 

σξψλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ είλαη ππφζεζε ηνπ δαζθάινπ θαζψο έρεη 

ηελ επειημία λα αληηθαζηζηά, λα παξαιείπεη ή θαη λα πξνζζέηεη θείκελα, λα 

εκπινπηίδεη, λα επεθηείλεη ή λα αθαηξεί δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηεο θάζε ελφηεηαο. Όπσο αλαθέξεηαη ζην ΓΔΠΠΣ 2003 «Σα 

θείκελα ησλ εγρεηξηδίσλ κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη απφ άιια φηαλ είλαη επίθαηξα, 

φηαλ εκπίπηνπλ ζηα δηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, φηαλ αλαθέξνληαη ζε γεγνλφηα ζρεηηθά 

κε ηελ παηδηθή ειηθία ή ηε καζεηηθή δσή θαη, ζε θάζε πεξίπησζε,φηαλ ηα θείκελα 

πξνζθέξνληαη ζηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ...Σα θείκελα απηά 

δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θεηκέλσλ ηνπ βηβιίνπ.» 

Σπκπεξαζκαηηθά, νη ζπληάθηεο ηνπ ΓΔΠΠΣ (2003) θαη ηνπ ΑΠΣ (2003) ηεο 

Διιεληθήο Γιψζζαο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ταπηφρξνλα, παξέρνπλ ζαθείο 

νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν «ζχλζεζεο γξαπηνχ θεηκέλνπ». Δπίζεο, ζηα Βηβιία ησλ 

Γαζθάισλ ησλ κεζαίσλ θαη κεγάισλ ηάμεσλ γίλεηαη, κε εηδηθφ θεθάιαην, ζαθήο 
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αλαθνξά ζηελ παξαγσγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ελψ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα ηνπο καζεηέο ε χπαξμε ηεηξαδίνπ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Τν 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζν νη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ αθνινπζνχλ ηηο πξφλνηεο ηνπ ΑΠΣ (Νηίλαο & 

Ξαλζφπνπινο, 2008). 

 

1.10. Ζ Παξαγσγή Γξαπηνύ Λόγνπ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γ΄ηάμεο  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν ζθνπφο ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο γηα ηε Γ΄ ηάμε είλαη «ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ λα 

επηθνηλσλεί  γξαπηά κε αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κνξθή 

θαη ην χθνο πνπ αξκφδεη ζε θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο». Τν δήηεκα είλαη πψο θαη 

θαηά πφζν ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ΑΠΣ . 

Ζ έξεπλα ησλ Νηίλα θαη Ξαλζφπνπινπ (2008) γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ ζηε Γ΄ ηάμε έδεημε πσο ην δηδαθηηθφ πιηθφ πεξηιακβάλεη 567 δξαζηεξηφηεηεο, 

απφ ηηο νπνίεο νη 81 (14,2%) αθνξνχλ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Απφ ηνπο 

καζεηέο δεηείηαη λα παξάγνπλ ζπλνιηθά 84 θείκελα γξαπηνχ ιφγνπ ηα νπνία 

θαηαηάζζνληαη ζε 33 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  
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Βέβαηα, απηφ πνπ ζα πξέπεη θπξίσο λα καο απαζρνιήζεη είλαη ην πψο 

ζπληεινχληαη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, θαη θπξίσο πψο γίλεηαη ε 

αλαζεψξεζε ησλ παξαγφκελσλ απφ ηνπο καζεηέο θεηκέλσλ, θαη φρη ην πφζα 

θεηκεληθά είδε  ζα παξάμνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

Σηελ ελφηεηα «Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ» 

ηνπ Βηβιίνπ Γαζθάινπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ αλαθέξεηαη πσο «πξνυπφζεζε  κηαο 

επηηπρνχο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο είλαη λα έρνπλ νη καζεηέο επαξθή αληίιεςε ησλ 

δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νθείιεη λα έρεη ην θείκελν πνπ ζα παξαγάγνπλ, 

αλαιφγσο κε ην είδνο ζην νπνίν αλήθεη. Αξρηθά, απηφ επηρεηξείηαη κε ηελ, πξνεγεζείζα 

ηεο ζπγγξαθήο, επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζρνιηαζκφο ησλ δνκηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Έπεηηα, θαηά ηε θάζε ηεο ζπγγξαθήο θαζνδεγνχληαη νη καζεηέο κε 

ηε κνξθή εξσηήζεσλ (πνπ ζπλήζσο πεξηέρνληαη κέζα ζε ζπλλεθάθηα), νη νπνίεο ηνπο 

ππελζπκίδνπλ ηα ζηνρεία πνπ ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη ζην θείκελφ ηνπο». Αθφκε, 

ηνλίδεηαη πσο «ε φιε δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ εληάζζεηαη κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο (δίλεηαη πνηνο κηιάεη ή γξάθεη ζε πνηνλ, γηα 

πνηνλ ζθνπφ, κε ηη ζέκα, πνχ θαη πφηε). Απηφ είλαη πνπ δίλεη λφεκα ζηελ παξαγσγή 

θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο». 

Δπίζεο, ζηελ ελφηεηα «Γξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο» αλαθέξεηαη πσο «ε 

θαζνδεγνχκελε απηναμηνιφγεζε, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζην ΑΠ, πξαγκαηψλεηαη 

απφ έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο ηνπ ιφγνπ. Απηέο 

νη εξσηήζεηο πεξηέρνληαη ζε πίλαθεο θαη ζπλνδεχνπλ ηηο αζθήζεηο παξαγσγήο ιφγνπ.  

Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ καζεηή κεηά ηελ παξαγσγή ηεο πξψηεο εθδνρήο θάζε 

γξαπηνχ θεηκέλνπ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ παξαγσγή ηεο ηειηθήο ηνπ 

κνξθήο». Αθφκε, επηζεκαίλεηαη φηη «φπσο θαη ε απηναμηνιφγεζε, έηζη θαη ε 

εηεξναμηνιφγεζε γίλεηαη βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο ιφγνπ, ψζηε λα 

κελ είλαη αζαθήο θαη κεξνιεπηηθή. Ο δάζθαινο κπνξεί λα πξνηείλεη, εθηφο απφ ηελ 

απηνδηφξζσζε, ηελ εηεξνδηφξζσζε ή ηελ αιιεινδηφξζσζε». 

Έηζη, ελψ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο ηνπ Βηβιίνπ Γαζθάινπ ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ αλακέλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο,  δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην Βηβιίν Μαζεηή θαη ζην Τεηξάδην Δξγαζηψλ 
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ζπλάδνπλ κε ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο θαη ην θεηκελνθεληξηθφ - δηαδηθαζηηθφ 

κνληέιν πνπ πξεζβεχεη ην ΑΠΣ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, εληνχηνηο 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ ην αληίζεην.  

Σπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ησλ Νηίλα & Ξαλζφπνπινπ (2008) έδεημε πσο φζνλ 

αθνξά ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ν ζθνπφο ηεο παξαγσγήο ησλ θεηκέλσλ πνπ 

θαινχληαη λα γξάςνπλ νη καζεηέο θαίλεηαη λα πεξηγξάθεηαη άιινηε πην άκεζα θαη 

άιινηε πην έκκεζα. Σρεδφλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

πνκπφο είλαη ν καζεηήο θαη ν απνδέθηεο ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ νξίδεηαη κφλν ζε 

28 θείκελα (33,3%). Ο δίαπινο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ δηαθαίλεηαη ζε 14 

δξαζηεξηφηεηεο (17%) θαη ην χθνο ησλ θεηκέλσλ δειψλεηαη ξεηά ζε δχν κφλν 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, πξνβιέπεηαη θάπνηνπ 

είδνπο θαζνδήγεζε ζην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην ζε 48 δξαζηεξηφηεηεο (57%). 

Αληηζέησο, ην κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην είλαη πην παξακειεκέλν, θαζψο αμηνιφγεζε 

θαη βειηίσζε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ δεηείηαη ξεηά ζε 15 δξαζηεξηφηεηεο (18%) θαη 

κφλν ζε 2 δξαζηεξηφηεηεο θαινχληαη νη καζεηέο λα μαλαγξάςνπλ ην αξρηθφ θείκελν. 

Βέβαηα, ζε 11 δξαζηεξηφηεηεο εληνπίδεηαη παξάζεζε πίλαθα «Αμηνινγψ ην γξαπηφ 

κνπ» θαη ζε κηα αθφκε αλάινγνο πίλαθαο θξηηεξίσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

παξαγφκελνπ θεηκέλνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν πίλαθαο «Αμηνινγψ ην γξαπηφ 

κνπ» είλαη δηαθνξεηηθφο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο πνπ 

δεηείηαη λα αμηνινγεζεί θαη άκεζα νξαηφο απφ ηνπο καζεηέο αθνχ παξαηίζεηαη 

αθξηβψο θάησ απφ ην πιαίζην ζην νπνίν γξάθνπλ νη καζεηέο ην θείκελφ ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ εξγάδνληαη νη καζεηέο θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ έδεημε πσο νη 74 δξαζηεξηφηεηεο (88%)  

είλαη αηνκηθέο ελψ κφιηο νη 10 δξαζηεξηφηεηεο (12%) πινπνηνχληαη νκαδηθά θαη ζε 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζε δεχγε θαηά ην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην. Καηά ην 

κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην γίλεηαη απηναμηνιφγεζε ζε 12 δξαζηεξηφηεηεο θαη κφλν ζε 3 

δξαζηεξηφηεξεο γίλεηαη εηεξναμηνιφγεζε, εθ ησλ νπνίσλ ζηηο 2 θαινχληαη νη 

καζεηέο λα θάλνπλ αιιεινδηφξζσζε θαη ζηε κία λα θάλνπλ εηεξνδηφξζσζε (Νηίλαο 

& Ξαλζφπνπινο). 
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Δλ θαηαθιείδη, ζηελ πιεηνςεθία ησλ δξαζηεξηνηήησλ γξαπηνχ ιφγνπ δελ 

δηαηππψλεηαη ζπρλά θαη κε ζαθήλεηα ν ζθνπφο θαη ν απνδέθηεο ηνπ παξαγφκελνπ 

θεηκέλνπ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη πσο ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ πινπνηνχληαη νκαδνζπλεξγαηηθά, παξά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΑΠΣ. Όζνλ αθνξά ην 

κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην, παξά ηε ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ ΑΠΣ θαη ηνπ ΓΔΠΠΣ, 

παξαηεξείηαη πσο δελ πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη φπνπ ππάξρεη 

ππφ κνξθή βνεζεηηθψλ εξσηήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, απηέο εζηηάδνπλ θπξίσο ζε 

επηθαλεηαθέο αιιαγέο.  

 

1.10.1. Η θάζε ηεο Αλαζεώξεζεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο Παξαγωγήο Γξαπηνύ 

Λόγνπ ηωλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ ηεο Γ΄ηάμεο κέζα από ην παξάδεηγκα ηεο 

Αθήγεζεο 

Όζνλ αθνξά ηελ αθήγεζε, ην θεηκεληθφ είδνο πνπ καο ελδηαθέξεη, ζχκθσλα κε 

ηνλ Σπλνπηηθφ Πίλαθα Πεξηερνκέλνπ ζην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ απαληάηαη ζε 7 απφ 

ηηο 16 ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Γ΄ηάμεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ησλ Νηίλα & Ξαλζφπνπινπ (2008) νη καζεηέο θαινχληαη λα παξάγνπλ 10 

αθεγεκαηηθά θείκελα (11,9%) απφ ηα 84 ζπλνιηθά παξαγφκελα θείκελα γξαπηνχ 

ιφγνπ.  

Δλδεηθηηθά, ζηελ 1ε ελφηεηα ζην α΄ ηεχρνο ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ππάξρεη ζηελ 

ππνελφηεηα 2 πξνο λνεκαηηθή θαη δνκηθή επεμεξγαζία έλα θαηαζθεπαζκέλν, απφ ηε 

ζπγγξαθηθή νκάδα, θείκελν βησκαηηθήο αλαδηήγεζεο, ην νπνίν αλήθεη ζην θεηκεληθφ 

είδνο ηεο αθήγεζεο. ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ, ζηελ 1
ε
 άζθεζε ηεο 1

εο
 ππνελφηεηαο νη 

καζεηέο θαινχληαη λα παξαγάγνπλ έλα γξαπηφ θείκελν βησκαηηθήο αλαδηήγεζεο 

αθνινπζψληαο κηα ζεηξά βνεζεηηθψλ εξσηήζεσλ. Σηελ εθθψλεζε ηεο άζθεζεο 

«Πψο βξίζθεηαη ηελ ηδέα λα θηηάμεηε έλα άικπνπκ κε ηηο θαινθαηξηλέο ζαο αλακλήζεηο; 

Γξάςηε κηα δηθή ζαο αμέραζηε αλάκλεζε ζηελ επφκελε θίηξηλε ζειίδα πξνζέρνληαο ηηο 

νδεγίεο πνπ ζαο δίλεη ε Ραιινχ. Γηα λα δηεγεζείηε έλα γεγνλφο πνπ δήζαηε, 

πξνζπαζήζηε λα ην δηεγεζείηε κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Γελ είζηε έλαο απιφο ζεαηήο, 

αιιά ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο ζαο» νξίδεηαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

(γξάθνπκε ηα θείκελά καο  γηα ην άικπνπκ κε ηηο θαινθαηξηλέο αλακλήζεηο) αιιά δελ 

νξίδεηαη μεθάζαξα πνηνο ζα είλαη ν απνδέθηεο ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ.  
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Σηε ζπλέρεηα, κε βάζε έλα κνληέιν απηνδηφξζσζεο πνπ πξνηείλνπλ νη 

ζπγγξαθείο ηεο ππνελφηεηαο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, νη καζεηέο ακέζσο 

κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ ηνπο θαινχληαη λα ην δηνξζψζνπλ απφ άπνςε 

νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθήο, ζεκείσλ ζηίμεσλ, αιιαγήο παξαγξάθνπ θαη πξνζζήθεο 

ιέμεο ή πξφηαζεο πνπ ιείπεη.  

 

 

 

 

Έπεηηα, πξνηείλεηαη έλαο πίλαθαο κε εξσηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο παξαθηλνχληαη νη ίδηνη λα απηναμηνινγήζνπλ ην θείκελφ ηνπο, λα θάλνπλ ηηο 

ηειεπηαίεο δηνξζψζεηο θαη λα ην μαλαγξάςνπλ. Οη βνεζεηηθέο απηέο εξσηήζεηο 

νδεγνχλ ηνπο  καζεηέο λα θάλνπλ αιιαγέο θπξίσο ζε επίπεδν κνξθήο (παξαγξάθνπο, 

ζεκεία ζηίμεο, νξζνγξαθία) θαη ιηγφηεξν βαζχηεξεο αιιαγέο – βειηηψζεηο. Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ανξηζηία θαη αζάθεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

αιιαγέο πεξηερνκέλνπ θαη δνκήο: «Ση κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν απφ φζα έγξαςα θαη ηη 

λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζα λα γξάςσ θαιχηεξα;», «Πηζηεχσ φηη φζα έγξαςα θαη ν 

ηξφπνο πνπ ηα έγξαςα ζα θάλνπλ ηνπο άιινπο λα ζέινπλ λα ηα δηαβάζνπλ;», νη νπνίεο 

δελ νξίδνπλ μεθάζαξα πνηα βήκαηα ζα αθνινπζήζεη ν καζεηήο γηα λα αλαζεσξήζεη 

ην θείκελφ ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ.  
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ηελ 5ε ελφηεηα ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ ζηελ 4
ε
 ππνελφηεηα δεηείηαη απφ ηα 

παηδηά λα «πεξηγξάςνπλ έλα αηχρεκα πνπ είδαλ» ρσξίο λα αλαθέξεηαη ην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηεο παξαγσγήο θαη ν απνδέθηεο. Ο ηίηινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

«πεξηγξάςηε ην αηχρεκα» ίζσο λα είλαη παξαπιαλεηηθφο, αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ιφγνπ αλήθεη ζην είδνο ηεο αθήγεζεο. Μεηά ηελ 

παξαγσγή θεηκέλνπ αθνινπζεί έλαο πίλαθαο κε εξσηήζεηο γηα λα απηναμηνινγήζνπλ 

νη ίδηνη ην γξαπηφ ηνπο ζε επίπεδν κνξθήο (παξαγξάθνπο, νξζνγξαθία, επαλάγλσζηα 

γξάκκαηα) θαη ζε επίπεδν δνκήο (αηηία – ζπλέπεηα αηπρήκαηνο, ρξνληθή αθνινπζία 

γεγνλφησλ), ρσξίο λα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα μαλαγξάςνπλ ην θείκελφ ηνπο 

βειηησκέλν.  

Παξφκνηα αληίθαζε παξαηεξείηαη, επίζεο, θαη ζηελ 6ε ελφηεηα. Δηδηθφηεξα, 

ζηελ 5
ε
 άζθεζε ηεο 1

εο
 ππνλελφηεηαο ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή, ηα παηδηά θαινχληαη λα 

αθεγεζνχλ έλαλ πεξίπαην ζηε θχζε κε ηελ εμήο εθθψλεζε: «Πεξηγξάςηε θη εζείο ζην 

ηεηξάδηφ ζαο έλαλ πεξίπαην ζην δάζνο ή ζε θάπνην άιιν κέξνο, φπνπ ε θχζε ζάο 

εληππσζίαζε. Ζ Ραιινχ ζα ζαο βνεζήζεη ζηε δηήγεζή ζαο». Έηζη, απφ ηε κηα γίλεηαη 

ιφγνο γηα πεξηγξαθή θαη απφ ηελ άιιε γηα δηήγεζε. Οη βνεζεηηθέο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ, θαζνδεγνχλ ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηα 

πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο (ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο) αιιά λα δψζνπλ πεξηζζφηεξν 

έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηφπνπ κέζα ζηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε ηζηνξία πνπ ζα 

δηεγεζνχλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ δελ νξίδεηαη 

νχηε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην, νχηε ν απνδέθηεο θαη δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα 

αλαζεψξεζε ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ. Σηελ ππνελφηεηα 2 ηνπ Τεηξαδίνπ 

Δξγαζηψλ ε 4
ε
 άζθεζε δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αθεγεζνχλ κηα πεξηπέηεηά ηνπο  

πνπ ηνπο θφβηζε πνιχ αθνινπζψληαο εξσηήζεηο ζε αξηζκεκέλα ζπλλεθάθηα. Με 

βάζε ηελ εθθψλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο «θαηφπηλ, δηαβάζηε ην θείκελφ ζαο ζηελ 

ηάμε, έηζη ψζηε λα κεηαδψζεηε ηελ αγσλία ζαο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο» νξίδεηαη ηφζν ν 
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ζηφρνο φζν θαη ν απνδέθηεο. Ζ παξαγσγή αθνινπζείηαη απφ εξσηήζεηο 

απηναμηνιφγεζεο πνπ εζηηάδνπλ θπξίσο ζε επηθαλεηαθή αλαζεψξεζε (παξαγξάθνπο, 

νξζνγξαθία, επαλάγλσζηα γξάκκαηα) θαη φρη μεθάζαξα ζε ζεκαζηνινγηθέο 

βειηηψζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε πξψηε βνεζεηηθή εξψηεζε «πεξηέγξαςα ηελ 

πεξηπέηεηά κνπ κε ιεηνκέξεηεο;» δελ είλαη δηαηππσκέλε κε ζαθήλεηα ψζηε νη καζεηέο 

λα θάλνπλ αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρσξηθφ θαη αηηηαθφ άμνλα φπνπ δνκνχληαη νη 

πιεξνθνξίεο.  Σηελ ππνελφηεηα 3 ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή γίλεηαη ε επεμεξγαζία ελφο 

θεηκέλνπ «Ο αδεξθφο ηεο Αζπαζίαο», ην νπνίν αλήθεη ζην είδνο ηεο βησκαηηθήο 

αλαδηήγεζεο. Σηελ αληίζηνηρε ππνελφηεηα ηνπ Τεηξαδίνπ Δξγαζηψλ δεηείηαη απφ 

ηνπο καζεηέο λα ζπλζέζνπλ νκαδηθά έλα γξαπηφ αθεγεκαηηθφ θείκελν απφ 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ρσξίο λα δεηείηαη αλαζεψξεζε ησλ παξαγφκελσλ 

θεηκέλσλ.  

ηελ 7
ε
 ελφηεηα, παξφιν πνπ ν ζηφρνο ηεο είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνλ 

θαηεπζπληηθφ ιφγν (επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα θαη ζπληαγέο), ζηελ ππνελφηεηα 2 

ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ππάξρεη κηα δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ πνπ 

αθνξά ην θεηκεληθφ είδνο ηεο αθήγεζεο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ άζθεζε 2 δεηείηαη απφ 

ηνπο καζεηέο λα μαλαγξάςνπλ ηνλ κχζν ηνπ Πνζεηδψλα θαη ηεο Αζελάο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ληθεηήο λα βγαίλεη ν Πνζεηδψλαο, ρσξίο λα νξίδεηαη ν ζηφρνο, ν 

απνδέθηεο θαη ρσξίο λα αθνινπζεί πίλαθαο κε εξσηήζεηο γηα βειηίσζε ηνπ 

παξαγφκελνπ θεηκέλνπ.   

ηελ 9
ε
 ελφηεηα ε 6

ε
 άζθεζε ηεο 5

εο
 ππνελφηεηαο ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο λα αθεγεζνχλ γξαπηά ην παξακχζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο «απφ 

ηελ αλάπνδε» ρσξίο ζηελ εθθψλεζε λα νξίδεηαη ν ζηφρνο, ν απνδέθηεο θαη ρσξίο λα 

αθνινπζεί πίλαθαο κε εξσηήζεηο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα πξνβνχλ ζε 

αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπο. Βέβαηα, ζηελ 7
ε
 άζθεζε γίλεηαη ζαθέο πσο ν 

απνδέθηεο ησλ θεηκέλσλ είλαη νη ζπκκαζεηέο, αθνχ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

δηαβάζνπλ ζηελ ηάμε ηα παξακχζηα πνπ έγξαςαλ θαη λα δηαιέμνπλ ην πην 

δηαζθεδαζηηθφ. Γελ αλαθέξεηαη, φκσο, γηα πνηνλ ιφγν πξέπεη λα ην δηαιέμνπλ, άξα 

δελ νξίδεηαη ν ζθνπφο. Αθφκα, ζηελ 7
ε
 άζθεζε γίλεηαη ιφγνο γηα αλαζεψξεζε κε ηελ 

εμήο γεληθή θαη αφξηζηε πξφηαζε: «Αλ θάηη κέζα ζην παξακχζη δε ζαο αξέζεη, 

δηνξζψζηε ην ή αιιάμηε ην». Οη εξσηήζεηο θαζνδήγεζεο, πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηνπο 

καζεηέο σο βνήζεηα ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, πεξηιακβάλνπλ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
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παξακπζηνχ, αιιά φρη κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκεξψο. Σπγθεθξηκέλα, ε 1
ε
 εξψηεζε 

«Πφηε; (Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ...), ε 2
ε
 «Πνχ; (θαληαζηηθφο ηφπνο)», ε 3

ε
 «Πνηνη 

είλαη νη βαζηθνί ήξσεο;»,  ε 4
ε
 «Πνηα άιια πξφζσπα εκθαλίδνληαη ζην παξακχζη;» θαη 

ε 5
ε
 «Ση έγηλε ζηελ αξρή;», πνπ αλαθέξνληαη ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο, δελ 

παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλεο γηα λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο ζηνπο καζεηέο πσο 

απνηεινχλ ηελ «Αξρή» ηεο ηζηνξίαο.  Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε δηαηχπσζε ηεο 1
εο

 

εξψηεζεο ππνδεηθλχεη ζηνπο καζεηέο πσο φια ηα παξακχζηα αλεμαηξέησο αξρίδνπλ 

κε ηελ ηεηξηκκέλε θξάζε «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ» θαη θαίλεηαη ζαλ λα ηελ 

«επηβάιιεη» σο ηνλ κφλν ζσζηφ θαη απνδεθηφ ηξφπν έλαξμεο παξακπζηνχ, 

εκπνδίδνληάο ηνπο λα ζθεθηνχλ κηα δηαθνξεηηθή αξρή γηα ην παξακχζη ηνπο. Ζ 6
ε
 

εξψηεζε «Πνηεο δπζθνιίεο ζπλάληεζε ν ήξσαο;» θαη ε 7
ε
 «Ση έθαλε γηα λα μεπεξάζεη  

απηέο ηηο δπζθνιίεο;», πνπ αλαθέξνληαη κεξηθψο ζηε δνκή ησλ επεηζνδίσλ ηεο 

ηζηνξίαο, επίζεο, δελ θάλνπλ ζαθέο ζηνπο καζεηέο πψο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηελ 

ηζηνξία ηνπο θαη πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ψζηε λα είλαη 

νινθιεξσκέλα ηα επεηζφδηα ηεο ηζηνξίαο θαη ζπλεπψο ε πινθή. Γελ γίλεηαη 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε δνκή ηνπ επεηζνδίνπ θαη νχηε αλαθέξεηαη φηη ηα επεηζφδηα 

απνηεινχλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Μάιηζηα, δεκηνπξγείηαη ζχγρηζε ζηνπο καζεηέο 

ζρεηηθά κε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ σο πξνο ην ζε πνην ζεκείν 

ηεο ηζηνξίαο ηαηξηάδεη λα γξαθνχλ, αθνχ δελ ππάξρεη ζπλλεθάθη κε αληίζηνηρε 

εξψηεζε παξά κφλν κηα ππνζεκεηψζε «κελ μεράζεηε λα γξάςεηε ηη ζθέθηνληαλ θαη 

πψο αηζζάλνληαλ ηα πξφζσπα ηνπ παξακπζηνχ» θάησ απφ ηηο βνεζεηηθέο εξσηήζεηο. 

Δπνκέλσο, δελ είλαη μεθάζαξν ζηνπο καζεηέο φηη νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ εξψσλ απνηεινχλ δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ. Ζ 8
ε
 εξψηεζε «Πνηα ήηαλ 

ηειηθά ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο;» θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ην ηειεπηαίν 

επεηζφδην θαη δελ θάλεη θακηά αλαθνξά γηα επηκχζην σο ην «Τέινο» ηεο ηζηνξίαο.  

 

1.10.2. Αθήγεζε θαη Γξακκαηηθή ηωλ Ιζηνξηώλ  

Αθήγεζε ζεσξείηαη θάζε είδνο θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε 

πξαγκαηηθψλ ή θαληαζηηθψλ πξάμεσλ θαη εκπεηξηψλ θαηά ηελ νπνία, κεηά απφ ηελ 

παξάηαμε κηαο αξρηθήο θαηάζηαζεο, νη ήξσεο παξσζνχκελνη απφ επηζπκίεο, ηδαληθά 

θαη αλάγθεο, πξνζπαζνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε 
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κέζα απφ εμσηεξηθέο κνξθέο δξάζεο, πνπ πξνθαινχλ πνηθίιεο εζσηεξηθέο 

αληηδξάζεηο. Σπρλά ε αθήγεζε νινθιεξψλεηαη κε έλα επηκχζην πνπ απνηειεί ην 

ζρφιην ηνπ ζπγγξαθέα – αθεγεηή (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999. 

Μαηζαγγνχξαο 2001).   

Σχκθσλα κε ηε δνκηθή πξνζέγγηζε (Stein & Glenn, 1979 ζην Μαηζαγγνχξαο, 

2001) νη ηζηνξίεο πεξηγξάθνληαη κε βάζε έλα ζχζηεκα θαλφλσλ δνκήο πνπ 

νλνκάδεηαη «γξακκαηηθή ηζηνξηψλ» (story grammar). Ζ γξακκαηηθή ηζηνξηψλ 

απνηειεί ην ζπκβαηηθφ ζεκεηνγξαθηθφ ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ επηλνήζεθε γηα λα 

πεξηγξάςεη ηα ζηαζεξά δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ ηζηνξηψλ. Έηζη, αλεμάξηεηα απφ ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, νη ηζηνξίεο έρνπλ θνηλή δνκή. Τα δνκηθά ζηνηρεία είλαη 

νξγαλσκέλα έηζη νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη 

λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε.  

Σπγθεθξηκέλα, κηα ηζηνξία απνηειείηαη απφ α) ην ζθεληθφ (setting), φπνπ 

γίλεηαη ε εηζαγσγή ησλ θεληξηθψλ εξψσλ θαη πεξηγξάθεηαη ην θνηλσληθφ, θπζηθφ, ή 

ρξνληθφ πιαίζην ζην νπνίν εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία θαη β) έλα ζχζηεκα επεηζνδίσλ 

(episode system), φπνπ απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα επεηζφδηα. Τν θάζε 

επεηζφδην ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν φηαλ απνηειείηαη απφ ην ελαξθηήξην γεγνλφο, ηε 

δξάζε ηνπ ήξσα θαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ (Stein & Glenn, 1979 ζην 

Μαηζαγγνχξαο, 2001). 

Ζ δνκή ηνπ επεηζνδίνπ, πνπ θαηέρεη βαζηθή ζέζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο, είλαη ε εμήο: α) έλα αξρηθφ γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί 

αιιαγή ζην πεξηβάιινλ (θπζηθφ ή θνηλσληθφ) ηνπ πξσηαγσληζηεί θαη ζέηεη ην 

πξφβιεκα, β) κία εζσηεξηθή απάληεζε ηνπ ήξσα πνπ δειψλεηαη κε ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα γηα ην πξφβιεκα θαη κε ηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ επίιπζή 

ηνπ, γ) ε πξνζπάζεηα, πνπ δειψλεηαη κε ηηο δξάζεηο πνπ θάλεη γηα λα πινπνηήζεη ην 

ζρέδηφ ηνπ θαη  δ) ε αληίδξαζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ ήξσα (πέηπρε ή δελ πέηπρε ην ζρέδην) φζν θαη ηε λέα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ζα απνηειέζεη ηελ αξρή ηνπ επφκελνπ επεηζνδίνπ. Σην 

ηέινο, ζπλήζσο ππάξρεη ην επηκχζην, ην νπνίν ζπλνςίδεη ηη έρεη απνθνκίζεη ν ήξσαο 

απφ ηελ ηζηνξία (Fitzgerald, 1989 ζην Ξάλζε, 2015). 
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1.11. Αλαζθόπεζε εξεπλώλ γηα ηελ Αλαζεώξεζε Κεηκέλνπ ζε καζεηέο  

Καηά ηελ Chanquoy (2009) ηα παηδηά ζπλήζσο γξάθνπλ φ,ηη ζθέθηνληαη 

ρσξίο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αλαζεσξνχλ ηα θείκελά ηνπο. Θεσξείηαη, ινηπφλ,  πσο νη 

κηθξνί ειηθηαθά καζεηέο ζπάληα πξνβαίλνπλ ζε αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπο θαη, 

φηαλ ην θάλνπλ, απηφ γίλεηαη απζφξκεηα. Δπίζεο, πηζηεχεηαη πσο ε αλαζεψξεζή ηνπο 

πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε επηθαλεηαθέο αιιαγέο θαη φρη ζε ζεκαζηνινγηθέο. Απηφ 

εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο πσο νη καζεηέο είηε δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο είηε 

δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ( McCuthen, 2006 ζην 

Ατδίλεο  2012). 

Οη καζεηέο αδπλαηνχλ λα αλαζεσξήζνπλ ηα θείκελά ηνπο γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο. Μία πξψηε αηηία είλαη ε έιιεηςε ελζάξξπλζεο γηα αλαζεψξεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζην ζρνιείν. Δπίζεο, ε απνπζία πξαγκαηηθνχ απνδέθηε θαη 

επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν ζπληειείηαη ε παξαγσγή θεηκέλνπ επζχλεηαη γηα 

ηελ αδπλακία αλαζεψξεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ε δπζθνιία πνπ έρνπλ νη 

καζεηέο λα ζέηνπλ μεθάζαξνπο ζηφρνπο γηα ηελ αλαζεψξεζε, λα αμηνινγνχλ ην 

θείκελν πνπ έρνπλ γξάςεη κε βάζε ηνλ απνδέθηε, λα εληνπίδνπλ ηα ζεκεία πνπ 

πξέπεη λα βειηηψζνπλ αιιά θαη λα βξίζθνπλ ηνπο ηξφπνπο βειηίσζήο ηνπο απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο (Ατδίλεο  2012). 

Σχκθσλα κε επξήκαηα εξεπλψλ, ε αλαζεψξεζε θεηκέλνπ πνπ θάλνπλ καζεηέο 

κε πξνβιήκαηα ζηε γξαθή θαη ηε κάζεζε είλαη θαιχηεξε φηαλ ηνπο παξέρεηαη 

βνήζεηα γηα λα ζέζνπλ ζηφρν ζηελ αλαζεψξεζε αιιά θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα πεηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν ( Graham, McArthur, & 

Schwartz, 1995 ζην Ατδίλεο  2012). 

Ζ Chanquoy (1997, ζην Chanquoy 2009) ζε έξεπλά ηεο ζε παηδηά Γ΄θαη 

Δ΄ηάμεο ζηε Γαιιηα βξήθε: πξψηνλ, φηη αθφκα θαη νη κηθξφηεξνη καζεηέο 

αλαζεσξνχλ απζφξκεηα ηα θείκελά ηνπο ηφζν ζε επίπεδν ιέμεο θαη πξφηαζεο φζν 

θαη ζε επίπεδν θεηκέλνπ. Γεχηεξνλ, πσο ε αλαζεψξεζε ησλ παηδηψλ είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ πξνηξέπνληαη απφ θάπνηνλ λα ηελ θάλνπλ. Τξίηνλ,  πσο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαζεψξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ην αλ απηή γίλεηαη κεηά ην 

πέξαο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ. Ζ 

Chanquoy ήζειε λα εμεηάζεη αλ ηα ηα κηθξά παηδηά δελ αλαζεσξνχλ ηα θείκελά ηνπο 
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απζφξκεηα θαη ην αλ ν ρξφλνο ηεο αλαζεψξεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ή 

ζην ηέινο ηεο παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ, παίδεη ξφιν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλά ηεο, ρψξηζε ηα παηδηά ζε ηξεηο νκάδεο, κία ειέγρνπ θαη 

δχν πεηξακαηηθέο θαη ηα θάιεζε λα γξάςνπλ ηέζζεξα θείκελα κε ζέκα κία πξνζσπηθή 

ηνπο εκπεηξία ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο. Καηά ηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε νη 

εξεπλεηέο δήηεζαλ απφ ηνπο καζεηέο φισλ ησλ νκάδσλ λα γξάςνπλ ην θείκελφ ηνπο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην αληηγξάςνπλ. Σηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε θάζε νη καζεηέο ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ έθαλαλ αθξηβψο ην ίδην. Αληίζεηα, νη εξεπλεηέο δήηεζαλ απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο πξψηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο λα μαλαδηαβάζνπλ ηα θείκελά ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο, λα ηα δηνξζψζνπλ θαη ζην ηέινο λα ηα αληηγξάςνπλ ζε έλα 

άιιν ραξηί.  Απφ ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δεηήζεθε, αθνχ 

νινθιεξψζνπλ ηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ ηνπο, λα μαλαδηάβαζαλ ηα θείκελά ηνπο, 

λα ηα δηνξζψζνπλ θαη έπεηηα λα ηα αληηγξάςνπλ ζε έλα άιιν ραξηί. Σε θακία νκάδα 

δελ δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ αλαζεψξεζε. Παξαηεξήζεθε πσο φινη νη καζεηέο 

δηφξζσζαλ ηα θείκελά ηνπο, αθφκα θαη φηαλ δελ ηνπο ην δεηνχζαλ νη εξεπλεηέο, θαη 

πσο νη κεγαιχηεξνη καζεηέο έθαλαλ πην πνιιέο αιιαγέο ζηα θείκελά ηνπο ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο κηθξφηεξνπο. Οη βειηηψζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ ζσζηέο ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο. Οη καζεηέο ηεο Γ ΄ ηάμεο έθαλαλ πην πνιιέο επηθαλεηαθέο αιιαγέο θαη 

παξαηεξήζεθαλ δηνξζψζεηο θαη ζηε κηθξνδνκή θαη ζηε καθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ. Οη 

καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ αλαζεψξεζαλ ιηγφηεξν ηα θείκελά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

δχν πεηξακαηηθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο δελ ππήξραλ δηαθνξέο.  

Ζ Chanquoy (2001) επαλέιαβε ηελ παξαπάλσ κέζνδν θαη ζε 60 καζεηέο ηεο 

Γ΄, Γ΄, θαη Δ΄ Γεκνηηθνχ γηα λα εμεηάδεη πεξαηηέξσ αθελφο ην θαηά πφζν 

δηαθνξνπνηείηαη ε αλαζεψξεζε θεηκέλνπ ησλ κηθξφηεξσλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ησλ 

κεγαιχηεξσλ θαη αθεηέξνπ ηελ επίδξαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαζεψξεζεο. Οη καζεηέο 

απηή ηε θνξά ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο. Μία νκάδα ειέγρνπ θαη ηξεηο πεηξακαηηθέο. 

Απφ ηνπο καζεηέο ηεο ηξίηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δεηήζεθε λα κελ αλαζεσξήζνπλ 

ην θείκελφ ηνπο ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ αιιά ηελ επφκελε κέξα. Οη 

καζεηέο φισλ ησλ νκάδσλ θιήζεθαλ λα γξάςνπλ ηξία θείκελα κε ζέκα έλα 

πξνζσπηθφ ηνπο βίσκα  ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εβδνκάδεο.  Σχκθσλα κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ έθαλαλ αιιαγέο ζηα θείκελά ηνπο, είηε 

απζφξκεηα είηε κεηά απφ θαζνδήγεζε, θαη παξαηεξήζεθε πσο νη πεξηζζφηεξεο 
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βειηηψζεηο έγηλαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ αλαζεψξεζαλ ηα 

θείκελά ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο παξαγσγήο ησλ. Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο έγξαςαλ πην 

κηθξά θείκελα θαη έθαλαλ πεξηζζφηεξεο επηθαλεηαθέο αιιαγέο απφ φ,ηη 

ζεκαζηνινγηθέο. Οη καζεηέο ηεο Γ ΄ ηάμεο έγξαςαλ ιίγν κεγαιχηεξα θείκελα, ελψ ηα 

πην κεγάια θείκελα γξάθηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Δ ΄ ηάμεο.  

Ζ έξεπλα ησλ Larson & Maier (2000) ζε 22 καζεηέο ηεο Maier ζε 

εξγαζηήξην ζπγγξαθέσλ ηεο πξψηεο ηάμεο ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηε Νέα Υφξθε 

παξνπζηάδεη ζπνπδαία επξήκαηα γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ, ε νπνία 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα δηαινγηθή δηαδηθαζία δφκεζεο θαη αλαζεψξεζεο γξαπηνχ 

θεηκέλνπ. Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δείμεη πψο ε δαζθάια πξφβαιε σο πξφηππν ηηο 

δηθέο ηεο δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο θαη αλαζεψξεζεο θαη ην πψο νη καζεηέο πηνζέηεζαλ 

ηηο δηεξγαζίεο απηέο ζην γξάςηκφ ηνπο κέζσ  ελαιιαγψλ ζηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηνπο  

ξφινπο. Παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ ηελ ηάμε εληφο ηεο νπνίαο ην 

θνηλσληθφ πιαίζην γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ επέηξεςε ηφζν ε 

δαζθάια φζν θαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν σο ζπκκεηέρνληεο 

ελεξγεηηθά,  ζπλεξγάηεο ζηελ εθκάζεζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο γιψζζαο. Σπλέγξαςαλ 

ζπιινγηθά ελαιιάζνληαο ξφινπο θαη αλαζεψξεζαλ ηα θείκελα δνπιεχνληαο ζε 

νκάδεο ή δεπγάξηα. Φξεζηκνπνηψληαο ην ζθεπηηθφ ηνπ Goffman (1974) φζνλ αθνξά 

ην πιαίζην ζπκκεηνρήο σο κηα γισζζηθή δνκή πνπ νξγαλψλεη θαη δηνξγαλψλεηαη 

κέζα απφ ηε ζπδήηεζε, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε λνήκαηνο, 

πεξηγξάθνπλ ηνλ ξφιν ηνπ πιαηζίνπ ζπκκεηνρήο ζηε δηακεζνιάβεζε ηεο ζπλ-

ζπγγξαθήο ζηηο ζπγγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. Σπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε 

ηνπ δηαιφγνπ ζηελ ηάμε δείρλεη πψο ν δάζθαινο θαη νη καζεηέο αιιάδνπλ ξφινπο ζην 

πιαίζην ζπκκεηνρήο ζηε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ δάζθαινπ, ζπγγξαθέα, 

ζπλ-ζπγγξαθέα, θαη αθξναηή ζηελ νξγάλσζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ησλ γξαπηψλ 

θεηκέλσλ. Μέζα απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία θάλεθε πσο φηαλ νη καζεηέο ζπλ – 

ζπγγξάθνπλ ζπιινγηθά ηα θείκελά ηνπο ζηελ ηάμε αθελφο ζπκκεηέρνπλ σο ηζφηηκα 

κέιε ζηελ θνηλφηεηα ηεο ηάμεο θαη αθεηέξνπ ζρεδηάδνπλ θαη αλαζεσξνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα θείκελά ηνπο. Απηφ ζπλέβε γηαηί ε ζπιινγηθή ζπλ – 

ζπγγξαθή ιεηηνχξγεζε σο «πιαίζην ζηήξηγκαηνο - ζθαισζηά» (scaffolding) θαηά ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο.  



70 

 

Ζ έξεπλα ηεο Dix (2006), πηνζεηψληαο ηελ πνηνηηθή κέζνδν ησλ 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ζε έλα κηθξφ δείγκα καζεηψλ (Ν=9) Γ΄, Δ΄ θαη ΣΤ΄ 

ηάμεο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηε Νέα Εειαλδία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά επξήκαηα γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ λα πξνβαίλνπλ ζε αλαζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ 

ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ηξεηο δάζθαινη απφ ηξία δηαθνξεηηθά ζρνιεία επέιεμαλ ν 

θαζέλαο ηξεηο καζεηέο κε επρέξεηα ζηε γξαθή απφ ηηο ηάμεηο ηνπο γηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Οη δάζθαινη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ , δηάξθεηαο 20 εβδνκάδσλ, εζηίαζαλ ζην πψο δνκνχληαη 

πνηεηηθά θαη πιεξνθνξηαθά θείκελα (επηζηνιέο, θηιηθά γξάκκαηα, νδεγίεο, ιφγνη). 

Σπγθεθξηκέλα, θάζε ν θάζε καζεηήο – ζπγγξαθέαο έδσζε ζπλέληεπμε 4 θνξέο, 2 

θνξέο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ έθαλε ζην πνίεκα θαη 2 θνξέο φζνλ αθνξά ην 

πιεξνθνξηαθφ θείκελν. Οη ζπλεηεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ην πξψην 

πξνζρέδην θαη μαλά κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο  ε εξεπλήηξηα ξσηνχζε ηνλ καζεηή – ζπγγξαθέα λα εμεγήζεη ηη αιιαγέο 

είρε θάλεη ζην θείκελφ ηνπ θαη γηαηί ηηο είρε θάλεη. Οη ζπλεληεχμεηο θαηαγξάθεθαλ, 

δίλνληαο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο αλαζεψξεζεο ησλ 

καζεηψλ καδί κε ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία 

θαηεγνξηνπνίεζε αιιαγέο πνπ ήηαλ μεθάζαξεο ζην θείκελν φπσο θαη αιιαγέο πνπ δελ 

ήηαλ εκθαλείο, αιιά σζηφζν είραλ εληνπηζηεί απφ ηνπο καζεηέο ππνζπλείδεηα. 

Καηαγξάθεθαλ ηφζν επηθαλεηαθέο βειηηψζεηο φζν θαη βαζχηεξεο αιιαγέο πνπ 

αθνξνχζαλ ηε κηθξνδνκή θαη καθξνδνκή ησλ θεηκέλσλ (πξνζζήθεο, αθαηξέζεηο, 

αλαδηνξγάλσζε). Οη αιιαγέο - βειηηψζεηο πξνέθπςαλ απζφξκεηα  ή σο απνηέιεζκα 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ δάζθαιν/ ζπκκαζεηέο. Σε αληίζεζε κε πξνγελέζηεξεο 

έξεπλεο (Flockton &Crooks, 1999. Harold, 1984. Ward, 1991) πνπ είραλ δείμεη φηη νη 

κηθξνί ειηθηαθά καζεηέο έθαλαλ ειάρηζηεο αιιαγέο, θπξίσο επηθαλεηαθέο, ε έξεπλα 

ηεο Dix έδεημε πσο νη καζεηέο πνπ έρνπλ επρέξεηα ζηε γξαθή κεηά ηε Γ΄ηάμε 

αλαζεσξνχλ ζπλερψο θαη απζφξκεηα ηα θείκελά ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγήο. Οη βειηηψζεηο πνπ έθαλαλ αθνξνχζαλ θπξίσο νξζνγξαθηθά ιάζε θαη 

ζεκεία ζηίμεο, ιηγφηεξν ιάζε ζηε κηθξνδνκή θαη ειάρηζηα ζηε καθξνδνκή. 

Πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ην φηη δελ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ 

παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ επρέξεηα ζηε γξαθή.  
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Τα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ δείρλνπλ πσο ε ηθαλφηεηα ησλ 

παηδηψλ, αθφκε θαη ησλ κηθξφηεξσλ καζεηψλ, γηα αλαζεψξεζε κπνξεί λα βειηησζεί 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, νη νπνίεο 

αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηε γξαθή θαη ζηε δηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ ησλ παηδηψλ κέζα 

ζηελ ηάμε. Ζ αλάιπζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ κέζα ζηελ ηάμε, νη επθαηξίεο γηα 

αλαζεψξεζε κέζα ζηελ ηάμε, ε κειέηε ησλ αλαζεσξήζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ, ε δνπιεηά ζε δεχγε ή ζε νκάδεο ψζηε λα ππάξρεη 

αληαιιαγή πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ είλαη κεξηθέο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαζεψξεζεο 

ζηα παηδηά (Ατδίλεο, 2012).  

Σπκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ε θαηαλφεζε θαη 

ε παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Τν ΑΠΣ θαη ην ΓΔΠΠΣ ηνπ 

2003 εηζήγαγαλ ηελ επηθνηλσληαθή θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ηεο 

γιψζζαο θαη λνεκαηνδφηεζαλ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ σο κία δηαδηθαζία 

πνπ απνηειείηαη απφ 3 θάζεηο: α) ην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην, β) ην ζπγγξαθηθφ ζηάδην 

θαη γ) ην κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην.  Αθφκα, επξήκαηα εξεπλψλ επηζεκαίλνπλ πσο νη 

καζεηέο καζαίλνπλ λα γξάθνπλ θαη λα αλαζεσξνχλ ηα θείκελά ηνπο 

απνηειεζκαηηθφηεξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη γξάθνπλ ζε πξαγκαηηθνχο απνδέθηεο. Όκσο, νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δηεζλψο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

δείρλνπλ φηη νη καζεηέο δελ αζρνινχληαη ζρεδφλ θαζφινπ κε ην κεηαζπγγξαθηθφ 

ζηάδην, δειαδή δελ θάλνπλ αλαζεψξεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ. Τα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε είλαη 

ζρεδφλ αλχπαξθηα, θαζψο ε ειιεληθή έξεπλα κειεηά θπξίσο ηα ηειηθά γξαπηά 

θείκελα ησλ καζεηψλ, παξαβιέπνληαο ηηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ 

νδεγνχλ ζε απηά. Γελ έρεη απαληεζεί αθφκα γηαηί νη καζεηέο δελ πξνβαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο. Γελ είλαη γλσζηηθά ψξηκνη; Δπζχλνληαη ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζρνιείν; Τα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα απνηέιεζαλ ην εξέζηζκα γηα λα μεθηλήζεη ε παξνχζα δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ έξεπλα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο, 

πξνζθέξνληαο κεξηθά επηπιένλ δεδνκέλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  ΣΖ  ΔΡΔΤΝΑ 

 
2.1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κηα ηδηαίηεξα πνιχπινθε δηαδηθαζία (Levy 

& Olive, 2002) πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα: α) ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, β) ην 

ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ θαη γ) ην ζηάδην ηεο αλαζεψξεζεο. Ζ παξνχζα 

έξεπλα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην ζηάδην ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ θεηκέλνπ.  

Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Να δηεξεπλήζεη αλ νη καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ θάλνπλ αλαζεψξεζε θαη ηη 

είδνπο. 

 Να δηακνξθψζεη έλα πιαίζην δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαζεψξεζεο. 

 Να ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ πιαηζίνπ παξέκβαζεο.  

 

2.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 Καηά πφζν θαη κε πνηνπο ηξφπνπο νη καζεηέο πξνβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαζεψξεζεο; 

 Τη είδνπο δηδαζθαιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο; 

 Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη απηέο νη παξεκβάζεηο; 

 

2.3. πκκεηέρνληεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 11 καζεηέο θαη 10 καζήηξηεο (Ν = 21) ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 9 ρξφληα θαη 4 κήλεο, νη νπνίνη θάιππηαλ έλα 

επξχ θάζκα αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ θαζψο θαη κηα πνηθηιία θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ. 
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2.4. Δξεπλεηηθή Μέζνδνο 

Ζ κέζνδνο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο επηιέρζεθε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Σχκθσλα κε ηνπο Cohen et. Al. (2008) κία κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα πνπ ζρεδηάδεηαη γηα λα ζθηαγξαθήζεη κία 

γεληθφηεξε θαηάζηαζε. Οη κειέηεο πεξίπησζεο, πέξα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

έρνπλ θαζψο δελ είλαη εχθνιν λα ππνβιεζνχλ ζε επαλέιεγρν θαη έηζη κπνξεί λα είλαη 

επηιεθηηθέο θαη ππνθεηκεληθέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη 

γεληθεχζηκα, επηθεληξψλνληαη ζε αηνκηθά δξψληα ππνθείκελα θαη πξνζπαζνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηα γεγνλφηα. Σπληζηνχλ κηα 

απφπεηξα ζθηαγξάθεζεο ηνπ πινχηνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο απνηππψλνληαο 

ηηο πεξίπινθεο θαη δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, γεγνλφησλ θαη 

άιισλ παξακέηξσλ ζε κηα κνλαδηθή πεξίπησζε.  

Μέζα απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο έγηλε κία πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη καζεηέο γηα 

ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Δπίζεο, πξφθεηηαη θαη γηα κηα έξεπλα παξέκβαζεο 

αθνχ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κία δίκελε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ είρε ζηφρν ηε δηδαζθαιία πξαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

αλαζεψξεζεο ψζηε νη καζεηέο λα παξάγνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα θείκελα.  

Ζ παξνχζα έξεπλα βαζίδεηαη ηφζν ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ φζν θαη ζηελ 

παξαηήξεζε κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηελ θαηαγξαθή ζε εκεξνιφγην ησλ δηαπηζηψζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ καζεκάησλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ, ηα γξαπηά θείκελα πνπ παξήγαγαλ νη 

καζεηέο απνηεινχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο. Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

γξάςνπλ αηνκηθά δχν αθεγεκαηηθά θείκελα, έλα αξρηθφ θαη έλα ηειηθφ.  

Ζ αθήγεζε είλαη ην θεηκεληθφ είδνο κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε δεδνκέλνπ φηη 

είλαη έλα είδνο νηθείν ζηα παηδηά, εθφζνλ είλαη εμνηθεησκέλα απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο 

αιιά θαη ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ ζπγγξαθή απιψλ 

αθεγεκαηηθψλ ηζηνξηψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη πην εχθνιε 

απφ φ,ηη ε παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ θαη επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ (Σπαληηδάθεο, 
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2010). Έηζη, επηιέρζεθε γηα ην pre θαη ην posttest ε ζπγγξαθή παξακπζηνχ. Τν 

παξακχζη είλαη έλα είδνο αθήγεζεο πνπ, εθηφο απφ ην φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, είλαη απφιπηα νηθείν θαη επράξηζην ζηα παηδηά θαζψο 

πξνζθέξεη ςπραγσγία (Γεσξγηάδνπ θ.ά., 2008). Μέζα απφ ρηνπκνξηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ελζαξξχλεη θαη θεξδίδεη ηνπο καζεηέο. Γεκηνπξγεί έλα επράξηζην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο, ζπάεη ηε κνλνηνλία θαη εληζρχεη ηε ζεηηθή δηάζεζε θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηε γλψζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Αξράθεο & Τζάθσλα, 2011).  

 

2.5. Τιηθά 

Ωο pretest, ην αξρηθφ θείκελν πνπ παξήγαγαλ νη καζεηέο πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, επηιέρζεθε κία δξαζηεξηφηεηα γξαπηήο έθθαζεο απφ ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ επηινγή απηή δελ ήηαλ ηπραία θαζψο ζηφρνο καο ήηαλ λα 

εμεηάζνπκε θαηά πφζν νη δξαζηεξηφηεηεο γξαπηήο έθθξαζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή απνηεζκαηηθψλ θεηκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ζέιακε 

λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ε δηαηχπσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

είλαη ζαθήο, αλαθέξεηαη ζηνλ ζθνπφ θαη ζηνλ απνδέθηε ηνπ κελχκαηνο θαη θπξίσο 

αλ, θαηά πφζν θαη κε πνηνπο ηξφπνπο νδεγεί ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ην 

παξαγφκελν θείκελφ ηνπο. Έηζη, επηιέμακε απφ ην Βηβιίν Μαζεηή ηελ 6
ε
 

δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ηεο 9
εο

 ελφηεηαο, ε νπνία δεηά απφ ηνπο 

καζεηέο λα αθεγεζνχλ γξαπηά ην παξακχζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο «απφ ηελ 

αλάπνδε». Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ λα 

απνηειέζεη ην αξρηθφ θείκελν ησλ καζεηψλ δηφηη φινη νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηα παξακχζηα.  

Ωο posttest, ην ηειηθφ θείκελν πνπ παξήγαγαλ νη καζεηέο κεηά ην πέξαο ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, επηιέρζεθε λα είλαη θαη απηφ αθεγεκαηηθφ θείκελν γηα λα 

κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δχν παξαγφκελα θείκελα θαη λα εληνπηζηεί ε 

πηζαλή πνξεία βειηίσζεο ησλ καζεηψλ. Τν ζέκα απηνχ ηνπ θεηκέλνπ πξνέθπςε απφ 

ηε ζεκαηηθή πνπ επεμεξγαζηήθακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Οη καζεηέο 

ζπκθψλεζαλ λα γξάςνπλ ν θαζέλαο έλα παξακχζη κε ζέκα ηνπο πιαλήηεο θαη ην 
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δηάζηεκα, ην ζέκα πνπ επεμεξγαζηήθακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην βηβιίν κε ηα παξακχζηα  ηεο ηάμεο ηνπο γηα ην δηάζηεκα.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζην pretest, πνπ είλαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, δελ νξίδεηαη ζηελ εθθψλεζε ν απνδέθηεο θαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ («Σν παξακχζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο είλαη γλσζηφ ζε 

φινπο ζαο. Αλ ζαο έιεγαλ λα θηηάμεηε ην παξακχζη «απφ ηελ αλάπνδε», λα θάλεηε 

δειαδή ηνλ ιχθν «θαιφ» θαη ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα έλα «θαθφ» θνξίηζη, ζα ηα 

θαηαθέξλαηε;»). Αληίζεηα, ζην posttest νη καζεηέο φξηζαλ σο απνδέθηεο ησλ 

παξακπζηψλ ηνπο ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ηάμεο θαη σο ζθνπφ ηε ζπγγξαθήο ηνπ 

παξακπζηνχ ηε δεκηνπξγία ελφο βηβιίνπ κε παξακχζηα γηα ην δηάζηεκα.  

Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη 

ζην pretest θαη ζην posttest λα κε ζβήζνπλ ηίπνηα απφ ην θείκελφ ηνπο αιιά λα 

δηαγξάςνπλ φ,ηη ζέινπλ λα βειηηψζνπλ θαη απφ πάλσ, ή δίπια ή κε αζηεξάθη λα 

ζεκεηψζνπλ ηελ αιιαγή.  

Όζνλ αθνξά ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή, κέζα απφ ηελ αλνηρηή 

παξαηήξεζε έγηλε κία πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζνχλ νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη 

καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη θπξίσο κε ηελ αλαζεψξεζε.  

 

2.6. Γεληθό πιαίζην παξέκβαζεο 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ 

ελφο δεκφζηνπ ζρνιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη δηήξθεζε πεξίπνπ 2 κήλεο θαζψο 

μεθίλεζε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2016 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 14 Ηνπλίνπ 2016.  

Ζ παξέκβαζε, πνπ ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε, επξφθεηην γηα αλνηρηή 

δηδαζθαιία (Αξράθεο, 2005), πνπ ελψ είρε σο έλα γεληθφ πιαίζην ηελ αλάιπζε θαη 

ηελ εμήγεζε κε παξαδείγκαηα ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο 

ηεο αθήγεζεο κε ζηφρν ηελ αλαζεψξεζε, εληνχηνηο δελ ήηαλ πξναπνθαζηζκέλε 

θαζψο θαηεπζχλνληαλ θάζε θνξά απφ ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

Καζεκεξηλά πξνέθππηαλ δηάθνξα δεηήκαηα πνπ δηακφξθσλαλ ηελ εμέιημε ηεο 

πνξείαο ηεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.  
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Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο θαη επηθνηλσληαθήο - ιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο 

(Φαξαιακπφπνπινο & Φαηδεζαββίδεο, 1997. Κσζηνχιε, 2001). Σχκθσλα κε απηέο 

ηηο αξρέο, ην θείκελν είλαη ε βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ, ππάξρνπλ δηαθξηηά 

είδε ιφγνπ θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ηε δηθή ηνπ δνκή θαη νη γισζζηθέο κνλάδεο πνπ 

απαξηίδνπλ ην θείκελν βξίζθνληαη ζε αληηζηνίρηζε κε ην άκεζν επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999). Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, γεληθά, ελψ ε 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηελ θεηκεληθή επηθνηλσλία, κέζσ ηεο 

δφκεζεο δηαθξηηψλ κεηαμχ ηνπο θεηκεληθψλ εηδψλ, εηδηθφηεξα (Φαηδεινπθά-Μαπξή, 

2008). Μειεηά ηε γιψζζα ησλ θεηκέλσλ φρη ηφζν απφ πιεπξάο ινγνηερληθφηεηαο 

αιιά ππφ ην πξίζκα ηεο θεηκεληθφηεηαο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη ε γισζζηθή 

ζπλνρή θαη ε λνεκαηηθή ζπλεθηηθφηεηα (Μαηζαγγνχξαο, 2001).  

Δπίζεο, ε παξέκβαζε αμηνπνίεζε ζηνηρεία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

θαζψο νη καζεηέο δνχιεςαλ ζε νκάδεο ησλ 4-5 κειψλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Μέζα απφ απηή ηε ζπλεξγαζία ηα παηδηά 

θαηαθηνχλ θαη αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηε γλψζε θαη ελεξγνπνηνχλ ηε ζθέςε ηνπο. 

(Μαηζαγγνχξαο, 2000. Γεξβίζεο, 1998). Σχκθσλα κε ην νκαδνθεληξηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο, ην ζχγρξνλν ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο, ζέηεη ηνπο καζεηέο ζην 

επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο σο ζπγθξνηεκέλε κηθξν – νκάδα θαη φρη σο άηνκα. Τν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεσξεί πσο ε γλψζε είλαη θνηλσληθή νληφηεηα θαη γίλεηαη 

αηνκηθφ θηήκα κέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε ζπιινγηθέο κνξθέο 

αιιεινεπηθνηλσλίαο (Μαηζαγγνχξαο, 2006). Ζ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία 

ππνζηεξίδεη ηηο απζεληηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο θαη φρη 

απιήο θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο δηδαζθαιίαο (Γεξβίζεο, 

1998). Αθφκα, ππνγξακκίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ 

ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο, ζηνηρεία πνπ ηα ζεσξεί σο πιαίζην πξαγκάησζεο ηεο 

κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2003). Ζ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία είλαη ε δηδαζθαιία 

πνπ εμαζθαιίδεη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηε δπλαηφηεηα γηα εληζρπκέλε δξάζε, 

ππεπζπλφηεηα θαη ζπλεξγαζία θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
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επηηπγράλνληαη κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ  ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν 

θαη ζηηο απνθάζεηο (Κνζζπβάθε, 2003). Ο φξνο «ζπκκεηνρή» ησλ καζεηψλ 

παξαπέκπεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά γηα ζέκαηα πνπ 

ηα αθνξνχλ θαη ηα βηψλνπλ θαζεκεξηλά (Tresender, 1997 ζην Απγεηίδνπ, 2014). 

Σπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζεκαίλεη ηηο επθαηξίεο πνπ 

έρνπλ ηα παηδηά: α) λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, β) λα ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, 

γ) λα παίξλνπλ κέξνο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη δ) λα ζπλαπνθαζίδνπλ 

καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ (Απγεηίδνπ, 

2014).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο νη καζεηέο κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία 

πνηθίισλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ πξψηα εμνηθεηψζεθαλ κε ηε δνκή ηεο αθήγεζεο 

θαη έπεηηα ήξζαλ ζε επαθή κε πξαθηηθέο αλαζεψξεζεο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ. 

Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο αθνχ πξψηα επέιεμαλ κε απφιπηε πιεηνςεθία ην δηάζηεκα – 

ζχκπαλ σο ην ζέκα πνπ ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ, δηάβαζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο κία πιεζψξα αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ γηα ην δηάζηεκα – 

ζχκπαλ απφ ινγνηερληθά βηβιία («Οη ηξεηο αζηξνλαχηεο», «Ταμίδηα πέξα απφ ην 

δηάζηεκα», «Ο πιαλήηεο ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ», «Ο Δέ απφ ηα άζηξα» 

θαη « ν κηθξφο Πξίγθηπαο»).  

Ζ επαθή κε ηα αθεγεκαηηθά θείκελα ζηφρεπε ζην λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δνκή 

ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, λα γλσξίζνπλ ηε κηθξνδνκή θαη ηε καθξνδνκή θαη πψο 

κπνξνχλ λα ηελ αιιάμνπλ, λα κειεηήζνπλ ζηνηρεία ζχληαμεο, ζπλνρήο 

ζπλεθηηθφηεηαο θαη πξνζεηηθφηεηαο. Με άιια ιφγηα κέζα απφ ηελ παξέκβαζε ζηφρνο 

ήηαλ λα γίλνπλ ζπδεηήζεηο γηα ηε δνκή ηεο αθήγεζεο, λα ηε κειεηήζνπλ θαη λα 

κάζνπλ κέζα απφ απηή λα θάλνπλ αλαζεψξεζε ζε φια ηα επίπεδα, θάλνληαο ζηα 

θείκελά ηνπο ηφζν επηθαλεηαθέο φζν θαη βαζχηεξεο αιιαγέο.  

Έπεηηα, κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ινγνηερληθψλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ κε 

ζέκα ην δηάζηεκα – ζχκπαλ θαη αθνχ πήξαλ ηδέεο απφ ηα απνζπάζκαηα ησλ 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ πνπ κειέηεζαλ, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ κε ηηο 

νκάδεο ηνπο κία ηζηνξία γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηαηλίαο πνπ ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

γηα ην δηάζηεκα – ζχκπαλ. Σπγθεθξηκέλα, απφ ηηο νκαδηθέο παξαγφκελεο ηζηνξίεο πνπ 
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ζα πξνέθππηαλ ζα επέιεγαλ απηή πνπ ζα ηνπο ελζνπζίαδε πεξηζζφηεξν γηα λα 

απνηειέζεη ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο ηνπο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγγξαθήο ηεο ηζηνξίαο νη 21 καζεηέο/ηξηεο ρσξίζηεθαλ 

ζε 5 αλνκνηνγελείο νκάδεο σο πξνο ην θχιν θαη ηελ επίδνζε. Γειαδή, ζε θάζε νκάδα 

ζπκκεηείραλ καζεηέο ηφζν κε επρέξεηα ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε φζν θαη 

παηδηά πνπ αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο. Τα κέιε ηεο θάζε νκάδαο θιήζεθαλ λα 

γξάςνπλ ηε δηθή ηoπο εθδνρή ηνπ ζελαξίνπ, αθνχ πξψηα ζπδήηεζαλ φινη καδί ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζπλαπνθάζηζαλ γηα ηνπο ήξσεο πνπ ζα πεξηείρε, ηα νλφκαηά 

ηνπο, ην πξφβιεκα πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ θαη πψο ζα κπνξνχζε απηφ λα ιπζεί. Απηά 

ηα ζηνηρεία ήηαλ θνηλά ζε φιεο ηηο ηζηνξίεο ελψ απηέο δηαθνξνπνηήζεθαλ  σο πξνο 

ηελ εμέιημε ησλ επεηζνδίσλ, φπνπ πεξηιάκβαλαλ δξάζεηο φρη πάληα ζηνπο ίδηνπο 

πιαλήηεο, θαη σο πξνο ηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο (πέηπρε ή φρη ην ζρέδην ησλ εξψσλ γηα 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο). Σην ηέινο, ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε ηελ ηζηνξία 

ηεο ζηελ νινκέιεηα θαη επέιεμαλ ςεθίδνληαο ηελ θαιχηεξε ηζηνξία πνπ ζα 

απνηεινχζε ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο ηνπο.  

Τα κέιε ησλ νκάδσλ ζπλέγξαςαλ αξρηθά ηελ ηζηνξία, ηελ νπνία βειηίσλαλ 

ζηαδηαθά. Πξνρψξεζαλ ζε μερσξηζηέο αλαζεσξήζεηο σο πξνο ην πιαίζην, σο πξνο 

ηελ πινθή θαη σο πξνο ηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ δηαξθή ζπδήηεζε, δηάινγν, 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηνλ απνδέθηε φζν θαη ην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηεο ηζηνξίαο ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1. Ζ αμηνιόγεζε ησλ παξαγόκελσλ θεηκέλσλ  

Τφζν ην αξρηθφ φζν θαη ην ηειηθφ παξαγφκελν θείκελν αμηνινγήζεθαλ σο 

πξνο ηελ αλαζεώξεζε θαη σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ θεηκέλσλ.  

Ζ αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ αλαζεώξεζε έγηλε κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

αλαζεσξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν θαη ηε ζέζε (Lindgren & Sullivan, 2006 ζην 

Σπαληηδάθεο, 2010.  Dix, 2006). Τα δχν θείκελα εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηα είδε ηεο 

εμσηεξηθήο αλαζεψξεζεο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε απηά, φπσο: 

 αληηθαηάζηαζε ιέμεωλ, πξνηάζεωλ, παξαγξάθωλ,  

 πξνζζήθε ιέμεωλ, πξνηάζεωλ, παξαγξάθωλ,  

 δηαγξαθή ιέμεωλ, πξνηάζεωλ, παξαγξάθωλ, 

 κεηαθίλεζε ιέμεωλ, πξνηάζεωλ, παξαγξάθωλ, 

 παξαγξαθνπνίεζε, 

 αιιαγέο ζηε γξακκαηηθή, 

 αιιαγέο ζηε ζύληαμε, 

 αιιαγέο ζηα ζεκεία ζηίμεο θαη 

 δηόξζωζε νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ. 

Ζ αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ παξαγφκελσλ 

θεηκέλσλ έγηλε κε γλψκνλα ηελ αμηνιφγεζε πνπ πξνηείλνπλ ν Μαηζαγγνχξαο (2001) 

θαη ν Σπαληηδάθεο (2008), ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα γξαπηφ θείκελν κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο, παξαγξάθνπ θαη ζπλνιηθήο δνκήο ηνπ 

θεηκέλνπ. Δπνκέλσο, ηα θείκελα αμηνινγήζεθαλ σο πξνο:   

 ηε δνκή,  

 ην πεξηερόκελν,  
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 ηε ζύληαμε,  

 ην ιεμηιόγην θαη  

 ηελ νξζνγξαθία.  

Έλα θείκελν έρεη ζπλεθηηθή δνκή αλ έρεη φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ είδνπο 

ηνπ νξγαλσκέλα ζε ινγηθή ζεηξά (Μαηζαγγνχξαο, 2001). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δνκήο ησλ θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε σο θξηηήξην ηα ζηνηρεία ηεο ππεξδνκήο ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ θεηκεληθνχ είδνπο, ζην νπνίν αλήθνπλ ηα θείκελα. Έηζη, ε δνκή ησλ 

θεηκέλσλ αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο ησλ 

ηζηνξηψλ (Stein & Glenn, 1979 ζην Μαηζαγγνχξαο 2001). Αξρηθά, αμηνινγήζακε ηε 

δνκή ηνπ θεηκέλνπ ζπλνιηθά, ωο πξνο ην πιαίζην, ηελ πινθή θαη ηε ιύζε, θαη ζηε 

ζπλέρεηα αμηνινγήζακε ηε δνκή ησλ επεηζνδίσλ σο πξνο ηε ζπλνρή (πψο 

ζπλδένληαη νη πξνηάζεηο κέζα ζην επεηζφδην) θαη ηε ζπλεθηηθόηεηα (πψο ζπλδένληαη 

ηα επεηζφδηα κεηαμχ ηνπο) θαζψο θαη ην αλ ε ηζηνξία αθνινπζνχζε ηνλ ρξνληθφ ή 

αηηηαθφ άμνλα. 

Σηε ζπλέρεηα, αμηνινγήζεθε ην πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε ηε δνκή. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εμεηάζηεθε ην αλ ηα 

θείκελα πεξηείραλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Τν 

πεξηερφκελν αμηνινγήζεθε βάζεη ηξηψλ ζηνηρείσλ α) ηεο γλεζηφηεηαο, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην αλ ε ηζηνξία πεξηέρεη ελδηαθέξνληα θαη απξνζδφθεηα ζηνηρεία, β) 

ηεο ζπλάθεηαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζπλνρή κεηαμχ ησλ επεηζνδίσλ θαη ζην αλ 

φιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη γ) ηνπ 

γισζζηθνχ χθνπο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο θαη 

γξακκαηηθήο δνκήο (Σπαληηδάθεο, 2008). Έηζη, ηα θείκελα νκαδνπνηήζεθαλ ζε 4 

νκάδεο, φπνπ ζηελ 1
ε
 νκάδα ηαμηλνκήζεθαλ ηα θείκελα κε κε επαξθέο πεξηερφκελν, 

ζηε 2
ε
 νκάδα ηαμηλνκήζεθαλ ηα θείκελα κε κέηξην πεξηερφκελν, ζηελ 3

ε
 νκάδα κε 

ηθαλνπνηεηηθφ πεξηερφκελν θαη ζηελ 4
ε
 νκάδα κε επαξθέο πεξηερφκελν. 

Η ζύληαμε – κνξθνινγία ησλ θεηκέλσλ αμηνινγήζεθε κε βάζεη ην θαηά πφζν 

θπξηάξρεζε ζηα θείκελά ηνπο ε παξαηαθηηθή ή ππνηαθηηθή παξάηαμε, ην αζχλδεην 

ζρήκα, ε ρξήζε επζχ θαη πιάγηνπ ιφγνπ, παξνκνηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ. 
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Όζνλ αθνξά ην ιεμηιόγην, αμηνινγήζεθε ε πνηθηιία ησλ ιέμεσλ, νη 

δηαθνξεηηθέο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο. Δμεηάζηεθε ν πινχηνο ηνπ 

ιεμηινγίνπ, ην θαηά πφζν νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ απιέο ιέμεηο ή ιέμεηο 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο ή πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο ιέμεηο θαη ην θαηά πφζν 

επελέιαβαλ ηηο ίδηεο ιέμεηο, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε γισζζνπελίαο. Έηζη, ηα 

θείκελα νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 νκάδεο, φπνπ ζηελ 1
ε
 νκάδα ην πεξηερφκελν 

αμηνινγήζεθε σο θησρφ – απιφ, ζηε 2
ε
 νκάδα σο θαιφ θαη ζηελ 3

ε
 νκάδα σο πνιχ 

θαιφ.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξζνγξαθίαο θαηακεηξήζεθαλ νη ιέμεηο ηνπ θάζε 

θεηκέλνπ ρσξηζηά θαη εληνπίζηεθαλ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε ζε θάζε θείκελν. Έπεηηα, 

απφ ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ αθαηξέζεθε ην ζχλνιν ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ θαη ε 

δηαθνξά δηαηξέζεθε κε ην  ζχλνιν ησλ ιέμεσλ επί 100. (Γείθηεο Οξζνγξαθίαο = 

Σχλνιν Λέμεσλ – Σχλνιν Λαζψλ / Αξηζκφ Λέμεσλ x 100). Όζν ν δείθηεο ηεο 

νξζνγξαθίαο πιεζίαδε πξνο ην 100, ηφζν πην νξζνγξαθεκέλν ζεσξνχληαλ ην 

θείκελν.  

Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη δχζθνιν λα 

αμηνινγεζνχλ αληηθεηκεληθά (Μαηζαγγνχξαο, 2001 ζην Σπαληηδάθεο 2008). Ωζηφζν, 

έγηλε πξνζπάζεηα ηα παξαγφκελα θείκελα ησλ καζεηψλ λα αμηνινγεζνχλ κε φζν πην 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν γηλφηαλ.  

 

3.2. Ζ αλάιπζε ησλ αξρηθώλ παξαγόκελσλ θεηκέλσλ (pretest) 

Οη καζεηέο παξήγαγαλ αηνκηθά ην παξακχζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο απφ ηελ 

αλάπνδε, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην Βηβιίν Μαζεηή, 

θαηά ην πξψην δηδαθηηθφ δίσξν ηεο Γιψζζαο ζηηο 30 Μαξηίνπ 2016. Τα θείκελα 

αξηζκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ καζεηψλ θαη αμηνινγήζεθαλ 

ηφζν σο πξνο ηελ αλαζεψξεζε θαη φζν σο πξνο ηελ πνηφηεηα (βι. Παξάξηεκα 2) 

Όζνλ αθνξά ηελ αλαζεώξεζε, κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 21 

αξρηθψλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ αλαγλσξίζηεθαλ νη εμήο αλαζεσξήζεηο: 

αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ, αληηθαηάζηαζε πξνηάζεσλ, πξνζζήθε ιέμεσλ, πξνζζήθε 

πξνηάζεσλ, δηαγξαθή ιέμεσλ, δηαγξαθή πξνηάζεσλ, δηαγξαθή παξαγξάθσλ, 
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δηεπθξηλήζεηο σο πξνο ηελ παξαγξαθνπνίεζε, αιιαγή ζχληαμεο, ζεκεία ζηίμεο θαη 

νξζνγξαθία (βι. Παξάξηεκα 1, Πίλαθαο 1.1). Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλεο νη ζπλνιηθέο αλαζεσξήζεηο 

ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ, νη πεξηζζφηεξεο αλαζεσξήζεηο αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο 

νξζνγξαθίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1 

 

Αλη. = Αληηθαηάζηαζε 

Πξ. = Πξνζζήθε 

Γηα. = Γηαγξαθή 

Πα. = Παξαγξαθνπνίεζε 

Γξ.= Γξακκαηηθή 

Αι. Σπ.= Αιιαγή Σχληαμεο 

Σε. Ση. = Σεκεία Σηίμεο 

 

34

17

38

91111
19

74

Σσνολικές αναθεωρήσεις αρτικών κειμένων

Αντ.

Πρ.

Δια.

Πα.

Γρ.

Αλ. υ.

θ. τ.

Ορ.
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Οξ. = Οξζνγξαθία 

 

Σρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε, αλαγλσξίζηεθαλ ζπλνιηθά ζηα αξρηθά 

θείκελα 30 αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ θαη 4 αληηθαηαζηάζεηο πξνηάζεσλ. Οη 

αληηθαηαζηάζεηο ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο κε ζβήζηκν ηεο ιέμεο ή πξφηαζεο 

κε γξακκή θαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε λέα ιέμε ή πξφηαζε απφ πάλσ ή ζην πιάη (βι. 

Δηθφλα 3.1). Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ, ζε 8 απφ ηα 21 

αξρηθά θείκελα δελ έγηλε θακία αληηθαηάζηαζε ιέμεο. Σε 8 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα 

παξαηεξήζεθαλ 1 – 2 αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ, ζε 4 αξρηθά θείκελα ζεκεηψζεθαλ 3 – 

4 αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ θαη ζε 1 κφιηο θείκελν έγηλαλ 5 αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ. Τα 

είδε ηεο αληηθαηάζηαζεο ιέμεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ήηαλ θπξίσο 

αληηθαηαζηάζεηο νπζηαζηηθώλ θαη ξεκάηωλ θαη ιηγφηεξν αληηθαηαζηάζεηο 

ζπλδέζκωλ, επηζέηωλ, πξνζέζεωλ, άξζξωλ, επηξξεκάηωλ θαη αληωλπκηώλ. Όζνλ 

αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε πξνηάζεσλ, ζε 18 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα δελ έγηλε 

θακία αληηθαηάζηαζε πξφηαζεο. Σε 3 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα παξαηεξήζεθε απφ 1 

– 2 αληηθαηαζηάζεηο πξνηάζεσλ.   

 

 

 

 

 

 

               

Δηθφλα 3.1 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζζήθε αλαγλσξίζηεθαλ ζηα 21 αξρηθά θείκελα 15 

πξνζζήθεο ιέμεσλ θαη 2 πξνζζήθεο πξνηάζεσλ. Οη πξνζζήθεο ζεκεηψζεθαλ απφ 
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ηνπο καζεηέο  κε ζηαπξφ (+) ή κε αζηεξάθη (*) ή κε βειάθη  (        ) (βι. Δηθφλα 3.2). 

Σπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ πξνζζήθε ιέμεσλ, ζε 12 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα 

δελ έγηλε θακία πξνζζήθε ιέμεο, ζε 7 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα παξαηεξήζεθε 1 

πξνζζήθε ιέμεο θαη ζε 2 αξρηθά θείκελα ζεκεηψζεθαλ 4 πξνζζήθεο ιέμεσλ. Τα είδε 

ηεο πξνζζήθεο ιέμεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηα 21 αξρηθά θείκελα ήηαλ θπξίσο 

πξνζζήθεο ξεκάηωλ, ζπλδέζκωλ θαη πξνζέζεωλ θαη ιηγφηεξν επηζέηωλ, 

αληωλπκηώλ θαη αξλεηηθώλ κνξίωλ. Σρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε πξνηάζεσλ, ζε 19 

απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα δελ έγηλε θακία πξνζζήθε πξφηαζεο θαη ζε κφιηο 2 αξρηθά 

θείκελα ζεκεηψζεθαλ απφ 1 πξνζζήθε πξφηαζεο.  

 

 

 

Δηθφλα 3.2 

 

Όζνλ αθνξά ηε δηαγξαθή, αλαγλσξίζηεθαλ ζηα 21 αξρηθά θείκελα 25 

δηαγξαθέο ιέμεσλ, 12 δηαγξαθέο πξνηάζεσλ θαη 1 δηαγξαθή παξαγξάθνπ, νη 

νπνίεο ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο κε έλα (Φ) ή ηξαβψληαο γξακκή (βι. Δηθφλα 

3.3). Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε δηαγξαθή ιέμεσλ, ζε 7 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα 

δελ ζεκεηψζεθε θακία δηαγξαθή ιέμεο, ζε 11 αξρηθά θείκελα ζεκεηψζεθαλ 1 – 2 

δηαγξαθέο ιέμεσλ θαη ζε 3 θείκελα θαηαγξάθεθαλ 3 – 4 πξνζζήθεο ιέμεσλ. Τα είδε 

ηεο δηαγξαθήο ιέμεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ είλαη θπξίσο δηαγξαθέο ζπλδέζκωλ θαη 

νπζηαζηηθώλ. Μεξηθέο αθνξνχλ ξήκαηα, επηξξήκαηα θαη αδύλαηνπο ηύπνπο 

πξνζωπηθώλ αληωλπκηώλ θαη ειάρηζηεο άξζξα, πξνζέζεηο θαη επηθωλήκαηα. 

Σρεηηθά κε ηε δηαγξαθή πξνηάζεσλ, ζε 14 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα δελ έγηλε 

θακία δηαγξαθή πξφηαζεο, ζε 4 αξρηθά θείκελα θαηαγξάθεθαλ 2 - 3 δηαγξαθέο 

πξνηάζεσλ θαη ζε 3 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα εληνπηζηεθε 1 δηαγξαθή πξφηαζεο. 

Τέινο, αλαθνξηθά κε ηε δηαγξαθή παξαγξάθσλ, ζε 20 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα 

δελ θαηαγξάθεθε θακία δηαγξαθή παξαγξάθνπ θαη κφιηο ζε 1 θείκελν έγηλε 1 

δηαγξαθή παξαγξάθνπ.  
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Δηθφλα 3.3 

 

Σρεηηθά κε ηηο αιιαγέο σο πξνο ηελ παξαγξαθνπνίεζε αλαγλσξίζηεθαλ 

ζπλνιηθά 9 βειηηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηεπθξίλεζε λέαο παξαγξάθνπ. Γειαδή, 

νη καζεηέο ζην ζεκείν πνπ ήζειαλ λα αιιάμνπλ παξάγξαθν ζεκείσζαλ έλα «Π» ή 

μαλαέγξαςαλ ηελ αληίζηνηρε θξάζε/πξφηαζε αθήλνληαο εζνρή (βι. Δηθφλα 3.4). 

Δηδηθφηεξα, ζε 14 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα δελ ζεκεηψζεθε θακία αιιαγή σο πξνο 

ηελ παξάγξαθν θαη ζε 7 αξρηθά θείκελα έγηλαλ 1 – 2 αιιαγέο.  

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.4 

 

Αλαθνξηθά κε ηε γξακκαηηθή, ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθά ζηα 21 αξρηθά 

θείκελα κφλν 11 βειηηψζεηο. Σπγθεθξηκέλα, ζε 10 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα δελ έγηλε 

θακία βειηίσζε σο πξνο ηε γξακκαηηθή θαη ζε 11 θείκελα ζεκεηψζεθαλ 1 – 2 

βειηηψζεηο. Όζνλ αθνξά ηα είδε ησλ γξακκαηηθώλ βειηηώζεσλ, ζεκεηψζεθαλ 

θπξίσο αιιαγέο ζε ρξόλνπο ξεκάηωλ, ζε πξόζωπα ξεκάηωλ θαη ζε ζπιιαβηζκό 

ιέμεωλ θαη εληνπίζηεθαλ ειάρηζηεο βειηηψζεηο ζε πηώζεηο θαη γέλε άξζξωλ θαη 
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αληωλπκηώλ θαη βειηηώζεηο ωο πξνο ηνπο θαλόλεο γξαθήο ιέμεωλ κε ηνλ ρσξηζκφ 

ελσκέλσλ ιέμεσλ ζε δχν ρσξηζηέο.  

Διάρηζηεο αιιαγέο παξαηεξήζεθαλ σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ζύληαμεο, 

θαζψο ζε 15 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα δελ εληνπίζηεθε θακία αιιαγή ζηε ζχληαμε  

θαη ζε 6 θείκελα έγηλαλ 1 -2 αιιαγέο. Οη αιιαγέο ζηε ζχληαμε  αθνξνχζαλ θπξίσο 

ηελ αιιαγή ηεο παξαηαθηηθήο ζχλδεζεο ζε ππνηαθηηθή θαη 1 κφλν αιιαγή 

ζεκεηψζεθε γηα ηελ εηζαγσγή αζύλδεηνπ ζρήκαηνο.  

Όζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο σο πξνο ηα ζεκεία ζηίμεο εληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά 

19 βειηηψζεηο ζηα 21 αξρηθά θείκελα (βι. Δηθφλα 3.5). Σε 12 απφ ηα 21 αξρηθά 

θείκελα δελ ζεκεηψζεθε θακία αιιαγή σο πξνο ηε ζηίμε ελψ ζηα ππφινηπα 9 αξρηθά 

θείκελα ζεκεηψζεθαλ ειάρηζηεο αιιαγέο, 1 – 3 βειηηψζεηο. Όζνλ αθνξά ηα είδε ησλ 

αιιαγώλ σο πξνο ηα ζεκεία ζηίμεο, εληνπίζηεθαλ αιιαγέο θπξίσο ζε ηφλνπο θαη 

θφκκαηα Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξεο δηνξζψζεηο έγηλαλ ζε ηόλνπο θαη ζε θόκκαηα. 

Οη αιιαγέο σο πξνο ηνλ ηνληζκφ αθνξνχζαλ θπξίσο ηε δηφξζσζε ηφλνπ ζηε ζσζηή 

ζπιιαβή θαη ιηγφηεξν ηε δηαγξαθή ηφλνπ απφ κνλνζχιιαβε ζπιιαβή. Οη δηνξζψζεηο 

ζηα θφκκαηα αθνξνχζαλ θπξίσο δηαγξαθέο θνκκάησλ θαη ιηγφηεξν ηελ πξνζζήθε 

θφκκαηνο. Διάρηζηεο βειηηψζεηο αθνξνχζαλ ηηο παύιεο γηα ην δηάινγν είηε σο 

δηαγξαθή είηε σο πξνζζήθε παχιαο θαη 1 δηφξζσζε αθνξνχζε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ αγγιηθνχ εξωηεκαηηθνύ ζε ειιεληθφ. 

 

 

 

Δηθφλα 3.5 

 

Σηα πεξηζζφηεξα θείκελα παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο σο πξνο ηελ νξζνγξαθία, 

θαζψο ζεκεηψζεθαλ 74 ζπλνιηθά αιιαγέο ζηα 21 αξρηθά θείκελα (βι. Δηθφλα 3.6). 

Δηδηθφηεξα, ζε 1 θείκελν δελ έγηλε θακία δηφξζσζε νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ. Σε 15 απφ 

ηα 21 αξρηθά θείκελα έγηλαλ ειάρηζηεο βειηηψζεηο, θαζψο θαηαγξάθεθαλ 1 – 4 

αιιαγέο σο πξνο ηελ νξζνγξαθία, ζε 4 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα έγηλαλ ζπρλφηεξα 
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βειηηψζεηο, θαζψο ζεκεηψζεθαλ 5 – 7 δηνξζψζεηο θαη ζε 1 θείκελν έγηλαλ 

ζπζηεκαηηθά δηνξζψζεηο νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ, θαζψο εληνπίζηεθαλ 13 βειηηψζεηο.  

Σρεηηθά κε ηα είδε ησλ νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ πνπ δηνξζψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, 

απηά αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ θαηαιεθηηθή νξζνγξαθία ξεκάηωλ θαη νπζηαζηηθώλ, 

ηε δηόξζωζε γξακκάηωλ από πεδό ζε θεθαιαίν θαη ην αληίζεην θαη 

αληηθαηαζηάζεηο γξακκάηωλ από ιάζε εθ παξαδξνκήο ή γηα πεξηζζόηεξν 

επαλάγλωζηεο ιέμεηο. Αξθεηέο βειηηψζεηο έγηλαλ ζηε ζεκαηηθή νξζνγξαθία 

ξεκάηωλ θαη νπζηαζηηθώλ θαη ειάρηζηεο βειηηψζεηο αθνξνχζαλ ηηο θαηαιήμεηο 

άξζξωλ, επηζέηωλ, αληωλπκηώλ, ην ζέκα ζπλδέζκωλ θαη δηαγξαθέο ηειηθώλ 

ζπκθώλωλ (-λ θαη –ο).  

 

 

 

 

Δηθφλα 3.6 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ησλ θεηκέλσλ, ηα θείκελα αμηνινγήζεθαλ σο πξνο 

ηε δνκή, ην πεξηερφκελν, ην ιεμηιφγην, ηε ζχληαμε θαη ηελ νξζνγξαθία.  

Ζ δνκή ησλ θεηκέλσλ αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο  

γξακκαηηθήο ησλ ηζηνξηψλ. Σπγθεθξηκέλα:  

 Ωο πξνο ην πιαίζην, ζε φια ηα θείκελα δίλνληαλ ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη νη 

ήξσεο ηεο ηζηνξίαο ελψ ζε 12 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα παξαιείθζεθε ε 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (βι. Παξάξηεκα 1, Πίλαθαο 3.2.). Σηα πεξηζζφηεξα 

θείκελα ν ηφπνο ηεο ηζηνξίαο αλαθέξεηαη σο «έλα δάζνο – ιηβάδη», ν ρξφλνο 

αλαθέξεηαη αφξηζηα κε ηε θξάζε «κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ» θαη γίλεηαη απιή 

αλαθνξά ησλ εξψσλ ρσξίο λα πεξηγξάθνληαη εμσηεξηθά θαη σο πξνο ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο κε ιεπηνκέξεηεο θαη λα δηθαηνινγνχληαη νη ραξαθηεξηζκνί 

ηνπο (θαιφο ιχθνο θαη θαθή Κνθθηλνζθνπθίηζα) (βι. Δηθφλα 3.7). 
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Δηθφλα 3.7 

 Ωο πξνο ηελ πινθή, ηα 21 αξρηθά θείκελα νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 νκάδεο 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επεηζνδίσλ πνπ πεξηείραλ. Έηζη, ηα 9 απφ ηα 21 

αξρηθά θείκελα είραλ ειιηπή πινθή έσο θαη αλχπαξθηε (θείκελα κε 1 

επεηζφδην)  θαζψο πεξηειάκβαλαλ 1 – 2 επεηζφδηα. Τα 8 απφ ηα 21 αξρηθά 

θείκελα είραλ κέηξηα πινθή, θαζψο πεξηειάκβαλαλ 3 επεηζφδηα. Τα 4 απφ ηα 

21 αξρηθά θείκελα είραλ ζχλζεηε πινθή πεξηειάκβαλαλ 4 – 5 επεηζφδηα. 

Παξήρζεζαλ ζπλνιηθά 57 επεηζφδηα, απφ ηα νπνία ζε θαλέλα δελ ππήξρε 

νινθιεξσκέλε δνκή. Γειαδή, σο πξνο ηε δνκή ηνπ επεηζνδίνπ ζε θαλέλα 

θείκελν δελ δίλνληαλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ: α) ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, 

β) νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ήξσα, γ) ε θαηάζηξσζε ζρεδίνπ, δ) ε 

εθαξκνγή ζρεδίνπ θαη ε) ε αληίδξαζε ηνπ ήξσα (βι. Δηθφλα 3.8). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Δηθφλα 3.8 
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 Ωο πξνο ηε ιύζε, ζε 8 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα δελ δφζεθε θαζφινπ ιχζε. 

Σηα ππφινηπα 13 αξρηθά θείκελα δφζεθε ιχζε, φπνπ απφ απηά ζηα 11 θείκελα 

ε ιχζε είηε αθνξνχζε κφλν ηνλ έλαλ ήξσα είηε ε ηζηνξία ηειείσλε απφηνκα 

(βι. Δηθφλα 3.9) θαη κφιηο ζε 2 θείκελα δφζεθε εχζηνρε ιχζε ζε ζρέζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε ν ήξσαο  

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.9 

 

 Ωο πξνο ηελ ζπλνρή, ζηελ πιεηνςεθία ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ εληνπίζηεθαλ 

αξθεηνί ζπλνρηθνί δείθηεο (ζπλδεηηθέο ιέμεηο, ζχλδεζκνη θαη αλαθνξηθέο 

αλησλπκίεο).  

 Χο πξνο ηε ζπλεθηηθόηεηα, παξαηεξήζεθε πσο αθνχ ηα πεξηζζφηεξα 

θείκελα δελ είραλ ζχλζεηε πινθή δελ κπνξνχκε λα ζρνιηάζνπκε ην θαηά 

πφζν ζπλδένληαλ ηα επεηζφδηα κεηαμχ ηνπο. Παξφιν απηά, παξαηεξήζεθε 

πσο ε ζπλεθηηθφηεηα βαζηδφηαλ θαηά βάζε ζηελ ρξνληθή αθνινπζία, ηελ 

νπνία θαίλεηαη λα είραλ θαηαλνήζεη. Μφλν ζε 1 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα 

εληνπίζηεθε πσο ε ηζηνξία αθνινπζεί ηνλ αηηηαθφ άμνλα. Τέινο, ζηα 

πεξηζζφηεξα γξαπηά ην πξφβιεκα ηεο ζπλεθηηθφηεηαο εληνπίζηεθε ζηε ιχζε.  

Σν πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δνκή ησλ θεηκέλσλ. 

Σχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δνκήο ησλ θεηκέλσλ, ηα επεηζφδηα ήηαλ θησρά. 

Δθφζνλ απνπζίαδαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ επεηζνδίνπ, έιεηπαλ πιεξνθνξίεο πνπ 

δπζρέξαηλαλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο. Ωζηφζν, παξαηεξήζεθε πσο ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ θεηκέλσλ νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαλ, ελψ παξαιείπνληαλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαλ θπξίσο κε ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ησλ εξψσλ. Γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηα 21 αξρηθά θείκελα νκαδνπνηήζεθαλ ζε 4 
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νκάδεο θαη ραξαθηεξίζηεθαλ σο θείκελα κε: α) κε επαξθέο πεξηερφκελν, β) κέηξην 

πεξηερφκελν, γ) θαιφ πεξηερφκελν θαη δ) επαξθέο πεξηερφκελν. Δηδηθφηεξα, ζε  5 απφ 

ηα 21 αξρηθά θείκελα ην πεξηερφκελν ήηαλ κε επαξθέο, ζε 7 απφ ηα 21 αξρηθά 

θείκελα ην πεξηερφκελν ήηαλ κέηξην, ζε 7 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα ην πεξηερφκελν 

ήηαλ θαιό θαη ζε  2 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα ην πεξηερφκελν ήηαλ επαξθέο. 

Γηα ην ιεμηιόγην ηα θείκελα νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 νκάδεο θαη 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο θείκελα κε: α)  θησρφ θαη απιφ ιεμηιφγην, β) θαιφ ιεμηιφγην θαη 

γ) πνιχ θαιφ ιεμηιφγην. Σπγθεθξηκέλα, ζε 9 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα ην ιεμηιφγην 

ήηαλ θηωρό θαη απιό, θαζψο πξφθεηαη γηα έλα  πνιχ απιφ ιεμηιφγην κε πνιιέο 

επαλαιήςεηο θαη νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ αξθεηά απιντθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηνλ θαζεκεξηλφ πξνθνξηθφ ιφγν (π.ρ. «ηνλ ρηππάεη κηα 

θαη ηνλ αθήλεη μεξφ», «ηεο θφπεθαλ ηα πφδηα»). Σε 7 θείκελα ην ιεμηιφγην ήηαλ 

θαιό, κε ηελ έλλνηα φηη νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πην εμεηδηθεπκέλεο ιέμεηο θαη 

θξάζεηο (π.ρ. «έπαζιν», «ζπκπαζνχζε», «αρψξηζηνη θίινη», «έηξεραλ παληθφβιεηνη») 

θαη ζε 4 θείκελα ην ιεμηιφγην ήηαλ πνιύ θαιό, θαζψο νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

πινχζην ιεμηιφγην κε πην εμεδεηεκέλεο ιέμεηο (π.ρ. «Ο Σεκπάζηηαλ ηελ παξεγφξεζε 

θαη ππνζρέζεθε...», «ν ιχθνο ηε βνήζεζε λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο», «δήηεζε 

ζπγγλψκε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο»). 

Όζνλ αθνξά ηε ζύληαμε ησλ θεηκέλσλ, ηα θείκελα εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηελ 

παξαηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή ζχλδεζε, ηελ ρξήζε επζχ θαη πιάγηνπ ιφγνπ θαη ηελ 

ρξήζε κεηαθνξψλ θαη παξνκνηψζεσλ. Σηελ πιεηνςεθία ησλ θεηκέλσλ θαηαγξάθεθε 

ε παξαηαθηηθή ζύλδεζε θαη κφιηο ζε 1 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα παξαηεξήζεθε ε 

ππνηαθηηθή ζύλδεζε, θαζψο ν καζεηήο ρξεζηκνπνίεζε πνιιέο εμαξηεκέλεο 

αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο. Σε 13 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα εληνπίζηεθε επζύο ιόγνο 

είηε κε ηε ρξήζε εηζαγσγηθψλ είηε κε παχιεο σο δηάινγνο (βι. Δηθφλα 3.10). Σε 2 

θείκελα θαηαγξάθεθε πιάγηνο ιόγνο θαη ζε 1 θείκελν θαηαγξάθεθε κία παξνκνίωζε 

θαη κία κεηαθνξά. 
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Δηθφλα 3.10 

 

Ζ νξζνγξαθία ήηαλ πάξα πνιχ θαιή ζε φια ηα θείκελα (βι. Δηθφλα 3.12 θαη  

Παξάξηεκα 1, Πίλαθαο 1.3). Παξαηεξήζεθε πσο ζε 3 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα ν 

δείθηεο νξζνγξαθίαο ήηαλ 100% , ζε 12 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα ν δείθηεο 

νξζνγξαθίαο ήηαλ πάλσ απφ 95%, ζε 4 απφ ηα 21 αξρηθά θείκελα ν δείθηεο 

νξζνγξαθίαο θπκαίλνληαλ απφ ην 90% - 95% θαη κφιηο ζε 2 αξρηθά θείκελα ν δείθηεο 

νξζνγξαθίαο ήηαλ θάησ ηνπ 90%, κε ρακειφηεξν ην 78,36%, ην νπνίν δηθαηνινγείηαη 

απφ ην πξφβιεκα ηεο δπζιεμίαο πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο. 

