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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο λόγος των σχολικών βιβλίων τοποθετεί τους αναγνώστες- μαθητές και δασκάλους- σε 

συγκεκριμένες θέσεις προτείνοντας συγκεκριμένες ταυτότητες. Πώς κατασκευάζουν την 

παιδαγωγική σχέση τα κείμενα των τεσσάρων σχολικών βιβλίων που εξετάζονται  και κατά 

πόσο συμφωνούν οι ταυτότητες που αποδίδουν στους μαθητές και δασκάλους τα κείμενα με 

αυτές που προτείνει το ισχύον ΔΕΠΠΣ είναι τα  ζητούμενα της έρευνας. Η προσέγγιση που 

εφαρμόζεται για να αποσαφηνιστούν αυτά τα ζητήματα χρησιμοποιεί ως υπόβαθρο στοιχεία της 

θεωρίας του Bernstein σχετικά με τον παιδαγωγικό μηχανισμό, χρησιμοποιεί ως ερμηνευτικό 

μεθοδολογικό πλαίσιο το τρισδιάστατο μοντέλο κριτικής ανάλυσης λόγου του Fairclough, ενώ 

δανείζεται εργαλεία ανάλυσης από τη Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία του Halliday. 

Τελικά σε μεγάλο βαθμό τα κείμενα στηρίζουν τη διδασκαλία στην κατασκευή της  διαφοράς 

στην παιδαγωγική σχέση. Άλλοτε ελέγχοντας σε μεγάλο βαθμό τη δράση και τις ενέργειες του 

μαθητή με τρόπο πολυπρόσωπο και τελικά απρόσωπο, άλλοτε με την προβολή του διαχωρισμού 

των προσώπων που συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία τονίζοντας διακριτούς ρόλους γι’ 

αυτόν που διδάσκει και αυτόν που διδάσκεται και κάποτε κάνοντας και τα δύο: προβάλλοντας 

τη διαφορά και ελέγχοντας τη δράση. Οι διαφορετικοί χειρισμοί που πραγματοποιούνται για να 

εισπράξει ο αναγνώστης τελικά το ίδιο αποτέλεσμα ίσως φανερώνουν έναν διαφορετικό βαθμό 

επίγνωσης απ’ την πλευρά των σχολικών κειμένων ότι η διδασκαλία είναι ακόμη στηριγμένη 

στη διαφορά εξουσίας και ότι μαθητής κυριαρχείται  από τον λόγο της φωνής που διδάσκει. Η 

σύγχυση που προκύπτει από την ασυμφωνία θεσμικών κειμένων και βιβλίων απεικονίζει ότι 

διαφορετικοί λόγοι διεκδικούν τον έλεγχο του παιδαγωγικού μηχανισμού. Ποιος όμως θ’ 

αποφασίσει υπέρ μιας εκπαίδευσης που απελευθερώνει;    

Λέξεις-κλειδιά: κριτική ανάλυση λόγου, ταυτότητες, παιδαγωγική σχέση, σχολικά βιβλία 

 

 

ABSTRACT 

The narrative of school textbooks places students and teachers as readers in specific positions 

suggesting specific identities. The present research examines how textbooks discourse defines 

pedagogical relation and; to what an extent the identities attributed to teachers and students 

agree to the curricula. The approach taken in order for these issues to be clarified uses 

elements of Bernstein’s theory of pedagogic discourse as its foundation, Fairclough’s three 

dimensional model of critical discourse analysis as its hermeneutical methodological 

framework while it borrows its research tools from Halliday’s systemic functional linguistics. 

In the long run, texts base teaching in the construction of difference in the teaching 

relationship. This is achieved either by controlling to a great extent the action and functions 

of the student in a multi-personal manner, which is essentially non-personal, or by 

highlighting the separate entities of the persons participating in the teaching procedure, 

emphasizing their separate roles of him who teaches and him who is taught. There are cases, 

when both are attempted: difference is focused on and action is controlled. The way the 

reader is manipulated may reveal a different level of knowledge on behalf of the textbooks,  

that teaching still relies on authority difference while the student is still domineered by the 

narrative of the voice which teaches. The confusion resulting from the disagreement between 

institutional texts and textbooks shows that different narratives claim to control the pedagogic 

device. Who will decide in favour of an education which liberates? 

Key-words: critical discourse analysis, identities, pedagogical relation, school text-books 
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... αντί εισαγωγής ... 

 

...  Η συνολική θεώρηση μιας κοινωνικής πρακτικής μπορεί να παρέχει στον 

ερευνητή - ειδικά αν ο ίδιος συμμετέχει σ’ αυτήν- τη διαίσθηση ότι κάτι δεν πάει 

καλά, ότι κάτι γίνεται με άνισους όρους. Αν αυτό πραγματικά συμβαίνει αφήνει 

αποτυπώματα στα βασικά εργαλεία που οργανώνουν την υλοποίηση αυτής της 

πρακτικής, στην προκειμένη περίπτωση στη γλώσσα των δασκάλων και των  βιβλίων. 

Μια έρευνα μπορεί να ξεκινήσει θεμελιωμένη σε μια υποκειμενική αλήθεια που 

κουβαλάει αυτός που παίρνει την απόφαση να την διεξάγει: π.χ. ότι ενώ ακολουθεί 

ευλαβικά τη ροή των βιβλίων- που επιτάσσουν τα  συνημμένα τους θεσμικά κείμενα- 

διακρίνει ότι θα επιθυμούσε ο μέσος μαθητής να διαθέτει λόγω της συντελούμενης 

εκπαίδευσης κάποια χαρακτηριστικά χειραφέτησης που όμως απουσιάζουν (ν’ 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πεδίο της αναζήτησης της γνώσης, να ωριμάζει 

δείχνοντας υπευθυνότητα στα καθήκοντα που του ανατίθενται, να μπορεί να 

διαχειρίζεται και να εξομαλύνει δυσκολίες στις σχέσεις  με τους συμμαθητές χωρίς να 

καταφεύγει διαρκώς  στη λύση της επιβολής της ισορροπίας  μέσω του κύρους και 

της αυθεντίας του δασκάλου). Θεωρώντας – ακόμη και για μεθοδολογικούς λόγους- 

την μεταβλητή δάσκαλος να λειτουργεί προσανατολίζοντας τους μαθητές του προς 

αυτή την επιθυμητή   και για τον ίδιο κατεύθυνση , αρχίζει να ψάχνει κανείς τη 

δεύτερη παράμετρο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής, το σχολικό βιβλίο. Αν 

η διαδικασία προσέγγισης της γνώσης γίνεται κυρίως με οδηγό το βιβλίο, τι μπορεί να 

είναι αυτό που ανατρέπει τη βούληση του διδάσκοντα και αφήνει τις επιθυμίες του 

ανολοκλήρωτες και τις προσπάθειές του μετέωρες; Μήπως το βιβλίο – στο βαθμό που 

μεταβάλλεται σε προσωπείο του εκπαιδευτικού- και ειδικά τα στοιχεία του ( δομικά 

και λειτουργικά) που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και παγίωση υπονομεύουν 

την  προσπάθεια για την χειραφέτηση των σημερινών μαθητών και αυριανών 

πολιτών; Αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται αυτή η έρευνα.  Πώς 

μπορεί στοιχεία που οργανώνουν τα κείμενα των σχολικών βιβλίων να γίνονται 

τροχοπέδη στη διαδικασία της μόρφωσης· ώστε η υπέρβασή τους να δώσει την 

ευκαιρία σε δασκάλους και μαθητές να αποκτήσουν την ελευθερία που τους αξίζει 

και την ευθύνη που της αναλογεί ... 
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                                                                   ... στον Στράτο που θα τη διάβαζε ... 

                                                                    

                                                                  ... στην Θεοδώρα που θα τη διαβάσει ... 
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ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1 Γιατί τα σχολικά βιβλία  

Σ’ ένα πλαίσιο όπου η κυκλοφορία παλιών αναγνωστικών από εφημερίδες 

στρέφει νοσταλγικά τους παλιότερους  στο παρελθόν και προλειαίνει το έδαφος για 

συνήθως αρνητικές κριτικές των τωρινών βιβλίων και καθώς όλο το διάστημα που 

διδάσκονται τα βιβλία διατυπώνονται κριτικές και γνώμες από  πανεπιστημιακούς 

δασκάλους, ερευνητές, αλλά και  από δασκάλους της τάξης, μαθητές και γονείς · 

επιπλέον επειδή ένα έντυπο αναδιάρθρωσης, εξορθολογισμού και διαχείρισης της 

διδακτέας ύλης έρχεται να τα αναδιαρθρώσει, να τα εξορθολογήσει και να τα 

διαχειριστεί ως ύλη τα τελευταία χρόνια και τέλος επειδή παρά τους κλυδωνισμούς  

εξακολουθούν να  βρίσκονται στη ρουτίνα της σχολικής ζωής και να την καθορίζουν , 

τα βιβλία θα είναι το θέμα.  

Τα σχολικά βιβλία είναι εργαλεία για τη σχολική πράξη και συγχρόνως 

παραπέμπουν σε συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα τα οποία και προορίζονται 

να υλοποιήσουν με τον καταλληλότερο τρόπο. Παράλληλα, στο πλαίσιο του 

ελληνικού σχολείου, αποτελούν το κομβικό σημείο συνάντησης των τεχνοκρατών της 

εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτικούς της αίθουσας, με τους ίδιους τους μαθητές 

,αλλά και με την οικογένειά τους. Εμπλέκουν λοιπόν ομάδες ανθρώπων που 

λειτουργούν συνειδητά ως φορείς κοινωνικοποίησης. Για τα πρόσωπα που 

αναφέρθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια προτείνουν ρόλους και διαμορφώνουν 

ταυτότητες εξαναγκάζοντάς τους να λειτουργήσουν στο πλαίσιο που τα ίδια ορίζουν 

και επιβάλλουν, αφού αποτελούν το επίκεντρο στη σχολική καθημερινότητα: 

κουβαλιούνται καθημερινά μες στην τσάντα των παιδιών, αποδεικνύοντας την αξία 

τους στη σχολική πράξη, αφού χωρίς αυτά μάθημα δε φαίνεται να γίνεται. Έτσι οι 

γονείς είναι σίγουροι ότι τα παιδιά κάτι «μαθαίνουν», οι εκπαιδευτικοί επίσης 

σίγουροι ότι κάτι «διδάσκουν» και οι μαθητές υποψιάζονται ότι τόσο κουβάλημα, 

διάβασμα και γράψιμο δεν μπορεί να πάνε χαμένα.  

Οι όροι άλλωστε υπό τους οποίους λειτουργεί το σχολείο είναι ξεκάθαροι: 

 [«Τα βιβλία είναι φτιαγμένα για όλους τους δασκάλους....» 

 «... Άλλωστε: Είναι έτσι γραμμένα ώστε να καθοδηγούν...» 
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 ... «Στην αρχή πιστή εφαρμογή. Όταν δεν «βγαίνει», ο εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνει πρωτοβουλία....»], ( Πέτρος Μπερερής, Χρήστος Παπαρίζος, Το Νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών, τα καινούργια βιβλία και οι τομές στη γλωσσική διδασκαλία του 

Δημοτικού) . Αυτό είναι το εξωκειμενικό πλαίσιο·  τα φτιαγμένα για όλους τους 

δασκάλους βιβλία καθοδηγούν δασκάλους και μαθητές και πρέπει μέχρι ν’ 

αποδειχθεί ότι  ίσως δε «βγαίνουν» να τα εφαρμόζουν πιστά. 

Τα διδακτικά εγχειρίδια αποτυπώνουν  το γνωσιακό περιεχόμενο της 

διδασκαλίας, κατευθύνουν  στην υιοθέτηση συγκεκριμένης  μορφής διδασκαλίας, 

συγκεκριμένου «διδακτικού τρόπου»,  αποτελούν μια σημαδούρα, ένα επίκεντρο στη 

διαδικασία της μάθησης και  συμβάλλουν στην ιδεολογική κοινωνικοποίηση 

(στάσεις, αξίες, ιδεολογία κτλ.) των μαθητών. Γι’ αυτό και αποτελούν τις τελευταίες 

δεκαετίες αντικείμενο συστηματικής μελέτης μεμονωμένων ερευνητών, ειδικών 

ιδρυμάτων, όπως το Georg Eckert, αλλά και διεθνών οργανισμών, όπως είναι η 

Unesco.  

Τα σχολικά βιβλία παράγονται στη βάση αντιμαχόμενων λόγων για την 

εκπαίδευση, αποτελούν προϊόντα αυτής της πάλης , διαπνέονται από συγκεκριμένες 

ιδεολογίες και αντιλήψεις για την εκπαίδευση, την παιδικότητα, την επιστήμη, τον 

πολιτισμό, τη διαφορετικότητα και για όλους αυτούς τους λόγους γίνονται τα 

εργαλεία υλοποίησης πολιτικής  καθώς και εργαλεία διανομής εξουσίας σε άτομα που 

εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής και κατανάλωσής τους αλλά και σε  συναφείς 

ομάδες. Επιτελούν συνεπώς ηγεμονικό ρόλο στη διαδικασία κατανομής της εξουσίας 

στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Ακόμη και στις μέρες μας  που οι νοοτροπίες διαμορφώνονται από ένα ευρύ 

πλέγμα κοινωνικοποιητικών φορέων ( διαδίκτυο, τηλεόραση,  συμβατικά έντυπα, 

σύλλογοι, βιβλιοθήκες, κόμματα, αθλητικά σωματεία κ.τ.λ.) και οι νέες πολυτροπικές 

τεχνολογίες επικοινωνίας παράλληλα με τον πολιτισμικό και γλωσσικό πλουραλισμό 

διεκδικούν τον ρόλο να ανακατασκευάσουν πολλαπλές εκδοχές του κόσμου για τον 

καθένα, τα σχολικά  εγχειρίδια μεταδίδουν κι αυτά τη δική τους εκδοχή για τα 

πράγματα, την οποία  μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να 

παραγνωρίσουν όσο ο υποχρεωτικός θεσμός του σχολείου εγγράφει στις θεμελιώδεις 

πρακτικές του τη διδασκαλία μέσω του ενός και μοναδικού βιβλίου. 
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Να σημειωθεί επίσης ότι η παρουσία τους στο ελληνικό σχολείο είναι τόσο 

βαρύνουσα που αποτελούν το κέντρο γύρω από το οποίο χαράσσονται, 

εμπλουτίζονται και αναθεωρούνται τα αναλυτικά προγράμματα, καθώς μπορεί αυτά 

να γράφτηκαν ακολουθώντας προδιαγραφές που όρισε το ΔΕΠΠΣ  και τα ΑΠΣ του 

2003 -το οποίο ακολουθούσε τη γραμμή των προγραμμάτων του 1999 και 2001-  

αλλά δεν κρίνονται και ακατάλληλα για να μπορούν να υλοποιήσουν και το ΠΣ του 

2011. Έτσι, είναι εµφανής η προσπάθεια τα νέα ΠΣ να ενσωματώσουν την ύλη των 

υπαρχόντων διδακτικών βιβλίων στις προδιαγραφές τους· ένα εγχείρηµα τουλάχιστον 

σύνθετο.
1
 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για τη γλώσσα (2011) προτείνει την 

ουσιαστική αξιοποίηση των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων σύμφωνα όμως με τις 

ανάγκες και τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και ανάλογα με τους στόχους που 

εμφανίζονται στο πρόγραμμα. Τα εγχειρίδια δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη καθημερινό 

στήριγμα και υλικό του μαθήματος. ...   Ένας σωστός προγραμματισμός από την αρχή 

της χρονιάς που θα βασίζεται στους στόχους επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του 

υλικού και συνεπώς και των σχολικών εγχειριδίων. Σε πολλές περιπτώσεις 

προτείνονται στα τετράστηλα του ΠΣ συγκεκριμένες ασκήσεις ή κεφάλαια των 

εγχειριδίων που υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους.
2 

Και όλη αυτή η κουβέντα παρόλο που η χρήση « συγκεκριµένων σχολικών 

εγχειριδίων για το µάθηµα της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται 

επιστηµονικά και πρακτικά µια πλάνη για τη γλωσσική καλλιέργεια».(Οδηγός 2011: 200 

& 209) 

Είναι ολοφάνερη η απροθυμία και ο δισταγμός ν’  αποκοπεί η σχολική πράξη 

από την καθοδήγηση του σχολικού εγχειριδίου και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι 

αυτό οφείλεται μόνο στις παγιωμένες πρακτικές των δασκάλων. Ίσως το γεγονός ότι 

                                                           
1
 Αναστάσιος Ξανθόπουλος & Κωνσταντίνος Ντίνας , « Δείγματα γραφής»: Από τον «γραπτό 

λόγο» του «ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το Δηµοτικό σχολείο» στον «γραπτό 

λόγο» του «Προγράµµατος σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και της 

λογοτεχνίας στο Δηµοτικό σχολείο»,  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  Ο κριτικός γραμματισμός 

στη σχολική πράξη, 2013, Δράμα  

 
2
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ),ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

2011, σελ.195 
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κάποιοι από τους  συντάκτες του οδηγού  του ΠΣ ήταν πρόσωπα που συμμετείχαν 

στις ομάδες που συνέταξαν τα βιβλία να έχει κι αυτό την ψυχολογική σημασία του. 

Υπάρχει όμως και η ιδεολογική ερμηνεία: Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας οι 

μαθητές δεν ασκούνται μόνο σε τεχνικές κατανόησης και παραγωγής λόγου· τα 

νοήματα και οι αντιλήψεις που κομίζει ο λόγος είναι το διακύβευμα. Τα σχολικά 

εγχειρίδια είναι απόλυτα συνυφασμένα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού εκτός από 

τη μετάδοση γνώσεων, συμβάλλουν και στην ιδεολογική διαμόρφωση των παιδιών και 

στην κοινωνικοποίησή τους μυώντας τα στις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτιστικές 

αξίες. ( Μπονίδης, 2004). Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στα βιβλία Μαθηματικών 

των δύο τάξεων – όπου η διαθεματικότητα υλοποιείται π.χ. με άξονα τον τόπο, κατά 

την κατασκευή προβληματικών καταστάσεων και δραστηριοτήτων που 

τοποθετούνται χωρικά σε μέρη με ξεχωριστή εθνική σημασία ( Καλάβρυτα, Μουσεία, 

Μινωική Κρήτη, Ορμένιο, Αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας κ.ά.).Τα νοήματα 

μεταφέρονται με πρακτικές και κώδικες υψηλής συμβολικής συμπύκνωσης, όπου λίγες 

λέξεις ή κινήσεις, μεταφέρουν περιεχόμενο πολύ πλούσιο νοηματικά (Rob Moore, 2004) 

Όσο  το σχολικό εγχειρίδιο μένει στο επίκεντρο της διδασκαλίας, η κεντρομόλος 

δύναμη των ιδεών που μεταδίδει – ακόμη και η δομή του βλ. επετειακές ενότητες- 

αποτελεί εγγύηση ότι ο προσανατολισμός μένει ίδιος: ελληνοκεντρισμός με ψήγματα 

κοσμοπολιτισμού  φιλτραρισμένου μέσα από την παράδοση του σοβινιστικού λόγου 

της εθνικής υπερηφάνειας.(βλ. π.χ. κεφ. 49 Μαθ. Δ΄ ). 

Εξάλλου το σχολικό εγχειρίδιο ιδωμένο ακόμη και ως μέρος του διδακτικού 

πακέτου αποτελεί το θεμέλιο που υποστηρίζει το όλο εγχείρημα παρέχοντας το υλικό 

και ορίζοντας τα υπόλοιπα μέρη του πακέτου ως «συνημμένα του έγγραφα».  

Και ασφαλώς είναι αυτό που κυρίως χρησιμοποιείται τόσο μέσα στην τάξη, 

όσο και από τον ίδιο τον μαθητή και τους γονείς του για ατομική μελέτη                       

( Ξανθόπουλος Αν., 2010 σελ. 83).  

1.2  Γιατί οι τάξεις  Γ΄ και Δ΄ στο επίκεντρο 

Τα βιβλία των Γ΄ και Δ΄ τάξεων ομαδοποιούνται σε ζεύγη τάξεων από το ίδιο 

το ΔΕΠΠΣ, το οποίο και σχεδιάστηκαν να υλοποιήσουν, ως προς τους άξονες 

γνωστικού περιεχομένου, ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες 

που προϋποθέτουν αλλά και στοχεύουν ν’ αναπτύξουν και τέλος ως προς τις 
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θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης που εμπλέκουν. (βλ. ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ 

Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό, σελ. 14 – 17 · αλλά και ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΕΛ. 250-251). Η ομαδοποίηση συνεχίζεται και  ως προς τους 

επιμέρους σκοπούς, τις ενδεικτικές δραστηριότητες και τα είδη κειμένων που 

επιλέγονται για τις δύο τάξεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στον ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ, 

ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. 

Ασφαλώς στη βάση της ομαδοποίησης βρίσκονται  παραδοχές βασισμένες στην 

αναπτυξιακή ψυχολογία. Οι ίδιες αυτές παραδοχές καθορίζουν σ’ έναν μεγάλο βαθμό 

έναν ομοειδή κατάλογο κειμένων που θεωρήθηκαν κατάλληλα και σύμφωνα με τις 

προσλαμβάνουσες των μαθητών αυτής της ηλικίας που βρίσκονται στο μέσον, στην 

καρδιά της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευσης.  

Τελικά στη βάση της επιλογής αυτής της έρευνας υπάρχει η παραδοχή- για 

μεθοδολογικούς λόγους- ενός στερεοτύπου που αποδέχεται ότι οι δύο πρώτες τάξεις 

έχουν το νόημα της προσαρμογής του νηπίου και της ένταξής του στο σχολικό 

περιβάλλον του Δημοτικού. Μια άλλη όψη του ίδιου στερεότυπου αποδέχεται ότι οι 

δυο τελευταίες τάξεις έχουν το νόημα της προετοιμασίας του μαθητή για το Γυμνάσιο 

και της εξασφάλισης όρων που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ομαλά σ’ αυτή 

του τη μετάβαση (βλ. υλοποίηση τα τελευταία χρόνια προγραμμάτων  μετάβασης από 

Νηπιαγωγείο σε Δημοτικό και από Δημοτικό σε Γυμνάσιο ). Επομένως επιλέχθηκε η 

διετία που απαλλάσσει σχολείο και βιβλία του δημοτικού  από επιπρόσθετα 

κοινωνικοποιητικά καθήκοντα, αφού απευθύνονται σε τυπικά «δικό τους» πληθυσμό 

και περιορίζουν τους στόχους τους  στους δεδηλωμένους από τα θεσμικά κείμενα. Με 

άλλα λόγια αποδεχόμαστε το στερεότυπο για να εστιάσουμε σε μια κρίσιμη περίοδο 

του δημοτικού, όπου οι διδακτικές επιλογές των εγχειριδίων στοχεύουν καθαρά στο 

δημοτικό και απηχούν τις αντιλήψεις για το πώς πρέπει τα βιβλία ν’ απευθύνονται 

στον τυπικό μαθητή του δημοτικού σχολείου. 

Στις τάξεις αυτές ο μαθητής έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία από τη φοίτησή του 

στο δημοτικό σχολείο, γνωρίζει από πρώτο χέρι το πλέγμα των σχέσεων που 

συνδέουν το εκπαιδευτικό σύστημα με τον ίδιο και την οικογένειά του, υποψιάζεται 

ότι υπάρχουν ορατά και αόρατα σ’ αυτόν μέρη του συστήματος, έχει σχηματίσει 

γνώμη για τον ρόλο που έχουν οι δάσκαλοι και το σχολείο ως θεσμός στη ζωή του, 

έχει επενδύσει κατά μέσο όρο το 1/4 με 1/3 του εικοσιτετράωρου στο σχολείο (βλ. 
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ολοήμερο) και αρχίζει να αισθάνεται ο ίδιος κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών αποτελούν τα 12/30 

του ωρολόγιου προγράμματος και αντιμετωπίζονται εδώ και χρόνια ως «βασικά» ή 

«πρωτεύοντα»
3, 

βλ. Το άγχος όμως για το "τι", μπορούν να το εξαλείψουν πριν ανοίξουν τα σχολεία, εάν γνωρίσουν τι μαθαίνει ένας μαθητής στην 

πρώτη δημοτικού στα δύο βασικά μαθήματα, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.  /    Το πρόγραμμα 2ο Σχολείο Μελέτης σε συνδυασμό με τις επιπλέον ώρες διδασκαλίας 

στα πρωτεύοντα μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά).
4
 Επιπλέον η διαδεδομένη πρακτική διδασκαλίας που 

εφαρμόζεται στο δημόσιο σχολείο είναι η βιβλιοκεντρική –  ό,τι συμβαίνει στην τάξη 

συντελείται  δια του βιβλίου, το οποίο τουλάχιστον θα αναγνωστεί και θα 

συμπληρωθεί από τον μέσο μαθητή και δάσκαλο και τουλάχιστον θα σαρωθεί οπτικά  

στο σπίτι από τον γονέα ( αν και συζητήσεις σε σχετικά blogs αποδεικνύουν ότι τα 

σχολικά εγχειρίδια αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης και σχολιασμού από 

την πλευρά των γονέων). 

2. Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

2.1 Αιτία της έρευνας:  

2.1.1 Υποψία που οδηγεί στην εστίαση 

Ο θεσμός της εκπαίδευσης έχει συσταθεί γύρω από τη διαφορά· διαφορά 

γνώσης, εξουσίας, ηλικίας και συχνά κοινωνικής τάξης. Επομένως όλα τα κείμενα που 

παράγονται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα έχουν κίνητρο τη διαφορά.... Gunther 

Kress: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (2003), 

Σαββάλας (σελ.47-48).   

                                                           
3 https://www.thrania.com/single-post/2015/08/18/%CE%A4%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-

%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9 %CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-

%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82 

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91-

%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D 

 
4
  https://www.andreadis-school.gr/dimotiko 

  « ... βρίσκονται συνήθως στο γυμνάσιο με κάτι τεράαααααστια κενά σε μαθηματικά και 

γλώσσα (και αγγλικά)...», http://parents.org.gr/forum/topic/34763-meleti-dimotikou-ti-

epilegoyme/ 

 

https://www.thrania.com/single-post/2015/08/18/%CE%A4%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://www.thrania.com/single-post/2015/08/18/%CE%A4%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://www.thrania.com/single-post/2015/08/18/%CE%A4%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://www.thrania.com/single-post/2015/08/18/%CE%A4%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://www.thrania.com/single-post/2015/08/18/%CE%A4%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://www.andreadis-school.gr/dimotiko
http://parents.org.gr/forum/topic/34763-meleti-dimotikou-ti-epilegoyme/
http://parents.org.gr/forum/topic/34763-meleti-dimotikou-ti-epilegoyme/


15 
 

Το ΔΕΠΠΣ αναγνωρίζει κι αποδέχεται την ύπαρξη ενός μέρους αυτής της 

διαφοράς κι έχει τη βούληση να τη γεφυρώσει:[  αποσπάσματα από το ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

του ΔΕΠΠΣ: ... η σχολική εκπαίδευση οφείλει να δηµιουργήσει συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν σε κάθε 

µαθητή να κατανοεί το ρόλο των νέων τεχνολογιών, να τις χρησιµοποιεί και να τις αξιοποιεί µε 

επάρκεια, αλλά και να βελτιώνει συνεχώς την ικανότητά του για πρόσβαση σ΄ αυτές ... /// ...ώστε το 

εκπαιδευτικό σύστηµα να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία άµβλυνσης των κοινωνικών 

ανισοτήτων ,,. /// ... Η πραγµατικότητα αυτή επιβάλλει στον κάθε πολίτη να αποδέχεται και να σέβεται 

την πολιτισµική ετερότητα των συµπολιτών του, ώστε όλοι να ζουν αρµονικά σε ένα περιβάλλον 

πολιτισµικής, εθνικής και γλωσσικής πολυµορφίας ... /// ...  μία από τις γενικές αρχές· Η 

ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας ειρήνης και η διασφάλιση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας ...] 

Η επιτυχία στην εκπαίδευση τόσο για τον δάσκαλο όσο και για τον μαθητή 

καθορίζεται από τον βαθμό στον οποίο ξεπερνιέται η διαφορά. Η γνώση της φύσης της 

διαφοράς και των στρατηγικών επίλυσής της είναι επομένως ζωτικής σημασίας και για 

τον δάσκαλο και για τον μαθητή... (Gunther Kress, 2003) 

Τα βιβλία που γράφτηκαν σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του ΔΕΠΠΣ 

λογικά  υποθέτει κανείς ότι θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, της 

υπέρβασης της διαφοράς.  

Μήπως όμως υπάρχει ένα μέρος της διαφοράς που είτε δε το λαμβάνει υπόψη 

του το ΔΕΠΠΣ  είτε δεν έχουν συνείδησή του τα βιβλία; Μήπως αυτή η διαφορά δεν 

είναι ορατή, γιατί θεωρείται φυσική; Μήπως διατρέχει όλα τα προγράμματα μέχρι 

σήμερα παραδοσιακά και προοδευτικά αδιακρίτως, προσποιούμενη πως είναι 

συστατικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης, ενώ ίσως είναι απλώς προϊόν μιας 

παλιάς «λεόντειας» συμφωνίας ή αναγκαίου συμβιβασμού; 

Επειδή  στα μέρη - που απλουστευμένα κάπως- αποτέλεσαν την «πρώτη ύλη»  

της διδασκαλίας ( τ’ αρχικά αυθεντικά  κείμενα, οι εικόνες και οι μαθηματικές 

έννοιες ) τα νοήματα είναι μεν προφανή αλλά πολυπληθή και συχνά ετερόκλητα είναι 

απίθανο να εντοπιστεί σ’ αυτά  η διαφορά που παράγει την ανισορροπία· με εξαίρεση 

ίσως τις περιπτώσεις όπου οι  ίδιοι οι συγγραφείς των εγχειριδίων δομούν 

συνδυαστικά κάποια πολυτροπικά κείμενα (κείμενα + εικόνες) με θέμα το σχολείο ή 

επιλέγουν πρωτογενή κείμενα που έχουν θέμα το σχολείο. Και σ’ αυτήν όμως την 

περίπτωση  μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε μια έρευνα  βασισμένη σε συνεντεύξεις 

με τους αναγνώστες – μαθητές που θα έδειχνε τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα 
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παιδιά  τα σχετικά  με το σχολείο κείμενα που ετοιμάστηκαν για λογαριασμό τους. Η 

εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού δείγματος μαθητών  και ο απαιτούμενος χρόνος για 

τον σχεδιασμό, τη συλλογή και επεξεργασία του υλικού καθιστά ένα τέτοιο 

εγχείρημα δύσκολο , βρισκόμενο έξω από τις δυνατότητες μιας ατομικής έρευνας κι 

επιπλέον θα ήταν ανάλυση συνομιλίας , που θ’  απαιτούσε μια δευτερογενή κριτική 

ερμηνεία της συνομιλίας για να έχει σημασία –δηλαδή δύο έρευνες. 

Επομένως η παρούσα έρευνα θα αποπειραθεί να εντοπίσει  τη διαφορά στο κείμενο 

των ασκήσεων που ορίζει την οπτική και τον τρόπο εστίασης στο υλικό της 

διδασκαλίας, ξεκινώντας από την επιστημολογική παραδοχή της ΚΑΛ ότι  το κείμενο 

αποτελεί απαραίτητο συστατικό της μελέτης του λόγου, μέσω του οποίου η γλώσσα 

καθίσταται φορέας αναπαραγωγής αλλά και μετασχηματισμού των κοινωνικών δομών
5
. 

Το κείμενο όμως των ασκήσεων είναι το κομμάτι που κατεξοχήν χειρίζεται ο 

παιδαγωγικός μηχανισμός που παράγει τα σχολικά κείμενα κατά τον Bernstein.   

2.1.2 Θεωρητική ερμηνεία που οδηγεί στην εστίαση· Ο μηχανισμός 

παραγωγής σχολικών κειμένων κατά τον Bernstein  

Για να μπορεί κανείς να μελετήσει τα σχολικά κείμενα πρέπει να γνωρίζει και 

τον συστατικό μηχανισμό τους. Εδώ χρήσιμες είναι οι έννοιες του παιδαγωγικού 

μηχανισμού, του μετασχηματισμού και της αναπλαισίωσης που πρότεινε ο Bernstein. 

Κατά τη διαδικασία της αναπλαισίωσης των πρωτοκειμένων ή και της επιστημονικής 

γνώσης  ώστε να γίνουν  σχολικά εμφανίζεται η ανάγκη αυτά να υποστούν 

προσαρμογές. Αποσπώνται από ένα σύστημα που είχε τη δική του οργάνωση και 

λογική και προσαρμόζονται σ’ ένα άλλο όπου καλούνται να επιτελέσουν 

διαφορετικές λειτουργίες. Ο παιδαγωγικός λόγος μεταδίδει εξειδικευμένα γνωστικά 

περιεχόμενα και τις μεταξύ τους σχέσεις προσπαθώντας συγχρόνως να δημιουργήσει 

και να διατηρήσει την κοινωνική τάξη που θεωρεί τα παραπάνω ως επιτεύγματα και 

τους αποδίδει σημασία ουσιαστική για την ίδια της την ύπαρξη. Ο παιδαγωγικός 

λόγος έτσι είναι συνάμα διδακτικός και ρυθμιστικός-ηθικός. Ο ρυθμιστικός λόγος στο 

επίπεδο του σχολείου υπαγορεύει στους μαθητές και εκπαιδευτικούς τις θεμιτές μορφές 

δράσης, τον χώρο της δράσης και τις αποδεκτές μορφές της πραγμάτωσης, με άλλα 

                                                           
5
 Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ, Αναστασία Γ. Στάμου (2014), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές, Αθήνα, 

νήσος· σελ. 159 
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λόγια το «τι», το «πού» και το «πώς» που επιχειρούν. (Bernstein,2000, σελ.32-33). Η 

επιλογή των στοιχείων του διδακτικού λόγου πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση του 

ρυθμιστικού λόγου με βάση τον οποίο επιλέγεται και ρυθμίζεται επίσης η διδακτική 

μεθοδολογία από την οποία αντλούνται οι κανόνες μετάδοσης, πρόσκτησης και 

αξιολόγησης του προς μετάδοση παιδαγωγικού λόγου. Ειδικότερα η διδακτική 

μεθοδολογία, που επιλεκτικά στρατολογείται και αναπλαισιώνεται κατά τη συγκρότηση 

ενός δεδομένου παιδαγωγικού λόγου, αποτελεί συστατικό του ρυθμιστικού λόγου, 

παρέχοντας βάση για τη διαμόρφωση του προτύπου του διδάσκοντος, του μαθητή, του 

πλαισίου της μετάδοσης και της επικοινωνιακής παιδαγωγικής ικανότητας (Βασίλης 

Κουλαϊδής, Άννα Τσατσαρώνη, Παιδαγωγικές πρακτικές, 2010, Αθήνα, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 

σελ. 34). Με άλλα λόγια η θεωρία της αγωγής αποτελεί μέρος του ρυθμιστικού λόγου
6
 

και λέει τι θεωρείται αποτελεσματική μάθηση και διδασκαλία για ένα δεδομένο 

πλαίσιο απαιτώντας ανάλογα να «ρυθμιστούν» τα βιβλία, οι δάσκαλοι κι οι μαθητές. 

Το επίσημο πεδίο αναπλαισίωσης συγκροτούν οι εξειδικευμένοι κρατικοί φορείς που 

χαράσσουν και υλοποιούν την εκπαιδευτική πολιτική- στην περίπτωσή μας το ΙΕΠ      

( Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) καθώς επίσης οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, 

οι σχολικοί σύμβουλοι, τα κρατικά ερευνητικά ινστιτούτα, οι φορείς επιμόρφωσης 

και μετεκπαίδευσης. Το παιδαγωγικό πεδίο αναπλαισίωσης είναι η έρευνα που 

διεξάγεται στα παιδαγωγικά τμήματα, και γνωστοποιείται στα επιστημονικά 

περιοδικά, στα συνέδρια. 

 
Η αναπλαισίωση αποτελεί τη βάση για τη συγκρότηση των παιδαγωγικών 

πρακτικών όπου ενοποιείται το μακρο- με το μικρο- επίπεδο. Στους κανόνες 

αναπλαισίωσης ενσωματώνεται και η παιδαγωγική επιστημονική γνώση, που παρά τις 

όποιες ιδεολογικές εξαρτήσεις, συμβάλλει στη νομιμοποίηση των αποφάσεων που 

λαμβάνονται στο παιδαγωγικό πεδίο (Λαμνιάς, 2000
α, από Σακκούλη

). Ο παιδαγωγικός 

μηχανισμός ως συνθήκη για την υλοποίηση του συμβολικού ελέγχου γίνεται αντικείμενο 

ενός αγώνα για κυριαρχία αφού η ομάδα που τον ελέγχει έχει πρόσβαση σε έναν 

γνώμονα διαμόρφωσης συνείδησης, ταυτότητας κι επιθυμίας.      ( Bernstein ,1998, 

σελ. 127).   

 

                                                           
6 Ο παιδαγωγικός λόγος είναι κατ’ ουσίαν μια «αρχή αναπλαισίωσης» η οποία επιλεκτικά 

οικειοποιείται, επανατοποθετεί, επανεστιάζει και συνδέει εξειδικευμένους λόγους προκειμένου 

να δημιουργήσει τη δική της τάξη και τους δικούς της κανόνες., Bernstein,1990 σελ. 183-184. 
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2.2   Εστίαση της έρευνας· προθετικότητα των σχολικών εγχειριδίων να 

διαμορφώσουν την κοσμοαντίληψη των μαθητών 

Τα βιβλία του μαθητή δοκιμάζουν αρχικά ν’ αποτυπώσουν και στη συνέχεια να 

συντελέσουν στη διεύρυνση, τον  εμπλουτισμό του πεδίο των εμπειριών των 

μαθητών, αλλά και στη  νοηματοδότησή του  υπό συγκεκριμένους όρους. Αξίζει 

λοιπόν να εξετασθεί αν το πλέγμα των λόγων που  συγκροτεί τα διδακτικά εγχειρίδια  

λειτουργεί με τρόπο, ώστε αυτά να παρουσιάζονται ως απολύτως σύγχρονα και 

πολυδύναμα εργαλεία ( Μπερέρης & Παπαρίζος· ΠΙ) που με ασφάλεια, χωρίς 

ενδοιασμούς και διαλύοντας κάθε αμφιβολία αναφέρονται  με αξιοπιστία στην  

πραγματικότητα, την παραμετροποιούν παρέχοντάς την προς μελέτη, μέτρηση, 

ανάλυση, κατανόηση  και ερμηνεία μετουσιώνοντάς την τελικά σε διδακτέα ύλη και 

σχολική γνώση. Το ερώτημα μπορεί να τεθεί κάπως απλουστευτικά και ως εξής: 

κατορθώνουν ν’ αποτυπώσουν την πραγματικότητα προς όφελος  των αναγνωστών 

τους (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών) με τρόπο πειστικό ή όχι; Και επιπλέον 

λειτουργούν αυτοαναφορικά επισημαίνοντας και καταδεικνύοντας κάποια πιθανή 

τους  αδυναμία και αστοχία ως προς αυτό το εγχείρημα - παραπέμποντας  με άλλα 

λόγια στα όριά τους - ή μήπως δημιουργούν μία εικονική αντικειμενική 

πραγματικότητα και την προσφέρουν προς κατανάλωση στους αναγνώστες τους ως  

μοναδική και αυθεντική απλουστευτικά στο πλαίσιο της σύμβασης που ονομάζεται 

εκπαίδευση, με απώτερο σκοπό να αυξήσουν το δυναμικό προς μία τάξη πραγμάτων 

που το ιδεολογικό υπόβαθρο των σχεδιαστών τους θεωρεί αυτονόητη, ιδανική ή 

επιθυμητή;  

Εδώ να αποσαφηνιστεί ότι σχεδιαστής και παραγωγός του διδακτικού 

εγχειριδίου δεν μπορεί να νοείται μόνο η επώνυμη ομάδα που το συνέγραψε, αλλά 

πλήθος ατόμων και ομάδων που κατέχουν και διεκδικούν συμμετοχή στο επίπεδο του 

συμβολικού ελέγχου όπως  και θεσμικά ισχυρά νομικά πρόσωπα - φορείς όπως το ΠΙ 

(τώρα ΙΠΕ), ώστε  να διασφαλισθεί ότι τα εγχειρίδια θα  συμμορφώνονται με τα ΑΠ 

(θεσμικά κείμενα με συγκεκριμένη στοχοθεσία και αποτυπωμένες προθέσεις και 

προσανατολισμό ) που προορίζονταν να υλοποιήσουν, πανεπιστήμια και ερευνητικά 

κέντρα που παράγουν  εμπρόθετο παιδαγωγικό λόγο στο πλαίσιο του οποίου 

προσαρμόζεται ό,τι επιλέγεται ν’ αποτελέσει το σώμα της διδακτέας σχολικής ύλης· 
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ακόμη και υπερεθνικοί πολιτικοί και οικονομικοί φορείς  που προτείνουν την 

υιοθέτηση συγκεκριμένων κατευθύνσεων για τα αναλυτικά προγράμματα και τα 

σχολικά εγχειρίδια. 

Επομένως  τελικά εάν τα σχολικά εγχειρίδια είναι σημαντικά, αυτό συμβαίνει 

όχι μόνον επειδή περιέχουν αυτές ή τις άλλες πληροφορίες-γνώσεις για τα γνωστικά 

αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο αλλά κυρίως, επειδή έχουν κάποια 

συγκεκριμένη προθετικότητα ως προς τον προσανατολισμό των μαθητών. (Κυριάκος 

Μπονίδης & Ελένη Χοντολίδου). 

 Σε τι μπορεί ν’ αναφέρεται αυτή η προθετικότητα όμως; 

2.3 Το  ερώτημα  που δοκιμάζει ν’ απαντήσει αυτή η έρευνα 

Η έρευνα θα προσπαθήσει να εντοπίσει αν υπάρχει αποτυπωμένη στο κείμενο 

των ρητά και ξεκάθαρα προσανατολισμένων  στη διδασκαλία  γνωστικού 

αντικειμένου ασκήσεων  μια πρόθεση αυτές να επιτελούν και κοινωνικοποιητικό 

εκτός από διδακτικό έργο. Αν υπάρχει κάποιος υπόρρητος μηχανισμός στο 

παρασκήνιο του διδακτικού έργου του κειμένου των ασκήσεων που πραγματώνεται 

μέσα από συγκεκριμένες λεξικογραμματικές επιλογές και διαμορφώνει συστηματικά 

άνισες συνθήκες κατανομής  εξουσίας  ανάμεσα στο εγχειρίδιο και τον αναγνώστη  

προτείνοντάς τους  αδιαφοροποίητες κάθε φορά θέσεις και ταυτότητες. Και αν τελικά 

αυτό φανεί να ισχύει, κατά πόσο συνάδει με τον προσανατολισμό και τις θέσεις των 

θεσμικών κειμένων. Πώς κατασκευάζει τις ταυτότητες του διδάσκοντα και του 

διδασκόμενου το κείμενο και ποιες στρατηγικές χρησιμοποιεί για να το πετύχει; 

Οι γλωσσικές επιτελέσεις που πραγματοποιούνται στο κείμενο των ασκήσεων  

πραγματώνουν υλικά συγκεκριμένες ιδεολογίες και παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

τρόπο κατανομής της εξουσίας στην παιδαγωγική σχέση. Επομένως  αν ανιχνευθεί η 

τάση  να κατανέμεται επαναλαμβανόμενα η εξουσία  με συγκεκριμένο τρόπο  στην 

παιδαγωγική σχέση είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι και αυτό το γεγονός συνιστά 

διδασκαλία κι επομένως είναι αναμενόμενο  η τάση αυτή να αποτυπώνεται 

ομοιοτρόπως και στην κοινωνία και την επηρεάζει. 
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 3. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

3.1 Τεκμηρίωση του υλικού της έρευνας 

Ο καθορισμός του υλικού της έρευνας συναρτάται με τον προβληματισμό απ’ 

τον οποίο απορρέουν τα ερωτήματα που δοκιμάζει αυτή ν’ απαντήσει. Στην παρούσα 

έρευνα ο προβληματισμός αφορά στην ύπαρξη παρασκηνιακής κοινωνικοποιητικής 

λειτουργίας των σχολικών εγχειριδίων και στην  ύπαρξη υπόρρητων τρόπων 

υλοποίησης του ηγεμονικού τους ρόλου.   