 

3.3. Ζ αλάιπζε ηεο παξέκβαζεο 

Αθνχ αλαιχζεθαλ ηα αξρηθά αηνκηθά θείκελα δηαπηζηψζεθε πσο νη καζεηέο 

δελ θάλνπλ βαζηά αλαζεψξεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, αιιά πξνβαίλνπλ 

απνθιεηζηηθά ζε επηθαλεηαθή αλαζεψξεζε. Απνθαζίζηεθε, ινηπφλ, λα δνζνχλ ζηνπο 

καζεηέο παξαδείγκαηα νξγάλσζεο αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ κέζα απφ ηελ 

επεμεξγαζία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, θαζψο ε παξέκβαζε ήηαλ δηηηή. Σηφρνο ήηαλ 

αθελφο λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηε δνκή ηεο γξακκαηηθήο ησλ ηζηνξηψλ, θαζψο 

επεμεξγάδνληαλ απζεληηθά θείκελα θαη αθεηέξνπ λα κάζνπλ λα θάλνπλ αλαζεψξεζε, 

δηφηη ε αλαζεψξεζε πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηεο δνκήο. Έηζη, ε  παξέκβαζε, ε νπνία 

δηήξθεζε απφ ηηο 7/4/2016 έσο ηηο 14/6/2016, βαζίζηεθε ζηε γξακκαηηθή ησλ 

ηζηνξηψλ, πνπ απνηέιεζε ηε βάζε ηφζν γηα λα δηδαρηεί παξαγσγή γξαπηνχ 

αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ φζν θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί «βαζηά» αλαζεψξεζε.  

Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο επηιέρηεθε σο ζεκαηηθή ηεο παξέκβαζεο ην 

δηάζηεκα – ζχκπαλ. Τν ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνέθπςε κέζα απφ ζπδήηεζε πνπ έγηλε 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο θηλνχκελσλ ζρεδίσλ κε ηνπο καζεηέο. Με βάζε 

ηελ ηαηλία ςάρλακε έλα ζελάξην. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε απηή ε ηδέα θαη 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjszvX-yIvWAhVpJsAKHVIkBK8QFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.wordreference.com%2Fgren%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258B%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B8%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2589&usg=AFQjCNEt-Um2OsDF5bq4shovn-zzAIqxbQ


92 

 

άξρηζε ε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα. Οη καζεηέο πξφηεηλαλ δηάθνξα ζέκαηα, φπσο ηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ, ην δηάζηεκα, δψα ππφ εμαθάληζε, ην δάζνο θηι., φκσο ε  

πιεηνςεθία επέιεμε ην δηάζηεκα. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ νη 

καζεηέο έπξεπε λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία. Γηα λα αλαζεσξεζεί, φκσο, ε ηζηνξία ήηαλ 

απαξαίηεην νη καζεηέο πξψηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε κηα πνηθηιία θεηκέλσλ. Ζ 

επαθή ησλ καζεηψλ κε ινγνηερληθά θείκελα ηεο ίδηαο ζεκαηηθήο θαη νη εκπεηξίεο πνπ 

αλέπηπμαλ κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε απηψλ ησλ θεηκέλσλ ηνπο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα αθελφο λα πάξνπλ ηδέεο γηα ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαη αθεηέξνπ λα 

γλσξίζνπλ ηε δνκή ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ. Δπηιέρζεθαλ ηα εμήο ινγνηερληθά 

βηβιία: «Οη ηξεηο αζηξνλαχηεο», «Ταμίδηα πέξα απφ ην δηάζηεκα», «Ο πιαλήηεο ησλ 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ», «Ο Δέ απφ ηα άζηξα» θαη «Ο κηθξφο πξίγθηπαο», δηφηη 

αθελφο είλαη αθεγεκαηηθά θείκελα θαη αθεηέξνπ είλαη επράξηζηα, πξαγκαηεχνληαη ην 

δηάζηεκα κέζα απφ ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εμάπηνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη είλαη θνληά ζηελ ειηθία ηνπο. Δηδηθά, «ν κηθξφο πξίγθηπαο» είλαη έλα 

θιαζζηθφ θείκελν πνπ αξέζεη ζηα παηδηά θαη πνιινί καζεηέο ην είραλ ήδε δηαβάζεη. 

Απνθαζίζηεθε λα εμεηαζηνχλ ηα παξαπάλσ αθεγεκαηηθά θείκελα ψζηε λα 

δηαπηζησζεί αλ αθνινπζνχλ ηε δνκή ηεο γξακκαηηθήο ησλ ηζηνξηψλ. Ζ επεμεξγαζία 

ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ έγηλε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο αιιά ε παξαγσγή ησλ 

θεηκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο επηιέμακε λα γίλεη ζε νκάδεο γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαιχζεθαλ ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο.  

 

3.3.1. Οκαδηθή Παξαγωγή Γξαπηνύ Αθεγεκαηηθνύ Κεηκέλνπ 

Αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα δηαπηζησζνχλ νη γλψζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε δνκή 

ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ θαη δηαπηζηψζεθε πσο νη πεξηζζφηεξνη ήμεξαλ πσο έλα 

θείκελν έρεη «αξρή», «κέζε», «ηέινο». Με αθφξκεζε ηελ απάληεζε ησλ καζεηψλ 

μεθίλεζε κία ζπδήηεζε γηα λα εμεηάζνπκε ηη αθξηβψο είλαη απηφ πνπ απνθαιείηαη 

«αξρή» - «κέζε» - «ηέινο» κηαο ηζηνξίαο, ψζηε ζηαδηαθά λα πεξάζνπκε ζηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ. Μέζα απφ ηελ 

ηερληθή ηεο ηδενζχειιαο, νη καζεηέο απνθάλζεθαλ πσο ε «αξρή» κηαο ηζηνξίαο είλαη 

ε πξψηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλήζσο μεθηλάεη κε ηε θξάζε «κηα θνξά θη 

έλαλ θαηξφ» θαη ζπζηήλεη ηνλ ήξσα. Ζ «κέζε» κηαο ηζηνξίαο είλαη 2 – 3 παξάγξαθνη 
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πνπ αλαθέξνληαη ζην ηη θάλεη ν ήξσαο, ηη ηνπ ζπκβαίλεη θαη ην «ηέινο» κηαο ηζηνξίαο 

είλαη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο πνπ αλαθέξεηαη ζην πψο ηειεηψλεη ε ηζηνξία. Ζ 

απάληεζή ηνπο ήηαλ αλακελφκελε, θαζψο ηα παηδηά κε ηε ινγηθή ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ έκαζαλ πσο έλα θείκελν έρεη κία ππεξδνκή πνπ αλαθέξεηαη σο «αξρή» - 

«κέζε» - «ηέινο». Όκσο, ν ζηφρνο ήηαλ λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά φηη απηή ε 

ππεξδνκή, ην ζρήκα πνπ πεξηέρεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη νλνκάδεηαη «αξρή» - 

«κέζε» - «ηέινο», εκπεξηέρεη θαη άιια δνκηθά ζηνηρεία.   

Έπεηηα ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα εμεγήζνπκε ζηα παηδηά κε ην ηη ζα 

αζρνιεζνχκε ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Τνπο θαηαζηήζακε ζαθέο φηη ζα 

επεμεξγαζηνχκε δηάθνξα ινγνηερληθά θείκελα ζρεηηθά κε ην δηάζηεκα κε ηειηθφ 

ζηφρν ηελ παξαγσγή δηθψλ ηνπο νκαδηθψλ θεηκέλσλ, εληάζζνληαο ζηε ζπγγξαθή ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο. Φξεηάζηεθαλ επηπιένλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ην ηη 

ζεκαίλεη αλαζεψξεζε. Γφζεθαλ παξαδείγκαηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ 

πξαγκαηηθνί, έκπεηξνη ζπγγξαθείο, νη νπνίνη δελ παξαδίδνπλ ην θείκελφ ηνπο φπσο ην 

έγξαςαλ ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, αιιά ην βειηηψλνπλ ζπλερψο. 

Σηε ζπλέρεηα αξρίζακε λα δηαπξαγκεηεπφκαζηε ηελ ηζηνξία γηα ην ζελάξην, 

ψζηε νη καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ ζε νκαδηθέο παξαγσγέο αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. 

Ζ ινγηθή γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ νκαδηθψλ γξαπηψλ 

θεηκέλσλ ήηαλ λα γξάςεη ε θάζε νκάδα κία ηζηνξία γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ. 

Πξηλ γξαθεί ην ζελάξην σο ζεαηξηθφ θείκελν έπξεπε λα γξαθεί ε ηζηνξία πάλσ ζηελ 

νπνία απηφ ζα βαζίδνληαλ. Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα πάξνπλ ηδέεο γηα ηε ζπγγξαθή 

ηεο ηζηνξίαο ηνπο, δηαβάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα ηα ινγνηερληθά θείκελα. 

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηψλ, ην νπνίν ζρνιηάζηεθε ζηελ 

νινκέιεηα.  

Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 5 νκάδεο (1
ε
 νκάδα: Άξρνληαο ηνπ Γηαζηήκαηνο, 

2
ε
 νκάδα: Αζηέξηα, 3

ε
 νκάδα: Αζηεξνεηδήο, 4

ε
 νκάδα: Κξφλνο, 5

ε
 νκάδα: Σειήλε) 

ζπγθξνηψληαο 4 νκάδεο ησλ 4 κειψλ θαη 1 νκάδα ησλ 5 κειψλ θαη ζπλαπνθάζηζαλ 

κε ζπδήηεζε ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ηζηνξίαο. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ 

δηάινγν απνθάζηζαλ πσο γηα λα γξάςνπλ κία ηζηνξία επράξηζηε θαη φρη βαξεηή, πνπ 

λα ζειήζεη θάπνηνο λα ηελ παξαθνινπζήζεη, ζα έπξεπε λα θξνληίζνπλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θάπνηνπ γηα λα 
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δεη ηελ ηαηλία. Σπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαηέιεμαλ ζηνπο ήξσεο πνπ ζα πεξηείρε ε 

ηζηνξία θαη ζπλαπνθάζηζαλ ηα νλφκαηα ησλ γήηλσλ αζηξνλαπηψλ θαη ησλ εμσγήηλσλ 

ηνπ θάζε πιαλήηε ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, ηνλ ηφπν θαη ηελ απνζηνιή ησλ 

πξσηαγσληζηψλ. Δπίζεο, θαηέιεμαλ ζηνλ ηίηιν ηεο ηζηνξίαο «Θπζία γηα ηα αζηέξηα».  

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε, ζηελ νπνία νπζηαζηηθά νξίζηεθε ν ζηφρνο 

ηεο παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ θαη ν απνδέθηεο, κνηξάζηεθε ζηηο νκάδεο ην 1ν θχιιν 

εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα 3), ην νπνίν θαινχζε ηα κέιε ησλ νκάδσλ λα γξάςνπλ ηελ 

ηζηνξία φπσο ηε θαληάδνληαη γηα ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο πνπ ζα θάλνπκε γηα ηνπο 

πιαλήηεο. Τα κέιε ηεο θάζε νκάδαο ζπλέγξαςαλ ηελ ηζηνξία γηα ην ζελάξην φπσο ηε 

θαληάδνληαλ (βι. Παξάξηεκα 4). Όιεο νη ηζηνξίεο πεξηείραλ ηνπο ίδηνπο ήξσεο θαη 

ηελ ίδηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε αιιά δηέθεξαλ σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ 

επεηζνδίσλ ζε θάζε πιαλήηε πνπ επηζθέπηνληαλ νη αζηξνλαχηεο θαη σο πξνο ηε ιχζε 

ηεο ηζηνξίαο. Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο 

ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά. Μνίξαζαλ ξφινπο, ζπδήηεζαλ, θαηέζεζαλ ηηο ηδέεο ηνπο, 

αληάιιαμαλ απφςεηο θαη απνθάζηζαλ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο απφ θνηλνχ. 

Έγξαςαλ φια ηα κέιε εθ πεξηηξνπήο. 

 

3.3.2.  Α΄Αλαζεώξεζε Πιαηζίνπ 

Αθνχ νη νκάδεο νινθιήξσζαλ ηελ ηζηνξία γηα ην δηάζηεκα, αμηνινγήζεθαλ 

ηα 5 νκαδηθά θείκελα σο πξνο ην πιαίζην, ηελ πινθή θαη ηε ιχζε ζχκθσλα κε ηε 

γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ. Παξαηήξεζεθαλ ειιείςεηο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

πιαηζίνπ, νπζηαζηηθά αλχπαξθηε πινθή, εθφζνλ απνπζίαδε ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο 

ζρεηηθά κε ην πψο μεθίλεζε, πνηα γεγνλφηα ζπλέβεζαλ, πψο αληέδξαζαλ νη ήξσεο θαη 

γηαηί θαη φζνλ αθνξά ηε ιχζε δηαπηζηψζεθε πσο ζε φιεο ηηο νκάδεο ε πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ήξσα αληηκεησπίζηεθε επηηπρψο θαη ε ηζηνξία έιεμε αίζηα.  

 Ωζηφζν, ζε πξψηε θάζε ε αμηνιφγεζε επηθεληξψζεθε ζην πιαίζην. 

Γηαπηζηψζεθαλ νη εμήο αδπλακίεο ζηα νκαδηθά θείκελα ησλ παηδηψλ: α) ζηα 3 απφ ηα 

5 θείκελα δφζεθε ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο, β) θαη ζηα 5 θείκελα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε αιιά δελ παξνπζηάδεηαη  αλαιπηηθά θαη γ) 

ζε θαλέλα θείκελν δελ πεξηγξάθνληαη ν ηφπνο θαη νη ήξσεο, εληνχηνηο έγηλε κηα απιή 
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αλαθνξά. Απνπζηάδνπλ, δειαδή, δνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ ηεο αξρηθήο εθδνρήο ηνπ ζελαξίνπ γηα θάζε ηζηνξία. 

 

Πίλαθαο 3.1. Πιαίζην αξρηθήο νκαδηθήο ηζηνξίαο 

Οκάδα Σόπνο Υξόλνο Ήξσεο: απιή 

αλαθνξά 

νλνκάησλ 

Πξνβιεκαηηθή 

Καηάζηαζε: απιή 

αλαθνξά 

Άξρνληαο ηνπ 

δηαζηήκαηνο 

«έληξαι Παξθ, 

Νέα Τφξθε» 

«βξάδπ» «θάπηελ Σζηπ, 

θάπηελ Σζα, 

θάπηελ Κνπξνχ,  

ζθχινο Σέληη» 

«Σα αζηέξηα 

εμαθαλίζηεθαλ» 

Αζηέξηα - «2047» «θάπηελ Σζηπ, 

θάπηελ Σζα, 

θάπηελ Κνπξνχ,  

ζθχινο Σέληη» 

«Σα αζηέξηα 

ράζεθαλ» 

Αζηεξνεηδήο «Πάηξα, 

Διιάδα» 

«2016» «θάπηελ Σζηπ, 

θάπηελ Σζα, 

θάπηελ Κνπξνχ,  

ζθχινο Σέληη» 

«Έθιεηςε αζηέξσλ» 

Κξφλνο «ζαιφλη» - «θάπηελ Σζηπ, 

θάπηελ Σζα, 

θάπηελ Κνπξνχ»,   

«Μαχξε ηξχπα 

θνληά ζηνλ ήιην» 

Σειήλε - - «θάπηελ Σζηπ, 

θάπηελ Σζα, 

θάπηελ Κνπξνχ,  

ζθχινο Σέληη» 

«Σα αζηέξηα 

έζβεζαλ» 

 

Δθφζνλ επηζεκάλζεθαλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πιαηζίνπ ζηα παξαγφκελα 

θείκελα ησλ καζεηψλ, ηα επφκελα πέληε δηδαθηηθά δίσξα πξνρσξήζακε ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ απφ ηα βηβιία «Οη ηξεηο αζηξνλαχηεο», 

«Ταμίδηα πέξα απφ ην δηάζηεκα», «Ο πιαλήηεο ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ», 
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«Ο Δέ απφ ηα άζηξα» θαη «Ο κηθξφο πξίγθηπαο» επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ καο 

ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο. Σηφρνο καο ήηαλ λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία απζεληηθψλ θεηκέλσλ. Οη καζεηέο 

εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο κε βάζε ηα θείκελα θαη πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε 

ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ. Σπγθεθξηκέλα, αθνχ δηαβάζηεθαλ ηα πξψηα 

απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία, έρνληαο ε θάζε νκάδα έλα αληίγξαθν, δεηήζεθε απφ 

ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάζνπλ ην πψο μεθηλνχλ νη ηζηνξίεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ απάληεζαλ πσο κφλν ε πξψηε ηζηνξία μεθηλάεη φπσο φια ηα παξακχζηα, 

δειαδή κε ηελ θιαζζηθή θξάζε «κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ», ελψ ζρνιίαζαλ πσο νη 

ππφινηπεο ηζηνξίεο μεθηλνχλ είηε «απφηνκα», είηε κε δηάινγν, είηε  κε επαλάιεςε 

θξάζεο πνπ δειψλεη αγσλία. Οη καζεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηζηνξίεο πνπ 

αξρίδνπλ κε ζηεξενηππηθέο θξάζεηο θαη γηα απηφ ην ιφγν ηνπο έθαλε ηδηαίηεξε 

εληχπσζε πνπ νη 4 απφ ηηο 5 ηζηνξίεο δελ μεθηλνχζαλ κε ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν. Μέζα 

απφ ηε ζπδήηεζε νη καζεηέο δηαπίζησζαλ πσο ε εηζαγσγή ηνπ πιαηζίνπ 

δηαθνξνπνηείηαη. Σπλεηδεηνπνίεζαλ πσο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ  λα αθνινπζείηαη ν 

θιαζζηθφο ηξφπνο έλαξμεο πνπ ππάξρεη ζε πνιιέο ηζηνξίεο.  

Σηε ζπλέρεηα, ε ζπδήηεζε επεθηάζεθε ζην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ. Τα 

παηδηά εμέθξαζαλ ηηο εληππψζεηο ηνπο θαη ζρνιίαζαλ ηα ζεκεία πνπ ηνπο άξεζαλ. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ε εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα εζηίαζε ηελ πξνζνρή 

ηεο ζε απηέο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηνλ ζηφρν ηεο θαη δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα ηηο 

ζρνιηάζνπλ πεξαηηέξσ. Σρνιηάδνληαο ην πεξηερφκελν, νη καζεηέο εληφπηζαλ εχθνια 

ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηψλ. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε 

δηαπίζησζαλ πσο ν ηφπνο θαη νη ήξσεο πεξηγξάθνληαη. Ωζηφζν, δπζθνιεχηεθαλ λα 

δηαπηζηψζνπλ πσο ε πεξηγξαθή ηνπ ήξσα δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπ 

εκθάληζε. Σε απηφ ην ζεκείν, πξνέθπςε κία ζπδήηεζε φπνπ κέζα απφ απηή ηα παηδηά 

πξνρψξεζαλ ζε πεξηγξαθή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Μέζα απφ ηνλ βησκαηηθφ απηφ 

ηξφπν, ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ελψ μεθίλεζαλ λα πεξηγξάθνπλ εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, νδεγήζεθαλ θαη ζε πεξηγξαθή ραξαθηήξα. Αθφκα, δεηήζεθε απφ 

ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ κηα εηθφλα απφ ην βηβιίν ν «Δέ απφ ηα άζηξα», ε 

νπνία έδεηρλε ηα δχν αδέξθηα πξσηαγσληζηέο γπξηζκέλνπο πιάηε, λα θαληαζηνχλ ηελ 

έθθξαζε ησλ πξνζψπσλ ηνπο θαη λα παξνπζηάζνπλ ζε δπάδεο κε έλα ζεαηξηθφ 

δξψκελν ηε ζθελή απηή. Μέζα απφ ην παηρλίδη ξφισλ θαη ηε ζπδήηεζε πνπ 
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αθνινχζεζε νη καζεηέο δηαπίζησζαλ πσο ε πεξηγξαθή ηνπ ήξσα δελ αθνξά κφλν 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζθέςεψλ ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ήξσα, ζηελ αξρή 

παξαηεξήζεθε πσο νη καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ λα εληνπίζνπλ ακέζσο πσο ν βαζηθφο 

ήξσαο αληηκεησπίδεη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε θαη πνηα είλαη απηή. Γηα απηφ ην ιφγν ε 

ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε ήηαλ εληνλφηεξε ζηηο πξψηεο ηζηνξίεο, αιιά έθζηλε θαζψο 

επεμεξγαδφκαζηαλ ηα ππφινηπα ινγνηερληθά θείκελα. Με ηελ αλάγλσζε ζπλαθψλ 

θεηκέλσλ έγηλε θαλεξφ πσο εμνηθεηψζεθαλ κε ην πιαίζην θαη ήηαλ πην εχθνιν λα 

εληνπίζνπλ κφλνη ηνπο φια ηα δνκηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, κέζα απφ ηε ζπδήηεζε νη 

καζεηέο παξαηήξεζαλ πσο ζε φιεο ηηο ηζηνξίεο ε αθήγεζε δελ γίλνληαλ ζην ίδην 

πξφζσπν. Δπεζήκαλαλ πσο ε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε πξνζδίδεη δσληάληα θαη 

ακεζφηεηα. Τέινο, αθνχ επεμεξγαζηήθακε θαη ζρνιηάζακε ην πιαίζην ησλ ηζηνξηψλ 

απφ ηα βηβιία πνπ δηαβάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα, νη καζεηέο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο δελ πεξηνξίδεηαη ζε κία παξάγξαθν, αιιά 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πεξηζζφηεξεο.   

Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε αλαδείρζεθαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

ηζηνξίαο. Αξρηθά, ε ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ζηε ζπδήηεζε ήηαλ 

κεγαιχηεξε θαη ρξεηάζηεθαλ θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο γηαηί ήηαλ αλαγθαίν, θαζψο νη 

καζεηέο δελ δηέζεηαλ ηηο απαξαίηεηεο πξνεγνχκελεο γλψζεηο γηα λα αλαδείμνπλ ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ. Θέηνληαο εξσηήκαηα ε εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα 

αλαδείθλπε δεηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ηελ παξαγσγή κηαο ηζηνξίαο. 

Μέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπδήηεζε εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηε γιψζζα, 

ην χθνο, ηελ πεξηγξαθή ησλ εξψσλ, ηελ εηζαγσγή ηνπ πιαηζίνπ ζε φια ηα θείκελα. 

Οη καζεηέο αλαγλψξηζαλ φηη ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ είλαη ειεχζεξνο λα εηζάγεη ην 

πιαίζην κε φπνην ηξφπν ζέιεη, αξθεί λα δίλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα 

κπνξεί θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη ηελ ηζηνξία. Έηζη, νη καζεηέο αλέδεημαλ αθελφο 

απηέο ηηο δηαθνξέο θαη αθεηέξνπ ηα βαζηθά ζηνρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ην πιαίζην 

ηεο ηζηνξίαο, ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. 

Αθνχ νη καζεηέο γλψξηζαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ κέζα απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ε εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα ζθάλαξε ηηο 

5 νκαδηθέο ηζηνξίεο πνπ παξήγαγαλ νη καζεηέο θαη ηηο πξφβαιε ζηνλ πίλαθα κέζσ 



98 

 

ηνπ πξνηδέθηνξα γηα λα δηαπηζηψζεη πψο απηέο νη αδπλακίεο ζα αλαδεηθλχνληαλ απφ 

ηα παηδηά θαη ηη ζα πξφηεηλαλ λα γίλεη κέζα απφ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα.  

Ζ θάζε νκάδα παξνπζίαζε ηελ ηζηνξία ηεο ζηελ νινκέιεηα θαη δεηήζεθε απφ 

ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάζνπλ ην πιαίζην ησλ αξρηθψλ ηζηνξηψλ. Ζ επεμεξγαζία ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο αξρηθήο ηζηνξίαο έγηλε κέζα απφ ζπδήηεζε θαη ρξεηάζηεθε ζηελ αξρή ε 

εκπινθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ - εξεπλήηξηαο, ζέηνληαο εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο ηνπ 

ηχπνπ: «πψο αξρίδεη ε ηζηνξία;», «ζα αιιάδαηε θάηη;» «ηη ζα αιιάδαηε;» «γηα πνην 

ιφγν;» «ηη δηνξζψζεηο ζα θάλαηε;», «ιείπνπλ πιεξνθνξίεο;», «δψζαηε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξαθηήξα;», «δψζαηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

βξίζθεηαη ν ήξσαο; Σα ζπλαηζζήκαηά ηνπ;», ε νπνία ζηα ηειεπηαία θείκελα κεηψζεθε 

αηζζεηά. Σηφρνο ήηαλ νη ίδηνη νη καζεηέο λα αλαδείμνπλ ζηαδηαθά ηηο αδπλακίεο ηνπ 

πιαηζίνπ αιιά θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ. Σηα 3 πξψηα 

νκαδηθά θείκελα ε ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ζηε ζπδήηεζε ήηαλ 

έληνλε, γηαηί νη καζεηέο δπζθνιεχνληαλ λα εληνπίζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηηο αδπλακίεο. 

Σην 4
ν
 θείκελν κεηψζεθε αηζζεηά θαη ζην 5

ν
 θείκελν νη καζεηέο ηειείσο κφλνη ηνπο 

αλέδεημαλ ηηο αδπλακίεο ηνπ πιαηζίνπ. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεηαη ην πιαίζην ηεο 

νκάδαο Κξφλνο, φπνπ νη καζεηέο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ - 

εξεπλήηξηαο παξαηήξεζαλ πσο ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί ν ηφπνο, λα ζπκπιεξσζεί ν 

ρξφλνο, ε πεξηγξαθή ησλ εξψσλ θαη λα δηεπθξηληζηεί ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε.  
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Οκάδα Κξφλνο: Πιαίζην αξρηθήο ηζηνξίαο 

 

Οη καζεηέο θαηέιεμαλ ζηηο εμήο παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζηνλ  

πίλαθα ζηελ ηάμεο,: α) σο πξνο ηνλ ηφπν: ζηα 2 απφ ηα 5 θείκελα δελ έγηλε θακία 

αλαθνξά ζηνλ ηφπν ηεο ηζηνξίαο, ελψ ζηα 3 απφ ηα 5 θείκελα έγηλε απιή αλαθνξά, 

ρσξίο πεξηγξαθή, β) σο πξνο ηνλ ρξφλν: ζηα 3 απφ ηα 5 θείκελα έγηλε αλαθνξά ζηνλ 

ρξφλν ηεο ηζηνξία, γ) σο πξνο ηνπο ήξσεο: θαη ζηα 5 θείκελα έγηλε απιή αλαθνξά 

ζηνπο ήξσεο, ρσξίο αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη δ) σο πξνο ηελ πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε: θαη ζηα 5 θείκελα έγηλε αλαθνξά ζε απηήλ, αιιά ζηα 2 απφ ηα 5 νκαδηθά 
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θείκελα απνπζίαδαλ πιεξνθνξίεο θαη δελ ήηαλ ζαθέο πνχ πήγαλ νη ήξσεο θαη γηα 

πνην ιφγν ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα.  

Αθνχ νη καζεηέο εληφπηζαλ ηηο ειιείςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηα 

κέιε ησλ νκάδσλ πξνρψξεζαλ ζηελ Α΄αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηζηνξίαο ηνπο 

ζχκθσλα κε ην 2ν θχιιν εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα 3). Φξεηάζηεθε πεξίπνπ έλα 

δηδαθηηθφ δίσξν γηα λα αλαζεσξήζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ην πιαίζην (βι. 

Παξάξηεκα 4).  Ζ εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα πεξηθεξφηαλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο θαη 

παξαηήξεζε πσο ζπλεξγάδνληαλ αξθεηά θαιά. Σηηο 4 νκάδεο ζπκκεηείραλ ελεξγά φια 

ηα κέιε ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο εθθξάδνληαο ηηο ηδέεο ηνπο, δηαηππψλνληαο 

ηελ άπνςή ηνπο γηα ηηο αιιαγέο ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είραλ γίλεη ζηελ 

νινκέιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 5 πιαηζίσλ. Ζ νκάδα Σειήλε 

δπζθνιεχηεθε αξθεηά ζηε ζπλεξγαζία, γηαηί παξαηεξήζεθε πσο δελ εξγάζηεθαλ 

ηζφηηκα ηα κέιε ηεο νκάδαο θαζψο νη δχν καζεηέο πεξίκελαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο λα 

πξνηείλνπλ θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία. 

Σηε ζπλέρεηα, αθνχ νη καζεηέο ηειείσζαλ ηελ επαλαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ, 

ζπγθεληξψζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ηα 5 αλαζεσξεκέλα νκαδηθά θείκελα σο πξνο ην 

πιαίζην θαη εληφπηζηεθαλ νη εμήο αιιαγέο: α) θαη ζηα 5 θείκελα πξνζηέζεθε ν ηφπνο 

θαη ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο, β) ζε 4 απφ ηα 5 νκαδηθά θείκελα ππήξρε πεξηγξαθή ησλ 

εξψσλ. Ωζηφζν, ζηηο 3 απφ ηηο 5 νκάδεο παξαηεξήζεθε ην γεγνλφο πσο ζην ίδην 

θείκελν θάπνηνη ήξσεο πεξηγξάθνληαλ είηε κφλν εμσηεξηθά είηε πεξηγξάθνληαλ ηφζν 

εμσηεξηθά φζν θαη σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηνπο θαη γ) ζηα 3 απφ ηα 5 νκαδηθά 

θείκελα δηεπθξηλίζηεθε κε ζαθήλεηα ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε.  

Σπκπεξαζκαηηθά, παξαηεξήζεθε πσο νη καζεηέο έθαλαλ αξθεηέο βειηηψζεηο 

σο πξνο ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ θαη  εκπινχηηζαλ ζεκεία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ δελ ήηαλ ζαθή. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη βειηηψζεηο σο πξνο ην 

πιαίζην πνπ έθαλαλ νη καζεηέο: 

Πίλαθαο 3.2. Α΄Αλαζεώξεζε Πιαηζίνπ 

Οκάδα Σόπνο Υξόλνο Ήξσεο : έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή 

πεξηγξαθή 

Πξνβιεκαηηθή 

Καηάζηαζε: 

εκπινπηίδεηαη κε 
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επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο 

Άξρνληαο ηνπ 

δηαζηήκαηνο 

«έληξαι 

Παξθ, 

Νέα 

Τφξθε» 

«2056 

κ.Υ., 

βξάδπ» 

 «θάπηελ Σζηπ:πνιχ θαιφο θχξηνο, φζν 

θαη έμππλνο θαη ζνβαξφο κε ηε 

δνπιεηά ηνπ. 

 θάπηελ Κνπξνχ: μαλζφο γαιαλνκάηεο 

 Μίζηεξ Σζα: ρνληξνχιεο, θαγάλαο 

αιιά ζνβαξφο κε ηα ράκπνπξγθεξ 

 ζθχινο Σέληη: ζνχπεξ ζθχινο» 

«Έθιεηςε 

αζηέξσλ, κηα 

καχξε ηξχπα 

απεηιεί λα 

ξνπθήμεη ην 

ειηαθφ ζχζηεκα» 

Αζηέξηα «Οπάζηλ-

γθηνλ» 

«2047»  «θάπηελ Σζηπ: έρεη θαθέ καιιηά θαη 

θαθέ κάηηα. Δπίζεο, είλαη ιεπηφο θαη 

ηνπ αξέζεη λα γξάθεη πνηήκαηα. 

Σέινο, έρεη δσξίζεη ζρεδφλ φιε ηνπ 

ηελ πεξηνπζία ζε θησρά παηδηά. 

 θάπηελ Κνπξνχ: έρεη μαλζά καιιηά 

θαη κπιε κάηηα. Αθφκα, είλαη ιεπηφο 

θαη έρεη πάζεη δέθα θνξέο 

ειεθηξνζφθ. Σέινο, έρεη αλαθαιχςεη 

έλαλ λέν γαιαμία. 

 Κάπηελ Σζα: έρεη θαζηαλά καιιηά θαη 

πξάζηλα κάηηα. Δπίζεο, είλαη 

ρνληξνχιεο θαη έρεη θάεη 7 ζνπβιάθηα 

ζε έλα ιεπηφ. Σέινο, έρεη αλαθαιχςεη 

ηελ Τπεξγαία. 

 ζθχινο Σέληη» 

«Σν κπζηήξην ηεο 

εμαθάληζεο ησλ 

αζηεξηψλ» 

Αζηεξνεηδήο «Πάηξα, 

Διιάδα» 

«2016»  «θάπηελ Σζηπ, θάπηελ Σζα, θάπηελ 

Κνπξνχ,  ζθχινο Σέληη . 

|Σα κεζάλπρηα ζα 

γίλεη έθιεηςε 

αζηέξσλ| 

Κξφλνο «Διιάδα» -  «θάπηελ Σζηπ: κειαρξνηλφο, κε 

γθξηδνπξάζηλα κάηηα αιιά ην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη ήηαλ θαιφθαξδνο, 

έμππλνο θαη επγεληθφο. 

 θάπηελ Κνπξνχ:μαλζνκάιιεο, κε 

γαιάδηα κάηηα θαη ήηαλ θαιφθαξδνο, 

επγεληθφο θαη πάξα πνιχ έμππλνο. 

«Νέα απεηιή ζην 

δηάζηεκα. Μηα 

καχξε ηξχπα πνπ 

ξνπθάεη ην θσο 

απφ ηα αζηέξηα.» 
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Παξφιν πνπ νη καζεηέο πξνέβεζαλ ζηηο παξαπάλσ βειηηψζεηο, δηαπηζηψζεθε 

πσο ζηα 4 απφ ηα 5 νκαδηθά αλαζεσξεκέλα θείκελα σο πξνο ην πιαίζην 

εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ νξηζκέλεο αδπλακίεο, ζαθψο πνιχ ιηγφηεξεο απφ 

απηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ αξρηθή εθδνρή ηεο ηζηνξίαο. Σπγθεθξηκέλα, θάζε 

θείκελν ρξεηάδνληαλ κηθξέο βειηηψζεηο είηε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζθεληθνχ πνπ 

εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία, είηε νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ησλ εξψσλ είηε  δηαηχπσζε 

κε ζαθήλεηα ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Παξαηεξήζεθε πσο κφλν κία νκάδα 

(βι. Παξάξηεκα 4) έθαλε αξθεηά εχζηνρεο βειηηψζεηο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

πιαηζίνπ, ρσξίο λα αθήλεη θελά ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

νκάδεο. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεηαη παξαθάησ έλα παξάδεηγκα ηεο Α΄Αλαζεψξεζεο ηνπ 

πιαηζίνπ.  

 

 

 θάπηελ Σζα: ήηαλ ιίγν δηαθνξεηηθφο 

απφ ηνπο άιινπο. Δίρε ραθί καιιηά, 

πξάζηλα κάηηα αιιά ήηαλ ν θαιχηεξνο 

αζηξνλαχηεο ηεο Διιάδαο θαη ήηαλ 

έμππλνο θαη επγεληθφο.» 

Σειήλε «Αζήλα» «πξσί»  «θάπηελ Σζα: δίθαηνο επεηδή 

κνηξαδφηαλ ηα πξάγκαηά ηνπ. 

 θάπηελ Σζηπ: φρη θαιφο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηαηί δελ είρε θαιά 

επηρεηξήκαηα. 

  θάπηελ Κνπξνχ: επγεληθφο, επεηδή 

έιεγε «θαιεκέξα» αθφκα θαη ζηνπο 

αγλψζηνπο.» 

«Σα αζηέξηα 

έζβεζαλ» 
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Οκάδα Κξφλνο: Α΄ Αλαζεψξεζε Πιαηζίνπ 

 

3.3.3. Α΄Αλαζεώξεζε Δπεηζνδίωλ: Μηθξνδνκή  

Αθνχ νη νκάδεο έθαλαλ ηελ Α΄ Αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηζηνξίαο, 

επαλήιζακε κε ηνπο καζεηέο ζηελ αξρηθή ηζηνξία κεηά απφ πξφηαζε ησλ καζεηψλ λα 

δηνξζψζνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, φπσο έθαλαλ κε ην πιαίζην.   

Ζ εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα κειέηεζε θαη αμηνιφγεζε ηα 5 αξρηθά νκαδηθά 

θείκελα σο πξνο ηελ πινθή. Γηαπηζηψζεθαλ νη εμήο αδπλακίεο: α) Κακία ηζηνξία δελ 

είρε νπζηαζηηθά πινθή. Ζ πινθή θαη ησλ 5 νκαδηθψλ θεηκέλσλ δελ είρε θακία δξάζε 

– αληίδξαζε, θαζψο βαζίδνληαλ ζηελ εμήο ινγηθή: «Οη ήξσεο – αζηξνλαχηεο πήγαηλαλ 

απφ πιαλήηε ζε πιαλήηε, ρσξίο λα γίλεηαη θακία πεξηγξαθή ηνπ ζθεληθνχ θαη ησλ 

εξψσλ πνπ ζπλαληνχζαλ ζηνπο πιαλήηεο θαη ρσξίο λα αηηηνινγείηαη ε ζεηξά πνπ 

επηζθέπηνληαλ ηνπο πιαλήηεο. Αθφκα, νη ήξσεο – αζηξνλαχηεο ζπλαληνχζαλ 

εμσγήηλνπο ζε θάζε πιαλήηε απφ ηνπο νπνίνπο δεηνχζαλ θνκκάηηα απφ ην θνζκηθφ 

ιέηδεξ πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηε ιχζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ηα νπνία ηα 

απνθηνχζαλ πνιχ εχθνια, ρσξίο εκπφδηα θαη ρσξίο λα γίλεηαη ζαθέο ζηνλ αλαγλψζηε ε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο». Δπνκέλσο, φια ηα επεηζφδηα θαη ησλ 5 νκάδσλ ήηαλ ειιηπή, δηφηη 

δελ πεξηείραλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ επεηζνδίνπ ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ησλ 

ηζηνξηψλ, β) Απφ ηε ζηηγκή πνπ απνπζίαδαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ επεηζνδίνπ δελ 

ππήξρε ζπλνρή θαη ε ζπλεθηηθφηεηα ησλ επεηζνδίσλ αθνξνχζε ηνλ ρξνληθφ άμνλα, γ) 

Σε φιεο ηηο ηζηνξίεο θάζε επεηζφδην αλαπηχζζνληαλ ζε κία παξάγξαθν. Δλδεηθηηθά, 

παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ επεηζφδηα:   
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Οκάδα ειήλε: 1ν επεηζφδην – απνπζία δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ επεηζνδίνπ 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα Αζηέξηα: 2
ν
 επεηζφδην – απνπζία δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ επεηζνδίνπ θαη ζπλνρήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα Κξφλνο: 1
ν
,2

ν
 & 3

ν
 επεηζφδην –ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο ζηνλ ρξνληθφ άμνλα 
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Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε πινθή ηεο αξρηθήο εθδνρήο ηεο 

ηζηνξίαο. 

Πίλαθαο 3.3. Πινθή αξρηθήο εθδνρήο νκαδηθήο ηζηνξίαο 

Οκάδα Αξηζκόο 

Δπεηζνδίσλ 

Γνκηθά ηνηρεία 

Δπεηζνδίσλ 

πλνρή  πλεθηηθόηεηα 

ηεο ηζηνξίαο 

Άξρνληαο ηνπ 

δηαζηήκαηνο 

6 

(Δξκήο, 

Αθξνδίηε, 

Άξεο, Γίαο, 

Κξφλνο, 

Οπξαλφο) 

- - Σχλδεζε κε βάζε 

ηνλ ρξφλν 

Αζηέξηα 8 

(Δξκήο, 

Αθξνδίηε, 

Άξεο, Γίαο, 

Κξφλνο, 

Οπξαλφο, 

Πνζεηδψλαο, 

Μαχξε 

Τξχπα) 

- - Σχλδεζε κε βάζε 

ηνλ ρξφλν 

Αζηεξνεηδήο 4 

(Άξεο, Γίαο, 

Κξφλνο, 

Δξκήο) 

- - Σχλδεζε κε βάζε 

ηνλ ρξφλν 

Κξφλνο 5 

(Δξκήο, 

Αθξνδίηε, 

Άξεο, Γίαο, 

Κξφλνο) 

- -   Σχλδεζε κε βάζε 

ηνλ ρξφλν 

Σειήλε 5 

(Άξεο, Γίαο, 

Κξφλνο, Εψλε 

Αζηεξνεηδψλ, 

Πινχησλαο) 

- - Σχλδεζε κε βάζε 

ηνλ ρξφλν 
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Αθνχ εληνπίζηεθαλ νη αδπλακίεο ηεο πινθήο ησλ 5 νκαδηθψλ αξρηθψλ 

ηζηνξηψλ, ζηφρνο ήηαλ ε επεμεξγαζία ησλ αξρηθψλ ηζηνξηψλ σο πξνο ηελ πινθή κε 

ηνπο καζεηέο γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζα αληηιακβάλνληαλ απηέο ηηο αδπλακίεο θαη ηη 

ζα πξφηεηλαλ λα γίλεη. Αξρηθά, μεθίλεζε κία ζπδήηεζε γηα λα δηαπηζησζεί ηη 

ζπκνχληαη απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ κηιήζακε γηα ηελ ππεξδνκή «αξρή» - «κέζε» 

- «ηέινο» πνπ πεξηέρεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Αξθεηνί καζεηέο ζπκήζεθαλ πσο ε 

«κέζε» ηεο ηζηνξίαο απνθαιείηαη πινθή. Δπίζεο, έλαο καζεηήο ζπκήζεθε πσο ε 

πινθή απνηειείηαη απφ επεηζφδηα. Πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία απζεληηθψλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ, ηα επφκελα 3 δηδαθηηθά δίσξα ζπλερίζηεθε ε αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ 

βηβιίσλ πνπ επεμεξγαζηήθακε ηα πξνεγνχκελα δίσξα γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο 

ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ. Σε απηή ηε θάζε αλαιχζακε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο ηα ίδηα απνζπάζκαηα ψζηε λα γλσξίζνπλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ. 

Ζ εκπινθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ζηε ζπδήηεζε ήηαλ έληνλε ζηελ αξρή, 

δηφηη νη καζεηέο δελ δηέζεηαλ πξνεγνχκελε γλψζε. Μέζα απφ εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: 

«πψο μεθηλάεη ην επεηζφδην; Ση παξαηεξείηε;», «πνηεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη θαη γηα 

πνην ιφγν;» νη καζεηέο εχθνια ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ην πξψην επεηζφδην μεθηλνχζε 

κε ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ήξσα. Μέζα απφ ζπδήηεζε, αλαιχνληαο ηα 

γεγνλφηα θαη ζρνιηάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο, αληηιήθζεθαλ πσο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

ζθέςεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ήξσα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ιχζεη ηελ 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαηαζηξψλνληαο έλα ζρέδην, ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

θαη ζην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Σηελ επεμεξγαζία ησλ πξψησλ βηβιίσλ ε 

ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ήηαλ κεγαιχηεξε, ζηελ πνξεία, φκσο, 

έθζηλε, θαζψο νη καζεηέο πην εχθνια εληφπηδαλ κφλνη ηνπο ηα δνκηθά ζπζηαηηθά. Όζν 

πην απιή ήηαλ ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηφζν πην εχθνια εληφπηζαλ ηα δνκηθά 

ζπζηαηηθά ησλ επεηζνδίσλ. Παξαηεξήζεθε πσο δπζθνιεχηεθε λα εληνπίζνπλ ηελ 

θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηα βήκαηα πνπ έθαλε ν ήξσαο γηα λα ην πινπνηήζεη. Γηα 

λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα δνκηθά ζηνηρεία, δεηήζεθε απφ ηηο νκάδεο ησλ 

καζεηψλ λα απεηθνλίζνπλ κε ζθίηζν ηελ ηζηνξία ή λα ηελ παξνπζηάζνπλ κε δξψκελν 

ζηελ νινκέιεηα. Έηζη, νη καζεηέο κέζα απφ ηε ζπδήηεζε αλέδεημαλ ηε ινγηθή ηεο 

πινθήο, θαηά ηελ νπνία ε πινθή ηεο ηζηνξίαο μεθηλάεη κε έλα αξρηθφ γεγνλφο πνπ 

ζέηεη έλα πξφβιεκα, δειαδή ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Σηε ζπλέρεηα ππάξρεη κηα 

εζσηεξηθή απάληεζε ηνπ ήξσα, ε ζθέςε ηνπ πνπ ηνλ νδεγεί ζην λα αηζζαλζεί, 
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δειαδή λα ληψζεη ζπλαηζζήκαηα. Έπεηηα θαηαζηξψλεη έλα ζρέδην, ην νπνίν πξνζπαζεί 

λα ην εθαξκφζεη, δειαδή έρνπκε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηέινο έρνπκε ηελ 

αληίδξαζή ηνπ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα. Σηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο θαηαγξάθεθαλ ηα 

δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο πινθήο, φπσο αλαδείρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο. Τέινο, κέζα 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ δηαπίζησζαλ πσο ην ηειεπηαίν 

επεηζφδην είλαη θαη ε ιχζε ηεο ηζηνξίαο, θαζψο παξαηήξεζαλ πσο ζην ηειεπηαίν 

επεηζφδην ιχλεηαη ή φρη ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ.  

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε επεμεξγαζία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο πξνο ηελ 

πινθή, πξνβιήζεθαλ κέζσ ηνπ πξνηδέθηνξα νη ζθαλαξηζκέλεο 5 νκαδηθέο αξρηθέο 

εθδνρέο ηνπ ζελαξίνπ, νη νπνίεο μαλαδηαβάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη 

ζρνιηάζηεθαλ σο πξνο ηελ πινθή. Σπγθεθξηκέλα, ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ε 

ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ήηαλ κεγάιε, θαζψο έζεζε γεληθά 

εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ «ζα αιιάδαηε θάηη ζηελ πινθή;» «πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε 

ηζηνξία πην ελδηαθέξνπζα, πην ειθπζηηθή γηα ηνλ απνδέθηε;», «ρξεηάδνληαη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο;». Μέζα απφ ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηνλ δηάινγν πνπ αθνινχζεζε, νη καζεηέο δηαπίζησζαλ πσο 

ε πινθή έπξεπε λα βειηησζεί. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θάλεθε πσο νη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ζε θακία ηζηνξία δελ γηλφηαλ αλαθνξά ζε ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ, ζε θαηάζηξσζε ζρεδίνπ θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπ θαη πσο 

δελ ππήξρε πεξηγξαθή ηνπ ζθεληθνχ ζε θάζε πιαλήηε, ησλ εμσγήηλσλ θαη ησλ καρψλ 

πνπ εθηπιίζζνληαλ. Δπίζεο, νη καζεηέο παξαηήξεζαλ πσο δελ ππήξραλ εκπφδηα ζηελ 

έθβαζε ηεο εμέιημεο φισλ ησλ ηζηνξηψλ. Απνπζίαδε ε δξάζε – αληίδξαζε, ε εμέιημε 

ηεο ηζηνξίαο φζνλ αθνξά ην πψο μεθίλεζε, πψο πξνρψξεζε, πνηα γεγνλφηα 

ζπλέβεζαλ, πψο αληέδξαζαλ νη ήξσεο θαη γηαηί. Έηζη, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα 

αλαηξέμνπκε ζηα ινγνηερληθά βηβιία πνπ δηαβάζηεθαλ, ψζηε λα ζπκεζνχκε ηα 

δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ θαη πψο παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

έκπεηξνπο ζπγγξαθείο. Σηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε γηα ην απνηέιεζκα ηνπ ζρεδίνπ ησλ 

εξψσλ γηα λα ιχζνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, νη καζεηέο εμέθξαζαλ ηελ 

άπνςε πσο «έπξεπε λα πεηχρεη». Έηζη, θαη ζε απηφ ην ζεκείν αλαηξέμακε ζηα 

επεηζφδηα ησλ ηζηνξηψλ απφ ηα ινγνηερληθά βηβιία πνπ επεμεξγαζηήθακε θαη κέζα 

απφ ηελ θνπβέληα πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ην απνηέιεζκα ηνπ 

ζρεδίνπ πνπ θαηαζηξψλνπλ νη ήξσεο ζην έλα επεηζφδην είλαη εθηθηφ λα κεηαθεξζεί 



109 

 

ζην επφκελν επεηζφδην ψζηε λα ζπλερηζηεί ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ζε φιεο ηηο ηζηνξίεο ζρνιηάζηεθε ην γεγνλφο φηη νη πξσηαγσληζηέο 

πνιχ εχθνια απνθηνχζαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηε ιχζε ηεο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ρσξίο θαλέλα εκπφδην θαη παξαηεξήζεθε πσο ζε πνιιέο 

ηζηνξίεο ππήξρε θελφ ζηε ξνή ηεο αθήγεζεο κε γεγνλφηα πνπ δελ ζπλδένληαλ κεηαμχ 

ηνπο.  