Γι αυτόν τον λόγο το υλικό θα είχε αξία να καθοριστεί με μία σκόπιμη 

δειγματοληψία από το σώμα των ασκήσεων με τρόπο που να είναι επιτρεπτός στη 

συνέχεια ένας βαθμός γενίκευσης των ευρημάτων. Χρειαζόμαστε ένα κείμενο  που να 

είναι καθημερινό και ο στόχος του να είναι κυρίως γνωστικός. Αν  ένα τέτοιο  

«αθώο» φαινομενικά κείμενο βρεθεί να επιτελεί άνιση κατανομή εξουσίας στους 

συμμετέχοντες στη διδασκαλία, δηλαδή στον διδασκόμενο και σ’ αυτόν που διδάσκει 

και να επιφυλάσσει ηγεμονικό ρόλο για έναν απ’ τους δυο, τότε είναι αναμενόμενο να 

εντοπισθούν παρόμοιες τακτικές και σε λιγότερο αθώα κείμενα π.χ. κείμενα  που 

εστιάζουν στην εξιδανίκευση μιας πατερναλιστικού τύπου παιδαγωγικής σχέσης ή 

που θα εστιάζουν με έμφαση στην απόδοση αξίας στο βιβλίο γενικά ή και θα  

αρέσκονται να κατευθύνουν και να οριοθετούν διδακτικά τις ενέργειες του μαθητή 

στερώντας του τη δυνατότητα ν’ αναπτύξει πρωτοβουλίες και αυτενεργό δράση. 

Πρόκειται για μια δειγματοληψία κρίσιμης περίπτωσης
7
. Ποια δυνητικά 

ουδέτερα κείμενα επιλέγει ο ρυθμιστικός παιδαγωγικός μηχανισμός για να τα 

χρησιμοποιήσει με τρόπο που να μπορεί ν’ αναπαράγει η κυρίαρχη ιδεολογία τον 

εαυτό της και τις δομές της; Ένα κατάλληλο κείμενο για τέτοιου είδους παρατηρήσεις 

είναι οι ασκήσεις ορθογραφίας των βιβλίων της Γλώσσας και η δραστηριότητα –

ανακάλυψη των Μαθηματικών, γιατί ενεργοποιούν τον μαθητή  με συγκεκριμένους 

τρόπους καθημερινά  προκειμένου απλώς να συναντηθεί με τη γνώση και να 

κατακτήσει τη μάθηση. Επιπλέον στη δραστηριότητα ανακάλυψη των Μαθηματικών 

είναι αναμενόμενο να συναντήσουμε καταστάσεις που να ωθούν σε αυτενέργεια και 

δραστηριοποίηση τους μαθητές.   Θεωρούμε επομένως ότι είναι  κατάλληλο το υλικό 

                                                           
7
  Βλ. σχετικά · Φιλία Ίσαρη & Μάριος Πουρκός, 2015, Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας, 

εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, σελ. 77 
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που προτιμήθηκε ακριβώς επειδή κανείς δεν περιμένει να λειτουργήσει σ’ ένα 

επίπεδο πέρα από τη διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου.  

Είναι αυτονόητο ότι οι ασκήσεις αυτές θα διδάξουν  τον μαθητή να γράφει 

ορθογραφημένα όταν κρίνει ότι πρέπει να εκφραστεί γραπτώς και θα τον βοηθήσουν 

να κατανοήσει τις καινούργιες μαθηματικές έννοιες ή ν’ αποκτήσει συναφείς 

δεξιότητες. Ο τρόπος όμως της παραίνεσης που χρησιμοποιούν  θέτει στον 

διδασκόμενο τα όρια της δράσης του και τον εκπαιδεύει επίσης. Καθώς οι τρόποι 

αυτοί επαναλαμβάνονται σταθεροί και με κανονικότητα καθημερινά, εγκαθιστούν 

στη συνείδηση του μαθητή στάσεις και συνήθειες τοποθέτησης του εαυτού του 

απέναντι στους άλλους και κυρίως απέναντι στους φορείς της εξουσίας. Με άλλα 

λόγια καθώς εκπαιδεύεται στην ορθογραφία οικογενειών λέξεων, εκπαιδεύεται 

παράλληλα να αποδέχεται τη θέση εκείνη του ατόμου που συναινεί να του 

απευθύνεται ένας λόγος με τα εξής π. χ. ποιοτικά χαρακτηριστικά:  89 % υποδείξεις / 

10 % συμβουλές / 1% αυθεντική ερώτηση που κινητοποιεί την προσωπική του 

βούληση – η οποία εν μέρει έχει διαμορφωθεί από το στοχευμένο πλαίσιο του 99%  . 

Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει πραγματικά, θα ήταν αφελές να θεωρήσει κάποιος ότι  

συμβαίνει  τυχαία. Τέτοια ευρήματα θα μπορούσαν να συνδέονται με τις αντιλήψεις 

του συντάκτη/τών  των κειμένων για το παιδί και την παιδική ηλικία, για την 

διδακτική που είναι η πλέον κατάλληλη για το είδος του ανθρώπου που πρέπει να 

διαμορφώσει η εκπαίδευση ώστε να διατηρηθεί ή να  μεταβληθεί η ισχύουσα δομή 

στην κοινωνία. Άρα οι  λεξικογραμματικές επιλογές σ’ επίπεδο κειμένου έχουν εκτός 

από κοινωνιολογική ερμηνεία  και  κοινωνικές επιπτώσεις· και το σχολείο πρέπει να 

έχει θέση σ’ αυτό.   

 Κάτω από αυτό το πρίσμα , ορίζεται ως μονάδα κειμένου  η πρόταση της 

άσκησης των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας που αναφέρεται στην 

ορθογραφία και αντιστοίχως η πρόταση για τη δραστηριότητα- ανακάλυψη 

που εισάγει τους μαθητές στη νέα γνώση για τα Μαθηματικά .  

Επειδή στα σχολικά βιβλία και η εικόνα συνεργεί – ειδικά στην περίπτωση των 

μαθηματικών- στη δόμηση και παραγωγή νοημάτων, ενδεχομένως να υπάρξουν 

σχόλια και ερμηνείες για τον τρόπο συμβολής της εικόνας στην κατασκευή του 

νοήματος , αν κάπου κριθεί απαραίτητο.  
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4. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

4.1 Οι έρευνες στα σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα 

Σε μία πρόδρομη φάση οι ερευνητές εφάρμοσαν αρχικά περιγραφική και 

ερμηνευτική μέθοδο. Μετά την ίδρυση των παιδαγωγικών τμημάτων , τη διοργάνωση 

συνεδρίων με την  συμμετοχή ακαδημαϊκών δασκάλων και στη συνέχεια με την 

ίδρυση – με απόφαση της συγκλήτου του ΑΠΘ – της Μονάδας  Έρευνας Σχολικού 

Βιβλίου και την κατοπινή ένταξή της στο δίκτυο μελέτης σχολικών βιβλίων της 

UNESCO και τη μετονομασία της σε Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΔΙΒΕ) οι έρευνες εστιάζονται στην ανάλυση 

περιεχομένου των σχολικών βιβλίων με στόχο την ανίχνευση των απεικονίσεων των 

άλλων γειτονικών λαών και των μειονοτήτων. Συγχρόνως γίνεται λόγος για συνετή 

χρήση των εγχειριδίων και για παροχή συμβουλευτικού έργου σε όσους εμπλέκονται 

σε διαδικασίες παραγωγής σχολικών εγχειριδίων. Το ΚΕΣΔΙΒΕ ερεύνησε κυρίως 

σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας και Ιστορίας ελληνικά και βαλκανικά και προχώρησε σε 

συγκριτικές μελέτες των αποτελεσμάτων που διαπίστωσαν την ύπαρξη εθνικών 

στερεοτύπων  σε όλα τα βιβλία που εξετάστηκαν. Στις σχετικές έρευνες  

πραγματοποιήθηκε σύζευξη ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. 

Από το 2005  λίγο πριν την εισαγωγή των ισχυόντων σχολικών εγχειριδίων, το 

διδακτικό βιβλίο γίνεται αντικείμενο συστηματικής έρευνας και τίθενται ζητήματα 

συμφωνίας του με τα ΑΠ και χρήσης του από τους εκπαιδευτικούς. Αργότερα με 

αξιοποίηση μεθόδων όπως το ερωτηματολόγιο που στρέφεται στον πληθυσμό των 

δασκάλων προκειμένου ν’ αξιολογηθούν  in vivo τα σχολικά εγχειρίδια κατόπιν 

προτροπής της ομοσπονδίας τους (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 2009), η εστίαση μετατίθεται στη 

διδακτική λειτουργία των βιβλίων. Οι έρευνες αυτές είναι κυρίως ποσοτικές.Ανάμεσά 

τους ξεχωριστή και σημαντική από κοινωνιογλωσσολογική άποψη η δουλειά των 

Dimopoulos,K., Koulaidis, V. & Sclaveniti, S. 2005. « Towards a framework of 

socio-linguistic analysis of science textbooks: The Greek case».  

Ενδιαφέρουσες και σημαντικές επίσης  είναι οι έρευνες που χρησιμοποιούν 

μικτές μεθόδους· καθώς και οι πολυμεθοδικές συλλογές εμπειρικών δεδομένων που 
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συγκλίνουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων τεκμηριωμένων από πολλές οπτικές και  

καταλήγουν στη σφαιρική αποτίμηση εκπαιδευτικών φαινομένων
8
.  

Τέλος θα μπορούσαν να είναι περισσότερες οι έρευνες κριτικής ανάλυσης 

λόγου που σχετίζονται με τα σχολικά βιβλία καθώς συμβάλλουν  τους στην ερμηνεία 

και την περιγραφή των λειτουργιών των σχολικών εγχειριδίων που κυκλοφόρησαν 

από το 2006 (εντοπίστηκαν) : Αναστασία Γ. Στάμου & Στέφανος Παρασκευόπουλος, 

2006,  Η γλώσσα των Περιβαλλοντικών Κειμένων: Η κριτική επίγνωση της γλώσσας 

στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση///  Β. Γκολώνη & Α. Στάμου, 2013, Η διαπροσωπική 

λειτουργία της γλώσσας  στα σχολικά βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Στ’ τάξης 

του Δημοτικού: κατασκευάζοντας παιδαγωγικές σχέσεις/// Γρατσία –Ρούσσου Όλγα, 

2016, Γλωσσικές ιδεολογίες και παιδαγωγικές σχέσεις στα σχολικά εγχειρίδια 

Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου/// Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος,2012, Ο λόγος της 

Ιστορίας και της Βιολογίας στα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου: κειμενικά είδη και 

συστημική λειτουργική ανάλυση, Πάτρα///Βουκελάτου Σταματίνα, 2015, Έμφυλες 

αναπαραστάσεις στο εγχειρίδιο Μαθηματικών της Β΄Γυμνασίου///Μαριάννα Κονδύλη 

& Ειρήνη Μανιού, Αναπλαισίωση της κοινής γνώσης στα εγχειρίδια Εμείς και ο κόσμος 

της Α΄ και της Γ΄Δημοτικού: Οι αναπαραστάσεις του φυσικού και του κοινωνικού 

κόσμου,2007 

5. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

5.1. Η κοινωνιοπολιτισμική ανάλυση του Fairclough 

Η ανάλυση που προτείνει ο Fairclough ξεκινά ως μια κειμενοκεντρική 

ανάλυση λόγου που αποδέχεται την επιρροή  τόσο  της λειτουργικής γραμματικής του 

Michael Halliday, όσο και την καταλυτική επίδραση της  φιλοσοφίας του Foucault
9
 

                                                           
8
 π.χ. Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον· οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και 

μεταναστών γονέων, Ελένη Α. Γρίβα & Αναστασία Γ. Στάμου, Δεκέμβρης 2014 
9
 Κατελής Βίγκλας, «Μισελ Φουκώ: Προς μία Δομική Ιστορία», Ελληνική Φιλοσοφική 

Επιθεώρηση, τομ. 11, τεύχος 33, Σεπτέμβριος 1994, 199-211. 

https://katelisviglas.com/%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%

B7-/  (προσπελάστηκε 5/11/2017) βλ. <<...Ο υπερβολικός θαυμασμός, που έδειξε ο πολιτισμός 

μας για το λόγο, δείχνει μία έντονη λογοφιλία. Πίσω της όμως ελλοχεύουν αποκλεισμοί κι 

απαγορεύσεις που καθορίζουν την παρουσία του. Η τάξη του λόγου περιορίζει, οργανώνει και 

ελέγχει την τυπολογία της γλωσσικής έκφρασης σε κάθε τομέα (πολιτικό, θρησκευτικό, 

https://katelisviglas.com/%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%8E/
https://katelisviglas.com/%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%8E/
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(βλ. το πλήθος των παραπομπών σε έναν μόνο τόμο του N. Fairclough,  2013, CDA, 

Routledge  (UK), σελ. 51,58,66,67,96,97,126,137,169,358,531), ώστε να καταλήγει 

να γίνει μία κοινωνική θεωρία της γλώσσας
10

. Αξιοποιεί εξάλλου και την μικρο-

κοινωνιολογική θεωρία παρέχοντας ερμηνείες για την καθημερινή ζωή μικρών 

ομάδων ανθρώπων όπου η επικοινωνία διενεργείται στο πλαίσιο στενών 

διαπροσωπικών επαφών και υπόκειται σε κανόνες και κοινές πρακτικές και 

παραδοχές στο πλαίσιο της ‘κοινής λογικής’. Η οπτική επομένως του Fairclought 

είναι διεπιστημονική και στηρίζεται τόσο στην γλωσσολογική - κειμενική ανάλυση 

όσο και στην κοινωνολογική. Η τριπλή αυτή επιρροή στη διαμόρφωση της θεωρίας 

του για την ερμηνεία του τρόπου που λειτουργούν τα κείμενα ώστε να διαμορφώσουν 

κοινωνικές πρακτικές αλλά και να διαμορφωθούν με τη σειρά τους από αυτές,  τον 

οδήγησε στην κατάρτιση του τρισδιάστατου προτύπου ως βασικό αναλυτικό πλαίσιο 

στη δική του οπτική της Κριτικής  Ανάλυσης  Λόγου.   

 

                                                                                                                                                                      
επιστημονικό· ακόμη στις κοινωνικές θεσμοποιήσεις, όπως το σχολείο, στις διάφορες 

τελετουργίες, στα δόγματα κλπ.). Πίσω από αυτήν την εμφανέστατη λογοφιλία κρύβεται μία 

λογοφοβία, μία φοβία για ό, τι μπορεί να λεχθεί ανεξέλεγκτα: την τερατολογία, την τρέλα, το ψεύτικο 

κλπ....Το βασικότερο χαρακτηριστικό του λόγου είναι η αλήθεια. Ο πολιτισμός μας είναι 

υποχρεωμένος να παράγει αλήθεια, όπως παράγει αγαθά... Σύμφωνα με τον Φουκώ η αλήθεια του 

λόγου δεν εξαρτάται συχνά από την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία του με το πραγματικό, 

αλλά από την εξουσία και δύναμη που ασκεί πάνω στο αντικείμενο και υποκείμενο. Οι διάφορες 

επιστήμες (epistemes) είναι «σχηματισμοί του λόγου», που επιτελούν μία διαφορετική κωδικοποίηση 

της γνώσης για κάθε εποχή. Οι «σχηματισμοί του λόγου»... ανέρχονται στην επιφάνεια ύστερα από 

θραύσεις και μεταβολές, που υπαγορεύονται από εσωτερικές αναδιαρθρώσεις όσο και από τις μη δια 

του λόγου πρακτικές (θεσμούς, πολιτικά γεγονότα, οικονομικές διαδικασίες)... Το σύνολο των 

κανόνων που ελέγχουν την παραγωγή κάθε απόφανσης των «σχηματισμών του λόγου» δημιουργούν 

ένα προνομιούχο χώρο αλήθειας και μόνο ό, τι εμπεριέχεται σε αυτόν μπορεί να θεωρηθεί 

επιστημονικά έλλογο και αληθινό... >> 

 
10

 Yet it ought, in my view, to be at the centre of a reconstructed discipline of linguistics, the 

properly social theory of language….if language studies are to connect with the actualities of 

contemporary language use, there must be a social, critical and historical turn… . 

Fairclough, N. ( 2013 ), Critical Discourse Analysis: The critical Study of Language. London 

and NewYork, Routledge. (σελ. 96) 

 

https://katelisviglas.com/%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%8E/#_ftn3
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5.2  Η Κριτική  Ανάλυση Λόγου (Critical Discourse Analysis) 

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου είναι το σύνολο των θεωριών και μεθόδων για την 

διαπίστωση και αξιολόγηση των σχέσεων ανάμεσα στον λόγο και τις κοινωνικές-

πολιτισμικές δομές και διεργασίες. Στεγάζει προσεγγίσεις αρκετά διαφορετικές, όπως 

την κοινωνική σημειωτική (Hodge / Kress), την κοινωνιογνωστική ανάλυση 

(vanDijk), την ιστορική προσέγγιση του λόγου (RuthWodak / Menz/ Τσακίρη 2006, 

Σπινθηρόπουλος&Χοροζίδου 2008,  Χατζηκώστας 2008,  Καρακατσάνη 2009,  Παπακώστα 

2009, Διαμαντής 2013)
6 και την κριτική ανάλυση λόγου του Fairclough. Διερευνά πώς 

τα κείμενα και η ομιλία οικοδομούν αναπαραστάσεις της κοινωνικής 

πραγματικότητας οι οποίες παγιώνουν, συντηρούν ή μετασχηματίζουν σχέσεις 

ιδεολογικής κυριαρχίας και κοινωνικής ανισότητας και βασίζεται στην θέση ότι η 

γλώσσα βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία.
7
 

Στο πλαίσιο του επιστημολογικού αυτού παραδείγματος το σχολικό βιβλίο 

εξετάζεται ως προϊόν και παράγοντας κοινωνικών διεργασιών, καθώς τα περιεχόμενα 

του είναι συνάρτηση τόσο των ιδεωδών και της φιλοσοφίας αγωγής που εκφράζουν την 

κυρίαρχη ομάδα στην περίοδο κατά την οποία συγγράφεται και χρησιμοποιείται όσο και 

των ιδεολογικών, πολιτισμικών και άλλων πολιτικών επιλογών που λαμβάνονται 

ευρύτερα στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Έτσι, τα κείμενα των σχολικών βιβλίων, 

αφενός, κατασκευάζουν μια πραγματικότητα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και 

ταυτόχρονα ενισχύουν κάποιες συγκεκριμένες όψεις της πραγματικότητας προς όφελος 

κάποιων συγκεκριμένων ομάδων και, αφετέρου, προτρέπουν τους αποδέκτες και τις 

αποδέκτριές τους, δεδομένου του συγκεκριμένου σχολικού πλαισίου, σε μια κυρίαρχη 

ανάγνωση
8
 (Μπονίδης 2009) 

Αν και οι προσεγγίσεις αυτές έχουν διαφορές, υπάρχουν κάποιες κοινές για 

όλες θεμελιώδεις παραδοχές που καθορίζουν μια ομοειδή οπτική, ικανή να τις 

χαρακτηρίσει ως θεωρίες ΚΑΛ – από εδώ και στο εξής η Κριτική Ανάλυση Λόγου. 

Έτσι αποδέχονται ότι ο χαρακτήρας των κοινωνικών και πολιτικών δομών και 

διαδικασιών είναι εν μέρει γλωσσικός – ρηματικός· οι πρακτικές λόγου αποτελούν 

και κοινωνικές πρακτικές. Παρατηρούν επίσης ότι ο λόγος συγκροτεί τις κοινωνικές 

δομές, τις διαμορφώνει, τις αναδιαρθρώνει αλλά συγχρόνως τις αντανακλά, δηλαδή 

συγκροτείται από αυτές. Ενδιαφέρονται να αναλύσουν εμπειρικά τη χρήση της 
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γλώσσας στα κοινωνικά της συμφραζόμενα, π.χ. εξετάζοντας κείμενα υπό το πρίσμα 

των πρακτικών λόγου αλλά και των κοινωνικών πρακτικών. Υποστηρίζουν ότι ο 

λόγος λειτουργεί ιδεολογικά διαπιστώνοντας τις αδιαφανείς συχνά σχέσεις αιτιότητας 

ανάμεσα σε πρακτικές λόγου, γεγονότα και κείμενα και τις ευρύτερες κοινωνικές και 

πολιτισμικές δομές ,σχέσεις και διαδικασίες σ’ ένα παιχνίδι διαπραγμάτευσης της 

νομής της εξουσίας. Αποδέχονται ότι στόχος της κριτικής τους έρευνας είναι η 

χειραφέτηση καταπιεσμένων κοινωνικών ομάδων. Με άλλα λόγια η  κριτική ανάλυση 

λόγου θεωρεί την έρευνα και ανάλυση των κειμένων εργαλείο για την κατάδειξη του 

ρόλου που παίζουν οι ρηματικές πρακτικές στην αναπαραγωγή άνισων σχέσεων 

εξουσίας και στην αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

5.2.1 Κρίσιμες έννοιες για την κριτική ανάλυση λόγου 

5.2.1.α  Τα βιβλία ως πεδίο ανταγωνισμού και αντιπαράθεσης· ο αποικισμός 

ενός πεδίου από διαφορετικούς ανταγωνιστικούς λόγους  

Οι παιδαγωγικοί λόγοι στα βιβλία γλώσσας της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού και οι 

συνέπειές τους στους αποδέκτες 

   Και ο σχολικός, όπως κάθε λόγος, αναπαριστά τον κόσμο μέσα από 

συγκεκριμένη οπτική γωνία εκφράζοντας νοήματα και αξίες μιας κοινωνικής 

πρακτικής και μεταφέροντας μια συγκεκριμένη αντίληψη στην προσέγγιση της 

εκπαίδευσης και της μάθησης. Υπό αυτό το πρίσμα χρήσιμες για το ελληνικό 

παράδειγμα είναι οι διαπιστώσεις του Δημήτρη Κουτσογιάννη (για το γυμνάσιο) που  

αναγνωρίζει τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες στην ιστορία της ελληνικής  

γλωσσικής εκπαίδευσης  από το 1982 και μετά : τον δομιστικό παιδαγωγικό λόγο, την 

επικοινωνιακή προσέγγιση, ένα μείγμα επικοινωνιακού και κειμενοκεντρικού λόγου 

και τέλος τους πολυγραμματισμούς. Επίσης η κατάταξη που επιχειρεί ο Ναπολέων 

Μήτσης (1996, Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος ) είναι διαφωτιστική για την 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου διακρίνει παρόμοιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη 

διδασκαλία, τα προγράμματα και τα εγχειρίδια με την προσθήκη της ανάλυσης της 

γλωσσικής εκπαίδευσης πριν το 1982, την οποία ονομάζει παραδοσιακή. Οι  σχολικοί 

αυτοί λόγοι διατρέχουν σε διαφορετικό βαθμό τα εκάστοτε  αναλυτικά προγράμματα,  

αντανακλούν  στη δομή  και τις γλωσσικές επιλογές των σχολικών εγχειριδίων που 

τους αντιστοιχούν και τελικά θέτουν όρια ως προς τον τρόπο που μπορούν να 
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πραγματώσουν την «μαθητική» τους ταυτότητα οι μαθητές. Ο σχολικός λόγος που 

κυριαρχεί κάθε φορά στο πλαίσιο του διδακτικού εγχειριδίου επιβάλλει τη 

συμμόρφωση σε συγκεκριμένες αντιλήψεις . Ο κυρίαρχος σχολικός λόγος ορίζει το 

εύρος της ρηματικότητας του μαθητή ( τι  του επιτρέπεται λόγω της συμμετοχής του 

στην κοινωνική πρακτική της διδασκαλίας  μέσω του βιβλίου να πει και να κάνει) και 

παγιώνει την ταυτότητά του, στο βαθμό που απαιτεί κατ’ επανάληψη  επιτελέσεις από 

την πλευρά του μαθητή που ενισχύουν την δική του κυριαρχία.   Κάποιες φορές όμως 

έχει κανείς την αίσθηση ότι  πολλοί και δύσκολα αναγνωρίσιμοι λόγοι συχνά 

διαπλέκονται  στα ισχύοντα  διδακτικά εγχειρίδια. Έτσι στα εγχειρίδια αναμιγνύονται 

λόγοι με προέλευση εξωεκπαιδευτική. Η διαλογικότητά τους, η μίξη των λόγων και 

των κειμενικών ειδών μέσα στα σχολικά εγχειρίδια είναι υπεύθυνη για την  παραγωγή 

ενός υβριδικού παλίμψηστου  μακροκειμένου  και  μαρτυρούν το κοινωνικό αλλά και 

πολιτιστικό συγκείμενο των σχολικών εγχειριδίων. Μ’ αυτό τον τρόπο τα  υβριδικά 

κείμενα θέτουν σε επαναδιαπραγμάτευση τους  ήδη υφιστάμενους  ιδανικούς τύπους 

υποκειμένων για δασκάλους και μαθητές που είχαν προκύψει  ως  απόρροια των  

λόγων που θεμελίωναν μέχρι πρότινος τα σχολικά κείμενα .   

Για παράδειγμα: ο παραδοσιακός λόγος ( καλύτερα ο υπόρρητος λόγος των 

παραδοσιακών πρακτικών και μεθόδων) στο γλωσσικό μάθημα αγνοούσε εντελώς ή 

και υποτιμούσε  τον γλωσσικό εξοπλισμό των μαθητών, διέγραφε ό,τι δε 

συμμορφώνονταν με τις διδασκόμενες φόρμες στιγματίζοντάς το  ως λανθασμένο και 

διακήρυσσε  ότι «γλώσσική διδασκαλία σημαίνει κυρίως διδασκαλία της παραδοσιακής 

γραμματικής και της μεταγλώσσας που τη συνοδεύει» και ότι ο βαθμός κατοχής της 

γλώσσας ταυτίζεται με τη γνώση των κανόνων που τη διέπουν και τους οποίους ο 

μαθητής πρέπει να απομνημονεύσει. Αντιστοίχως η κυριαρχία τόσο του απολυτισμού 

όσο και του ημιεμπειρικισμού στη διδασκαλία των μαθηματικών οδηγούσε σε 

παρόμοιες αντιλήψεις και ταυτότητες για μαθητές και δασκάλους: οι μαθητές ήταν 

άδεια δοχεία τα οποία έπρεπε οι δάσκαλοι να γεμίσουν με μαθηματικές γνώσεις. 

Αρκούσε να  ήταν επιμελείς και  προσεκτικοί, αρκούσε να παρακολουθούν 

προσεκτικά την παράδοση του δασκάλου που αναμετέδιδε τη  μαθηματική γνώση  

από το βιβλίο με υψηλό βαθμό επιστημικής τροπικότητας  και χρησιμοποιώντας στον 

υπερθετικό βαθμό τη λεξικοποίηση και μ’ αυτόν τον τρόπο θα την έκαναν κτήμα 

τους· έτσι τα μαθηματικά θα γίνονταν ένα σπουδαίο εργαλείο για την πειθαρχία του 
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νου και την πνευματική τους  συγκρότηση.  Οι ταυτότητες των μαθητών 

δημιουργούνταν κατ’ αντιστοιχία αυτών των επιταγών.  

Στο πλαίσιο αυτού του παραδοσιακού  λόγου ο μαθητής έπρεπε να 

συμμορφωθεί, να πειθαρχήσει ως άτομο, να μάθει τη σχολική γλώσσα που είναι η 

μόνη σωστή, να σέβεται, να υπακούει, να θυμάται και για να γίνει αυτό έπρεπε να 

υποστεί  αξιολόγηση από τον δάσκαλο με στόχο να φτάσει σ’ ένα επιθυμητό σημείο 

επάρκειας. Ο δάσκαλος είχε το δικαίωμα να παιδεύει εκπαιδεύοντας να στιγματίζει 

το λάθος  και να  ενσαρκώνει μαζί με το διδακτικό εγχειρίδιο την αυθεντία. Το 

σχολείο ήταν  ένα αυταρχικό και ανελεύθερο ίδρυμα που ποινικοποιούσε το λάθος 

δρώντας το ίδιο χειριστικά προς τον μαθητή όσο ο συντηρητικός θρησκευτικός λόγος 

( άλλη τάξη λόγου) προς τον οπαδό με τη ρητορική περί αμαρτίας. Στο ίδιο πλαίσιο 

χειριζόταν το λάθος για να δώσει αξία σε κάποιους  μαθητές και για ν’ απαξιώσει 

κάποιους άλλους,  δίδασκε  την υποταγή, τη συμμόρφωση και την πειθαρχία σε μια 

εξουσία προσωπική. 

  Καθώς στα προγράμματα του 1982  ο  δομιστικός λόγος άρχισε να 

προτείνεται στο πλαίσιο του σχολικού λόγου εστιάζοντας  στην πρόταση ως μονάδα 

λόγου και καθώς  άρχισε να διδάσκει στον μαθητή την γλώσσα κατατμημένη σε 

άρτιες προτάσεις και τη γραμματική μέσ’ από παραδείγματα, αλλάζει και η 

κατασκευή της ταυτότητας του μαθητή. Ο μαθητής αδιαφορεί για  τη λέξη  και 

μαθαίνει να καλλωπίζει την πρόταση δουλεύοντας με υπομονή, επιμονή και 

αυτοσυγκέντρωση, διδάσκεται φράσεις, πρότυπες δομές και τις αφομοιώνει με 

διαρκή συμπλήρωση ασκήσεων με μίμηση κι επανάληψη, ώστε να γίνει καλός 

ομιλητής. Ο λόγος του ,απαρτισμένος μεν , ηχεί μονότονος και άχρωμος- ίδιο ύφος 

για κάθε περίπτωση. Πειθήνιος, ικανός μιμητής, εργαζόμενος ατομικά, ανίκανος να 

διεπιδρά, μαθαίνει δεξιότητες χαμηλών επικοινωνιακών απαιτήσεων. Η γλώσσα που 

αποδέχεται ο δομισμός είν’  η «κοινή», ο κυρίαρχος γλωσσικά κώδικας· κριτήριο 

ποιότητας λόγου αποτελεί  η λογοτεχνικότητα, βασικός στόχος του η κατάκτηση 

γραφής και χρήσης ενός συγκεκριμένου λεξιλογίου και επιδίωξη του η αποφυγή του 

λάθους απ’ την πλευρά του μαθητή. Οι δομιστικού τύπου ασκήσεις μπορούν μια χαρά 

να συμπληρώνονται ατομικά. Άρα ο  «καλός» μαθητής ορίζεται στην τάξη στη σχέση 

του με το βιβλίο και τον εκπαιδευτικό – και όχι σε αναφορά με τους συμμαθητές του. 

Καμία διεπίδραση δεν είναι απαραίτητη και η σχέση βιβλίου μαθητή μονοσήμαντη. 

Ο δάσκαλος κατέχει τη γνώση και μ’ εργαλείο το βιβλίο τη μεταδίδει στον μαθητή. 
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Κυρίαρχο το πλάνο ( βηματισμός ) του μαθήματος και - απολύτως ορατό στα 

δομιστικά διδακτικά εγχειρίδια- καταφέρνει να ρυθμίζει και τη συμπεριφορά του 

δασκάλου που τον συμμορφώνει πειθαναγκάζοντάς τον ν’ ακολουθήσει αυτού του 

είδους την ιδιότυπη αγωγή πολίτη μέσω της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. 

Ο συμπεριφορισμός -όπως υλοποιείται στη μάθηση δια της εξάσκησης - βρίσκεται 

στη βάση αυτού του λόγου και ο μαθητής γίνεται επιδέξιος ομιλητής αν μάθει τον 

απαρτισμένο λόγο σε επίπεδο πρότασης. Αυτόν τον απαρτισμένο τρόπο ομιλίας, 

εγγυώνται ασκήσεις κλειστού τύπου που βασίζονται σε μιμήσεις φόρμας και δομών 

και στην αποφυγή της χρήσης μεταγλώσσας (γραμματικοί- συντακτικοί κανόνες).   Ο 

δάσκαλος παραμένει στο επίκεντρο της διδασκαλίας και αναπαράγει την αυθεντία 

αφού είναι έτοιμος να διαγνώσει και να στιγματίσει το λάθος, ώστε αυτό να μη 

προφτάσει να διεισδύσει στο ρεπερτόριο χρήσης του μαθητή. Η γλώσσα που 

περιβάλλεται με κύρος είναι η πρότυπη ποικιλία και οι αποκλίσεις απ’ αυτήν 

κατατάσσονται –στην καλύτερη περίπτωση-  ως γραφικές και παρωχημένες  

διατυπώσεις ή χυδαίος λόγος. Ο μαθητής πρέπει να μάθει να μιμείται 

συμμορφούμενος με πρότυπα καθώς και να δέχεται αξιολόγηση για να φανεί σε ποιον 

βαθμό   κατάφερε ν’ αποκτήσει τις δεξιότητες που του ζητήθηκαν κι ο δάσκαλος να 

δείχνει, να ελέγχει και ν’  αξιολογεί τον βαθμό συμμόρφωσης του μαθητή 

αγκιστρωμένος στη λογική των εγχειριδίων. Η εξουσία κατανέμεται άνισα μέσω του 

εγχειριδίου στους δύο βασικούς συντελεστές της εκπαίδευσης.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο τα δομιστικού τύπου βιβλία που προηγήθηκαν ( Η 

ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ) δημιούργησαν μια πολύ σαφή εικόνα για τη διδασκαλία της 

Γλώσσας στο δημοτικό και φυσικοποίησαν αυτούς ακριβώς τους τρόπους: 

Διδασκαλία Γλώσσας σημαίνει συμπλήρωση ατέλειωτων κατεβατών του τύπου : 

«λύσε όπως στο παράδειγμα», μαθητές που εργάζονταν κυρίως ατομικά και δάσκαλοι 

που προσπαθούσαν να προλάβουν τα λάθη και να συμμορφώσουν τους μαθητές τους.  

Η επιβίωση αυτών των γνωστών λόγων στα σημερινά σχολικά κείμενα και η 

ανάδυση άλλων εναλλακτικών. 

Λόγος είναι η προσωρινή καθήλωση του νοήματος γύρω από ορισμένα κομβικά 

προνομιακά νοηματοδοτούμενα σημεία, τις στιγμές (Laclau & Mouffe, 1985: 105) ... 

τριγύρω υπάρχουν στοιχεία με αλλότρια νοήματα έξω από το ρηματικό του εύρος  
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έτοιμα όμως ανά πάσα στιγμή να τον επανανοηματοδοτήσουν να τον αποικίσουν  και 

να  τον αλλάξουν ριζικά. 

 Τα βιβλία της  Γ΄ Δημοτικού  ακόμη και σήμερα περιέχουν κείμενα  όπου  

φαίνεται να  αναδύεται ο δομιστικός λόγος: Η γραμμική και συνεπής 

διάρθρωση με αφετηρία πάντοτε το πρωτοκείμενο και κατάληξη την 

ορθογραφία, η έμφαση στο λεξιλόγιο, οι ασκήσεις με κενά προς 

συμπλήρωση, η γραμματική με παραδείγματα και η έμφαση στη διδασκαλία 

του συντακτικού, η παρουσία ασκήσεων σχετικών με την κατάτμηση και η 

έμφαση στα σωστά ελληνικά που επεκτείνουν τα όρια της επικυριαρχίας 

τους στον τεχνοκόσμο: 

1.Μάθε στο ρομπότ να μιλά σωστά ελληνικά. Γράψε τα λόγια του όπως έπρεπε να τα 

πει. Χρησιμοποίησε μικρά γράμματα και βάλε τόνο, κόμμα και τελεία όπου 

χρειάζεται.  

ΕΙ ΜΑΙ ΕΝΑΡΟ ΜΠΟΤ ΠΟΥΠΕΡ ΠΑΤΑΕΙ ΜΙ ΛΑΕΙΤΡΑ 

ΓΟΥΔΑΕΙ ΚΑΙΕΚΤΕ ΛΕΙ ΑΠΛΕΣΕΝΤ ΟΛΕΣ 

.............................................................................................................................

Αλλά στην ίδια κατεύθυνση  βρίσκεται και μία τάση ουδετεροποίησης και 

αποπολιτικοποίησης της γλώσσας στ’ όνομα της ομαλοποιημένης σύνταξης ( 

ο άχρωμος κώδικας και η τάση να εξομαλύνονται οι αντιθέσεις φτάνει ακόμη 

και στο να συνταιριάζονται τα κείμενα με τρόπο που να κατασκευάζουν 

ουδέτερα μηνύματα) όταν λ.χ.  συμπαρατίθενται σε συνεχή και επίπεδο λόγο  

μαρτυρίες και φωτογραφίες παιδιών ( ένα υλικό με ετερογενή προέλευση: 

Unisef & Action Aid παρουσιάζεται ενοποιημένο) από μέρη του κόσμου όπου  

ομαδοποιούνται ως παρόμοια τα προβλήματα (πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, 

φτώχεια, λειψυδρία, ρατσισμός)  που αντιμετωπίζουν, επειδή  τους στερούν 

στοιχειώδη δικαιώματα. Εδώ ομαδοποιούνται ομοιοτρόπως  με άξονα το 

αποτέλεσμα φαινόμενα που αποτελούν εκφάνσεις πολιτικής και κοινωνικής 

παθογένειας (φτώχεια, ρατσισμός) και εμφανίζονται ως νομοτελειακά 

αναπότρεπτα - περίπου ομόλογα με μια φυσική καταστροφή. Επιπρόσθετα οι 

φωτογραφίες των χαμογελαστών παιδιών που προσδοκούν κάτι σε προσωπικό 
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επίπεδο ως αποζημίωση των δεινοπαθειών τους  και ο ισοτονικά όμοιος λόγος 

τους (να έχουν καθαρό νερό, να παίζουν και λιγάκι και να πηγαίνουν στο 

σχολείο) οδηγεί σε  επιπόλαιες και ρομαντικές αναγνώσεις του τύπου: « Δε 

χάνουν το κουράγιο τους , έχουν ελπίδα και πίστη ότι θα νικήσουν». Η 

συνανάγνωση κειμένων που αναφέρονται στην φτώχεια και την καταπίεση 

των γυναικών  με κείμενα που αναφέρονται στην υπερνίκηση της σωματικής 

αναπηρίας ως επίτευγμα ατομικό (βλ. Τα αδέλφια μου και οι γονείς μου είναι 

περήφανοι για μένα) δημιουργεί σύγχυση στη συνείδηση των μαθητών και 

τους  κάνει να πιστεύουν ότι και  η υπερνίκηση της φτώχειας και της 

καταπίεσης των γυναικών είναι ατομική υπόθεση και το άτομο φέρει ευθύνη 

αν δεν αγωνιστεί για να τα ξεπεράσει. Επιπλέον υπάρχει  η τάση να 

προτείνεται ως λύση για την  βελτίωση της ζωής των παιδιών το σχολείο - 

πιθανόν ως παράγοντας κοινωνικής κινητικότητας – στην πραγματικότητα ως 

μέσο αργής και κυρίως  ειρηνικής εξομάλυνσης των διαφορών . Η αντίληψη 

όμως πως αρκεί μονάχα το σχολείο να παρέχεται δωρεάν από το κράτος και 

τότε προβλήματα όπως οι ταξικές διαφορές και  όποιες άλλες διακρίσεις 

παύουν να υφίστανται σε  τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο, ελέγχεται ως προς την 

αλήθεια της.( Του κόσμου τα παιδιά, ΒΜγ3, σελ.50-51). Consider whether the 

social order ‘needs’ the social wrong (Fairclough, 2010 Critical Discourse 

Analysis: p. 238) 

Η ίδια επιθυμία για ουδετεροποίηση της γλώσσας ( δομιστικό κατάλοιπο) 

απαντά και σε μη αναμενόμενες επικοινωνιακές συνθήκες π.χ .όταν καλούνται οι 

μαθητές να αναδιηγηθούν συνοψίζοντας τα βασικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο 

πρωτοκείμενο που προηγήθηκε. ( ΒΜ Γ΄, σελ. 37). 

 

Ο προφορικός ως αναδιήγηση  ενός δευτερογενούς γραπτού λόγου ( αυτού 

που προτείνει η παραπάνω δραστηριότητα) διδάσκεται ως δεξιότητα, αλλά 

παράλληλα διδάσκεται η  κατωτερότητα του πρώτου έναντι του δεύτερου καθώς και 
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ο φόβος ότι ο απροσχεδίαστος προφορικός δε διαθέτει επαρκή περιγραφική δύναμη. 

{Για να μιλήσω καλά προφορικά πρέπει να βασιστώ σ’ ένα έτοιμο σχεδιάγραμμα που  

μου έχει οργανώσει τις πληροφορίες} είναι μια σκέψη που λανθάνει και επιχειρεί να 

καθιερώσει ως καλή πρακτική αυτήν ακριβώς την ακολουθία: «γράψε και μετά 

μίλησε». Έτσι όμως ο προφορικός γίνεται κατ’ ανάγκην μονοδιάστατος, άκαμπτος, 

κυρίως αναφορικός λόγος και επίπεδος, ενώ σ’ ένα πλαίσιο αυθόρμητης και 

απροσχεδίαστης παρουσίασης θα μπορούσε να εμφανίζει έναν πλούτο επιτονίσεων 

και παλμό. Η παραδοσιακή αντίληψη για την προτεραιότητα και την ανωτερότητα 

του γραπτού λόγου δείχνει να είναι το κέντρο απ’ όπου εκπορεύονται παρόμοιοι 

σχεδιασμοί. Η ένσταση εδώ βρίσκεται στο ότι ο μαθητής θα ήταν προτιμότερο μόνος 

του να μάθει να καταρτίζει το σχέδιο ομιλίας του τηλεγραφικά – βασισμένος π. χ. σε 

3-4 λέξεις-έννοιες κλειδιά και να εμψυχώνεται να μιλήσει σε πραγματικό χρόνο κι ,αν 

δεν ικανοποιηθεί, να ξαναδοκιμάζει θεμελιώνοντας τον καινούργιο λόγο του στην 

προηγούμενη προφορική του προσπάθεια μες στο ρητορικό δυναμικό της τάξης, της 

αξιολόγησης και της υποβοήθησης, της στήριξης και της διαμόρφωσης  του ομιλητή 

από τους συμμαθητές του. 

5.2.1 .β  Λεξικογραμματικές επιλογές με κοινωνικό αντίκτυπο (παραδείγματα 

στα βιβλία που κείμενα τους  θα εξετασθούν)    

Η λειτουργία του α΄ενικού προσώπου σε διαφορετικά πλαίσια των διδακτικών 

εγχειριδίων 

α)  στις  οδηγίες παραγωγής λόγου  και  συμπλήρωση  αυτοαξιολόγησης 

Η επιλογή του α΄ προσώπου - ως  τακτική συνομιλιοποίησης του διδακτικού 

λόγου τύπου οδηγιών μέσω της χρήσης της φωνής  ενός ιδανικού μεταγνωστικού 

λόγου του υποτιθέμενου «δεξιοτέχνη» συμμαθητή - που όμως ταυτίζεται με τον 

συγγραφέα - είναι μία αυθαίρετη πρακτική που εκβιάζει τα πράγματα και θεωρεί 

δεδομένη πραγματικότητα (βλ. λειτουργία οριστικής) την απόλυτη ταύτιση  της 

βούλησης  του  εκάστοτε μαθητή με την  φωνή  ενός κατασκευασμένου προσωπείου 

που δίνει τις  οδηγίες. Αυτή η περιγραφική Οριστική Ενεστώτα είναι όμως 

Προστακτική διαρκείας που μεταδίδει και μια αίσθηση επείγοντος και βιασύνης 

.Επομένως καθορίζει και τον ρυθμό της διδασκαλίας φωνάζοντας στο παρασκήνιο: 

«Κάνε γρήγορα».  Ακόμη και το αγενές  β΄ πρόσωπο προστακτικής θα αναγνώριζε 

στο παιδί την αυθυπαρξία, ότι είναι ο δέκτης ενός μηνύματος που το στέλνει κάποιος 
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έξω από το ίδιο. Εδώ το α΄ πρόσωπο ακόμη και στο πλαίσιο της ερώτησης, που τάχα 

μετριάζει, ακόμη και με τη δικαιολογία της αναγκαιότητας για επίσπευση των 

διαδικασιών στο πλαίσιο της μέγιστης αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου εκβιάζει 

την παιδική σκέψη, τη μαθαίνει πώς να ακολουθεί τα χνάρια της σκέψης κάποιου 

άλλου και τους ρυθμούς που επιβάλλει κάποιος άλλος. Ένα τέτοιο κείμενο το 

χαρακτηρίζει υψηλός βαθμός καθοδήγησης, εμπιστεύεται ελάχιστα τις εκφραστικές 

δυνάμεις του εκάστοτε μαθητή, διδάσκει την πειθάρχηση  καθώς και την εκχώρηση 

του δικαιώματος να σκέφτεται κάποιος αυθεντικά και αυτεξούσια σε όποια  φωνή 

προσποιείται το δικό του εγώ. Κείμενα με παρόμοια λειτουργία (ΒΜ Γ΄ τ.1 σελ. 74 

Λέω τη γνώμη μου/ Υποστηρίζω τη γνώμη μου με επιχειρήματα/ Καταλήγω σ’ ένα 

συμπέρασμα), (ΤΕ Γ΄ τ. α΄ σελ. 61  Βελτιώνω το γραπτό μου ( Βάζω τίτλο, 

Φροντίζω να γράψω κατανοητά, Γράφω αυτά που ζητάει το θέμα, Δίνω τις 

πληροφορίες  Προσέχω ορθογραφία και εμφάνιση γραπτού, Χρησιμοποιώ παραγράφους 

/ΤΕ Γ΄ τ. α΄ σελ. 61 παρόμοιες οδηγίες αλλά  σε μορφή ερώτησης/ Το παιδί 

φαντάζεται τον εαυτό του να λειτουργεί ως ελεγκτής που  αξιολογεί  ποιοτικά προϊόν 

σε γραμμή παραγωγής εργοστασίου. Ακόμη και η υιοθέτηση ακριβώς αυτής της 

ορολογίας : « Παραγωγή λόγου», παραπέμπει σε διείσδυση του λόγου της αγοράς σ’ 

αυτόν της εκπαίδευσης, το φαινόμενο της αναπαράστασης του πεδίου της 

εκπαίδευσης με όρους δανεισμένους από άλλο πεδίο κοινωνικής πρακτικής 

(οικονομία). Ο παράγοντας που διαμορφώνει αρνητικές συνθήκες για την πρόσληψη 

αυτής της αξιοποίησης του α΄ προσώπου είναι η  συσσώρευση της χρήσης μέσα στην 

ίδια δραστηριότητα που την κάνει να φαίνεται πιο περίπλοκη και πιο απαιτητική απ’ 

ό,τι  είναι. Αυτή η σωρευτική χρήση με στόχο την αυτορρύθμιση απ’ την πλευρά του 

παιδιού τόσων παραμέτρων καταλήγει να είναι εξουθενωτική διαδικασία που 

προξενεί αποστροφή  κι όχι διαδικασία που οδηγεί σε επίγνωση. 

Στοιχεία του καταστασιακού, του γνωσιακού αλλά και του γλωσσικού 

περικειμένου
11

 είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε διαφορετική αξιολόγηση της ίδιας ή 

φαινομενικά παρόμοιας γλωσσικής επιλογής – εδώ του α΄προσώπου.  

β) Στους τίτλους των ασκήσεων· 

                                                           
11

 Καταστασιακό περικείμενο·τα άμεσα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής περίστασης κατά 

την παραγωγή και κατανάλωση ενός κειμένου(μετέχοντες, τόπος, χρόνος, σκοπός κλπ.)/ 

Γνωσιακό περικείμενο· γνώσεις και λογικές συνεπαγωγές με τις οποίες συνδέεται η παραγωγή 

και η πρόσληψη του κειμένου/Γλωσσικό περικείμενο· τι προηγείται και τι έπεται κατά τη 

γλωσσική δραστηριότητα. 
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( Ξεκλειδώνω το κείμενο, Παίζω με τις λέξεις, Παρατηρώ και μαθαίνω, 

Γράφω σωστά )Γλώσσα Γ΄ · Οι απλές προτάσεις καθώς επαναλαμβάνονται στους 

τίτλους καθημερινά και σε βάθος χρόνου, αποκτούν την ισχύ ουσιαστικών , γιατί  

στην ουσία χαρακτηρίζουν την άσκηση με τρόπο αδιαφοροποίητο και υπαγορεύουν 

ομοειδή καθημερινά αντιμετώπιση από τον μαθητή-αναγνώστη (ατομική 

ενεργοποίηση αντίστοιχων κατά περίπτωση στρατηγικών προσέγγισης) δομώντας 

σταθερές κατηγορίες ασκήσεων και καταμερισμό περιοχών στην ολότητα της 

γλώσσας που είναι  ξεκάθαρα διακριτές μεταξύ τους (προφορική έκφραση/  

γραμματική/ λεξιλόγιο/ ορθογραφία).  Το κείμενο σε α΄ πρόσωπο καταφέρνει να 

εκμηδενίσει την παρεμβολή του δασκάλου· υπάρχει ο μαθητής ως ατομική συνείδηση  

και απέναντί του το κείμενο - χωρίς ενδιάμεσες φωνές. Είναι μια τακτική που θα 

ταίριαζε περισσότερο σε διδακτικό εγχειρίδιο, κατάλληλο γι’ ατομική μελέτη παρά σε 

σχολικό ( γιατί αγνοεί ηθελημένα τη δυναμική της τάξης που περιέχει συμμαθητές 

και δασκάλους, αλλά και τον δηλωμένο επικοινωνιακό χαρακτήρα των ‘νέων 

βιβλίων’). Η ένσταση αφορά στο γεγονός ότι διαμορφώνει μια ατομοκεντρική και 

«εγωιστική», εσωστρεφή στάση του μαθητή προκειμένου να συναντηθεί με τη γνώση 

- μέσα όμως σ’ ένα περιβάλλον που αντιστρατεύεται αυτή την επιλογή. Εκτός κι αν 

θεωρήσουμε τους άλλους ως παρεμβολές, ως εμπόδια στη γνώση- κάτι εντελώς 

αντίθετο με τις κοινωνικές θεωρίες της μάθησης που αποδέχεται το ΔΕΠΠΣ. Η 

ένσταση αυτή γίνεται διπλή, αν σκεφτεί κανείς ότι με τη σταθερή επαναφορά των 

τίτλων σ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ο μαθητής μαθαίνει να εστιάζει διαρκώς στον 

εαυτό του. Η δικαιολογία περί της απόκτησης αισθήματος προσωπικής ευθύνης απ’ 

την πλευρά του κάθε μαθητή, έχει τον αντίλογο ότι κι αυτή (η ευθύνη) έχει νόημα να 

ορισθεί σε συνάρτηση με ανθρώπους στο παρόν κι όχι απρόσωπα και γενικευτικά. 

Τα παραδείγματα που παρατέθηκαν δείχνουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών για 

όποιον δοκιμάζει να καταπιαστεί με το ζήτημα της αναπαράστασης της εκπαίδευσης 

μέσα από τα  σχολικά εγχειρίδια. Κι επειδή είναι δύσκολο να  εντοπίσει κανείς ποια 

στοιχεία στο φαινόμενο της εκπαίδευσης δεν είναι φυσικά ( π.χ. η παροχή της από τα 

σχολεία/ η ηλικιακή κατανομή των τάξεων/ το ότι ο εκπαιδευτής ασκεί ηγεμονικό 

ρόλο), αλλά διαστρωματώσεις από φυσικοποιημένες επικαθίσεις ιδεολογικής 

προέλευσης, καταλληλότερες είναι οι μελέτες  που ορίζουν ως αφετηρία όχι το 

περιεχόμενο και τις ιδέες αλλά το μικροεπίπεδο του κειμένου και που υποψιάζουν 

όποιον ψάχνει  μέσω της ανάλυσης της λέξης ή της πρότασης κάθε κειμένου σχετικά 
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με τα κίνητρα και τις ιδέες του παραγωγού , όπως άλλωστε θα φανεί και στην θεωρία 

του  Fairclough.  

5.3  Το τρισδιάστατο μοντέλο ανάλυσης λόγου 

Ο Fairclough προτείνει τρία επίπεδα ανάλυσης, ώστε να συνδεθεί το μικρο-

επίπεδο γλωσσικής χρήσης με το μακρο-επίπεδο των υποκειμενικών σχέσεων 

εξουσίας στην κοινωνία, μέσω των πρακτικών λόγου (μέσο-επίπεδο)  από τις οποίες 

αντλούν οι παραγωγοί των κειμένων. Έτσι ο λόγος μελετάται: 

α) ως κείμενο με την αξιοποίηση της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας 

του Halliday για αναλυτικό πλαίσιο και με βάση τις επιλογές  λεξιλογίου,  

γραμματικής, κειμενικής δομής  (περιγραφική ανάλυση),  

β) ως πρακτική λόγου ή ρηματική πρακτική συνδέοντας το κείμενο με όλα τα 

περικειμενικά στοιχεία (ερμηνευτική ανάλυση) και  

γ) ως κοινωνική πρακτική (επεξηγηματική ανάλυση) συνδέοντας τις 

αναπαραστάσεις που οικοδομεί ένα κείμενο με την ιδεολογική επίδραση που έχουν 

στην κοινωνία .
12

  Το τρισδιάστατο αυτό πρότυπο απεικονίζεται στο Σχ. 1, σελ.36  

και προσφέρει ένα πλαίσιο για την πραγματοποίηση εμπειρικών ποιοτικών ερευνών 

σε  θέματα επικοινωνίας και κοινωνικής της οργάνωσης. Κάθε ανάλυση λόγου ενός 

επικοινωνιακού συμβάντος οφείλει να εξετάζει και τις τρεις διαστάσεις εστιάζοντας 

στα γλωσσικά χαρακτηριστικά του κειμένου, στις διαδικασίες που συνδέονται με την 

παραγωγή και την κατανάλωσή του και στην ευρύτερη κοινωνική πρακτική όπου 

ανήκει το επικοινωνιακό συμβάν. 

Και αν η κειμενική ανάλυση , αντιμετωπίζοντας σκόπιμα το κείμενο με εργαστηριακό 

τρόπο, αναφέρεται  στο λεξιλόγιο, την γραμματική, τη σύνταξη και τη συνοχή των 

προτάσεων που επιλέχθηκαν να  το υλοποιήσουν,  η  ερμηνευτική ανάλυση περιγράφει 

το κείμενο ως  ομιλία που εκφωνείται σε συγκεκριμένο πλαίσιο και η οποία 

απευθύνεται στους αποδέκτες που η ίδια ορίζει. Η ερμηνευτική ανάλυση, δηλαδή, 

στρέφει τον φακό στο περικείμενο . 

                                                           
12

 Στάμου Αναστασία,2014, Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ 

ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · στο ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ, Θεωρία και εφαρμογές, Αθήνα, εκδ. νήσος  
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Η ερμηνευτική ανάλυση αναφέρεται στην επικοινωνιακή περίσταση, στους 

συμμετέχοντες, στις διαδικασίες, στην αποσαφήνιση των συνθηκών πρόσληψης του 

κειμένου, στους λόγους και τα είδη που επιστρατεύει το ίδιο το κείμενο για να 

ερμηνευθεί αλλά και στους λόγους και τα είδη που είναι πιθανό να επιστρατεύουν οι 

αναγνώστες για να το «καταναλώσουν» και να το ερμηνεύσουν. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 1  Το τρισδιάστατο πρότυπο κριτικής ανάλυσης λόγου του Fairclough ( 1992 ) 

Έτσι ο αναγνώστης που παρατηρεί την διείσδυση του νεοφιλελεύθερου λόγου την 

εκπαίδευση είτε θα το θεωρήσει φυσικό και θα δεξιωθεί μ’ ενθουσιασμό τα σχετικά 

με καταναλωτικά προϊόντα πρωτοκείμενα (διαφημίσεις, ετικέτες προϊόντων, 

προβλήματα που επιφυλάσσουν για τον μαθητή τον ρόλο του αγοραστή, συνταγές 

από βιβλία μαγειρικής) που βρίσκονται ενταγμένα στα σχολικά εγχειρίδια 

αξιοποιώντας τα για να τα επενδύσει με τις σχετικές θεωρίες και σημασίες αν ο λόγος 

αυτός σφραγίζει τα κείμενα της πολιτικής και κοινωνικής εμπειρίας του · κάτι που δε 

θα συμβεί με όσους είναι εξοικειωμένοι με τον ριζοσπαστικό λόγο. Αυτοί θα 

προσπαθήσουν ν’ απαξιώσουν τα συγκεκριμένα πρωτοκείμενα , πιθανόν να τα 

επικρίνουν επισημαίνοντας ότι και τα περικειμενικά στοιχεία είναι κείμενο και 

μπορούν ν’ αλλάξουν την οπτική του αναγνώστη (  το ότι στην ζωή π.χ. τυπικά δεν 

προσλαμβάνουμε τα κείμενα για να διδαχθούμε τις εγκλίσεις είναι ένα λογικό 

επιχείρημα) .
 13

  Οι λόγοι που διατρέχουν ένα κείμενο μας αναγκάζουν να στρέψουμε 

                                                           
13

 «Θες να μάθεις Γραμματική; Μάθε να μαγειρεύεις! ΄Ετσι θα μάθεις την Προστακτική! 

Εξωφρενικό; Μπα! Είναι η επίσημη πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για να μάθουν 

12χρονα παιδιά γράμματα. Και για να μην αφήσει αμφιβολίες για το αθώο του πράγματος, 

παραθέτει κάτω από κάθε συνταγή που «διδάσκει» την ... Προστακτική, τα πλήρη στοιχεία της 
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την προσοχή στο περικείμενο δηλαδή στον τόπο, τον χρόνο, τους συμμετέχοντες, τον 

σκοπό της επικοινωνίας· επίσης στην εμπειρική αξιολόγηση της επικοινωνιακής 

περίστασης απ’ την πλευρά των συμμετεχόντων στο επικοινωνιακό γεγονός. Έτσι ένα 

κείμενο ζητά να εξηγηθεί και να ερμηνευθεί στο πλαίσιο γλωσσικών συμβάσεων που 

έχει το ίδιο επιλέξει: συγκεκριμένο ύφος, κειμενικό είδος και τάξη λόγου όπου 

τοποθετείται παραπέμποντας σε συγκεκριμένη κοινωνική πρακτική. Ο βαθμός 

εμπειρίας αυτής της πρακτικής και οι εμπειρίες σύγχρονων και προγενέστερων 

κειμένων καθορίζουν  τελικά την ερμηνεία που θα του αποδοθεί.    

Κάθε κείμενο σ’ αυτό το πλαίσιο ανοίγει διάλογο όχι μόνο με τα 

προγενέστερα αλλά και με όσα υπολογίζει ότι θ’ ακολουθήσουν τη δική του 

«εκφώνηση» και γίνεται ένας κρίκος σε μια διακειμενική αλυσίδα, άλλοτε 

ενσωματώνοντας φανερά κάποια προγενέστερα και παραπέμποντας σ’ αυτά με τρόπο 

πρόδηλο ( καταφανής διακειμενικότητα– manifest intertextuality) κι άλλοτε 

οικειοποιούμενο ευρύτερες γλωσσικές συμβάσεις (λόγους- ύφος- κειμενικά είδη) που 

δεν προσδοκά κανείς να βρίσκονται στο δικό του ρηματικό πεδίο (συστατική 

διακειμενικότητα–constitutive intertextuality). πρβλ. διαφήμιση απορρυπαντικού με 

όρους επιστημονικούς. Έτσι αυτοκατασκευάζονται τα κείμενα ως υπερκείμενα που 

αιφνιδιάζουν με τις διακειμενικές και τις διαρρηματικές παραπομπές τους 

προσπαθώντας να πολλαπλασιάσουν τα νοήματά τους και να επιτύχουν 

επικοινωνιακούς ή και άλλους άρρητους στόχους.  

Κατά τον Fairclough, μέσα από τη γλωσσική καινοτομία την οποία καθιστά 

δυνατή η διακειμενικότητα αναδεικνύεται ο ρόλος του λόγου ως φορέα κοινωνικής 

αλλαγής και όχι μόνο ως μέσου κοινωνικής αναπαραγωγής
14

. 

Η επεξηγηματική ανάλυση τέλος αναφέρεται στις εξωτερικές σχέσεις του 

κειμένου με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, δηλαδή την ιδεολογική επίδραση 

που έχει ένα κείμενο στην κοινωνία μέσα από τις αναπαραστάσεις του κόσμου που 

οικοδομεί.( ό.π. 2014) Εδώ γίνεται αναφορά στην κοινωνική μήτρα του λόγου που 

καθορίζει τη γένεση του κειμένου και που μπορεί να υποστεί στη συνέχεια 

                                                                                                                                                                      
μαγείρισσας, όπως και το εκδοτικό οίκο που κονομάει από τις συνταγές.» 

https://www.rizospastis.gr/storyGrouping.do?format=detail&grouping=15 
14

 Στάμου Αναστασία,2014, Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · στο ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ, Θεωρία και εφαρμογές, 

Αθήνα, εκδ. νήσος σελ.168 

  

https://www.rizospastis.gr/storyGrouping.do?format=detail&grouping=15
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τροποποίηση εξαιτίας της παρουσίας του. Οι πρακτικές λόγου συνδέονται έτσι με τις 

κοινωνικές δομές και με τις σχέσεις εξουσίας που τις υποστηρίζουν. Η επεξηγηματική 

ανάλυση στηρίζεται στον Althusser και τη θεωρία του για την Ιδεολογία και την 

υλική της φύση , στον Gramsci και τη σύλληψή του για την Ηγεμονία ως συναινετική 

μορφή άσκησης της εξουσίας και στον Foucault τόσο και την ανάλυση του για τον 

δια του λόγου σχηματισμό των αντικειμένων και των υποκειμένων όσο και για τη 

διαπραγμάτευση των σχέσεων εξουσίας μέσω του λόγου.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο το τρισδιάστατο μοντέλο του Fairclough συνδυάζει τρεις 

διαφορετικές προσεγγίσσεις για τα κείμενα: την κειμενική –γλωσσολογική με την 

κοινωνιολογική και τέλος την μικροκοινωνιολογική. 

5.4  Ο ρόλος της συστημικής – λειτουργικής γλωσσολογίας του Halliday  

στην Κριτική Ανάλυση Λόγου  του Fairclough 

 Η αφετηρία κάθε γλωσσικής έκφρασης βρίσκεται στο περικείμενο που 

περιλαμβάνει το για τι γίνεται λόγος (πεδίο) τις σχέσεις των συμμετεχόντων (τόνος) 

και ποιο μέσο προφορικό ή γραπτό χρησιμοποιείται (τρόπος-μέσο). Το περικείμενο 

καθορίζει το σημασιολογικό επίπεδο που με τη σειρά του καθορίζει το 

λεξικογραμματικό επίπεδο. Το λεξιλόγιο, η γραμματική, η συνοχή και η δομή των 

κειμένων εξετάζονται και επίσης ερμηνεύεται η επιλογή συγκεκριμένων τύπων 

μεταβατικότητας και τροπικότητας.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο κατά τη γλωσσική χρήση σύμφωνα με τον Halliday 

επιτελούνται τρεις λειτουργίες: η αναπαραστατική με την οποία κατασκευάζεται μια 

εκδοχή της πραγματικότητας, η διαπροσωπική με την οποία ο παραγωγός του λόγου 

διεπιδρά με τον αναγνώστη- ακροατή και η κειμενική μέσω της οποίας η πληροφορία 

οργανώνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο.  

Η σύνδεση του λεξικογραμματικού επιπέδου με τα πράγματα (περικειμενικό 

πλαίσιο) γίνεται με την επιλογή του συστήματος σημασιών που είναι επιλογή 

ρηματικών  πρακτικών, όπως φαίνεται στο σχ. 2  της σελ. 39.  
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ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Πεδίο 
Αναπαραστατική 

( ideational function) 
Σύστημα μεταβιβαστικότητας  

Τόνος 
Διαπροσωπική 

(interpersonal function) 
Σύστημα τροπικότητας 

Τρόπος 
Κειμενική 

(Textual function) 

Σύστημα θέματος-ρήματος 

(λειτουργική προοπτική) 

Σχ. 2  (  τροποποιημένο από Λύκου 2012 ) 

6. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1 Το είδος της έρευνας
15

  

 

Η παρούσα έρευνα είναι κυρίως ποιοτική, αφού αναφέρεται στην προσπάθεια 

περιγραφής, ανάλυσης και κατανόησης μιας κοινωνικής σχέσης ( της παιδαγωγικής) 

όπως αυτή υλοποιείται στην κοινωνική διαδικασία της εκπαίδευσης των μαθητών 

μέσα από τα σχολικά κείμενα. Η ποιοτική προσέγγιση είναι διερευνητική μέθοδος 

που στοχεύει σε πρώτο επίπεδο  στην κατανόηση. 

Η δειγματοληψία του υλικού - όπως εξηγήθηκε αμέσως πριν - υπήρξε 

σκόπιμα προσανατολισμένη σε υλικό που κανονικά δεν αναμενόταν να διαθέτει 

χαρακτηριστικά που θα επαληθεύσουν την υπόθεση· κι αυτό για την αποφυγή 

μεροληψίας. Για τον ίδιο λόγο στις περιπτώσεις που φαίνεται να επαληθεύεται η 

υπόθεση, πραγματοποιείται προβολή και σε άλλα δείγματα υλικού (βλ. Γλώσσα Γ΄ 

δημοτικού), προκειμένου να ελεγχθεί η τάση. 

Αναλύοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις σχολικών κειμένων ( μελέτη 

περίπτωσης)  που η δηλωμένη λειτουργία τους είναι να διδάξουν σε μαθητές 

γνωστικά αντικείμενα και χρησιμοποιώντας έτοιμες  κατηγορίες δανεισμένες από τη 

γλωσσολογική  θεωρία του Halliday (δείξη προσώπου/ πράξεις λόγου/ διαδικασίες 

στις οποίες συμμετέχουν τα υποκείμενα ) που περιγράφουν πόσες και ποιες 

λειτουργίες επιτελεί κάθε γλωσσική έκφραση και με ποιους τρόπους,  παρατηρούμε 

                                                           
15

 http://www.ucy.ac.cy/pakepe/el/research-services/research-kind 
 

http://www.ucy.ac.cy/pakepe/el/research-services/research-kind
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τον τρόπο υλοποίησης των κατηγοριών στα  επιλεγμένα σχολικά κείμενα και 

ταξινομούμε, αναλύουμε και ερμηνεύουμε τα ευρήματα , ώστε να εξαχθούν 

συμπεράσματα που  να εξακριβώνουν παράλληλους σκοπούς  των κειμένων -  ρητούς 

και υπόρρητους.  

Μια ήπια ποσοτική θεώρηση προσφέρει στην κατεύθυνση της ενίσχυσης μιας 

ερμηνείας έναντι μιας άλλης, με την έννοια ότι η ποσοτική συσσώρευση όμοιων 

μεταξύ τους επιλογών στα κείμενα  υπαγορεύεται από κάποιον σκοπό του κειμένου 

που, εφόσον επιλέγει να μείνει άρρητος, παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να  

τον  εικάσει και να τον ερμηνεύσει χρησιμοποιώντας τα δηλωμένα εργαλεία της 

έρευνάς του. 

Η έρευνα ξεκινά από βάση κειμενική, δηλαδή τις συγκεκριμένες 

λεξικογραμματικές επιλογές των σχολικών κειμένων, διαμέσου των οποίων επιλογών 

διαπιστώνει συγκεκριμένο ιδεολογικό προσανατολισμό των κειμένων  και τελικά τα 

αξιολογεί ως προς τη συνάφεια των ιδεών που τα διατρέχουν  με τις δηλωμένες αξίες 

και ιδέες των θεσμικών κειμένων – τα οποία κλήθηκαν να υπηρετήσουν.  

Τέλος εξάγονται συμπεράσματα και διατυπώνεται ο σχετικός προβληματισμός 

που προκύπτει από τις διαπιστώσεις της έρευνας. 

   

6.2 Επιλογή μεθοδολογίας 

Η κριτική ανάλυση λόγου είναι μία ποιοτική ανάλυση δεσμευμένη σε 

συγκεκριμένη θεωρητική- επιστημολογική θέση. Πρόκειται για ανάλυση με  αναφορά 

στη θεωρία του Fairclough  όπως αποτυπώνεται στο τρισδιάστατο μοντέλο ανάλυσης 

που  αυτός προτείνει, με χρήση εργαλείων που προέρχονται από την Συστημική 

Λειτουργική Γραμματική του Halliday η οποία και χρησιμοποιείται ως πόρος για την 

συγκεκριμένη κειμενική ανάλυση.  Η βούληση που υπάρχει για την εφαρμογή της 

θεωρίας είναι να  τηρηθεί μία προσέγγιση απαγωγική
16

, ξεκινώντας δηλαδή από ένα 

                                                           
16

 Γ. Πυργιωτάκης & Χρ. Θεοφιλίδης (επιμ.) Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές 

Επιστήμες και στην Εκπαίδευση. Συμβολή στην επιστημολογική θεωρία και την ερευνητική 

πράξη. Αθήνα: Πεδίο. 2015. Σελ. 473-498/ https://pdflegend.com/download/-amp-2015-473-

498-_59fa42a1d64ab23ff0d56f85_pdf,  προσπελάστηκε Δεκέμβρη 2017 

 

https://pdflegend.com/download/-amp-2015-473-498-_59fa42a1d64ab23ff0d56f85_pdf
https://pdflegend.com/download/-amp-2015-473-498-_59fa42a1d64ab23ff0d56f85_pdf
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θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο που μας παρέχει κατηγορίες προσέγγισης του 

υλικού, θα προσπαθήσουμε να ταξινομήσουμε τα δεδομένα βάσει του συστήματος 

της θεωρίας ενσωματώνοντας ταυτόχρονα στοιχεία που παρέχει η οργάνωση των 

δεδομένων στα θεωρητικά εργαλεία,  ώστε να αποδώσουν πιθανές νέες παραμέτρους. 

Τέλος η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα γίνει στο πλαίσιο των κοινωνικών θεωριών 

που αναφέρθηκαν ( Foucaut, Gramsci, Althusser). 

 

6.3  Καθορισμός ειδικού θεωρητικού πλαισίου 

Σκοπός της ανάλυσης είναι να εντοπιστούν γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα 

που επηρεάζουν τη σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στον ίδιο και τον αναγνώστη 

μαθητή εξαιτίας της απόφασης  του πρώτου  να  ασκήσει με συγκεκριμένο τρόπο τον 

διδακτικό έλεγχο και να διαμοιράσει την ισχύ στην παιδαγωγική σχέση κατά την 

εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας.  Για τον σκοπό αυτό η  έρευνα θα βασιστεί στην 

ανάλυση της διαπροσωπικής λειτουργίας με εργαλεία τη "δείξη προσώπου" και τις " 

πράξεις λόγου", σύμφωνα με το μοντέλο της Συστημικής Λειτουργικής 

Γλωσσολογίας του Halliday. Επίσης ως προς την ιδεοποιητική λειτουργία , που 

νοηματοδοτεί - μέσω του συστήματος της μεταβιβαστικότητας - την εκπαίδευση ως 

κοινωνικό πεδίο, θα χρησιμοποιηθεί η ταξινόμηση των ρημάτων των κατευθυντικών 

πράξεων με αποδέκτη τον μαθητή με στόχο να διερευνηθεί σ’ έναν δεύτερο βαθμό αν 

η αντίληψη που προωθούν για τον τρόπο που ο μαθητής διεπιδρά με το αντικείμενο 

μάθησης είναι περιορισμένος ή διευρυμένος. Στην περίπτωση που διαφανεί ότι μόνον 

ένας τύπος διαδικασιών υπερέχει αυτό θα ερμηνευθεί ως απόπειρα περιορισμού του 

πεδίου δράσης του μαθητή από την πλευρά του συγγραφέα – αφού αυτός ορίζει το 

πεδίο ρηματικής δράσης του μαθητή και τον κατευθύνει σε συγκεκριμένου τύπου 

διαδικασίες.   
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Δείξη προσώπου:  

 Η δείξη ως γλωσσικό φαινόμενο παρέχει στοιχεία για τον τόπο, τον χώρο και 

τους συμμετέχοντες σ’ ένα γλωσσικό συμβάν. Συνδέει το γλωσσικό συμβάν με την 

«πραγματικότητα». Από το γενικό αυτό πλαίσιο η παράμετρος που θα αξιοποιηθεί 

εδώ είναι η δείξη προσώπου. Αναφέρεται στη χρήση συγκεκριμένων γλωσσικών 

στοιχείων που χρησιμοποιεί ο ομιλητής για να επισημάνει και να ταυτοποιήσει τους 

συνομιλιακούς ρόλους ( discourse roles ) δηλαδή ποιος είναι ο ομιλητής – ή ποιος 

επιθυμεί να φαίνεται ότι είναι -- ( αυτόκλητος, θεσμικός, κοινός)  και ποιος ο 

αποδέκτης του λόγου ( ενεργητικός ή παθητικός ακροατής, άτομο ή ομάδα).  Η δείξη 

προσώπου ρυθμίζει την εκφώνηση, ώστε να γίνει αποδεκτή με τον τρόπο που 

επιθυμεί ο ομιλητής/συγγραφέας κι εμπεριέχει δείκτες για τον επιθυμητό ακροατή ή 

αναγνώστη (βλ. σχετικά Μαρμαρίδου Σ., δείξη [deixis], http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=52 ). 

Η δείξη προσώπου αφορά στις αναφορές που γίνονται σ’ ένα κείμενο στον ομιλητή / 

συγγραφέα ή στον ακροατή / αναγνώστη. Αυτές οι αναφορές εκφράζονται με την 

επιλογή  προσώπου (α΄ β΄ γ΄), την επιλογή αριθμού (ενικού, πληθυντικού), τις 

προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες καθώς και  με τις καταλήξεις  ρημάτων  (π.χ. 

γράφω –εις –ει κτλ.). Η Morgan  π.χ. υποστηρίζει ότι η χρήση του πρώτου ενικού ή 

πληθυντικού προσώπου εκφράζει είτε την ατομική ενασχόληση του αναγνώστη είτε την 

επιθυμητή εμπλοκή του στη διαδικασία που εισάγει ο συγγραφέας και προωθεί ο 

δάσκαλος. (Γκολώνη Β. , Στάμου Α., Μια κριτική ανάλυση του λόγου του σχολικού 

βιβλίου της Στ΄ τάξης του δημοτικού για τις φυσικές επιστήμες: Κατασκευάζοντας 

παιδαγωγικές σχέσεις, σελ. 5 ). Καθώς η γλώσσα αποτελεί ένα δίκτυο ιδεολογικά 

καθορισμένων επιλογών και το νόημα διαμορφώνεται από τις επιλογές που γίνονται ή 

δε γίνονται από τους χρήστες της γλώσσας,  ένας παραγωγός κειμένου μπορεί να 

επιλέξει να συμπεριλάβει ή να αποφύγει δεικτικά στοιχεία προσώπου, ανάλογα με τη 

σχέση που επιθυμεί να οικοδομήσει με τον αποδέκτη. (Στάμου Α., Παρασκευόπουλος 

Σ., 2007,  Η κριτική επίγνωση της γλώσσας των περιβαλλοντικών κειμένων, 

kritiki.hpdst.gr/sites/kritiki.hpdst.gr/files/articles/kritiki_097-108.pdf ). Άρα και η 

απαλοιφή δεικτών προσώπου έχει την ερμηνεία της. 
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Πράξεις λόγου: 

Οι πράξεις λόγου αφορούν τι κάνουμε κάθε φορά με τη γλώσσα βάσει των 

εκφωνημάτων μας. Ο χρήστης  της γλώσσας θέλει να γίνει αντιληπτός και 

κατανοητός σε αυτούς που απευθύνεται, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει και κάποιο 

αποτέλεσμα.(Austin, 1962). Έτσι κάθε λεκτική πράξη εκτός από εκφώνημα με 

προσλεκτική  δύναμη ( πράξη που επιτελεί ο ομιλών ενώ λέει κάτι) αποτελεί και 

απολεκτική πράξη (επιφέρει συνέπειες στα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις πράξεις 

των ακροατών). Πράξεις που κάνουν οι ομιλητές μέσω της γλώσσας είναι οι ευχές, οι  

υποσχέσεις, οι διαταγές, οι χαιρετισμοί, οι προειδοποιήσεις και οι απειλές, οι 

προσκλήσεις και τα συγχαρητήρια, άλλοτε ρητά κι άλλοτε υπόρρητα – χωρίς ο 

ομιλητής να χρησιμοποιεί επιτελεστικό ρήμα που να εκφράζει τη γλωσσική πράξη. 

Το ίδιο εκφώνημα μπορεί να ερμηνευθεί ως διαφορετικά είδη γλωσσικών πράξεων. 

Οι αποφαντικές πράξεις ( = δηλώσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες) εκφράζουν την 

αντίληψη του ομιλητή για κάτι και προσανατολίζονται στον συντάκτη του κειμένου, 

ενώ οι κατευθυντικές προσανατολίζονται στον αναγνώστη από τον οποίο και ζητάμε 

κάτι ( υποδεικνύουμε, διατάζουμε, συνιστούμε). Μ’ αυτό το σκεπτικό οι πράξεις 

λόγου τοποθετούν τον συντάκτη και τον αποδέκτη του γλωσσικού μηνύματος σε 

συγκεκριμένους ρόλους. Στις μεν αποφαντικές ο συγγραφέας διαθέτει το γνωστικό-

πληροφοριακό πλεόνασμα (ποσοτικά) και ο αναγνώστης τοποθετείται σε συνθήκες 

γνωστικού ελλείμματος. Στις δε κατευθυντικές ο πομπός του μηνύματος ζητά από τον 

αναγνώστη να κάνει κάτι, άρα διαθέτει πλεόνασμα βούλησης.  Και στις δύο 

περιπτώσεις αυτός που συντάσσει και εκφωνεί το μήνυμα έχει την εξουσία. Οι 

κατευθυντικές όμως έχουν έντονο διαδραστικό χαρακτήρα καθώς συμπεριλαμβάνουν 

άμεσα  τον αποδέκτη στο πεδίο υλοποίησης  της βούλησης αυτού που συντάσσει το 

κείμενο ή στέλνει το μήνυμα. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αυτό που θα 

διερευνηθεί είναι  η λειτουργία των εγκλίσεων και των επιτελεστικών ρημάτων, ο 

ρόλος που επιτελούν ως προσλεκτικοί ενδείκτες. 

Παιδαγωγικές σχέσεις  - Περιχάραξη: 

Σ’ αυτό το πλαίσιο τα κείμενα που θα εξετασθούν  δημιουργούν συγκεκριμένου 

τύπου παιδαγωγικές σχέσεις που ρυθμίζονται από συνθήκες χαλαρής ή ισχυρής 
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περιχάραξης. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τους κανόνες ιεραρχίας οι παιδαγωγικές 

σχέσεις που εγκαθιστά το κείμενο της ορθογραφίας και η εισαγωγική δραστηριότητα 

των Μαθηματικών, μπορούν  να ειδωθούν είτε ως   σχέσεις υπεροχής του 

διδάσκοντα που αντιστοιχούν στην παρουσία υψηλής περιχάραξης  είτε  

ως σχέσεις συμμετοχής του μαθητή  που αντιστοιχούν σε χαλαρή περιχάραξη . 

Επειδή  η  γλώσσα  παίζει  λειτουργικό  ρόλο  στη  διαμόρφωση   του   κοινωνικού 

νοήματος για να διερευνήσουμε τις παιδαγωγικές σχέσεις ως προς το βαθμό 

περιχάραξης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες λεξικογραμματικές επιλογές.  

Έτσι: 

1. Το είδος της πρότασης όπως αντανακλάται στη χρήση της έγγκλισης   

και  

2. το πρόσωπο του ρήματος είναι κάποιες απ’ αυτές τις επιλογές. 

Το κείμενο των ασκήσεων που διερευνούμε ρυθμίζει τις συνθήκες μετάδοσης της 

σχολικής γνώσης και κατανέμει την εξουσία στους δύο βασικούς συντελεστές της 

διδασκαλίας. Κάποτε η κατανομή αυτή είναι απολύτως διακριτή και ξεκάθαρη – και 

τότε μιλούμε για υψηλή περιχάραξη – άλλοτε  όμως είναι άρρητη ή υπόρρητη και 

τότε μιλούμε για χαμηλή περιχάραξη. 

Το είδος της πρότασης ( κρίσεως, ερωτηματική,  προστακτική) αποτυπώνει σε έναν 

πρώτο βαθμό τη λειτουργία που επιτελεί αλλά συγχρόνως με τρόπο συχνά υπόρρητο 

κατανέμει την ισχύ στους συμμετέχοντες στην επικοινωνία.  Έτσι κατ’ αντιστοιχία οι 

προτάσεις κρίσεως  πληροφορούν έχοντας ως μέγιστη απαίτηση να λειτουργήσει ο 

αναγνώστης ως αποδέκτης ενεργοποιώντας πνευματικές διεργασίες κατανόησης, οι 

ερωτηματικές εκφράζουν απορία και ερώτηση προκειμένου να εγκατασταθεί μία 

σχέση επικοινωνίας του κειμένου/συγγραφέα/δασκάλου με τον αποδέκτη και οι 

προστακτικές προτάσεις  διατυπώνουν αιτήματα ή και προσταγές προς τον 

αναγνώστη /μαθητή . 

Σε κάθε περίπτωση όμως, η σχέση ανάμεσα στα τυπικά χαρακτηριστικά των 

προτάσεων και στις λειτουργίες που επιτελούν δεν είναι πάντα σταθερή και εξαρτάται 

από στοιχεία της περίστασης επικοινωνίας.  

Έτσι, μια πρόταση όπως η παρακάτω, που κανονικά έχει τα χαρακτηριστικά μιας 

πρότασης κρίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν να ήταν προστακτική πρόταση (αν 
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π.χ. την απευθύνει ο γονιός στον έφηβο που ετοιμάζεται για έξοδο: «...κι 

επιστρέφουμε πριν τις μία » ή « Γράφω σωστά»  {Γράφε σωστά} 

Μ’ αυτόν τον τρόπο  το είδος των προτάσεων μπορεί να συνδεθεί με τον βαθμό 

περιχάραξης  ως εξής: 

Η χρήση προστακτικών προτάσεων από τον συντάκτη του κειμένου αποτυπώνει το 

θεσμικό του δικαίωμα να προστάζει  (π.χ. αρμόδιος να δίνει οδηγίες) και  

προϋποθέτει την ύπαρξη αυστηρής  ιεραρχίας στο επίπεδο της  κοινωνικής πρακτικής 

μέρος της οποίας αποτελεί η εκφωνούμενη προσταγή (ως ρηματική πρακτική). Σ’ 

αυτή την περίπτωση η περιχάραξη είναι υψηλή και η παιδαγωγική σχέση δασκάλου 

μαθητή εμφανίζεται απολύτως πολωμένη, με την έννοια ότι ο πρώτος είναι το 

βουλητικό κέντρο απ’ όπου εκπορεύεται όχι μόνο η δράση αλλά ακόμη και η σκέψη 

του δεύτερου.  

 Εστιάζοντας στα είδη των προτάσεων  η έγκλιση και η ερώτηση κυρίως είναι δείκτες  

που αποτελούν την έκφραση της τροπικότητας και αποκαλύπτουν πώς 

αντιλαμβάνεται ο ομιλητής/συγγραφέας/διδάσκων  το περιεχόμενο της πρότασης που 

εκφωνεί.  

Η εργασία ωστόσο του Yule για τη γλωσσική ευγένεια και την αμοιβαία διαχείριση 

του κοινωνικού προσώπου ( Goffman) των συνομιλητών στη διάρκεια μιας 

συνομιλιακής διεπίδρασης  - τμήμα της οποίας αποτελεί το κείμενο των ασκήσεων
*1

 - 

αποκαλύπτει ότι και το πρόσωπο και ο αριθμός αποτελούν δείκτες που επιτρέπουν 

γλωσσικές επιτελέσεις που κινούνται ανάμεσα στην θετική ( της κοινωνικής 

εγγύτητας) και αρνητική ευγένεια ( της κοινωνικής απόστασης) και αγένεια ( επίθεση 

φιλίας  ψυχρή τυπικότητα). Εναπόκειται και πάλι στις επιλογές που κάνει ο 

συγγραφέας /διδάσκων αν το εκφώνημά του  θ’ αποτελέσει απειλή για το κοινωνικό 

πρόσωπο του μαθητή ή θα ακολουθηθεί μια στρατηγική προστασίας του κοινωνικού 

προσώπου του μαθητή /αναγνώστη. Και αυτές οι επιλογές διαμορφώνουν το βαθμό 

περιχάραξης με τις μέγιστες τιμές να βρίσκονται στις περιπτώσεις που το κοινωνικό 

πρόσωπο του μαθητή απειλείται . Υψηλή περιχάραξη σημαίνει μειωμένες επιλογές 

του δέκτη, ασθενής περιχάραξη συνεπάγεται ένα φάσμα επιλογών γι’ αυτόν. Όταν ο 

έλεγχος τόσο των διδακτικών κανόνων όσο και των ρυθμιστικών ανήκει ρητά στον 

μεταδότη η περιχάραξη είναι υψηλή , ενώ όταν δεν ανήκει ρητά, τότε δίνονται 
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επιλογές και δυνατότητα ελέγχου των κανόνων στον μαθητή και η περιχάραξη 

χαλαρώνει.       

7. ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΜ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ       

7.1  Δείξη προσώπου 

Είναι οφθαλμοφανές στο κειμενικό  υλικό της άσκησης «Γράφω σωστά» ( η 

πληθωριστική και αδιαφοροποίητη κατάχρηση του α΄ ενικού στον τίτλο θεωρείται 

ακριβώς λόγω της πανομοιότυπης διατύπωσης σ’ όλο το μήκος του βιβλίου 

συνώνυμη του ουσιαστικού «ορθογραφία» και δε σχολιάζεται) ότι το β΄ πρόσωπο 

του ενικού υπερισχύει συντριπτικά σε σχέση με άλλες εναλλακτικές. Η ποσοτική 

υπεροχή του είναι ολοφάνερη στο  σχετικό γράφημα (Γράφημα 1, σελ.47) όπου 

φαίνεται να καταλαμβάνει το 89% των εμφανίσεων. Αυτό για τον μαθητή σημαίνει 

ότι ο συντάκτης του εγχειριδίου  τού απευθύνει συνεχώς τον λόγο και εστιάζει  σ’ 

αυτόν. Το κείμενο γίνεται μεν διαδραστικό, αλλά  ο έλεγχος που ασκείται στον 

μαθητή είναι ασφυκτικός. Είναι σα να τίθεται ένα ζήτημα κρίσης αξιοπιστίας ως προς 

τις προθέσεις και τις δυνατότητες του μαθητή να εμπλακεί στη διδασκαλία και αυτή 

του η απροθυμία ή η ανικανότητα προκαλεί την διάθεση του συγγραφέα να εστιάζει 

ελεγκτικά σ’ αυτόν. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ο συγγραφέας εστιάζει τις 

αναφορές του σε έναν και μόνον  μαθητή. Πουθενά ο λόγος δεν παρεκκλίνει προς τον 

πληθυντικό αντιμετωπίζοντας την πιθανότητα να δει ο συγγραφέας την τάξη ως 

ομάδα. Ακόμη κι όταν υποδεικνύει στον μαθητή  να συνεργαστεί με συμμαθητή του 

το ζητά με τη χρήση  μιας επιρρηματικής φράσης με τυπική μορφή  { σε 

συνεργασία με τον διπλανό ή τη διπλανή σου} και ορίζει την υποχρέωση που αναθέτει 

αμέσως μετά {βρες} ως καθήκον ατομικό  : Η ορθογραφία είναι για τον συγγραφέα 

υπόθεση  κυρίως ατομική και στο πλαίσιο αυτό επιθυμεί την άμεση ενεργοποίηση 

των γνωστικών δυνάμεων του κάθε μαθητή χωριστά. Αυτή είναι και η μοναδική φορά 

που αποδίδεται στον μαθητή η ιδιότητα και του συμμαθητή. Η συστηματική αγνόηση 

του δυναμικού αυτού στοιχείου της ταυτότητας του μαθητή κάνει τη φωνή του 

βιβλίου να ηχεί παράταιρα σε μια σύγχρονη τάξη.  
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Γράφημα 1 

 

Το α΄ ενικό πρόσωπο στον τίτλο καθημερινά και στην εκφώνηση μίας μόνο άσκησης 

«Γράφω σωστά» παραπέμπει στον μαθητή και όχι στον συγγραφέα. Η χρήση αυτή 

επαληθεύει την ερμηνεία της   Morgan που υποστηρίζει ότι αφορά την ατομική 

ενασχόληση του αναγνώστη είτε την επιθυμητή εμπλοκή του στη διαδικασία που 

εισάγει ο συγγραφέας.  