Αθνχ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε νη καζεηέο ζπκπέξαλαλ πσο ζηηο 5 νκαδηθέο 

ηζηνξίεο δελ ππήξρε νπζηαζηηθά πινθή, θαζψο ηα επεηζφδηα ήηαλ ειιηπή σο πξνο ηα 

δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπο, ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο απνθάζηζαλ λα αλαζεσξήζνπλ ηελ 

πινθή ηεο ηζηνξίαο. Οη καζεηέο πξνηίκεζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο 

ηνπο ζπλνιηθά, δειαδή λα εκπινπηίζνπλ ην πεξηερφκελν ζε επίπεδν νιφθιεξνπ 

θεηκέλνπ, αιιάδνληαο ηελ ηζηνξία ζπλνιηθά θαη φρη επεηζφδην – επεηζφδην. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα αθνινχζεζε απηφ πνπ πξφηεηλαλ ηα παηδηά θαη ηνπο 

κνίξαζε ην 3
ν
 θχιιν εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα 3), ην νπνίν θαινχζε ηηο νκάδεο ησλ 

καζεηψλ λα γξάςνπλ μαλά ηελ ηζηνξία γηα ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο πνπ ζα θάλνπλε γηα 

ην δηάζηεκα θαη ηνπο πιαλήηεο βειηηψλνληαο ηε κηθξνδνκή ησλ επεηζνδίσλ. Όιεο νη 

νκάδεο είραλ κπξνζηά ηνπο ηελ αξρηθή εθδνρή ηεο ηζηνξίαο ηνπο θαη ην 3
ν
 θχιιν 

εξγαζίαο, ζην νπνίν βειηίσζαλ ηελ πινθή. Τα κέιε ησλ νκάδσλ ζπδήηεζαλ κεηαμχ 

ηνπο, αληάιιαμαλ ηδέεο θαη έγξαςαλ ηε βειηησκέλε ηζηνξία ηνπο σο πξνο ηελ πινθή 

(βι. Παξάξηεκα 4). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Α΄ Αλαζεψξεζεο ησλ επεηζνδίσλ ζε επίπεδν 

κηθξνδνκήο, αμηνινγήζεθαλ ηα 5 νκαδηθά αλαζεσξεκέλα θείκελα σο πξνο ηελ 

πινθή. Φάλεθε πσο ζηελ πξψηε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ λα βειηηψζνπλ ηελ πινθή 

δελ ηεξήζεθαλ φζα ζπδεηήζεθαλ γηα ηε δνκή ηνπ επεηζνδίνπ θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ αιιά θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο πινθήο ηεο πξψηεο 

εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο. Ζ βειηίσζε πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ 

λα εκπινχηηζαλ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο, αγλνψληαο ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

επεηζνδίνπ. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: α) ζηα 4 απφ ηα 5 αλαζεσξεκέλα 

θείκελα απνπζίαδαλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ, θαζψο δελ θάλεθαλ νη 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ, ε θαηάζηξσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

ηνπο γηαηί ε ιχζε είλαη πάληα εχθνιε. β) Σηα 3 απφ ηα 5 αλαζεσξεκέλα θείκελα 

ππήξρε κηα ειάρηζηε βειηίσζε σο πξνο ην πεξηερφκελν, θαζψο ηα κέιε ησλ νκάδσλ 
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έθαλαλ κηα κηθξή πεξηγξαθή ησλ πιαλεηψλ θαη ησλ εξψσλ θαη δηεπθξίληζαλ ηνλ 

ιφγν πνπ ηαμίδεπαλ απφ πιαλήηε ζε πιαλήηε. Οη επηπιένλ απηέο πιεξνθνξίεο 

πξνζηέζεθαλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο παξαγξάθνπο. Γειαδή, δελ παξαηεξήζεθε 

πξνζζήθε ή κεηαθίλεζε παξαγξάθσλ. γ) Παξά ην γεγνλφο πσο νη καζεηέο 

πξνέβεζαλ ζε κηθξέο βειηηψζεηο, δελ παξαηεξήζεθε ζε θαλέλα θείκελν νπζηαζηηθή 

βειηίσζε, θαζψο ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ζε φια ηα θείκελα ήηαλ νκαιή, ρσξίο 

εκπφδηα θαη αλαηξνπέο. Με άιια ιφγηα, φια εμειίζζνληαλ νκαιά, ρσξίο λα ππάξρεη 

δξάζε – αληίδξαζε. δ) Σε 3 απφ ηα 5 θείκελα παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο φζνλ αθνξά 

ηνλ αξηζκφ ησλ επεηζνδίσλ είηε κε αθαίξεζε είηε κε πξφζζεζε επεηζνδίσλ, ρσξίο 

φκσο αηηηνιφγεζε. Γεληθά, δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαηηθέο αιιαγέο ζηελ πινθή ηεο 

Α΄Αλαζεψξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πινθή ηεο αξρηθήο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο. Σηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη βειηηψζεηο πνπ έθαλαλ νη νκάδεο ησλ καζεηψλ 

θαηά ηελ Α΄ Αλαζεψξεζε ηεο πινθήο ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ.  

Πίλαθαο 3.4. Α΄Αλαζεώξεζε Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή 

Οκάδα Αξηζκόο 

Δπεηζνδίσλ 

Γνκηθά  

ηνηρεία Δπεηζνδίσλ 

Βειηίσζε ζην 

πεξηερόκελν: 

πξόζζεηεο 

πιεξνθνξίεο 

ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο 

παξαγξάθνπο 

πλνρή  πλεθηηθό-

ηεηα ηεο 

ηζηνξίαο 

Άξρνληαο 

ηνπ 

δηαζηήκαηνο 

6 

(Δξκήο, Αθξνδίηε, 

Άξεο, Γίαο, 

Κξφλνο, Οπξαλφο) 

 Σπλαηζζήκαηα 

εξψσλ 

 Καηάζηξσζε & 

Δθαξκνγή 

Σρεδίνπ 

Πεξηγξαθή 

πιαλεηψλ θαη 

εμσγήηλσλ 

 

- Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 

Αζηέξηα 4 

(Δξκήο, Αθξνδίηε,  

Γίαο, Κξφλνο) 

- Γηεπθξίληζε 

εκπνδίσλ ζε 

θάζε πιαλήηε 

πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηε 

ιχζε ηεο 

πξνβιεκαηηθήο 

- Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 
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θαηάζηαζεο ηνπ 

πιαηζίνπ 

Αζηεξνεηδήο 3 

(Άξεο, Γίαο, 

Κξφλνο) 

Αθαίξεζε 

επεηζνδίνπ Δξκή 

Μεηαθίλεζε ησλ 

επεηζνδίσλ Γία & 

Κξφλνπ, ρσξίο 

φκσο αηηηνινγία 

- - - Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 

Κξφλνο 4 

(Δξκήο, Αθξνδίηε, 

Γίαο, Μαχξε 

Τξχπα) 

Αθαίξεζε 2 

επεηζνδίσλ: Άξε & 

Κξφλνπ 

Πξνζζήθε 

επεηζνδίνπ Μαχξεο 

Τξχπαο  

 

- - - Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 

Σειήλε 4 

(Αθξνδίηε, Δξκήο, 

Γίαο, Πνζεηδψλαο 

Αθαίξεζε  4 

επεηζνδίσλ Άξεο, 

Κξφλνο, Εψλε 

Αζηεξνεηδψλ 

Πινχησλαο  

Μεηαθίλεζε 

επεηζνδίνπ Γία, 

ρσξίο αηηηνινγία 

- Πεξηγξαθή 

εμσγήηλσλ 

Γηεπθξίληζε ηνπ 

ιφγνπ ηνπ 

ηαμηδηνχ ησλ 

εξψσλ ζην 

δηάζηεκα θαη 

ηνπ ηη 

αλαδεηνχλ 

- Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 
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Σηε ζπλέρεηα, πξνβιήζεθαλ ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο ηα 5 αλαζεσξεκέλα σο 

πξνο ηελ πινθή νκαδηθά θείκελα παξάιιεια κε ηα 5 νκαδηθά θείκελα ηεο πξψηεο 

εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο, ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ηα ζπγθξίλνπλ ζηελ νινκέιεηα 

σο πξνο ηελ πινθή. Μέζα απφ απηήλ ηελ παξάιιειε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

θεηκέλσλ ζθνπφο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ νη καζεηέο ζα εληνπίζνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα 

ησλ αλαζεσξεκέλσλ θεηκέλσλ ηνπο σο πξνο ηελ πινθή. Αξρηθά, δηαβάζηεθε ε  

πινθή ηεο πξψηεο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ νκάδα «Ο Άξρνληαο ηνπ 

Γηαζηήκαηνο» θαη ζηε ζπλέρεηα ην Α΄Αλαζεσξεκέλν θείκελν ηεο ίδηα νκάδαο σο 

πξνο ηελ πινθή.  Αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην αλ ζα άιιαδαλ θάηη ζηελ πινθή, ηη ζα 

πξφζζεηαλ ή ζα αθαηξνχζαλ, ηη ζα εκπινχηηδαλ θαη ζηα δχν θείκελα. 

Αληηπαξαβάιινληαο ηα δχν θείκελα, νη καζεηέο δηαπίζησζαλ πσο ε πινθή ήηαλ 

παξφκνηα, δελ είρε κεγάιεο δηαθνξέο. Θπκήζεθαλ πσο θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

αξρηθή εθδνρή ησλ ηζηνξηψλ είραλε ζπκπεξάλεη πσο ε πινθή ήηαλ νπζηαζηηθά 

αλχπαξθηε, θαζψο ηα επεηζφδηα δελ πεξηείραλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπο. Έηζη, 

επηιέρηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηπραία ηα δχν πξψηα επεηζφδηα απφ ην Α΄ 

Αλαζεσξεκέλν θείκελν γηα λα ηα βειηηψζνπλε πξνθνξηθά ζηελ νινκέιεηα, επεηδή 

ζηφρνο ήηαλ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία λα δηαπηζηψζνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ηηο 

ειιείςεηο θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο. Σπγθξίλνληαο ηα δχν θείκελα, ηα 

νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ, ε πξψηε δηαθνξά πνπ παξαηήξεζαλ ηα παηδηά ήηαλ 

ζηελ έθηαζε ηνπ επεηζνδίνπ. Αθφκε, ζην αλαζεσξεκέλν θείκελν εληφπηζαλ κία 

κηθξή πεξηγξαθή ηνπ ζθεληθνχ θαη ησλ εξψσλ - εμσγήηλσλ. Σηε ζπλέρεηα, κέζα απφ 

ηε ζπδήηεζε νη καζεηέο εληφπηζαλ ζην αλαζεσξεκέλν θείκελν κηθξή αλαθνξά ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ θαη δηαπίζησζαλ πσο ε θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ πην 

εκθαλήο. Ωζηφζν, δηαπίζησζαλ πσο ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δελ ήηαλ μεθάζαξε θαη 

πσο απνπζίαδε ην απνηέιεζκα θαη νη λέεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ. 

Τέινο, νη καζεηέο ζρνιίαζαλ πσο ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ήηαλ νκαιή, ρσξίο ηδηαίηεξα 

εκπφδηα, φπσο θαη ζηελ αξρηθή εθδνρή ηεο ηζηνξίαο. 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα Άξρνληαο ηνπ Γηαζηήκαηνο: 1
ν
 &2

ν
 επεηζφδην αξρηθήο ηζηνξίαο 
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Οκάδα Άξρνληαο ηνπ Γηαζηήκαηνο: 1
ν
 &2

ν
 επεηζφδην  Α΄ Αλαζεψξεζεο  Πινθήο: Μηθξνδνκή 

 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο βειηίσζεο ελφο επεηζνδίνπ ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο επαλαιήθζεθε ζε φια ηα νκαδηθά θείκελα. Έγηλε ζηαδηαθά κέζα 

απφ ζπδήηεζε, ζηελ νπνία ε ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ήηαλ 

εληνλφηεξε ζηα πξψηα θείκελα θαη κεηψζεθε αηζζεηά ζηα δχν ηειεπηαία θείκελα, 

θαζψο νη καζεηέο θάλεθε λα θαηαλφεζαλ πψο λα εληνπίδνπλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά 

ηνπ επεηζνδίνπ θαη πψο λα ηα αλαιχνπλε. Τέινο, νη καζεηέο δηαπίζησζαλ πσο ζε φια 

ηα θείκελα ηα επεηζφδηα δελ αθνινπζνχζαλ ηε δνκή ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ησλ 

ηζηνξηψλ θαη πσο ζηα αλαζεσξεκέλα θείκελα δελ παξαηεξήζεθε νπζηαζηηθή 

βειηίσζε ζηελ πινθή ζε ζρέζε κε ην νκαδηθφ θείκελν ηεο αξρηθήο εθδνρήο ηεο 

ηζηνξίαο, εθφζνλ ηα γεγνλφηα εμαθνινπζνχζαλ λα εμειίζζνληαη νκαιά, ρσξίο 

εκπφδηα θαη αλαηξνπέο. Φάλεθε πσο νη καζεηέο βειηίσζαλ ηα επεηζφδηα 



115 

 

εκπινπηίδνληαο ηά κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ρσξίο φκσο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ φια 

ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ. Έηζη ε Α΄αλαζεψξεζε ηεο πινθήο ήηαλ 

απνηπρεκέλε θαζψο ήηαλ ειιηπήο.  

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε Α΄αλαζεψξεζε ηεο πινθήο ζε επίπεδν κηθξνδνκήο 

δηαπηζηψζεθαλ αδπλακίεο ζηε ζπλνρή θαη ζηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο (βι. 

Παξάξηεκα 4). Υπήξρε πξφβιεκα ηφζν ζε επίπεδν κηθξνδνκήο φζν θαη ζε επίπεδν 

καθξνδνκήο ηνπ θεηκέλνπ. Δπνκέλσο, θξίζεθε απαξαίηεην λα γίλεη αλαζεψξεζε ηνπ 

θάζε επεηζνδίνπ ρσξηζηά .  

Μεηά ηελ πξνβνιή ησλ 5 αλαζεσξεκέλσλ σο πξνο ηελ πινθή νκαδηθψλ 

θεηκέλσλ, νη καζεηέο ζπδήηεζαλ γηα ην αλ ηα βειηησκέλα επεηζφδηα είραλ 

νινθιεξσκέλε δνκή. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ πξνέθπςε απφ εξσηήζεηο ηνπ 

ηχπνπ «Ση έθαλε ν ήξσαο; Πψο αηζζάλζεθε; Ση ζρεδίαζε λα θάλεη; Πψο ν ίδηνο έθξηλε 

ην απνηέιεζκα; Ση έθαλε ζηε ζπλέρεηα;», πνπ αθνξνχζαλ ηε κηθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ, 

νη καζεηέο δηαπίζησζαλ ηηο ειιείςεηο πνπ είρε ε βειηησκέλε πινθή ηνπο. Σπκπέξαλαλ 

πσο ε Α΄αλαζεψξεζε ησλ επεηζνδίσλ δελ αθνινπζνχζε ηελ πινθή ζχκθσλα κε ηε 

γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ, δηφηη απηά ηα ζηνηρεία απνπζίαδαλ απφ ηελ αλαζεσξεκέλε 

πινθή ηνπο.  

Οη καζεηέο ζηνράζηεθαλ θαη αληηιήθζεθαλ πσο ηα αλαζεσξεκέλα επεηζφδηα 

ηεο ηζηνξίαο ηνπο ρξήδνπλ λέαο βειηίσζεο. Μέζα απφ ζπδήηεζε γηα ην πψο ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη ε Β΄ αλαζεψξεζε ησλ επεηζνδίσλ, δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο 

δπζθνιεχηεθαλ λα βειηηψζνπλ ηα επεηζφδηα ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ, αξθεηά 

παηδηά πξφηεηλαλ πσο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ζηηο νκαδηθέο ηζηνξίεο ην θάζε 

επεηζφδην κεκνλσκέλα. Λφγσ ηνπ φηη ε αλαζεψξεζε είλαη κία επίπνλε θαη 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα πξφηεηλε ε θάζε νκάδα λα 

επηιέμεη έλα επεηζφδην γηα λα βειηησζεί ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κέζα απφ 

ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή ηδεψλ. Σηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ησλ νκάδσλ ζα 

αθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα βειηηψζνπλ ηα ππφινηπα επεηζφδηα ηεο 

ηζηνξίαο μερσξηζηά. Οη καζεηέο ζπκθψλεζαλ θαη πξφηεηλαλ, πξηλ πξνρσξνχζαλε ζηε 

βειηίσζε ηνπ θάζε επεηζνδίνπ ρσξηζηά ζηελ νινκέιεηα, ε θάζε νκάδα λα δηάβαδε 

ζηελ νινκέιεηα ην αλαζεσξεκέλν πιαίζην ηεο ηζηνξίαο γηα λα ζπκεζνχλ ηη 
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πιεξνθνξίεο είρε ζπκπεξηιάβεη ε θάζε νκάδα ζην πιαίζηφ ηεο, ψζηε λα είλαη 

ζηνρεπκέλεο νη βειηηψζεηο ησλ επεηζνδίσλ.  

Τν επφκελν δίσξν έγηλε ε αλάγλσζε ηνπ Α΄Αλαζεσξεκέλνπ πιαηζίνπ ησλ 5 

ηζηνξηψλ ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ ηζηνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ ζηνρεπκέλεο βειηηψζεηο ζηε Β΄ Αλαζεψξεζε ηεο πινθήο. Όκσο, θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ αλαζεσξεκέλσλ θεηκέλσλ σο πξνο ην πιαίζην, νη καζεηέο 

δηαπίζησζαλ νξηζκέλεο αδπλακίεο θαη ζηα 5 θείκελα. Έηζη, απνθάζηζαλ πξηλ 

πξνρσξήζνπλ ζηελ Β΄ Αλαζεψξεζε ηεο πινθήο ζε επίπεδν επεηζνδίνπ, λα 

βειηηψζνπλ εθ λένπ ην ήδε αλαζεσξεκέλν πιαίζην ηεο ηζηνξίαο.  

 

3.3.4. Β΄Αλαζεώξεζε Πιαηζίνπ   

Τν επφκελν δηδαθηηθφ δίσξν πξνβιήζεθαλ ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο ηα  

αλαζεσξεκέλα νκαδηθά θείκελα σο πξνο ην πιαίζην. Σρνιηάζακε θαη 

επεμεξγαζηήθακε ηα θείκελα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ψζηε λα εληνπίζνπλ νη 

καζεηέο ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ. Τα παηδηά κε κεγαιχηεξε άλεζε θαη 

επθνιία εληφπηζαλ, ρσξίο ηελ εκπινθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ - εξεπλήηξηαο, ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ ζε φια ηα νκαδηθά θείκελα ζπγθξηηηθά κε ηε θάζε ηεο 

Α΄Αλαζεψξεζεο ηνπ πιαηζίνπ. Οη καζεηέο δηαπίζησζαλ ηηο εμήο ειιείςεηο: α) ζηελ 

πεξηγξαθή εξψσλ θαη β) ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Αθνχ εληφπηζαλ ηηο 

παξαπάλσ αδπλακίεο, ε θάζε νκάδα μεθίλεζε λα γξάθεη ην λέν βειηησκέλν πιαίζηφ 

ηεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 4νπ θχιινπ εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα 3). Τα κέιε 

ησλ νκάδσλ ζπλεξγάζηεθαλ αξκνληθά θαη κε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε έθαλαλ 

θαίξηεο αιιαγέο, κε ειάρηζηε ή κεδεληθή εκπινθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Γελ δήηεζαλ 

βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαγξαθήο ηνπ πιαηζίνπ, θαζψο θαίλνληαλ ζίγνπξνη 

γηα ην πνηα ζεκεία ρξεηάδνληαλ βειηίσζε (βι. Παξάξηεκα 4). Κνπβέληηαζαλ κεηαμχ 

ηνπο, αληάιιαμαλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη έθαλαλ πξνηάζεηο βειηίσζεο, ηηο νπνίεο θαη 

αθνινχζεζαλ. Απφ ηα 5 νκαδηθά θείκελα ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο ηνπ πιαηζίνπ θάλεθε 

πσο νη καζεηέο θαηαλφεζαλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ, θαζψο δελ έθαλαλ απιή 

αλαθνξά ζε απηά. Αληηζέησο, ηα επεμήγεζαλ κε ιεπηνκέξεηα θαη ζαθήλεηα, ρσξίο λα 

αθήζνπλ θελά ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο. Μεηά ηε ζπγγξαθή ηνπ Β΄ αλαζεσξεκέλνπ 
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πιαηζίνπ ηεο ηζηνξίαο ε θάζε νκάδα ην παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα. Σηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε Β΄ Αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ: 

 

Πίλαθαο 3.5. Β΄Αλαζεώξεζε Πιαηζίνπ 

Οκάδα Σόπνο Υξόλνο Ήξσεο : πεξηγξαθή ηόζν εμσηεξηθή όζν 

θαη ηνπ ραξαθηήξα κε ηεθκεξίσζε 

Πξνβιεκαηηθή 

Καηάζηαζε: 

δηεπθξηλίδεηαη 

κε ζαθήλεηα 

Άξρνληαο ηνπ 

δηαζηήκαηνο 

«έληξαι 

Παξθ, 

Νέα 

Τφξθε» 

«2056 

κ.Υ., 

βξάδπ» 

 «θάπηελ Σζηπ:πνιχ θαιφο θχξηνο, φζν 

θαη έμππλνο θαη ζνβαξφο κε ηε 

δνπιεηά ηνπ 

 θάπηελ Κνπξνχ: μαλζφο γαιαλνκάηεο, 

αζηείνο γηαηί αλέβαδε κε ηα αζηεία 

ηνπ ην εζηθφ ησλ θίισλ ηνπ. 

 Μίζηεξ Σζα: ρνληξνχιεο, θαγάλαο, 

ηνπ αξέζεη ε δνπιεηά ηνπ. 

 ζθχινο Σέληη: ιακπξαληφξ, πνιχ 

γιπθφ γηαηί γιχθεη ζπλέρεηα, έρεη κπεδ 

ρξψκα» 

«Δμαθάληζε 

αζηεξηψλ ιφγσ 

ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο καχηεο 

ηξχπαο. Ζ καχξε 

ηξχπα θνληεχεη λα 

ξνπθήμεη φινπο 

ηνπο πιαλήηεο ηνπ 

ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, αθνχ 

πξψηα ξνχθεμε 

ηα αζηέξηα. Οη 

ήξσεο πξέπεη λα 

ηε ζηακαηήζνπλ 

θαη δελ μέξνπλ αλ 

ζα γπξίζνπλ 

πίζσ.»  

Αζηέξηα «Οπάζηλ-

γθηνλ» 

«Έλα 

βξάδπ 

2047» 

 «θάπηελ Κνπξνχ: έρεη μαλζά καιιηά 

θαη κπιε κάηηα. Αθφκα, είλαη ιεπηφο 

θαη έρεη πάζεη δέθα θνξέο 

ειεθηξνζφθ. Παίρεη ζθάθη. Σέινο, έρεη 

αλαθαιχςεη έλαλ λέν γαιαμία. 

 Κάπηελ Σζα: έρεη θαζηαλά καιιηά θαη 

πξάζηλα κάηηα. Δπίζεο, είλαη 

ρνληξνχιεο θαη έρεη θάεη 7 ζνπβιάθηα 

«Πξέπεη λα πάλε 

ζην δηάζηεκα λα 

δηειεπθάλνπλ ην 

κπζηήξην ηεο 

εμαθάληζεο ησλ 

αζηεξηψλ, ρσξίο 

λα είλαη ζίγνπξνη 

ζλ ζα 
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ζε έλα ιεπηφ. Σέινο, είλαη ινγηθφο 

γηαηί ζθέθηεηαη πάληα πξηλ πξάμεη θαη 

έρεη αλαθαιχςεη ηελ Τπεξγαία. 

 θάπηελ Σζηπ: έρεη θαθέ καιιηά θαη 

θαθέ κάηηα. Δπίζεο, είλαη ιεπηφο θαη 

ηνπ αξέζεη λα γξάθεη πνηήκαηα. 

Σέινο, έρεη δσξίζεη ζρεδφλ φιε ηνπ 

ηελ πεξηνπζία ζε θησρά παηδηά. 

 ζθχινο Σέληη: θηιηθφ ιακπξαληφξ, 

θαθέ ηξίρσκα θαη θαζηαλά κάηηα» 

μαλαγπξίζνπλ.» 

Αζηεξνεηδήο «Πάηξα, 

Διιάδα» 

«2016»  «θάπηελ Σζηπ: Δίλαη Έιιελαο, έρεη 

θαζηαλά κάηηα θαη θαθέ καιιηά θαη 

είλαη κειαρξνηλφο.Δίλαη ιεπηφο θαη 

είλαη 32 ρξνλψλ. Αθφκα, είλαη 

έμππλνο επεηδή ζπνχδαζε θπζηθή θαη 

αλαθάιπςε ην νμχ. Δπίζεο, είλαη 

δπλαηφο γηαηί γπκλάδεηαη θαζεκεξηλά. 

 θάπηελ Σζα: πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

Καλαδά, αιιά μέξεη λα κηιάεη θαιά 

ειιεληθά. Αθφκα, έρεη καζεκαηηθφ 

κπαιφ δηφηη ζπνχδαζε καζεκαηηθφο. 

Έρεη πξάζηλα κάηηα, είλαη 

θαζηαλνκάιιεο θαη είλαη 

αλνηρηφρξσκνο. Δίλαη επίζεο ςειφο 

θαη 35 ρξνλψλ. 

 θάπηελ Κνπξνχ: είλαη μαλζνκάιιεο, 

έρεη γαιάδηα κάηηα, είλαη ιίγν θνληφο. 

Δπίζεο, είλαη απφ ηε Γαιιία θαη 

θνβάηαη ηηο θφηεο επεηδή έρεη 

αιιεξγία ζηα πνχπνπια. Δπηπιένλ, 

είλαη ζαξαιιένο επεηδή έρεη πεδήμεη 

πάλσ απφ ηνλ πχξγν ηνπ Άηθει κε 

κεραλάθη θαη επέδεζε! 

 ζθχινο Σέληη: είλαη ζθχινο ξάηζαο, 

ελφο έηνπο θαη έρεη καχξν ρξψκα. 

«Σα κεζάλπρηα ζα 

γίλεη έθιεηςε 

αζηέξσλ. Οη 

ήξσεο ζα πξέπεη 

λα πάλε ζην 

δηάζηεκα λα 

εξεπλήζνπλ ηελ 

ππφζεζε ηεο 

έθιεηςεο ησλ 

αζηεξηψλ. Γελ 

μέξνπλ αλ ζα 

γπξίζνπλ ή φρη 

αιιά είλαη 

ππεξήθαλνη πνπ 

ζα ππεξεηήζνπλ 

ηνλ πιαλήηε 

ηνπο.» 
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Δπίζεο, είλαη δπλαηφο γηαηί έρεη ζψζεη 

κηα θπξία πνπ πήγαλ λα ηεο θιέςνπλ 

ηε ηζάληα. Αθφκα, ην αθεληηθφ ηνπ 

είλαη ν θάπηελ Κνπξνχ.» 

Κξφλνο «Διιάδα» -  «θάπηελ Σζα: ήηαλ θαζηαλνκάιιεο 

θαη θαζηαλνκάηεο. Δπίζεο, ην ρξψκα 

ηνπ δέξκαηφο ηνπ ήηαλ κπεδ θαη είρε 

ξνδ ρείιε. Ήηαλ πνιχ επγεληθφο 

αθφκα θαη κε ηνπο μέλνπο γηαηί ηνπο 

έιεγε πάληα θαιεκέξα θαη 

παξαρσξνχζε ηε ζέζε ηνπ. 

Καηαγφηαλ απφ ηελ Διιάδα. 

 θάπηελ Κνπξνχ:μαλζνκάιιεο, κε 

γαιάδηα κάηηα θαη ήηαλ πάξα πνιχ 

έμππλνο γηαηί είρε θάλεη πνιιέο 

εθεπξέζεηο. Δπίζεο, θαηαγφηαλ απφ 

ηελ Ηλδία, γηα απηφ είρε θαθεηί δέξκα. 

 θάπηελ Σζηπ: καπξνκάιιεο, είρε 

πξάζηλα κάηηα θαη ήηαλ ν θαιχηεξνο 

αζηξνλαχηεο. Ήηαλ Κηλέδνο γηα απηφ 

ήηαλ θίηξηλνο.Αγαπνχζε πνιχ ηα δψα 

θαη είρε έλα ζθχιν πνπ ην ιέγαλε 

Σέληπ. 

 Σέληπ: έλα γιπθνχιη ράζθη, πνιχ 

ήξεκν θαη ππάθνπν ζθπιάθη πνπ 

ιάηξεπε ηα Scooby Snack.» 

«Νέα απεηιή ζην 

δηάζηεκα. Μηα 

καχξε ηξχπα πνπ 

ξνπθάεη ην θσο 

απφ ηα αζηέξηα. 

Σε δεκηνχξγεζε ν 

Black Killer. Οη 

ήξσεο έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ 

έλαλ κεγάιν 

ερζξφ πνπ έρεη 

πξνζπαζήζεη λα 

θαηαζηξέςεη 

πνιιέο θνξέο ην 

δηάζηεκα.» 

Σειήλε «Αζήλα» «πξσί»  «θάπηελ Σζα: ςειφο, κειαρξηλφο κε 

θαζηαλά κάηηα. Δίλαη επγεληθφο γηαηί 

ραηξεηάεη αθφκα θαη ηνπο αγλψζηνπο 

θαη δίθαηνο επεηδή κνηξαδφηαλ ηα 

πξάγκαηά ηνπ. 

 θάπηελ Σζηπ: είλαη θνληφο κε καχξα 

καιιηά θαη είλαη θαιφο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηαηί είρε θαιά 

επηρεηξήκαηα. 

«Σα αζηέξηα 

έζβεζαλ, δηφηη 

ππάξρεη κηα 

καχξε ηξχπα πνπ 

ηα θαηαπίλεη. Οη 

ήξσεο κε ηε 

βνήζεηα ελφο 

ράξηε πνπ ζα ιέεη 

ζε πνηνπο 
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Γηαπηζηψζεθε πσο φιεο νη νκάδεο βειηίσζαλ ηελ πεξηγξαθή ησλ εξψσλ ηφζν 

σο πξνο ηελ εμσηεξηθή φζν θαη κε ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, ηα νπνία ηα 

δηθαηνιφγεζαλ. Αθφκα, πξφζζεζαλ παξαγξάθνπο γηα λα δηαηππψζνπλ κε κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα θαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο έθαλαλ αλαθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ θαη ζηηο ζθέςεηο ηνπο 

γηα ηελ απνζηνιή ηνπο. Παξαηεξήζεθε πσο ε δεχηεξε νκάδα «Αζηέξηα» θαη ε ηξίηε 

νκάδα «Αζηεξνεηδήο» άιιαμαλ ηε ζεηξά ησλ παξαγξάθσλ ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνπλ 

ηνπο ήξσεο. Όηαλ ξσηήζεθαλ γηα πνην ιφγν έθαλαλ απηήλ ηελ αιιαγή απάληεζαλ 

πσο άθεζαλ ηειεπηαίν ηνλ  ήξσα – ηδηνθηήηε ηνπ ζθχινπ γηα λα πεξηγξάςνπλ 

ακέζσο κεηά θαη ηνλ ζθχιν. Αθφκε, παξαηεξήζεθε πσο νη νκάδεο δελ πεξηφξηζαλ ην 

πιαίζην ηεο ηζηνξίαο ζε κία παξάγξαθν θαη πσο εκπινχηηζαλ κε πιεξνθνξίεο ηα 

δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ, εθπιεξψλνληαο ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν θαη 

θάλνληάο ην θαηαλνεηφ ζηνλ απνδέθηε ηνπ θεηκέλνπ. Αθφκα, πεξηέγξαςαλ ηνπο 

ήξσεο κε ιεπηνκέξεηα, δηαηχπσζαλ μεθάζαξα ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη 

αλαθέξζεθαλ ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ ιφγσ απηήο. Σην θείκελν ηεο 5
εο

 

νκάδαο, πνπ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά παξαθάησ, νη καζεηέο επέιεμαλ λα μεθηλήζνπλ 

ηελ ηζηνξία ηνπο ιίγν «απφηνκα», φπσο νη ίδηνη είραλ ζρνιηάζεη απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπ 

πιαηζίνπ ζηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ επεμεξγαζηήθακε, δίλνληαο σζηφζν φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ πιαηζίνπ, ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ.  

 

  θάπηελ Κνπξνχ: είλαη γαιαλνκάηεο, 

μαλζφο θαη έμππλνο γηαηί έρεη 

αλαθαιχςεη ηνλ ελδέθαην πιαλήηε.  

 Σέληη: είλαη έλα άζπξν ράζθη θαη 

θνπλάεη ζπλέρεηα ηελ νπξά ηνπ.» 

πιαλήηεο πξέπεη 

λα πάλε θαη ηη 

πξέπεη λα πάξνπλ 

ζα ζηακαηήζνπλ 

ηε καχξε ηξχπα.» 
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Οκάδα «ειήλε»: Β΄ Αλαζεψξεζε Πιαηζίνπ 

 

3.3.5. Β΄ Αλαζεώξεζε Δπεηζνδίωλ: Μηθξνδνκή 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε Β΄Αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ, πξνρσξήζακε κε ηνπο 

καζεηέο ζηελ αλαζεψξεζε ηεο πινθήο, δηνξζψλνληαο, φκσο απηή ηε θνξά ην θάζε 

επεηζφδην μερσξηζηά. Ζ δηαδηθαζία απηή ήηαλ ε πην ρξνλνβφξα, θαζψο δηήξθεζε απφ 

ηηο 23 Μαίνπ σο ηηο 2 Ηνπλίνπ. Ζ θάζε νκάδα επέιεμε έλα επεηζφδην απφ ην 

αλαζεσξεκέλν σο πξνο ηελ πινθή θείκελν γηα λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπ θαη ε 

βειηίσζή ηνπ απφ θνηλνχ ζηελ νινκέιεηα, εληνπίδνληαο ηηο αδπλακίεο ζηα δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ κέζα απφ ζπδήηεζε.  

Τηο επφκελεο 4 δηδαθηηθέο ψξεο δηνξζψζεθε ζηελ νινκέιεηα ην 2
ν
 επεηζφδην 

ηεο νκάδαο «Αζηέξηα», δηφηη απηφ είραλ επηιέμεη ηα κέιε ηεο. Ζ εθπαηδεπηηθφο – 

εξεπλήηξηα ζεψξεζε φηη θαιφ ζα ήηαλ λα μαλαδηαβάδαλε θαη λα επεμεξγάδνληαλ ην 2
ν
 

επεηζφδην ηφζν απφ ηελ αξρηθή εθδνρή ηεο ηζηνξίαο φζν θαη απφ ηελ Α΄ Αλαζεψξεζε 

ηεο πινθήο, ψζηε νη καζεηέο λα απνθηνχζαλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πνξείαο 

ησλ αιιαγψλ πνπ έθαλαλ αιιά θαη ησλ βεκάησλ πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ 

γηα λα θηάζνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε αλαζεψξεζε ηνπ επεηζνδίνπ. Έηζη, 

μαλαδηαβάζηεθε ην 2
ν
 επεηζφδην ηεο αξρηθήο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο θαη αθνινχζεζε 

ζπδήηεζε γηα ην πνηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ εληφπηζαλ θαη αλ ην 

επεηζφδην ήηαλ θαηαλνεηφ κε ηνλ ηξφπν πνπ γξάθηεθε, ζχκθσλα κε ηνλ 

επηθνηλσληαθφ ζηφρν θαη ηνλ απνδέθηε. Οη καζεηέο ζρνιίαζαλ πσο δελ δηέθξηλαλ 

θαλέλα δνκηθφ ζηνηρείν θαη κέζα απφ ηελ θνπβέληα πνπ έγηλε ζηελ νινκέιεηα 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο αθξηβψο επεηδή απνπζίαδαλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

επεηζνδίνπ, απνπζίαδαλ θαη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε εμέιημε 

ηεο ηζηνξίαο. Αθφκε, ζρνιίαζαλ πσο δελ ππήξρεη θακία δξάζε ζην επεηζφδην, φπσο 
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θαίλεηαη θαη απφ ηελ παξάζεζή ηνπ παξαθάησ θαη πσο φια εμειίζζνληαλ νκαιά, 

ρσξίο αλαηξνπέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Αζηέξηα»: 2
ν
 επεηζφδην ηεο αξρηθήο ηζηνξίαο 

 

Σηε ζπλέρεηα, δηαβάζηεθε ζηελ νινκέιεηα ην αλαζεσξεκέλν 2ν επεηζφδην 

απφ ηε θάζε ηεο Α΄Αλαζεψξεζεο ηεο πινθήο ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ θαη νη 

καζεηέο ζπδήηεζαλ γηα ην αλ παξαηήξεζαλ βειηηψζεηο ζπγθξηηηθά κε ην επεηζφδην 

ηεο αξρηθήο ηζηνξίαο. Οη καζεηέο ζρνιίαζαλ πσο ζην αλαζεσξεκέλν επεηζφδην ηα 

κέιε ηεο νκάδαο – ζπγγξαθείο ηνπ επεηζνδίνπ πξνζπάζεζαλ λα βάινπλ δξάζε θαη 

εκπφδηα ζηελ εμέιημε, ηα νπνία φκσο δελ δηεπθξηλίδνληαλ κε ζαθήλεηα. Αθφκε, 

ζρνιίαζαλ πσο έγηλε κηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ λένπ ήξσα - εμσγήηλνπ σο πξνο ηελ 

εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πσο ζην 

αλαζεσξεκέλν επεηζφδην αηηηνινγήζεθε ε επηινγή ηνπ επφκελνπ πξννξηζκνχ πνπ ζα 

επηζθέπηνληαλ νη ήξσεο. Ωζηφζν, δηαπίζησζαλ ηελ απνπζία βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ 

γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο, θαζψο 

επεζήκαηλαλ πσο δελ ππήξρε δηάινγνο γηα λα ζπζηεζνχλ νη ήξσεο κεηαμχ ηνπο θαη λα 

δνζνχλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο ζηνλ αλαγλψζηε.  

.  
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Οκάδα «Αζηέξηα»: 2
ν
 επεηζφδην ηεο Α΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή 

 

Σηε ζπλέρεηα, κνηξάζηεθε ζηηο νκάδεο ην 5
ν
 θχιιν εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα 

3), ζχκθσλα κε ην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαλ λα γξάςνπλ απφ ηνλ πίλαθα ην 

βειηησκέλν επεηζφδην πνπ ζα αλαζεσξνχζακε ζηελ νινκέιεηα. Σηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε κφλν ηα κέιε ηεο νκάδαο «Αζηέξηα» ζα αληέγξαθαλ απφ ηνλ πίλαθα ην 

βειηησκέλν επεηζφδην.  

Γηαβάδνληαο πξφηαζε – πξφηαζε ην α΄αλαζεσξεκέλν επεηζφδην ηα παηδηά 

ζηνράζηεθαλ θαη ζπδήηεζαλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – 

εξεπλήηξηαο ζηε ζπδήηεζε ήηαλ έληνλε, θαζψο κέζα απφ εξσηναπνθξίζεηο νη 

καζεηέο θαηέζεζαλ ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ επεηζνδίνπ. Τα παηδηά πξφηεηλαλ 

βειηηψζεηο, φπσο ηελ πξνζζήθε λέσλ πιεξνθνξηψλ ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο πνπ 

αθνξνχζαλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα εξψσλ, θαηάζηξσζε ζρεδίνπ, εθαξκνγή 

ζρεδίνπ. Αθφκε, ζπδήηεζαλ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ ζρεδίνπ θαη γηα ην αλ ζα έπξεπε 

λα νινθιεξσζεί ή λα κεηαθεξζεί ζην επφκελν επεηζφδην. Δπίζεο, κέζα απφ ηε 

ζπδήηεζε αλέδεημαλ ηε ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα ησλ εξψσλ, φπσο 

απνδφζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο, κε ηε δξάζε ηνπο ζηελ πινθή. Ζ εκπινθή ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ήηαλ κεγαιχηεξε ζηε ζπδήηεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπλνρήο ησλ επεηζνδίσλ, θαζψο ηνπο έθεξε πάιη ζε επαθή κε απνζπάζκαηα απφ ηα 

ινγνηερληθά βηβιία πνπ επεμεξγάζηεθαλ γηα λα δηαπηζηψζνπλ πψο ζπλδένληαη νη 
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πιεξνθνξίεο εληφο ηνπ επεηζνδίνπ θαη πνηεο ιέμεηο παξαηεξνχλ φηη ελψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο. Οη καζεηέο εληφπηζαλ ζηα επεηζφδηα ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

πιεζψξα ζπλδέζκσλ θαη ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ, ηηο νπνίεο θαη πηνζέηεζαλ ζηα δηθά 

ηνπο επεηζφδηα.  

Αθνχ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε νη  καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε ζεκαζία ησλ 

δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ επεηζνδίνπ κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ηεο ηζηνξίαο, ζπλδπαζηηθά κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπλνρηθψλ δεηθηψλ, ε εθπαηδεπηηθφο – 

εξεπλήηξηα θαηέγξαςε ην βειηησκέλν επεηζφδην ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνηάζεηο ησλ καζεηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο νη καζεηέο ζρνιίαζαλ ηελ 

έθηαζε ηνπ επεηζνδίνπ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα, επηζεκαίλνληαο πσο απηή ηε 

θνξά ζπκπεξηέιαβαλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε Β΄ αλαζεψξεζε ηνπ 

επεηζνδίνπ.  
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Οκάδα «Αζηέξηα»: 2
ν
 επεηζφδην ηεο  Β΄Αλαζεψξεζεο: κηθξνδνκή 

 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζηε βειηίσζε ησλ επεηζνδίσλ ησλ 

ππφινηπσλ νκάδσλ. Σπγθεθξηκέλα, ηηο επφκελεο 6 δηδαθηηθέο ψξεο νη καζεηέο 

αλαζεψξεζαλ νκαδηθά ην 3
ν
 επεηζφδην ηεο νκάδαο «Αζηεξνεηδήο» θαη ην 1

ν
 

επεηζφδην ηεο νκάδαο «Κξφλνο». Πξψηα δηαβάζηεθε ην 3
ν
 επεηζφδην ηεο αξρηθήο 

εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο ηεο νκάδαο «Αζηεξνεηδήο», κεηά ην 3
ν
 επεηζφδην ηεο Α΄ 

Αλαζεψξεζεο ηεο πινθήο θαη κέζα απφ ηε ζπδήηεζε νη καζεηέο δηαπίζησζαλ ηηο 

ειιείςεηο θαη έθαλαλ πξνηάζεηο βειηίσζεο, ψζηε λα ππάξρεη ξνή ζηελ εμέιημε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ επεηζνδίνπ. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ 1
νπ

 επεηζνδίνπ ηεο νκάδαο 

«Κξφλνο» θαη ηεο αλαζεψξεζήο ηνπ ζηελ νινκέιεηα κεηψζεθε αξθεηά ε εκπινθή ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ - εξεπλήηξηαο, θαζψο νη καζεηέο πην εχθνια εληφπηζαλ ηηο ειιείςεηο. 

Τηο επφκελεο 4 δηδαθηηθέο ψξεο νη καζεηέο δηφξζσζαλ ζηελ νινκέιεηα δχν επεηζφδηα 

ηεο νκάδαο «Σειήλεο», ην 4
ν
 θαη ην 5

ν
 επεηζφδην. Οη καζεηέο δνχιεςαλ πεξηζζφηεξν 

απηφλνκα. Δληφπηζαλ πην εχθνια ηηο αδπλακίεο θαη νη πξνηάζεηο βειηίσζήο ηνπο ήηαλ 

εχζηνρεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη βειηηψζεθε θαη ν ρξφλνο αλαζεψξεζεο, θαζψο γηα 

ην έλα επεηζφδην ρξεηάδνληαλ πεξίπνπ 3 δηδαθηηθέο ψξεο, ελψ γηα ηελ αλαζεψξεζε 

δχν επεηζνδίσλ ηεο ηειεπηαίαο νκάδαο ρξεηάζηεθαλ 4 δηδαθηηθέο ψξεο. Τέινο, ηα 

κέιε ηεο νκάδαο «Άξρνληαο ηνπ Γηαζηήκαηνο» εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα κελ 

βειηηψζνπλ ζηελ νινκέιεηα έλα επεηζφδην ηεο ηζηνξίαο ηνπο, θαζψο θαηάιαβαλ ηε 

δηαδηθαζία θαη πξνηίκεζαλ λα αλαζεσξήζνπλ φια ηα επεηζφδηα ηεο ηζηνξίαο ηνπο 

κφλνη ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ηνπ. Λφγσ πίεζεο ρξφλνπ, ε πξφηαζή ηνπο έγηλε 

δεθηή θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κέιε φισλ ησλ νκάδσ πξνρψξεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο 

πινθήο ηεο ηζηνξίαο ηνπο, βειηηψλνληαο θάζε επεηζφδην ρσξηζηά. Τα κέιε ησλ 

νκάδσλ είραλ σο παξάδεηγκα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ επεηζνδίνπ ηνπο πνπ έγηλε απφ ηελ 

νινκέιεηα θαη αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία πξνζπάζεζαλ λα βειηηψζνπλ φια 

ηα επεηζφδηα.  

Τελ επφκελε κέξα ε εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα κνίξαζε ην 6
ν
 θχιιν 

εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα 3), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε θάζε νκάδα θιήζεθε λα 

δηνξζψζεη ηα ππφινηπα επεηζφδηα ηεο ηζηνξίαο. Τα κέιε ησλ 4 νκάδσλ μεθίλεζαλ λα 

αλαζεσξνχλ ην πξψην επεηζφδην ηεο ηζηνξίαο ηνπο, εθηφο απφ ηελ νκάδα «Κξφλνο» 

φπνπ ήδε είρε επηιέμεη λα δηνξζψζεη ην πξψην επεηζφδηφ ηεο ζηελ νινκέιεηα θαη έηζη 
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δηφξζσζε ην δεχηεξν επεηζφδην ζε απηή ηε θάζε. Ζ εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα 

πεξηθεξφηαλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο θαη δηαπίζησζε πσο ήηαλ κηα αξθεηά ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία, θαζψο ρξεηάζηεθαλ 5 δηδαθηηθέο ψξεο. Οη καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ 

αξθεηά λα ηεξήζνπλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ θαη δεηνχζαλ βνήζεηα. 

Σπδεηψληαο ε εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα κε ηα κέιε ησλ νκάδσλ γηα ηε δνκή ηνπ 

επεηζνδίνπ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έπξεπε λα πεξηέρεη, ηα παηδηά απνθηνχζαλ 

απηνπεπνίζεζε, αληάιιαζαλ ηδέεο θαη εμέθξαδαλ ηε γλψκε ηνπο κε ζηγνπξηά. Αθφκα, 

παξαηεξήζεθε πσο ηα κέιε ησλ νκάδσλ έγξαθαλ, μαλαδηάβαδαλ απηφ πνπ έγξαθαλ, 

δηέγξαθαλ παξαγξάθνπο, πξφζζεηαλ πιεξνθνξίεο εκπινπηίδνληαο ην πεξηερφκελν, 

ζπκπιήξσλαλ κε + παξαγξάθνπο (βι. Παξάξηεκα 4). Παξαηεξήζεθε πσο ζε φιεο ηηο 

νκάδεο νη καζεηέο αλαζεψξεζαλ ην επεηζφδην θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ θαη φρη κεηά ηε 

ζπγγξαθή. Σηε ζπλέρεηα, ηηο επφκελεο κέξεο ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 12 δηδαθηηθέο ψξεο 

γηα λα βειηηψζνπλ ηα ππφινηπα επεηζφδηα. Γηαπηζηψζεθε πσο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ  νη καζεηέο ήηαλ πεξηζζφηεξν άλεηνη κε ηε δηαδηθαζία θαη ε εκπινθή ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ήηαλ κεδεληθή. 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε επαλαγξαθή ηεο πινθήο, θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ησλ 

νκάδσλ έθαλαλ βειηηψζεηο ζε θάζε επεηζφδην μερσξηζηά, ε εθπαηδεπηηθφο – 

εξεπλήηξηα αμηνιφγεζε ηα αλαζεσξεκέλα σο πξνο ηε κηθξνδνκή θείκελα ησλ 

καζεηψλ. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη βειηηψζεηο πνπ έθαλαλ νη 

καζεηέο κε ηηο νκάδεο ηνπο.  

Πίλαθαο 3.6. Β΄Αλαζεώξεζε Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή 

Οκάδα Αξηζκόο 

Δπεηζνδίσλ 

Βειηίσζε  ζηα Γνκηθά ηνηρεία 

Δπεηζνδίσλ κε πξνζζήθεο, δηαγξαθέο & 

αληηθαηάζηαζε παξαγξάθσλ 

πλνρή  πλεθηη-  

θόηεηα 

Άξρνληαο ηνπ 

δηαζηήκαηνο 

6 

(Δξκήο, Αθξνδίηε, 

Άξεο, Γίαο, Κξφλνο, 

Πνζεηδψλαο) 

 

Γηαηήξεζε φισλ ησλ 

επεηζνδίσλ κε ηελ ίδηα 

 1ν επεηζφδην: Γηφξζσζε 1 

παξαγξάθνπ κε ην θνκκάηη ηνπ 

θνζκηθνχ ιέηδεξ πνπ βξίζθνπλ νη 

ήξσεο ζηνλ Δξκή κε ηελ πξνζζήθε 3 

παξαγξάθσλ & δηφξζσζε 1 

παξαγξάθνπ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζπειηάο κε ηελ πξνζζήθε 6 

Σπλνρηθνί 

δείθηεο  

Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 
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ζεηξά παξαγξάθσλ (βι. Παξάξηεκα) 

 2ν επεηζφδην: Αληηθαηάζηαζε 1 

παξαγξάθνπ κε ηελ πξνζζήθε 3 

παξαγξάθσλ ψζηε λα εμεγήζνπλ γηα 

πνην ιφγν ην θνκκάηη βξίζθεηαη ζηνλ 

Γία θαη έηζη λα δηθαηνινγήζνπλ ηνλ 

επφκελν πξννξηζκφ ηνπο. 

 3
ν
 επεηζφδην: δηαγξαθέο ιέμεσλ 

 4ν επεηζφδην: 1 δηαγξαθή 

παξαγξάθνπ γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη πξνζζήθε 2 

παξαγξάθσλ γηα λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπξηαζκέλν 

γξαλάδη 

 5
ν
 επεηζφδην: αληηθαηαζηάζεηο 

ιέμεσλ (ξήκαηα) 

 6ν επεηζφδην: Αληηθαηάζηαζε δχν 

παξαγξάθσλ κε 4 παξάγξαθνη θαη εθ 

λένπ δηφξζσζε ησλ 4 παξαγξάθσλ 

γηα ηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο (βι. 

Παξάξηεκα) 

Αζηέξηα 5 

(Δξκήο, Αθξνδίηε , 

Γίαο, Κξφλνο, Γαιαμίαο 

Αλδξνκέδαο) 

 

Πξνζζήθε επεηζνδίνπ 

Γαιαμίαο Αλδξνκέδαο, 

δηθαηνινγψληαο ην 

επεηδή εθεί κεηαθέξεηαη 

ην απνηέιεζκα ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπ 4
νπ

 

επεηζνδίνπ 

 

 1
ν
 επεηζφδην:  αληηθαηαζηάζεηο 

ιέμεσλ 

 2
ν
 επεηζφδην: δηνξζψζεθε ζηελ 

νινκέιεηα 

 3
ν
 επεηζφδην: αληηθαηαζηάζεηο 

ιέμεσλ, δηαγξαθέο ιέμεσλ, 

πξνζζήθε παξαγξάθνπ κε αζηεξάθη 

ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

απνηέιεζκα ηνπ ζρεδίνπ 

 4
ν
 επεηζφδην:  πξνζζήθε 2 

παξαγξάθσλ γηα ηελ θαηάζηξσζε 

ζρεδίνπ 

 5
ν
 επεηζφδην:  πξνζζήθε πξφηάζξσλ, 

δηαγξαθέο ιέμεσλ, δηαγξαθή 

Σπλνρηθνί 

δείθηεο 

Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 
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πξνηάζεσλ, αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ 

Αζηεξνεηδήο 4 

(Άξεο, Κξφλνο, Γίαο, 

Οπξαλφο) 

 

Μεηαθίλεζε ησλ 

επεηζνδίσλ Γία & 

Κξφλνπ, αηηηνινγψληαο 

κεηά ην 1ν επεηζφδην 

πσο νη ήξσεο έπξεπε λα 

ηαμηδέςνπλ ζηνλ Κξφλν 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ βξήθαλ ζηνλ Άξε. 

Πξνζζήθε επεηζνδίνπ 

(Οπξαλφο, 

αηηηνινγψληαο πσο κεηά 

ηνλ Γία έπξεπε λα 

ηαμηδέςνπλ ζηνλ 

Οπξαλφ, ζχκθσλα κε 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

έιαβαλ ζηνλ Γία.  

 1ν επεηζφδηνπ: Γηφξζσζε 1 

παξαγξάθνπ κε πξνζζήθε 4 

παξαγξάθσλ ψζηε λα πξνζηεζεί έλα 

λέν πξφβιεκα ζηελ αξρηθή 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη λα 

απνθεπρζεί ε εχθνιε ιχζε.  

 2ν επεηζφδην: πξνζζήθε πξφηαζεο 

κε αζηεξίζθν γηα λα εμεγήζνπλ πνχ 

πήγε ν ήξσαο ζηε ζπλέρεηα. 

 3ν επεηζφδην: δηνξζψζεθε ζηελ 

νινκέιεηα 

 4ν επεηζφδην: πξζνζήθε πξφηαζεο 

κε αζηεξάθη, δηαγξαθή 1 

παξαγξάθνπ & αληηθαηάζηαζε 

ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ κε 3 

παξαγξάθνπο γηα λα βειηησζεί ην 

απνηέιεζκα ηνπ ζρεδίνπ ψζηε λα 

κελ είλαη «εχθνιε» ε εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο (βι. Παξάξηεκα) 

Σπλνρηθνί 

δείθηεο 

Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 

Κξφλνο 6 

(Δξκήο, Αθξνδίηε, 

Γίαο, Κξφλνο, Οπξαλφο, 

Μαχξε Τξχπα  

 

Δπαλαθνξά επεηζνδίνπ 

(απφ ηελ αξρηθή 

ηζηνξία): Κξφλνο 

Πξνζζήθε επεηζνδίνπ 

Οπξαλφο 

 

 1ν επεηζφδην:  δηνξζψζεθε ζηελ 

νινκέιεηα 

 2ν επεηζφδην: δηαγξαθέο ιέμεσλ θαη 

πξνηάζεσλ δηφηη άιιαμε ε ηδέα  

 3ν επεηζφδην: πξνζζήθε 2 

παξαγξάθσλ ψζηε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

παξαγξάθνπ κε ην κπζηήξην ηνπ 

ρακέλνπ θνκκαηηνχ (βι. 

επηζπλαπηφκελν θείκελν) & 

δηαγξαθή παξαγξάθνπ γηα λα 

βειηησζεί ην απνηέιεζκα ηνπ 

ζρεδίνπ ψζηε λα ππάξρεη δξάζε ζηελ 

εμέιημε. 

Σπλνρηθνί 

δείθηεο 

Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 
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 4ν επεηζφδην: αληηθαηάζηαζε 1 

παξαγξάθνπ κε 4 παξαγξάθνπο γηα 

λα βειηησζεί ε πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ θαη ην απνηέιεζκα ψζηε λα 

ππάξρεη δξάζε 

 5ν επεηζφδην: αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ 

(ξήκαηα), παξαγξαθνπνίεζε, 

δηαγξαθέο ιέμεσλ 

 6ν επεηζφδην: πξνζζήθε 6 

παξαγξάθσλ («δηνξζψλνπκε ηε ζει. 

3 κε ηελ πξνζζήθε ησλ ζειίδσλ 3α, 

3β, 3γ») ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ 

πεξηγξαθή εξψσλ, ζπλαηζζήκαηα, 

ζθέςεηο θαη θαηάζηξσζε ζρεδίνπ 

(βι. Παξάξηεκα) 

Σειήλε 4 

(Αθξνδίηε, Δξκήο, 

Γίαο, Πνζεηδψλαο 

 

Πξνζζήθε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην 

ηειεπηαίν επεηζφδην 

 

 1ν επεηζφδην: δηαγξαθέο ιέμεσλ, 

δηαγξαθή παξαγξάθνπ ιφγσ 

αιιαγήο ηδέαο θαη πξνζζήθε 

πξφηαζεο κε + γηα πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο. 

 2ν επεηζφδην: πξνζζήθε 1 

παξαγξάθνπ γηα λα βειηησζεί ν 

δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο ήξσεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηξσζε ζρεδίνπ, 

δηαγξαθή 1 παξαγξάθνπ κε ηελ 

αηηηνινγία «Σν ζβήζακε γηαηί ρσξίο 

λα εμεγήζνπκε πψο ζα ιπζεί ην 

πξφβιεκα κε ηηο αζηξαπέο ηνπ Φιάθη 

κηιήζακε γηα ηνλ Big Fighter», 

πξνζζήθε 4 παξαγξάθσλ γηα ηελ 

θαηάζηξσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ 

 3
ν
 επεηζφδην: αληηθαηάζηαζε 2 

παξαγξάθσλ ζηε ζει. 1 ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

Σπλνρηθνί 

δείθηεο 

Σχλδεζε κε 

βάζε ηνλ 

ρξφλν 



132 

 

 

Οη βειηηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα αλαζεσξεκέλα επεηζφδηα 

νκαδνπνηήζεθαλ θαη δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:  

α) Σηα πεξηζζφηεξα επεηζφδηα φισλ ησλ θεηκέλσλ ππήξραλ βειηηψζεηο κε πξνζζήθεο, 

αληηθαηαζηάζεηο θαη δηαγξαθέο ιέμεσλ, πξνηάζεσλ θαη παξαγξάθσλ πνπ αθνξνχζαλ 

ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ επεηζνδίσλ. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα απφ ηα 

θείκελα ησλ καζεηψλ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εξψσλ θαη ηελ θαηάζηξσζε ζρεδίνπ, 

αληηθαηάζηαζε 2 παξαγξάθσλ ζηε 

ζει. 2 ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ, 1 δηαγξαθή 

παξαγξάθνπ θαη 1 πξνζζήθε 

παξαγξάθνπ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ 

ζρεδίνπ 

 4
ν
 επεηζφδην: δηνξζψζεθε ζηελ 

νινκέιεηα 

 5
ν
 επεηζφδην: δηνξζψζεθε ζηελ 

νινκέιεηα 

 Βειηίσζε ηνπ 5
νπ

 επεηζνδίνπ κε 

εκπινπηηζκφ  πιεξνθνξηψλ. 
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Οκάδα «Αζηέξηα»: 1
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – 

πξνζζήθε λένπ πξνβιήκαηνο ζηελ αξρηθή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 
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Οκάδα «Αζηεξνεηδήο»: 1
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή –  

αληηθαηάζηαζε παξαγξάθνπ  ψζηε λα απνθεπρζεί ε «εχθνιε» ιχζε ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο 
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Οκάδα «Κξφλνο»: 3
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή –  πξνζζήθε 

δξάζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ψζηε λα απνθεπρζεί ε «εχθνιε» ιχζε.
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Οκάδα «ειήλε»: 2
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή –  δηαγξαθή 

παξαγξάθνπ κε επεμήγεζε «ην ζβήζακε γηαηί ρσξίο λα εμεγήζνπκε πψο ζα ιπζεί ην πξφβιεκα 

κε ηηο αζηξαπέο ηνπ Φιάθη κηιήζακε γηα ηνλ Big Fighter» 

 

 

β) Σε φια ηα αλαζεσξεκέλα επεηζφδηα παξαηεξήζεθε εκπινπηηζκφο πιεξνθνξηψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ εξψσλ αιιά θαη ηνπ ζθεληθνχ πνπ εθηπιίζζεηαη ην 

επεηζφδην. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα απφ ηα νκαδηθά θείκελα ησλ 

καζεηψλ: 
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Οκάδα «Κξφλνο»: 6
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – πξνζζήθε 

πιεξνθνξηψλ πεξηγξαθήο εξψσλ 
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Οκάδα «Αζηεξνεηδήο»: 4
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – 

πεξηγξαθή ζθεληθνχ ηνπ επεηζνδίνπ 

 

γ) Σε φια ηα αλαζεσξεκέλα επεηζφδηα έγηλε αλαθνξά ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ησλ εξψσλ.  Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη ηα εμήο:  

 

 

Οκάδα «Αζηέξηα»: 6
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – αλαθνξά ζε 

ζπλαηζζήκαηα εξψσλ 

 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Κξφλνο»: 1
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ζπλαηζζεκάησλ θαη αληίδξαζεο ησλ εξψσλ φηαλ ζπλάληεζαλ εμσγήηλνπο 

 

δ) Σηα πεξηζζφηεξα επεηζφδηα ησλ 4 απφ ηα 5 θείκελα εληνπίζηεθε ζχλδεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξσηαγσληζηψλ, φπσο πεξηγξάθεζαλ ζην πιαίζην, κε ηε δξάζε 

ηνπο ζηελ πινθή. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ νκάδα «Αζηέξηα» νη καζεηέο επηιέγνπλ ηνλ 

θάπηελ Κνπξνχ λα πεξάζεη ηε δνθηκαζία ζθαθηνχ γηα λα απνθηήζνπλ ην δαρηπιίδη 

γηα ην θνζκηθφ ιέηδεξ, επεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο ήξσαο έπαηδε ζθάθη απφ κηθξφο. Ζ 

νκάδα «Σειήλε» επηιέγεη ην επηρείξεκα ηνπ θάπηελ Τζηπ, γηαηί ζην πιαίζην ηνλ είρε 

αλαθέξεη πσο πάληα έρεη θαιά επηρεηξήκαηα, είλαη θαιφο δηαπξαγκαηεπηήο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ηα αληίζηνηρα απνζπάζκαηα:  
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Οκάδα «Αζηέξηα»: 4
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – ζχλδεζε 

πινθήο κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πιαηζίνπ 

 

 

 

 

 

Οκάδα «ειήλε»: 1
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – ζχλδεζε 

πινθήο κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πιαηζίνπ 

 

ε) Σηα 4 απφ ηα 5 θείκελα ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ελφο 

επεηζνδίνπ κεηαθέξνληαλ ζην επφκελν επεηζφδην κε αιιαγή ζθεληθνχ, ζπγθεθξηκέλα 

αιιαγή πιαλήηε, θαη αηηηνινγνχληαλ γηα πνην ιφγν επηιέγνληαλ ν ζπγθεθξηκέλνο 

πιαλήηεο. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη απνζπάζκαηα απφ ηα θείκελα ησλ καζεηψλ:  
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Οκάδα «ειήλε»: 5
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – αηηηνιφγεζε 

αιιαγήο ζθεληθνχ 

 

ζη) Σε φια ηα θείκελα έγηλε βειηίσζε φζνλ αθνξά ηελ παξαγξαθνπνίεζε. Δλδεηθηηθά 

παξαηίζεηαη ην εμήο απφζπαζκα: 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Αζηεξνεηδήο»: 1
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή - 

παξαγξνθνπνίεζε 

 

Τέινο, σο πξνο ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο παξαηεξήζεθε 

πσο ζε φια ηα αλαζεσξεκέλα επεηζφδηα εληνπίζηεθαλ ζπλνρηθνί δείθηεο, φπσο 

ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θπξίσο ρξνληθνί ζχλδεζκνη. Όκσο, φηαλ αμηνινγήζεθαλ ηα 

αλαζεσξεκέλα επεηζφδηα σο εληαία πινθή δηαπηζηψζεθε πσο ε ζχλδεζή ηνπο έγηλε κε 

βάζε ηνλ ρξφλν. Γειαδή, ε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο εμαθνινπζνχζε λα βαζίδεηαη 

ζηνλ ρξνληθφ άμνλα, φπσο παξαηεξήζεθε θαη θαηά ηελ Α΄Αλαζεψξεζε ηεο πινθήο 
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ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ. Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ απφζπαζκα 

απφ ηελ νκάδα «Αζηεξνεηδήο».  

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Αζηεξνεηδήο»: 3
ν
 επεηζφδην ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – ζχλδεζε 

κε βάζε ηνλ ρξφλν 

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθαλ αδπλακίεο ζηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο, ζεσξήζεθε 

απαξαίηεην λα πξνρσξήζνπκε κε ηνπο καζεηέο ζε Γ ΄ Αλαζεψξεζε ηεο πινθήο ζε 

επίπεδν καθξνδνκήο. Ωζηφζν, νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Β΄ 

Αλαζεψξεζεο ηεο πινθήο δήηεζαλ λα αλαζεσξήζνπκε ηε Λχζε ηεο ηζηνξίαο. 

Δμέθξαζαλ απηή ηελ επηζπκία, δηφηη είρακε ήδε αλαζεσξήζεη ην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο 

δχν θνξέο, δηαζέζακε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ αλαζεψξεζε ηεο πινθήο ηφζν 

ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ φζν θαη ζε επίπεδν επεηζνδίνπ θαη είρε απνκείλεη 

κφλν, ζχκθσλα κε ηνπο καζεηέο, λα αλαζεσξήζνπκε ηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο.  

 

3.3.6. Αλαζεώξεζε Λύζεο 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νκαδηθψλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ ηφζν ηεο αξρηθήο 

εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο φζν θαη ηεο αλαζεσξεκέλεο πινθήο δηαπηζηψζεθαλ αδπλακίεο 

ζηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο. Δηδηθφηεξα, ζηε ιχζε ηεο πξψηεο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο 

παξαηεξήζεθε πσο απνπζίαδαλ νη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ιχζεθε ε πξνβιεκαηηθή 
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θαηάζηαζε θαη γηα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ. Τα κέιε φισλ ησλ 

νκάδσλ απιά αλέθεξαλ αλ ιχζεθε αίζηα ή φρη ε αξρηθή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Σε 

θακία ηζηνξία δελ ππήξρε δξάζε κε αλαηξνπέο θαη εκπφδηα ζηε ιχζε ηνπ αξρηθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη απνπζίαδαλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ξνήο 

ηεο ιχζεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε πψο θηηάρηεθε ην θνζκηθφ ιέηδεξ. Αθφκε, δελ 

εληνπίζηεθε επηκχζην ζε θακία νκαδηθή ηζηνξία. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα 

θαηαγξάθεηαη ε ιχζε ηεο πξψηεο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο:  

 

Πίλαθαο 3.7. Λύζε αξρηθήο εθδνρήο νκαδηθήο ηζηνξίαο 

Οκάδα Αξρηθή Πξνβιεκαηηθή Καηάζηαζε: απιή 

αλαθνξά αλ ιύζεθε ή όρη, ρωξίο δξάζε 

θέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα 

εξώσλ 

Δπηκύζην 

Άξρνληαο ηνπ 

δηαζηήκαηνο 

 Κακία δξάζε κε αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα. 

 Αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία:  

«… Με έλα πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ ε καχξε ηξχπα 

εμαθαλίζηεθε, νη πιαλήηεο γχξηζαλ ζηε ζέζε 

ηνπο θαη ην ζρέδην ηνπ Black Killer είρε 

μνθιήζεη».  

- - 

Αζηέξηα  Κακία δξάζε κε αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα. 

 Αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία: 

«… -Πάκε λα θηηάμνπκε ην θνζκηθφ ιέηδεξ.  

-Έηνηκν.  

-1,2,3 !!! 

 –Μπνπκ 

 -Όρη, ε καχξε ηξχπα κνπ. 

 - Αο θάλνπκε πάξηη. 

 Ο θάπηελ Σζηπ έδεζε αηψληα κε ηελ Pretty 

Woman θαη έθαλαλ 3 παηδηά. Δλψ ν Black Killer 

παγηδεχηεθε ζηελ ίδηα ηνπ ηελ ηξχπα θαη δελ 

μαλαελφριεζε θαλέλαλ.  

- - 

Αζηεξνεηδήο  Κακία δξάζε κε αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα. 

- - 
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 Αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία:  

« … Μφιηο έθηαζαλ ζηνλ Δξκή είδαλ έλαλ 

πξάζηλν εμσγήηλν θαη έλαλ θίηξηλν εμσγήηλν λα 

θάλνπλ αγψλεο. 

- Μήπσο μέξεηε αλ εδψ γχξσ ππάξρεη θαλέλα 

θνζκηθφ ιέηδεξ; 

Ναη! Δίλαη εθεί, δίπια απφ ηελ κπάια κνπ! 

- Μπνξνχκε λα ην πάξνπκε; 

- Φπζηθά! 

- Δπραξηζηνχκε! 

- Νάηνο! Δθεί είλαη! Πάκε λα ηνλ πξνιάβνπκε! 

- Άνππππ! Λέηδεξ! Ληψλσ! 

Σέινο, νη ηξεηο αζηξνλαχηεο θη ν Σέληη έγηλαλ νη 

πην γλσζηνί ήξσεο ζε φινλ ηνλ θφζκν θαη ζε φιν 

ην δηάζηεκα». 

Κξφλνο  Κακία δξάζε κε αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα. 

 

 Αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία αιιά 

ζπζηάζηεθαλ νη ήξσεο: «…Με ην πνπ 

έθηαζαλ ζηε καχξε ηξχπα, κπήθαλ ζηε 

καχξε ηξχπα θαη ππξνβφιεζαλ κε ην 

θνζκηθφ ιέηδεξ. ην ηέινο απνθάζηζαλ 

λα παηήζνπλ ην self destroy. Έηζη, απφ 

ηελ έθξεμε ε καχξε ηξχπα έθιεηζε γηα 

πάληα αιιά νη ηξεηο ήξσεο έκεηλαλ ζηελ 

ηζηνξία θαη ηνπο ηίκεζαλ πνιχ». 

- - 

Σειήλε  Κακία δξάζε κε αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα. 

 Αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία: 

«Έθηηαμαλ ην θίιηξν θαη πήγαλ ζηνλ 

Πινχησλα φπνπ λίθεζαλ ηνλ  Black Die 

θαη κε ην θίιηξν άλαςαλ ηα αζηέξηα. Γηα 

λα ην γηνξηάζνπλ έθαλαλ έλα κεγάιν 

πάξηη ζην δηαζηεκφπινην θαη ηέινο 

- - 
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γχξηζαλ ζηε Γε». 

 

Όζνλ αθνξά ηε ιχζε ηεο αλαζεσξεκέλεο πινθήο, δεδνκέλνπ φηη ε ιχζε ηεο 

ηζηνξίαο είλαη ην ηειεπηαίν επεηζφδην ηεο πινθήο, ζην νπνίν ιχλεηαη επηηπρψο ή φρη ε 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ, ήηαλ αλακελφκελν λα ρξήζεη αλαζεψξεζεο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πινθή ηεο ηζηνξίαο παξνπζίαδε αδπλακίεο. Οη καζεηέο 

πξνρψξεζαλ ζε νπζηαζηηθέο βειηηψζεηο ζηε δνκή ηνπ επεηζνδίνπ θαηά ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο πινθήο ζε επίπεδν κηθξνδνκήο. Δληνχηνηο, ην ηειεπηαίν επεηζφδην 

έρξεδε βειηίσζεο, θαζψο απνπζίαδαλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο ιχζεο, ζχκθσλα κε 

ηε γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ. Έηζη, αθνχ ε εθπαηδεπηηθφο - εξεπλήηξηα παξαηήξεζε 

ηελ απνπζία ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο ιχζεο, ήζειε λα δηαπηζηψζεη αλ νη 

καζεηέο κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ απηέο ηηο ειιείςεηο θαη ηη ζα πξφηεηλαλ λα 

θάλνπλ κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ ηνπο. 

 Τν επφκελν δηδαθηηθφ δίσξν αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά 

κε ην πνηα ζηνηρεία πηζηεχνπλ πσο πεξηιακβάλνληαη ζηε ιχζε κηαο αθεγεκαηηθήο 

ηζηνξίαο. Οη καζεηέο απνθάλζεθαλ πσο ε ιχζε ηεο ηζηνξίαο πεξηιαβάλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπλέβε ηειηθά ζηνπο πξσηαγσληζηέο κεηά ηηο πεξηπέηεηεο πνπ 

βίσζαλ ζηελ πινθή θαη ε ηζηνξία θιείλεη ζπλήζσο κε ηε ζηεξενηππηθή θξάζε «θαη 

δήζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα». Τα παηδηά είραλ ηελ πεπνίζεζε πσο νη ηζηνξίεο 

έρνπλ πάληα αίζην ηέινο γηα ηνπο «θαινχο» ήξσεο, ελψ νη «θαθνί» ήξσεο πάληα 

ηηκσξνχληαη θαη είλαη νη εηηεκέλνη. Αθνχ αθνχζηεθαλ νη παξαπάλσ απφςεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηε ιχζε, επεμεξγαζηήθακε μαλά ηα απνζπάζκαηα απφ ηα ινγνηερληθά 

βηβιία σο πξνο ηε ιχζε απηή ηε θνξά πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηε δνκή 

ηεο ιχζεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζπδήηεζε ήηαλ πεξηζζφηεξν θαζνδεγεηηθή ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξψησλ θεηκέλσλ. Καζψο, φκσο νη καζεηέο έδεηρλαλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηεο ιχζεο, ε εκπινθή ηεο κεηψλνληαλ αηζζεηά. Μέζα απφ ζπδήηεζε νη 

καζεηέο δηαπξαγκαηεχηεθαλ, αλέδεημαλ δεηήκαηα θαη εληφπηζαλ δηαθνξέο απφ 

θείκελν ζε θείκελν σο πξνο ηε ιχζε. Παξαηήξεζαλ πσο φιεο νη ηζηνξίεο δηέθεξαλ σο 

πξνο ην αλ είραλ αίζην ηέινο ή φρη, σο πξνο ην επηκχζην θαη ζρνιίαζαλ πσο ε θξάζε 

«θαη δήζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιχηεξα» απνπζίαδε απφ φια ηα ινγνηερληθά 

θείκελα πνπ επεμεξγαζηήθακε. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε ζπκπέξαλαλ πσο ε ιχζε ηεο 
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ηζηνξίαο είλαη ην ηειεπηαίν επεηζφδην, ην νπνίν δνκείηαη απφ ηε ιχζε ή φρη ηεο 

αξρηθήο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ 

εξψσλ θαη απφ ην επηκχζην πξναηξεηηθά θαη δηαπίζησζαλ πσο ν θάζε ζπγγξαθέαο 

κπνξεί λα εηζάγεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηε ιχζε πνπ επηζπκεί, αξθεί λα δίλεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή.  

Σηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο πξνρψξεζαλ ζηε βειηίσζε ησλ δηθψλ ηνπο 

νκαδηθψλ θεηκέλσλ σο πξνο ηε ιχζε (βι. Παξάξηεκα 4). Πξψηα δηαβάζαλε ηε ιχζε 

ηεο αξρηθήο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο, έπεηηα ηε ιχζε ηεο Α΄ Αλαζεψξεζεο ηεο πινθήο 

ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ θαη ηειεπηαία ηε ιχζε ηεο Β΄ Αλαζεψξεζεο πινθήο 

ζε επίπεδν κηθξνδνκήο, ψζηε λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο βειηίσζεο πνπ 

έθαλαλ ζε θάζε θείκελφ ηνπο.  

Αθνχ μαλαδηαβάζηεθαλ νη αξρηθέο ηζηνξίεο, αθνινχζεζε ζπδήηεζε φπνπ 

ζρνιηάζηεθε ην πεξηερφκελν ηεο ιχζεο. Ζ εκπινθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο 

ήηαλ θαζνδεγεηηθή, ζέηνληαο εξσηήκαηα: «Ση αιιαγέο ζα θάλαηε; Γίλνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ιχζεθε ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ψζηε λα είλαη 

θαηαλνεηή ε ξνή ηεο ηζηνξίαο;» Μέζα απφ ηηο εξσηναπνθξίζεηο, νη καζεηέο 

δηαπίζησζαλ πσο δελ ππήξρε θακία δξάζε ζηε ιχζε, θακία αλαθνξά ζε 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ησλ εξψσλ, νχηε εληφπηζαλ επηκχζην. Αθφκε, αλέθεξαλ 

πσο ζε φια ηα νκαδηθά θείκελα ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε αληηκεησπίζηεθε κε 

επηηπρία. Σρνιίαζαλ πσο ζε θαλέλα θείκελν δελ έγηλε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή γηα ην 

πψο ιχζεθε ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη δελ ππήξμε δξάζε, θαζψο ζε φια ηα 

νκαδηθά θείκελα δφζεθε ιχζε ζηελ αξρηθή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ρσξίο 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη αλαηξνπέο. Ζ ιχζε ήηαλ πνιχ εχθνιε, ρσξίο αλαηξνπέο 

φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ απφζπαζκα: 
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Οκάδα «Αζηεξνεηδήο»: Λχζε αξρηθήο ηζηνξίαο 

 

Σηε ζπλέρεηα αλαιχζακε ηε ιχζε ησλ 5 νκαδηθψλ θεηκέλσλ ηεο Α΄ 

Αλαζεψξεζεο ηεο πινθήο ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ, ζπδεηψληαο κε ηα παηδηά 

γηα ην αλ δηέθξηλαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ιχζεο θαη ηπρφλ βειηηψζεηο ζπγθξηηηθά κε 

ηα νκαδηθά θείκελα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο. Γηαπηζηψζεθε πσο νη καζεηέο 

απηνλνκήζεθαλ αξθεηά θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρνιηαζκνχ ηεο ιχζεο ησλ νκαδηθψλ 

ηζηνξηψλ ηεο Α΄ αλαζεψξεζεο ηεο πινθήο, θαζψο ε εκπινθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – 

εξεπλήηξηαο κεηψζεθε αηζζεηά. Τα παηδηά ζπκπέξαλαλ εχθνια πσο απνπζίαδαλ θαη 

πάιη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ιχζεο θαη πσο δελ ππήξρε βειηίσζε ζηε δνκή ηεο ιχζεο. 

Παξαηήξεζαλ πσο ζε θαλέλα απφ ηα 5 νκαδηθά θείκελα δελ έγηλε ιεπηνκεξήο 

πεξηγξαθή γηα ην πψο ιχζεθε ην αξρηθφ πξφβιεκα, αλαθνξά ζε ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ θαη δελ εληφπηζαλ επηκχζην. Ζ βειηίσζε πνπ εληφπηζαλ 

ζηα θείκελα δελ αθνξνχζε βαζχηεξεο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο ιχζεο αιιά ζην 



148 

 

πεξηερφκελν. Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε ιχζε ηεο Α΄ Αλαζεψξεζεο ησλ 

επεηζνδίσλ ζε επίπεδν κηθξνδνκήο :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Κξφλνο»: Λχζε ηεο Α΄Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή – αιιαγέο ζηε 

ζηηρνκπζία ησλ εξψσλ 

 

Τν επφκελν δηδαθηηθφ δίσξν επεμεξγαζηήθακε ηε ιχζε ηεο Β΄Αλαζεψξεζεο 

επεηζνδίσλ ζε επίπεδν κηθξνδνκήο. Αθνχ δηαβάζηεθαλ νη ηζηνξίεο ζηελ νινκέιεηα, 

νη καζεηέο ζρνιίαζαλ ηε δνκή ηεο ιχζεο. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε δηαπίζησζαλ πσο 

ζηηο 3 απφ ηηο 5 ηζηνξίεο έγηλαλ κηθξέο βειηηψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ θπξίσο ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Αθφκε, ζρνιίαζαλ πσο ζε 

1 απφ ηηο ηζηνξίεο ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε δελ ιχζεθε. Δπηπιένλ, αλαγλψξηζαλ 

πσο ζηηο 5 ηζηνξίεο απνπζίαδαλ ηφζν νη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

ζθέςεηο ησλ εξψσλ φζν θαη ην επηκχζην. Δλδεηθηηθά, επηζπλάπηεηαη ην παξαθάησ 

θείκελν:  
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Οκάδα «Αζηεξνεηδήο»: Λχζε ηεο Β΄Αλαζεψξεζεο Δπεηζνδίσλ: Μηθξνδνκή 

 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε ιχζε πνπ δφζεθε ζηελ Αλαζεψξεζε ηεο πινθήο ζε 

επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ αιιά θαη ζε επίπεδν κηθξνδνκήο δελ δηέθεξε νπζηαζηηθά 

απφ ηε ιχζε ηεο αξρηθήο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο, θαζψο δελ παξαηεξήζεθαλ 

βειηηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ιχζεο, ζχκθσλα κε ηε 

γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ. Παξαηεξήζεθαλ αλεπαίζζεηεο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν 

κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πιεξνθνξηψλ θπξίσο γηα ην πψο ζπλαξκνινγήζεθε ην 

«θνζκηθφ ιέηδεξ». Δμαθνινπζνχζαλ λα απνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

γίλεη θαηαλνεηή ε ξνή ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο. Σηελ αξρή κε ηελ έληνλε 

ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ζηε ζπδήηεζε, νη καζεηέο εληφπηζαλ ηηο 

ειιείςεηο. Σηε ζπλέρεηα, φκσο, ηα παηδηά εξγάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απηφλνκα θαηά 

ηελ επεμεξγαζία ηεο ιχζεο ησλ αλαζεσξεκέλσλ σο πξνο ηελ πινθή νκαδηθψλ 

ηζηνξηψλ, αθνχ εληφπηδαλ κφλνη ηνπο ηηο αδπλακίεο.  

Έπεηηα, αθνχ νη καζεηέο εληφπηζαλ αδπλακίεο θαη ζηε ιχζε πνπ δφζεθε ζηε 

Β΄ Αλαζεψξεζε ηεο πινθήο ζε επίπεδν κηθξνδνκήο, πξνρψξεζαλ ζηελ Αλαζεψξεζε 

ηεο Λχζεο κε ηηο νκάδεο ηνπο γηα έλα δηδαθηηθφ δίσξν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

7νπ θχιινπ εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα 3). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο επαλαγξαθήο ηεο 

ιχζεο ηεο ηζηνξίαο ηα κέιε φισλ ησλ νκάδσλ ζπλεξγάζηεθαλ θαιά, θαηέζεζαλ ηηο 

ηδέεο ηνπο γηα βειηίσζε, ιακβάλνληαο ππφςε φζα είρακε ζπδεηήζεη ζηελ νινκέιεηα 

γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ιχζεο κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ.  
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Αθνχ νη καζεηέο νινθιήξσζαλ ηελ αλαζεψξεζε ηεο ιχζεο ηεο νκαδηθήο 

ηζηνξίαο ηνπο, αμηνινγήζεθαλ ηα αλαζεσξεκέλα θείκελά ηνπο. Γηαπηζηψζεθε πσο 

φιεο νη νκάδεο έθαλαλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο ιχζεο. Σπγθεθξηκέλα, ζε 4 

απφ ηα 5 θείκελα παξαηεξήζεθε πσο ε ιχζε ηεο αξρηθήο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά θαη ππήξρε έληνλε δξάζε κε αλαηξνπέο. Αθφκα, ζε φιεο ηηο 

ηζηνξίεο έγηλε αλαθνξά ζε ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ησλ εξψσλ θαη ζε 2 απφ ηα 5 

θείκελα εληνπίζηεθε επηκχζην. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη νη βειηηψζεηο 

πνπ έθαλαλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ: 

 

Πίλαθαο 3.8. Αλαζεώξεζε ηεο Λύζεο 

Οκάδα Αξρηθή Πξνβιεκαηηθή 

Καηάζηαζε: ε αληηκεηώπηζή 

ηεο ή όρη πεξηγξάθεηαη κέζα από 

δξάζε  

θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα 

εξώσλ 

Δπηκύζην 

Άξρνληαο ηνπ 

δηαζηήκαηνο 

 Γξάζε κε αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα  (Βι. 

Παξάξηεκα, 

Αλαζεψξεζε ηεο Λχζεο ) 

 Αληηκεησπίζηεθε κε 

επηηπρία: 

 «... Έξημαλ ζηνλ Black Killer θαη 

ζηα ξνκπφη ηνπ…Όκσο ε καχξε 

ηξχπα ήηαλ αθφκα εθεί θαη ήηαλ 

έηνηκε λα ξνπθήμεη θαη ηνλ 

Πνζεηδψλα. Αιιά δελ ήηαλ κφλν 

απηφ! Σν θνζκηθφ ιέηδεξ δελ είρε 

ηφζε ηζρχ γηα απηφ έπξεπε λα 

κπνπλ ζην δηαζηεκφπινην θαη λα 

πάλε πην θνληά. Μπήθαλ κέζα θαη 

πήγαλ κπξνζηά ζηε καχξε ηξχπα. 

-Έηνηκνη; Ρψηεζε ν θάπηελ Σζηπ. 

-Ναη! Δίπε ν θάπηελ Σζα. 

-Ναη! Δίπε ν θάπηελ Κνπξνχ. 

- 1,2,3, κπνπκ! Δίπε ν θάπηελ 

  Πεξηγξαθή 

ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. 

Δλδεηθηηθά 

θαηαηίζεηαη ην 

παξαθάησ 

απφζπαζκα: 

 «… Οη αζηξνλαχηεο ήηαλ 

πνιχ επηπρηζκέλνη πνπ φινη 

νη πιαλήηεο είραλ κπεη ζηε 

ζέζε ηνπο θη επεηδή βέβαηα νη 

ίδηνη ηνπο είραλ ζσζεί». 

«Απφ ηελ πεξηπέηεηά 

ηνπο ζην δηάζηεκα νη 

ηξεηο αζηξνλαχηεο 

θαηάιαβαλ φηη ε 

ζπλεξγαζία είλαη 

πνιχηηκε. Δπεηδή 

ζπλεξγάζηεθαλ φινη 

καδί θαηάθεξαλ λα 

πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν 

ηνπο». 
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Σζηπ. 

Σν θνζκηθφ ιέηδεξ έξημε ζηε καχξε 

ηξχπα θαη θαηαζηξάθεθε».  

Αζηέξηα  Γξάζε κε αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα  (Βι. 

Παξάξηεκα, 

Αλαζεψξεζε ηεο Λχζεο ) 

 Αληηκεησπίζηεθε κε 

επηηπρία:  

«…-Πέηπρα ηε καχξε ηξχπα είπε 

ραξνχκελε ε Pretty Woman. 

-Δγψ, φκσο, δσ θαη κπνξψ λα 

μαλαθηηάμσ ηε καχξε ηξχπα, είπε 

ν Black Killer, ζπκσκέλνο. 

Οη ηξεηο αζηξνλαχηεο έβγαιαλ απφ 

ηηο ηζέπεο ηνπο ηξία δηαζηεκηθά 

ιέηδεξ θαη ππξνβφιεζαλ ηνλ Black 

Killer πνπ έπεζε θάησ λεθξφο…». 

 Πεξηγξαθή ζθέςεσλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

Δλδεηθηηθά 

θαηαηίζεηαη ην 

παξαθάησ 

απφζπαζκα: 

 «Πεηχρακε ηε καχξε ηξχπα, 

αλαθψλεζαλ θαη νη ηξεηο 

ραξνχκελα. Εήησ ηα 

θαηαθέξακε, είπαλ 

ραξνχκελνη νη ηξεηο 

αζηξνλαχηεο. 

- Αο πάκε ζηε γε λα θάλνπκε 

έλα πάξηη… Έηζη, νη ηξεηο 

θίινη μεθίλεζαλγηα ηε Γε 

ραξνχκελνη πνπ ηα 

θαηάθεξαλ». 

«Σειηθά φπνηνο 

πξνζπαζεί πνιχ ηα 

θαηαθέξλεη, είπε ν 

θάπηελ Σζηπ ζηνπο 

θίινπο ηνπ, 

ρακνγειψληαο». 

Αζηεξνεηδήο  Γξάζε κε αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα (Βι. Παξάξηεκα, 

Αλαζεψξεζε ηεο Λχζεο 

). 

 Αληηκεησπίζηεθε κε 

επηηπρία:  

«… ηφρεπζαλ ηνλ Black Killer 

αιιά αζηφρεζαλ θαη θαηαιάζνο 

πέηπραλ ηνλ Γία. 

- Να πάξεη αζηνρήζακε, είπε ν 

θάπηελ Σζα απνγνεηεπκέλνο.  

Οη αζηξνλαχηεο πεξίκελαλ κέρξη 

λα θνξηίζεη ην ιέηδεξ γηα λα 

μαλαξίμνπλ… Οη ηξεηο ήξσεο 

πάηεζαλ ην θνπκπί ηνπ θνζκηθνχ 

 Πεξηγξαθή ζθέςεσλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

Δλδεηθηηθά 

θαηαηίζεηαη ην 

παξαθάησ 

απφζπαζκα: 

 «- Όινη ζσζήθακε, 

θψλαμαλ ραξνχκελνη. Αο ην 

γηνξηάζνπκε. Καη έθαλαλ έλα 

πάξηη ζηνλ δηαζηεκηθφ 

ζηαζκφ…». 

«Καη έδεζαλ απηνί 

θαιά θαη εκείο 

δηαζηεκνθαιχηεξα». 
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ιέηδεξ, έξημαλ ζηνλ Black Killer 

θαη απηή ηε θνξά ηνλ πέηπραλ. 

Έηζη θαηαζηξάθεθε θαη ν Black 

Killer θαη ε καχξε ηξχπα ηνπ. 

Μεηά απφ ιίγα ιεπηά φζνπο 

πιαλήηεο είρε ξνπθήμεη ε καχξε 

ηξχπα βγήθαλ έμσ θαη ηα αζηέξηα 

άλαςαλ». 

Κξφλνο  Κακία δξάζε (Βι. 

Παξάξηεκα, 

Αλαζεψξεζε ηεο Λχζεο ) 

 Αληηκεησπίζηεθε κε 

ζπζία ησλ εξψσλ: 

 «Μεηά απφ ιίγν νη αζηξνλαχηεο 

πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ ην 

θνζκηθφ ιέηδεξ θνκκάηη θνκκάηη 

γηα λα ην ζπλζέζνπλ ζσζηά. Μεηά 

απφ πνιιή πξνζπάζεηα θαηάθεξαλ 

λα ην ζπλαξκνινγήζνπλ. 

-Πάξε απηήλ, καχξε ηξχπα, είπε ν 

θάπηελ Κνπξνχ απνθαζηζηηθά. 

Ζ καχξε ηξχπα έθιεηζε αιιά 

ξνχθεμε καδί ηνπο αζηξνλαχηεο, 

ηνλ Σέληη θαη ην θνζκηθφ ιέηδεξ. Οη 

αζηξνλαχηεο πέζαλαλ αιιά είραλ 

θαηαθέξεη λα ζψζνπλ ηνλ θφζκν».  

 Πεξηγξαθή ζθέςεσλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

Δλδεηθηηθά 

θαηαηίζεηαη ην 

παξαθάησ 

απφζπαζκα: 

 «-Δίκαζηε ρακέλνη, έξρεηαη 

θαηαπάλσ καο, νχξιηαμε 

έληξνκνο ν θάπηελ Κνπξνχ 

- Όρηηηηη, θψλαδαλ φινη 

ηξέκνληαο». 

- 

Σειήλε  Γξάζε κε αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα (Βι. Παξάξηεκα, 

Αλαζεψξεζε ηεο Λχζεο 

). 

 Γελ αληηκεησπίζηεθε: 

 «… Δπνκέλσο δελ κπφξεζαλ λα 

ρηππήζνπλ ηε καχξε ηξχπα. 

Πξνζπάζεζαλ αιιά κάηαηα, ην 

θνζκηθφ ιέηδεξ δελ 

 Πεξηγξαθή ζθέςεσλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

Δλδεηθηηθά 

θαηαηίζεηαη ην 

παξαθάησ 

απφζπαζκα: 

 «Οη αζηξνλαχηεο έθπγαλ 

ηξέρνληαο απφ ηνλ Γία επεηδή 

θνβφληνπζαλ κήπσο 

«Έηζη, ν Black Killer 

πέηπρε ην φλεηξφ ηνπ 

θαη έδεζε απηφο θαθά 

θη εκείο ρεηξφηεξα». 
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ιεηηνχξγεζε...Σν ειηαθφ ζχζηεκα 

θαηαζηάθεθε. Ο κφλνο πνπ 

επέδεζε ήηαλ ν Black Die γηαηί δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα ηνλ ξνπθήμεη ε 

ίδηα ηνπ ε καχξε ηξχπα».  

μππλήζεη ν Black Killer θαη 

μέραζαλ ην κείγκα... Δίκαζηε 

ρακέλνη, νχξιηαμαλ 

έληξνκνη...». 

 

Τελ επφκελε κέξα ε εθπαηδεπηηθφο – εξεπλήηξηα δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο 

θάζε νκάδαο λα παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηε βειηησκέλε ιχζε ηεο ηζηνξίαο 

ηνπο, ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ νη καζεηέο ζα εληφπηδαλ κφλνη ηνπο ηα δνκηθά ζηνηρεία 

ηεο ιχζεο ζηα αλαζεσξεκέλα θείκελά ηνπο. Μεηά ηελ αλάγλσζε ηεο αλαζεσξεκέλεο 

ιχζεο, νη καζεηέο ζπγθξίλνληαο ηηο νκαδηθέο ηζηνξίεο κεηαμχ ηνπο ζπδήηεζαλ γηα ην 

αλ παξαηήξεζαλ αιιαγέο θαη ηη είδνπο βειηηψζεηο επεζήκαλαλ. Τα παηδηά κέζα απφ 

δηάινγν ζπκπέξαλαλ πσο νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο έθαλαλ εχζηνρεο βειηηψζεηο ζηε 

δνκή ηεο ιχζεο. Σπγθεθξηκέλα, δηαπίζησζαλ πσο 4 νκάδεο εθηφο ηεο νκάδαο 

«Κξφλνο» έθαλαλ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πψο αληηκεησπίζηεθε ε αξρηθή 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο δξάζε κέζα απφ αλαηξνπέο θαη 

εκπφδηα. Σρνιίαζαλ πσο ππήξρε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίδξαζεο 

ζηε ιχζε πνπ δφζεθε ζε 4 νκαδηθά θείκελα, θαζψο ηα κέιε ησλ νκάδσλ θαηέιεμαλ 

ζε επηηπρεκέλε ή φρη αληηκεηψπηζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο πεξηγξάθνληαο ηελ 

πξνζπάζεηα, ηα ζρέδηα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ εξψσλ αλαιπηηθά (βι. 