 Ο συγγραφέας δύο μόνο φορές εστιάζει τον λόγο του και στον εαυτό του σε 

συνέργεια με τον μαθητή, χρησιμοποιώντας ως δείκτη το α’  πληθυντικό πρόσωπο 

που τον συμπεριλαμβάνει : «Ένα λεξικό μπορεί να μας βοηθήσει να ελέγξουμε 

ορθογραφικά λάθη» / «Για να γράψεις σωστά τα παραπάνω ρήματα, με τα οποία 

δίνουμε, οδηγίες πρόσεξε...». Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο διδακτικός έλεγχος 

μετριάζεται καθώς ο συγγραφέας εστιάζει σε κάποια κοινά στοιχεία της δικής του 

ταυτότητας με αυτή του μαθητή και τον φέρνει στη θέση του (να δώσει κι αυτός 

οδηγίες, θα ελέγξει και ο ίδιος λάθη). Και αυτή η  επιλογή για μείωση της 

περιχάραξης όμως μένει μετέωρη και ανενεργή λόγω της χαμηλής συχνότητας 

εμφάνισης.  

Το γ΄ πρόσωπο ενικού αναφέρεται σε κειμενικούς ήρωες που συναρτούν την άσκηση 

με το πρωτοκείμενο . Η συγκεκριμένη τακτική της αναφοράς στο πρωτοκείμενο 

προτείνεται από το κειμενοκεντρικό πλαίσιο που θέτει το ΑΠ. Και το γ΄ πληθυντικό  

λειτουργεί  με αντίστοιχο τρόπο. Είναι φανερό ότι η γλώσσα των ασκήσεων επιθυμεί 

την  απόσταση ανάμεσα στον συγγραφέα και τον μαθητή και τους διακριτούς ρόλους. 

Η μοναδική φορά που ο δάσκαλος υπάρχει πιθανότητα να χωρέσει σ’ αυτή τη σχέση 

α΄ ενικού 
1% 

β΄ ενικού 
89% 

γ΄ ενικού 
7% 

α΄ πληθυντικού 
1,5% 

γ΄ πληθυντικού 
1,5% 

α΄ ενικού 

β΄ ενικού 

γ΄ ενικού 

α΄ πληθυντικού 

γ΄ πληθυντικού 
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είναι στη χρήση του α΄ πληθυντικού σε επικάλυψη με τα πρόσωπα του μαθητή και 

του συγγραφέα.  Η αδιαφοροποίητη επικοινωνιακή τακτική της εστίασης στο β΄ 

πρόσωπο που ακολουθεί ο συγγραφέας έρχεται σε αντίθεση με τις επιδιώξεις του 

ΔΕΠΠΣ που επιθυμεί ο μαθητής ν’ αποκτήσει και να εφαρμόζει στρατηγικές 

επικοινωνιακής ευελιξίας. Να σημειωθεί ότι το β΄ πρόσωπο ενικού επικρατεί σε όλες 

τις ασκήσεις του βιβλίου της Γ΄ τάξης –ακόμη και σ’ αυτές που δεν σχετίζονται με 

την ορθογραφία. 

7.2  Πράξεις λόγου 

Στο 2
ο
 γράφημα είναι φανερό ότι ποσοτικά στο κείμενο υπερτερούν οι κατευθυντικές 

πράξεις 91%  σε σχέση με τις αποφαντικές. Οι αποφαντικές – ένα σύνολο 10 

προτάσεων έναντι 106 κατευθυντικών μεταφέρουν σε 7 περιπτώσεις παιγνιώδεις 

καταστάσεις στο πλαίσιο της άσκησης συναρτώντας την συγχρόνως με τα 

πρωτοκείμενα- στο πλαίσιο μιας ολιστικής θεώρησης της διδασκαλίας του γλωσσικού 

μαθήματος που συμφωνεί με το ΔΕΠΠΣ .  

 

 

Γράφημα 2 

Σε δύο μόνο περιπτώσεις οι αποφαντικές μεταφέρουν γνώση και  πληροφορία. Την 

πρώτη φορά ισοδυναμεί με πλάγια πρόταση με στόχο τη χρήση του λεξικού { Ένα 

λεξικό μπορεί να μας βοηθήσει να ελέγξουμε ορθογραφικά λάθη}· η απόφανση εδώ 

εμπλέκει μέσω της προσωπικής αντωνυμίας ισόποσα συγγραφέα-μαθητή –δάσκαλο 

οργανώνοντας ένα σημείο με πυκνό νόημα με άμεσο στόχο να συστήσει τη χρήση 

Κατευθυντ
ικές 91% 

Αποφαντικ
ές 9% 

Ποσοστά εμφάνισης 
πράξεων λόγου 

 

Κατευθυντικές  106 91% 

Αποφαντικές             
( γ΄εν. + α΄εν.) 

10 9% 

Σύνολο 116  
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ενός βιβλίου αναφοράς -όπως είναι το λεξικό- και σε συμβολικό επίπεδο για να 

αξιολογήσει ως θετική  την  αναγκαιότητα εφαρμογής διαδικασιών ελέγχου σε 

προϊόντα του ανθρώπινου μόχθου. Εδώ  η τροπικότητα της απόφανσης  είναι υψηλή, 

καθώς απουσιάζουν δείκτες τροπικοί. Το ρήμα {μπορεί} δεν έχει εδώ επιρρηματική 

σημασία, δεν ισοδυναμεί με το { ίσως} και εκφράζει δυνατότητα- βεβαιότητα. Την 

ανάγνωση αυτή ενισχύει η επιλογή του συγγραφέα αμέσως μετά να προκαλέσει  τον 

μαθητή  ν’ αξιολογήσει ο ίδιος  την βεβαιότητα της απόφανσης μέσω της χρήσης του 

λεξικού ως εργαλείου ελέγχου.  Την δεύτερη φορά  {Από τις παρακάτω σύνθετες 

λέξεις λείπει το α΄ συνθετικό} παρέχει στον μαθητή μια πληροφορία σημαντική, μια 

στέρεη βάση που θα τον βοηθήσει να μην παρερμηνεύσει το νόημα της άσκησης και 

να τη λύσει σωστά.  

Οι 7 αποφαντικές που εισάγουν παιγνιώδη τεχνάσματα προκειμένου να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών στην άσκηση ψεύδονται μετά 

βεβαιότητας π.χ.{ 2. Η γόμα έσβησε μερικά λόγια του Σωκράτη.../ 6. Το χιόνι σκέπασε 

ακόμη και τα γράμματα των λέξεων...βλ. παράρτημα υλικού 20/ 22/ 23/ 28/ 31 } και 

λειτουργούν επιτυχημένα. Εξακολουθούν όμως ν’ αντιπροσωπεύουν μόλις το 6 % του 

συνόλου των πράξεων. 

Το πλήθος όμως των κατευθυντικών πράξεων λόγου 96% με τη μορφή υποδείξεων 

(Γράφημα 3) δείχνουν υψηλή περιχάραξη και κορύφωση του διδακτικού ελέγχου από 

την πλευρά του κειμένου. Δείχνουν την βούλησή του συγγραφέα ν’ ασκήσει έλεγχο 

στον αναγνώστη. Κι επειδή ακριβώς αυτό γίνεται ρητά, αδικαιολόγητα και χωρίς τη 

χρήση οποιουδήποτε δείκτη μετριασμού όπως και χωρίς την αξιοποίηση τακτικών 

ευγένειας μοιάζει με αυταρχική επιβολή της θέλησης του κειμένου. Αυτή όμως είναι 

μια τακτική που αντίκειται στο αίτημα για αυτενεργό και συνεργατική μάθηση που 

διατρέχει το ΔΕΠΠΣ.   
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Γράφημα 3 

Άραγε αυτή η ιδιότητα του συγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου το κάνει αρεστό 

στην εκπαιδευτική κοινότητα; Άραγε αυτή η  αυταρχική τακτική του συγγραφέα 

διευκολύνει τον διδάσκοντα, άλλοτε να υιοθετήσει το προσωπείο του συγγραφέα 

μετακυλίοντας την ευθύνη της αυταρχικής επιλογής  στο εγχειρίδιο και αφήνοντας 

αλώβητη τη σχέση του με τους μαθητές του στο πλαίσιο της διδασκαλίας κι άλλοτε 

να κινηθεί κάπως πιο φιλελεύθερα απ’ ό,τι το ορατό στους μαθητές πλαίσιο του 

βιβλίου ορίζει;  Είναι επιθυμητά τα συμπτώματα που προξενεί ο υψηλός βαθμός 

περιχάραξης και διδακτικού ελέγχου στο σύγχρονο σχολείο; Είναι δίκαιο αυτό για 

τους μαθητές; Μήπως είναι άδικο και για τους δασκάλους να σύρονται στην αποδοχή 

και αναπαραγωγή της διαφοράς εξουσίας στις σχέσεις πομπού - δέκτη 

νομιμοποιώντας την  πρώτα ως σχολική και έπειτα ως  κοινωνική πρακτική; 

7.3 Μεταβιβαστικότητα 

Η εξέταση των ρημάτων των κατευθυντικών πράξεων φαίνεται στα γραφήματα  4 

(σελ.51) και 5 (σελ. 53). Στο ραβδόγραμμα ταξινομήθηκαν τα ρήματα κατά φθίνουσα 

σειρά εμφάνισης με στόχο να απεικονιστούν βασικές παράμετροι της δράσης που έχει 

σχεδιάσει ο συγγραφέας για τον μαθητή. Κατά μία έννοια τα ρήματα που επιλέγει ο 

συγγραφέας συγκροτούν το ιδανικό υποκείμενο (μαθητή) για να εκπληρώσει τη 

δραστηριότητα     «Γράφω σωστά». Επομένως η ομαδοποίησή τους σύμφωνα με το 

94% 

2% 

2% 
2% Υποδείξεις   Προστακτική 

β΄ενικό/5  ενεργητικές 
μετοχές/1 α΄ενικό οριστικής 
(αντικαθιστώ) 

Υποδείξεις  
Υποτακτική/β΄πρόσωπο 

Αιτήματα Ερωτήσεις 
β΄πρόσωπο 

Προτάσεις Οριστική  1 
β΄ενικό+ 1 γ΄ενικό 
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μοντέλο που προτείνει ο Halliday για τον προσδιορισμό της φύσης των διαδικασιών 

θα δώσει μία εικόνα για τη φύση των ενεργειών που πρέπει να κάνει ο μαθητής ώστε 

να εμπλακεί  με τον ιδανικό – κατά τον συγγραφέα τρόπο- στη διαδικασία της 

μάθησης στο πλαίσιο της  συγκεκριμένης άσκησης. Ο Halliday αναγνωρίζει 

διαδικασίες υλικές- πρακτικές ( διαδικασίες του κάνω που επιφέρουν αλλαγές στον 

κόσμο), νοητικές  (π.χ. φαντάζομαι, βλέπω, αγαπώ) , συσχετιστικές που δηλώνουν 

σχέσεις συμβολικού τύπου ανάμεσα σε οντότητες, λεκτικές, συμπεριφορικές ( 

αναπνέω, χαμογελάω κτλ.) και υπαρκτικές.         

Ραβδόγραμμα · ρήματα  των πράξεων κατά φθίνουσα σειρά εμφάνισης 
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Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται οι 

μαθητές είναι κυρίως υλικές-πρακτικές  σε ποσοστό 64% (γράφημα 5 ,σελ. 52) ακόμη 

κι αν  αποφασίσουμε να θεωρήσουμε την αντιγραφή, αντί για μικτή, νοητική 

διαδικασία (9%). Ακολουθούν   συγκεκριμένες νοητικές διαδικασίες του τύπου 

«θυμήσου/παρατήρησε/πρόσεξε/έλεγξε/βρες κ.τ.λ.». αυτές οι  επιλογές ρημάτων όμως 

αναπαριστούν την ορθογραφία ως περισσότερο υλική και λιγότερο νοητική εμπειρία. 

Είναι δυνατόν η αναπαράσταση αυτή να  επηρεάζεται από την έντονη 

κατευθυντικότητα των κειμένων,  μολονότι η δεύτερη  κανονικά,  σχετίζεται με το 

ρυθμιστικό πεδίο και θεωρείται ότι δεν επιδρά  στο διδακτικό. Αν όμως δοκίμαζε το 

κείμενο μένοντας στον ίδιο βαθμό ρυθμιστικό να εντοπίσει την προσοχή στα κομβικά 

μορφολογικά σημεία (θεματικά και καταληκτικά),  να διευκολύνει στη σύναψη 

λογικών αλληλουχιών, να ζητήσει από τους μαθητές να παρακολουθήσουν και να 

εξηγήσουν την πορεία που τους οδηγεί στις ορθογραφικές επιλογές τους- να 

αναπτύξουν δηλαδή στρατηγικές εντοπισμού στα σχετικά, στρατηγικές 

κωδικοποίησης και ανάκλησης πληροφοριών, μεταγνωστικές στρατηγικές, τότε η 

πίεση στους μαθητές θα προερχόταν τόσο από τον έλεγχο στον διδακτικό μηχανισμό 

όσο και από την κατευθυντικότητα στον ρυθμιστικό. Είναι πιθανό η επίγνωση αυτού 

του γεγονότος να οδηγεί τελικά την συγκεκριμένη άσκηση στο να πάρει τον 

χαρακτήρα της εμπέδωσης ορθογραφίας κι όχι της διδασκαλίας ορθογραφίας. Γι’ 

αυτό κινητοποιεί με γενικές προσταγές τη βούληση του μαθητή για παραγωγή έργου  

σε ατομικό επίπεδο ελπίζοντας ότι αυτός θα επιτύχει την ορθή γραφή στηριγμένος 

είτε  στη βραχυπρόθεσμη μνήμη (θυμήσου τις λέξεις/αντίγραψε, παρατήρησε) είτε 

στην επιτυχή εμπλοκή του σε μια ακολουθία διδακτικών δραστηριοτήτων που έχουν 

προηγηθεί της σταθερά καταληκτικής ορθογραφικής άσκησης. Όμως η αυστηρή 

ταξινόμηση της άσκησης ως «γράφω σωστά»  έχει τις συνέπειές της στην ιδέα που 

σχηματίζει και ο μαθητής για την ορθογραφία. Τα ρήματα που παραπέμπουν σε 

παρατήρηση αποτελούν τελικά το + 30% του συνόλου ( βλ. γράφημα 4 ·Αντίγραψε, 

βάλε σε αλφαβητική, παρατήρησε, βρες, διόρθωσε, υπογράμμισε το κομμάτι που 

είναι ίδιο ) και οδηγούν το παιδί να θεωρεί ότι αρκεί να παρατηρεί  το εμπειρικό 

κειμενικό υλικό για να γράψει σωστά. Επίσης ορθογραφώ –για τη συγκεκριμένη 

άσκηση-σημαίνει τονίζω σωστά όταν γράφω και συμπληρώνω. Το υπόλοιπο + 41 % 

είναι οι γενικευτικές προσταγές [γράψε στίχους/λόγια , συμπλήρωσε 

γράμματα/λέξεις) που καθόλου δε διαφωτίζουν το πώς. Το συμπέρασμα είναι: βλέπε, 

παρατήρησε, θυμήσου και θα γίνεις ορθογράφος. Είναι η ορθογραφία που βασίζεται 
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στην εμπειρία , στην αυθόρμητη κατάρτιση ενός οπτικο-ορθογραφικού νοητικού 

λεξικού και στηρίζεται στην απομνημόνευση,  την εργασιακή μνήμη και τη  μίμηση. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνοψίζει το νόημα της ορθογραφίας στην επίτευξη 

της σωστής γραφής, δηλαδή αντιμετωπίζει την ορθογραφία όχι ως αντικείμενο προς 

διδασκαλία, αλλά ως αποτέλεσμα προηγηθείσας διδασκαλίας ή γλωσσικής εμπειρίας 

και ως αξιολόγηση τους. Δεν είναι τυχαία η χρήση «οι μαθητές ασκούνται». Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν διδάσκει αλλά ασκεί. 

 βλ. βιβλίο δασκάλου  Γ΄ τάξης ·

  

 

Γράφημα 5 Διαδικασίες που αναπαριστούν τα ρήματα 

Στην ουσία το διδακτικό πεδίο επηρεάζεται από την αγωνία του κειμένου διαρκώς να 

προτρέπει τα παιδιά να γράφουν και να συμπληρώνουν τις κενές γραμμές ώστε να 

γεμίσουν. Τα παιδιά όμως έτσι κι αλλιώς έχουν υλική αντίληψη για τον γραπτό λόγο 

(βλ. «Πόσες σειρές;», είναι μια συνηθισμένη ερώτηση όταν χρειάζεται να γράψουν), 

ο γραπτός λόγος γι’ αυτά έχει  κυρίως χειρονακτική διάσταση και λιγότερο νοητική.  

Επομένως η αναπαράσταση που κατασκευάζει ο συγγραφέας για την 

ορθογραφία σε συνέργεια με τον γενικευτικό και εστιασμένο και πάλι στη γραφή 

τίτλο είναι παραπλανητική και επιτείνει τις δυσκολίες, γιατί στην πραγματικότητα για 
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να γράψει κανείς σωστά  πρέπει να επιτελέσει σύνθετες λειτουργίες αναγνώρισης, 

σύγκρισης, ταξινόμησης, οργάνωσης και συγκρότησης κατηγοριών. Τα περισσότερα  

ρήματα όμως που επιλέγει το κείμενο για να κατευθύνει τον μαθητή ελάχιστα τον 

διευκολύνουν να κατανοήσει ποιες δυνάμεις του  πρέπει να κινητοποιήσει, γιατί είναι 

τόσο γενικευτικά και εστιασμένα στην υλική διάσταση της γραφής (γράψε, 

συμπλήρωσε, αντίγραψε, σχημάτισε, υπογράμμισε, κύκλωσε) που απλώς του 

μεταφέρουν την αίσθηση του επείγοντος για το καθήκον που έχει και την πεποίθηση 

ότι με την επαναλαμβανόμενη σωστή γραφή και συμπλήρωση στο τέλος θα 

κατακτήσει την ορθογραφία- μια αληθής αλλά συμπεριφοριστική θέση.                             

 Ενώ δηλαδή η διατύπωση εμφανίζει την ορθογραφία να αναπαριστάται ως  

διαδικασία υλική και συμπεριφορική – κι εδώ πιθανότατα η επιβίωση της παράδοσης 

του δομιστικού λόγου φέρει την ευθύνη της- η ουσία της ευτυχούς επιτέλεσης της 

πράξης που δηλώνουν τα ρήματα  είναι αποτέλεσμα  συσχετιστικών διαδικασιών. 

Αυτό έχει ως συνέπεια ο μαθητής να καταλήγει να διεκπεραιώνει την άσκηση 

γραφικά ενεργοποιώντας αυθόρμητες στρατηγικές όπως τη φωνολογική, την 

μνημονική και αυτή της επινόησης της ορθογραφίας. Αν όμως αντιληφθεί ότι η 

πρώτη σήμανση των  ρημάτων, δηλαδή η υλική-πρακτική είναι ένα νοηματικό 

επίστρωμα  πάνω στο ουσιώδες νόημα, ότι είναι μια γλωσσική σύμβαση για την 

επίτευξη συνοπτικής διατύπωσης  ενεργοποιεί μεταγνωστικές στρατηγικές  

[αντιπαράβαλε τις γραφές, εντόπισε ομοιότητες και διαφορές, βρες το κομβικό 

σημείο και κάνε την καταγραφή σου] και επιτελεί με επιτυχία. 

 Αυτόν τον διχασμό ανάμεσα στο να διδάξει ή να εξασκήσει η δραστηριότητα 

τον στηρίζει και η σύνταξη. Η παρατακτική σύνδεση των ρημάτων  στο πλαίσιο της 

διατύπωσης μιας  άσκησης καθώς και η προσπάθεια να εμπλουτισθούν τα ρήματα 

νοηματικά ( να παρασημανθούν) μέσω π.χ. της χρήσης της ενεργητικής μετοχής 

«Συμπλήρωσε γράφοντας τα ρήματα στον κατάλληλο χρόνο» ή  «Βρες στο κείμενο 

και συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις.» επιβάλλει μια πιο σύνθετη αντιμετώπιση 

της ορθογραφίας. Η ίδια όμως διατύπωση –  τεμαχίζοντας σε  μεμονωμένα ρήματα σε 

επίπεδο πρότασης -  δημιουργεί την εντύπωση ότι η ορθογραφία είναι μία 

περισσότερο πρακτική διαδικασία απ’ ό,τι στην πραγματικότητα οι συμπλοκές των 

ρημάτων σε επίπεδο περιόδου ορίζουν. Ενώ λοιπόν η πρόταση επιφυλάσσει για τον 

μαθητή τον ρόλο του γραφέα-αντιγραφέα , οι περίοδοι λόγου οικοδομούν ένα άλλο 

είδος ταυτότητας,: του  μαθητή που ερευνά, αναγνωρίζει, διακρίνει, επιλέγει και 
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εφαρμόζει. Και αν υποθέσουμε ότι και οι δύο ταυτότητες προτείνονται εξίσου στα 

παιδιά από τι θα εξαρτηθεί ποια θα υιοθετήσουν;   

Όταν  εφαρμόζουμε   στην παιδαγωγική σχέση υψηλή περιχάραξη 

(ολοφάνερη ιεραρχικά ανώτερη θέση για τον συγγραφέα και απόσταση από τον 

μαθητή) και αυξημένο διδακτικό έλεγχο ( βλ. υποδείξεις και αυξημένη 

κατευθυντικότητα σε προσχεδιασμένες από τον διδάσκοντα ατομικές δράσεις, 

τήρηση συγκεκριμένης σειράς ασκήσεων) τα περιθώρια για αυτενεργό μάθηση 

στενεύουν και οι επιλογές περιορίζονται στην εκτέλεση του στοιχειώδους και άμεσα 

διατεταγμένου. 

Τα χαρακτηριστικά της διαπροσωπικής σχέσης που καλλιεργείται από τη 

φωνή του κειμένου και με συνέπεια εφαρμόζεται (τουλάχιστον για ένα χρόνο, μέχρι 

να τελειώσουν τα παιδιά την Γ΄) δε φτιάχνουν άνθρωπο ικανό για σύνθετες 

επιτελέσεις. Φτιάχνουν άνθρωπο που μαθαίνει να περιμένει μια ιεραρχικά ανώτερη 

φωνή να τον κινητοποιήσει σ’ ένα προσχεδιασμένο πλάνο. Όχι αυτόν που μπορεί να 

διαβάσει το πλάνο ή να επινοήσει ένα δικό του ( αναγνωριστικές και κατηγορικές 

διαδικασίες).  

Το ότι οι μαθητές αναπαρίστανται να συμμετέχουν σε υλικές (γράψε/ συμπλήρωσε) 

και κοινές νοητικές  διαδικασίες (παρατηρώ/ προσέχω/ θυμάμαι), ενώ πρέπει να 

επιτύχουν έργο που απαιτεί περισσότερο περίπλοκες. οδηγεί σε μια περιορισμένη  και 

συμβατική αναπαράσταση της ορθογραφίας  χωρίς  καμία βούληση αυτή ν’ 

ανταποκριθεί σε επικοινωνιακούς σκοπούς όπως ορίζει και ο προσανατολισμός του 

ΔΕΠΠΣ. Επίσης το εμπεδωμένο πλαίσιο ( υψηλός βαθμός σε: περιχάραξη 

/κατευθυντικότητα / διδακτικό έλεγχο) υπονομεύει την επιτυχή εμπλοκή των 

μαθητών  σε συνθετότερες  διαδικασίες που προϋποθέτουν αυτόνομη δράση.. 

 

7.4  Παρατηρήσεις μετά την ανάλυση του Β.Μ. της Γ΄ τάξης 

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε την  συστηματική προτίμηση του συγγραφέα στο β΄ 

ενικό πρόσωπο στη συγκεκριμένη άσκηση  έναντι άλλων πιθανών επιλογών 

παρατηρήσαμε ότι αυτή βρισκόταν πάντα στην ίδια θέση του καθημερινού σώματος 

των ασκήσεων. Ίσως λοιπόν η γνώση από την πλευρά του συγγραφέα ότι η  
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προνομιακή θέση του επιλόγου που κατέχει  η άσκηση υπονομεύεται από την 

πρακτική της διδασκαλίας – γιατί αν κανείς γραμμικά ακολουθήσει  την πορεία των 

καθημερινών ασκήσεων κινδυνεύει να καταλήξει να διαθέτει για τη συμπλήρωση  της 

τελευταίας 5 λεπτά- τον αναγκάζει να συνδηλώσει την αναγκαιότητα της επίσπευσης 

των διαδικασιών  και του επείγοντος ( επιτυγχάνονται με την προστακτική). Για να 

ελεγχθεί η αλήθεια μιας τέτοιας υπόθεσης – η οποία  στοιχειοθετείται και από την 

πληροφορία στην προμετωπίδα του βιβλίου πως η ομάδα των συγγραφέων αναφέρει 

ως στοιχείο της ταυτότητάς της την ιδιότητα εκπαιδευτικός - ελέγχθηκε με απλή 

παρατήρηση το σώμα των ασκήσεων και στα 3 τεύχη. Αποδείχθηκε ότι  η  χρήση του 

β΄ ενικού προσώπου σε προστακτική είναι ζήτημα τακτικής – κανόνας- για το 

συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο, γιατί την ακολουθεί με απόλυτη συνέπεια σε κάθε 

ενότητα και σε κάθε τύπο ασκήσεων (κατανόησης κειμένου, γραμματικής- 

λειτουργικής χρήσης λέξεων). Την εγκαταλείπει εξαιρετικά σπάνια χάριν της χρήσης 

α΄ πληθυντικού και εντελώς σπάνια-τις 4-5 φορές που προτείνει δραματοποίηση/ 

παιχνίδι/ ακρόαση τραγουδιού/ - χάριν του β΄ πληθυντικού. Ακόμη και η παρότρυνση 

σε συζήτηση με τον διπλανό, την ομάδα ή την ολομέλεια της τάξης γίνεται ως εξής: 

 

Τάξεις Γ΄   δημοτικού                                   Α΄  δημοτικού 

 
Παρατηρήστε καλά τις εικόνες 
και συζητήστε στην τάξη.  
 
Παρατηρήστε την εικόνα. 
Περιγράψτε τη διαλέγοντας 
κάθε φορά μία από τις λέξεις. 

Χωριστείτε σε ζευγάρια. 
Ανταλλάξτε τις ιστορίες σας. 

Διαβάστε και εικονογραφήστε ο 
ένας την ιστορία του άλλου. 

 

ΒΜγ 

σελ. 42 

Συζήτησε στην τάξη αν οι 

διατροφικές σου συνήθειες 

ακολουθούν την πυραμίδα της 

διατροφής. 

ΒΜβ 

σελ.22 

Συζήτησε με την ομάδα σου τι θα 

χρειαστείτε για να παρουσιάσετε 

το έργο αυτό σε μια σχολική 

γιορτή 

ΒΜα 

σελ. 74 

Συζήτησε με το διπλανό σου και 

γράψε τη γνώμη σου για τη 

ρύπανση του αέρα από τα 

καυσαέρια( ακόμη και η συζήτηση δε 

διαμορφώνει γνώμη ως κοινή συνισταμένη π.χ. 

γνώμη σας )
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Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο οι σταθερές συντεταγμένες της άσκησης στο χάρτη του 

ημερήσιου μαθήματος οδηγούν στην υψηλή ταξινόμησή της σε σχέση με τις άλλου 

τύπου ασκήσεις. Δηλώνει την κατηγορία της και διεκδικεί τη θέση της «υπογραφής 

της ημερήσιας εργασίας στη Γλώσσα. Η θέση αυτή της παρέχει νοήματα που 

παραπέμπουν σ’ έναν παραδοσιακό λόγο που θεωρεί ικανό γλωσσικά τον «γράφοντα 

ορθώς». Επιπλέον φέρνει στο μυαλό την αξιόλογη παρατήρηση (Κουλαϊδή & συν ) 

Δυνατή ταξινόμηση και περιχάραξη οδηγούν σε ιεραρχική και τελετουργική 

εκπαιδευτική σχέση. 

Ποιες σημασίες μπορεί να χαθούν με  την εκτόπιση του πληθυντικού από την τάξη: 

 Μία πρώτη σημασία αφορά την κατασκευή της ταυτότητας του μαθητή. 

Μαθητής σημαίνει συμμετοχή καθημερινά σε μία κοινότητα πρακτικής όπου 

υπάρχουν όρια στη δράση του κάθε ατόμου και στο πλαίσιο της οποίας τα 

δικαιώματα και οι ελευθερίες αλληλοπεριχωρούνται. Θα βοηθούσε πολύ η 

κατάλληλη χρήση της γλώσσας, ώστε τα παιδιά ν’ αντιληφθούν  τη 

συλλογικότητα στην οποία συμμετέχουν ως κάτι που θα τους αναγκάζει να 

εγκαταλείπουν βαθμιαία την εγωκεντρική θεώρηση του κόσμου. Άλλωστε 

πρακτικά «συναγελάζονται» σε ομάδες συνομηλίκων από την ηλικία των 

τριών (παιδικός σταθμός). Η γλώσσα θα δημιουργήσει το αξιακό σύστημα 

συγκρότησης της ομάδας και θα περιορίσει μια ψυχοφθόρα συμπτωματολογία 

της εγωκεντρικής θεώρησης του κόσμου απ’ την πλευρά του παιδιού που 

καθημερινά ταλαιπωρεί τα ίδια τα παιδιά στο σχολείο. 

 Υπάρχουν όμως και  πρακτικές που οργανώνει η γλώσσα του βιβλίου και του 

συγγραφέα στο παρασκήνιο, αν ο δάσκαλος ταυτιστεί με το κείμενο: 

Η διάταξη των θρανίων δεν είναι καθόλου αναγκαίο να εξυπηρετεί ομάδες. Η 

διδασκαλία του  ενικού οργανώνει την τάξη σε σειριακά τοποθετημένα θρανία 

(για εξοικονόμηση χώρου), άρα σε ζευγάρια ή το πολύ - πολύ σε διάταξη Π.  

Ο λόγος του εγχειριδίου ρυθμίζει τον χώρο και υποβάλλει τη μετωπική 

δασκαλοκεντρική διδασκαλία.. Η γλώσσα κατασκευάζει πραγματικά τον 

κόσμο! 

Εναλλακτικά το β΄ πληθυντικό που θα παρέπεμπε σε οργάνωση της τάξης σε ομάδες 

θα οδηγούσε σε έναν κοινωνιοπολιτισμικό διδακτικό προσανατολισμό. Στο σημείο 
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που το κείμενο παραιτείται από την προσπάθεια να κατευθύνει σε συγκεκριμένες 

διδακτικές ενέργειες και γενικεύει τις προσταγές στο «γράψε» και «συμπλήρωσε» θα 

μπορούσε η ομάδα των ικανών συνομηλίκων – με ή χωρίς τη διακριτική καθοδήγηση 

του δασκάλου ν’ αναλάβει δράση και να βοηθήσει τα πιο αδύναμα μέλη να 

εσωτερικεύσουν έννοιες και πρακτικές προσέγγισης της γνώσης τις οποίες θα έχουν 

επανεφεύρει για «ατομική χρήση»  συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο της ομάδας με 

αυτούς που ήδη τις κατείχαν. Το κείμενο σε β΄ πληθυντικό  μπορεί κρατώντας 

αυξημένη την περιχάραξη της παιδαγωγικής σχέσης να μειώνει τον διδακτικό έλεγχο 

εκχωρώντας στην ομάδα τον ρόλο της διδασκαλίας. 

Ο πληθυντικός προσφέρει πλεονεκτήματα στη χρήση κάθε προσώπου αλλά κυρίως 

του πρώτου (α΄). Ενσωματώνει τον εκπαιδευτικό και τους συγγραφείς  στην ομάδα 

των μαθητών και κατασκευάζει σε συμβολικό επίπεδο μια ευρύτερη συλλογικότητα, 

των ομιλητών της ελληνικής, στην οποία – στα ελληνικά τουλάχιστον το πρόσταγμα 

της οριστικής έχει ίσες συνέπειες για όλους.  Το [γράφουμε] λοιπόν αντί για το 

[γράψτε] οδηγεί σε αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση, κάθε φορά που εκστομίζεται 

όλους τους συμμετέχοντες και τότε ... ίσως ... να φκιάσομεν χωριόν, να ζήσομεν όλοι 

μαζί.   

 

8  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΜ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ  Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

8.1 Δείξη προσώπου στο ΒΜ Γλώσσας της Δ΄ τάξης 

Μία πρώτη διαπίστωση σχετικά με την άσκηση ορθογραφίας στο βιβλίο της 

Δ΄ είναι το γεγονός ότι συστηματικά χρησιμοποιείται το β΄ πληθυντικό πρόσωπο. 

Έτσι η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων εστιάζει στους μαθητές - αναγνώστες ως 

σύνολο.  Ο τρόπος αυτός αναπαριστά τους μαθητές ως μία ομοιογενή ομάδα  που 

συγκροτείται σε επίπεδο τάξης με κεντρομόλο δύναμη την επίτευξη κοινών  

γνωστικών στόχων. Το β΄ πληθυντικό προσδίδει διαδραστικό χαρακτήρα και 

αμεσότητα, αφού η συγκεκριμένη ομάδα αναπαριστάται να εισπράττει τον λόγο του 

συγγραφέα και να είναι έτοιμη για απόκριση. Ακόμη και σε αφηγηματικό επίπεδο 

επιτυγχάνεται μια θεατρικότητα που θυμίζει την διδασκαλία στη σχολική αίθουσα, 

όταν ο δάσκαλος απευθύνεται στην ολομέλεια της τάξης. Σ’ αυτό το επικοινωνιακό 

πρότυπο είναι δομημένη αυτή η εκφορά που υιοθετεί ο συγγραφέας κάθε φορά που 
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ζητά από τους μαθητές να κινητοποιηθούν γνωστικά. Είναι φανερό ότι ο διδακτικός 

έλεγχος είναι μεγάλος, ότι ο συγγραφέας εμφανίζεται ως το κέντρο απ’ όπου 

εκπορεύονται οι ενέργειες του συνόλου των παιδιών – υπ’ αυτή την έννοια 

εντάσσοντας κάτω από τον κυριαρχικό του λόγο την ομάδα ισχυροποιεί ακόμη 

περισσότερο την φωνή του απ’ ότι αν χρησιμοποιούσε το β΄ ενικό. Ο λόγος είναι 

ηγεμονικός και παραπέμπει στην ύπαρξη ιεραρχίας. Ο βαθμός περιχάραξης είναι 

υψηλός και η ιεραρχική απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στον 

συγγραφέα/δάσκαλο και τον αναγνώστη/ μαθητή είναι μεγάλη.  

Έχοντας συνείδηση ο συγγραφέας ότι η φωνή του απηχεί τη φωνή του 

διδάσκοντα και ότι ο λόγος που τροφοδοτεί σ’ αυτή την περίπτωση το κείμενο είναι 

της παραδοσιακής παιδαγωγικής των αποστάσεων και της αυθεντίας του δασκάλου-

συγγραφέα, κάτω από την πίεση του προοδευτικού παιδαγωγικού λόγου που αποτελεί 

και την κυρίαρχη φωνή της εποχής αναζητεί τρόπους να δικαιολογήσει και – όπου 

του είναι δυνατόν- να αμβλύνει τον έλεγχο και να μετριάσει την υψηλή περιχάραξη 

που επιβάλλει το β΄ πληθυντικό.  

Έτσι επιλέγει την μετατόπιση ανάμεσα και σε άλλα πρόσωπα – πολλές φορές 

μέσα στο πλαίσιο της ίδιας ορθογραφικής ενότητας. Το γ΄ πρόσωπο χρησιμοποιείται  

για να εισαγάγει το προς εξέταση γλωσσικό φαινόμενο  ή για να το αποσαφηνίσει 

(βλ. 25. Η οικογένεια της λέξης «ελιά» είναι πολύ μεγάλη κι έχει μια πολύ παλιά καταγωγή. Τότε την 

ελιά την έλεγαν «ελαία» και το λάδι «έλαιον». Από την ελαία και το έλαιον, λοιπόν, έχουμε σύνθετες 

λέξεις. / βλ. 6. Το νερό προσφέρει σε όλα τα πλάσματα της φύσης τα «ωφέλιμα συστατικά   

του». Το επίθετο ωφέλιμος,-η,-ο παράγεται από το ρήμα ωφελώ, που σημαίνει χρησιμεύω σε 

κάποιον ή σε κάτι. Πολλές φορές το μπερδεύουμε με το ρήμα οφείλω, που σημαίνει χρωστώ 

κάτι σε κάποιον.) και φαίνεται να οδηγεί σε ισχυρό διδακτικό έλεγχο επίσης, καθώς το 

ύφος είναι απρόσωπο, ο δράστης -όταν υπάρχει- πολυπρόσωπος=ανώνυμος ( την 

έλεγαν) και η παρουσίαση αντικειμενική, ενώ ο συγγραφέας εμφανίζεται να έχει 

γνωστικό πλεόνασμα όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο παρελθόν. Υπάρχει μία μόνο 

περίπτωση όπου το γ΄ πρόσωπο ενικού  περιλαμβάνει και τον αποδέκτη- που είναι οι 

μαθητές.( βλ. 3 Η Ραλλού θα σας βοηθήσει να βρείτε....) Η Ραλλού, η αλεπού είναι μια 

δεύτερη προσωπικότητα= προσωπείο  του συγγραφέα, έχει αυτοσυστηθεί σε α΄ ενικό 

στην εισαγωγή του βιβλίου και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και εδώ η χρήση του γ΄ 

προσώπου φανερώνει διδακτικό έλεγχο και τονίζει την αυθεντία του συγγραφέα 

επιφυλάσσοντάς του  όμως τον ρόλο του βοηθού.  
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Υπάρχει όμως και το γ΄ πρόσωπο ενικού που τοποθετεί τον αποδέκτη 

απέναντι στα πράγματα με τον εξής τρόπο:    (3.  Ποιες λέξεις έγραψε λάθος ο μαθητής; / 41. 

Ποια είναι η σημασία του ρήματος πετάω –ώ στην πρώτη πρόταση ...; /  42. Πού ήταν το πρόβλημα; 

Τι μπέρδεψε ο Ρασίμ;/ 51. Τι παρατηρείτε; Αλλάζει κάτι;) Εδώ ο διδασκόμενος τοποθετείται 

στη θέση ισότιμου διαπραγματευτή καθώς συμμετέχει με ίσους όρους με τον 

συγγραφέα στην παρατήρηση των προβληματικών καταστάσεων. Αυτή η χρήση 

ορίζει και την χαμηλότερη περιχάραξη της παιδαγωγικής σχέσης.  

Το πρόσωπο επίσης  που κάνει τη διαφορά και μετριάζει τον διδακτικό έλεγχο 

είναι το α΄ πληθυντικό όπου παρόντες φαίνεται να είναι συγγραφέας και αποδέκτης 

από κοινού. Παρόμοια χρήση εντοπίζεται πολύ συχνά όταν παρατίθενται γνώσεις για 

τη γλώσσα και αναπαριστώνται ο συγγραφέας και ο μαθητής ως από κοινού 

μετέχοντες στον όμιλο των ομιλητών της ελληνικής γλώσσας και γίνεται προσπάθεια 

από τον συγγραφέα να εστιάσει στην κοινή γλωσσική τους εμπειρία και να 

επικαλεσθεί το γλωσσικό αισθητήριο των μαθητών που επομένως στέκονται με ίσους 

όρους με τον συγγραφέα απέναντι στα γλωσσικά φαινόμενα .  Σ’ αυτή την περίπτωση 

ο γλωσσικός έλεγχος υποχωρεί (βλ .25 ,6,  26  Περιεκτικά λέμε τα .../  33... για να 

δείτε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη «γλώσσα» και σε άλλες/ 38 Πότε λέμε τι;/).Τότε το 

ύφος γίνεται πιο οικείο  και οι απόσταση γεφυρώνεται.   

 Η ελεύθερη κίνηση ανάμεσα σε τόσες επιλογές προσώπων αντανακλά τη 

βούληση του συγγραφέα/δασκάλου να ρυθμίσει τη σχέση με τους 

αναγνώστες/μαθητές με όρους κάπως πιο ισότιμους για τους μαθητές προσδίδοντας 

στη συγκεκριμένη δραστηριότητα μαθητοκεντρικό προσανατολισμό επιπλέον 

συμφωνεί με την επικοινωνιακή προσέγγιση, την οποία στηρίζει το ΔΕΠΠΣ.  

 

 8.2. Πράξεις  Λόγου στο ΒΜ  Γλώσσας της Δ΄ τάξης 

Οι πράξεις λόγου που μελετώνται από τον κλάδο της γλωσσολογίας που 

ονομάζεται πραγματολογία αποτελούν το εργαλείο με το οποίο ο ομιλητής εκφράζει 

τις προθέσεις του και πράττει. Σύμφωνα με τον John Searle  ανάλογα με την 

προσλεκτική τους ισχύ οι γλωσσικές πράξεις μπορούν να χωριστούν σε: αποφαντικές 

( ανακοινώνουμε, πληροφορούμε) /δεσμευτικές / κατευθυντικές ( με τις οποίες 
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υποδεικνύουμε, συνιστούμε, ρωτάμε) /εκφραστικές (συγχαίρουμε, διαμαρτυρόμαστε 

) και διακηρυκτικές.  

Από την εξέταση των κειμένων προκύπτει ότι οι πράξεις λόγου που 

συναντώνται ανήκουν σε δύο κατηγορίες από τις πέντε που αναφέρθηκαν. Είναι 

αποφαντικές και κατευθυντικές. Οι αποφαντικές πάλι σχηματίζουν δύο διακριτές 

κατηγορίες: 

α) αυτές που παρουσιάζουν, εισάγουν το ορθογραφικό- γραμματικό  θέμα  με 

αναφορά στα πρωτοκείμενα ( ουσιαστικά απαρτίζουν την αφήγηση ή την περιγραφή  

με αφετηρία την οποία θα οργανωθεί η δραστηριότητα της ορθογραφίας)  

 β) αυτές που μεταφέρουν γνώση για τη γλώσσα, που περιγράφουν ή ορίζουν 

γλωσσικά φαινόμενα και κατηγορίες, όπου απουσιάζουν δείκτες επιστημικής 

τροπικότητας και ακριβώς γι΄ αυτό απηχούν αλήθειες αδιαμφισβήτητες για τη 

γλώσσα με λόγο μάλιστα που  όταν υποχωρεί σε απρόσωπες διατυπώσεις- και 

ονοματοποιήσεις-   γίνεται απολύτως αντικειμενικός και «μυθοποιητικός» για την 

αξία της γραμματικής γνώσης ( 3. « Γράφονται με δισ- οι λέξεις ...»  / 27. « Οι λέξεις 

που δείχνουν ότι κάτι είναι μικρό λέγονται υποκοριστικά»/ 44. «Οι λέξεις ‘πώς’ , 

‘πού’ παίρνουν τόνο όταν...»/ 12. « Το ρήμα ‘κινδυνεύω’ παράγεται από ...» ).   

Η δεύτερη κατηγορία πράξεων είναι οι κατευθυντικές που κλιμακώνονται 

από: 

 την χαλαρή παρότρυνση/ προτροπή που υποβάλλει εμμέσως ο 

υποθετικός λόγος  · εκφράζεται με υποτακτική ( 21. Αν συμπληρώσετε... 

θα διαβάσετε/43. Αν συμπληρώσετε την ακροστιχίδα, θα μάθετε κτλ · 5 -6 φορές 

συναντούμε αυτόν τον τρόπο παρότρυνσης) Παρόμοια και η χρήση: ( 22. Ας 

βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους!) 