Παξάξηεκα 4). Αθφκε, ζε φια ηα θείκελα εληφπηζαλ αλαθνξά ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ. Δπίζεο, ζε 4 απφ ηα 5 θείκελα εληφπηζαλ επηκχζην. Όζνλ 

αθνξά ηε ιχζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, παξαηήξεζαλ πσο ζε 1 απφ ηα 5 

θείκελα ε αξρηθή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξψσλ δελ ιχζεθε θαη ζε 1 απφ ηα 5 

νκαδηθά θείκελα ε αξρηθή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε αληηκεησπίζηεθε αίζηα αιιά νη 

ήξσεο δελ επέδεζαλ. Τέινο, κέζα απφ ηε ζπδήηεζε επεζήκαλαλ ηε ζχλδεζε ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πιαηζίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πεξηγξαθήο ησλ εξψσλ κε ην 

πεξηερφκελν ηεο ιχζεο ηεο ηζηνξίαο. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη ηα εμήο απνζπάζκαηα: 
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Οκάδα «Άξρνληαο ηνπ Γηαζηήκαηνο»: Αλαζεψξεζε Λχζεο – επηκχζην 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Άξρνληαο ηνπ Γηαζηήκαηνο»: Αλαζεψξεζε Λχζεο – ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

ιχζεθε αίζηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «ειήλε»: Αλαζεψξεζε Λχζεο – ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε δελ ιχζεθε 
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Οκάδα «Κξφλνο»: Αλαζεψξεζε Λχζεο – ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ιχζεθε κε ζπζία ησλ 

εξψσλ 

 

Καηά ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο Αλαζεψξεζεο ηεο ιχζεο, νη καζεηέο κέζα απφ 

ζπδήηεζε αλέδεημαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ιχζεο θαη θάλεθε φηη ηα θαηάιαβαλ, 

θαζψο ηα κέιε ησλ 4 νκάδσλ ηα ζπκπεξηέιαβαλ ζηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο ηνπο. Παξά 

ην φηη δηαπηζηψζεθαλ νξηζκέλεο αδπλακίεο ζηελ νκάδα «Κξφλνο», ιφγσ πίεζεο 

ρξφλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξέκβαζε δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα Β΄Αλαζεψξεζεο ηεο 

ιχζεο ηεο ηζηνξίαο. Τν ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξέκβαζεο αθνξνχζε ηε καθξνδνκή 

ηνπ θεηκέλνπ. Έηζη, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζεη μαλά ε θάζε νκάδα 

ζηελ νινκέιεηα ην αλαζεσξεκέλν πιαίζηφ ηεο, ηελ αλαζεσξεκέλε πινθή ηεο ζε 

επίπεδν κηθξνδνκήο αιιά κε ηελ αλαζεσξεκέλε ιχζε πνπ έδσζε, ψζηε λα 

αλαδείμνπκε κε ηα παηδηά ηα ζηνηρεία ηεο καθξνδνκήο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα πξνβνχκε 

ζε αιιαγέο.  
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3.3.7. Γ΄Αλαζεώξεζε Δπεηζνδίωλ: Μαθξνδνκή 

Καηά ηελ Β΄ Αλαζεψξεζε ησλ επεηζνδίσλ ζε επίπεδν κηθξνδνκήο νη καζεηέο 

επεμεξγάζηεθαλ ηα επεηζφδηα σο πξνο ην πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηέρνπλ γηα λα 

είλαη νινθιεξσκέλα θαη πξνρψξεζαλ ζε επαλαγξαθή ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο 

βειηηψλνληαο θάζε επεηζφδην μερσξηζηά. Ωζηφζν, δηαπηζηψζεθαλ αδπλακίεο ζηε 

ζπλεθηηθφηεηα ησλ ηζηνξηψλ, γηαηί θάλεθε πσο ζε απηέο ηηο ειηθίεο νη καζεηέο 

εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνλ ρξνληθφ άμνλα ή ζηνλ ρσξηθφ ρσξίο λα δίλνπλ έκθαζε ζηηο 

αηηηαθέο ζρέζεηο ησλ γεγνλφησλ. Έηζη, θξίζεθε απαξαίηεην λα γλσξίζνπλ ηα ζηνηρεία 

ηεο καθξνδνκήο ησλ επεηζνδίσλ ηεο ηζηνξίαο, δειαδή λα γλσξίζνπλ πνηεο είλαη νη 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα επεηζφδηα θαη πψο απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.  

Ζ αλαζεψξεζε ησλ επεηζνδίσλ ζε επίπεδν καθξνδνκήο δηήξθεζε πεξίπνπ 15 

δηδαθηηθέο ψξεο. Φξεζηκνπνηήζεθε ν Ζ/Υ θαη ζπγθεθξηκέλα ν επεμεξγαζηήο 

θεηκέλνπ γηα ηερληθνχο ιφγνπο. Δθφζνλ ζηα αλαζεσξεκέλα νκαδηθά θείκελα ππήξραλ 

ήδε νη βειηηψζεηο ησλ καζεηψλ ζηα επεηζφδηα ζε επίπεδν κηθξνδνκήο, φπσο 

πξνζζήθεο, αληηθαηαζηάζεηο, δηαγξαθέο παξαγξάθσλ, δελ ζα ήηαλ επθξηλείο νη λέεο 

βειηηψζεηο. Απνθαζίζηεθε λα θαζαξνγξαθηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή ηα νκαδηθά θείκελα 

ησλ καζεηψλ κε ηηο βειηηψζεηο πνπ έθαλαλ, επηιέγνληαο δηαθνξεηηθφ ρξψκα γηα θάζε 

επεηζφδην. Έηζη, πξνβάιινληάο ηα ζηνλ πίλαθα ζα ήηαλ πην ιεηηνπξγηθή ε 

επεμεξγαζία ηνπο ζε επίπεδν καθξνδνκήο. Αθφκε, απνθαζίζηεθε ε επεμεξγαζία ησλ 

επεηζνδίσλ φισλ ησλ νκάδσλ ζε επίπεδν καθξνδνκήο λα γίλεη ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο αθελφο, δηφηη φινη νη καζεηέο ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ηε δνκή 

φισλ ησλ ηζηνξηψλ θαη λα θάλνπλ βειηηψζεηο ζε φια ηα θείκελα θαηαζέηνληαο ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη αθεηέξνπ, γηαηί εμππεξεηνχζε απφ άπνςε εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο καθξνδνκήο φισλ ησλ νκαδηθψλ 

ηζηνξηψλ αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία: Αξρηθά ζπδεηήζεθε γηα ην αλ ηα 

επεηζφδηα ζα έκελαλ σο είραλ ή αλ ζα αιιάδνληαλ ε ζεηξά ηνπο, αλ ζα ρξεηαδφηαλ λα 

πξνζηεζεί θαηλνχξην επεηζφδην θαη ζε πνην ζεκείν ηεο πινθήο ή λα αθαηξεζεί θάπνην. 

Σηε ζπλέρεηα, αθνχ νη καζεηέο ήδε είραλ επεμεξγαζηεί ηε δνκή ηνπ επεηζνδίνπ θαη 

είραλ αλαζεσξήζεη ηα επεηζφδηα, κειέηεζαλ ην πψο γηλφηαλ ε ζχλδεζε ησλ 

επεηζνδίσλ. Δμεηάζαλε, δειαδή, αλ γηλφηαλ κε βάζε ηνλ ρξφλν ή ηελ αηηία, 
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εληνπίδνληαο ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. Έπεηηα αθνινχζεζε ν έιεγρνο 

ηεο νξζνγξαθίαο ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ (βι. Παξάξηεκα 4). 

Τν πξψην δηδαθηηθφ ηξίσξν επεμεξγαζηήθακε ηε καθξνδνκή ησλ επεηζνδίσλ 

ηεο νκάδαο «Αζηέξηα». Αθνινχζεζε ε νκάδα «Άξρνληαο ηνπ Γηαζηήκαηνο», 

«Αζηεξνεηδήο», «Κξφλνο» θαη «Σειήλε». Σηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο κνηξάζηεθε έλα 

αληίγξαθν ηεο αλαζεσξεκέλεο πινθήο πνπ ήηαλ γξακκέλε ζηνλ Ζ/Υ, ψζηε λα 

πξνβνχλ ζηηο λέεο βειηηψζεηο. Ταπηφρξνλα, ε αλαζεσξεκέλε πινθή πξνβιήζεθε 

ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο κέζσ ηνπ πξνηδέθηνξα γηα λα είλαη νξαηή απφ φια ηα παηδηά. 

Αθνχ ηα κέιε ηεο νκάδαο έθαλαλ ελαιιάμ αλάγλσζε ηα αλαζεσξεκέλα επεηζφδηα ηα 

παηδηά παξαηήξεζαλ θαη ζρνιίαζαλ πξψηα ηε ζχλδεζε ησλ επεηζνδίσλ κεηαμχ ηνπο. 

Οη καζεηέο δηαπίζησζαλ ηα εμήο: 

α) Σηηο 5 νκαδηθέο ηζηνξίεο ην πιαίζην κε ην 1
ν
 επεηζφδην ζπλδένληαλ κε βάζε 

ηνλ ρξνληθφ άμνλα. Τν ίδην παξαηήξεζαλ θαη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 1
νπ

 επεηζηδίνπ κε ην 

2
ν
 θαη νχησ θαζεμήο. Με αθνξκή ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε αθνινχζεζε ζπδήηεζε 

γηα ηε ζχλδεζε ησλ επεηζνδίσλ. Σηελ αξρή ε εκπινθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – 

εξεπλήηξηαο ζηε ζπδήηεζε γηα ην πψο ζα βειηησζεί ε ζχλδεζε ησλ επεηζνδίσλ ήηαλ 

έληνλε, θαζψο έζεζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «Πψο επέιεμαλ νη ήξσεο ηνλ πξννξηζκφ 

ηνπ 2
νπ

 επεηζνδίνπ;», «Γηθαηνινγείηαη απφ ην 1
ν
 επεηζφδην;», «Ση αιιαγέο ζα θάλεηε;», 

«Με πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα θαλεί απηή ε επηινγή;». Σηελ πνξεία, φκσο, κεηψζεθε 

θαζψο νη καζεηέο θάλεθε λα θαηαιαβαίλνπλ ηε δηαδηθαζία θαη λα πξνβαίλνπλ ζε 

αιιαγέο.Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο ζχλδεζεο ησλ επεηζνδίσλ ησλ δχν πξψησλ 

νκάδσλ («Αζηέξηα» θαη «Άξρνληαο ηνπ Γηαζηήκαηνο») ε εκπινθή ηεο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν έληνλε, θαζψο ρξεηάζηεθε κέζα απφ εξσηήκαηα λα ηνληζηεί ε 

αλαγθαηφηεηα ηνπ αηηηαθνχ άμνλα. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο καθξνδνκήο ησλ 

επεηζνδίσλ ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο νκάδαο («Αζηεξνεηδήο» θαη «Κξφλνο» 

αληίζηνηρα) άξρηζε λα κεηψλεηαη αηζζεηά, θαζψο νη καζεηέο θάλεθε πσο άξρηζαλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηνλ αηηηαθφ άμνλα, πξνηείλνληαο νη ίδηνη αιιαγέο ψζηε λα ηνληζηεί ε 

αηηία ηνπ επφκελν πξννξηζκνχ ζε θάζε επεηζφδην. Τέινο, θαηά ηε βειηίσζε ηεο 

καθξνδνκήο ησλ επεηζνδίσλ ηεο πέκπηεο νκάδαο («Κξφλνο») θάλεθε πσο νη καζεηέο 

απηνλνκήζεθαλ αξθεηά, αθνχ δνχιεςαλ ρσξίο ηελ εκπινθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – 

εξεπλήηξηαο. Οη καζεηέο κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ζπκπέξαλαλ ην πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη λα εμεγνχλ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη αιιαγή επεηζνδίνπ είηε κε αιιαγή 
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ζθεληθνχ, είηε κε αιιαγή πξνζψπσλ είηε θαη ησλ δχν θαη κε πνηνλ ηξφπν δειψλεηαη 

ν αηηηαθφο άμνλαο. Έηζη, βειηίσζαλ θαη ζηηο 5 ηζηνξίεο ηε ζχλδεζε ησλ επεηζνδίσλ 

απφ ηνλ ρξνληθφ ή ρσξηθφ άμνλα ζηνλ αηηηαθφ είηε ρξεζηκνπνηψληαο δεπηεξεχνπζεο 

αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο είηε κε κε ηελ πξνζζήθε ηνπ επηξξήκαηνο «έηζη», σο 

δεισηηθφ αηηίαο. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη ηα εμήο θείκελα: 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Αζηέξηα»: Αλαζεψξεζε Μαθξνδνκήο – παξαηήξεζε ζχλδεζεο επεηζνδίσλ:  

εληνπηζκφο ρξνληθνχ άμνλα («θαζψο») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Κξφλνο»: Αλαζεψξεζε Μαθξνδνκήο – βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο επεηζνδίσλ 

απφ ρξνληθφ ζηνλ αηηηαθφ άμνλα «επεηδή» 
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β) Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε ηα παηδηά επεζήκαλαλ πσο θαη ζηηο 5 ηζηνξίεο ζε 

θάπνηα επεηζφδηα έιεηπαλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ε απνπζία ησλ νπνίσλ άθελε έλα 

θελφ ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο θαη έθξηλαλ πσο ήηαλ απαξαίηεηε ε εηζαγσγή πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχζαλ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, είηε κε πξνζζήθε 

πξνηάζεσλ ή παξαγξάθσλ. Δπνκέλσο, αθνχ φια ηα παηδηά βειηίσζαλ πξνθνξηθά ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, θαηαγξάθεθαλ νη δηνξζψζεηο ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο θαη ηα 

κέιε ηεο εθάζηνηε νκάδαο ηελ αληέγξαςαλ ζην θείκελφ ηνπο, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «ειήλε»: Αλαζεψξεζε Μαθξνδνκήο - εκπινπηηζκφο πεξηερνκέλνπ 1
νπ

 επεηζνδίνπ 
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Οκάδα «Αζηέξηα»: Αλαζεψξεζε Μαθξνδνκήο - εκπινπηηζκφο πεξηερνκέλνπ 2
νπ

 επεηζνδίνπ 

 

γ) Καηά ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε ε αλάγθαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ επεηζνδίσλ 

ζε 2 απφ ηηο 5 ηζηνξίεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ νκάδα «Αζηέξηα» κεηά ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξφηεηλαλ νη καζεηέο ζην 2
ν
 επεηζφδην, ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο 

ζχκθσλα κε ηελ ηξνπή πνπ είρε πάξεη ε ηζηνξία έπξεπε λα πξνζζέζνπλ έλα επηπιένλ 

επεηζφδην κεηαθέξνληαο ηε δξάζε ηεο ηζηνξίαο ζηνλ πιαλήηε Άξε (βι. Παξάξηεκα 

4) Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα «Σειήλε», νη καζεηέο κεηά ην 1ν επεηζφδην απνθάζηζαλ 
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λα πξνζζέζνπλ δχν λέα  επεηζφδηα, δηφηη εληφπηζαλ αιιαγή ζθεληθνχ θαη εξψσλ. 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη νη παξαθάησ βειηηψζεηο: 
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Οκάδα «ειήλε»: Αλαζεψξεζε Μαθξνδνκήο – πξνζζήθε λένπ επεηζνδίνπ « Αθξνδίηε» 

 

δ) Σε 2 απφ ηηο 5 νκαδηθέο ηζηνξίεο νη καζεηέο αθαίξεζαλ έλα επεηζφδην, 

αηηηνινγψληαο απηήλ ηελ επηινγή επηζεκαίλνληαο πσο ην επεηζφδην δελ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο φζνλ αθνξά ηε ιχζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο. Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ην παξαθάησ απφζπαζκα: 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Αζηεξνεηδήο»: Αλαζεψξεζε Μαθξνδνκήο – αθαίξεζε επεηζνδίνπ «Γίαο» 

 

ε)  Σηηο 5 νκαδηθέο ηζηνξίεο νη καζεηέο πξνρψξεζαλ ζε αιιαγή ηεο ζεηξάο 

ησλ επεηζνδίσλ είηε ιφγσ ηεο πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο επεηζνδίσλ είηε επεηδή 

εμππεξεηνχληαλ θαιχηεξα ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεηαη ην 

παξαθάησ απφζπαζκα κε ηελ επεμήγεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ αιιαγή ηεο ζεηξάο 

ησλ επεηζνδίσλ: 
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Οκάδα «Κξφλνο»: Αλαζεψξεζε Μαθξνδνκήο – αιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ επεηζνδίσλ 

 

 

ζη) Σηηο 5 νκαδηθέο ηζηνξίεο βειηίσζαλ ηε ζπλνρή ησλ επεηζνδίσλ, 

αληηθαζηζηψληαο ζπλνρηθνχο δείθηεο κε πεξηζζφηεξν θαηάιιεινπο. Δλδεηθηηθά, 

παξαηίζεηαη ην παξαθάησ απφζπαζκα:  

 

Οκάδα «Άξρνληαο ηνπ Γηαζηήκαηνο» Αλαζεψξεζε Μαθξνδνκήο – βειηίσζε ζπλνρήο 4
νπ

 

επεηζνδίνπ 
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δ)  Σηα 5 νκαδηθά θείκελα, αθνχ βειηηψζεθε ε ζχλδεζε ησλ επεηζνδίσλ, νη 

καζεηέο πξνρψξεζαλ ζε βειηίσζε ηεο νξζνγξαθίαο, ηνπ ιεμηινγίνπ, θπξίσο κε 

αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ γηα απνθπγή επαλάιεςεο θαη ζε παξαγξνθνπνίεζε 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ην παξαθάησ απφζπαζκα:  

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα «Αζηέξηα»: Αλαζεψξεζε Μαθξνδνκήο – νξζνγξαθία, ιεμηιφγην, παξαγξαθνπνίεζε,  

 

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά νη βειηηψζεηο πνπ έθαλαλ 

νη καζεηέο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο καθξνδνκήο ησλ 

επεηζνδίσλ ησλ νκαδηθψλ ηζηνξηψλ: 

Πίλαθαο 3.9. Γ΄Αλαζεώξεζεο ησλ επεηζνδίσλ: Μαθξνδνκή 

Οκάδα εηξά ησλ 

επεηζνδίσλ  

Πεξηερόκελν πλνρή  πλεθηηθόηε-

ηα 

Άιιεο βειηηώζεηο 

Άξρνληαο 

ηνπ 

δηαζηήκαηνο 

5 

Δξκήο, 

Αθξνδίηε,  

Γίαο, 

Κξφλνο,  

Πνζεηδψλαο 

 

Αιιαγή ζηε 

ζεηξά ιφγσ 

 Πξνζζήθεο 

πξνηάζεσλ 

 Πξνζζήθεο 

παξαγξάθσλ 

 Αθαίξεζε 

επεηζνδίνπ 

Βειηίσζε 

Σπλνρηθψλ 

Γεηθηψλ  

Σχλδεζε κε 

βάζε ηελ αηηία 

 Οξζνγξαθία 

 Παξαγξαθνπνίεζε  
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αθαίξεζεο 

επεηζνδίνπ. 

 

Αζηέξηα 6 

Δξκήο, 

Αθξνδίηε ,  

Άξεο,  

Γίαο,  

Κξφλνο,  

Γαιαμίαο 

Αλδξνκέδαο 

 

Αιιαγή ζηε 

ζεηξά ιφγσ 

πξνζζήθεο 

επεηζνδίνπ 

 

 Πξνζζήθεο 

πξνηάζεσλ  

 Πξνζζήθεο 

παξαγξάθσλ 

 Πξνζζήθε 

επεηζνδίνπ 

  

Βειηίσζε 

Σπλνρηθψλ 

Γεηθηψλ 

Σχλδεζε κε 

βάζε ηελ αηηία 

 Οξζνγξαθία 

 Παξαγξαθνπνίεζε 

Αζηεξνεηδήο 4 

Άξεο,  

Κξφλνο,  

Γίαο,  

Οπξαλφο 

 

Αιιαγή ζηε 

ζεηξά ησλ 

επεηζνδίσλ Γία 

& Κξφλνπ, 

αηηηνινγψληαο 

κεηά ην 1ν 

επεηζφδην πσο νη 

ήξσεο έπξεπε λα 

ηαμηδέςνπλ ζηνλ 

Κξφλν ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία 

πνπ βξήθαλ ζηνλ 

 Πξνζζήθεο 

πξνηάζεσλ  

 Πξνζζήθεο 

παξαγξάθσλ 

 

Βειηίσζε 

Σπλνρηθψλ 

Γεηθηψλ 

Σχλδεζε κε 

βάζε ηελ αηηία 

 Οξζνγξαθία 

 Παξαγξαθνπνίεζε 
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Άξε. 

 

Κξφλνο 6 

Δξκήο, 

Αθξνδίηε,  

Κξφλνο 

Γίαο,  

Οπξαλφο,  

Μαχξε Τξχπα 

 

Αιιαγή ζηε 

ζεηξά ησλ 

επεηζνδίσλ Γία 

& Κξφλνπ, 

αηηηνινγψληαο 

πσο 

εμππεξεηείηαη ε 

εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο 

θαιχηεξα.  

 Πξνζζήθεο 

πξνηάζεσλ  

 Πξνζζήθεο 

παξαγξάθσλ 

 Πξνζζήθε 

επεηζνδίνπ 

ιφγσ αιιαγήο 

ζθεληθνχ θαη 

ήξσα 

 

Βειηίσζε 

Σπλνρηθψλ 

Γεηθηψλ 

Σχλδεζε κε 

βάζε ηελ αηηία 

 Οξζνγξαθία 

 Παξαγξαθνπνίεζε 

Σειήλε 6 

Αθξνδίηε, 

Οξπρεία 

Αθξνδίηεο, 

Δξκήο, 

 Γίαο,  

Πνζεηδψλαο, 

Νεξέλην παιάηη 

Αηιαληίδαο. 

 

 

 Πξνζζήθεο 

πξνηάζεσλ  

 Πξνζζήθεο 

παξαγξάθσλ 

 Πξνζζήθε δχν 

επεηζνδίσλ 

(Οξπρεία 

Αθξνδίηεο θαη 

Νεξέλην 

παιάηη 

Αηιαληίδαο 

ιφγσ αιιαγή 

ζθεληθνχ).  

Βειηίσζε 

Σπλνρηθψλ 

Γεηθηψλ 

Σχλδεζε κε 

βάζε ηελ αηηία 
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Τέινο, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα επεηζφδηα 

φισλ ησλ νκάδσλ ζηα θείκελα πνπ παξήρζεζαλ: 

 

Πίλαθαο 3.10. πλνιηθά Δπεηζόδηα ησλ 5 νκαδηθώλ ηζηνξηώλ  

Οκάδα Αξρηθή 

ηζηνξία 

Α΄Αλαζεώξεζε 

Πινθήο 

Β΄Αλαζεώξεζε 

Πινθήο 

Γ΄Αλαζεώξεζε 

Πινθήο 

 

 

 

Άξρνληαο 

ηνπ 

Γηαζηήκαηνο 

 

6 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε, 

3.Άξεο,  

4.Γίαο,  

5.Κξφλνο, 

6.Οπξαλφο 

 

6 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε, 

3.Άξεο, 

4.Γίαο, 

5.Κξφλνο, 

6.Οπξαλφο 

 

6 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε, 

3.Άξεο, 

4. Γίαο,  

5.Κξφλνο, 

6.Πνζεηδψλαο 

 

 

5 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε,  

3. Γίαο, 

4. Κξφλνο,  

5. Πνζεηδψλαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αζηέξηα 

 

8 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε, 

3.Άξεο,  

4.Γίαο, 

5.Κξφλνο, 

6.Οπξαλφο, 

7.Πνζεηδψλαο, 

8.Μαχξε 

Τξχπα 

 

4 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε,  

3.Γίαο, 

4.Κξφλνο 

 

5 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε , 

3.Γίαο,  

4.Κξφλνο, 

5.Γαιαμίαο 

Αλδξνκέδαο 

 

 

6 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε ,  

3.Άξεο,  

4.Γίαο,  

5.Κξφλνο,  

6. Γαιαμίαο 

Αλδξνκέδαο 

 

 

 

 

 

 

4 επεηζφδηα 

 

1. Άξεο,  

2.Γίαο, 

 

3 επεηζφδηα 

 

1.Άξεο, 

2. Γίαο,  

 

4 επεηζφδηα 

 

1.Άξεο, 

2.Κξφλνο, 

 

4 επεηζφδηα 

 

1.Άξεο,  

2.Κξφλνο,  



168 

 

Αζηεξνεηδήο 3.Κξφλνο,  

4. Δξκήο 

3.Κξφλνο 

 

 3Γίαο,  

4.Οπξαλφο 

 

3.Γίαο,  

4.Οπξαλφο 

 

 

 

 

 

Κξφλνο 

 

5 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε, 

3.Άξεο,  

4,Γίαο, 

5.Κξφλνο 

 

4 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε, 

3.Γίαο,  

4.Μαχξε Τξχπα 

 

 

6 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε, 

3.Γίαο, 

4. Κξφλνο, 

5.Οπξαλφο, 

6. Μαχξε Τξχπα 

 

 

6 επεηζφδηα 

 

1.Δξκήο, 

2.Αθξνδίηε,  

3.Κξφλνο 

4.Γίαο,  

5.Οπξαλφο,  

6.Μαχξε Τξχπα 

 

 

 

 

Σειήλε 

 

5 επεηζφδηα 

 

1.Άξεο,  

2.Γίαο, 

3.Κξφλνο, 

4.Εψλε 

Αζηεξνεηδψλ, 

5 Πινχησλαο 

 

4 επεηζφδηα 

 

1.Αθξνδίηε, 

2.Δξκήο,  

3.Γίαο, 

4.Πνζεηδψλαο 

 

 

4 επεηζφδηα 

 

1.Αθξνδίηε, 

2.Δξκήο,  

3.Γίαο, 

4.Πνζεηδψλαο 

 

 

6 επεηζφδηα 

 

1.Αθξνδίηε, 

2.Οξπρεία 

Αθξνδίηεο, 

3.Δξκήο, 

4.Γίαο,  

5.Πνζεηδψλαο, 

6.Νεξέλην παιάηη 

Αηιαληίδαο. 

 

 

Σπλνςίδνληαο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξέκβαζεο θάλεθε πσο ηα παηδηά 

επεμεξγάδνληαο απζεληηθά ινγνηερληθά θείκελα, κέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηε 

ζπδήηεζε εληφπηζαλ θαη αλέδεημαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ, ηεο πινθήο θαη 

ηεο ιχζεο. Μαζαίλνληαο ηε δνκή ησλ ηζηνξηψλ επεμεξγάδνληαο απζεληηθά θείκελα, νη 

καζεηέο βειηίσζαλ ηηο νκαδηθέο ηνπο ηζηνξίεο, πξνβαίλνληαο ζε ζπλερείο 

αλαζεσξήζεηο, ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο είλαη επίπνλε θαη ρξνλνβφξα, έγηλε ζηαδηαθά. Τηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ζπκκεηνρή ηεο εξεπλήηξηαο – εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζπδήηεζε 
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ήηαλ απαξαίηεηε, θαζψο νη καζεηέο δελ δηέζεηαλ ηηο απαξαίηεηεο πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο γηα λα αλαδείμνπλ απηφλνκα ηα ζηνηρεία απηά. Ωζηφζν, κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, θαζψο ζε ζπλεξγαζία επεμεξγαζηήθακε φιν θαη πεξηζζφηεξα θείκελα θαη νη 

καζεηέο επέδεημαλ θαηαλφεζε, ε εκπινθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλήηξηαο ήηαλ 

ειάρηζηε.  

 

3.4. Ζ αλάιπζε ησλ ηειηθώλ παξαγόκελσλ θεηκέλσλ (posttest) 

Οη καζεηέο, αθνχ νινθιεξψζεθε ε παξέκβαζε, παξήγαγαλ αηνκηθά έλα 

παξακχζη ζρεηηθφ κε ην δηάζηεκα νξίδνληαο απφ θνηλνχ ηφζν ην επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην φζν θαη ηνλ απνδέθηε ηνπ θεηκέλνπ. Απνθάζηζαλ λα γξάςνπλ ην παξακχζη 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα βηβιίν κε παξακχζηα γηα ην δηάζηεκα, ην νπνίν ζα ην 

δηάβαδαλ ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ. Τα ηειηθά θείκελα, φπσο θαη ηα 

αξρηθά, αξηζκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ καζεηψλ θαη 

αμηνινγήζεθαλ ηφζν σο πξνο ηελ αλαζεψξεζε θαη φζν σο πξνο ηελ πνηφηεηα.  

Όζνλ αθνξά ηελ αλαζεώξεζε, κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 21 

ηειηθψλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ αλαγλσξίζηεθαλ νη εμήο αλαζεσξήζεηο: 

αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ, αληηθαηάζηαζε πξνηάζεσλ, αληηθαηάζηαζε παξαγξάθσλ, 

πξνζζήθε ιέμεσλ, πξνζζήθε πξνηάζεσλ, πξνζζήθε παξαγξάθσλ, δηαγξαθή ιέμεσλ, 

δηαγξαθή πξνηάζεσλ, δηαγξαθή παξαγξάθσλ, κεηαθίλεζε ιέμεσλ, κεηαθίλεζε 

πξνηάζεσλ, κεηαθίλεζε παξαγξάθσλ,  δηεπθξηλήζεηο σο πξνο ηελ παξαγξαθνπνίεζε, 

αιιαγή ζχληαμεο, ζεκεία ζηίμεο θαη νξζνγξαθία (βι. Παξάξηεκα 1, Πίλαθαο 1.4. θαη 

Πίλαθαο 1.5). Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 2, φπνπ παξνπζηάδνληαη 

νκαδνπνηεκέλεο νη ζπλνιηθέο αλαζεσξήζεηο ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ, νη πεξηζζφηεξεο 

αλαζεσξήζεηο αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε, ηελ πξνζζήθε θαη ηε δηαγξαθή 

ιέμεσλ/πξνηάζεσλ/παξαγξάθσλ. Σην δηάγξακκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα είδε ησλ 

αληηθαηαζηάζεσλ, πξνζζεθψλ, δηαγξαθψλ θαη κεηαθηλήζεσλ πνπ ζπληειέζηεθαλ. 



170 

 

Γηάγξακκα 2 

 

 

Αλη. = Αληηθαηάζηαζε 

Πξ. = Πξνζζήθε 

Γηα. = Γηαγξαθή 

Με.  = Μεηαθίλεζε 

Πα. = Παξαγξαθνπνίεζε 

Γξ.= Γξακκαηηθή 

Αι. Σπ.= Αιιαγή Σχληαμεο 

Σε. Ση. = Σεκεία Σηίμεο 

 

 

 

 

122

150

148

9

29

33
24

84

95

Σσνολικές αναθεωρήσεις τελικών κειμένων

Αντ.

Πρ.

Δια.

Με.

Πα.

Γρ.

Αλ. υ.

θ. τ.

Ορ.



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γηάγξακκα 3 

 

Αλη. Λε. = Αληηθαηάζηαζε Λέμεσλ 

Αλη. Πξν.= Αληηθαηάζηαζε Πξνηάζεσλ 

Αλη. Πα. = Αληηθαηάζηαζε Παξαγξάθσλ 

Πξ. Λε.= Πξνζζήθε Λέμεσλ 

Πξ. Πξν..= Πξνζζήθε Πξνηάζεσλ 

Πξ. Πα..= Πξνζζήθε Παξαγξάθσλ 

Γηα. Λε. = Γηαγξαθή Λέμεσλ 

Γηα. Πξν. = Γηαγξαθή Πξνηάζεσλ 

Γηα. Πα. = Γηαγξαθή Παξαγξάθσλ 

Με. Λε. = Μεηαθίλεζε Λέμεσλ 

Με. Πξν. = Μεηαθίλεζε Πξνηάζεσλ 

Με. Πα. = Μεηαθίλεζε Παξαγξάθσλ 

88

20

14

67

41
42

101

32

15

2 3 4

Είδη Αντικαταστάσεων – Προσθηκών –
Διαγραφών -Μετακινήσεων Τελικών κειμζνων

Αντ.Λε.

Αντ. Προ.

Αντ. Πα.

Πρ. Λε.

Πρ. Προ.

Πρ. Πα.

Δια. Λε.

Δια. Προ.

Δια. Πα.

Με. Λε.

Με. Προ.

Με. Πα.
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Σρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε, αλαγλσξίζηεθαλ ζπλνιηθά 122 ζηα ηειηθά 

θείκελα θαη εηδηθφηεξα, 88 αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ, 20 αληηθαηαζηάζεηο 

πξνηάζεσλ θαη 14 αληηθαηαζηάζεηο παξαγξάθσλ (Παξάξηεκα, Πίλαθαο, 1.5). Οη 

αληηθαηαζηάζεηο ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο κε ζβήζηκν ηεο ιέμεο ή πξφηαζεο ή 

παξαγξάθνπ κε (Φ) θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα ιέμε ή πξφηαζε απφ πάλσ ή ζην 

πιάη θαη κε λέα παξάγξαθν ζε λέα ζειίδα κε αζηεξάθη (*) ή κε ζηαπξφ (+) (βι. 

Δηθφλα 3.11). Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ, ζε 2 απφ ηα 21 

ηειηθά θείκελα δελ έγηλε θακία αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ, ζε 5 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα 

παξαηεξήζεθαλ 1 – 2 αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ, ζε 6 απφ ηα 21ηειηθά θείκελα 

παξαηεξήζεθαλ 3 – 4 αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ, ζε 4 θείκελα παξαηεξήζεθαλ 5 – 6 

αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθαλ 8 – 9 

αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ θαη ζε 1 ηειηθφ θείκελν παξαηεξήζεθε 14 αληηθαηαζηάζεηο 

ιέμεσλ. Τα είδε ηεο αληηθαηάζηαζεο ιέμεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ήηαλ θπξίσο 

αληηθαηαζηάζεηο νπζηαζηηθώλ θαη ξεκάηωλ θαη ιηγφηεξν αληηθαηαζηάζεηο 

ζπλδέζκωλ, επηζέηωλ, πξνζέζεωλ, άξζξωλ, επηξξεκάηωλ θαη αληωλπκηώλ. Όζνλ 

αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε πξνηάζεσλ, ζε 10 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ έγηλε 

θακία αληηθαηάζηαζε πξφηαζεο. Σε 9 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα παξαηεξήζεθε απφ 1 – 

2 αληηθαηαζηάζεηο πξνηάζεσλ θαη ζε 2 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα παξαηεξήζεθαλ 3 – 

4 αληηθαηαζηάζεηο πξνηάζεσλ. Σρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε παξαγξάθσλ, ζε 14 

απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ έγηλε θακία αληηθαηάζηαζε παξαγξάθνπ. Σε 4 ηειηθά 

θείκελα παξαηεξήζεθε 1 αληηθαηάζηαζε παξαγξάθνπ θαη ζε 3 ηειηθά θείκελα 

εληνπίζηεθαλ 3 - 4 αληηθαηαζηάζεηο παξαγξάθσλ.  
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Δηθφλα 3.11 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζζήθε αλαγλσξίζηεθαλ ζπλνιηθά 150 ζηα 21 ηειηθά 

θείκελα θαη εηδηθφηεξα, 67 πξνζζήθεο ιέμεσλ, 41 πξνζζήθεο πξνηάζεσλ θαη 42 

πξνζζήθεο παξαγξάθσλ (Παξάξηεκα, Πίλαθαο 1.5). Οη πξνζζήθεο ζεκεηψζεθαλ 

απφ ηνπο καζεηέο κε αζηεξάθη (*) ή κε ζηαπξφ (+) (βι. Δηθφλα 3.12). Σπγθεθξηκέλα, 

φζνλ αθνξά ηελ πξνζζήθε ιέμεσλ, ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ έγηλε θακία 

πξνζήθε ιέμεσλ, ζε 9 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα παξαηεξήζεθε 1 – 2 πξνζζήθεο 

ιέμεσλ, ζε 4 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθαλ 3 – 4 πξνζζήθεο ιέμεσλ, ζε 2 

απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα έγηλαλ 5 – 6 πξνζζήθεο ιέμεσλ θαη ζε 3 ηειηθά θείκελα 

εληνπίζηεθαλ 9 – 11 αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ. Τα είδε ηεο πξνζζήθεο ιέμεσλ πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζηα 21 ηειηθά θείκελα ήηαλ θπξίσο πξνζζήθεο νπζηαζηηθώλ, επηζέηωλ, 

αληωλπκηώλ, ζπλδέζκωλ θαη ιηγφηεξν ξεκάηωλ, άξζξωλ, κεηνρώλ, πξνζέζεωλ θαη 

επηξξεκάηωλ. Σρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε πξνηάζεσλ, ζε 8 απφ ηα ηειηθά θείκελα δελ 

έγηλε θακία πξνζζήθε πξφηαζεο, ζε 5 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα έγηλαλ 1 - 2 

πξνζζήθεο πξνηάζεσλ, ζε 7 απφ ηα ηειηθά θείκελα παξαηεξήζεθαλ 3 – 4 πξνζζήθεο 

πξνηάζεσλ θαη κφιηο ζε 1 ηειηθφ θείκελν εληνπίζηεθαλ 8 πξνζζήθεο πξνηάζεσλ. 

Τέινο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζζήθε παξαγξάθσλ, ζε 9 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα 
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δελ έγηλε θακία πξνζζήθε παξαγξάθσλ, ζε 8 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθαλ 

1 - 3 πξνζζήθεο παξαγξάθσλ, ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα παξαηεξήζεθαλ 5 – 6 

πξνζζήθεο παξαγξάθσλ θαη κφιηο ζε 1 ηειηθφ θείκελν έγηλαλ 9 πξνζζήθεο 

παξαγξάθσλ.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.12 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαγξαθή, αλαγλσξίζηεθαλ ζπλνιηθά 148 ζηα 21 ηειηθά 

θείκελα 101 δηαγξαθέο ιέμεσλ, 32 δηαγξαθέο πξνηάζεσλ θαη 15 δηαγξαθέο 

παξαγξάθσλ (Παξάξηεκα 1, Πίλαθαο 1.5),  νη νπνίεο ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο κε έλα (Φ) ή ηξαβψληαο γξακκή (βι. Δηθφλα 3.13). Σπγθεθξηκέλα, φζνλ 

αθνξά ηε δηαγξαθή ιέμεσλ, ζε 1 ηειηθφ θείκελν δελ έγηλε θακία δηαγξαθή ιέμεο, ζε 
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4 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ζεκεηψζεθαλ 1 – 2 δηαγξαθέο ιέμεσλ, ζε 4 απφ ηα 21 

ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθαλ 3 – 4 δηαγξαθέο ιέμεσλ, ζε 8 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα 

θαηαγξάθεθαλ 5 – 6 δηαγξαθέο ιέμεσλ, ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα έγηλαλ 8 – 9 

δηαγξαθέο ιέμεσλ θαη ζε 1 ηειηθφ θείκελν εληνπίζηεθαλ 12 δηαγξαθέο ιέμεσλ. Τα 

είδε ηεο δηαγξαθήο ιέμεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ είλαη θπξίσο δηαγξαθέο 

νπζηαζηηθώλ, ζπλδέζκωλ θαη άξζξωλ θαη ιηγφηεξν δηαγξαθέο ξεκάηωλ, 

επηξξεκάηωλ, αληωλπκηώλ, πξνζέζεωλ, επηθωλεκάηωλ θαη αξλεηηθώλ κνξίωλ. 

Σρεηηθά κε ηε δηαγξαθή πξνηάζεσλ, ζε 5 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ έγηλε θακία 

δηαγξαθή πξφηαζεο, ζε 13 ηειηθά θείκελα θαηαγξάθεθαλ 1 – 2  δηαγξαθέο 

πξνηάζεσλ, ζε 2 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθαλ 3 – 5 δηαγξαθέο πξνηάζεσλ 

θαη ζε κφιηο 1 ηειηθφ θείκελν ζεκεηψζεθαλ 7 δηαγξαθέο πξνηάζεσλ. Τέινο, 

αλαθνξηθά κε ηε δηαγξαθή παξαγξάθσλ, ζε 9 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ 

θαηαγξάθεθε θακία δηαγξαθή παξαγξάθνπ, ζε 11 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα 

εληνπίζηεθαλ 1 – 2 δηαγξαθέο παξαγξάθσλ θαη ζε 1 ηειηθφ θείκελν έγηλαλ 3 

δηαγξαθέο παξαγξάθσλ.  

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.13 

 

Όζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά, αλαγλσξίζηεθαλ ζηα 21 ηειηθά θείκελα 2 

κεηαθνξέο ιέμεσλ, 3 κεηαθνξέο πξνηάζεσλ (βι. Δηθφλα 1.5) θαη 4 κεηαθνξέο 

παξαγξάθσλ (βι. Δηθφλα 3.15). Οη βειηηψζεηο απηέο ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο 

κε βειάθη ή κε ζεκείσζε. Σε 19 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ ζεκεηψζεθε θακία 

κεηαθνξά ιέμεσλ θαη ζε 2 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα θαηαγξάθεθε 1 κεηαθνξά 

ιέμεσλ. Σε 18 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ ζεκεηψζεθε θακία κεηαθνξά πξφηαζεο 

θαη ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθε 1 κεηαθνξά πξφηαζεο. Σε 17 απφ ηα 
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21 ηειηθά θείκελα δελ έγηλε θακία κεηαθνξά παξαγξάθσλ θαη ζε 4 απφ ηα 21 ηειηθά 

θείκελα θαηαγξάθεθε 1 κεηαθνξά παξαγξάθνπ.  

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.14 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.15 

 

Αλαγλσξίζηεθαλ σο πξνο ηελ παξαγξαθνπνίεζε ζπλνιηθά 29 βειηηψζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ηε δηεπθξίλεζε λέαο παξαγξάθνπ. Γειαδή, νη καζεηέο ζην ζεκείν 

πνπ ήζειαλ λα αιιάμνπλ παξάγξαθν ζεκείσζαλ ην ζχκβνιν « §» (βι. Δηθφλα 3.16) ή 

μαλαέγξαςαλ ηελ αληίζηνηρε θξάζε/πξφηαζε αθήλνληαο εζνρή. Σπγθεθξηκέλα, ζε 5 

απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ ζεκεηψζεθε θακία αιιαγή σο πξνο ηελ παξάγξαθν, ζε 

13 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα έγηλαλ 1 – 2 αιιαγέο θαη 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα 

εληνπίζηεθαλ 3 – 4 αιιαγέο.  
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Δηθφλα 3.16 

 

Ωο πξνο ηε γξακκαηηθή, ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθά ζηα 21 ηειηθά θείκελα 33 

αλαζεσξήζεηο. Σπγθεθξηκέλα, ζε 7 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ έγηλε θακία 

βειηίσζε σο πξνο ηε γξακκαηηθή,  ζε 9 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ζεκεηψζεθαλ 1 – 2 

βειηηψζεηο, ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθαλ 3 - 4 βειηηψζεηο  θαη κφιηο 

ζε 2 ηειηθά θείκελα έγηλαλ 5 – 6 βειηηψζεηο. Όζνλ αθνξά ηα είδε ησλ γξακκαηηθώλ 

βειηηώζεσλ, ζεκεηψζεθαλ θπξίσο αιιαγέο ζε πξόζωπα θαη ρξόλνπο ξεκάηωλ θαη 

ζε πηώζεηο θαη γέλε άξζξωλ θαη εληνπίζηεθαλ ειάρηζηεο βειηηψζεηο ζε πξόζωπα 

θαη γέλε αληωλπκηώλ θαη ζε θεθαιαία γξάκκαηα ηωλ θύξηωλ νλνκάηωλ.  

Ωο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ζύληαμεο αλαγλσξίζηεθαλ ζπλνιηθά 24 αιιαγέο. 

Σε 10 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ εληνπίζηεθε θακία αιιαγή ζηε ζχληαμε, ζε 7 απφ 

ηα 21 ηειηθά θείκελα έγηλαλ 1 - 2 αιιαγέο θαη ζε 4 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα 

ζεκεηψζεθαλ 3 – 4 αιιαγέο. Οη αιιαγέο ζηε ζχληαμε  αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ αιιαγή 

ηεο παξαηαθηηθήο ζχλδεζεο ζε ππνηαθηηθή θαη ιηγφηεξν ην αληίζεην θαη ηελ 

εηζαγσγή αζύλδεηνπ ζρήκαηνο.  

Όζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο σο πξνο ηα ζεκεία ζηίμεο εληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά 

84 βειηηψζεηο ζηα 21 ηειηθά θείκελα. Σε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ ζεκεηψζεθε 

θακία αιιαγή σο πξνο ηε ζηίμε, ζε 4 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα έγηλαλ 1 – 2 

βειηηψζεηο, ζε 6 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ζεκεηψζεθαλ 3 – 4 αιιαγέο θαη ζε 8 απφ 

ηα 21 ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθαλ 6 – 8 αιιαγέο. Όζνλ αθνξά ηα είδε ησλ αιιαγώλ 

σο πξνο ηα ζεκεία ζηίμεο, εληνπίζηεθαλ αιιαγέο θπξίσο ζε θόκκαηα, ηόλνπο θαη 

ηειείεο θαη ιηγφηεξν ζε παύιεο, εηζαγωγηθά, ζαπκαζηηθά θαη εξωηεκαηηθά. 

Δηδηθφηεξα, νη δηνξζψζεηο ζηα θφκκαηα αθνξνχζαλ θπξίσο ηε δηαγξαθή θνκκάησλ 

θαη ιηγφηεξν ηελ πξνζζήθε θφκκαηνο. Οη αιιαγέο σο πξνο ηνλ ηνληζκφ αθνξνχζαλ 

θπξίσο ηε δηαγξαθή ηφλνπ ζε ιάζνο ζπιιαβή θαη ιηγφηεξν ηελ πξνζζήθε ηφλνπ. Οη 

αιιαγέο σο πξνο ηηο ηειείεο αθνξνχζαλ θπξίσο ηε δηαγξαθή ηνπο θαη ιηγφηεξν ηελ 

πξνζζήθε. Αξθεηέο αιιαγέο ζεκεηψζεθαλ σο πξνο ηε δηαγξαθή παχιαο γηα ην 



178 

 

δηάινγν θαη ειάρηζηεο αιιαγέο εληνπίζηεθαλ ζε εηζαγσγηθά, ζαπκαζηηθά θαη 

εξσηεκαηηθά. 

Ωο πξνο ηε βειηίσζε ηεο νξζνγξαθίαο, ζηα πεξηζζφηεξα θείκελα έγηλαλ 

αιιαγέο, θαζψο ζεκεηψζεθαλ 95 δηνξζψζεηο νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ ζπλνιηθά ζηα 21 

ηειηθά θείκελα. Σπγθεθξηκέλα, ζε 4 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δελ ζεκεηψζεθε θακία 

δηφξζσζε νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ. Σε 6 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα έγηλαλ ειάρηζηεο 

δηνξζψζεηο, θαζψο εληνπίζηεθαλ 1 – 3 αιιαγέο σο πξνο ηελ νξζνγξαθία, ζε 8 απφ ηα 

21 ηειηθά θείκελα παξαηεξήζεθαλ ζπρλφηεξα αιιαγέο, θαζψο ζεκεηψζεθαλ 5 – 8 

βειηηψζεηο θαη ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα έγηλαλ ζπζηεκαηηθά δηνξζψζεηο 

νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ, θαζψο θαηαγξάθεθαλ 9 – 12 βειηηψζεηο. Όζνλ αθνξά ηα είδε 

ησλ νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ πνπ δηνξζψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, απηά αθνξνχζαλ 

θπξίσο ηε βειηίσζε ηεο θαηαιεθηηθήο θαη ζεκαηηθήο νξζνγξαθίαο ξεκάηωλ, ηε 

δηόξζωζε γξακκάηωλ από πεδά ζε θεθαιαία (είηε κεηά απφ ηειείεο, εξσηεκαηηθά ή  

επεηδή πξφθεηηαη γηα θχξηα νλφκαηα ή αξρίδεη λέα πξφηαζε) θαη ην αληίζεην (είηε 

κεηά απφ θφκκα ή επεηδή είλαη ιέμε κέζα ζε πξφηαζε) θαη αληηθαηαζηάζεηο 

γξακκάηωλ από ιάζε εθ παξαδξνκήο ή γηα πεξηζζόηεξν επαλάγλωζηεο ιέμεηο.  

Έγηλαλ αξθεηέο αιιαγέο ζηε ζεκαηηθή θαη θαηαιεθηηθή νξζνγξαθία νπζηαζηηθώλ 

θαη ζηηο θαηαιήμεηο άξζξωλ θαη νη πην ιίγεο βειηηψζεηο αθνξνχζαλ ηελ θαηάιεμε 

θαη ην ζέκα επηζέηωλ, αληωλπκηώλ, επηξξεκάηωλ, ζπλδέζκωλ θαη δηαγξαθέο ή 

πξνζζήθεο ηειηθώλ ζπκθώλωλ (-λ θαη –ο).  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηόηεηα ησλ θεηκέλσλ, ηα θείκελα ειέρζεθαλ σο 

πξνο ηε δνκή, ην πεξηερφκελν, ην ιεμηιφγην, ηε ζχληαμε θαη ηελ νξζνγξαθία.  

Ζ δνκή ησλ θεηκέλσλ αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο  

γξακκαηηθήο ησλ ηζηνξηψλ. Σπγθεθξηκέλα:  

 Ωο πξνο ην πιαίζην, ζε φια ηα ηειηθά θείκελα δίλνληαλ ν ηφπνο, νη ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο, θαη ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζε 20 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα 

δφζεθε ν ρξφλνο. (βι. Παξάξηεκα 1, Πίλαθαο 3.16). Σηα 20 απφ ηα 21 ηειηθά 

θείκελα νη ήξσεο πεξηγξάθεθαλ κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ηφζν σο πξνο ηελ 

εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε φζν θαη σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηνπο (βι. Δηθφλα 

3.17)  
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Δηθφλα 3.17 

 

 Ωο πξνο ηελ πινθή, ηα 21 ηειηθά θείκελα νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 νκάδεο 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επεηζνδίσλ πνπ πεξηείραλ. Έηζη, ην 1 απφ ηα 21 

ηειηθά θείκελα είρε ειιηπή πινθή, θαζψο πεξηειάκβαλε 2 επεηζφδηα. Τα 8 απφ 

ηα 21 ηειηθά θείκελα είραλ κέηξηα πινθή, θαζψο πεξηειάκβαλαλ 3 – 4  

επεηζφδηα. Τα 11 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα είραλ ζχλζεηε πινθή, θαζψο 

πεξηειάκβαλαλ 5 - 7 επεηζφδηα. Παξήρζεζαλ ζπλνιηθά 99 επεηζφδηα, απφ ηα 

νπνία ηα 74 είραλ νινθιεξσκέλε κηθξνδνκή. Σηα 13 απφ ηα 21 ηειηθά 

θείκελα δίλνληαλ φια ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ: α) ε πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε, β) νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ήξσα, γ) ε θαηάζηξσζε 

ζρεδίνπ, δ) ε εθαξκνγή ζρεδίνπ θαη ε) ε αληίδξαζε ηνπ ήξσα. Ωζηφζν, ζε 8 
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απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δίλνληαλ ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, νη ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ήξσα, ε εθαξκνγή ζρεδίνπ θαη ε αληίδξαζε ηνπ ήξσα αιιά 

ήηαλ ειιηπή σο πξνο ηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο απνπζίαδαλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα απηφ. Σηα πεξηζζφηεξα θείκελα 

έγηλαλ πξνζζήθεο, αληηθαηαζηάζεηο θαη δηαγξαθέο πιεξνθνξηψλ ζε θάζε 

επεηζφδην. Όζνλ αθνξά ηε καθξνδνκή ησλ θεηκέλσλ έγηλαλ ιίγεο αιιαγέο ζηε 

κεηαθίλεζε επεηζνδίσλ.  

 

 Ωο πξνο ηε ιύζε, ζε 18 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα δφζεθε εχζηνρε ιχζε ζηελ 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ πξσηαγσληζηψλ ελψ ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά 

θείκελα ε ηζηνξία ηειείσλε απφηνκα. Σε 17 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ε 

ηζηνξία ηειείσζε αίζηα ελψ ζε 4 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα απέηπρε ην ζρέδην 

ησλ εξψσλ γηα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα. Σε 2 απφ ηα 21 θείκελα ππνλνείηαη 

πσο ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ιχζεθε, θαζψο απνθαιχπηεηαη πσο ε ηζηνξία 

ήηαλ έλα φλεηξν. Σε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα θαηαγξάθεθε επηκχζην σο 

εζηθφ δίδαγκα.  

 

 Ωο πξνο ηελ ζπλνρή, ζε φια ηα ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθε πιεζψξα 

ζπλνρηθψλ δεηθηψλ (ζπλδεηηθέο ιέμεηο, ζχλδεζκνη θαη αλαθνξηθέο 

αλησλπκίεο).  

 

 Χο πξνο ηε ζπλεθηηθόηεηα, παξαηεξήζεθε πσο ζηα 11 απφ ηα 21 ηειηθά 

θείκελα ήηαλ πνιχ θαιή, θαζψο ε πινθή ήηαλ ζχλζεηε. Αθφκα, 

παξαηεξήζεθε πσο ηα 13 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα βαζίδνληαλ ζηελ αηηηαθή 

αθνινπζία, ηελ νπνία θαίλεηαη νη καζεηέο λα θαηαλφεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξέκβαζεο. Σε 8 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ζεκεηψζεθε πσο ε ηζηνξία 

αθνινπζεί ηνλ ρξνληθφ άμνλα. Τν πξφβιεκα ηεο ζπλεθηηθφηεηαο εληνπίδεηαη 

θπξίσο ζηε κηθξνδνκή ησλ επεηζνδίσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηάζηξσζε 

ζρεδίνπ, θαη ιηγφηεξν ζηε ιχζε.  

Σν πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δνκή ησλ θεηκέλσλ. 

Σχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δνκήο ησλ θεηκέλσλ, ε πιεηνςεθία ησλ επεηζνδίσλ 

είρε νινθιεξσκέλε δνκή. Σε 11 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα απνπζίαδαλ πιεξνθνξίεο 

είηε γηα ηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ (8 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα) είηε γηα ηε ιχζε 
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ηεο ηζηνξίαο (3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα), πνπ δπζρέξαηλαλ ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ηζηνξίαο. Αθφκα, ζρεδφλ ζε φια ηα θείκελα παξαιείπνληαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ηφπνπ ησλ επεηζνδίσλ. Ωζηφζν, ζηα πεξηζζφηεξα θείκελα δίλνληαλ νη 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηα 21 ηειηθά θείκελα νκαδνπνηήζεθαλ ζε 4 νκάδεο. Σπγθεθξηκέλα, ζε 1 

απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ην πεξηερφκελν ήηαλ κε επαξθέο, ζε 10 απφ ηα 21 ηειηθά 

θείκελα ην πεξηερφκελν ήηαλ κέηξην, ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ην πεξηερφκελν 

ήηαλ θαιό θαη ζε 7 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ην πεξηερφκελν ήηαλ επαξθέο. 

Γηα ην ιεμηιόγην ηα θείκελα νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 νκάδεο. Δηδηθφηεξα, ζε 7 

απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ην ιεμηιφγην ήηαλ θηωρό θαη απιό, δηφηη πξφθεηηαη γηα έλα 

πνιχ απιφ ιεμηιφγην κε πνιιέο επαλαιήςεηο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ρξήζε 

αξθεηψλ απιντθψλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηνλ 

θαζεκεξηλφ πξνθνξηθφ ιφγν (π.ρ. θπθινθνξεί πέξα δψζε έλαο θαθφο, είλαη πνιχ 

φκνξθε γηαηί πάληα πξφζερε ηνλ εαπηφ ηεο ζπρλά, έρνπκε ζέκα αζηξνινγηθέο 

εηδήζεηο, έλα κεράλεκα απεηιεί λα ζθνηψζεη ην ειηαθφ καο ζχζηεκα). Σε 5 απφ ηα 21 

ηειηθά θείκελα ην ιεμηιφγην ήηαλ θαιό, κε ηελ έλλνηα φηη νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

πην εμεηδηθεπκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ( π.ρ. νη ππνζέζεηο ζνπ είλαη ζσζηέο, ηνπο 

ηίκεζε φιν ην ζχκπαλ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο, έπξεπε λα δξάζεη γξήγνξα, ηνπο ηα 

δηεγήζεθε ηελ επφκελε κέξα, γηα λα κελ απνδξάζεηε) θαη ζε 9 θείκελα ην ιεμηιφγην 

ήηαλ πνιύ θαιό, θαζψο νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πινχζην ιεμηιφγην κε πην 

εμεδεηεκέλεο ιέμεηο (π.ρ. δπζαζηξεία, πνξεία πξνο ην Β δπηηθφ ηεηαξηεκφξην, 

αθνχζηεθε απφ ην ζφλαξ, εγθιψβηζε ην ζθπιί καο,  ηνμηθά απφβιεηα) 

Όζνλ αθνξά ηε ζύληαμε ησλ θεηκέλσλ, ηα θείκελα εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηελ 

παξαηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή ζχλδεζε, ηελ ρξήζε επζχ θαη πιάγηνπ ιφγνπ θαη ηελ 

ρξήζε κεηαθνξψλ θαη παξνκνηψζεσλ. Σηα πεξηζζφηεξα ηειηθά θαηαγξάθεθε ε 

παξαηαθηηθή ζύλδεζε, ζε 3 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα παξαηεξήζεθε ε ππνηαθηηθή 

ζύλδεζε, θαζψο νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιέο δεπηεξεχνπζεο ρξνληθέο θαη 

αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο. Σε 19 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθε επζύο ιόγνο είηε 

κε ηε ρξήζε εηζαγσγηθψλ είηε κε παχιεο σο δηάινγνο. Σε 5 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα 

θαηαγξάθεθε πιάγηνο ιόγνο, ζε 9 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα αλαγλσξίζηεθαλ αξθεηέο 

κεηαθνξέο θαη ζε 1 ηειηθφ θείκελν θαηαγξάθεθε παξνκνίωζε.  
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Ζ νξζνγξαθία ήηαλ πάξα πνιχ θαιή ζε φια ηα θείκελα (βι. Παξάξηεκα 1, 

Πίλαθαο 1.7). Παξαηεξήζεθε πσο 14 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ν δείθηεο 

νξζνγξαθίαο ήηαλ πάλσ απφ 95%, ζε 6 απφ ηα 21 ηειηθά θείκελα ν δείθηεο 

νξζνγξαθίαο θπκαίλνληαλ απφ ην 90% - 95% θαη κφιηο ζε 1 ηειηθφ θείκελν ν δείθηεο 

νξζνγξαθίαο ήηαλ θάησ ηνπ 90%, κε πνζνζηφ 81,25%, πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ην 

πξφβιεκα ηεο δπζιεμίαο πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη 

βειηηψζεηο, ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη καζεηέο ζηα αξρηθά θαη ηειηθά ηνπο θείκελα, 

φζνλ αθνξά ηα είδε ηεο εμσηεξηθήο αλαζεψξεζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θεηκέλσλ. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ αηνκηθψλ θεηκέλσλ πξνθχπηεη πσο ηα ηειηθά θείκελα ήηαλ 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο νη καζεηέο 

απέθηεζαλ ζηξαηεγηθέο αλαζεψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο.  

 

Πίλαθαο 3.10. ύγθξηζε Αηνκηθώλ Κεηκέλσλ 

Βειηηώζεηο Αξρηθά Κείκελα Σειηθά Κείκελα 

 

 

 

 

Δίδε 

Αλαζεώξεζεο 

 

 

Αληηθαηαζηάζεηο 

Πξνζζήθεο 

Γηαγξαθέο 

Μεηαθνξέο 

Παξαγξαθνπνίεζε 

Γξακκαηηθή 

Αιιαγήο Σχληαμεο 

Σεκεία Σηίμεο 

Οξζνγξαθία 

34 122 

17 150 

38 148 

0 9 

9 29 

11 33 

11 24 

19 84 

74 95 

 Αξηζκφο 

Δπεηζνδίσλ 

57 99 
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Γνκή 

Πιαίζην απνπζία πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο 

παξνπζία φισλ ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

Πινθή ειιηπήο  ζχλζεηε 

Λχζε απνπζία ιχζεο θαη 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

εχζηνρε ιχζε & 

παξνπζία δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ 

Σπλνρή αξθεηνί ζπλνρηθνί 

δείθηεο 

πνιινί ζπλνρηθνί δείθηεο 

Σπλεθηηθφηεηα  ρξνληθή 

αθνινπζία ζε 

20/21 θείκελα 

 αηηηαθή 

αθνινπζία ζε 

1/21 θείκελα 

 ρξνληθή 

αθνινπζία ζε 

8/21 θείκελα 

 αηηηαθή 

αθνινπζία ζε 

13/21 θείκελα 

 

 

 

 

Πεξηερόκελν 

 κε επαξθέο ζε 

5/21 θείκελα 

 κέηξην ζε 7/21 

θείκελα 

 θαιφ ζε 7/21 

θείκελα 

 επαξθέο ζε 2/21 

θείκελα 

 κε επαξθέο ζε 

1/21 θείκελα 

 κέηξην ζε 10/21 

θείκελα 

 θαιφ ζε 3/21 

θείκελα 

 επαξθέο ζε 7/21 

θείκελα  

ύληαμε 

 

παξαηαθηηθή παξαηαθηηθή 

Λεμηιόγην  θησρφ & απιφ 

ζε 9/21 θείκελα 

 θαιφ ζε 7/21 

 θησρφ & απιφ ζε 

7/21 θείκελα 

 θαιφ ζε 5/21 
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θείκελα 

 πνιχ θαιφ ζε 

4/21 θείκελα 

θείκελα 

 πνιχ θαιφ ζε 

9/21 θείκελα 

Γείθηεο Οξζνγξαθίαο  < 95% ζε 15/21 

θείκελα 

 90% - 95% ζε 4 

θείκελα 

 < 90% ζε 2 

θείκελα 

 

 < 95% ζε 14/21 

θείκελα 

 90% - 95% ζε 6 

θείκελα 

 < 90%  ζε 1 

θείκελν 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

4.1. πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ  

 Σηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο απηνχ ηνπ έξγνπ, φπσο ζπιιέρηεθαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ θεηκέλσλ πνπ παξήρζεζαλ απφ ηνπο καζεηέο. Σθνπφο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη αλ νη καζεηέο ηεο Γ΄ηάμεο Γεκνηηθνχ 

θάλνπλ αλαζεψξεζε θαη ηη είδνπο, λα δηακνξθψζεη κία δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αλαζεψξεζεο θαη λα ειέγμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο, 

απαληψληαο ζε ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

1
ν
 Δξψηεκα: Καηά πφζν θαη κε πνηνπο ηξφπνπο νη καζεηέο πξνβαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο; 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο δηαπηζηψζεθε ε πιήξεο έιιεηςε γλψζεο 

γηα ην ηη είλαη νπζηαζηηθά «βαζηά» αλαζεψξεζε θεηκέλνπ, θαζψο απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ (pretest) θάλεθε πσο έλα κηθξφ πνζνζηφ παηδηψλ έθαλαλ 

αλαζεψξεζε, ε νπνία αθνξνχζε απνθιεηζηηθά επηθαλεηαθέο αιιαγέο, φπσο 

αληηθαηάζηαζε, πξνζζήθε θαη δηαγξαθή ιέμεσλ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν 

πξνηάζεσλ, βειηίσζε θπξίσο ζηελ νξζνγξαθία, ιηγφηεξν ζηε ζηίμε, ζηε γξακκαηηθή, 

ζηε ζχληαμε θαη αθφκα πην ιίγν ζηελ παξαγξαθνπνίεζε.  

Σπγθεθξηκέλα, απφ ηηο 213 αιιαγέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα αξρηθά θείκελα, 

νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχζαλ ηε βειηίσζε ηεο νξζνγξαθίαο (βι. Παξάξηεκα 1, 

Πίλαθαο 1.1.) Ζ παξαηήξεζε απηή αθνινπζεί απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ 

δείρλνπλ πσο νη ειηθηαθά κηθξνί θαη άπεηξνη κε ηε γξαθή ηφζν ζην κέγεζνο φζν θαη 

ζηνλ ηχπν ηεο αλαζεψξεζεο καζεηέο πξνβαίλνπλ πην εχθνια θαη πην ζπρλά ζε 

επηθαλεηαθέο αλαζεσξήζεηο απφ φηη ζε ζεκαζηνινγηθέο (Hayes, 1996. Dix, 2006. 

McCutchen, 2009. Chanquoy, 2009. Suzuki, 2014).  

Αθφκε, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ παξαηεξήζεθε 

αδπλακία ζηε δνκή, θαζψο απνπζίαδαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο ησλ 

ηζηνξηψλ. Παξαηεξήζεθαλ ειιείςεηο ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο, αλχπαξθηε πινθή θαη 

ζηα κηζά θείκελα δελ δφζεθε θαζφινπ ιχζε (βι. Παξάξηεκα 2, ελδεηθηηθά Μαζεηήο 

3. Μαζεηήο 6). Τα επεηζφδηα ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ ήηαλ πνιχ θησρά θαη επνκέλσο, 

εληνπίζηεθε πξφβιεκα ζην πεξηερφκελν, αθνχ απνπζίαδαλ πιεξνθνξίεο πνπ 
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δπζρέξαηλαλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο (βι. Παξάξηεκα 2). Ζ ζχλδεζε ησλ 

επεηζνδίσλ, δειαδή ε ζπλεθηηθφηεηα ησλ ηζηνξηψλ, βαζηδφηαλ ζηνλ ρξνληθφ άμνλα 

(βι. Παξάξηεκα 2, ελδεηθηηθά Μαζεηήο 14). Δπηπιένλ, ζηελ πιεηνςεθία ησλ αξρηθψλ 

θεηκέλσλ παξαηεξήζεθε πσο ην ιεμηιφγην ήηαλ πνιχ ιηηφ, θπξηαξρνχζε ε 

παξαηαθηηθή ζχλδεζε, ελψ αληίζεηα δηαπηζηψζεθε πσο ε νξζνγξαθία ήηαλ πνιχ 

θαιή (βι. Παξάξηεκα 2, ελδεηθηηθά Μαζεηήο 19).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ρξφλνο πνπ αθηέξσζαλ νη καζεηέο γηα λα 

βειηηψζνπλ ηα θείκελά ηνπο ήηαλ ειάρηζηνο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο 

αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε δνκή θαη ζην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Οη 

καζεηέο απφ άπνςε έθηαζεο παξήγαγαλ κηθξά θείκελα ηα νπνία ηα αλαζεψξεζαλ 

πνιχ βηαζηηθά, επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε δηφξζσζε νξζνγξαθηθψλ 

ιαζψλ, εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε απνηειέζκαηα άιιεο έξεπλαο πνπ έδεημε πσο νη 

κηθξνί ειηθηαθά καζεηέο γξάθνπλ πην κηθξά θείκελα θαη θάλνπλ πεξηζζφηεξεο 

επηθαλεηαθέο αιιαγέο απφ φ,ηη ζεκαζηνινγηθέο (Chanquoy, 2001). Δπίζεο, 

παξαηεξήζεθε πσο νη βειηηψζεηο ζηα αξρηθά θείκελα έγηλαλ θπξίσο κεηά ηε 

ζπγγξαθή θαη ιηγφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ησλ θεηκέλσλ, εχξεκα πνπ 

ζπκθσλεί κε απνηειέζκαηα άιιεο έξεπλαο πνπ έδεημε πσο νη πεξηζζφηεξεο 

αλαζεσξήζεηο γίλνληαη απφ ηνπο καζεηέο ζηα θείκελά ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο 

παξαγσγήο ησλ (Chanquoy, 2001).  

Γεληθφηεξα, νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζπκθσλνχλ κε επξήκαηα άιισλ 

εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ πσο νη καζεηέο ζπάληα αλαζεσξνχλ ηα θείκελά ηνπο θπξίσο 

απζφξκεηα θαη πξνβαίλνπλ ηδίσο ζε επηθαλεηαθέο αλαζεσξήζεηο θαη φρη 

ζεκαζηνινγηθέο, αθελφο επεηδή δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη αθεηέξνπ γηαηί 

δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο (Hayes, 1996. Dix, 2006. 

McCutchen, 2009. Chanquoy, 2009. Suzuki, 2014).  

2
ν
 Δξψηεκα: Ση είδνπο δηδαζθαιία θαη δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

εληζρχζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο; 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ νκαδηθψλ θεηκέλσλ πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θάλεθε πσο νη καζεηέο απέθηεζαλ ζηξαηεγηθέο 

αλαζεψξεζεο θαη εμνηθεηψζεθαλ κε ην λα  ειέγρνπλ ην παξαγφκελν θείκελφ ηνπο απφ 

ηελ νπηηθή ηνπ αλαγλψζηε. Ζ παξαηήξεζε απηή ζπκθσλεί κε έξεπλεο πνπ έδεημαλ 

πσο ε αλάγλσζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλαζεψξεζε απνζθνπεί επηπιένλ θαη ζην λα 
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πξνζδηνξίζεη ηηο θεηκεληθέο αδπλακίεο θαη λα ηηο ζεξαπεχζεη  κε βάζε ηελ νπηηθή ηνπ 

αλαγλψζηε (MacArthur, 2007).  

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ νξγαλψζεθε θαη εθαξκφζηεθε δπφκηζη κήλεο 

πξνψζεζε κηα δηδαζθαιία παξαγσγήο γξαπηνχ θεηκέλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε θάζε 

ηεο «βαζηάο», νπζηαζηηθήο αλαζεψξεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο νη 

καζεηέο κέζα απφ ηελ επαθή κε απζεληηθά αθεγεκαηηθά θείκελα (ινγνηερλία) 

γλψξηζαλ ηε δνκή ηεο αθήγεζεο, ψζηε λα κάζνπλ κέζα απφ απηήλ λα θάλνπλ 

αλαζεψξεζε ζηα παξαγφκελα θείκελά ηνπο ζε φια ηα επίπεδα. Έπεηηα, δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ παξήρζεζαλ.  

Σπγθεθξηκέλα, θάζε νκαδηθφ θείκελν επεμεξγάδνληαλ ζηελ νινκέιεηα ζε 

κέξε, ηκεκαηηθά, γεγνλφο πνπ βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

κηθξνδνκή ηνπ πιαηζίνπ, ηεο πινθήο θαη ηεο ιχζεο ησλ ηζηνξηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηε γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ νκαδηθψλ θεηκέλσλ «θνκκάηη» - 

«θνκκάηη», δειαδή σο πξνο ην πιαίζην, ηελ πινθή θαη ηε ιχζε ρσξηζηά, ζηφρεπε 

αθελφο ζην λα αλαδεηρζνχλ νη αδπλακίεο θάζε θνξά απφ ηνπο καζεηέο θαη αθεηέξνπ 

λα ηηο βειηηψζνπλ αξρηθά κε θαζνδήγεζε, ε νπνία ζηαδηαθά κεηψλνληαλ έσο φηνπ νη 

καζεηέο απηνλνκήζεθαλ θαη αλαζεσξνχζαλ πιένλ ηα θείκελά ηνπο κε πεξηζζφηεξε 

επρέξεηα. Ζ παξαηήξεζε απηή ζπκθσλεί κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έδεημαλ φηη 

αθφκα θαη νη κηθξνί ειηθηαθά καζεηέο θάλνπλ απζφξκεηα αιιαγέο ζε επίπεδν ιέμεο, 

πξφηαζεο αιιά θαη θεηκέλνπ θαη πσο νη αλαζεσξήζεηο ηνπο είλαη θαιχηεξεο φηαλ 

πξνηξέπνληαη απφ θάπνηνλ λα ηηο θάλεη (Chanquoy, 1997 ζην Chanquoy 2009).  

Δθαξκφδνληαο νη καζεηέο ηε ζηξαηεγηθή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ θάζε κέξνπο 

ηεο ηζηνξίαο ρσξηζηά κε ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ, πξνέβεζαλ ζε ζπλερφκελεο 

βειηηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ αξρηθά ηε κηθξνδνκή θαη ζηε ζπλέρεηα ηε καθξνδνκή. Ζ  

αλαζεψξεζε ηεο θάζε ηζηνξίαο δελ έγηλε κνλνκηάο αιιά ζηαδηαθά, θαζψο θάζε θνξά 

βειηηψλνληαλ έλα ηκήκα ηεο. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αλαζεσξεκέλσλ ηκεκάησλ 

ηεο ηζηνξίαο πνιιέο θνξέο πξνέθππηαλ λέεο βειηηψζεηο, ρσξίο λα αθνινπζείηαη 

απζηεξά ε ζεηξά πιαίζην, πινθή, ιχζε ηεο ηζηνξίαο. Όπσο θάλεθε ζηελ αλάιπζε ηεο 

παξέκβαζεο, ε αλαζεψξεζε ησλ νκαδηθψλ ηζηνξηψλ αθνινχζεζε ηελ εμήο πνξεία: α) 

Α΄αλαζεψξεζε πιαηζίνπ, β) Α΄αλαζεψξεζε επεηζνδίσλ ζε επίπεδν κηθξνδνκήο, γ) 

Β΄αλαζεψξεζε πιαηζίνπ, δ) Β΄αλαζεψξεζε επεηζνδίσλ ζε επίπεδν κηθξνδνκήο, ε) 

αλαζεψξεζε ιχζεο θαη ζη) Γ΄αλαζεψξεζε επεηζνδίσλ ζε επίπεδν καθξνδνκήο. 
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Γειαδή, ε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξέκβαζεο δελ ήηαλ πξναπνθαζηζκέλε, 

θαζψο δηακνξθψλνληαλ θαζεκεξηλά κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.   

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ παξέκβαζε, φπσο ε ζηνρεπκέλε 

ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο, ε ζπλεξγαηηθή γξαθή, ε ζπδήηεζε γηα ην 

θείκελν θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ζε επίπεδν νκάδαο ή νιφθιεξεο ηάμεο ζπλέβαιαλ ζην 

λα κάζνπλ ηα παηδηά λα αλαζεσξνχλ ηα θείκελά ηνπο απνηειεζκαηηθά. Ζ 

ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ θαη γεληθφηεξα ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο φρη κφλν κε ελήιηθα αιιά θαη κε ζπλνκειίθνπο νδήγεζε ζε 

παξαγσγέο θαιχηεξσλ πνηνηηθά θεηκέλσλ, απφ άπνςε δνκήο, πεξηερνκέλνπ, 

ιεμηινγίνπ, νξζνγξαθίαο. Οη νκαδηθέο αλαζεσξεκέλεο ηζηνξίεο είραλ νινθιεξσκέλε 

δνκή, θαζψο πεξηιακβάλνληαλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ, ηεο πινθήο θαη 

ηεο ιχζεο. Ζ ζπλεθηηθφηεηά ηνπο ήηαλ πνιχ θαιή, εθφζνλ αθνινπζνχζε ηνλ αηηηαθφ 

άμνλα. Μεηά απφ ηηο πνιιαπιέο αλαζεσξήζεηο ηεο κηθξνδνκήο ζην πιαίζην ηεο 

νκάδαο θαη ηεο καθξνδνκήο ζην πιαίζην ηεο νινκέιεηαο, ε ηειηθή κνξθή ησλ 

νκαδηθψλ θεηκέλσλ ήηαλ θαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή εθδνρή ησλ νκαδηθψλ 

ηζηνξηψλ ηφζν απφ άπνςε πνηφηεηαο φζν θαη απφ άπνςε έθηαζεο. Τν εχξεκα απηφ 

ζπκθσλεί κε άιιεο έξεπλεο πνπ έδεημαλ πσο φηαλ νη καζεηέο ζπλ – ζπγγξάθνπλ 

ζπιινγηθά ηα θείκελά ηνπο ζηελ ηάμε αθελφο ζπκκεηέρνπλ σο ηζφηηκα κέιε ζηελ 

θνηλφηεηα ηεο ηάμεο θαη αθεηέξνπ ζρεδηάδνπλ θαη αλαζεσξνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηα θείκελά ηνπο. Απηφ ζπλέβε γηαηί ε ζπιινγηθή ζπλ – ζπγγξαθή ιεηηνχξγεζε σο 

«πιαίζην ζηήξηγκαηνο - ζθαισζηά» (scaffolding) θαηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ 

ηνπο (Larson & Maier 2000). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο νη καζεηέο αθηέξσζαλ πνιχ ρξφλν ζηε 

θάζε ηεο αλαζεψξεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο απφ ην έλα αλαζεσξεκέλν θείκελν 

ζην άιιν, ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ έθαλαλ ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ. Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ θάζε θνξά παξνπζίαδαλ λέεο 

βειηηψζεηο ζηα θείκελά ηνπο ψζπνπ ε ηειηθή αλαζεσξεκέλε κνξθή ησλ ηζηνξηψλ 

ηνπο ήηαλ θαιχηεξε απφ άπνςε πνηφηεηαο θαη έθηαζεο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

νκαδηθή ηζηνξία πνπ έγξαςαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ γηα ηελ ηαηλία κε ζέκα ην 

δηάζηεκα. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε δηδαζθαιία έδσζε έκθαζε 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αλαζεψξεζε θαη αθηεξψζεθε πνιχο ρξφλνο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαζεψξεζεο. Ζ παξαηήξεζε απηή ζπκθσλεί κε 

άιιεο έξεπλεο πνπ έδεημαλ πσο ε δηδαζθαιία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαζεψξεζεο είρε 
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σο απφξξνηα νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαζεψξεζεο θεηκέλνπ 

(Κσζηνχιε, 2009).  

Τέινο, ε βειηίσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο αλαζεσξεκέλεο νκαδηθέο ηζηνξίεο 

πηζαλφλ λα εμεγείηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο ην ζέκα ηεο παξέκβαζεο 

ζπλαπνθαζίζηεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη ίζσο λα παίδεη ξφιν θαη ε επηινγή ηνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο ηεο αθήγεζεο. Σχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Hayes γηα ηνλ γξαπηφ 

ιφγν, ηα θεηκεληθά είδε θαη ε γλψζε γηα ηα δηάθνξα γλσζηηθά ζρήκαηα αλαθνξηθά κε 

ηα θεηκεληθά είδε δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο. 

3
ν
 Δξψηεκα: Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη απηέο νη παξεκβάζεηο; 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ (posttest) θάλεθε 

πσο νη καζεηέο απέθηεζαλ ζηξαηεγηθέο αλαζεψξεζεο, θαζψο αξθεηνί καζεηέο 

πξνέβεζαλ ζε αλαζεψξεζε θεηκέλνπ, ε νπνία δελ αθνξνχζε απνθιεηζηηθά 

επηθαλεηαθέο αιιαγέο αιιά θαη ζεκαζηνινγηθέο βειηηψζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

έθαλαλ βειηηψζεηο ηφζν ζηε δνκή φζν θαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηψλ ηνπο, αθνχ 

απφ ηηο 694 βειηηψζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ, παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο αθνξνχζαλ 

αληηθαηάζηαζε, πξνζζήθε, δηαγξαθή θαη κεηαθίλεζε ιέμεσλ, πξνηάζεσλ αιιά θαη 

παξαγξάθσλ απηή ηε θνξά. (βι. Παξάξηεκα 1. Πίλαθαο 1.4) Οη πεξηζζφηεξεο 

βειηηψζεηο αθνξνχζαλ ηελ αληηθαηάζηαζε θαη νη ιηγφηεξεο ηε κεηαθνξά (βι. 

Παξάξηεκα 1. Πίλαθαο 1.5). Αθνινχζεζαλ αιιαγέο σο πξνο ηελ νξζνγξαθία, ηα 

ζεκεία ζηίμεο, ηελ παξαγξνθνπνίεζε θαη ιηγφηεξν σο πξνο ηε γξακκαηηθή θαη ηελ 

αιιαγή ζχληαμεο. Αθφκε, παξαηεξήζεθε πσο ηα ηειηθά θείκελα ήηαλ αθελφο 

κεγαιχηεξεο έθηαζεο θαη αθεηέξνπ θαιχηεξεο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά.  

Δηδηθφηεξα, ε δνκή ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ ήηαλ θαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηε 

δνκή ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ. Σε φια ηα ηειηθά θείκελα ην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο ήηαλ 

νινθιεξσκέλν, θαζψο πεξηιακβάλνληαλ φια ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ. Ζ πινθή ησλ 

ηειηθψλ θεηκέλσλ ήηαλ πνηνηηθά θαιχηεξε, εθφζνλ παξήρζεζαλ ζπλνιηθά 99 

επεηζφδηα, απφ ηα νπνία ηα 74 είραλ νινθιεξσκέλε δνκή. Σηα κηζά ηειηθά θείκελα 

παξαηεξήζεθε ζχλζεηε πινθή, θαζψο πεξηειάκβαλαλ 5 - 7 επεηζφδηα θαη δίλνληαλ 

φια ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ επεηζνδίνπ. Σρεδφλ ζε φια ηα ηειηθά θείκελα δφζεθε 

εχζηνρε ιχζε ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ πξσηαγσληζηψλ, ε νπνία πεξηείρε 

ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ. Σην 61% ησλ 

ηειηθψλ θεηκέλσλ ε ζχλδεζε ησλ επεηζνδίσλ βαζίδνληαλ ζηνλ αηηηαθφ άμνλα, 

επνκέλσο παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ ηζηνξηψλ ζπγθξηηηθά κε 
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ηα αξρηθά θείκελα. Αθνχ ε δνκή ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ ήηαλ 

νινθιεξσκέλε, ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηψλ δελ παξνπζίαδε ηδηαίηεξεο αδπλακίεο. 

Σηα πεξηζζφηεξα θείκελα δίλνληαλ νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. Ωζηφζν, ζε αξθεηά θείκελα απνπζίαδαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηξσζε 

ηνπ ζρεδίνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο δελ θαηαλφεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

δνκηθφ ζπζηαηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο (βι. Παξάξηεκα 5, ελδεηθηηθά 

Μαζεηήο 6, Μαζεηήο 13). 

 Όζνλ αθνξά ην ιεμηιφγην, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ ήηαλ πνιχ 

θαιφ. Ζ ζχληαμε πνπ θπξηάξρεζε ζηα ηειηθά θείκελα ήηαλ θπξίσο ε παξαηαθηηθή θαη 

ε νξζνγξαθία, επίζεο ήηαλ ζε πνιχ θαιφ επίπεδν, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζηα αξρηθά 

θείκελα. Γηαπηζηψζεθε, επνκέλσο, πσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έθαλαλ ζεκαληηθέο 

βειηηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο ηνπο είηε εκπινπηίδνληάο ην 

κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ή αληηθαζηζηψληαο πιεξνθνξίεο κε θαηλνχξηεο ιφγσ 

αιιαγήο ηδέαο (βι. Παξάξηεκα 5, ελδεηθηηθά Μαζεηήο 3).  

Όκσο, απηφ πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο πσο 

αξθεηνί καζεηέο αθηέξσζαλ πνιχ ρξφλν ζηελ αλαζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο, 

βειηηψλνληαο νπζηαζηηθά ηε δνκή θαη ηαπηφρξνλα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο ηνπο. 

Πξνρψξεζαλ ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην θείκελφ ηνπο φρη κφλν εκπινπηίδνληαο ην 

κε πιεξνθνξίεο, ή δηαγξάθνληαο ηηο πεξηηηέο αιιά θαη κεηαθέξνληάο ηεο ζε άιιν 

ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ, έηζη ψζηε ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ, ηεο πινθήο θαη 

ηεο ιχζεο ηνπο λα είλαη νινθιεξσκέλα (βι. Παξάξηεκα 5, ελδεηθηηθά Μαζεηήο 7, 

Μαζεηήο 18, Μαζεηήο 19, Μαζεηήο 20). Σε απηά ηα ηειηθά θείκελα εληνπίζηεθαλ 

νπζηαζηηθέο ζεκαζηνινγηθέο βειηηψζεηο ηφζν ζηε κηθξνδνκή φζν θαη ζηε 

καθξνδνκή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο νη καζεηέο πηνζέηεζαλ ζηξαηεγηθέο 

αλαζεψξεζεο πνπ δηδάρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Βέβαηα, νη 

επηθαλεηαθέο βειηηψζεηο δελ απνπζίαδαλ απφ ηα ηειηθά θείκελα ησλ καζεηψλ. Όινη 

νη καζεηέο βειηίσζαλ ην θείκελφ ηνπο σο πξνο ηελ νξζνγξαθία, ηα ζεκεία ζηίμεο, ηε 

γξακκαηηθή. Δπίζεο, ππήξραλ κεξηθνί καζεηέο πνπ δελ έθαλαλ θάπνηα νπζηαζηηθή 

αλαζεψξεζε πνπ λα επεξέαδε ηε κηθξνδνκή θαη ηε καθξνδνκή (βι. Παξάξηεκα 5, 

ελδεηθηηθά Μαζεηήο 6, Μαζεηήο 13).  

Παξφιν πνπ δελ παξαηεξήζεθαλ νπζηαζηηθέο βειηηψζεηο απφ φινπο ηνπο 

καζεηέο, είλαη γεγνλφο πσο ηα ηειηθά θείκελα είλαη θαιχηεξα ηφζν απφ άπνςε 

πνηφηεηαο φζν θαη έθηαζεο. Δθφζνλ ηα πεξηζζφηεξα θείκελα είραλ νινθιεξσκέλε 
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δνκή ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ, δελ αλαηξείηαη ην γεγνλφο πσο φινη 

νη καζεηέο απνθφκηζαλ νθέιε κέζα απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ηφζν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο φζν θαη θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ 

ιεηηνχξγεζαλ σο έκπεηξνη ζπγγξαθείο, αθνχ πξνέβεζαλ ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο 

θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο ηζηνξίαο.  

Τα επξήκαηα ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ εληζρχνπλ έξεπλεο πνπ έδεημαλ πσο νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζεκαζηνινγηθέο αλαζεσξήζεηο αλ έρνπλ ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο  (Dix, 2006. Suzuki, 2014). Αθφκε, ζπκθσλνχλ κεξηθψο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Chanquoy (2009). Δηδηθφηεξα, ζπκθσλνχλ κε ηα 

επξήκαηα πνπ έδεημαλ πσο αθφκε θαη ηα κηθξά παηδηά πξνβαίλνπλ απζφξκεηα ζε 

αλαζεσξήζεηο ησλ θεηκέλσλ ηνπο ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο θαη θεηκέλνπ θαη 

δηαςεχδνπλ ην γεγνλφο πσο δελ είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο ηεο αλαζεψξεζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ή ζην ηέινο ηεο παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ. (Chanquoy, 2009).  

Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνινπζνχλ επξήκαηα εξεπλψλ πνπ 

έγηλαλ θαη ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζηε γξαθή, νη νπνίεο έδεημαλ πσο φηαλ 

παξέρεηαη βνήζεηα ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα λα ζέζνπλ ζηφρν ζηελ 

αλαζεψξεζε αιιά θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα 

πεηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν, ηφηε ε αλαζεψξεζε είλαη απνηειεζκαηηθή (Graham, Mc 

Arthur, & Schwartz, 1995 ζην Ατδίλεο  2012). Απηφ θάλεθε απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Μαζεηή 13 (βι. Παξάξηεκα 5), ελφο παηδηνχ κε δπζιεμία. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη, ηφζν ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα νκαδηθά θείκελα πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ελεξγή φζν θαη ην ηειηθφ θείκελν ήηαλ βειηησκέλν σο 

πξνο ηε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηελ έθηαζε ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ θείκελν.  

Σπλνςίδνληαο, ηα ηειηθά θείκελα ήηαλ ζαθψο βειηησκέλα ζε ζρέζε κε ηα 

αξρηθά θείκελα. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζηα νθέιε πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Ίζσο, φκσο λα έπαημε ξφιν ηφζν ην θεηκεληθφ είδνο πνπ 

επηιέρηεθε, δηφηη ε ζπγγξαθή αθεγεκαηηθψλ ηζηνξηψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη πην εχθνιε απφ φ,ηη ε παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ (Σπαληηδάθεο, 2010) φζν θαη ην ζέκα ησλ ηζηνξηψλ, 

ην νπνίν απνηέιεζε επηινγή ησλ καζεηψλ.  

Τέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζεκαζία ηνπ θηλήηξνπ πνπ είραλ νη καζεηέο γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ. Σχκθσλα κε ηνλ Ατδίλε (2012), ην θίλεηξν γηα 

ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ αξρίδεη απφ ην ίδην ην ζέκα πάλσ ζην νπνίν 
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βαζίδεηαη ε παξαγσγή. Τα παηδηά, φκσο, έδεημαλ πξνζπκία λα παξαγάγνπλ ηα ηειηθά 

θείκελα, φρη κφλν γηαηί επέιεμαλ ην ζέκα αιιά θαη επεηδή είρε δηαηππσζεί κε 

ζαθήλεηα ν επηθνηλσληαθφο ζηφρνο θαη ν απνδέθηεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο. Όηαλ νη 

καζεηέο εκπιέθνληαη ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο παξαγσγήο θεηκέλσλ πνπ έρνπλ 

λφεκα γηα απηνχο θαη ζπλάδνπλ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηφηε ηα θείκελά ηνπο είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα.  

 

 

4.2. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ δηαπηζηψζεθε πσο νη καζεηέο δελ 

γλσξίδνπλ ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη αλαζεψξεζε θεηκέλνπ, θαζψο δελ έθαλαλ 

νπζηαζηηθή αλαζεψξεζε ζηα θείκελά ηνπο αιιά επηθεληξψζεθαλ ζε επηθαλεηαθέο 

βειηηψζεηο. 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο πσο νη καζεηέο δελ θάλνπλ αλαζεψξεζε. Ζ 

αδπλακία απηή ησλ παηδηψλ νθείιεηαη ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ δηδάζθεηαη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζην γισζζηθφ κάζεκα. Παξφιν πνπ ην 

κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην πξνβιέπεηαη απφ ην ΑΠΣ θαη κάιηζηα, σο πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο θεηκέλνπ, εληνχηνηο νη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ είλαη ειιηπείο σο πξνο απηφ. Σπλήζσο δελ 

γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε ηερληθέο απηνβειηίσζεο θαη απηναμηνιφγεζεο ηνπ 

παξαγφκελνπ απφ ηνπο καζεηέο θεηκέλνπ θαη φηαλ απηφ ζπκβαίλεη, απηέο αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά επηθαλεηαθέο αιιαγέο, φπσο παξαγξαθνπνίεζε, δηφξζσζε 

νζνγξαθηθψλ ιαζψλ, γξακκαηηθήο, ζεκεία ζηίμεο.  

Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο γξαπηνχ 

ιφγνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε δελ ζπλδένληαη κε απζεληηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ λφεκα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά φπσο θαη δελ νξίδνπλ ηνλ 

ζηφρν θαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην, απνηξέπνληαο ηνπο καζεηέο ηφζν λα 

παξαγάγνπλ ην θείκελν φζν θαη λα ην αλαζεσξήζνπλ, θάλνληαο νπζηαζηηθέο αιιαγέο 

ζηε κηθξνδνκή θαη ζηε καθξνδνκή.  

Δπίζεο, ε αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη θάηη πνπ νη καζεηέο ηελ έρνπλ 

ηαπηίζεη κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο ν θαζ' χιελ αξκφδηνο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ ηνπο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο 
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ηαπηίδνπλ ηνλ απνδέθηε ησλ θεηκέλσλ ηνπο κε ηνλ δάζθαιν – αμηνινγεηή, γεγνλφο 

πνπ απνηειεί ηζρπξφ αληηθίλεηξν θαη εκπνδίδεη θάζε δεκηνπξγηθή έθθξαζε εθ κέξνπο 

ησλ καζεηψλ. Οπζηαζηηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.  

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο πσο νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα εθαξκφζνπλ 

ζηξαηεγηθέο αλαζεψξεζεο δελ είλαη δήηεκα γλσζηηθήο σξίκαλζεο. Τα παηδηά δελ 

είλαη γλσζηηθά αλψξηκα, δηφηη έδεημαλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία φηη κπνξνχλ, είλαη 

ηθαλά λα πξνβνχλ ζε αλαζεψξεζε θεηκέλνπ αξθεί λα δηδαρηνχλ ηνλ ηξφπν. Μέζα απφ 

κία θαιά ζρεδηαζκέλα παξέκβαζε πνπ πξνάγεη ηε ζπλεγαηηθή γξαθή, ηε ζπδήηεζε 

θαη ηελ επεμεξγαζία γηα ην θείκελν ζε επίπεδν νκάδαο ή νινκέιεηαο, ηελ επαθή κε 

απζεληηθά θείκελα, ψζηε νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηε δνκή ηνπ εθάζηνηε θεηκεληθνχ 

είδνπο πνπ επεμεξγάδνληαη γηα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ βειηηψζεηο, είλαη εθηθηφ λα 

γλσξίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο αλαζεψξεζεο (Ατδίλεο, 2012). 

Έηζη, βαζηθή επηδίσμε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε 

κηα πξψηε γλσξηκία κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο. Σθνπφο δελ ήηαλ λα δνζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη βήκαηα, έλαο «κπνχζνπιαο» ζηα παηδηά γηα ην πψο λα 

αλαζεσξνχλ γεληθά ην θείκελφ ηνπο αιιά λα απνθηήζνπλ κηα πξψηε γλψζε γηα ην ηη 

αθξηβψο είλαη αλαζεψξεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ θαη πσο απηή δηαθέξεη απφ θεηκεληθφ 

είδνο ζε θεηκεληθφ είδνο. Ζ παξνχζα παξέκβαζε επηθεληξψζεθε ζην θεηκεληθφ είδνο 

ηεο αθήγεζεο, επνκέλσο νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηε δνκή θαη ηελ αλαζεψξεζε 

απνθιεηζηηθά αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. Οπζηαζηηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλδπαζκφο 

δηδαζθαιίαο δνκήο θαη αλαζεψξεζεο. Απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο νη 

καζεηέο έθαλαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηα ηειηθά ηνπο θείκελα, εθαξκφδνληαο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηξφπνπο αλαζεψξεζεο πνπ δηδάρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη αθφκα ζε αξρηθή θάζε θαη ρξήδνπλ 

πεξηζζφηεξεο δηδαζθαιίαο θαη εμάζθεζεο, ψζηε λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο καζεηέο 

ζε θαιχηεξν επίπεδν. Βέβαηα, γηα λα επηηεπρζεί απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ θπξίσο ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζα 

βνεζνχζε ε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ φρη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αιιά κε ζαθείο 

πξαθηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ.  

Τα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, θαζψο 

έδεημαλ πσο νη καζεηέο κέζα απφ κηα θαιά νξγαλσκέλε παξέκβαζε είλαη δπλαηφλ λα 
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πηνζεηήζνπλ ζηξαηεγηθέο αλαζεψξεζεο έκπεηξσλ ζπγγξαθέσλ θαη λα βειηηψλνπλ  ηα 

θείκελά ηνπο θάλνληαο βαζχηεξεο αιιαγέο ζηε δνκή, ψζηε λα παξαγάγνπλ 

πιεξέζηεξα θαη ζπλεθηηθφηεξα θείκελα. Μέζα απφ ηελ θαηάιιειε δηδαζθαιία 

θάλεθε πσο θαη ηα παηδηά ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ είλαη ηθαλά λα 

αλαζεσξήζνπλ νχησο ψζηε λα παξάγνπλ πνηνηηθφηεξα θείκελα.   

Δπνκέλσο, θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάζθνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο γξαπηνχ θεηκέλνπ απφ ηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, εάλ 

ζηφρνο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη λα 

δηακνξθψζεη καζεηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα πηνζεηήζνπλ ζηξαηεγηθέο έκπεηξσλ 

ζπγγξαθέσλ. Ωζηφζν, ην θαηά πφζν επηζπκεί ην ζρνιείν λα επηδηψμεη λα κάζεη ζηνπο 

καζεηέο ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο παξακέλεη έλα θαίξην εξψηεκα.  

 

4.3. Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζηφρεπε λα κειεηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο αλαζεψξεζεο γξαπηνχ θεηκέλνπ ζε καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ. Τα 

επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ έδεημαλ πσο δχλαηαη κία θαιά νξγαλσκέλε δηδαζθαιία ηεο 

αλαζεψξεζεο λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο καζεηέο 

αλαζεψξεζεο, ψζηε λα παξαγάγνπλ απνηειεζκαηηθά θείκελα, πνηνηηθφηεξα σο πξνο 

ηε δνκή, ην πεξηερφκελν, ην ιεμηιφγην, ηε ζχληαμε θαη ηελ νξζνγξαθία, 

επηβεβαηψληαο έηζη ηηο έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ θάζεσλ ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη απέδεημαλ πσο 

απηέο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ (Μαηζαγγνχξαο, 2001). 

Παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεχζηκα, εληνχηνηο, 

παξέρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα ιεθζνχλ ππφςε αθελφο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη 

αθεηέξνπ απφ θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Δίλαη γεγνλφο πσο ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ θαη ηδίσο κε ηελ αλαζεψξεζε. 