 στις ευγενικές προτάσεις (που προτείνουν) οι οποίες  επιτελούνται με 

ερωτήσεις ( 35. Μπορείτε να βρείτε στη νέα ελληνική λέξεις που να προέρχονται 

απ’ αυτές τις λέξεις της καθαρεύουσας; / 33.6 Τι θα λέγατε να παίξετε το παιχνίδι με 

τον διπλανό σας;/ 14. Θέλετε να δούμε ποιες άλλες λέξεις ανήκουν στην οικογένεια 

του ρήματος ‘ποιώ’;) ή  με την  απόχρωση δυνατότητας που αποτυπώνει 

το ρήμα ‘μπορείτε’ + υποτακτική ( 30. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το λεξικό 

σας ) 
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 στις οδηγίες με οριστική ( Πότε χρησιμοποιούμε το λεξικό μας; {4 

‘Όταν ...’ περιπτώσεις χρήσης λεξικού// 13. Τι παρατηρείτε στη λέξη ‘βράδυ’ 

στον ενικό και στον πληθυντικό;) και τέλος στις  

 υποδείξεις που εκφράζονται κυρίως με προστακτική (συμπληρώστε, 

γράψτε, δείτε) σε β΄ πληθυντικό πρόσωπο 

Οι δύο πρώτες επιλογές σηματοδοτούν πιο ήπιες προτροπές οι οποίες μαρτυρούν την 

ύπαρξη κάποιας  ισοτιμίας στην παιδαγωγική σχέση, ενώ η δύο επόμενες 

καταγράφουν την ασύμμετρη σχέση συγγραφέα αναγνώστη. 

  Το γεγονός ότι καταγράφεται αυτή η 
1
διακύμανση ως προς τους τρόπους που 

πραγματοποιούνται οι κατευθυντικές πράξεις και 
2
η  περιορισμένη παρουσία   

ισχυρών αποφαντικών πράξεων καθώς και η 
3
ανάπτυξη κάποιων στρατηγικών που 

έχουν σκοπό να αιτιολογήσουν ως ύστατη και αναγκαία λύση την υπόδειξη 

φανερώνουν την ύπαρξη ενός σχετικού προβληματισμού απ΄ την πλευρά του 

συγγραφέα αναφορικά  με το είδος της σχέσης που επιθυμεί να κατασκευάσει για τον 

ίδιο και τον μαθητή. Η αμφιταλάντευση φαίνεται να οδηγεί σε λύσεις πιο ισότιμες για 

τον μαθητή. Γι’ αυτό άλλωστε ο λόγος λειτουργεί ερμηνευτικά και όχι παραθετικά 

  8.3. Μεταβιβαστικότητα 

Στον πίνακα 1 με τίτλο « Δομές με διαπροσωπική σημασία», φαίνονται τα ρήματα με 

τα οποία ο συγγραφέας κατευθύνει τη δράση του μαθητή. Ο καθορισμός της φύσης 

των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται ο μαθητής αναπαριστά τι περιεχόμενο (= 

νόημα) αποδίδεται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα της ορθογραφίας  από το 

εγχειρίδιο και διαφωτίζεται ο ρόλος τους στη μαθησιακή διαδικασία. Από την 

επεξεργασία προκύπτει ότι οι περισσότερες διαδικασίες παριστάνονται σε πρώτο 

επίπεδο ως  υλικές· επιφέρουν αλλαγή στο τυπωμένο κείμενο των ασκήσεων (γράψτε, 

ξαναγράψτε, υπογραμμίστε, διαγράψτε αντιστοιχίστε) αλλά και κινητοποιούν σε 

πρακτικής φύσης ενέργειες τους μαθητές. Κάποτε μάλιστα οι ενέργειες  τείνουν να 

εμφανιστούν ως κατασκευαστικές (αντικαθιστώντας, ενώστε λέξεις, φτιάξτε, μαζέψτε, 

υπογραμμίστε, διαγράψτε αντιστοιχίστε, συναντήστε, σχηματίστε, βρείτε, 

ανακαλύψτε). Η αντίληψη που σε πρώτο επίπεδο περνάει είναι ότι η ορθογραφία 

μοιάζει με κατασκευαστικό παιχνίδι· ο γραπτός λόγος υπάρχει καταλαμβάνοντας 

χώρο και χρόνο και μπορούν να τον χειριστούν οι μαθητές όπως τα υλικά των 
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παιχνιδιών τους. Αυτή η οπτική ενθαρρύνει τους μαθητές να καταπιαστούν με την 

άσκηση, γιατί στη μέση παιδική ηλικία οι λογικές λειτουργίες συναρτώνται με την 

συγκεκριμένη πραγματικότητα και γίνονται με τη σύμπραξη της εμπειρίας. 

Εμφανίζοντας τον γραπτό λόγο πιο υλικό απ’ ότι στην πραγματικότητα είναι, το 

κείμενο προτρέπει τα παιδιά να μεταφέρουν στην άσκηση γνώση και δεξιότητες που 

κατέχουν από την εμπειρία που απέκτησαν παίζοντας με  παιχνίδια και να κάνουν τις 

αντίστοιχες προσαρμογές και μετασχηματισμούς. Η ποικιλία στα ρήματα προτείνει το  

«υλικό» ως κατάλληλο για εναλλακτικές χρήσεις πέρα από την αναμενόμενη του 

γεμίσματος κενών και άδειων σειρών 

    Όμως είναι εμφανής η «προσπάθεια» των κειμένων να παραπέμψουν στην 

ουσία των διαδικασιών και να νοηματοδοτήσουν τα εργαστικά ρήματα εκ νέου, γιατί 

το κείμενο οργανώνεται σε δομές που παραπέμπουν στο παρελθόν της υλικής 

επιτέλεσης  που (
1
απαιτεί διαισθητική αναγνώριση του προβλήματος) στην 

πλαισίωση του προβλήματος από τον κώδικα που παρέχει στοιχεία προς επίλυση –

Γνώση  για τη Γλώσσα-  (
2
 απαιτεί ταυτοποιητικές και διαδικασίες αφαίρεσης  και σύγκρισης) 

και στην αντιπαραβολή με το πρόβλημα και την έκφραση της ετυμηγορίας ( 
3
 

αποτυπώνεται στη γραφή και τη συμπλήρωση.) Άρα οι δομές αυτές αναπτύσσονται 

και για να νοηματοδοτήσουν εκ νέου την υλική –πρακτική φύση της δραστηριότητας 

της ορθογραφίας. Γίνονται έτσι τα σκαλοπάτια, οι σκαλωσιές, που στήνει το κείμενο 

για να ορίσει τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης που όταν την περάσουν οι μαθητές θα 

είναι ικανοί  όχι μόνο για την ενεργητική νόηση που μένει προσκολλημένη στο 

συγκεκριμένο αλλά και για τυπικές νοητικές λειτουργίες και αφαιρετική αφηρημένη 

σκέψη. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι παραπάνω υλικές διαδικασίες οδηγούν σε  νοητικές 

και η διδασκαλία της ορθογραφίας  μέσα  σ’ αυτό το πλαίσιο γίνεται διδασκαλία του 

μηχανισμού επίτευξης λογικών συσχετισμών και εργαλείο προώθησης της σκέψης.  

Συμμετοχή διαδικασιών λεκτικών-συμπεριφορικών ( ζητήστε από συμμαθητές 

να σας πουν/ προσπαθήστε να δώσετε μόνοι σας τον ορισμό/ ζητήστε απ’ τον διπλανό/ 

εξηγήστε/συζητήστε) καθώς και μία εναλλακτική νοηματοδότηση της επίλυσης ( 

ανακαλύψτε/ μαντέψτε/ μαζέψτε), φανερώνουν ότι εδώ ορθογραφία δε σημαίνει 

μόνον απομνημόνευση γραφής, ούτε μόνο εκμάθηση κανόνων, αλλά και αξιολόγηση 

του γραπτού λόγου ως επικοινωνιακού εργαλείου μέσα στο πλαίσιο της ομάδας που 

τον χρησιμοποιεί . 
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8.4 Παρατηρήσεις μετά την ανάλυση ΒΜ  Γλώσσας της Δ΄ τάξης 

Μετά την ανάλυση που επιχειρήθηκε στα κείμενα ορθογραφίας της Δ΄ 

διαπιστώθηκε ότι καταγράφεται μια  επικοινωνιακή στροφή στη διδασκαλία της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας που προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 

και ένταξη της δραστηριότητας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. 

Παρουσιάζεται ως επιθυμητή η συμμετοχή όλων των παιδιών της τάξης που η 

κινητοποίησή της καταλήγει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας.  

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού γίνεται προσπάθεια να κινητοποιηθούν οι 

μαθητές σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο. Γι’ αυτόν τον σκοπό  

χρησιμοποιούνται ρήματα που παραπέμπουν σε πρακτικές – υλικές διαδικασίες με 

δράστη το παιδί. Έτσι οι ενέργειές των μαθητών  επιφέρουν ορατά αποτελέσματα , τα 

οποία και  αποτελούν αμοιβή για τον μόχθο τους. Στο πλαίσιο της βούλησης για 

πολυδύναμη κινητοποίηση των μαθητών επιλέγονται επίσης ρήματα που δηλώνουν 

τον τρόπο που το παιδί πρέπει να μαθαίνει· σ’ ένα πλαίσιο παιγνιώδες και 

επικοινωνιακό. Η δεύτερη αυτή διάσταση δικαιολογεί και την επιλογή του β΄ 

πληθυντικού προσώπου, το οποίο και είναι έντονα διαδραστικό και επιπλέον  

κινητοποιεί τους μαθητές στο πλαίσιο οργανωμένων ομάδων που συγκροτούν την 

τάξη.  

 Ένα γεγονός που δεν μπορεί να αγνοήσει ο συγγραφέας είναι οι κοινωνικοί 

ρόλοι και η ιεραρχικές δομές που έχουν φυσικοποιηθεί στο πλαίσιο της σχολικής 

αίθουσας. Καθένας θεωρεί ότι η παιδαγωγική σχέση δε γίνεται να μην είναι 

εξουσιαστική – και το αυτονόητο εγγράφεται στον λόγο με την υιοθεσία πρακτικών 

που από τη μία αποτυπώνουν αυτή την αντίληψη και από την άλλη την ενισχύουν και 

συμβάλλουν μέσω των επιλογών της γλώσσας στη διαιώνισή της. Σ’ αυτό το σημείο ο 

συγγραφέας αντλώντας από έναν προοδευτικό παιδαγωγικό λόγο καταβάλει 

προσπάθεια να μετασχηματίσει την δεδομένη και φυσικοποιημένη κυριαρχική 

παιδαγωγική σχέση. Καταφεύγει σε γλωσσικές επιλογές που δε χαρακτηρίζονται από 

ευκολία. Εναλλάσσει πρόσωπα – όπως φάνηκε στη «δείξη προσώπου» ή 

χρησιμοποιεί εκτός από κατευθυντικό και αναφορικό λόγο – όπως φάνηκε στις 

«πράξεις λόγου» προσπαθώντας να ελαφρύνει το φορτίο προσωποπαγούς ελέγχου 

που υφίσταται το παιδί και να προτείνει έναν εναλλακτικό αποστασιοποιημένο,  ρόλο 

στον διδάσκοντα –την άλλη όψη του συγγραφέα. 
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 Υπάρχει κόπος πίσω από τις γλωσσικές επιλογές του συγκεκριμένου 

εγχειριδίου και μια άλλη αντίληψη για την παιδαγωγική σχέση. Αυτό είναι ορατό και 

στον πίνακα 1 « δομές με διαπροσωπική σημασία», όπου φαίνεται η πρόνοια από την 

πλευρά του συγγραφέα να αιτιολογήσει στον αναγνώστη του (μαθητή) την επιλογή 

του να τον κατευθύνει . Η πρώτη στήλη χρησιμοποιώντας τελικές προτάσεις και 

υποθετικούς λόγους  μεταβιβάζει στο παιδί την ιδέα ότι με την αποδοχή της 

υπόδειξης αλλάζει προς το καλύτερο η δική του θέση, αφού προοδεύει γνωστικά, 

αποκομίζει κέρδος αν  αποδεχθεί την υπόδειξη. Παράλληλα του αναγνωρίζεται με 

έμμεσο τρόπο η ελευθερία να αποτύχει – κυρίως στο πλαίσιο του υποθετικού λόγου. 

Την ίδια όμως στιγμή προτείνεται ένας ρόλος για τον δάσκαλο (συνεργάτης-βοηθός) 

που τον ενσαρκώνει ο χαρακτήρας της Ραλλούς. (Αν δυσκολευτείς, η Ραλλού θα σε 

βοηθήσει). 

Στη δεύτερη και την τρίτη στήλη ο συγγραφέας επινοεί δομές που αποφορτίζουν την 

ένταση που δημιουργεί στην παιδαγωγική σχέση η πράξη της υπόδειξης και της 

προσταγής που τονίζει τον ηγεμονικό εξουσιαστικό ρόλο του δασκάλου. Υπάρχει 

πρόνοια να αρθεί η ασυμμετρία και να μην εκληφθεί ως απειλή ενάντια στην 

ανεξαρτησία ( τις ελευθερίες)του μαθητή η προσταγή του συγγραφέα . Οι δομές 

αυτές προσφέρονται στον μαθητή ως ενός είδους λεκτική αποζημίωση, γιατί ο 

συγγραφέας/δάσκαλος αναγνωρίζει ότι με την εκφώνηση της υπόδειξης περιστέλλει 

κάποιες ελευθερίες του μαθητή. Αποζημιώνοντάς τον, δηλώνει ότι  ακυρώνει την 

απειλή κι ότι αυτή βρίσκεται έξω απ’ τις προθέσεις του. Ελάχιστες είναι οι 

περιπτώσεις που η «προσταγή» απ’ την πλευρά του συγγραφέα μένει μετέωρη – 

χωρίς να αιτιολογηθεί ή χωρίς να ενταχθεί σ’ ένα σύστημα που να ζητά τη συναίνεση 

του μαθητή για το μόχθο που του ζητούν να καταβάλει. Η υπόδειξη μ’ αυτόν τον 

τρόπο τίθεται υπό διαπραγμάτευση κι ενώ σε επίπεδο γραμματικής διατύπωσης 

(μορφολογικά) αποτελεί προσταγή (προστακτική/υποτακτική), σε επίπεδο νοημάτων 

στο πλαίσιο της κοινωνικής πρακτικής της ανάγνωσης και της διδασκαλίας στην τάξη 

( καταστασιακό περικείμενο) μεταπίπτει σε πρόταση. 

 Η προσέγγιση είναι μαθητοκεντρική. Κάτι φαίνεται ν’ αλλάζει στην κατασκευή της 

παιδαγωγικής σχέσης.  
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8.5  ΠΙΝΑΚΑΣ 1 · «δομές με διαπροσωπική σημασία» 
 

Δομές  με διαπροσωπική σημασία 

Σύντομες σε σχήμα 
λογικής 

 

 Για  να  

 ....τώρα 

 Αν...τότε  
που αποσκοπεί στο να 
πείσει το παιδί ότι ο 
κόπος του αξίζει. 

 Αφηγηματικοί θύλακες 

με αναφορά στα 

πρωτοκείμενα που 

εγκλείουν  κανόνα 

γραμματικής ή Γνώση 

για τη Γλώσσα και 

καταλήγουν σε 

κατευθυντική πράξη. 

 Σύντομες  
ποικιλμένες με 
παιχνίδι ή  με 
χρήση λέξεων 
που 
παραπέμπουν σε 
παιχνίδι και δίνουν 
άλλο νόημα στον 
κόπο του παιδιού 
που πρέπει να 
λύσει άσκηση : 
συζητήστε/ανακαλ
ύψτε /να.. 

 

Γράψτε για να 
σχηματίσετε  δύο  
οικογένειες λέξεων 

6    Να τι έγραψε.../Ποιες 
λέξεις έγραψε λάθος; 
Μπορείτε να τις γράψετε 
εσείς σωστά;         

3 Βρείτε και 
υπογραμμίστε/ 
Γράψτε..../ Κάντε το 
ίδιο 

16 

Συμπληρώστε για να 
γνωρίσετε τις λαλίτσες 

8 Α σε γ΄ πρ./ΓΓ γ΄ πρ./ Τα 
παιδιά νοιάζονται για το 
περιβάλλον, θέλουν να 
γράψουν μηνύματα στους 
μεγάλους. Βοηθήστε τα 
συμπληρώνοντας τα 
ρήματα που παράγονται 
από τις λέξεις που είναι 
μέσα στην παρένθεση. 

12 Υπογραμμίστε... ΓΓ 
Συμπληρώστε... 

20.
5 

Διαβάστε... 
αντικαθιστώντας ...για  να 
μάθετε 

27 Α σε γ΄πρ./Τι 
παρατηρείτε...; θυμηθείτε 
πώς 
γράφονται....Συμπληρώστ
ε 

13 Βάλτε τα γράμματα 
στη σωστή σειρά και 
ανακαλύψτε... 

24 

Αντιστοιχίστε φράσεις για 
να δείτε πως 
χρησιμοποιούμε τη λέξη 
γλώσσα 

33 Α σε γ΄πρ./ΓΓ γ΄πρ./ Θέλετε 
να δούμε ποιες άλλες 
λέξεις ανήκουν στην 
οικογένεια του ρήματος 
«ποιώ»;/ {Παρουσίαση} 
Συμπληρώστε... 

14 Ξαναγράψτε ... 
αντικαθιστώντας 

27. 
6 

Γράψτε για ν’ 
(ανακαλύψετε μήνυμα 
νοηματικής) 

36 Βοηθήστε τους να 
συμπληρώσουν... Η 
Ραλλού σας θυμίζει... ΓΓ 
πώς γράφονται  τα ... 

18  Βρείτε λέξεις που έχουν 

σχέση με το θέατρο... 

γράψτε τες 
/Μπορείτε να 
συμβουλευτείτε το 
λεξικό σας...αν 
δυσκολεύεστε να  
καταλάβετε... 

30 
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Για να μάθετε τις 
σκανταλιές, γράψτε τα 
αντίθετα επίθετα... 

39 Α γ΄πρ./ Θέλετε να 
προετοιμαστείτε κι εσείς 
για μια επίσκεψη στο 
πάρκο;/ Η Ραλλού θα σας 
βοηθήσει...να μάθετε/ 
Παρατηρήστε...και 
συζητήστε/ Τι σημαίνουν; 
Ποιος ο ρόλος  του σχήμ.;/ 
Αντιστοιχίστε... 

20.6 Συλλαβίστε ... λέξεις 
που δείχνουν τα 
αντικείμενα που 
ρούφηξε η ηλεκτρική 
σκούπα από το 
γραφείο ... 

32 

Συμπληρώστε  και τονίστε 
τα γράμματα για να 
διαβάσετε σωστά τον 
διάλογο. (αστείος 
διάλογος) 

41 Α γ΄ πρ. / Ας βάλουμε τα 
πράγματα στη θέση τους. 
Αντιστοιχίστε τις φράσεις 
με.... 

22 Να  μερικές λέξεις 
που έγραψε ο ... στην 
καθαρεύουσα σε  
κάποια έκθεσή 
του/Βρείτε ....  
γράψτε την 
αντίστοιχη στη ν.ε./  
Μπορείτε να βρείτε 
στη νέα ελληνική 
λέξεις που να 
προέρχονται από 
αυτές τις λέξεις της 
καθαρεύουσας; 

35 

Ενώστε σωστά τις λέξεις ( 
σύνθετες)  για να 
διαβάσετε τις προτάσεις 

42 { άνεμος 
φύσηξε...σκόρπισε  λέξεις} 
Μαζέψτε ... γράψτε 

23 { γλωσσική χρήση} 
συμπλήρωσε... 
συζητώντας κάθε 
φορά  τη διαφ. 
Σημας. 

37 

Ρίξτε μια ματιά και 
γράψτε στα κενά τις λέξεις  
για να θυμηθείτε τη 
στιγμή που τα παιδιά 
συνάντησαν τον Μπίλι 

44 Α1 γ΄πρ./ Α2  εγκλείει 
πλάγ. ορισμ. Λεξικού/ ΓΓ 
σε α΄πληθ. / Φτιάξτε κι 
εσείς περιεκτικά 
ουσιαστικά.../ 
Προσπαθήστε  να δώσετε 
μόνοι σας τον ορισμό  της 
λ... 

 
 
26.4 
 

Συζητήστε στην τάξη/ 
Διαλέξτε απ’ το 
συννεφάκι 

40.
2 

Αντιστοιχίστε για να 
διαβάσετε τις 
παρομοιώσεις 

50 Α α΄πληθ./ ΓΓγ΄ 
πλ.+α΄πληθ./ Διαβάστε 
τις.. αντικαθιστώντας... για 
να  μάθετε πώς... 

27.4 {η  Δέσποινα  γράφει 
στην παράξενη 
γραφομηχανη} 
Βρείτε & 
υπογραμμίστε ποιες 
λέξεις μπορεί να 
γράψει. Γράψτε τες 
τώρα και τονίστε. 

40 

Φτιάξτε δικές σας για να 
ομορφύνετε την 
περιγραφή 

50 Α1 γ΄πληθ./Α2 Στην τάξη 
σας υπάρχουν μαθητές 
που κατάγονται από άλλες 
χώρες;  Ζητήστε από 
αυτούς τους συμμαθητές 
σας να σας πουν ποιες  
είναι οι αντίστοιχες λέξεις 
στη γλώσσα τους. 

31 Βοηθήστε τον να 
διαλέξει και να 
γράψει τη σωστή 
λέξη. 

42.
5 
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Γράψτε τις αντίθετες 
λέξεις για να  διαβάσετε 
τις πρώτες εντυπώσεις  
του απ’ το νησί 

53 Φράση από το πρωτοκειμ./εστίαση 

σε λέξη/ 4 σημασίες της από λεξικό/ 
Υπογραμμίστε (τη σωστή)/ 
Διαλέξτε & γράψτε 
πρόταση με μία από τις 
σημασίες/ Ζητήστε από 
τον διπλ. να βρει για ποια 
γράψατε. 

34.6 Ο ποιητής 
χαρακτηρίζει τον.../ 
συζητήστε 
γιατί/Αναζητήστε 
στο λεξικό σας  και 
γράψτε λέξεις με 
παρόμοια σημασία 

45 

      

Αν συμπληρώσετε τα 
γράμματα, θα διαβάσετε...  

15 Α γ΄/  Ποια είναι η σημασία του 

ρήματος πετάω/πετώ στην 
πρώτη πρόταση και ποια στη 

δεύτερη; ΓΓ Αντιστοιχίστε 

41 Διαγράψτε/συμπλη 
ρώστε/Συμβουλευ    
τείτε 

46 

Αν συμπληρώσετε, θα 
διαβάσετε ... αυτά που 
είδαν τα παιδιά όταν 
έφτασαν στη σπηλιά. 

21 {Ο Ρασίμ ,συμμαθητής σας 
...  γράφει «το γάλα πείρα 
και τη μηλιά» /στέλνει 
γράμμα που δε γίνεται 
κατανοητό} Πού ήταν το 
πρόβλημα; Τι μπέρδεψε ο 
Ρασίμ; Βρείτε... / Γράψτε 
τώρα τον παραπάνω στίχο 
σωστά. 

42.4 Υπογραμμίστε(λάθη)
/ γράψτε και 
εξηγήστε γιατί 
διορθώσατε έτσι... 

47 

Ξαναγράψτε βάζοντας 
..../Τι παρατηρείτε; 
Αλλάζει κάτι; Αν 
δυσκολευτείτε 
συμβουλευτείτε το λεξικό 
σας 

51 Α{η  αφηγήτρια ταξιδεύει 
και συναντά κατοίκους}/ 
ΓΓ /Συναντήστε 

54 Βρείτε  και  γράψτε 
τες  ... / διαλέξτε/ 
γράψτε 

48 

Αν συμπληρώσετε την 
ακροστιχίδα , θα μάθετε 

43 Α {Ο Φώτης λατρεύει/...ΓΓ 
/...Τα παιδιά συζητούν} / 
Μαντέψτε και 
συμπληρώστε... 

2 Η λέξη 
«ιστός».../Συμβουλευ

τείτε/ξαναγράψτε 
αντικαθιστώντας/ 
Να κάνετε και τις 
απαραίτητες αλλαγές 

49 

  Α1 {Η Αστραδενή...}/ ΓΓ γ΄ 
πρ./ σχηματίστε κι εσείς 
τώρα και συμπληρώστε... 

5 Βρείτε/γράψτε 52 

  Στο κείμενο... / Βρείτε στο 
λεξικό σας και γράψτε.../ [ 
κείμενο οδηγιών  «Πότε 
χρησιμοποιούμε το λεξικό 
μας; ...α΄πληθ.] 

10.4 Φτιάξτε λίστες/ 
Αναζητήστε τη 
σημασία/Προσπαθή
στε να γράψετε μια 
ιστορ. 
Χρησιμοποιώντας/Μ
η ξεχάσετε να 
γράψετε 

53.
3 

  ΓΓ / Συμπληρώστε 
διαλέγοντας , αφού τη 
βάλετε στη σωστή πτώση 
κι αριθμό 

10.5 Συμπληρώστε  τους  
μήνες, όπως  
συνηθίζεται να 
γράφονται στο 
ημερολόγιο 

1 

  Α [ Η Ζωή ....Εξηγήστε... /   
Συμβουλευτείτε  το  λεξικό 

19 Συμπληρώστε τα 
κενά διαλέγοντας απ’ 

4 
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9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΜ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ΄ ΚΑΙ  Δ΄ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

9.1  Ποια κείμενα θα εξεταστούν 

Το κειμενικό υλικό που θα εξετασθεί προέρχεται από 2 ενότητες των ΒΜ των Γ΄ 

και Δ΄ τάξεων. Η καθεμιά αποτελείται από 5 κεφάλαια  που τυπικά διδάσκονται 

στο Γ΄ τρίμηνο. Διαπραγματεύονται τον χειρισμό αριθμών, πράξεων και 

προβλημάτων – Στην περίπτωση της Γ΄ τάξης υπάρχουν και 2 κεφάλαια που 

αναφέρονται στη γεωμετρία. Οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα αφορούν  

στο συγκεκριμένο περιορισμένο υλικό.  

 9.2 Θέσεις που κατασκευάζει  το βιβλίο της Γ΄ για τους μαθητές  

Οι θέσεις που κατασκευάζει το κείμενο για τους μαθητές θα εξεταστούν από τον 

τρόπο που τους  τοποθετεί  απέναντι στα μαθηματικά, τους συμμαθητές και τον 

συγγραφέα (δηλαδή απέναντι στο ίδιο το κείμενο). Η τακτική που θ’ ακολουθηθεί θα 

είναι διαπραγμάτευση με αξιοποίηση του συστήματος της δείξης προσώπου, των 

πράξεων λόγου και στοιχείων μεταβιβαστικότητας μέσα από την απεικόνιση των 

διαδικασιών των ρημάτων και των συμμετεχόντων σ’ αυτές. 

σας ]/  Γράψτε τώρα    την παρένθεση τη 
λέξη με τη σωστή 
ορθογραφία 

  Α   α΄πρ. /  Συμπληρώστε 29 ΓΓ/ Βρείτε... 
αντιγράψτε 

7 

  [ Στον δίσκό της Φαιστού... 
για να τα θεωρήσουμε / 
Συζητήστε  /ΓΓ Πότε λέμε 
τι / Αν δυσκολευτείτε, η 
Ραλλού έχει τις 
απαντήσεις 

38 Συμπληρώστε τα 
γράμματα και τους 
τόνους που 
λείπουν... 

9 

    Γράψτε με μικρά ... 
τονίστε 

10.
6 

    Βρείτε κι αντιγράψτε 11 

    Συμπληρώστε το 
σταυρόλεξο 

17 

    Στη 2η παράγραφο 
ανακαλύψτε 3 
επίθετα από το 
σχήμα... 

28 
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Η θέση του αναγνώστη στον οποίο λέγεται κάτι και στη συνέχεια του 

ζητιέται κάτι:  Βλέπουμε την τακτική αυτή να υιοθετείται στις ενότητες 40 και 41 

όπου μέσα από «συννεφάκια ομιλίας»  κάποιοι χαρακτήρες παρέχουν πληροφορίες 

και θέτουν ερωτήματα κλειστού τύπου.   

Οι τρεις είναι απεικονίσεις παιδιών που αποσκοπούν στο να δώσουν στην 

προτεινόμενη  δραστηριότητα  μορφή παιγνιώδους μαντέματος,  κάτι σαν ένα 

παιχνίδι με κώδικες.  Επίσης εμφανίζεται ένας αρχαίος Έλληνας  σε ρόλο βοηθού, 

που μεταφέρει την αυθεντική γνώση που κατέχει στα παιδιά  για ν’ αναλύσουν τους 

αριθμούς, εισάγοντας ερωτήματα μετά την παροχή πληροφορίας και ζητώντας από 

τον μαθητή να συσχετίσει αριθμούς με γράμματα στο ελληνικό σύστημα 

αναπαράστασης των αριθμών. Η εγκυρότητα των δηλώσεων κατασκευάζεται μέσα 

από την υψηλή τροπικότητα των διατυπώσεων (απουσία δεικτών τροπικότητας ) και 

την απόλυτη σαφήνεια που φτάνει στη χρήση μαθηματικών συμβόλων. 

 

 Το κείμενο ως σύνθεση εικόνας και γραπτού λόγου καταφέρνει να παραμείνει έντονα 

διαδραστικό  παρά τη χρήση  του γ΄ ενικού και των δηλωτικών αποφαντικών 

προτάσεων που προηγούνται. Η διαδραστικότητα προκύπτει  από τις  ερωτήσεις  που  

καθοδηγούν σε συσχετιστικές διαδικασίες τους μαθητές: (Ποιος αριθμός είναι ο  

«,δρqα»;). Οι χαρακτήρες  επίσης τού προσδίδουν τόνο διαλογικότητας και 

χαλαρώνουν την περιχάραξη της  διδακτικής σχέσης που –υπό άλλες συνθήκες – θα 

επέβαλλε η  συσσώρευση  των κατευθυντικών  ερωτήσεων . 

 Η απάντηση που ζητιέται 2 στις 4 φορές, απαιτεί χρήση του  αλγορίθμου της 

πρόσθεσης – συμβολική αναπαράσταση,  υποβάλλοντας την ιδέα πως τα μαθηματικά 

είναι κι αυτά μια γλώσσα - που τα στοιχεία της συμπλέκονται σε νοήματα λέξεων και 

Μέσα όμως σ’ αυτό το έγκυρο 

περιβάλλον το μήνυμα που 

περνά είναι : «Τι είναι 

μαθηματικά  και τι όχι, το 

ορίζει ο πολιτισμός και η 

εποχή.» 
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προτάσεων -και όποιος τα κατέχει δικαίως συγκαταλέγεται στην ομάδα των εκλεκτών 

και μυημένων . Το παιχνίδι της μύησης σε μία γλώσσα ( τα μαθηματικά ) που 

καταλύει τα σύνορα του χρόνου και σε κάνει ικανό να επικοινωνείς με τη γνώση 

άλλων καιρών ενισχύει τη δύναμη και την εγκυρότητα των μαθηματικών στη 

συνείδηση των παιδιών, αφού ανακαλύπτουν ότι αυτά είναι παρόντα όχι μόνο 

συγχρονικά αλλά και διαχρονικά. Τα παιδιά καθοδηγούνται από τα πλαισιωμένα στα 

αποπλαισιωμένα  μαθηματικά ( στις μαθηματικές έννοιες και τους συσχετισμούς) – 

όπως άλλωστε  δηλώνει το βιβλίο του δασκάλου σελ. 6 ( Οδηγούμε τους μαθητές από 

τα πλαισιωμένα στα αποπλαισιωμένα μαθηματικά.)  

Χρήση της τυπικής γλώσσας των μαθηματικών στην περίπτωση της 

παρουσίασης μιας προβληματικής κατάστασης συναντούμε και στην ενότητα 44, 

όπου κυριαρχεί το γ΄ πρόσωπο σε αποφαντικές προτάσεις που ενημερώνουν τον 

μαθητή για την ύπαρξη συγκεκριμένων συσχετισμών : «Το ξενοδοχείο είναι 

7ώροφο/Ο 1
ος

 και 2
ος

 όροφος έχουν 49 δίκλινα ο καθένας κτλ.». Εδώ η ανθρώπινη 

παρουσία  στο κείμενο υποχωρεί, ο συγγραφέας απουσιάζει,  αφού η εστίαση 

μετατίθεται στο πρόβλημα. Το γ΄πρόσωπο θέτει τα δεδομένα με λιτή διατύπωση 

συσχετισμών, γίνεται ο κομιστής της αλήθειας. 

 Η λειτουργία του κειμένου αυτού είναι παρόμοια με την παράθεση του 

πίνακα στο κεφάλαιο 41 όπου παρουσιάζονται τα κιλά χαρτιού που συγκέντρωσαν 

μαθητές κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης ανά μήνα στη διάρκεια του διδακτικού 

έτους. Η παρουσία των αριθμών κατ’ αντιστοιχία με τους μήνες προσδίδει αυτόνομή  

μαθηματική αξία στον πίνακα και η εστίαση σ’ αυτή την παράμετρο επιτυγχάνεται με 

τη χρήση του απρόσωπου « φαίνεται» ( βλ. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται...). Ο 

συγγραφέας αποκρύπτει τον εαυτό του – ή κάποιον άλλον- ως κατασκευαστή ή 

παρουσιαστή των δεδομένων σε π.χ. α΄ πρόσωπο . Εναλλακτικά θα μπορούσε να πει 

ένας χαρακτήρας: «Μαζέψαμε τον Μάιο 132 κιλά» και να ζητήσει στη συνέχεια από 

τους μαθητές υπολογισμούς βάσει των δεδομένων. Αυτή η χρήση με την προβολή 

των δεδομένων σε πρώτο πλάνο και την απόκρυψη του «δράστη» - στο πλαίσιο του 

συστήματος απόδοσης αιτιότητας-  ουδετεροποιεί τη γλώσσα των σχολικών 

μαθηματικών και δημιουργεί απόσταση ανάμεσα στον συγγραφέα και τον αποδέκτη 

εμφανίζοντας τα μαθηματικά ως κάτι που συμβαίνει   και χωρίς ανθρώπινη 
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συμμετοχή. 17
 Αν σκεφθούμε ότι η κοινή πεποίθηση αποδίδει στη μαθηματική γλώσσα 

χαρακτηριστικά όπως: abstract, formal, impersonal and symbolic καταλαβαίνει κανείς 

ότι είναι πιθανό οι διατυπώσεις  των σχολικών μαθηματικών που ακολουθούν αυτά 

τα πρότυπα μαθηματικού λόγου  ν’ αποβλέπουν στην προετοιμασία μιας μελλοντικής  

συνάντησης των μαθητών με  αυτήν την πιο παραδοσιακά προσανατολισμένη  

μαθηματική γραφή- ομιλία που απηχεί την αντίληψη ότι τα Μαθηματικά είναι μια 

γλώσσα με αυξημένη τυπικότητα και υψηλό κύρος μυθοποιώντας τα  στη συνείδηση 

των παιδιών – και καθιστώντας τα απροσπέλαστα σε όσα απ’ αυτά δεν έχουν το 

προνόμιο να κουβαλούν από το σπίτι τους την εμπειρία χρήσης κωδίκων με αυξημένη 

τυπικότητα. Επομένως μια τέτοια  γλώσσα των μαθηματικών μπορεί να αποκλείσει 

συγκεκριμένες ομάδες επιλέγοντας τους εκλεκτούς  που «δικαιούνται» να κάνουν 

μαθηματικά.
18

. 

 Στόχος του συγγραφέα εδώ είναι η εξοικείωση των μαθητών με αυτόν τον 

τρόπο της μαθηματικής διατύπωσης -που υπάρχει ως κατηγορία λόγου- και η 

πλαισίωση αυτής της απρόσωπης χρήσης με στοιχεία της εικόνας και του σεναρίου 

που την καθιστούν προσβάσιμη στους αναγνώστες που έχουν ανάγκη να κάνουν 

αναγωγές στη δική τους δράση για να οικειοποιηθούν την νέα γνώση ( τακτική 

συνομιλιοποίησης του άκαμπτου μαθηματικού λόγου). Η τακτική αυτή οδηγεί στην 

αποκατάσταση της  ισοτιμίας όλων των μαθητών απέναντι στην άκαμπτη 

παραδοσιακή γλώσσα των μαθηματικών. Τα στοιχεία του παραδοσιακού 

μαθηματικού λόγου χρησιμοποιούνται με διπλό στόχο: α) να αποδομηθεί και β) να 

απομυθοποιηθεί ώστε να εξοικειωθούν μ’ αυτόν παιδιά που δεν τον φέρουν στις 

γλωσσικές τους αποσκευές. Η αποδόμηση οργανώνεται με την ένταξη του κειμένου 

στο σενάριο «Η ανακύκλωση»·  το νόημα είναι: τα μαθηματικά – ακόμη και ως 

απρόσωπη, τυπική γραφή προκύπτουν από την ανθρώπινη δράση και υπάρχουν για 

να την εξυπηρετούν. Η συνομιλιοποίηση της τυπικής μαθηματικής γλώσσας ( βλ. 

πίνακας) με βιώματα οικειότητας ( όπως η δράση της ανακύκλωσης) την κάνει να 

μπορεί να ενταχθεί εύκολα  στο ρεπερτόριο όλων των μαθητών απογυμνώνοντας την  

                                                           
17

 This type of obfuscation depicts an absolutist image of mathematics, portraying mathematical activity as 

something that can occur on its own, without humans. / BETH HERBEL-EISENMANN, DAVID WAGNER , A 

FRAMEWORK FOR UNCOVERING THE WAY A TEXTBOOK MAY POSITION THE MATHEMATICS LEARNER  
18

 Recognising that such alternatives exist and that mathematical writing does not have to be abstract, 

formal and impersonal may, in itself, help to make mathematical writing and mathematical activity 

more accessible to some of those students who have previously felt excluded by the apparent lack of 

human presence in mathematics( Morgan, 2001) 
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από τον  ηγεμονικό της ρόλο.  Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί ο ορισμός του τάγκραμ 

στην ενότητα 42 ( όπου κι εκεί επικρατούν στοιχεία τυπικότητας· η παθητική 

διατύπωση χωρίς ποιητικό αίτιο: « Το τάγκραμ μπορεί να δημιουργηθεί ... που 

κόβεται σε επτά άλλα σχήματα.... / Χρησιμοποιήθηκε....»). Εδώ έχει προηγηθεί του 

ορισμού μια κατασκευαστική διαδικασία βασισμένη στην κινητοποίηση μέσω του α΄ 

ενικού προσώπου που καθιστά το αντικείμενο με την αυτόνομη μαθηματική αξία ( 

γεωμετρικά σχήματα) ιδιοκτησία του κατασκευαστή/συγγραφέα/μαθητή. Στο ίδιο 

επίσης πλαίσιο γίνεται χειρισμός της μαθηματικής διατύπωσης «άξονας συμμετρίας», 

στην ενότητα 43.  Η αξία της μαθηματικής διατύπωσης, σ’ αυτό το στάδιο της 

προσέγγισης της γνώσης, υπονομεύεται – γι’ αυτό και απουσιάζει. Αντιθέτως 

προκρίνεται η διαισθητική γνώση της σημασίας «άξονας συμμετρίας»  που έχουν 

αποκτήσει οι μαθητές μέσω της καθολικής συμμετοχής της τάξης στη δραστηριότητα 

με τη συνέργεια  του συγγραφέα ( βλ. χρήση α΄ πληθυντικού ) κι αυτό τους είναι 

αρκετό ώστε να μπορούν όχι μόνο να ξέρουν τι σημαίνει, αλλά και να τον φτιάχνουν 

 έντονα υλική διαδικασία (βλ. Τράβηξε με τον χάρακά σου τον άξονα συμμετρίας). 

Τα μαθηματικά λοιπόν  όπως προκύπτουν από τις 5 αυτές ενότητες είναι 

γνώση που την κατακτά κάποιος βιωματικά δρώντας ο ίδιος, εκκινώντας από ατομική 

παρατήρηση ( «...βλέπεις έναν κύκνο... /Τι παρατηρείς;» , « ...Βλέπεις ... 

εικόνες...Ποιες είναι συμμετρικές;) και επιτελώντας στο πλαίσιο μιας ομάδας που έχει 

ως ισότιμο μέλος κάποιον που ενώ ήδη γνωρίζει  συμμετέχει εξίσου  με τους άλλους 

σε οργανωμένη δράση, ώστε να τους μεταδώσει την εμπειρία του – πιθανόν 

μετασχηματίζοντας την ο ίδιος καθώς παρατηρεί τις επιτελέσεις των άλλων και τη 

δική του .Εδώ αναγνωρίζει κανείς στοιχεία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού.  

Τα σχολικά αυτά μαθηματικά των 5 ενοτήτων τα διακρίνει: 

Προσπάθεια για μείωση της περιχάραξης στη σχέση συγγραφέα μαθητή. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρήση γ΄ πληθυντικού (φαίνεται, και όλες οι δηλωτικές προτάσεις 

συσχετισμών) που με την απουσία δείξης προσώπου αποστασιοποιεί τον συγγραφέα 

από το κείμενο και  μετατοπίζει την οπτική από τα πρόσωπα στα πράγματα. Όταν  ο 

ομιλητής κατέχει θεσμικά θέση κύρους( όπως η φωνή του βιβλίου), αυτή η 

αποστασιοποίηση γίνεται στο πλαίσιο της ευγένειας και της αποποίησης του 

ηγεμονικού ρόλου στην συγκεκριμένη περίσταση συνομιλίας. Η χρήση του α΄ 

πληθυντικού (διπλώνουμε, κόβουμε, ανοίγουμε) γίνεται στο ίδιο πλαίσιο και δίνει την 
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ελευθερία στον αναγνώστη/μαθητή να συμπεριλάβει ή όχι τον εαυτό του στην ίδια 

ομάδα με τον συγγραφέα. Η αναγνώριση όμως αυτής της ελευθερίας δηλώνει και 

πάλι τη βούληση μείωσης της περιχάραξης. Στα κείμενα που εξετάζουμε απαντά και 

η επιλογή του β΄ ενικού προσώπου που προσδίδει διαδραστικό χαρακτήρα στην 

επικοινωνία, όμως ορίζει και υψηλή περιχάραξη της σχέσης συγγραφέα αναγνώστη. 

Και σ’ αυτήν όμως την περίπτωση σε σύνολο 5 χρήσεων του β΄ προσώπου μόνον η 

μία το χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της υπόδειξης ( Τράβηξε με τον χάρακά σου τον 

άξονα συμμετρίας. ) ενώ οι άλλες 4 περιπτώσεις  μπορούν να ενταχθούν σε 

αποχρώσεις από την ήπια παρακίνηση της ερώτησης ( Τι παρατηρείς;) μέχρι την 

εντελώς ισότιμη συνεισφορά στο πλαίσιο της πρότασης για  έναρξη ενός διαλόγου 

(Γνωρίζεις ότι ... 1000 κιλά ανακυκλωμένου χαρτιού σώζουν 17 δέντρα;). Οι άλλες 

δύο χρήσεις είναι περισσότερο διαπιστωτικές και δίνουν έμφαση στη δείξη του τόπου 

–τον οποίο και θεματοποιούν- και όχι του προσώπου: (Παρακάτω βλέπεις...φωτογραφία 

ενός κύκνου / φωτογραφίες αρχαιολογικών ευρημάτων). Η τελευταία χρήση που συναντούμε στις 5 

ενότητες είναι το  ψευδοπεριεκτικό α΄ ενικό πρόσωπο ( κατασκευάζω/ σχηματίζω/ 

διαγράφω/ απαντώ). Εδώ αποτυπώνεται η προσωπική εμπλοκή του συγγραφέα, αλλά 

με έναν ιδιότυπο τρόπο. Γίνεται ο ίδιος η φωνή του αναγνώστη κινούμενος από την 

έντονη επιθυμία του ο αποδέκτης του λόγου να συμπλεύσει με την ιδανική επιτέλεση 

που θα επιτύγχανε ο ίδιος. Είναι ενός είδους «μαγική- τελετουργική» χρήση του 

«εγώ» του συγγραφέα στη θέση του αναγνώστη και προκύπτει από την αρχή της 

συμπάθειας και της ενσυναίσθησης.Τα παιδιά έχουν προσλαμβάνουσες από τον λόγο 

του αθλητισμού και τον χώρο των εμπειριών τους σε αθλητικούς συλλόγους που τα 

κατευθύνει ν’ αντιληφθούν την οδηγία στο πλαίσιο της επικοινωνίας ενός προπονητή 

που συμπάσχει με τον αθλητή του που  αγωνίζεται σε βαθμό που να ταυτίζεται μαζί 

του. Η περιχάραξη και πάλι υποχωρεί, γιατί σ’ αυτό το πλαίσιο ο συγγραφέας γίνεται 

η φωνή της συνείδησης του αναγνώστη με σκοπό να τον βοηθήσει να επιτελέσει με 

ακρίβεια. Η εστίαση μ’ αυτό τον τρόπο και πάλι μετατίθεται στο αποτέλεσμα της 

δράσης· κι αυτό απεικονίζουν σε επίπεδο μεταβιβαστικότητας τα ρήματα που 

παριστάνουν υλικές διαδικασίες (με ορατό αποτέλεσμα που επιφέρει αδιαμφισβήτητη 

αλλαγή στον εξωτερικό κόσμο) δεν πρόκειται για ένα απλό «εγώ» που παρατηρεί και 

σκέφτεται· είναι το εγώ που κάνει πάταγο ( κατασκευάζει, διαγράφει, σχηματίζει και 

απαντά) έχοντας πάρει αποφάσεις για αλλαγή – κάτι που ασφαλώς ενισχύει το 

αυτοσυναίσθημα του μαθητή. Το «κατασκευάζω και σχηματίζω» είναι μια οδηγία 
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στην οποία ο μαθητής συναινεί με χαρά γιατί βγαίνει κερδισμένος: συναινεί στην 

οδηγία και στο τέλος έχει ένα παιχνίδι και παίζει μ’ αυτό.   

Αν εξετάσουμε το γλωσσικό υλικό ως προς το είδος των προτάσεων, 

προσπαθώντας να εντοπίσουμε τα γλωσσικά γεγονότα που εισάγονταιαπό τα κείμενα, 

θα βρούμε 40 γλωσσικά γεγονότα στην εισαγωγική δραστηριότητα των  5 

κεφαλαίων, που κατανέμονται σε 11 κατευθυντικές γλωσσικές πράξεις ( 10 οδηγίες σε 

α΄ πρόσωπο και 1 υπόδειξη σε β΄ενικό) / 17 ερωτήσεις απορίας (11 κλειστές που 

επιδέχονται μία  αριθμητική απάντηση / 6 ανοιχτού τύπου όπως 

διερευνητικές,ψευδοερωτήσεις, έναρξης συζήτησης) και 12 αποφαντικές γλωσσικές 

πράξεις ( 10 ισχυρές αποφάνσεις που επιβάλλουν εξειδικευμένη οπτική σ’ αυτόν που 

πληροφορούν / 2 ήπιες αποφάνσεις που σε πρώτο βαθμό δείχνουν γενικόλογες και 

δεν επιβάλλουν μαθηματική οπτική). Αυτή η ανάλυση μπορεί ν’ αποδοθεί στα  δύο 

γραφήματα που εμφανίζονται πιο κάτω, από τα οποία το πρώτο δείχνει τα είδη των 

προτάσεων φανερώνοντας σε πρώτο επίπεδο μία ήπια τάση των κειμένων να 

κατευθύνουν τον μαθητή ενώ το δεύτερο εμφανίζει την πραγματική 

κατευθυντικότητα που φτάνει στο 80% του συνόλου των 40 γλωσσικών 

διατυπώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ (80%  όπως προκύπτει από οδηγίες/ ερωτήσεις/δηλώσεις –αποφάνσεις) 

 

Οδηγίες/Υπόδειξ
η 

27% 

Ερωτήσεις 
άγνοιας  

43% 

Δηλωτικές 
προτάσεις 

30% 

Οδηγίες 
/υποδείξεις 27% 

Ερωτήσεις κλειστές 
28% 

Αποφαντικές 
ισχυρές/απαιτούν 

εξειδίκευση οπτικής 
25% 

Ερωτήσεις ανοιχτές 
/διερευνητικές/ 

ψευδοερωτήσεις/ένα

ρξης συζήτησης 15% 

Μη εξειδικευμένες 
/γενικόλογες 

αποφαντικές 5% 

Άλλα 20% 
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9.3  Θέσεις που κατασκευάζει το ΒΜ της Δ΄ τάξης για τους μαθητές  

Το σύστημα της διάθεσης-τρόπου θα αποτελέσει τη βάση γι’ αυτήν την ανάλυση 

καθώς περιλαμβάνει λεξικογραμματικά στοιχεία που προσδιορίζουν τον ρόλο που 

υιοθετεί ο ομιλητής στις σχέσεις με τους αποδέκτες του λόγου του  και αποκαλύπτουν 

την προσπάθειά του να δράσει πάνω τους. Βασικά εργαλεία η δείξη προσώπου, οι 

πράξεις λόγου, στοιχεία τροπικότητας για να δειχθούν οι κοινωνικές σχέσεις που 

κατασκευάζει το εγχειρίδιο. Επίσης θα ανιχνευθεί ο ρόλος της  μεταβιβαστικότητας    

που απεικονίζει μέσω των ρημάτων τι σημαίνει για το εγχειρίδιο σχολικά μαθηματικά 

και ποιες διαδικασίες των μαθητών στηρίζουν αυτή τη σημασία. 

Α:  αναφορά σε πράξεις μαθητών 

γίνεται με χρήση α΄ ενικού (Παρατηρώ / συνεχίζω / υπολογίζω / συμπληρώνω 

/φτιάχνω) ή με α΄ πληθυντικό (συμφωνούμε; 2 /διαφωνούμε; /εξηγούμε 5  

/συζητάμε)·  

 ως  προς τη μεταβιβαστικότητα 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε διαδικασίες υλικές συσχετιστικές και λεκτικές 

προβάλλοντας την αντίληψη ότι αυτό ακριβώς είναι τα μαθηματικά.  

Βέβαια υπάρχει και  μια νεώτερη αντίληψη για τα μαθηματικά που αποδίδει μεγάλη 

σημασία  στον προφορικό λόγο και  στη συζήτηση ( λεκτικές είναι όλες οι 

διαδικασίες του α΄ πληθυντικού στα κείμενα που εξετάζουμε). Εδώ να αναφερθεί ότι 

μερίδα ερευνητών αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του προφορικού λόγου στη 

συγκρότηση της μαθηματικής γνώσης. ( Σόνια Καφούση/ Χρ. Σκουμπουρδή/ Κων. 

Τάτσης , Αναλύοντας ένα σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών: η περίπτωση της 

Α΄Δημοτικού, 2009 ·  σελ.11 σε pdfhttps://www.academia.edu/18559860/ , ή  

Ευκλείδης Γ’, 71, 42-62.)  

 ως προς τη δείξη προσώπου  

Η χρήση του α΄ ενικού  προσώπου σε Οριστική Ενεστώτα εστιάζει στον μαθητή και 

στις ενέργειες που κάνει ,έτσι εισάγει την αντίληψη ότι υπάρχει η δρώσα συνείδηση 

του μαθητή και το πρόβλημα, ενώ απουσιάζει η φωνή που διδάσκει –γεγονός που 

μειώνει την περιχάραξη. Στην ίδια κατεύθυνση και η  επιλογή  του α΄ πληθυντικού 
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που αποτελεί οδηγία για κινητοποίηση των ομάδων στη διερεύνηση μιας 

προβληματικής κατάστασης.     

Και οι δύο αριθμοί αναφέρονται στους μαθητές σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο 

τάξης αντιστοίχως. Έτσι προβάλλει η  αναγκαιότητα της κοινωνική  αξιολόγησης , 

της δοκιμής και επαλήθευσης της λειτουργικότητας της αποκτηθείσας μαθηματικής 

εμπειρίας ή γνώσης στο «κοινωνικό πεδίο» της τάξης.   

Το α΄ ενικό  ( Morgan Candia) εκφράζει την ατομική ενασχόληση του αναγνώστη  

είτε την επιθυμητή εμπλοκή του στη διαδικασία που εισάγει ο συγγραφέας                           

( συζήτηση, αξιολόγηση, εξήγηση). Πλαισιώνει τη δράση του αναγνώστη, επομένως 

του ασκεί κάποιον έλεγχο - ειδικά όταν δεν περιέχει τον συγγραφέα.  

Η επιλογή του πληθυντικού έχει τη διαπροσωπική της σημασία καθώς κάτω από την 

ομπρέλα του α΄ πληθυντικού μπορεί να νοείται και ο συγγραφέας και ο δάσκαλος. 

Έτσι  καθώς η περιχάραξη της διδακτικής σχέσης υποχωρεί  ο αναγνώστης 

σφραγίζεται ως ικανό μέλος της κοινότητας των μαθηματικών εξίσου με τον 

συγγραφέα (βλ. Morgan (1996) asserts such imperatives (or commands) tacitly mark 

the reader as a capable member of the mathematics community, από BETH  HERBEL-

EISENMANN, DAVID WAGNER  ό.π.) . 

 ως προς τις πράξεις λόγου: 

Ως προς την κατευθυντικότητα ισοδυναμούν κυρίως με οδηγίες διατυπωμένες σε 

Οριστική Ενεστώτα και άρα αντιστοιχούν σε ισχυρό βαθμό καθοδήγησης, αυξημένο 

διδακτικό έλεγχο  και υψηλή περιχάραξη της παιδαγωγικής σχέσης· είδαμε όμως 

μόλις πριν ότι αυτή  την λειτουργία των πράξεων λόγου την υπονομεύει η χρήση της 

δείξης προσώπου μετριάζοντας τελικά την περιχάραξη. Η χρήση του α΄ ενικού  

προσώπου σε οριστική Ενεστώτα εισάγει την αντίληψη ότι υπάρχει η δρώσα 

συνείδηση του μαθητή και το πρόβλημα, ενώ απουσιάζει η φωνή που διδάσκει –

γεγονός που μειώνει την περιχάραξη αφού απουσιάζει η φωνή που διδάσκει. Στην 

ίδια κατεύθυνση και η  επιλογή  του α΄ πληθυντικού  σε Οριστική Ενεστώτα που 

αποτελεί  και πάλι οδηγία για κινητοποίηση ομάδων στη διερεύνηση μιας 

προβληματικής κατάστασης.    
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Β: αναφορά σε πράξεις χαρακτήρων· 

Οι χαρακτήρες που είναι άλλοτε συνομήλικοι ήρωες κι άλλοτε σημαντικοί γι' αυτούς 

ενήλικες εμφανίζονται να δρουν ως εξής: σε α΄ ενικό (Συμφωνώ3/ σκέφτηκα/ 

υπολόγισα2/  διαφωνώ) ή σε β΄ ενικό (αφού κάνεις εκτίμηση/ ΚΕΡΔΙΣΕ πρστκτ.)  ή  

κυρίως  σε γ΄ ενικό (διαβάζει/ αποφασίζει/ συμφωνεί/ κερδίζει/ ξεκινά με ... πόντους/ 

τράβηξε/ απάντησε/ συγκέντρωσε// έφτιαξε/ είναι3/ ήταν2/ γεννήθηκε) και  

εξαιρετικά σπάνια γ΄ πληθυντικό ( παίζουν/ αξιολογούν  απαντήσεις/ εκφράζουν 

απόψεις/ παντρεύτηκαν "το έτος ...") .  

 Από την άποψη της μεταβιβαστικότητας: 

 Οι επιλογές των ρημάτων εμπλέκουν τους χαρακτήρες σε διαδικασίες υλικές, 

νοητικές, συσχετιστικές και κυρίως λεκτικές. Αυτό φανερώνει την αντίληψη ότι τα 

μαθηματικά εμπλέκονται στη ζωή των ανθρώπων καθημερινά ό,τι και όπως κι αν το 

κάνουν . Οι άνθρωποι σκοντάφτουν πάνω τους και τα "ανακαλύπτουν" πίσω από  

κάθε κοινωνικά προσδιορισμένο γεγονός ( π.χ. ομαδικό παιχνίδι/μέτρηση χρόνου) ή 

αναγκάζονται να τα "επινοήσουν" για να τακτοποιήσουν και να οργανώσουν με 

λογικό-μαθηματικό τρόπο τη ζωή τους και τις πράξεις τους. Σ' αυτό το σημείο η 

κατεύθυνση της ενότητας είναι σύμφωνη με το βιβλίο του δασκάλου που σημειώνει 

στη σελ. 9 ότι στόχος είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν "τον κοινωνικό 

χαρακτήρα των μαθηματικών". Το γεγονός ότι τα ρήματα εισάγουν για τους 

χαρακτήρες διαδικασίες λεκτικές  μπορεί να τους κάνει να προσαρτώνται περισσότερο 

στην πλευρά του δασκάλου/συγγραφέα, γιατί αυτός ο οποίος «κατά παράδοση» κάνει 

κατάχρηση του λόγου στη διάρκεια του μαθήματος είναι ο δάσκαλος /το εγχειρίδιο /ο 

συγγραφέας . Η μεταβιβαστικότητα  μας προϊδεάζει ποιον πραγματικά ενσαρκώνουν οι 

χαρακτήρες.  

 Από την άποψη της δείξης  προσώπου: 

Οι χαρακτήρες φαίνεται να μοιράζονται χαρακτηριστικά του συγγραφέα όσο και του 

αναγνώστη ακόμη κι όταν εμφανίζονται να μιλούν σε α΄ πρόσωπο ως συνομήλικοι 

των μαθητών. Πίσω από τον λόγο και τη διάνοιά τους κρύβεται εξίσου ο συγγραφέας. 

Καθώς κατασκευάζονται  κυρίως μέσα από την αφηγηματική αξιοποίηση του γ΄ 

ενικού (15 στις  28 εμφανίσεις) φαίνεται κυρίως να δείχνουν και σχεδόν καθόλου να 

υποδεικνύουν. Το γ΄ ενικό της αναφοράς  λειτουργεί όπως και το γ΄ πληθυντικό της 
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αναφοράς. Αυτή η χρήση μετατοπίζει τους χαρακτήρες στη θέση του θέματος, 

θεματοποιεί τους ήρωες και τους παρέχει στους μαθητές ως πρότυπα μίμησης ( 

άλλωστε το παιχνίδι προτείνεται να παιχθεί στην τάξη από το ΒΔ) Η επιλογή όμως 

αυτή  αυξάνει την κατευθυντικότητα. Η περιχάραξη δείχνει ακόμη χαλαρή. 

Ισχυρή και η παρουσία του α΄ ενικού που παραθέτει στον μαθητή έτοιμη – και 

αξιολογημένη- συλλογιστική. Τη φορά  που οι χαρακτήρες παίρνουν το λόγο σε α΄ 

πρόσωπο ενικού, αναλαμβάνουν να  στηρίξουν τις  αληθείς θέσεις τους σε εντελώς 

μαθηματικά διατυπωμένες προτάσεις που εκφράζονται με αλγορίθμους ή σε έτοιμες  

μοντελοποιήσεις π.χ προκατασκευασμένες αριθμογραμμές δηλαδή στην 

εξειδικευμένη, καθαρή, τυπική , αφαιρετική γλώσσα των μαθηματικών που φορέας 

της είναι ο συγγραφέας.  Αυτή είναι η ομιλία του. Και τότε νιώθουμε την ασύμμετρη 

σχέση εξουσίας συγγραφέα – αναγνώστη και τον βαθμό κατευθυντικότητας που 

επιβάλλουν οι χαρακτήρες, που αποτελούν απλώς μία σκηνοθεσία του συγγραφέα για 

να πετύχει να κατευθύνει την πορεία της σκέψης  του μαθητή με τρόπο πλάγιο και 

υπόρρητο ( αόρατη παιδαγωγική).  Παρά την προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ηγεμονικός 

ρόλος του συγγραφέα ως επίσημου φορέα του μαθηματικού λόγου μέσω της χρήσης 

παιδιών-χαρακτήρων και μέσω χειρισμών στη δείξη προσώπου, υπάρχουν σημεία που 

ο εξουσιαστικός του λόγος  είναι προφανής. Και η  δείξη προσώπου φανερώνει ότι οι 

χαρακτήρες είναι το προσωπείο του συγγραφέα. Ισχυρός αποδεικνύεται και μέσω της 

δείξης ο  διδακτικός έλεγχος και αυξάνειί  την περιχάραξη της παιδαγωγικής  σχέσης ( 

μόνο που την υλοποιούν απ’ την πλευρά του κειμένου/συγγραφέα/δασκάλου οι 

φανταστικοί «ικανοί συνομήλικοι.»). 

 

 Από την άποψη των πράξεων λόγου 

Οι χαρακτήρες παρουσιάζονται ως  φορείς λόγου σε γ΄ ενικό και πληθυντικό, 

κυρίως για να αποφανθούν και να δηλώσουν (αποφασίζει, συμφωνεί, απάντησε, 

αξιολογούν απαντήσεις, εκφράζουν απόψεις). Πληροφορούμαστε τις γλωσσικές τους 

πράξεις σε πλάγιο λόγο μέσα από την οπτική του συγγραφέα που τις εγκρίνει.  Αντί 

να καταφύγει σε υποδείξεις προς τους μαθητές, επιλέγει να παρουσιάσει ως πρότυπα 

συμπεριφοράς τους χαρακτήρες εστιάζοντας στη δράση τους.  

Παρουσιάζονται όμως ως φορείς λόγου και σε α΄ ενικό – μέσα από την 

εγκυρότητα του ευθύ λόγου (βλ. συννεφάκια εν. 48). Και τότε διατυπώνοντας ισχυρές 

αποφάνσεις με τη συνέργεια των μαθηματικών διατυπώσεων υψηλού κύρους μέσω 
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συμβόλων και αλγορίθμων αλλά και μέσω της μοντελοποίησης ασκούν ρόλο 

εξουσιαστικό στο διδακτικό πεδίο κατευθύνοντας  με συγκεκριμένο τρόπο τη σκέψη του 

αναγνώστη/μαθητή. 

Γ: αναφορά σε άψυχα με μαθηματική αξία· 

 ( το πλήθος  των αναφορών  30% ) δείχνει τη σημαντική παρουσία των μαθηματικών 

σε συνθήκες καθημερινότητας  κι επίσης φανερώνουν τον εξουσιαστικό ρόλο του 

συγγραφέα σε επίπεδο καθορισμού του σκηνικού του διδακτικού κειμένου. Το 

πρόσωπο που  κυρίως χρησιμοποιεί το κείμενο του εγχειριδίου για να συστήσει αυτά 

τα αντικείμενα (πίνακες, γενεαλογικό δέντρο, ψηφιακό και αναλογικό ρολόι) στους 

αναγνώστες είναι το γ΄ πρόσωπο και η γλωσσική πράξη που επιλέγει είναι η ερώτηση 

- που έχει διπλό στόχο:                          

   α) να εσωτερικευθεί από τον μαθητή
19

 

  β) να αποδείξει  τη μαθηματική αξία πραγμάτων και ν’ αποκωδικοποιήσει τον 

μαθηματικό τρόπο συγκρότησης σχημάτων (γενεαλογικό δέντρο) και πινάκων. Έτσι 

διατυπώνει διαδοχικά  προβλήματα  σε γ΄ πρόσωπο   καθοδηγώντας τους μαθητές  

στην λειτουργική χρήση  πινάκων κεφ. 49 ή σχημάτων, π.χ αποσαφήνιση της 

κατασκευής γενεαλογικού δέντρου, κεφ. 51, έτσι ώστε ο μαθητής να (καθ)οδηγηθεί 

στο σχηματισμό ενός πλαισίου ερμηνείας σχημάτων, διαγραμμάτων και πινάκων
20

.  

Σ’ αυτό το σημείο φαίνεται ότι εκτός από τον δηλωμένο στόχο της διαχείρισης 

προβλημάτων με μεγάλους αριθμούς (κεφ. 49) διδάσκονται παράλληλα 

συγχωνευμένες δεξιότητες όπως φαίνεται στην υποσημείωση. Εναλλακτικά το 

κείμενο/συγγραφέας θα μπορούσε να ζητήσει να νοηματοδοτήσουν οι ομάδες 

μαθητών τα δεδομένα του πίνακα και να υπάρξουν πιθανότητες να αξιοποιηθεί με 

                                                           
19 Οι Kenney et al (2005) προτείνουν στους δασκάλους να μην εξηγούν τι λέει το βιβλίο, αλλά 

να κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα διευκολύνουν τους μαθητές τους να καταλάβουν τι 

λέει, με απώτερο στόχο οι μαθητές να εσωτερικεύσουν αυτές τις ερωτήσεις ώστε να τις 

χρησιμοποιούν στο διάβασμά  τους.(Αβούρη Ευ., 2015) uoi 

20
 Αν και τα σχήματα, όπως και τα διαγράμματα και οι εικόνες σκοπό έχουν να διευκολύνουν 

τον αναγνώστη να κατανοήσει καλλίτερα το κείμενο, πολλές φορές έχουν το αντίθετο 

αποτέλεσμα, δηλαδή προκαλούν επιπλέον δυσκολία στην περίπτωση που ο αναγνώστης δεν 

κατέχει τις κατάλληλες δεξιότητες για την ερμηνεία του. Αν το ίδιο το διάγραμμα  ή το σχήμα, 

αν η δομή του ή η λειτουργία του δεν είναι ξεκάθαρη, μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του 

περιορισμούς (Fischbein, 2002). Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις συμβάσεις που ισχύουν 

για τον ρόλο και την χρήση των σχημάτων και να μπορούν να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν 

τα σημαντικά στοιχεία τους από εκείνα που δεν έχουν κρίσιμη σημασία (Hershkowitz, 1989; 

Dvora & Dreyfus, 2004),  σελ. 33 από (Αβούρη Ευ.,2015) uoi 
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ουσιαστικό τρόπο η διαθεματικότητα - αν τυχόν η οπτική κάποιας ομάδας έδινε 

σοβινιστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο στον πίνακα. Η προσέγγιση που υιοθετείται  

γενικά  μ΄ αυτή  τη χρήση ερωτήσεων σε γ΄ πρόσωπο είναι της καθοδηγούμενης  

ανακάλυψης. Οι ερωτήσεις συνιστούν μία σχολειοποιημένη μαθηματική απόδειξη - 

είναι αποδεικτικές διαδικασίες ( δείχνουν μια  διαδρομή μαθηματικής σκέψης). 

Επομένως μέτριος ο διδακτικός έλεγχος – γιατί αφήνει περιθώρια στον μαθητή να 

ενεργήσει ( σχετικά ανοιχτή η δραστηριότητα του κεφ. 48 όπως και  η τελευταία του 

κεφ. 51. 

Δ: αναφορά σε άψυχα χωρίς μαθηματική σημασία · 

Παράγει το ίδιο νόημα με  την προηγούμενη καταγραφή ( δηλαδή ότι είναι ελάχιστες 

οι φορές που δε θα συναντήσουν οι μαθητές μαθηματικά στη ζωή τους) καθώς αυτές 

οι αναφορές είναι ελάχιστες  (9%). 

          Η αναπαράσταση τού πώς μαθαίνει κάποιος μαθηματικά 

Πρώτα πρώτα εμπλέκεται ατομικά  σε διαδικασίες γραφής, υπολογισμού με 

χρήση αλγορίθμων ή με νοερούς υπολογισμούς και στη συνέχεια σε διαδικασίες 

λεκτικές στην τάξη  με τους συμμαθητές 20% / 

 παρατηρεί τις ενέργειες των άλλων , αξιολογεί (ατομικά και ομαδικά) παρατηρώντας 

συνάμα τις αξιολογήσεις τους  και τους μιμείται αξιοποιώντας τη γνώση τους  41%  /  

προσπαθεί  να κατανοήσει κάποια  πρακτικά προβλήματα της καθημερινής ζωής 

αναγνωρίζοντας τη μαθηματική φύση τους 30% ή εφαρμόζοντας σ’ αυτά μια 

μαθηματική θεώρηση. 

Α: αναφορά σε 

πράξεις μαθητών 

Β: αναφορά σε πράξεις 

χαρακτήρων 

Γ: αναφορά σε άψυχα με 

μαθηματική αξία 

Δ:απλή  αναφορά 

σε άψυχα 

ΣΥΝΟΛΟ 

14 28 21 6 69 

14/69 ~20% 28/69 ~41% 21/69 ~ 30% 6/69 ~ 9%  

 

 

 

 

 

 

Γράφημα  για τα    μαθηματικά της Δ΄    σε   συνανάγνωση με τον πίνακα της σελ. 81  

Α: αναφορά 
σε πράξεις 
μαθητών 

20% 
Β: αναφορά 
σε πράξεις 

χαρακτήρων 
41% 

Γ: αναφορά 
σε άψυχα με 
μαθηματική 

αξία 30% 

Δ:απλή  
αναφορά σε 
άψυχα 9% 
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 Σύνολο Α: 

αναφορά 

σε πράξεις 

μαθητών 

Β:  

αναφορά σε 

πράξεις 

χαρακτήρων του 

βιβλίου 

Γ:  

αναφορά σε 

άψυχα με 

μαθηματική 

αξία 

Δ: 

απλή  

αναφορά σε 

άψυχα 

α΄ ενικού 12 5 7 (αξιολόγήσεις, 

εξηγήσεις) 

  

β΄ ενικού 2  2   

γ΄ ενικού 32  15 (πρότυπα προς 

μίμηση/εξήγηση 

διαδικασιών ) 

14 3 

α΄ πληθυντικού 9 9    

β΄ πληθυντικού      

γ΄ πληθυντικού 14  4 ( ¾ πρότυπα 

προς μίμηση) 

7 3 

    14 28 21 6 

Δείξη προσώπου 

και 

 Πράξεις λόγου 

 Μέτρια 

περιχάραξη  

 Μέτρια Υψηλή  

Περιχάραξη  

Μέτρια  

περιχάραξη 

 

 

Παρατηρήσεις· 

Αυτό που φάνηκε στην ανάλυση των 5 ενοτήτων από το υλικό της 

δραστηριότητας ανακάλυψης είναι: ο τρόπος που το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί για να 

μιλήσει στους μαθητές φανερώνει υψηλή  κατευθυντικότητα ,ισχυρή παρουσία 

διδακτικού ελέγχου αφού ο συγγραφέας επιλέγει τι και πώς θα το διδάξει ( μέσα από 

ποιες συγκεκριμένες διδακτικές πράξεις . Αυτή η κατευθυντικότητα όμως υλοποιείται 

σύνθετα με συνειδητή προσπάθεια να μειωθεί η περιχάραξη που αφορά τη σχέση του 

παραγωγού του λόγου με τον αποδέκτη του λόγου. Στο πλαίσιο αυτό 

χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες και ο επιδέξιος χειρισμός της δείξης των προσώπων 

( βλ. συστηματική αποφυγή της χρήσης β΄ προσώπου). Η  καθοδήγηση που 

επιχειρείται κατευθύνει τον μαθητή στην  συμμετοχή σε διαδικασίες πολύ λιγότερο 

πρακτικού - υλικού χαρακτήρα και πολύ περισσότερο νοητικού και λεκτικού. Άρα οι 
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μαθητές δεν μαθαίνουν κάνοντας μαθηματικά, αλλά βλέποντας κάποιους χαρακτήρες 

να κάνουν μαθηματικά και προσπαθώντας να μιμηθούν και να ακολουθήσουν  τον 

τρόπο σκέψης τους. Επίσης προσεγγίζουν τα προβλήματα και πάλι βασισμένοι στην 

καθοδήγηση που επιβάλλουν οι ερωτήσεις που συνοδεύουν τα δεδομένα – που  

κάποτε είναι πιο περίπλοκα απ’ αυτά που λογικά θα συναντούσαν στην 

καθημερινότητά τους - άρα ίσως δεν έχουν νόημα γι’ αυτούς. Η περιχάραξη της 

διδακτικής σχέσης φαίνεται μέτρια, γιατί δεν είναι ξεκάθαρη η χρήση του α΄ 

προσώπου ( σε μαθητές και χαρακτήρες).  Η άσκηση διδακτικού ελέγχου μέσω μιας 

τυποποιημένης γλώσσας και μέσω γλωσσικών πράξεων που αναπαριστούν οδηγίες 

και υποδείξεις  υποδεικνύει την επιλογή να μην συμπεριληφθεί ο συγγραφέας στο α΄ 

πρόσωπο εν. και πληθ. , γιατί με την επιλογή του να κατευθύνει  διαρκώς, έχει 

ταξινομήσει τον εαυτό του στην κατηγορία του διδάσκοντα. Αυτό στην ουσία 

σημαίνει αύξηση της περιχάραξης της διδακτικής σχέσης. Αυτός που η σκηνοθεσία 

της δείξης ( συγγραφέας/ δάσκαλος)  προσπαθεί να τον  διαγράψει παραμένει μια 

ισχυρή παρουσία εξαιτίας των πράξεων λόγου και της διαχείρισης των διαδικασιών 

στις οποίες συμμετέχουν μαθητές και χαρακτήρες. Το κείμενο προσπαθεί να 

κατασκευάσει ένα  τεχνητό μαθησιακό περιβάλλον θελκτικό,  πλούσιο σε ερεθίσματα 

και απαλλαγμένο από τη φόρτιση που επιφέρει η εμφανής παρουσία του 

εξουσιαστικού λόγου του δασκάλου/συγγραφέα στη διδασκαλία. Σβήνοντας όμως τον 

συγγραφέα/δάσκαλο ως πρόσωπο, αυξάνει την καθοδήγηση που απλώς γίνεται 

πολυπρόσωπη και -λόγω της πολυδιάσπασης- τελικά  τόσο απρόσωπη, ώστε 

χρειάζεται η συνείδηση αυτού που την εισπράττει να την εσωτερικεύσει ως ατομικό ή 

ομαδικό καθήκον: « Παρατηρώ και συμπληρώνω/ υπολογίζω/ εξηγούμε/ εξηγούμε/ 

φτιάχνω» για να  μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει μέσα σ’ αυτό το σύστημα 

επικοινωνίας που του επιφυλάσσει τον ρόλο του εισπράκτορα οδηγιών .  Αν αυτό σε 

διδακτικό επίπεδο θεωρηθεί από κανέναν  ανεκτό, σε πολιτικό επίπεδο δείχνει 

μάλλον προβληματικό και οδηγεί σε καταστάσεις πραγματικού ολοκληρωτισμού. 

Βέβαια υπάρχει και άλλη μια πιθανή αντίδραση του μαθητή απέναντι στην πολλαπλή 

καθοδήγηση · ν’ αποσυρθεί  από τη διαδικασία κατασκευάζοντας τον εαυτό του με 

όρους αντίστασης στην ταυτότητα που προσπαθεί να του αποδώσει το κείμενο. Αυτή 

η άλλη εκδοχή είναι που ξεκινώντας ως μικρή απέχθεια στο σχολικό κείμενο μπορεί  

κλιμακούμενη να φτάσει στο επίπεδο της σχολικής διαρροής. 
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10.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας τα ευρήματα της ανάλυσης διαπιστώνουμε:   

Γλώσσα Γ΄· Αυξημένη περιχάραξη. Η παιδαγωγική σχέση που προωθούν τα 

κείμενα είναι ξεκάθαρα ιεραρχική. Πιο συγκεκριμένα η σταθερή επιλογή του β΄ 

ενικού προσώπου  σε ποσοστό που αγγίζει το 89%  και η προτίμηση σε ισχυρά  

κατευθυντικές πράξεις λόγου που υλοποιούνται ως υποδείξεις σε Προστακτική σε 

ποσοστό 94%, αποκαλύπτει διάθεση για πλήρη έλεγχο κάθε ενέργειας του μαθητή και 

επίσης προσανατολισμό σε ατομοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας.  

Γλώσσα Δ΄· Ισχυρή  περιχάραξη με ρητά διατυπωμένες σχέσεις εξουσίας 

ανάμεσα σε μαθητές και κείμενο/συγγραφέα/δάσκαλο
21

. Υπάρχει όμως επίγνωση του 

γεγονότος και βούληση για την επίτευξη μιας αναδιανομής της εξουσίας, για την 

οικοδόμηση μιας πιο ισότιμης σχέσης. Κυριαρχεί  το β΄ πληθυντικό Προστακτικής 

που υποδεικνύει διαρκώς και ασκεί εξουσιαστικό λόγο στο σύνολο των μαθητών, 

αλλά παράλληλα προβάλλει ως καταλληλότερες τις ομαδοσυνεργατικές μορφές 

διδασκαλίας . Η προσπάθεια αποφόρτισης της προσταγής  υλοποιείται:                                                                

α) με την επιλογή ρημάτων που παραπέμπουν σε παιγνιώδες πλαίσιο                                                      

β) με την οργάνωση μιας μικρής αφήγησης, ώστε να εμπλακούν  στην προσταγή οι 

μαθητές με τον ρόλο του βοηθού ή του ερευνητή  σε κάποιο σενάριο  που στήνεται 

ως λεκτική αποζημίωση για χάρη τους, γιατί ο συγγραφέας/ το κείμενο αναγνωρίζει 

τον ηγεμονικό του ρόλο και αναστοχάζεται σχετικά με τον τρόπο που θα συναρμόσει 

τις επιμέρους  λειτουργίες του και θα επαναπροσδιορίσει τους στόχους του.                                                                                                                           

γ) τέλος με την αιτιολόγηση της προσταγής και της υπόδειξης. 

Η προσέγγιση θέλει να είναι πιο  μαθητοκεντρική - γεγονός στο οποίο 

συνηγορεί και η εξέταση της μεταβιβαστικότητας, αφού αποδεικνύεται ότι το κείμενο 

προσπαθεί να κινητοποιήσει τον μαθητή σε δράση – αλλά όχι αυτενεργό- αφού οι 

μαθητές αναπαρίστανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες που σχεδιάζει και 

προαποφασίζει  το κείμενο / συγγραφέας   Ο λόγος όμως παραμένει ηγεμονικός κι 

εξουσιαστικός και όταν χρησιμοποιεί ισχυρές αποφάνσεις μεταδίδοντας γνώση για τη  

                                                           
21

 Νομιμοποιείται η τριμερής αυτή ταύτιση, όταν  υιοθετείται στην ανάλυση η αναγνωστική θέση 

του μαθητή- αναγνώστη· και όχι π.χ. του γονέα ή του δασκάλου.  Στην πραγματικότητα το ίδιο 

το κείμενο θεωρούμε ότι κάνει τις επιλογές, καθώς «ο συγγραφέας» μέσα σε μία δεκαετία 

μπορεί να ‘χει αλλάξει «τρόπους» , αλλά το κείμενο – αν δε βοηθήσουν άλλα κείμενα να 

τροποποιηθεί η ανάγνωσή του - εκφωνεί τα ίδια πάντα λόγια. 
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γλώσσα ( ΓΓ)  και  ακόμη ...  όταν αναλαμβάνει να αιτιολογήσει με τελικές προτάσεις 

την προσταγή που απευθύνει στους μαθητές. (σχ. Γράψτε για να ...) Θα μπορούσε 

εναλλακτικά απλώς να μη προστάξει. Επιλέγει την ασυμμετρία στη σχέση, αλλά 

παράλληλα προσπαθεί να δικαιολογηθεί για την επιλογή.  Φαίνεται ότι πρόκειται για 

ένα οριακό κείμενο που δέχεται την πίεση [προοδευτικών λόγων] για τη γλωσσική 

διδασκαλία ( κειμενοκεντρική επικοινωνιακή προσέγγιση/ κριτικός γραμματισμός) 

και δοκιμάζει να κατασκευάσει την παιδαγωγική σχέση με όρους πιο ισότιμους για 

τον μαθητή. 

Μαθηματικά Γ΄· Στο βιβλίο της Γ΄  η διαπροσωπική σχέση που 

κατασκευάζεται  από τα κείμενα που εξετάστηκαν χαρακτηρίζεται από ασθενή 

περιχάραξη . Αυτό το πετυχαίνει το κείμενο με το να απευθύνεται στον αναγνώστη 

άλλοτε μέσω του ψευδοπεριεκτικού α΄ πληθυντικού που γεφυρώνει την απόσταση 

κειμένου-αναγνώστη (π.χ.διπλώνουμε,κόβουμε), άλλοτε μέσω του επίσης 

ψευδοπεριεκτικού α΄ενικού (κατασκευάζω,διαγράφω,σχηματίζω), επίσης με τη χρήση 

του γ΄ ενικού και πληθυντικού που κατευθύνει την οπτική από τη διαπροσωπική 

σχέση στα αντικείμενα για τα οποία γίνεται λόγος και τέλος με την αξιοποίηση των 

χαρακτήρων και των πινάκων. Όλες αυτές οι τεχνικές πετυχαίνουν να γεφυρώσουν 

την  απόσταση ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη ταυτίζοντας ή 

εξομοιώνοντας τις οπτικές και των δυο. Η εξέταση όμως των πράξεων λόγου όπως 

προκύπτουν από τα είδη των προτάσεων και τη γνώση του πλαισίου επικοινωνίας, 

αποκαλύπτουν αυξημένη καθοδήγηση και έλεγχο. Το 80% των γλωσσικών 

γεγονότων έχουν ως στόχο να κατευθύνουν τη δράση του μαθητή.Η προσέγγιση που 

προτείνεται (με χρήση εικονιδίου) είναι ομαδοσυνεργατική. Ως προς την ταξινόμηση: 

Τα κείμενα πλαισιώνονται από τη στοχοθεσία στη βάση της σελίδας και τους τίτλους 

των κεφαλαίων.Στις θέσεις αυτές η ονοματοποίηση αναλαμβάνει να συστήσει 

κάποιες στοιχειώδεις μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες ( μονάδα μέτρησης μάζας, 

αξονας συμμετρίας).Επίσης μία σειρά ερωτήσεων αναλαμβάνει να εξοικειώσει τους 

μαθητές με την αντιμετώπιση πινάκων και προβληματικών καταστάσεων εισάγοντας 

αντίστοιχους χρήσιμους στη ζωή γραμματισμούς και στάσεις.Η μεταβιβαστικότητα 

φανερώνει ότι οι μαθητές εμπλέκονται σε βιωματική δράση αλλά και σε διαδικασίες 

γραφής και λόγου. Αφετηρία της δράσης είναι η εμπειρία και υπάρχει πρόνοια για την 

απόκτηση δεξιοτήτων. Η ταξινόμηση τείνει να είναι ασθενής. 
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Μαθηματικά Δ΄·  Από το σύστημα της δείξης προσώπου και  πράξεων λόγου 

προκύπτει μέτρια  περιχάραξη. Επιπλέον υπάρχει βούληση για αξιοποίηση στοιχείων  

διαθεματικότητας (κεφ. 47, 49)  . Η παιδαγωγική σχέση γίνεται  κάποτε αόρατη - η 

συνείδηση που διδάσκει δεν το κάνει με τρόπο ρητό. Κυρίως σκηνοθετεί.: επιλέγει 

σκηνικά, επινοεί προβλήματα, κατευθύνει σε δράσεις. Στα κείμενα των Μαθηματικών 

της Δ΄ που εξετάσθηκαν, ο διδακτικός έλεγχος επιτυγχάνεται με τη αξιοποίηση των 

χαρακτήρων που «δείχνουν» τα μαθηματικά και στη συνέχεια  κατευθύνουν με 

οδηγίες (σε α΄ πληθυντικό) τους μαθητές σε ερμηνεία των διδακτικών ενεργειών τους 

(των χαρακτήρων). Επίσης η κατευθυντικότητα  υλοποιείται μέσω των πράξεων 

λόγου με  την διατύπωση οδηγιών σε α΄  ενικό και α΄  πληθυντικό πρόσωπο. Η χρήση 

του α΄ προσώπου, σε ενικό και πληθυντικό,  δοκιμάζει να μειώσει την περιχάραξη 

στην παιδαγωγική σχέση. Η φωνή που διδάσκει είτε κρύβεται πίσω από τη φωνή των 

χαρακτήρων, είτε εισάγει πληροφορίες και διατυπώνει ερωτήματα σε γ΄ πρόσωπο. Οι 

πράξεις λόγου όμως ( οδηγίες) και η διαχείριση της ροής των διαδικασιών 

φανερώνουν ότι το κείμενο έχει τον έλεγχο και κατευθύνει σε συγκεκριμένες 

ενέργειες τους μαθητές. Τα κείμενα πάντως ενδιαφέρονται να επιτύχουν την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών και   αξιοποιούν τη μοντελοποίηση στα κεφ. 47 & 48 στο 

πλαίσιο της πρακτικοβιωματικής μάθησης. Και στα επόμενα 3 κεφάλαια προτείνονται 

παρόμοιες τακτικές από το βιβλίο του δασκάλου (ΒΔ), προσφέρεται μάλιστα και 

υλικό (ένθετο στο ΒΜ χαρτονάκι-αριθμογραμμή ψηφιακής αναπαράστασης της 

ώρας) για ν’ αξιοποιηθεί ανάλογα.στην τάξη. Το κείμενο τείνει προς μέτριο βαθμό 

ταξινόμησης  – παρόλο το φαινομενικό ενδιαφέρον για τη διαθεματικότητα την οποία 

,νόμιμα μάλλον, στο πλαίσιο της παρουσίας διακριτών μαθημάτων, αντιλαμβάνεται 

ως ευκαιρία για ανάδειξη της μαθηματικής διάστασης των πάντων. Το σχολικό 

κείμενο κατασκευάζει τον εαυτό του - όσο του επιτρέπεται - με μαθηματικούς όρους 

ενδιαφέρεται για την ακριβή και συνοπτική έκφραση, για την καθημερινή εξοικείωση 

των μαθητών με τη μαθηματική ορολογία
22

, χρησιμοποιεί πίνακες, εννοιολογικούς 

χάρτες, μοντελοποίηση, ζητά απαντήσεις με χρήση αλγόριθμων.   

                                                           
22

  Σ’ αυτή τη λογική  παρατίθενται στη βάση κάθε αριστερής σελίδας «θεμελιώνοντας» 

συμβολικά τη δραστηριότητα ανακάλυψη -που ξεδιπλώνεται πάνω από αυτούς -οι διδακτικοί 

στόχοι ονοματοποιημένοι και συχνά ταυτόσημοι με μαθηματικές κατηγορίες (π.χ. κεφ.47 

δεκαδικό ανάπτυγμα/κεφ. 50 πρόσθεση και αφαίρεση συμμιγών)  
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Τα κείμενα που επιλέγουν να απευθύνουν τον λόγο στον μαθητή προωθώντας 

μια ασύμμετρη σχέση και κατασκευάζοντάς τον ως αδαή , ασκούν ρόλο ηγεμονικό 

και συμβάλλουν στην παγίωση και αναπαραγωγή θέσεων που θεμελιώνονται στη 

διαφορά δύναμης στην κοινωνία. Και η ισοτιμία όμως που προτείνει η ασθενής 

περιχάραξη, όταν συνοδεύεται από αυξημένο δικαίωμα του κειμένου στον έλεγχο των 

πράξεων των αναγνωστών (στο εμπεδωμένο πλαίσιο της διδακτικής σχέσης), εισάγει  

και νομιμοποιεί στο σχολείο μία σύγχυση που αποτελεί γνώρισμα των 

μετανεωτερικών κοινωνιών· αυτός που κατασκευάζεται ως ίσος και αισθάνεται 

τέτοιος να υφίσταται –συναινετικά- απόλυτο έλεγχο θεωρώντας ότι έχει ελευθερία 

επιλογών. 
23

 

Οι σημαντικά διαφορετικές επιλογές των κειμένων να απευθυνθούν στους 

αναγνώστες τους,  αρχικά και κυρίως τους μαθητές και δευτερευόντως τους 

δασκάλους, φανερώνουν ότι  οι συγγραφικές ομάδες έχουν ετερογενείς αντιλήψεις 

για την εκπαίδευση. Διαφορετικές  παιδαγωγικές θεωρίες για τη μάθηση και τη 

διδασκαλία, αλλά και αντίρροπες  ιδεολογικές, πολιτιστικές και πολιτικές 

τοποθετήσεις των γραφόντων φαίνεται να ευθύνονται τόσο για τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται την παιδαγωγική σχέση  όσο και για την κατανομή ισχύος που 

τελικά πραγματοποιούν τα κείμενά τους.  