Πνιιέο θνξέο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θακία πξσηνβνπιία. Αθφκε, ηα 

παξαγφκελα θείκελα βειηηψλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απνηεινχλ 

εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, είζηζηαη νη δξαζηεξηφηεηεο γξαπηνχ 
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ιφγνπ λα δίλνληαη ζπρλά ζηνπο καζεηέο σο άζθεζε γηα ην ζπίηη κε απνηέιεζκα 

πνιιέο θνξέο ηα θείκελα λα κελ είλαη απηνχζηα ησλ παηδηψλ, αθνχ είηε δέρνληαη 

βνήζεηα απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είηε αληηγξάθνπλ ζρνιηθά βνεζήκαηα.  

Μέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο έγηλε κία πξνζπάζεηα 

λα απνδεζκεπηεί ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ θαη ίζσο ζπληεξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθεηαη 

ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ παξέκβαζε αθνινχζεζε ηελ επηθνηλσληαθή θαη 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ηειηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε θαιιηέξγεηα ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ παξαγσγή 

απνηειεζκαηηθψλ θεηκέλσλ, ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηελ επεμεξγαζία ησλ καζεηηθψλ 

θεηκέλσλ. Δίλαη πνιχ βαζηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηελ 

επεμεξγαζία ησλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ κε ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θεηκέλσλ ηνπο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο γηα ηελ επηθνηλσλία, δηφηη κφλν κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ζε δηάθνξα 

θεηκεληθά είδε (Ατδίλεο, Κσζηνχιε 2001).  

 Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε πσο νη καζεηέο πξψηα δηαπίζησζαλ 

γλψζεηο γηα ηελ ππεξδνκή ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ επεμεξγάζηεθαλ, αλέιπζαλ ηα 

δνκηθά ηνπ ζηνηρεία θαη έπεηηα πέξαζαλ ζην ζηάδην ηεο αλαζεψξεζεο. Ταπηφρξνλα, 

δειαδή, κε ηελ αλαζεψξεζε δνπιεχνληαλ θαη ε δνκή ηεο ηζηνξίαο. Ζ αλαζεψξεζε 

δελ έγηλε κνλνκηάο, αιιά ηκεκαηηθά, «θνκκαηηαζηά». Καιφ είλαη λα δνζεί έκθαζε 

ζηε δνκή ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ψζηε  νη καζεηέο πξψηα λα γλσξίζνπλ θαη λα 

θαηαιάβνπλ ηε κηθξνδνκή ηνπ θάζε θνκκαηηνχ ηεο γξακκαηηθήο ησλ ηζηνξηψλ, 

δειαδή ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ, ηεο πινθήο θαη ηεο ιχζεο κηαο ηζηνξίαο, 

λα αληηιεθζνχλ πψο δνκνχληαη ηα επεηζφδηα ηεο ηζηνξίαο θαη κεηά λα πεξάζνπλ ζηελ 

απνηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ, ειέγρνληαο ηε ζχλδεζε ησλ επεηζνδίσλ κεηαμχ 

ηνπο. Αθνινπζνχλ απηή ηε δηαδηθαζία έρνληαο ζην λνπ ηνπο ηνλ ζηφρν γηα ηνλ νπνίν 

γξάθνπλ ην θείκελν θαη ηνλ απνδέθηε ηνπ. Με βάζε απηέο ηηο παξακέηξνπο 

πξνρσξνχλ ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο έσο φηνπ ε ηειηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή. Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαλνεζεί απφ ηνπο καζεηέο πσο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο θεηκέλνπ δελ απνηειεί ζεσξεηηθφ κέγεζνο αιιά έρεη 
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πξαθηηθφ αληίθξηζκα, ζχκθσλα κε ηνλ ζηφρν θαη ηνλ απνδέθηε πνπ φξηζαλ πξηλ ηε 

ζπγγξαθή (Νηίλαο & Γψηε, 2016). 

Αθφκα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα εζηηάδνπλ ζε νιφθιεξε ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ θεηκέλνπ απφ ην πξνζπγγξαθηθφ σο ην 

κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην ήδε απφ ηηο κηθξέο ηάμεηο. Ζ παξνρή δηακεζνιαβεηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη ε απφθηεζε γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη γηα ηελ παξαγσγή 

απνηειεζκαηηθψλ θεηκέλσλ δελ επηηπγράλεηαη εχθνια θαη απηφκαηα. Φξεηάδεηαη 

ζπλερήο εμάζθεζε κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο γξαπηνχ ιφγνπ πνπ λα ζπλδένληαη κε 

ηε δσή ησλ καζεηψλ, λα έρνπλ λφεκα γηα απηνχο (Φαξαιακπφπνπινο & 

Φαηδεζαββίδεο, 1997) θαη λα πινπνηνχληαη εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Καηά ηελ 

Κσζηνχιε (2009), νη καζεηέο καζαίλνπλ λα γξάθνπλ απνηειεζκαηηθά θείκελα θαη λα 

ηα αλαζεσξνχλ φηαλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη 

απεπζχλνληαη ζε απζεληηθνχο απνδέθηεο.  

Δπίζεο, ε παξνχζα έξεπλα έδεημε πσο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα παηδηά ε γλψζε ζπλνηθνδνκείηαη. Σχκθσλα κε ηνλ 

Φαηδεζαββίδε (2011), ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε αλαζεψξεζή ηνπ δελ είλαη 

απιψο κηα λνεηηθή δηαδηθαζία αιιά πξφθεηαη θαη γηα κηα πξαθηηθή γξακκαηηζκνχ 

πνπ ζπλδνκείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο κέζα απφ δηαινγηθέο 

πξαθηηθέο εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο θνηλφηεηα κάζεζεο. Βέβαηα, ε θαζνδήγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ειαηηψλεηαη 

ζηαδηαθά, ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θεηκέλνπ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαηηθή αλαζεψξεζε είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα ηνπο 

καζεηέο, δηφηη ληψζνπλ πεξηζζφηεξν αζθαιείο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. Καηαζέηνπλ 

θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο ηδέεο ηνπο, δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα βειηίσζε 

ηνπ θεηκέλνπ θαη κέζα απφ ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο αλαζεσξνχλ ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο αιιά θαη ζπλνιηθνχ 

θεηκέλνπ, κεηά ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ.  

Διάρηζηεο κειέηεο έρνπλ γίλεη ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ αθνξνχλ ην θαηά πφζν νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ γλσξίδνπλ ζηξαηεγηθέο 

αλαζεψξεζεο θαη ην θαηά πφζν νη δάζθαινη δηδάζθνπλ θαη πξνσζνχλ ζηξαηεγηθέο 

αλαζεψξεζεο γξαπηνχ θεηκέλνπ. Ζ παξνχζα έξεπλα έδεημε πσο ηα νθέιε απφ ηέηνηνπ 



197 

 

είδνπο παξεκβάζεηο είλαη πνιιά γηα ηνπο καζεηέο. Σπλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εθαξκνζηεί ε δηδαζθαιία ηεο αλαζεψξεζεο θαη ζε άιινπο καζεηέο ψζηε λα γίλνπλ 

πην έκπεηξνη ζπγγξαθείο. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ εξέζηζκα γηα πξνβιεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πψο 

εθαξκφδνπλ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, εάλ 

δίλνπλ έκθαζε ζηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη θαηά πφζν επηκέλνπλ 

ζηελ αλαζεψξεζε. Δπίζεο, ε παξέκβαζε πνπ νξγαλψζεθε θαη εθαξκφζηεθε ζηελ 

παξνχζα κειέηε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα πιαίζην αλαθνξάο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλαζεψξεζεο. 

 

4.4. Πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Παξφιν πνπ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη αξθεηά ελδηαθέξνληα 

θαη βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε απνηειέζκαηα άιισλ ζπλαθψλ εξεπλψλ, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί.  

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε ηε κνξθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, 

εθφζνλ ην δείγκα ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ήηαλ κηθξφ (21 καζεηέο). Σπλεπψο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεχζηκα, θαζψο αθνξνχλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. 

Δθηφο ηνπ κηθξνχ πιεζπζκνχ εθαξκνγήο, δελ ππήξμε ζχγθξηζε κε καζεηέο άιινπ 

ζρνιείνπ, φπνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο ζε έλα άιιν πεξηβάιινλ πνιχ 

πηζαλφλ λα ήηαλ δηαθνξεηηθά. Παξφιν απηά, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο 

έξεπλαο πξνέθπςε αμηφινγν πιηθφ, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη ζηελ 

έξεπλα θάπνηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο γξαπηνχ 

θεηκέλνπ ζε παηδηά δεκνηηθνχ.  

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο είλαη ν 

ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο. Οη δπφκηζη πεξίπνπ κήλεο πνπ δηήξθεζε ε παξέκβαζε είλαη 

ειάρηζηνη γηα λα αθνκνηψζνπλ νη καζεηέο ηηο ζηξαηεγηθέο αλαζεψξεζεο θαη λα ηηο 

θάλνπλ θηήκα ηνπο. Φξεηάδεηαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο παξεκβάζεηο γηα λα 

πινπνηεζνχλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο, ψζηε νη 

καζεηέο λα εμαζθεζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα παξάγνπλ πνηνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά 
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θείκελα. Βέβαηα, κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα νη καζεηέο παξάιιεια κε ηελ 

αλαζεψξεζε δνχιεπαλ θαη ηε δνκή ηεο ηζηνξίαο. Σπγθεθξηκέλα, επεμεξγάζηεθαλ 

πνιιά ινγνηερληθά θείκελα γηα λα γλσξίζνπλ αξρηθά ηελ ππεξνδνκή ηεο αθήγεζεο, 

ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ησλ ηζηνξηψλ, θαη λα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαζεσξήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο κε βάζε ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο. Φξεηάζηεθε λα πξνβνχλ ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο ησλ νκαδηθψλ 

ηνπο ηζηνξηψλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θάηη ην νπνίν ηνπο δπζαλαζρέηεζε θαη 

ηνπο θνχξαζε. Τν γεγνλφο απηφ επεξέαζε ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηα 

ηειηθά θείκελα, ηα νπνία θιήζεθαλ λα παξάγνπλ ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο (14/6/2016). Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο πίεζεο ρξφλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

παξέκβαζε δελ ππήξμε ε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζεί ε δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθφκηζαλ νη καζεηέο γηα ην πψο λα αλαζεσξνχλ ην θείκελφ ηνπο. ΄Ηζσο ε επίδξαζε 

ηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αλαζεψξεζεο λα έθζηλε κεηά απφ έλα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη φηη δελ δηδάρηεθε αξρηθά ν 

ζρεδηαζκφο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλαζεψξεζε. Τέινο, ε 

παξέκβαζε επηθεληξψζεθε απνθιεηζηηθά ζε έλα θεηκεληθφ είδνο. Οη καζεηέο 

εμαζθήζεθαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαζεψξεζεο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, θαζψο ην 

θεηκεληθφ είδνο ηεο αθήγεζεο είλαη νηθείν ζηνπο καζεηέο. Έηζη, δελ κπνξεί λα 

γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αλαζεψξεζε θεηκέλνπ, θαζψο απηά αθνξνχλ 

έλα ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο. Πνιχ πηζαλφλ ε δηδαζθαιία ηεο αλαζεψξεζεο 

θάπνηνπ άιινπ θεηκεληθνχ είδνπο λα νδεγνχζε ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 

Παξφιν απηά, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ε νπνία είλαη θησρή ζε φ,ηη αθνξά ηε 

δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ αλαζεψξεζεο γξαπηνχ θεηκέλνπ ζε παηδηά δεκνηηθνχ. Λφγσ  

φκσο ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο είλαη απαξαίηεηε κειινληηθή έξεπλα ζε κεγαιχηεξνπο 

πιεζπζκνχο, δηφηη ζα εμαζθάιηδε κία αληηθεηκεληθή νπηηθή ηνπ ηη πξαγκαηηθά 

ζπκβαίλεη.  

Αθφκε, θαιφ ζα είλαη ζε κηα κειινληηθή έξεπλα λα ζπλδπαζηεί κε κία 

παξέκβαζε ζρεδηαζκνχ γηα λα κειεηεζεί πψο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ε δηαδηθαζία ηεο 

αλαζεψξεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ 
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νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ.  

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ ε πξφηαζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα κπνξεί λα θέξεη 

έγθπξα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα επεθηαζεί θαη θαη ζε άιια 

θεηκεληθά είδε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί πψο κπνξεί ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ 

αλαζεψξεζεο λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ.  

Βέβαηα, ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο απαηηνχλ έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ δηδάζθνληαη  νη καζεηέο ζε 

κειινληηθέο παξαγσγέο θεηκέλσλ ηνπο. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα δίλνπλ ρξφλν ζε ηέηνηνπ είδνπο εγρεηξήκαηα, δηφηη ε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε έδεημε πσο ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ αλαζεψξεζεο ζπκβάιιεη ζηελ  

παξαγσγή πνηνηηθφηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ θεηκέλσλ καζεηψλ δεκνηηθνχ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Παξάξηεκα 1  

Αμηνιόγεζε Αξρηθώλ θαη Σειηθώλ Κεηκέλσλ 

 

Πίλαθαο 1.1: Τύπνη Αλαζεώξεζεο ηωλ Αξρηθώλ Κεηκέλωλ 

 

Αξρηθά 

Κείκελα 

Σύπνη Αλαζεώξεζεο  

α/α Αλη. Πξ. Γηα. Πα. Γξ. Αι. π. ε. η. Οξ. 

1
ν
  1 1 1 1 0 0 0 3 

2
ν
  0 4 1 0 1 0 2 3 

3
ν
  3 4 2 0 1 2 0 1 

4
ν
  3 0 2 0 0 0 3 4 

5
ν
  6 1 1 0 0 1 0 3 

6
ν
΄ 1 0 1 0 0 1 2 3 

7
ν
  1 1 2 1 0 1 3 7 

8
ν
  0 1 3 0 2 1 0 13 

9
ν
  3 1 2 1 0 0 2 4 

10
ν
  0 0 5 0 0 0 2 5 

11
ν
  0 1 3 1 1 1 0 5 
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12
ν
  2 0 2 2 0 0 0 1 

13
ν
  0 0 0 1 2 0 0 2 

14
ν
  1 0 4 0 0 2 0 6 

15
ν
  4 1 3 0 2 0 3 3 

16
ν
  3 0 0 0 0 0 0 0 

17
ν
  0 0 1 0 0 0 1 1 

18
ν
  2 1 0 0 1 0 1 4 

19
ν
 2 0 0 0 1 0 0 3 

20
ν
  0 1 2 2 0 0 0 1 

21
ν
  2 0 3 0 0 2 0 2 

ύλνιν 34 17 38 9 11 11 19 74 

 

 

Αλη. = Αληηθαηάζηαζε 

Πξ. = Πξνζζήθε 

Γηα. = Γηαγξαθή 

Πα. = Παξαγξαθνπνίεζε 

Γξ.= Γξακκαηηθή 

Αι. Σπ.= Αιιαγή Σχληαμεο 

Σε. Ση. = Σεκεία Σηίμεο 

Οξ. = Οξζνγξαθία  
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Πίλαθαο 1.2 : Τν πιαίζην ηωλ Αξρηθώλ Κεηκέλωλ 

Αξρηθά 

Κείκελα 

ΠΛΑΗΗΟ 

α/α Σόπνο Υξόλνο Ήξσεο Πξνβιεκαηηθή 

Καηάζηαζε 

1
ν
 «φκνξθν 

δάζνο» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 Καθή  

Κνθθηλνζθνπθίηζα 

 κνρζεξή γηαγηά, 

 θαιφο ιχθνο 

-  

2
ν
 «φκνξθν 

θαη 

πνιχρξσκ

ν δάζνο» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 Κνθθηλνζθνπθίηζα 

 κακά 

 θαιφο ιχθνο γηαηί ήηαλ 

ρνξηνθάγνο 

«ε Κνθθηλνζθνπθίηζα 

βαξηέηαη θαη ε κακά 

αλαγθάδεηαη λα πάεη ην 

γιπθφ ζηε γηαγηά» 

3
ν
 «δάζνο» «κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 θαιφο ιχθνο, πνπ ήηαλ 

θηιηθφο θαη αγαπνχζε 

ηνπο αλζξψπνπο 

 θαθηά 

Κνθθηλνζθνπθίηζα γηαηί 

ήηαλ άηαθηε θαη 

αλήζπρε. 

«ν ιχθνο λφκηδε φηη ε 

Κνθθηλνζθνπθίηζα 

ήζειε λα ηνλ ζθνηψζεη» 

4
ν
 «φκνξθν 

δάζνο» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 κηθξφ, θαθφ θνξηηζάθη 

γηαηί έθνβε ηα 

ινπινχδηα θαη ηα 

παηνχζε. 

- 
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 ιχθνο 

5
ν
 «δάζνο» «κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 θαθφ θνξηηζάθη 

 κακά 

 ιχθνο 

- 

6
ν
 «δάζνο» «κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 θαιφο ιχθνο 

 θαθφ θνξηηζάθη 

«ν ιχθνο ςάρλεη γηα 

λεξφ θαη ηξνθή» 

7
ν
 «Οπξαλνχ

- πνιε, 

έλαο 

θφζκνο 

καθξηλφο 

αλάκεζα 

ζε ιίκλεο 

θαη ζε 

δέληξα» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 3 ιχθνη: ν Πίθνο, ν 

Μίθνο θαη ν θαιφο 

Λχθνο 

 Κνθθηλνζθνπθίηζα, ε 

θαθηά κάγηζζα 

«εκθαλίδεηαη ζηελ πφιε 

ε θαθηά κάγηζζα, ε 

Κνθθηλνζθνπθίηζα» 

8
ν
 «έλα κηθξφ 

θαιπβάθη 

ζην 

δάζνο» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 Κνθθηλνζθνπθίηζα 

 γηαγηά 

- 

9
ν
 - «κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 πνιχ θαιφο ιχθνο 

επεηδή αγαπνχζε ηα 

ινπινχδηα θαη ηα δψα 

 ε Κνθθηλνζθνπθίηζα,  

πνιχ θαθφ θνξίηζη 

επεηδή δελ άθνπγε ηε 

κακά ηεο, έπαηδε 

ζπλέρεηα ηάκπιεη θαη δε 

- 
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δηάβαδε γηα ην ζρνιείν. 

10
ν
 «Υξσκαην

χπνιε» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 Κνθθηλνζθνπθίηζα 

 Λπθνζηφο 

«ε Κνθθηλνζθνπθίηζα 

ηξψεη νινλψλ ηα γιπθά» 

11
ν
 «φκνξθν 

ζπηηάθη» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 Λπθνζθνπθίηζα 

 κακά 

 Καθνζθνπθίηζα, έλα 

πνιχ θαθφ θαη άγξην 

θνξίηζη πνπ έηξσγε 

ιχθνπο. 

- 

12
ν
 «έλα ζπίηη 

ζην 

δάζνο» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 θαθηά 

Κνθθηλνζθνπθίηζα 

 πνιχ θαιφο ιχθνο πνπ 

δελ δάγθσλε θαλέλαλ 

θαη ηνπ άξεδε ν χπλνο. 

- 

13
ν
 «ην ζπίηη 

ηνπ ιχθνπ» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 ιχθνο 

 ιπθν – κακά 

- 

14
ν
 - «κηα 

κέξα» 

 Κνθθηλνζθνπθίηζα 

 κακά 

«ε Κνθθηλνζθνπθίηζα 

είλαη ζπκσκέλε επεηδή 

έραζε ηνπο βφινπο» 

15
ν
 «δάζνο» «κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 ν θχξηνο Γηάλλεο, ν 

θαιφο ιχθνο 

 Κνθθηλνζθνπθίηζα, 

πνιχ θαθφ θνξίηζη γηαηί 

έθιεβε γιεηθηηδνχξηα 

θαη δαραξσηά απφ ηα 

- 
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κηθξά παηδηά 

16
ν
 «έλα 

θάζηξν» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 ε Κνθθηλνζθνπθίηζα, 

θφξε ηεο Φξηθαληέιαο 

 θαιφο ιχθνο 

 γέξν Μπφκπνο 

«ν ιχθνο πεξλάεη κέζα 

απφ ηνλ θήπν ηνπ 

θάζηξνπ ηεο 

Κνθθηλνζθνπθίηζαο» 

17
ν
 «ιηβάδη» «κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 θαιφο ιχθνο 

 θαθηά, πνιχ θαθηά 

Κνθθηλνζθνπθίηζα 

 γηαγηά 

- 

18
ν
 «δάζνο» «κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 θαιφ ιπθάθη 

 γηαγηά 

 Κνθθηλνζθνπθίηζα, πνπ 

ήηαλ θαθφ θαη άζρεκν 

θνξίηζη 

- 

19
ν
 «θαιχβα 

ζε δάζνο» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 θησρή νηθνγέλεηα: 

κεηέξα, κηθξή θνπέια, 

γηαγηά 

 Ζ κηθξή θνπέια, ε 

Κνθθηλνζθνπθίηζα, 

ήηαλ ζαηαλάο απφ ηφηε 

πνπ έραζε ηνλ παηέξα 

ηεο ζηνλ πφιεκν. 

-  

20
ν
 «ζπηηάθη 

ζην 

δάζνο» 

«κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 άηαθην θνξίηζη, ε 

Κνθθηλνζθνπθίηζα 

 γηαγηά 

«ε Κνθθηλνζθνπθίηζα 

πεηάεη πέηξεο ζηα 

ζθηνπξάθηα» 
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 πνιχ θαιφ ιχθν 

21ν «δάζνο» «κηα θνξά 

θη έλαλ 

θαηξφ» 

 νηθνγέλεηα ιχθσλ 

 ν Σεκπάζηηαλ, ν 

κηθξφηεξνο ιχθνο 

 έλα θνξηηζάθη, ε 

Κνθθηλνζθνπθίηζα 

«φινη νη άλζξσπνη 

θνβφληνπζαλ ηνλ 

εκπάζηηαλ» 

 

Πίλαθαο 1.3: Η αμηνιόγεζε ηεο Οξζνγξαθίαο  ηωλ Αξρηθώλ Κεηκέλωλ 

 

Αξρηθά 

Κείκελα 

Αμηνιόγεζε  Οξζνγξαθίαο 

α/α ύλνιν 

 Λέμεσλ 

Αξηζκόο  

Λαζώλ 

Γείθηεο  

Οξζνγξαθίαο 

1
ν
 104 8 92,30% 

2
ν
 381 7 98,16% 

3
ν
 150 1 99,3% 

4
ν
 227 13 94,27% 

5
ν
 136 5 96,32% 

6
ν
 188 0 100% 

7
ν
 250 8 96,8% 

8
ν
 123 10 91,86% 

9
ν
 191 6 96,85% 

10
ν
 209 0 100% 
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11
ν
 294 11 96,25% 

12
ν
 157 0 100% 

13
ν
 171 37 78,36% 

14
ν
 199 2 98,99% 

15
ν
 220 2 99,09% 

16
ν
 135 20 85,18% 

17
ν
 157 15 90,44% 

18
ν
 157 6 96,17% 

19
ν
 235 3 98,72% 

20
ν
 309 9 97,08% 

21
ν
 238 6 97,47% 

 

 

Πίλαθαο 1.4:  Τύπνη Αλαζεώξεζεο ηωλ Τειηθώλ Κεηκέλωλ  

 

Σειηθά 

Κείκελα 

Σύπνη Αλαζεώξεζεο  

α/α Αλη. Πξ. Γηα. Με.  Πα. Γξ. Αι. π. ε. η. Οξ. 

1
ν
  3 1 6 0 1 1 0 0 0 

2
ν
  7 16 11 0 2 1 2 6 6 

3
ν
  9 7 6 0 2 0 1 3 5 

4
ν
  4 2 7 0 0 1 0 7 2 

5
ν
  4 2 9 0 1 6 0 4 10 
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6
ν
΄ 2 4 8 0 0 2 3 2 0 

7
ν
  3 8 3 1 3 3 0 4 5 

8
ν
  8 5 10 0 1 2 0 6 9 

9
ν
  1 4 2 0 2 2 0 2 3 

10
ν
  6 7 7 0 1 1 4 0 6 

11
ν
  2 3 1 0 1 0 0 0 2 

12
ν
  6 7 11 1 1 0 3 8 8 

13
ν
  0 3 4 0 1 0 0 3 0 

14
ν
  4 0 5 1 3 0 2 1 0 

15
ν
  11 9 9 2 4 0 1 8 1 

16
ν
  3 5 4 0 0 1 0 4 2 

17
ν
  3 6 7 2 0 5 1 4 12 

18
ν
  18 18 12 1 2 4 3 7 8 

19
ν
 6 12 8 0 2 1 2 7 2 

20
ν
  9 26 13 1 2 0 2 5 7 

21
ν
  6 5 3 0 0 3 0 2 7 

ύλνιν 122 150 148 9 29 33 24 84 95 

 

 

Αλη. = Αληηθαηάζηαζε 

Πξ. = Πξνζζήθε 

Γηα. = Γηαγξαθή 

Με.  = Μεηαθίλεζε 
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Πα. = Παξαγξαθνπνίεζε 

Γξ.= Γξακκαηηθή 

Αι. Σπ.= Αιιαγή Σχληαμεο 

Σε. Ση. = Σεκεία Σηίμεο 

Οξ. = Οξζνγξαθία  

 

 

Πίλαθαο 1.5: Δίδε Αληηθαηαζηάζεωλ – Πξνζζεθώλ – Γηαγξαθώλ – Μεηαθηλήζεωλ  

Σειηθά 

Κείκελα 

Δίδε Αληηθαηαζηάζεσλ – Πξνζζεθώλ – Γηαγξαθώλ -Μεηαθηλήζεσλ 

α/α Αλη.

Λε. 

Αλη. 

Πξν. 

Αλη. 

Πα. 

Πξ. 

Λε. 

Πξ. 

Πξν. 

Πξ. 

Πα. 

Γηα. 

Λε. 

Γηα. 

Πξν. 

Γηα. 

Πα. 

Με. 

Λε. 

Με. 

Πξν. 

Με. 

Πα. 

1
ν
 3 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 

2
ν
 5 1 1 10 4 2 5 5 1 0 0 0 

3
ν
 3 2 4 2 3 2 4 1 0 0 0 0 

4
ν
 4 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0 

5
ν
 3 1 0 2 0 0 6 2 1 0 0 0 

6
ν
΄ 2 0 0 1 3 0 5 2 1 0 0 0 

7
ν
 0 0 3 3 0 5 2 0 1 0 0 1 

8
ν
 8 0 0 4 1 0 9 1 0 0 0 0 

9
ν
 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 

10
ν
 5 1 0 5 2 0 5 1 1 0 0 0 

11
ν
 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 
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Αλη. Λε. = Αληηθαηάζηαζε Λέμεσλ 

Αλη. Πξν.= Αληηθαηάζηαζε Πξνηάζεσλ 

Αλη. Πα. = Αληηθαηάζηαζε Παξαγξάθσλ 

Πξ. Λε.= Πξνζζήθε Λέμεσλ 

Πξ. Πξν..= Πξνζζήθε Πξνηάζεσλ 

Πξ. Πα..= Πξνζζήθε Παξαγξάθσλ 

Γηα. Λε. = Γηαγξαθή Λέμεσλ 

Γηα. Πξν. = Γηαγξαθή Πξνηάζεσλ 

Γηα. Πα. = Γηαγξαθή Παξαγξάθσλ 

Με. Λε. = Μεηαθίλεζε Λέμεσλ 

12
ν
 3 3 0 0 4 3 10 1 0 0 0 1 

13
ν
 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 

14
ν
 2 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 

15
ν
 9 1 1 6 3 0 8 0 1 1 1 0 

16
ν
 3 0 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0 

17
ν
 3 0 0 1 4 1 6 0 1 1 1 0 

18
ν
 14 3 1 11 1 6 9 2 1 0 0 1 

19
ν
 6 2 4 2 4 6 5 0 3 0 0 0 

20
ν
 8 1 1 9 8 9 4 7 2 0 1 0 

21
ν
 5 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 

ύλνιν 88 20 14 67 41 42 101 32 15 2 3 4 
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Με. Πξν. = Μεηαθίλεζε Πξνηάζεσλ 

Με. Πα. = Μεηαθίλεζε Παξαγξάθσλ 

 

 

Πίλαθαο 1.6: Τν πιαίζην ηωλ ηειηθώλ θεηκέλωλ 

 

Σειηθά 

Κείκελα 

ΠΛΑΗΗΟ 

α/α Σόπνο Υξόλνο Ήξσεο Πξνβιεκαηηθή 

Καηάζηαζε 

1
ν
 «ζε έλα ζπίηη» «κηα 

κέξα» 

 ν θάπηελ Αλέζηεο, 

έλαο αζηξνλαχηεο 

 ν ππεχζπλνο ηεο 

NASA 

«θ. Αλέζηεο πξέπεη λα 

πάεη ζηνλ πιαλήηε Άξε 

γηαηί απεηιείηαη απφ 

έλαλ ηφ» 

2
ν
 «Διιάδα, ζε 

έλα ζπίηη» 

«ειηφινπ

ζηε κέξα 

ην 2018 

κ. Υ. » 

 ν θ. Σδέηκο, έλαο 

αζηξνλαχηεο 

 ν θ. Ραθαέι, έλαο 

αζηξνλαχηεο 

 ν θ. Μαμ, έλαο 

αζηξνλαχηεο 

 ν Μπφκπη, ν ζθχινο 

ηνπ Σδέηκο 

«Μηα λέα απεηιή 

εμαθαλίδεη ηνπο πιαλήηεο. 

Ζ Γε θηλδπλεχεη. Οη 3 

γελλαίνη αζηξνλαχηεο 

θαινχληαη λα ζψζνπλ ηνλ 

θφζκν» 

3
ν
 «δεκαξρείν ηεο 

Οπάζηλγθηνλ» 

«έηνο 

3000κ.Υ.

» 

 ν θάπηελ Γηάλλεο, 

 ν θάπηελ Θάλνο, 

 ν θάπηελ ν Σζα 

«ε πίζσ πιεπξά ηεο 

ειήλεο κεηαηξάπεθε ζε 

ρσκαηεξή γηα ηα ηνμηθά 

απφβιεηα ηεο γεο. Έγηλε 

έθξεμε θαη ε ειήλε 
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 ν θάπηελ Γηψξγνο κεηαθέξζεθε ζηνλ γαιαμία 

ηεο Αλδξνκέδαο. Οη 

αζηξνλαχηεο πεγαίλνπλ 

εθεί γηα λα ηε θέξνπλ 

πίζσ»  

4
ν
 «πφιε 

Μπιεξνιίλν 

ζηνλ πιαλήηε 

Κνπξαλφ» 

-  Bluestorm, έλαο 

εμσγήηλνο 

 Whitewarrior, έλαο 

εμσγήηλνο   

 Black Killer, έλαο 

εμσγήηλνο 

 δήκαξρνο ηεο πφιεο 

«επάλσ απφ ηνλ πιαλήηε 

Κνπξαλφ ππάξρεη έλα θχκα 

αζηεξνεηδψλ πνπ ζπλερψο 

πέθηνπλ εδψ» 

5
ν
 «Διιάδα» «2016 

κ.Υ.» 

 ε Αλδξηάλα έλα, 

δεθάρξνλν θνξίηζη 

 ε κακά Νφξα 

 ν κπακπάο ηάζεο 

 εμσγήηλνη απφ ηνλ 

Δξκή 

«νη εμσγήηλνη δεηνχλ 

βνήζεηα απφ ηε ΝASA γηαηί 

έλαο θαθφο, ν Λνπθάο, 

ζέιεη λα ηνπο θαηαζηξέςεη. 

Ζ νηθνγέλεηα ηεο 

Αλδξηάλαο θαιείηαη λα πάεη 

ζην δηάζηεκα λα βνεζήζεη» 

6
ν
 «ζην ζπίηη ζηνλ 

πιαλήηε Γε» 

«κηα 

κέξα» 

 ν Hiro, έλαο 

αζηξνλαχηεο 

 o Bamax, έλαο 

αζηξνλαχηεο 

 άγλσζηνο άληξαο 

«νη δχν αζηξνλαχηεο 

θιήζεθαλ λα ζπλαληήζνπλ 

ζηελ νδφ Αηιαληίδαο έλαλ 

άγλσζην άληξα.  Απηφο 

ηνπο απήγαγε θαη βξέζεθαλ 

ζηε ειήλε» 

7
ν
 «Πχξγνο 

Γηάλλε» 

«έηνο 

2019 

κ.Υ.» 

 ν θχξηνο Γηάλλεο 

πνπ γίλεηαη θάπηελ 

Γηάλλεο 

«έλαο κεηεσξίηεο απεηιεί 

λα θαηαζηέςεη ην ειηαθφ 

ζχζηεκα. Ο θάπηελ Γηάλλεο 

πξέπεη λα ηνλ ζηακαηήζεη 
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θαη λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

κεηεσξίηε απφ ηνπο 

πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο» 

8
ν
 «παξαιία» «κηα 

θαινθαηξ

ηλή 

κέξα» 

 ν Ρίθν, έλαο 

εμσγήηλνο 

 ε Έιελα, κία 

θνπέια 

 

«ν εμσγήηλνο δεηά βνήζεηα 

απφ ηελ Έιελα γηαηί έπεζε 

απφ ηνλ Δξκή» 

9
ν
 «Αγγιία» «έηνο 

1996 

κ.Υ.» 

 ν θ. Υάξεο, έλαο 

αζηξνλαχηεο 

 ν θ. Σζηπ, έλαο 

αζηξνλαχηεο 

«ηα αζηέξηα έζβεζαλ γηαηί 

έλα κεράλεκα απεηιεί λα 

ζθνηψζεη ην ειηαθφ 

ζχζηεκα» 

10
ν
 «παξαιία ζην 

θάκπηγθ ηνπ 

Α.Π.Θ.» 

«έηνο 

2016» 

 ε Γψξα, κία 

θνπέια 

 ν Άθξνδηη, έλαο 

εμσγήηλνο απφ ηνλ 

Άξε 

 ν Καιηθάηδαξνπο, 

έλαο ζθχινο,  

«Ζ Γψξα βξήθε έλα 

δηαζηεκνεκεξνιφγην, ην 

δηαβάδεη θαη μαθληθά 

βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα. 

Δθεί ςάρλεη ζε πνηνλ 

αλήθεη ην εκεξνιφγην.» 

11
ν
 «Ακεξηθή, 

NASA» 

«έηνο 

2016 

κ.Υ.» 

 ν θάπηελ Μπιέηθ, 

έλαο αζηξνλαχηεο 

  ν θάπηελ Justin, 

έλαο αζηξνλαχηεο 

 ν θάπηελ Jesse, 

έλαο αζηξνλαχηεο 

«Τπάξρεη βιάβε ζηνλ 

δηαζηεκηθφ ζηαζκφ θαη αλ 

δελ θηηαρλφηαλ ζα 

θαηέζηξεθε ηα πάληα» 
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 ν δηεπζπληήο ηεο 

NASA 

12
ν
 «Αζήλα» «έηνο215

2 κ.Υ.» 

 ν θ. Νίθνο, 

θαζεγεηήο 

αζηξνλνκίαο 

 έλαο εμσγήηλνο 

«ν θαζεγεηήο αζηξνλνκίαο 

βξήθε έλα U.F.O. ζηελ 

απιή ηνπ» 

13
ν
 «ζε έλα ζπίηη 

ηεο Αζήλαο» 

«κηα 

κέξα» 

 ε Έιελα, έλα 

θνξηηζάθη 

 ε Γψξα, έλα 

θνξηηζάθη 

 ε Αζελά, έλα 

θνξηηζάθη 

 ν θχξηνο απφ ηε 

NASA 

«δχν πιαλήηεο κνιχλζεθαλ 

απφ έλαλ εμσγήηλν. Οη 

ηξεηο αζηξνλαχηεο πνπ 

πήγαλ λα δνπλ ηη 

ζπκβαίλεη, κνιχλζεθαλ θαη 

απηνί θαη ηα θνξίηζηα 

θαινχληαη λα πάλε ζην 

δηάζηεκα» 

14
ν
 «ν 

Γαηφθνζκνο» 

«αχξην»  ε γάηα Αζπαζία 

 ην γαηάθη Νηάλη 

 

«ν δήκνο Γαηέιαο ζηέιλεη 

ηελ Αζπαζία θαη ηνλ Νηάλη 

ζηνλ πιαλήηε Δξίο γηαηί 

ζέιεη λα ηνλ 

εμεξεπλήζνπλ». 

15
ν
 «πιαλήηεο 

Άξεο» 

«πξηλ 

απφ 

ρξφληα, 

ην 1234» 

 ε πξηγθίπηζζα 

Λνπίδα 

 ε άξα, ε θφξεο 

ηεο Λνπίδαο 

 ν John, ν γηνο ηεο 

Λνπίδαο 

 2 εμσγήηλνη 

«ε άξα έραζε ηνλ θνιηέ 

πνπ ηεο ράξηζε ε κακά ηεο»  
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16
ν
 «Τπεξγαία» «κηα 

λχρηα ην 

30.000 

κ.Υ.» 

 o Mister Stathakis, 

έλαο εμσππεξγήηλνο 

 ν θχξηνο Marley 

 ν Νίθνο, έλαο 

αζηξνλαχηεο θαη 

θίινο ηνπ Marley 

 

«o Mister Stathakis 

απαγάγεη ηνλ θχξην 

Marley. Ο αζηξνλαχηεο 

Νίθνο πεγαίλεη ζηνλ 

ζθνηεηλφ πιαλήηε λα ηνλ 

ζψζεη.» 

17
ν
 «Οπάζηλγθηνλ» «έηνο 

2017 

κ.Υ.» 

 θπβεξλήηεο 

 ν θάπηελ Σζίπ, 

αζηξνλαχηεο 

 ν θάπηελ Φνχζθαο, 

αζηξνλαχηεο 

 ε 

Γνπίιηακο,αζηξνλα

χηεο 

«νη πιαλήηεο 

εμαθαλίδνληαη 

κπζηεξησδψο. Γηα απηφ νη 

αζηξνλαχηεο πξέπεη λα 

πάλε ζηνλ Γία θαη ζηνλ 

Πνζεηδψλα λα ιχζνπλ ην 

κπζηήξην» 

18
ν
 «πιαλήηεο 

ΒΑ618 ζηνλ 

γαιαμία ηεο 

Αλδξνκέδαο» 

«έηνο 

2149 

κ.Υ. » 

 Blue, έλαο 

κεραληθφο 

 Jack, ν θίινο ηνπ 

Blue, 

«ν κεραληθφο πνπ 

παξαθνινπζεί ηε ζέζε ησλ 

αζηεξηψλ παξαηεξί 

δπζαζηξεία θαη έηζη πξέπεη 

λα ηαμηδέςνπλ ζην 

δηάζηεκα» 

19
ν
 «Γαρηπιη-

δνχπνιε ζηνλ 

πιαλήηε 

Κξφλν» 

«έηνο 

50.947 

κ.Υ. θαη 

ψξα 12. 

00 π.κ. 

 Ατλζηάηλ, ν 

γλσζηφο 

επηζηήκνλαο 

 Ο εμσγήηλνο 

Μάξιεπ  

«ε Γε θαηαζηξάθεθε 

θαη ν Ατλζηάηλ 

εληνπίζηεθε ζηνλ 

Κξφλν» 
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θαηξφ» 

20
ν
 «Λνλδίλν» «1

ε
 

Ηαλνπξαξ

ίνπ ην 

1983 ζηηο 

12.00» 

 θ. Σδέηκο, έλαο 

Άγγινο 

αζηξνλαχηεο 

 ν θ. Μέηζνλ, έλαο 

Γάιινο 

αζηξνλαχηεο 

 ν θ. Λένλαξλη, έλαο 

Ηξιαλδφο 

αζηξνλαχηεο 

«πξάζηλα ζχλλεθα 

ζθέπαζαλ ηνλ νπξαλφ ηνπ 

Λνλδίλνπ. Ζ E.S.A. 

αλαθάιπςε έλαλ λέν 

πιαλήηε θαη θάιεζε ζε 

δνθηκαζία αζηξνλαχηεο. Οη 

3 θαιχηεξνη ζα πάλε ζην 

δηάζηεκα λα ηνλ 

εμεξεπλήζνπλ». 

21ν «Ν. Τφξθε» «έηνο 

2019 

κ.Υ. » 

 ε άξα  

 ν Οξέζηεο 

  ν Πάηξνθινο  

«ηελ ψξα πνπ κειεηνχζαλ 

ηα 3 παηδηά ζην δσκάηηφ 

ηνπο, απφ ην παξάζπξν 

κπήθε έλαο θάθεινο απφ 

ηνλ Δξκή πνπ θαιεί ηνπο 

Γήηλνπο λα βνεζήζνπλ 

ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ 

θαηαζηξέθνληαη» 

 

 

 

Πίλαθαο 1.7 : Η αμηνιόγεζε ηεο Οξζνγξαθίαο  ηωλ Τειηθώλ Κεηκέλωλ 

 

Σειηθά 

Κείκελα 

Αμηνιόγεζε  Οξζνγξαθίαο 

α/α ύλνιν 

 Λέμεσλ 

Αξηζκόο  

Λαζώλ 

Γείθηεο  

Οξζνγξαθίαο 
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1
ν
 212 8 96,22% 

2
ν
 981 24 97,55% 

3
ν
 456 6 98,68% 

4
ν
 546 31 94,32% 

5
ν
 417 13 96,88% 

6
ν
 335 2 99,40% 

7
ν
 1.134 22 98,05% 

8
ν
 669 38 94,31% 

9
ν
 447 24 94,63% 

10
ν
 410 2 99,51% 

11
ν
 380 31 91,84% 

12
ν
 585 9 98,46% 

13
ν
 480 90 81,25% 

14
ν
 516 7 98,64% 

15
ν
 596 5 99,19% 

16
ν
 212 20 90,56% 

17
ν
 548 41 92,51% 

18
ν
 722 21 97,09% 

19
ν
 794 6 99,24% 

20
ν
 1.133 23 97,96% 

21
ν
 950 9 99.05% 
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Παξάξηεκα 2 

Αξρηθά Κείκελα καζεηώλ κε ζέκα « Ζ Κνθθηλνζθνπθίηζα από ηελ αλάπνδε» 

 

2.1 Αξρηθό θείκελν Μαζεηή 3 
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2.2. Αξρηθό θείκελν Μαζεηή 6 
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2.3. Αξρηθό θείκελν Μαζεηή 12 
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2.4. Αξρηθό θείκελν Μαζεηή 14 
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2.5. Αξρηθό θείκελν Μαζεηή 19 
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Παξάξηεκα 3 

Φύιια εξγαζίαο πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

 

1
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο 

 

Οκάδα:                                                                                                   Ζκεξνκελία: 12/4//2016 

 

Γξαζηεξηφηεηα Γξαπηήο Παξαγσγήο Αθεγεκαηηθνχ Κεηκέλνπ 

«Γξάθνπκε ηελ ηζηνξία φπσο ηε θαληαδφκαζηε  γηα ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο πνπ ζα θάλνπκε γηα 

ην δηάζηεκα θαη ηνπο πιαλήηεο» 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2
ν
 Φύιιν Δξγαζηώλ 

 

Οκάδα:                                                                                                    Ζκεξνκελία: 15/4/2016 

 

Γξαζηεξηφηεηα Α΄ Αλαζεψξεζεο ηνπ πιαηζίνπ  

«Μεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 5 νκαδηθψλ ηζηνξηψλ σο πξνο ην πιαίζην θαη ηε ζπδήηεζε κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, γξάθσ κε ηελ νκάδα κνπ μαλά ην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο γηα ην ζελάξην ηεο 

ηαηλίαο πνπ ζα θάλνπκε γηα ην δηάζηεκα θαη ηνπο πιαλήηεο βειηηψλνληάο ην». 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο 

 

Οκάδα:                                                                                                    Ζκεξνκελία: 17/5/2016 

 

Γξαζηεξηφηεηα Α΄Αλαζεψξεζεο ησλ επεηζνδίσλ: κηθξνδνκή  

«Μεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 5 νκαδηθψλ ηζηνξηψλ ζηελ ηάμε θαη ηε ζπδήηεζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ, γξάθσ κε ηελ νκάδα κνπ μαλά ηελ ηζηνξία γηα ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο πνπ ζα 

θάλνπκε γηα ην δηάζηεκα θαη ηνπο πιαλήηεο βειηηψλνληάο ηελ σο πξνο ηελ πινθή». 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο 

 

Οκάδα:                                                                                         Ζκεξνκελία: 20/5/2016 
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Γξαζηεξηφηεηα Β΄Αλαζεψξεζεο ηνπ Πιαηζίνπ ηεο Ηζηνξίαο  

«Μεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ βειηησκέλνπ πιαηζίνπ ηεο ηζηνξίαο ηεο νκάδαο κνπ ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο, γξάθσ κε ηελ νκάδα κνπ μαλά ην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο γηα ην ζελάξην ηεο 

ηαηλίαο πνπ ζα θάλνπκε γηα ην δηάζηεκα». 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

5
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο 

 

Οκάδα:                                                                                         Ζκεξνκελία: 23/5 – 27/5/2016 

 

Γξαζηεξηφηεηα Β΄ Αλαζεψξεζεο ησλ επεηζνδίσλ ζηελ νινκέιεηα: κηθξνδνκή  

«Μεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 5 βειηησκέλσλ νκαδηθψλ ηζηνξηψλ σο πξνο ηελ πινθή ζηελ 

ηάμε, επηιέγσ κε ηελ νκάδα κνπ έλα επεηζφδην ηεο ηζηνξίαο καο θαη ην δηνξζψλνπκε φινη καδί 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. πδεηάκε ηη αιιαγέο θαη ηη βειηηψζεηο ζα 

κπνξνχζακε λα θάλνπκε γηα λα ηεξήζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρεη ην επεηζφδην». 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

6
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο 
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Οκάδα:                                                                                           Ζκεξνκελία: 30/5 – 2/6/2016 

 

Γξαζηεξηφηεηα Β΄ Αλαζεψξεζεο ησλ επεηζνδίσλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο: κηθξνδνκή  

 «Αθνχ ε θάζε νκάδα βειηίσζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο  ην επεηζφδην πνπ δηάιεμε, 

δηνξζψλνπκε κε ηελ νκάδα κνπ ηα ππφινηπα επεηζφδηα ηεο ηζηνξίαο» 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ν
 Φύιιν Δξγαζίαο 

 

Οκάδα:                                                                                           Ζκεξνκελία: 7/6/2016 

 

Γξαζηεξηφηεηα Αλαζεψξεζεο ηεο Λχζεο ηεο Ηζηνξίαο 

«Μεηά απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 5 νκαδηθψλ ηζηνξηψλ σο πξνο ηε ιχζε ηεο 

ηζηνξίαο γξάθσ κε ηελ νκάδα κνπ μαλά ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο γηα ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο πνπ ζα 

θάλνπκε γηα ην δηάζηεκα» 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



238 

 

Παξάξηεκα  4 

Οκαδηθά θείκελα καζεηώλ πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

 

4.1. Αξρηθή ηζηνξία 
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4.2. Α΄Αλαζεώξεζε Πιαηζίνπ 
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4.3. Α΄ Αλαζεώξεζε Δπεηζνδίωλ: Μηθξνδνκή 
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4.4. Β΄ Αλαζεώξεζε Πιαηζίνπ 
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4.5. Β΄ Αλαζεώξεζε Δπεηζνδίωλ: Μηθξνδνκή 

 

Αλαζεώξεζε 1νπ επεηζνδίνπ αξρηθήο ηζηνξίαο 
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Αλαζεώξεζε 2νπ επεηζνδίνπ αξρηθήο ηζηνξίαο 
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πξνζζήθε λένπ επεηζνδίνπ  
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Αλαζεώξεζε 3νπ επεηζνδίνπ αξρηθήο ηζηνξίαο 
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Αλαζεώξεζε 4νπ επεηζνδίνπ αξρηθήο ηζηνξίαο 
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4.6. Αλαζεώξεζε Λύζεο 
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4.7. Γ΄Αλαζεώξεζε Δπεηζνδίωλ: Μαθξνδνκή 
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Παξάξηεκα  5 

Σειηθά Κείκελα καζεηώλ: «παξακύζη γηα ην δηάζηεκα – ζύκπαλ» 

 

5.1. Τειηθό θείκελν Μαζεηή 3 
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5.2. Τειηθό θείκελν Μαζεηή 6 
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5.3. Τειηθό θείκελν Μαζεηή 7 
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5.4. Τειηθό θείκελν Μαζεηή 13 
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5.5. Τειηθό θείκελν Μαζεηή 18 
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5.6. Τειηθό θείκελν Μαζεηή 19 

 



280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

 

 

 

 

 



283 

 

 

5.7. Τειηθό θείκελν Μαζεηή 20 
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