Σημαντικό είναι ν’ αντιληφθούμε ότι τελικά και η  κατανομή ισχύος που 

επιτελεί το καθένα από τα κείμενα  χαρακτηρίζεται από περιορισμούς που τους θέτει 

το γεγονός ότι αποτελούν δομικά στοιχεία ενός ευρύτερου συστήματος που για να 

είναι λειτουργικό πρέπει τα μέλη του να τα διέπει μια αλληλουχία νοημάτων και μία 

ενιαία διαρθρωτική προοπτική. Τα ξεχωριστά κείμενα των βιβλίων πρέπει να 

λειτουργήσουν – στο διάστημα της εξαετίας φοίτησης του κάθε μαθητή στο 

Δημοτικό- ως ένα  συνεχές κείμενο με αλληλουχία νοημάτων, με συνοχή και 

                                                           
23 Ο λόγος της αταξικότητας που προτείνει τη διάβρωση της έννοιας της κοινωνικής 

τάξης και ενισχύει την  πεποίθηση ότι τα άτομα μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται κοινωνικά με 

τους όρους που τα ίδια επιθυμούν, επειδή κατέχουν ίση πρόσβαση σε υλικά αγαθά, αποκρύπτει 

στην ουσία τον ταξικό χαρακτήρα των κοινωνιών. (βλ. σχετ. Στάμου, Α. 2012. Αναπαραστάσεις της 

κοινωνιογλωσσικής πραγµατικότητας στα κείµενα µαζικής κουλτούρας: Αναλυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

κριτικής γλωσσικής επίγνωσης .Γλωσσολογία/Glossologia 20 (2012) 19-38. σελ 29).  Στην 

πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας των κοινωνικών 

τάξεων και ανακατανομή της δύναμης σε ομάδες που μπορούν ν’ ασκήσουν έλεγχο και με 

άλλους τρόπους  (π.χ. μετατόπιση της δύναμης σε ομάδες που ασκούν συμβολικό έλεγχο). 
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συνεκτικότητα. Έτσι την ισχύ και την αυτοδυναμία που αποδίδει στον μαθητή το ένα 

κείμενο  δεν θα την αναιρεί – την επόμενη σχολική ώρα ή την επόμενη χρονιά- το 

άλλο.   

Το σχετικό κείμενο για τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού, 

φαίνεται πως στηρίζει την αξιολόγηση με αναφορά  στο περιεχόμενο, στη δομή και 

την οργάνωση, στην παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα, στη 

λειτουργικότητα και αισθητική και στην τεχνική αρτιότητα. Η μόνη αναφορά σχετικά 

με τη γλώσσα των εγχειριδίων παραπέμπει στη συνοχή και συνεκτικότητα που πρέπει 

να διακρίνει το υλικό. (Γενικές προδιαγραφές και κριτήρια αξιολόγησης 

εκπαιδευτικού υλικού, 2003, ΠΙ σελ. 45). 

Έπειτα το κείμενο των προδιαγραφών συγγραφής αναφέρει ότι είναι 

επιθυμητή η διακριτική μεθοδολογική καθοδήγηση του δασκάλου. Ακόμη κι αυτή η 

φιλοδοξία όμως στο συγκεκριμένο πλαίσιο φαίνεται να είναι ανέφικτη· γιατί πώς 

δικαιολογείται και ποια αξία έχει  η αναγκαστική μετατόπιση σε  σχεδόν 

αντιδιαμετρικά βρισκόμενες  μεθόδους που  προκύπτει από την  συγχρονική 

εφαρμογή των συγκεκριμένων σχολικών κειμένων; Ακόμα και η εμπιστοσύνη σε 

κάποια μέθοδο που προκύπτει από επιστημονική παιδαγωγική έρευνα και γνώση - και 

που αποτυπώνεται στα θεσμικά κείμενα - δεν εξαργυρώνεται τελικά σε  συστηματική 

εφαρμογή της, γιατί κάποιο κείμενο «αποφάσισε» να την απενεργοποιήσει (τη 

μέθοδο), ενώ συγχρόνως κάποιο άλλο την υλοποιεί. Στο όνομα ποιου εκλεκτικισμού 

νομιμοποιείται να κάνει τις επιλογές του ο δάσκαλος και πόσο εξαντλητικές 

προσαρμογές να επιχειρήσει σε καθημερινή βάση, ώστε να υπερκεραστούν οι 

διαφορές που προκύπτουν από το «υλικό» - που υποτίθεται τον διευκολύνει; Και 

πόσο εύκολα μπορεί ν’ αντιληφθεί ο μαθητής - και η τάξη-  ότι η πιθανή εναλλαγή 

στις θέσεις που παίρνει ο δάσκαλος απέναντι τους προκύπτει από τη διαφορά 

εξουσίας  μεταξύ εγχειριδίου και δασκάλου που παιδαγωγεί παιδαγωγούμενος και 

καθοδηγούμενος;  

  Επιπλέον το γεγονός ότι τα κείμενα αυτά βρίσκονται μέσα στις σχολικές 

αίθουσες εδώ και δέκα περίπου χρόνια και αποτελούν παράμετρο υλοποίησης της 

κοινωνικής πρακτικής της διδασκαλίας  σημαίνει ότι η ίδια η διδακτική πράξη που 

εκκινεί από τις αμφίρροπες επιλογές  των  διδακτικών  κειμένων διαμορφώνεται με 

ανάλογο ανακόλουθο τρόπο. Οι μαθητές, υφιστάμενοι ήδη τις εναλλακτικές 
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προσωπικές παιδαγωγικές των δασκάλων τους, βρίσκονται να υφίστανται και τις 

προσωπικές παιδαγωγικές των κειμένων που δε συμφωνούν – ως θα όφειλαν – με τα 

θεσμικά κείμενα (ΔΕΠΠΣ και αναλυτικά προγράμματα) που έχει συναποφασίσει η 

εκπαιδευτική κοινότητα ν’ ακολουθήσει και τα οποία εγγράφουν την δεδηλωμένη 

εμπιστοσύνη της σε συγκεκριμένες αξίες, ιδεώδη,
24

 θεωρίες και μεθόδους – που 

βρίσκονται με σαφήνεια στην κατεύθυνση της μείωσης της ταξινόμησης των 

αντικειμένων ( αίτημα διαθεματικότητας) και στη μείωση της περιχάραξης της 

εκπαιδευτικής σχέσης (...ο εκπαιδευτικός είναι µεσολαβητής στην αυτόνοµη µάθηση, την 

οποία οι µαθητές αποκτούν µέσα από την ενεργό συµµετοχή τους σε σχετικές δραστηριότητες... 

, ΔΕΠΠΣ, ΓΕΝ. ΜΕΡΟΣ, σελ.10 ).   

Μ’ αυτή την έννοια, τα μηνύματα που περνούν στους μαθητές σχετικά με τον 

ρόλο τους και την ταυτότητά τους από τάξη σε τάξη και από μάθημα σε μάθημα είναι  

αντιφατικά και δεν συντελούν στο να τους βοηθήσουν να συγκροτήσουν την 

ταυτότητά τους ως μαθητές ούτε καν με όρους συναισθηματικής  σταθερότητας. 

Ακόμη και αν με απόλυτη συνέπεια εφαρμοσθούν τα κείμενα, καθώς αυτά προωθούν 

τόσο αντικρουόμενες το ένα σε σχέση με το άλλο ταυτότητες για τους μαθητές, το 

μόνο που προξενούν είναι σύγχυση στη συνείδηση των παιδιών. Το τελικό μήνυμα 

που εισπράττουν οι αναγνώστες είναι ότι στο τέλος τέλος το σύνολο των σχολικών 

κειμένων- γιατί το σύνολο των κειμένων είναι που βγάζει τις σημασίες- δε νοιάζεται 

για τη δική τους στάση, για τις δικές τους ταυτότητες και γι’ αυτό δεν τους βοηθά να 

συγκροτήσουν τον εαυτό τους ως αναγνώστες, ώστε να συμμετέχουν σε μία έντιμη, 

διαφανή και ξεκάθαρη επικοινωνιακή σχέση  – έστω κι αν τελικά τους αποδοθεί σ’ 

αυτή χαμηλή ισχύς και εξουσία. Είναι ανάγκη τα σχολικά κείμενα να συγκροτηθούν 

σε συγκεκριμένο και συνεπή λόγο. Τα σχολικά κείμενα –ως λόγος- πρέπει να 

υπερασπισθούν τα πρόσωπα των αναγνωστών τους – διαφορετικά κινδυνεύουν να 

                                                           
24 Το ΔΕΠΠΣ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν :  α)  η εξασφάλιση συνθηκών 

που επιτρέπουν στον μαθητή να αναπτύξει την προσωπικότητά του με ισχυρή αυτοαντίληψη, 

συναισθηματική σταθερότητα, κριτική και διαλεκτική ικανότητα καθώς και θετική διάθεση για 

συνεργασία και αυτενέργεια· μια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη, με 

κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις ... 

δ) η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και την 

καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών ... στ) η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και 

συλλογικότητας 
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μεταπέσουν σε ηχορρύπανση υπονομεύοντας τελικά την ίδια τους την εξουσία και  

ακυρώνοντας τη θέση τους στην εκπαίδευση. 

Αλλιώς θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, ώστε να μπορέσουν οι 

αναγνώστες να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. 

 

10.  ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Αφού τα σχολικά βιβλία  στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

μοιράζονται αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στον τρόπο που 

απευθύνουν τον λόγο στους αναγνώστες τους (μαθητές /δασκάλους) κρίνεται 

αναγκαία η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της σχολικής τους χρήσης. Είναι πιθανό 

να καταδειχθούν συσχετίσεις του «τρόπου» της παιδαγωγικής σχέσης που καλλιεργεί 

η κάθε διαφορετική επιλογή  με την ανάπτυξη παραμέτρων της προσωπικότητας των 

μαθητών και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η αξιοποίηση των ευρημάτων με 

τρόπο συνεπή και στοχευμένο ώστε το υλικό που θα γράφεται στο εξής να κατατείνει 

στη μεταφορά της ισοτιμίας των σχέσεων στην κοινωνία είναι το ζητούμενο. 

Φαίνεται ότι παρά τον προβληματισμό που διατυπωνόταν στο πλαίσιο των 

κοινωνιογλωσσολογικών προσεγγίσεων της ΚΑΛ οι συντάκτες του κειμένου των 

προδιαγραφών συγγραφής σχολικών εγχειριδίων άφησαν το θέμα αυτό στην 

ελευθερία των συγγραφικών ομάδων με αποτέλεσμα την απουσία ενός συνεκτικού 

σχεδίου που θα υλοποιεί τις θέσεις μιας προοδευτικής παιδαγωγικής στον λόγο των 

σχολικών εγχειριδίων – κι όχι μόνο στη νεφελώδη σφαίρα των  διακηρυγμένων 

προθέσεων. Στην περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων που εφαρμόζουν την τακτική 

της υψηλής περιχάραξης της παιδαγωγικής σχέσης και της αυστηρής ατομικής 

καθοδήγησης αξίζει να διερευνηθεί κατά πόσο μπορούν να παίξουν επιτυχώς τον 

διαμεσολαβητικό ρόλο που πρέπει να επιτελούν σύμφωνα με τις 

κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες, όταν ένα συστατικό τους χαρακτηριστικό υπονομεύει 

σε μεγάλο βαθμό την δημιουργία ενός υγιούς πλέγματος κοινωνικών σχέσεων στην 

τάξη. Δε γίνεται να επιζητούμε ως κοινωνία άτομα που να  μπορούν να αναπτύσσουν 

πρωτοβουλίες και να προτείνουν ευφάνταστες λύσεις, όταν στο σχολείο οι μαθητές 

καθοδηγούνται στη σκέψη τους σε βαθμό που να καθίσταται προβληματική έως 

ανέφικτη η λήψη ατομικών και συλλογικών αποφάσεων από μέρους τους. Στην 
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περίπτωση των βιβλίων που υιοθετούν χαμηλό βαθμό περιχάραξης της παιδαγωγικής 

σχέσης και εφαρμόζουν συνειδητά και με διαφανή για τους  μαθητές τρόπο μια 

καθοδήγηση που απευθύνεται στην ομάδα και δεν εμφανίζεται αυθαίρετη αλλά 

πλαισιώνεται από την αιτιολόγησή της, θα άξιζε επίσης η πραγματοποίηση 

αντίστοιχων ερευνών και στη συνέχεια σύγκρισης των αποτελεσμάτων. 

Όταν διατυπώνεται στο πλαίσιο κοινωνιογλωσσολογικών ερευνών η άποψη  

ότι τα σχολικά βιβλία δεν μεταφέρουν απλώς γνώσεις και περιεχόμενα αλλά 

εγκαθιστούν και εμπεδώνουν σε μαθητές και δασκάλους  στάσεις και πρότυπα  

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αξίζει να ληφθούν αποφάσεις και να χαραχθεί 

εκπαιδευτική πολιτική  με σταθερά δημοκρατικό προσανατολισμό που θα κατατείνει 

στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών λόγου στα σχολικά εγχειρίδια, ώστε να 

καταστεί δυνατόν το διδακτικό υλικό να αξιοποιηθεί κριτικά και δημιουργικά  από 

μαθητές και δασκάλους. Η δημιουργία αναγνωστών – δασκάλων και μαθητών – 

ικανών ν’ αποδομούν τα κείμενα και να συνάγουν συμπεράσματα για τους 

ηγεμονικούς λόγους που τα τροφοδοτούν και τις εξουσιαστικές σχέσεις που 

αναπαράγουν, θα μπορούσε να συμβάλει, ώστε η πράξη της ανάγνωσης να είναι κάτι 

παραπάνω από κατανόηση. Ο αναγνώστης που μπορεί και αναπτύσσει αντιστάσεις  

ακόμη και στη σαγήνη των κειμένων που θεμελιώνονται σε όσα αποδέχεται ο κοινός 

νους πρέπει να είναι ο στόχος.  

Αν ένα χρηστικό συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί απ’ αυτή την ανάλυση των 

τεσσάρων εγχειριδίων είναι ότι ο πρώτος κριτικός αναγνώστης των βιβλίων που 

εξυπηρετούν την καθημερινότητά του πρέπει να γίνει ο δάσκαλος. Αφού διαγνώσει 

τα στοιχεία που διαταράσσουν την ισορροπία και αδικούν τους μαθητές του, θα 

πρέπει να μπορεί να παίρνει θέση απενεργοποιώντας τα ( στο πλαίσιο της τάξης ) και  

παρέχοντας την ευκαιρία στους μαθητές του να τα δουν επίσης· και όχι επιλέγοντας 

την οχύρωση πίσω από τις γλωσσικές επιλογές – στην πραγματικότητα πολιτικές και 

ιδεολογικές – του κειμένου. Μπορεί κανείς να μη τον κατηγορήσει, γιατί το να 

χρησιμοποιεί το βιβλίο ως προσωπείο είναι νόμιμο· είναι όμως και θεμιτό;  

Παρόμοια ευρήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστοχασμό την 

κοινότητα των εκπαιδευτικών που είναι πιθανόν να κληθεί να επιλέγει και να 

«συγγράφει» καθημερινά το δικό της κείμενο. Βιβλία που απευθύνουν τον λόγο στον 

μαθητή σε επίπεδο ατομικό και τον κατευθύνουν σε β΄ ενικό, είναι σχεδιασμένα στη 
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βάση μιας άλλου τύπου μελέτης που  μπορεί να ολοκληρώνεται στο σπίτι και έχει 

σχεδιασθεί για να χρησιμοποιηθεί και από τους γονείς ως εργαλείο ελέγχου των 

γνωστικών επιτευγμάτων των παιδιών. Αν ο εκπαιδευτικός βρεθεί αγκιστρωμένος 

στην εκφορά του λόγου παρόμοιων κειμένων και δεν δοκιμάσει να τα ξεπεράσει        

( αφού τα  παλιά βιβλία επιτρέπεται να είναι παρόντα στο πλαίσιο του νέου 

αναλυτικού), υπάρχει κίνδυνος να αλλοτριωθεί πλήρως, αφού θα αδυνατεί να ελέγξει 

όχι μόνο τον ρυθμό αλλά  ακόμη και το ύφος της καθημερινής του διδασκαλίας, 

ακόμη και τη σχέση του με την τάξη και τους μαθητές. Αντιθέτως – αποκτώντας ο 

ίδιος κριτική επίγνωση- μπορεί να σχετικοποιήσει την αυθεντία οποιουδήποτε 

εγχειριδίου στη συνείδηση γονιών και παιδιών αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στην 

επιλογή και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων που δε βρίσκονται 

καταγραμμένες στο βιβλίο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται  σε μικρό βαθμό από το 

Α.Π. και αποτελεί μια χρήσιμη φυγόκεντρη πρακτική που ίσως γίνει ένα πρώτο βήμα 

για μια γενναιότερη απαγκίστρωση της διδασκαλίας από τα καθορισμένα και 

παραμετροποιημένα κείμενα του ενός και μοναδικού εγχειριδίου. Μόνο έτσι 

εκπαιδευτικός και μαθητές θα μπορέσουν να επανακαθορίσουν οι ίδιοι τα 

περιεχόμενα και τους τρόπους της καθημερινής διδασκαλίας. Μια τέτοιου τύπου  

επαφή με την εξωσχολική γνώση και το μέρος της κοινωνικής εμπειρίας που φέρει ο 

μαθητής είναι πραγματικά καταλυτική, αφού φορέας της γνώσης γίνεται ο μαθητής 

και ο δάσκαλος τον βοηθά να εντάξει, να οργανώσει και να ερμηνεύσει την εμπειρία 

του αξιοποιώντας την επικοινωνιακά και κριτικά. Τότε θα ’ρθουν τ’ αυθεντικά 

κείμενα και θα φανούν τ’ αυθεντικά προβλήματα μέσα από τα μάτια αυτών που τα 

βιώνουν – των ίδιων των παιδιών – και ίσως τότε να μπορέσουμε να πείσουμε τον 

εαυτό μας  πως  ό, τι κάνουμε είναι για το καλό τους.  

Κι ακόμη πιο πέρα· η  επιλογή της γλώσσας που θα υιοθετήσει ένας συγγραφέας 

ή μια συγγραφική ομάδα δε γίνεται ούτε αβασάνιστα ούτε  χωρίς πρόθεση· μόνο που 

τ’ αποτελέσματα μερικές φορές μπορεί να οδηγήσουν μακριά από τις καλύτερες 

προθέσεις. Είναι καλό τα βιβλία να λένε όλο και λιγότερα και τα παιδιά να 

«γράφουν» τα δικά τους κείμενα με δράση, προφορικό λόγο και συζήτηση και με 

γραπτό λόγο επίσης, που θα έχει κοινωνικό νόημα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ 

Τα κείμενα της άσκησης της ορθογραφίας  στο ΒΜ Γλώσσας της 
Γ΄Δημοτικού 

1. Γράφω σωστά 

5. Σε συνεργασία με το διπλανό ή τη διπλανή σου, βρες πόσες στροφές 

και πόσους στίχους έχει το ποίημα. Γράψε στο βότσαλο τους δύο πρώτους στίχους 
του ποιήματος. 

 

...................................................... 

...................................................... 

2. Γράφω σωστά 

6. Η γόμα έσβησε μερικά λόγια του Σωκράτη στη σελίδα 12. Συμπλήρωσέ τα.  

Σεπτέμβριος! Μια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σχολική χρονιά αρχίζει και χιλιάδες . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . και . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σε όλη την . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . ξαναγυρίζουν στα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τους. 

 

3. Γράφω σωστά 

7. Παρατήρησε το κείμενο και συμπλήρωσε σωστά τα γράμματα που λείπουν, 
βάζοντας τόνο όπου χρειάζεται.  

Το Δ_μοτικό Σχολ__ο Τρικάλων αποτελείτ__ από έξι __θουσες δ_δασκαλίας, 
βο_θητικές __θουσες και τα γραφ__α του διευθ_ντή και τ_ν δασκάλ_ν. 

 

4. Παρατηρώ και γράφω 

10. Βρες στο κείμενο και συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις.  

Οι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φουσκάλες συμπληρώνουν θαυμάσια o ένας τον 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Στο τέλος του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .μπαίνει ο ένας στην τάξη του . . . . . . . . . . . .  
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5. Γράφω σωστά 

5. Υπογράμμισε στο κείμενο τις μέρες της εβδομάδας. Να τις γράψεις με τη 
σειρά.  

Κυριακή, 
..........................................................................................................................................
................ 

    6. Θυμήσου τις λέξεις του κειμένου και συμπλήρωσε τα ι, η, ει, βάζοντας τόνο 
όπου χρειάζεται.  

η τηλεόρασ_, στο _μερολόγιο, αυτός βλέπ__, εμείς __μαστε μαζ_ 

6. Γράφω σωστά 

7. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν, βάζοντας τόνο όπου χρειάζεται.  

Η Αργυρώ στη θάλα__α κ__τα πώς κολυμπά__, η Αργυρώ στα βράχια κρύβετ__ και 
μας γελά__. 

8. Θυμήσου τις λέξεις του κειμένου.  

γελάω – γελώ, τραγουδάω – τραγουδώ, κρύβω – κρύβομαι, φοβάμαι, πονηρός -ή -ό, 
αδύναμος -η -ο 

 

7. Γράφω σωστά 

10. Πρόσεξε την περιγραφή της κυρίας στην πρώτη παράγραφο του κειμένου. 
Συμπλήρωσε την παρακάτω πρόταση βάζοντας τα επίθετα της παρένθεσης, όπου 
ταιριάζουν, στο σωστό γένος και αριθμό. 
(επίσημος, πρόσχαρος, μυστηριώδης, άσπρος, ευγενικός)  

Θυμάμαι την . . . . . . . . . . . . . . . κυρία με τα . . . . . . . . . . μαλλιά, το . . . . . . . . . . . . 
πρόσωπο, το . . . . . . . . . . . . . . . . φόρεμα και τους . . . . . . . . . . . . . . . . τρόπους. 

11. Θυμήσου τις λέξεις του κειμένου.  

παίζω, το παιχνίδι, τα εγγόνια, το διαμέρισμα, τα μαλλιά, η σλλογή, το πρόσωπο, 
ευγενικός -ή -ό 
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8. Γράφω σωστά 

6. Παρατήρησε το κείμενο και συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν, βάζοντας 
τόνο όπου χρειάζεται.  

Το κ__νούριο μας σπίτ_ ήταν κι αυτό μέσα σε κτ_μα, μαζί με ά__α δύο σπίτια, 
χτ_σμένα μακρ_ά το ένα από το ά __ο. Είχε λίγα οπ_ροφόρα, αρκετά κυπαρί__ια και 
π__κάκια. 

     7. Θυμήσου τις λέξεις του κειμένου.  

η γειτονιά, ο γείτονας, η οικογένεια, μετακομίζω, μένω, καινούριος -α -ο, παιδικός -ή 
-ό, γειτονικός -ή -ό 

 

9. Γράφω σωστά 

12.Aντικαθιστώ τις εικόνες με λέξεις του ποιήματος. 

 Ήθελα να 'χω τουλάχιστον επτά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ένα σπουδαίο  

. . . . . . . . . . . . . . , τρία . . . . . . . . . . . . . . , δύο . . . . . . . . . . . . . . 

και τρία τέσσερα . . . . . . . . . . . . . . . .  

13.Θυμήσου τις λέξεις του ποιήματος.  

το σπίτι, κήπος, τα ζώα, ο σκύλος, το γαϊδούρι,συμπαθητικός -ή -ό 

 

10. Γράφω σωστά 

9.   Να αντιγράψεις σωστά την τρίτη παράγραφο του κειμένου.  

10. Θυμήσου τις λέξεις του κειμένου.  

ο αδερφός, η αυλή, κατοικίδιος -α -ο, πειράζω, 
θυμώνω, σκαρφαλώνω 
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11. Γράφω σωστά 

4. Συμπλήρωσε το κείμενο.  

Ο αριθμός των δελφινιών στη Μεσόγειο θάλασσα έχει μειωθεί σημαντικά. 

Κύριες αιτίες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.Σχημάτισε δύο οικογένειες με τις παρακάτω λέξεις.  

κολυμπώ, ψάρι, κολύμπι, ψαρεύω, ψαρόβαρκα, κολυμβητής 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 

12. Γράφω σωστά 

6. Γράψε (= ΑΝΤΙΓΡΑΨΕ;) δύο στίχους από το ποίημα που σου αρέσουν περισσότερο. 

7. Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις του ποιήματος.  

γη, θάλασσα, ποτάμι, ενώνω, πολιτεία 

 

 

13. Γράφω σωστά 

7.      Συμπλήρωσε τα λόγια του μικρού ταξιδιώτη από την τελευταία παράγραφο του 
κειμένου.  

Ευτυχισμένοι σε τούτο το θέαμα οι μικροί ταξιδιώτες, κοίταξαν προς τις κορφές. Ένας 
τους φώναξε: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8. Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.  
γκρεμός, βράχος, αέρας, βουνό, λόφος, θάμνος, λαγκαδιά  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

14. Γράφω σωστά 

7.        Αντίγραψε την πινακίδα που έφτιαξαν τα παιδιά της Ε' τάξης.  

8. Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις. 
σκουπίζω, σκουπιδότοπος, σκουπίδι, απορρίμματα, απορριμματοφόρο  
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................................................................................................................ 

 

 

15. Γράφω σωστά 

 

7.    Συμπλήρωσε τα γράμματα και τους τόνους που λείπουν από τα λόγια της 
Καιτούλας.  

Στη θάλα__α χ__θηκε πολ__ πετρέλ__ο από ένα καράβ__ που ναυάγ__σε. Γι' αυτό 
έχ__ τέτ__ο χρ__μα. 

 

8.    Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις.  

βρομίζω, βρομιά, βρόμικος, χρωματίζω, χρωματιστός 

16. Γράφω σωστά 

6. Το χιόνι σκέπασε ακόμη και τα γράμματα των λέξεων. Μπορείς να τα 
αποκαλύψεις;  

Στους δρόμους τ_ς πόλ_ς δεν _πήρχε π_α διαφορά ανάμεσα στο πεζοδρόμ_ο και στο 
οδόστρωμα.  

η οδός, το _δ_στρωμα, ο δρ_μ_ς, το πεζοδρ_μι_ , η λε_φόρ_ς  

 

18. Γράφω σωστά 

7. Γράψε τον τίτλο μιας είδησης που άκουσες ή διάβασες αυτές τις ημέρες και 
σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.  

8.  Γράψε τον τίτλο που συνοδεύει τη φωτογραφία στο κείμενο που διάβασες. 

9.  Συμπλήρωσε τις παρακάτω λέξεις με τα γράμματα της παρένθεσης (η, υ, ει) 
και βάλε τόνο όπου χρειάζεται. 

η __δηση, ο δ_μοσιογράφος, η ψ_χρα, το ψ_χος, ορ__νός -η -ο, ορ__νότερος -η -ο, 
π_κνός -η -ο, π_κνότερος -η -ο  
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19. 

7.  Λύσε το σταυρόλεξο:  

                                        

Οριζόντια 

1. Έτσι γίνεται η ανάσα της Μαριάννας.  
2. Το έδωσε η Μαριάννα στο μάγουλο του χιονάνθρωπου.  
3. Το χάρισε η Μαριάννα στο χιονάνθρωπο.  
4. Το όνομα του χιονάνθρωπου.  

Κάθετα  

5. Από αυτό φτιάχνονται οι χιονάνθρωποι.  
6. Όταν χιονίζει, πέφτει απαλά από τον ουρανό.  
7. Τέτοιο χρώμα είχαν οι πετρούλες στο δαχτυλίδι της Μαριάννας.  
8. Η εποχή που συμβαίνει η ιστορία.  
9. Η πρώτη λέξη που είπε η Μαριάννα. 

 

20. Γράφω σωστά 

5. Μια χιονοστιβάδα μπέρδεψε τις λέξεις του ποιήματος. Ξεχώρισέ τες και 
βάλε τους τόνους. 

 

      

 

 

 

21. Γράφω σωστά 

9 . Συμπλήρωσε τα ο, ω στην παρακάτω οικογένεια λέξεων και βάλε τόνο όπου 
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χρειάζεται.  

η παγ_νιά, παγ_νω, παγ_μένος -η -ο, το παγ_τό, 
ο πάγ_ς, η παγ_θήκη, το παγ_δρόμιο, το παγ_πέδιλο  

    10.  Διάλεξε και γράψε ένα μικρό απόσπασμα από την περιγραφή του κήπου πριν 

επιστρέψει ο Γίγαντας. Μπορείς να συνοδεύσεις το κείμενο 
με μια ζωγραφιά σου.  

 

22. Γράφω σωστά 

4.  Η Μελίνα με τους γονείς της θα συγυρίσουν το σπίτι. Συμπλήρωσε τις 
καταλήξεις των ρημάτων για να βρεις ακριβώς τι δουλειές θα κάνουν.  

Η Μελίνα θα ξεσκον. . . . . . .  τα έπιπλα. 

Η μητέρα θα σκουπ. . . . . . .  και θα σφουγγαρ. . . . . . . .  το σπίτι. 

Ο πατέρας θα ποτ. . . . . . . .  τα λουλούδια και θα καθαρ. . . . . . .  τα τζάμια.  

                                                                           

23. Γράφω σωστά 

 7. Από τη συνταγή της γιαγιάς Μερόπης σβήστηκαν τα ι, η, υ.  

Βοήθησε τη Μελίνα να συμπληρώσει τα υλικά της συνταγής του χαλβά όσο 
καλύτερα γίνεται.  

 

Χαλβάς με σιμιγδάλι 

Υλ_κά: 

Ένα ποτήρ_ σιμιγδάλ_  

Ένα ποτ_ρι ζάχαρ_  

Τέσσερα ποτ_ρια γάλα                                                             

Δ_ακόσια γραμμάρ_α βούτ_ρο 

Μ_σό φλιτζάν_ αμ_γδαλα ψ_λοκομμένα 

Λίγ_ κανέλα 



107 
 

 

24. Γράφω σωστά 

8.   Γράψε τη διεύθυνσή σου (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός 
κώδικας) καθώς και τη διεύθυνση ενός φίλου ή συμμαθητή σου.  

       9.  Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω οικογένειες 
λέξεων και βάλε τόνο όπου χρειάζεται:  

              η διεύθ_νση, ο διευθ_ντής, η διευθ_ντρια 

              το τηλέφ_νο, το τηλεφ_νημα, τηλεφ_νώ 

              το όν_μα, το επ_νυμο, το ονοματεπ_νυμο  

              Με ένα ή με δύο ν;  

10.    Συμβουλέψου το λεξικό σου και συμπλήρωσε τα γράμματα που 
λείπουν.  

                    η γέ__ηση, τα γε__έθλια, το γέ__ος, η γε__ειάδα, γε__αίος -α -ο 

 

 

25. Γράφω σωστά 

8.           Βάλε σωστά τους τόνους και τις τελείες.  

Πεμπτη, 4 Δεκεμβριου 

Ειμαι πολυ χαρουμενος Η Μελινα με πλησιασε ολο χαμογελο και μου εδωσε μια 
κατακοκκινη καρτα Ηταν προσκληση για τα γενεθλια της  

9.  Από τις παρακάτω σύνθετες λέξεις λείπει το πρώτο συνθετικό.  

Μπορείς να το βρεις;  

το ______ λόγιο, η ______ μηνία, το ______ μίσθιο  
το ______ κάματο, το ______ νυχτο  

 

26. Γράφω σωστά 

 7. Τι είπε η Μαργαρίτα-Ρίτα στις άλλες παπαρούνες; 

  8. Γράψε πέντε λέξεις με πρώτο συνθετικό τη λέξη κατά. 
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27. Γράφω σωστά 

7. Με τις πληροφορίες της πρώτης παραγράφου του κειμένου συμπλήρωσε 
την πρόταση:  

Ο βασιλιάς ζήτησε από τον αρχηγό των . . . . . . . . . . . . . . . . . . . να του φτιάξει έναν 
ζωντανό . . . . . . . . . . . . . από . . . . . . . . . . . . . . . . . . . που θα . . . . . . . . . . . . . . . και θα 
είχε . . . . . . . . . . . . . . στο σώμα του και . . . . . . . . . . . . . στο κεφάλι του.  

8. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν και βάλε τόνο όπου χρειάζεται. 
 

ο άνθρ_πος, το σ_μα, η φ_τιά, 
το σ_δερο, ο σ_δεράς, σ_δερένιος -α -ο, 
το ξ_λο, ξ_λινος -η -ο  

 

 

 

28. Γράφω σωστά 

Το ρομπότ μαθαίνει… γλώσσες 

8.     Μάθε στο ρομπότ να μιλά σωστά ελληνικά. Γράψε τα λόγια του όπως έπρεπε να 
τα πει. Χρησιμοποίησε μικρά γράμματα και βάλε τόνο, κόμμα και τελεία όπου 
χρειάζεται.  

 

ΕΙ ΜΑΙ ΕΝΑΡΟ ΜΠΟΤ ΠΟΥΠΕΡ ΠΑΤΑΕΙ ΜΙ ΛΑΕΙΤΡΑ 
ΓΟΥΔΑΕΙ ΚΑΙΕΚΤΕ ΛΕΙ ΑΠΛΕΣΕΝΤ ΟΛΕΣ  

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................                        

                                                                                                                                 

9. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν. 

η δουλ__ά, η κατασκ__ή, κατασκ__άζω, το __τοκίνητο, __τόματος -η -ο  
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29. Γράφω σωστά  

4. Αντίγραψε τη δεύτερη στροφή του ποιήματος:  

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

5. Βάλε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά. 
ηλιοτρόπιο, φωτεινός, λεωφορείο, ηλιόσπορος, λεωφόρος, φως, ηλιοβασίλεμα, 
ηλιακός 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

30. Γράφω σωστά 

7.  Συμπλήρωσε σωστά τις παρακάτω οδηγίες.  

Μπ__τε και βγ__τε στο Μετρό κρατ_ντας το χέρι του συνοδού σας.  

Όταν οι πόρτες κλείνουν απομακρυνθ__τε από το τρένο και μην προσπαθήσετε 
να το προλάβετε τρέχ_ντας.  

Για να γράψεις σωστά τα παραπάνω ρήματα με τα οποία δίνουμε οδηγίες, 

πρόσεξε τα παραδείγματα: 

ανεβαίνω – ανεβείτε 
κατεβαίνω – κατεβείτε  

                                                                                              

8.  Γράψε τα ι, η, υ, ει, οι που λείπουν και βάλε τόνο όπου χρειάζεται.  

ο κάτ__κος, η μετακίν_ση, ο σιδ_ρόδρομος , 
υπόγ__ος -α -ο,    σ_γχρονος -η -ο 

 

31. Γράφω σωστά 

7. Γράψε τα λόγια που είπε η μάνα στο γιο της λίγο πριν αυτός φύγει για την 
Πόλη. 
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Η αφήγηση του παππού συνεχίζεται 

8. Συμπλήρωσε τα κενά στα ρήματα με (αβ) ή (αυ) και βάλε τόνο όπου 
χρειάζεται.  

«Μια και δυο, ρ__ω το θησαυρό του δράκου μέσα σε ένα σακί, σκ__ω βαθιά και τον 
θ__ω κάτω από το δέντρο της αυλής. Αν__ω το τζάκι, αναπ__ομαι και σε λίγο π__ω 
να θυμάμαι τις δύσκολες στιγμές που πέρασα...» 

 

32. Γράφω σωστά 

6.  Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το απόσπασμα της ιστορίας.  

Όμως καμάρωνα κιόλας, που . . . . . . . . έναν παππού τόσο . . . . . . . . . . . . . . . 
– . . . . . . . . . ταξίδια θα έκανες στη ζωή σου, . . . . . . . . . ! του . . . . . . . . . .  

7.  Συμπλήρωσε τις καταλήξεις του επιθέτου πολύς και βάλε τόνο.  

πο____  άνθρωποι, πο______  ήλιος, πο_____  ώρες, πο_____  κόπος, πο_____ 
 βροχή  

 

33. Γράφω σωστά 

10.  Αντίγραψε τις ερωτήσεις που έκανε ο Ενδυμίωνας στους ναυτικούς:  

– .......................................................................... 

– ..................................................................................................  

            11.  Κύκλωσε τα λάθη στις παρακάτω λέξεις και ξανάγραψέ τες σωστά.  

                   Ελληνική, ελληνίδα, γαλλίδα, Γαλλικός, Γιαννιώτικος  

 

34. Γράφω σωστά 

11. Συμπλήρωσε τα λόγια του Αιόλου:  

Ο Αίολος είπε στον Οδυσσέα ότι κανείς δεν έπρεπε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
γιατί εκεί μέσα είχε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Το ασκί 
έπρεπε να το . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . και ακόμα καλύτερα. 

12. Ένα λεξικό μπορεί να μας βοηθήσει για να 
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ελέγξουμε ορθογραφικά λάθη. Διόρθωσε τις παρακάτω λέξεις με 

τη βοήθεια του λεξικού σου.  

  

 

35.  Γράφω σωστά 

6. Αντίγραψε την τρίτη στροφή του ποιήματος.  

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

36. Γράφω σωστά 

 

 

6. Αντίγραψε τα τελευταία λόγια του γέροντα προς το βασιλιά: 

«Άκουσε, βασιλιά μου. Αν θέλεις ......................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
....................................................................................................................». 

7. Συμπλήρωσε τα ι, η, υ στις παρακάτω λέξεις και βάλε τόνο όπου χρειάζεται.  

η τύχ_, η ευτ_χία, ευτ_χισμένος -η -ο, 
δ_νατός -η -ο, αδ_νατος -η -ο, αδυνατ_ζω, 
η ζύμ_ , το ζυμάρ_ , ζ_μώνω 

 

37. Γράφω σωστά 

13. Γράψε τι φώναξε ο βασιλιάς, μόλις κατάπιε την πρώτη μπουκιά:  

«.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................... .........................». 

14. Συμπλήρωσε τα κενά με ο ή ω και βάλε τόνο όπου χρειάζεται.  
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το χ_ράφι, το αλ_νι, ο γέρ_ντας, η κ_ρυφή, ο ιδρ_τας 

 

38. Γράφω σωστά 

8. Αντίγραψε τη στροφή του ποιήματος στην οποία περιγράφεται η 
διαδικασία παρασκευής του ψωμιού.  

9.   Συμπλήρωσε τα υ, ι, η και βάλε τόνο όπου χρειάζεται.  

ο μ_λος, το βράδ_ , το βραδ_νό , αργ_ρός -η -ο, 
το δισκοπότ_ρο, η ν_φη, η θ_σία, η καλοσ_νη 

  

39.  Γράφω σωστά 

7. Διάβασε το κείμενο «Η πυραμίδα της διατροφής» και συμπλήρωσε τα 
ονόματα των τροφών που λείπουν. 

 

• Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας κατανάλωναν καθημερινά τροφές όπως: 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

            

• Μερικές φορές την εβδομάδα έτρωγαν τροφές όπως: .......................... 
.................................................................................................. 

           

• Πιο αραιά κατανάλωναν τροφές 
όπως:..................................................................................................................... 

8.  Συμπλήρωσε με υ ή ει και βάλε τόνο όπου χρειάζεται. 

η ζ__μη, τα ζ__μαρικά, η υγ__α, υγι__νός -η -ο, 
τα αναψ__κτικά, το κ__λικείο, τα γλ__κίσματα  

 

40.  Γράφω σωστά 
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9.  Γράψε τα πρόσωπα που εμφανίζονται στην ιστορία του Καραγκιόζη. 

.............................................................................................................................

.................. 

10. Γράψε τα φαγητά που φουρνίζει ο Καραγκιόζης. 

.............................................................................................................................

................... 

 

41. Γράφω σωστά 

 

6. Ξαναγράψε την αφήγηση του Αμπντουλάχ σε πλάγιο λόγο.  

Στη χώρα του, το Αφγανιστάν, γίνεται ........................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

7. Συμβουλέψου τα λόγια των παιδιών και συμπλήρωσε τα κενά στα ρήματα. 
Μην ξεχάσεις να βάλεις τόνο, όπου χρειάζεται.  

μαθ__νω, αρρωστ__νω, περιμ__νω, πηγ__νω, δουλ__ω, 
κινδυν__ω, χορ__ω, τελει__νω 

 

42. Γράφω σωστά 

4. Αντίγραψε τα λόγια του Σωκράτη στην αρχή του κειμένου.  

5. Συμπλήρωσε τη μαρτυρία της Νάντιας με τις λέξεις της παρένθεσης στη 
σωστή θέση και στον κατάλληλο τύπο. 
(πρόσφυγας, εθελοντικός, νύχτα, ευτυχισμένος, πόλεμος, δουλειά, 
κινδυνεύω)       

 

«Είμαι . . . . . . . . . . . . από τη Γεωργία. Φύγαμε με τη μητέρα μου . . . . . . . . . . . . . . από 
το χωριό γιατί η ζωή μας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Μένουμε μαζί με άλλους. . . . . . . 
. . . . . . . . . σε ένα παλιό σπίτι. Η μητέρα μου δεν βρίσκει πουθενά . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ευτυχώς μας βοηθούν οι . . . . . . . . . . . . . . . . οργανώσεις. Θέλω να τελειώσει ο. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . και να γυρίσουμε όλοι στα σπίτια μας. Θέλω να είμαι . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . σαν και πρώτα». 
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................................................................................................................................................ 

 

1 

Τα κείμενα της Γλώσσας της Δ΄τάξης  

4. Συμπληρώστε τους μήνες που λείπουν, όπως συνηθίζεται να γράφονται στο 
ημερολόγιο. 
 

Ιανουάριος   

   

  Σεπτέμβριος 

   
 

 

 

 

 

2 

4. Ο Φώτης λατρεύει το καλοκαίρι για τις καλοκαιρινές 

διακοπές.  

Τα παιδιά συζητούν ποια είναι η αγαπημένη τους εποχή. 

Μαντέψτε και συμπληρώστε στα κενά ποια είναι η 

αγαπημένη εποχή της Σοφίας, του Πέτρου, της Μυρτώς και 

γιατί. 

 Η Σοφία λατρεύει ...................... για 

τις.......................................... νύχτες γύρω από το τζάκι.  

 Ο Πέτρος λατρεύει ............................για 

τα.............................. φρούτα 

 Η Μυρτώ λατρεύει ........................... για τις 

.................................... βόλτες στην εξοχή. 

 

 

43. Γράφω σωστά 

10. Γράψε το μήνυμα των παιδιών που είναι γραμμένο στη βάση του 
αγάλματος της Σαντάκο. 

..........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Το τελευταίο μάθημα χωρίς την άσκηση - δραστηριότητα της ορθογραφίας 
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3 4. Ο μαθητής που αφηγείται την ιστορία είναι επιτέλους μαθητής της Δ' 

τάξης. Να τι έγραψε, για να μοιραστεί τη χαρά του, σ’ ένα φίλο του που 

γνώρισε στις καλοκαιρινές διακοπές: 

— Για πρώτη φορά είμαι χαρούμενος που το σχολείο μας είναι δυώροφο! Μέχρι 

τώρα ήταν πολύ δύσκολο να ανεβούμε στο δεύτερο όροφο αφού ο επιστάτης το 

απαγόρευε. Σήμερα όμως ανέβηκα τη σκάλα καμαρωτά καμαρωτά. Το πρώτο 

δύωρο το περάσαμε συζητώντας για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Το μόνο 

δισάρεστο ήταν ότι η περυσινή μας δασκάλα πήρε μετάθεση σε άλλο σχολείο». 

 Ο μαθητής δυσκολεύτηκε να γράψει σωστά τις λέξεις που είναι 

σύνθετες με το δι(σ)- και το δυσ-. Η Ραλλού θα σας βοηθήσει να 

βρείτε και να διορθώσετε τα λάθη που έχει κάνει ο μαθητής.  

 

Γράφονται με δι(σ)– οι λέξεις που δηλώνουν ότι το δεύτερο συνθετικό τους 

υπάρχει δύο φορές, π.χ. δίτροχο, δισέγγονος 

Γράφονται με δυσ– οι λέξεις που δηλώνουν δυσκολία ή κακό αποτέλεσμα, 

π.χ. δυσκίνητος, δύσπνοια, δυστυχώς 

 Ποιες λέξεις έγραψε λάθος ο μαθητής; Μπορείτε 

να τις γράψετε εσείς σωστά;  

......................................................................................................... 

Συμπληρώστε στα κενά των λέξεων το α' συνθετικό δι(σ) - ή δυσ- που 

λείπει, για να δείξετε στη Ραλλού ότι καταλάβατε αυτά που σας 

εξήγησε: 

 Στην Αφρική έγινε ένα μεγάλο αεροπορικό ........τύχημα. 

 Η λέξη «γάτα» είναι ........σύλλαβη. 

 

4 5. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις διαλέγοντας κάθε φορά 

από την παρένθεση τη λέξη με τη σωστή ορθογραφία. 

 Ο δάσκαλος έστειλε στον πατέρα του Κώστα ένα 
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ηλεκτρονικό .................................. (μύνημα μήνυμα).  

 Τα παιδιά στο αρχαίο σχολείο μάθαιναν 

................................................... 

(αριθμητική, αριθμιτηκή),... 

5 6. Η Αστραδενή περιγράφει το σχολείο της: «Στη Σύμη το 

σχολείο μας είναι πέτρινο, από πέτρα πελεκητή». 

Το επίθετο πέτρινος-η-ο παράγεται από το ουσιαστικό 

πέτρα με την κατάληξη–ινος, -ινη, -ινο. 

Πολλά επίθετα που λήγουν σε -ίνος, -ίνη, -ίνο και -ινός, -ινή, -ινό γράφονται 

με - ι -. Διαφορετικά γράφονται τα επίθετα φωτεινός, σκοτεινός, ορεινός, 

υγιεινός, φτηνός, υπεύθυνος, ανεύθυνος, ταπεινός, επικίνδυνος. 

Σχηματίστε κι εσείς τώρα τέτοια επίθετα από τις λέξεις 

που είναι στις παρενθέσεις και συμπληρώστε με αυτά τις 

παρακάτω προτάσεις: 

 Στις ................................................. (καλοκαίρι) εκπτώσεις, η 

Νίκη αγόρασε μια ..................................... (δέρμα) τσάντα.  

 Όλοι στο ................................. (όρος) χωριό περίμεναν με 

λαχτάρα τη ................................. (φθινόπωρο) βροχή. 

 Τοποθετήσαμε τα .................................................................. 

(γυαλί) βαζάκια σε ........................................................... (χαρτί) 

συσκευασίες. 

 

 

6 4. Το νερό προσφέρει σε όλα τα πλάσματα της φύσης τα «ωφέλιμα 

συστατικά   του». Το επίθετο ωφέλιμος,-η,-ο παράγεται από το ρήμα ωφελώ, 

που σημαίνει χρησιμεύω σε κάποιον ή σε κάτι. Πολλές φορές το μπερδεύουμε 

με το ρήμα οφείλω, που σημαίνει χρωστώ κάτι σε κάποιον. 

Γράψτε κάθε λέξη της παρένθεσης δίπλα από τη σημασία της για να 

σχηματίσετε, με αυτόν τον τρόπο, τις δύο οικογένειες. Μπορείτε να 

συμβουλευτείτε το λεξικό σας.  

(οφειλέτης, ωφέλιμος, οφειλή, ωφέλεια, ανώφελος, 

όφελος) 

ωφελώ οφείλω 
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…...............…… = αυτός που είναι χρήσιμος 

…...............…… = η χρησιμότητα, το κέρδος 

…...............…… = αυτός που δεν είναι χρήσιμος 

…….........…… = αυτός που χρωστάει κάτι 

…….........…… = ό,τι χρωστάει κανείς 

…….........…… = το κέρδος 
 

7 7. Η λέξη «θάλασσα» γράφεται με δύο σίγμα. Βρείτε στο ποίημα και άλλες 

λέξεις που γράφονται με δύο όμοια σύμφωνα και αντιγράψτε τες. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................      . 

 
.............................................................................................................. 
 

 

8 2. Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν από τις λέξεις για να 

γνωρίσετε τις «λαλίτσες». 

Οι λαλίτσες είναι πήλ__νες σφυρ__χτρες που γεμίζονται με νερό, γν__στές 

από πολύ παλιά στην __λλάδα. Τα παιδιά με αυτές μιμούντ__ ήχους 

πουλι__ν. Το σχ__μα τους μοιάζει μερικές φορές με πουλί. Έχει ένα μακρ__ 

στόμιο για φ__σημα, σαν ράμφος, και ένα άκρο για να κρατιέτ__, σαν ουρά. 

Εκπαιδευτικό πακέτο «Ένα κουτί γεμάτο νερό», εκδ. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα, 1999 

 

9 4. Συμπληρώστε τα γράμματα και τους τόνους που λείπουν από τις παρακάτω 

λέξεις ή φράσεις και ξαναγράψτε τες. 

δ_κτυο _δρευσης −−✒ 
 

βρ_ση −−✒ 
 

πλ_σιμο −−✒ 
 

ρ_ακια −−✒ 
 

σ_ληνας −−✒ 
 

 

 

10 4. Στο κείμενο υπάρχει η λέξη υδραγωγείο. Βρείτε την στο λεξικό σας και 

γράψτε τη σημασία της. 

.............................................................................................................................
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............................................................................................. 

Πότε χρησιμοποιούμε το λεξικό μας; 

  Όταν δε γνωρίζουμε τη σημασία ή τις 

διαφορετικές σημασίες μιας λέξης. 

  Όταν δε γνωρίζουμε πώς γράφεται μια λέξη. 

  Όταν δεν ξέρουμε από πού προέρχεται μια λέξη. 

  Όταν θέλουμε να βρούμε λέξεις με παρόμοια 

σημασία, συγγενικές, αντίθετες ή σύνθετες, κ.ά. 

 5. Οι λέξεις: υδραγωγείο, ύδρευση, υδρόβιος, υδροπλάνο, 

υδρατμός, υδραυλικός, υδατοσφαίριση, υδρόγειος και υδροφόρα ανήκουν 

στην οικογένεια της αρχαίας ελληνικής λέξης «ύδωρ», που σημαίνει νερό. 

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις 

διαλέγοντας από την οικογένεια της λέξης «ύδωρ» την 

κατάλληλη λέξη, αφού τη βάλετε στη σωστή πτώση και 

στο σωστό αριθμό.  

 Στα μικρά νησιά όπου είναι δύσκολο να φτιαχτεί αεροδρόμιο 

πηγαίνουμε με το ............................................................. 

 Η ............................................................... είναι ολυμπιακό 

άθλημα. 

 6. Γράψτε με μικρά γράμματα τις παρακάτω λέξεις και φράσεις που είναι 

γραμμένες με κεφαλαία στο χάρτη και τονίστε σωστά. 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΥΛΙΚΗΣ, 

ΦΩΚΙΔΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

..................................................................................................

........... 

..................................................................................................

........... 

11 4. Βρείτε στο κείμενο και αντιγράψτε τι έκαναν οι υπεύθυνοι της ύδρευσης                            

για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης νερού. 
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................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

12 3. Τα παιδιά κατάλαβαν από το μήνυμα της Μικρής Αρκούδας ότι η Γη 

κινδυνεύει από τη μόλυνση. Το ρήμα κινδυνεύω παράγεται από τη λέξη 

κίνδυνος, που είναι ουσιαστικό. 

Τα ρήματα που παράγονται από τα ονόματα τελειώνουν σε: 

 -εύω, π.χ. κίνδυνος −−✒ κινδυνεύω 

-ώνω, π.χ. στεφάνι −−✒ στεφανώνω 

-ίζω, π.χ. σκούπα −−✒ 

Σκουπίζω 

 

 

ΚΑΝΟΝΑΣ  για παράγωγες 

και προτότυπες λέξεις  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ασκήσεις 

συμπλήρωσης. 
  

 

 

13 4.«Το ίδιο κιόλας βράδυ, η Μικρή Αρκούδα έστειλε το μήνυμά της στα παιδιά... αυτά σαν 

έπεφταν στο κρεβάτι τα βράδια, έπλεκαν στα παραμύθια της γιαγιάς τη δική τους 

ιστορία, την αληθινή, με το περιβάλλον και τα σύννεφα». 

Τι παρατηρείτε στη λέξη βράδυ στον ενικό και στον πληθυντικό 

αριθμό; Θυμηθείτε πώς γράφονται τα ουδέτερα ουσιαστικά σε –υ στην 

ονομαστική του πληθυντικού και συμπληρώστε τον πίνακα:  

Oνομαστική ενικού Oνομαστική πληθυντικού 

Δάκρυ 
 

Στάχυ 
 

Βράδυ 
 

Δίχτυ 
 

 

 

14 6. Στα παλιά χρόνια, όταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες ήταν παιδιά, 

χρησιμοποιούσαν πετσέτες και μαντίλια από πανί. 

Το ρήμα χρησιμοποιώ είναι σύνθετη λέξη : 
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α' συνθετικό το επίθετο → χρήσιμος και β' συνθετικό το ρήμα → ποιώ το 

οποίο στα αρχαία ελληνικά σημαίνει: κάνω, δημιουργώ, κατασκευάζω. 

Θέλετε να δούμε ποιες άλλες λέξεις ανήκουν στην οικογένεια του 

ρήματος «ποιώ»; 

Παράγωγες λέξεις: ποιητής, ποιήτρια, ποίηση, ποίημα 

Σύνθετες λέξεις που λήγουν σε: 

–ποιος → ηθοποιός, αρτοποιός, υποδηματοποιός, επιπλοποιός, 

φαρμακοποιός 

–ποιείο → επιπλοποιείο, αρτοποιείο, υποδηματοποιείο 

και –ποιητος → χειροποίητος, αχρησιμοποίητος 

Συμπληρώστε τα κενά στις προτάσεις χρησιμοποιώντας σύνθετες λέξεις του 

ρήματος «ποιώ» που υπάρχουν στον παραπάνω πίνακα. 

 Οι συμβουλές του ........................................... για το πώς θα πάρουμε 

την αντιβίωση ήταν πολύτιμες. 

15 3. Αν συμπληρώσετε τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω 

λέξεις, θα διαβάσετε κάποια από τα προβλήματα που μπορούν να 

δημιουργήσουν τα σκουπίδια στη θαλάσσια ζωή: 

Τα σκουπίδια δεν είναι μόνο μια άσχ__μη εικόνα στ__ς παραλίες αλλά και 

μια απ__λή για τη θαλάσσια ζ__ή. Το νερό μπορεί να τα μεταφέρει ακόμα και 

σε πολ__ απομακρ__σμένα μέρ__ που δεν κατ__κούνται_ από ανθρ__πους. 

 

 

16 4. Ο τροχονόμος συμβούλεψε τα παιδιά της τάξης που περίμεναν ανυπόμονα 

να περάσουν το δρόμο: «Όταν βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι και θέλουμε να 

περάσουμε απέναντι, περνάμε μόνο μέσα από τη διάβαση των πεζών. 

Περιμένουμε στο πεζοδρόμιο μέχρι να ανάψει το πράσινο φανάρι για τους 

πεζούς. Πριν διασχίσουμε το δρόμο, κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά, ακόμα και 

αν είναι μονόδρομος». 

 Βρείτε και υπογραμμίστε τις σύνθετες λέξεις που χρησιμοποίησε ο 

τροχονόμος με τη λέξη «δρόμος». Γράψτε τες στις τρεις πρώτες 

γραμμές του πίνακα στην αντίστοιχη στήλη.  

Σύνθετη λέξη Α΄ συνθετικό Β΄ συνθετικό 
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 Κάντε το ίδιο και με τις υπόλοιπες σύνθετες λέξεις που υπάρχουν στον 

πίνακα. 

 

 

 

αυτοκινητόδρομος     

σιδηρόδρομος     

   

17  

6.  Συμπληρώστε το σταυρόλεξο. 

1. Τα αρχικά του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

2. Πριν διασχίσουμε ένα δρόμο, παίρνουμε… 

3. Οι σωστοί πεζοί γίνονται και καλοί … 

4. Ρυθμίζει την κυκλοφορία. 

5. Τα φανάρια ρυθμίζουν την … πεζών και οδηγών. 

6. Υπάρχουν πολλές στα σταυροδρόμια. 

7. Κοιτάζουμε δεξιά κι αριστερά για να διασχίσουμε 

με …. ένα δρόμο. 

                                                       
 

 

18 5. Μετά το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής, οι μαθητές της Δ’ τάξης 

αποφάσισαν να φτιάξουν καρτέλες με οδηγίες του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και να τις μοιράσουν στους μαθητές των άλλων τάξεων. 

Βοηθήστε τους να συμπληρώσουν τα γράμματα που λείπουν από τις καρτέλες. 

Η Ραλλού σάς θυμίζει πώς γράφονται σωστά τα ρήματα στην προστακτική: 

–είτε π.χ. λύνομαι 

–ήστε π.χ. απαντώ 

→ 

→ 

λυθείτε 

απαντήστε 
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–ίστε π.χ. σκουπίζω → και 

σκουπίστε 

Όταν βρίσκετε δυσκολίες 
στην κυκλοφορία, κατεβ...τε  
από το ποδήλατο και 
κυκλοφορ...στε πεζός. 

Σταματ...στε στην άκρη 
του πεζοδρομίου και 
ελέγξτε το δρόμο. 

Ακολουθ...τε πάντα τις 
υποδείξεις  των σχολικών  
τροχονόμων. 

Όταν ο δρόμος 

είναι ελεύθερος, 

διασχ…στε τον 

κάθετα. 

Δεθ...τε με τη ζωή! Φοράτε 
πάντα ζώνη ασφαλείας 
στο αυτοκίνητο. 

Βρ... τε ένα ασφαλές σημείο 
για να διασχίσετε ένα δρόμο 
με μεγάλη κυκλοφορία 

 

19  

4.  Η Ζωή δυσκολεύεται με τη λέξη «κυκλοφορία». Στην εφημερίδα διάβασε 

μερικούς τίτλους και δεν μπορεί να τους καταλάβει. Εξηγήστε στη Ζωή τη 

σημασία της λέξης «κυκλοφορία» σε κάθε έναν από τους παρακάτω τίτλους.  

Συμβουλευτείτε το λεξικό σας. 

 Η κυκλοφορία των λεωφορείων σήμερα θα διακοπεί από τις 10 π.μ. - 

14 μ.μ. 

 Όλοι περιμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του νέου της 

δίσκου. 

 Η υγιεινή διατροφή κάνει καλό στην κυκλοφορία του αίματος. 

Γράψτε τώρα και εσείς τρεις προτάσεις χρησιμοποιώντας τη λέξη 

«κυκλοφορία» κάθε φορά με διαφορετική σημασία. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

 

20 5. Υπογραμμίστε στo παρακάτω κείμενο, τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα 

ουσιαστικά που τελειώνουν σε –μα.  

Στο Πάρκο Kυκλοφοριακής Aγωγής μαθαίνουν πώς να κινούνται σε ένα 

δρόμο που δε διαθέτει πεζοδρόμιο και πώς να συμπεριφέρονται όταν είναι 

επιβάτες σ’ένα όχημα. Μαθαίνουν ακόμα να αναγνωρίζουν τις ειδικές 

πινακίδες και τα σήματα στο δρόμο που ρυθμίζουν την κυκλοφορία πεζών και 
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οχημάτων.  

 

Ενικός Αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. το σήμα τα σήματα 

Γεν. του σήματος των σημάτων 

Αιτ. το σήμα τα σήματα 

Κλητ. σήμα σήματα 

 Συμπληρώστε τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά που λείπουν: 

 Τα _______________ (πρόγραμμα) Κυκλοφοριακής Αγωγής στα 

σχολεία είναι πολύ χρήσιμα για τα παιδιά. 

 Η απροσεξία του οδηγού ήταν η αιτία του _______________ 

(ατύχημα). 

 Τα φανάρια ρυθμίζουν την κυκλοφορία _______________ (όχημα) 

και πεζών. 

6. Οι μαθητές στο Πάρκο της Κυκλοφοριακής Αγωγής έπρεπε να 

μάθουν καλά τα σήματα της Τροχαίας για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν 

με ασφάλεια. Θέλετε να προετοιμαστείτε και εσείς για μια 

επίσκεψη στο πάρκο; 

Η Ραλλού θα σας βοηθήσει να μάθετε τα πιο σημαντικά σήματα. 

 Παρατηρήστε τα παρακάτω σήματα και συζητήστε στην τάξη: 

o Τι σημαίνουν; 

o Ποιος είναι ο ρόλος του σχήματος και του χρώματός 

τους; 

 Αντιστοιχίστε κάθε σήμα με τη σημασία του. 

 ΤΕΥΧΟΣ Β  

21 6. Αν συμπληρώσετε το γράμμα ή τα γράμματα που λείπουν στο 

παρακάτω κείμενο, θα διαβάσετε αυτά που είδαν τα παιδιά όταν 
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έφτασαν στη σπηλιά. 

Πιο μέσα όλα ήταν σκοτ__νά. Η ώρα κ__λούσε ευχάρ__στα αλλά ο αέρας 

δυνάμ__σε κι η θάλασσα άρχ_σε να φουρτουνιάζ__. Τα αφρ_σμένα κ__ματά 

της μαστίγ__ναν τα βράχια, παρασέρν__ντας τις πέτρες και τα βότσαλα της 

μ__κρής παραλ__ας που είχε σχηματ__στεί έξω από αυτή. 

22 6. Η Ασπασία και ο Δαμιανός, όπως λέει και η γιαγιά, έχουν διαφορετικούς 

χαρακτήρες. Όταν οι γονείς τους τους μαλώνουν, η Ασπασία βάζει δυνατά το 

στερεοφωνικό της, ενώ ο αδελφός της βάζει τα κλάματα. 

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους! Αντιστοιχίστε τις φράσεις 

με το ρήμα βάζω, με τη σημασία που έχουν κάθε φορά.  

Παρά τις δυσκολίες που 

βρήκε στο δρόμο του, δεν 

το έβαλε κάτω και συνέχισε 

το ταξίδι. 

❍ ❍ Δίνω κάποια 

βοήθεια. 

Όλοι βάλαμε ένα χεράκι να 

τακτοποιήσουμε το δωμάτιο 

που θα κοιμόμαστε. 

❍ ❍ Δεν 

εγκαταλείπω 

μια 

προσπάθεια. 

Θα βάλω τα δυνατά μου να 

τελειώσω νωρίς σήμερα τα 

μαθήματά μου. 

❍ ❍ Δε μπορώ να 

φανταστώ. 

Δε το βάζει ο νους σας τι 

τραβήξαμε για να έρθουμε 

ως εδώ. 

❍ ❍ Προσπαθώ με 

όλες μου τις 

δυνάμεις. 

Ο προπονητής τα έβαλε με 

τους παίκτες για την ήττα 

της ομάδας του. 

❍ ❍ Θεωρώ κάποιον 

υπεύθυνο. 

 

 

23 5. Ένας πολύ δυνατός άνεμος φύσηξε και πήρε κάποια γράμματα από τις 

λέξεις. Μαζέψτε τα και γράψτε τα στα κενά των λέξεων. 

ψύχρ__μος δ__στυχισμένος τέσσερ__ς 

ει                      η                                 ω                    αι 

ευθ__νη                                                  υ 

δ__δέκατος                                                        υπ__θυνότ_τα 

τυφ__νας                                    υ                οι          ο 
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 δ__σεκτος __κοστός                         ω 

υπόλ__πο                                                                       ευ                                    

ι 

 

24 4. Βάλτε τα γράμματα στη σωστή τους σειρά και ανακαλύψτε ποιες λέξεις 

από το ποίημα κρύβονται στους καρπούς της ελιάς. 

λειάδου  /μέτινημη  / μάσηδι/  ζάρι/ κοπροπή/ κρυδά 

 

25 5. Η οικογένεια της λέξης «ελιά» είναι πολύ μεγάλη κι έχει μια πολύ παλιά 

καταγωγή. Τότε την ελιά την έλεγαν «ελαία» και το λάδι «έλαιον». Από την 

ελαία και το έλαιον, λοιπόν, έχουμε σύνθετες λέξεις. Αντιστοιχίσετε τις 

σύνθετες λέξεις με τη σημασία τους. 

η ζωγραφική με λαδομπογιές ❍ ❍ Ελαιοτριβείο 

το λάδι που βγαίνει από τον καρπό της 

ελιάς 
❍ ❍ Ελαιογραφία 

αυτός που καλλιεργεί ελιές 
❍ ❍ ελαιοχρωματιστ

ής 

το εργαστήρι όπου βγάζουν το λάδι ❍ ❍ Ελαιόλαδο 

ο ειδικός τεχνίτης για το βάψιμο με 

λαδομπογιά 
❍ ❍ ελαιοκαλλιεργητ

ής 

 

 

26 4. Η Έλλη διάβασε στο κείμενο τα λόγια του ποιητή: «κι αν ακόμα δεν 

υπήρχαν οι   ελαιώνες ... θα τους είχα επινοήσει». Θυμάται ότι τη λέξη 

ελαιώνας την έχει ακούσει να τη λέει ο παππούς της όταν μιλούσε για το 

κτήμα με τις ελιές που είχε στο χωριό.    

Στο λεξικό της βρήκε ότι η λέξη ελαιώνας είναι ουσιαστικό, παράγεται από 

τη λέξη ελαία (ελιά) και σημαίνει το μέρος που έχει πολλές ελιές.  

Το ουσιαστικό ελαιώνας ονομάζεται περιεκτικό. 

Περιεκτικά λέμε τα ουσιαστικά που δείχνουν το μέρος όπου 

υπάρχουν πολλά όμοια πρόσωπα, ζώα ή πράγματα. 

Φτιάξτε και εσείς περιεκτικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε –(ι)ώνας: 

περιστέρι ………………………… 

στρατός ………………………… 

αμπέλι ………………………… 

 



126 
 

άχυρο ………………………… 

 Προσπαθήστε τώρα να δώσετε μόνοι σας τον ορισμό της λέξης 

πορτοκαλεώνας: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................... 

5. Τα περιεκτικά αρσενικά ουσιαστικά που λήγουν σε -(ι)ώνας γράφονται με 

ω. 
Ακόμα με ω γράφονται τα περισσότερα αρσενικά ουσιαστικά σε –ώνας που 

δεν είναι περιεκτικά π.χ. αγώνας, αιώνας κτλ. 

Εξαιρούνται: 
Μακεδόνας, Στρυμόνας, κανόνας, κηδεμόνας 

 

Συμπληρώστε στο παρακάτω κείμενο τα γράμματα και τους τόνους που 

λείπουν από τις χρωματισμένες λέξεις και διαβάστε κάποια από τα 

κατορθώματα των αρχαίων Ελλήνων. 

Οι αρχαίοι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες στο Μαραθ__να της Αττικής το 

490 π.Χ. Ο αγ__νας τους ήταν δύσκολος γιατί ήταν άνισος. Λίγοι εναντίον 

πολλών. Μετά από χρόνια ο Μέγας Αλέξανδρος και οι Μακεδ__νες του, 

αφού πέρασαν το Στρυμ__να ποταμό, έφτασαν μέχρι τα βάθη της Ανατολής 

όπου διέδωσαν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Από τότε 

πέρασαν πολλοί αι__νες αλλά τα κατορθώματά τους τα θυμόμαστε ακόμα.  
 

27 4. Στις συνταγές διαβάσαμε ότι για να φτιάξουμε τα κουλουράκια χρειάζεται 

να βάλουμε στη ζύμη 2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ διαλυμένο σε 3 

κουταλιές ρακή. Η λέξη κουταλάκια μάς δείχνει ότι για να μετρήσουμε 

την ποσότητα του μπέικιν πάουντερ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μικρό 

κουτάλι. 

Οι λέξεις που δείχνουν ότι κάτι είναι μικρό λέγονται υποκοριστικά.  

Σχηματίζουμε υποκοριστικά με τις 

καταλήξεις: 

-άκι, -άκος, -ούλα, -ίτσα, -άκης, -ούλης 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο αντικαθιστώντας τις υπογραμμισμένες λέξεις 

με τα υποκοριστικά που παράγονται από αυτές για να μάθετε 

πώς πέρασε ο Αντρέας την Κυριακή το μεσημέρι.  

Tην Κυριακή το πρωί πήγα με τα ξαδέρφια μου μια βόλτα στο 
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κοντινό δάσος για να απολαύσουμε το μεσημεριανό μας 

φαγητό. Όταν φτάσαμε εκεί, καθίσαμε κάτω από ένα δέντρο 

και στρώσαμε ο καθένας την πετσέτα του πάνω σε ένα 

τραπέζι που είχε φτιάξει ο δήμος. Βγάλαμε από την τσάντα 

μας τα πιρούνια μας, τα πιάτα μας, τα μαχαίρια μας και τα 

ποτήρια μας για να πιούμε καθαρό νερό από τη βρύση. Η 

Γιάννα, η ξαδέρφη μου, είχε φέρει και 4-5 φέτες ζυμωτό ψωμί 

για να απολαύσουμε τις ντομάτες με λάδι και τυρί. Στο τέλος 

κόψαμε τα φρούτα μας, παίξαμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ενώ 

ο ξάδερφός μου ο Bασίλης πήρε… το μεσημεριανό του ύπνο 

στη δροσιά.  

5. Ξαναγράψτε τις παρακάτω προτάσεις, αντικαθιστώντας το χρωματισμένο 

μέρος τους με τις φράσεις που βρίσκονται στην παρένθεση.  

(από την πέτρα βγάζει λάδι, μου 'βγαλε το λάδι, έριχνε λάδι στη φωτιά) 

 Ο Δήμος είναι άνθρωπος πολύ δραστήριος και πολύ 

αποτελεσματικός. 

…………………………………………………………………………

……… 

 Ο Mιλτιάδης, αντί να τους ηρεμήσει, τους προκαλούσε να λύσουν τις 

διαφορές τους εκείνη τη στιγμή. 

…………………………………………………………………………

…………………........…………………………………………………

……………… 

 Ο Κώστας με κούρασε πάρα πολύ για να του εξηγήσω ότι δεν 

έφταιγα εγώ για το πάθημά του. 

…………………………………………………………………………

…… 

 7. Βάλτε λίγο λάδι στις λέξεις          ρίγανη, λεμόνι, ξίδι, ψωμί και φτιάξτε 

καινούριες λέξεις και γεύσεις!  

 

28  5. Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου ανακαλύψτε τρία επίθετα από το 

σχήμα των γραμμάτων τους: 

 

…………………………          …………………………       ……………… 
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29 3. Στην κατασκευή του Αρλεκίνου διαβάσαμε ότι για να φτιάξουμε ένα 

ισόπλευρο τρίγωνο, φροντίζουμε όλες οι γωνίες του να είναι ίσες. 

Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με τις λέξεις που ανήκουν στην 

οικογένεια της λέξης γωνία.  

(γωνιά, τετράγωνο, γωνίτσα, γωνιακός, γωνία) 

 Ο πρωταγωνιστής του έργου χτύπησε κατά λάθος στη 

........................................... ενός τραπεζιού που βρισκόταν 

στο κέντρο της σκηνής. 

 Όλοι οι ηθοποιοί κάτι είχαν να πουν για τα παράξενα 

κοστούμια της παράστασης, εκτός από την 

πρωταγωνίστρια. Κάθισε στη ........................................... 

της και δεν ανακατεύτηκε.  

 Ο Ρωμαίος, όταν άρχισε η παράσταση, κρύφτηκε σε μια 

........................................... της σκηνής. 

 Ο κύριος Όμηρος ψωνίζει από το 

........................................... μαγαζί απέναντι από το θέατρο.  

 Ο Ρωμαίος δεν πρόσεξε τις οδηγίες κατασκευής και 

έφτιαξε το καπέλο του Αρλεκίνου 

........................................... . 

 

 

30 5. Βρείτε στην εικονογραφημένη ιστορία που διαβάσατε λέξεις που έχουν 

σχέση με το θέατρο και γράψτε τες εδώ. Μπορείτε να συμβουλευτείτε 

το λεξικό σας, αν δυσκολεύεστε να καταλάβετε τη σημασία 

κάποιας 

λέξης.………………………………………………………………………...

…...…. 

………………………………………………………………………...…...…..

……..... 

………………………………………………………………………...…...…..

……...... 

 

31 4. Ο Μπενουά και ο κύριος Μαρσέλ κατάγονται από τη Γαλλία. Στην τάξη 

σας υπάρχουν μαθητές που κατάγονται από άλλες χώρες; Ζητήστε από 

αυτούς τους συμμαθητές σας να σας πουν ποιες είναι οι αντίστοιχες λέξεις 

στη γλώσσα τους.  

EΛΛΗΝΙΚΑ       

Ηθοποιός       

Θέατρο       

Παράσταση       

Σκηνοθέτης       

Θεατής       
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32 5. Συλλαβίστε τις παρακάτω λέξεις που δείχνουν τα αντικείμενα που 

ρούφηξε η ηλεκτρική σκούπα από το γραφείο του Μπόμπιρα. 

παιχνίδια ......................, ζωγραφιά ......................, χαρτάκια ...................... 

γραμματόσημα ...................................., συνδετήρες .................................... 

 

 

33 4. «Πάει η γλώσσα τους ροδάνι…» λέμε για όσους μιλούν γρήγορα και 

πολύ και μοιάζει η γλώσσα τους με το ροδάνι, το εργαλείο με το οποίο 

μαζεύεται το νήμα γρήγορα.  

 Αντιστοιχίστε τις παρακάτω φράσεις μεταξύ τους για να δείτε 

πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη γλώσσα και σε άλλες 

εκφράσεις. 

 Γράψτε τώρα στο τετράδιό σας μια μικρή ιστορία χρησιμοποιώντας 

μια από τις παραπάνω εκφράσεις με τη λέξη γλώσσα. 

 

5. Συμπληρώστε τα γράμματα και ανακαλύψτε τις λέξεις του ποιήματος. 

__ __ __ χ __ __ δ__              __έ__ε__ __              __ __ __ φ __ ς 

6. Σας αρέσει το παιχνίδι της κρεμάλας; Τι θα λέγατε να παίξετε 

το παιχνίδι με το διπλανό σας; Διαλέξτε δύο λέξεις από το ποίημα που 

νομίζετε ότι θα τον δυσκολέψουν και… το παιχνίδι αρχίζει! 

Βγάζει γλώσσα. 

Δε βάζει γλώσσα μέσα 

του. 

Η γλώσσα του στάζει μέλι. 

Λύθηκε η γλώσσα του. 

Φάε τη γλώσσα σου! 

Μιλάμε άλλη γλώσσα. 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

Άρχισε να μιλάει, γίνεται 

ομιλητικός. 

Μην το ξαναπείς. 

Μιλάει με καλοσύνη. 

Δεν μπορούμε να 

συνεννοηθούμε. 

Μιλάει με άσχημο τρόπο, με 

αγένεια. 

Μιλάει ασταμάτητα. 
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34  

6. «Όταν άρχισα να πρωτολέω τα λόγια, που λένε σήμερα κι 

οι κούκλες όταν τους ζουλούνε το στομάχι τους δεν ήξερα 

πως το πράγμα αυτό λέγεται: Γλώσσα.» 

Υπογραμμίστε ποια από τις παρακάτω σημασίες της λέξης γλώσσα εννοεί ο 

συγγραφέας με την παραπάνω φράση. 

Α. Όργανο που βρίσκεται μέσα στο στόμα και το χρησιμοποιούμε για να 

καταλαβαίνουμε τις γεύσεις, να βγάζουμε ήχους κτλ.  

Β. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να μιλάμε και να γράφουμε, καθώς 

και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούμε.  

Γ. Είδος ψαριού με πλατύ σώμα, που ψαρεύεται για το άπαχο και νόστιμο 

κρέας του. 

Διαλέξτε μια από τις σημασίες της λέξης γλώσσα και γράψτε μια φράση. 

Μετά ζητήστε από το διπλανό σας να βρει για ποια γράψατε.  

........................................................................................................................................

............. 

 

35 8. Να μερικές λέξεις που έγραψε ο συγγραφέας όταν ήταν μικρός σε κάποια 

έκθεσή του: ενθυμούμαι, ιατρός, πατήρ, ομιλώ, διδάσκαλος, διασκέδασις, 

οικία, μήτηρ.  

 Βρείτε και γράψτε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις την 

αντίστοιχή της στη νέα ελληνική. 

........................................................................................................... 

 Μπορείτε να βρείτε στη νέα ελληνική λέξεις που να 

προέρχονται από αυτές τις λέξεις της καθαρεύουσας; 

Γράψτε μερικές: .................................................................................... 

 

36 3. Γράψτε τι χρειάστηκε η Ευγενία για να επιτύχει το στόχο της, διαβάζοντας 

τις λέξεις της Νοηματικής Γλώσσας:  

 

 ___   ___ ___ ___ ___ ___          ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___ 
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37 6. Η Ευγενία γνωρίζει καλά τη Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, την επίσημη 

γλώσσα των κωφών στην Eλλάδα.    

Συμπληρώστε τα κενά των προτάσεων με το επίθετο επίσημος, -η, -ο, 

συζητώντας κάθε φορά τη διαφορετική σημασία που έχει το επίθετο 

μέσα στην πρόταση.  

Η 25η Μαρτίου είναι .................................. αργία.///Το ................................. 

πρόγραμμα των εκδηλώσεων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.///Η δήμαρχος 

κήρυξε την ..................................... έναρξη των αγώνων.///Στη γαμήλια τελετή 

οι καλεσμένοι έπρεπε να φορούν ........................................ ρούχα.///Οι 

σχολικοί αγώνες έγιναν με τους ................................. κανονισμούς των 

αθλημάτων. ///Στη σχολική γιορτή, οι ..................................................... 

καλεσμένοι κάθισαν στην πρώτη σειρά. 

 

38 5. Στο δίσκο της Φαιστού τα σύμβολα είναι πολλά για να τα 

θεωρήσουμε γράμματα. Συζητήστε για τη σημασία της λέξης 

«γράμματα» στις παρακάτω προτάσεις: 

 Ο Μιχάλης, μετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε τελικά να κάνει 

ωραία γράμματα.  

 Η Αρετή παίρνει πολύ εύκολα τα γράμματα. 

 Πότε λέμε τι; 

Λέμε... Όταν... 

1. Μαθαίνω γράμματα   

2. Παίρνω τα γράμματα   

3. Παίρνω γράμματα   

4. Κάνω ωραία γράμματα   

Αν δυσκολευτείτε η Ραλλού έχει τις απαντήσεις. 

Έχω καλό γραφικό χαρακτήρα///Mαθαίνω εύκολα///Λαμβάνω επιστολές///Μορφώνομαι 

 

 Γ΄  ΤΕΥΧΟΣ  

39 4. Ο Μπελάς και ο Ρουμποτύρης έκαναν κι άλλες σκανταλιές. Για να 

μάθετε ποιες είναι αυτές, γράψτε στα κενά τα αντίθετα επίθετα από αυτά που 

είναι στην παρένθεση. 

 Με τα ...................................... (μαλακά) τους νύχια ξηλώνουν το ........................................ (φτηνό) 

......................................... (μονόχρωμο) χαλί της σάλας. 

 Τρέχουν και πηδούν μέσα στις .................................... (παλιές) γλάστρες της γιαγιάς. 

 



132 
 

 

40 2. «Ο Αργύρης βλέπει τον πίνακα κι αρχίζει ν’ απαγγέλλει αποφασιστικά, 

χωρίς να λογαριάζει πού θα τον βγάλει η άκρη». 

 Συζητήστε στην τάξη για τη σημασία του ρήματος 

λογαριάζω στην παραπάνω πρόταση. 

 Διαλέξτε από το συννεφάκι και γράψτε τη σημασία που 

έχει κάθε φορά το ρήμα λογαριάζω στις παρακάτω 

προτάσεις.  

4. Βρείτε και υπογραμμίστε ποιες από τις παρακάτω λέξεις μπορεί να 

γράψει: 

ΣΕΙΣΜΟΣ / ΑΡΡΩΣΤΟΣ/ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/ ΚΟΙΛΙΑ/ ΚΙΜΩΛΙΑ/ ΜΥΑΛΟ/ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ                                                                                            

Γράψτε τες τώρα με μικρά γράμματα και τονίστε σωστά: 

 

4   

 

 

41 

5.«Η κυρία Καλλιόπη πετάει μια μεγάλη πατάτα μέσα στην κατσαρόλα με 

το νερό». «Ο Τρύφωνας πετάει πάνω στην κερασιά και βολεύεται σ’ ένα 

κλαδί».  

Ποια είναι η σημασία του ρήματος πετάω/πετώ 

στην πρώτη πρόταση και ποια στη δεύτερη; 

Το ρήμα πετάω/πετώ χρησιμοποιείται με μεταφορική σημασία μόνο του ή 

μέσα σε φράσεις. 

Αντιστοιχίστε τις φράσεις με τις σημασίες τους. 

6. Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν για να διαβάσετε σωστά το 

διάλογο του Τρύφωνα με την κυρία Καλλιόπη. Tονίστε όπου χρειάζεται.  

— Και γιατί μου ’βγαλες το λάδ__ μ’ όλ’ αυτά τα λάθ__; 

 

42 4. Ο Ρασίμ, ένας συμμαθητής σας, που ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα από το 

Πακιστάν, έμαθε το ποίημα απ’ έξω και το έγραψε στη φίλη του, την Ελένη. 

Η Ελένη χάρηκε πολύ αλλά, όταν διάβασε το στίχο: «το γάλα πείρα και τη 

μηλιά» δεν κατάλαβε τίποτα. 

Πού ήταν το πρόβλημα; Τι μπέρδεψε ο Ρασίμ; Βρείτε ποιες 

λέξεις, ενώ ακούγονται ίδιες, έχουν διαφορετική σημασία και ορθογραφία. 

 

ΠΑΡΑΤΊΘΕΝΤΑΙ 

ΣΗΜΑΣΙΕΣ 
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Γράψτε τώρα τον παραπάνω στίχο σωστά.  

5. Ο δάσκαλος ζήτησε από τα παιδιά να γράψουν για τον καλύτερό τους 

φίλο. Ο Ρασίμ έγραψε για το φίλο του τον Αχμέτ. Δυσκολεύτηκε όμως σε 

κάποιες λέξεις. Βοηθήστε τον να διαλέξει και να γράψει κάθε φορά τη σωστή 

λέξη. 

«Όταν πήγαινα σχολείο, στο χωριό μου στο Πακιστάν, είχα ένα 

……......……..…...(φύλλο, φίλο, φύλο), τον Αχμέτ, που τον αγαπούσα πολύ. 

Ήταν πολύ ……......……..(ψιλός, ψηλός) και αδύνατος. Ήταν ανάμεσα στους 

... 

6. Η λέξη γη όταν ενώνεται με άλλες λέξεις αλλάζει και γράφεται 

διαφορετικά! 

Έτσι πότε γίνεται γεω-, όταν είναι α’ συνθετικό 

και πότε –γειος, -γεια, -γειο όταν είναι β’ συνθετικό.  

Ενώστε σωστά τις λέξεις, που είναι στην παρένθεση, για να διαβάσετε 

τις προτάσεις: 

 Ο Τζον μας είπε ότι τα σπίτια στην Καλιφόρνια είναι φτιαγμένα έτσι 

ώστε να είναι αντισεισμικά, γι’ αυτό και δεν έχουν ……......……..…... 

(υπό+γη).  

43 6. Αν συμπληρώσετε την ακροστιχίδα με λέξεις του 

κειμένου θα μάθετε ότι το «σχολείο του κόσμου» ανήκει στα 

............................................................ σχολείο. 

 

 

44 3. Ρίξτε μια ματιά στο κείμενο και γράψτε στα κενά τις λέξεις: που, πού, 

πως, πώς για να θυμηθείτε τη στιγμή που τα παιδιά συνάντησαν τον 

Μπίλι: 

«Ο Μπίλι, όταν είδε τα άλλα παιδιά να φεύγουν, τα πλησίασε και τους είπε: 

— Εεε! Σταθείτε. ……. πάτε; 

Οι λέξεις: πώς, πού παίρνουν τόνο όταν: 

1. M’ αυτές ξεκινούν ερωτηματικές προτάσεις: 

 Πώς πήγες στο θέατρο; 

Mε ρώτησε πώς πήγα στο θέατρο. 
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 Πού πήγες χθες; 

Ήθελε να μάθει πού πήγα χθες. 

2. Στις εκφράσεις 

πού και πού, αραιά και πού, από πού και ως πού, πού να στα λέω! πώς! 

πώς και πώς.  

Βάλτε τόνο στα που και πως, όπου χρειάζεται: 

45 2.Ο ποιητής χαρακτηρίζει τον άνθρωπο «πολυμήχανο» και «τετραπέρατο». 

Συζητήστε στην τάξη γιατί χρησιμοποιεί αυτούς τους χαρακτηρισμούς. 

Αναζητήστε στο λεξικό σας και γράψτε άλλες λέξεις με την ίδια σημασία. 

 

46 5. Διαγράψτε τις λέξεις στα παρακάτω κουτάκια που δεν ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια και συμπληρώστε την οικογένεια με άλλες λέξεις. Συμβουλευτείτε 

το λεξικό σας. 

νόμος: νομοθέτης, παράνομος, νομικός, νομαρχία, νόμιμος, 

νόμισμα... 

 

47 6. Υπογραμμίστε τις λέξεις που είναι γραμμένες λάθος στο παρακάτω 

κείμενο, γράψτε τες σωστά στον παρακάτω πίνακα και εξηγήστε γιατί 

διορθώσατε έτσι την κάθε λέξη: 

Ο αρχαίος άνθρωπος δημιούργισε εμπορικούς δρόμους διασχήζοντας τη 

 

48 6. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι ερμηνείες κάποιων λέξεων, που βρίσκονται 

στο άρθρο που διαβάσατε. Βρείτε τες και γράψτε τες μπροστά από την ερμηνεία 

τους. Διαλέξτε και εσείς μια λέξη που σας δυσκόλεψε από το άρθρο και γράψτε την 

ερμηνεία της από το λεξικό σας στην τελευταία γραμμή. 

 

49 4. Η λέξη ιστός έχει πολλές σημασίες. Συμβουλευτείτε το λεξικό σας και 

ξαναγράψτε τις παρακάτω προτάσεις αντικαθιστώντας τη λέξη ιστός με μια 

από τις λέξεις της παρένθεσης. Nα κάνετε και τις απαραίτητες αλλαγές. 

(υφαντό, δίχτυ, κοντάρι, δίκτυο υπολογιστών) 

 Η σημαία κυματίζει περήφανη στον ιστό της.  

 Ο παγκόσμιος ιστός αυξάνεται μέρα με τη μέρα. 

 

50 2. Ο συγγραφέας για να κάνει πιο ζωντανές τις εικόνες της περιγραφής του 

χρησιμοποιεί παρομοιώσεις. 

Αντιστοιχίστε σωστά τις παρακάτω φράσεις για να διαβάσετε τις 

παρομοιώσεις του κειμένου. Φτιάξτε τώρα δύο δικές σας παρομοιώσεις, 

για να ομορφύνετε περισσότερο την περιγραφή του τρένου που 

ανεβαίνει στο Πήλιο. 
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51 4. Ξαναγράψτε το παρακάτω κείμενο βάζοντας στη θέση των 

χρωματισμένων επιθέτων συνώνυμά τους. Τι παρατηρείτε; Αλλάζει 

κάτι; Αν δυσκολευτείτε, συμβουλευτείτε το λεξικό σας. 

Το μικρό μας τρένο δεν βιαζόταν. Νόμιζες πως ήθελε κι αυτό να απολαύσει 

την όμορφη θέα. Τα νωθρά κοπάδια των  

 

 

52 4. Βρείτε τον πίνακα με τα σύμβολα στο χάρτη της Ρόδου και γράψτε κάτω 

από το καθένα τη σημασία του. 

 

 

 
 

 

 

53 3.Φτιάξτε λίστες λέξεων με ουσιαστικά, επίθετα-μετοχές, ρήματα και 

επιρρήματα από το κείμενο που σας δυσκόλεψαν και φοβάστε ότι θα 

ξεχάσετε. Αναζητήστε στο λεξικό σας τη σημασία των λέξεων αυτών.  

 Προσπαθήστε να γράψετε ένα μικρό κείμενο 50-100 λέξεις 

χρησιμοποιώντας όσο πιο πολλές λέξεις μπορείτε από τις λίστες που 

φτιάξατε. Μην ξεχάσετε να γράψετε κι έναν τίτλο για το κείμενό σας. 

4. Ο συγγραφέας την επόμενη μέρα επισκέφτηκε τη Δήλο. Γράψτε στα κενά 

του παρακάτω κειμένου τις αντίθετες λέξεις από αυτές που είναι στην 

παρένθεση, για να διαβάσετε τις πρώτες εντυπώσεις του από το νησί.  

« Το πρωί ένα θεϊκό ........................... (σκοτάδι) πέφτει 

πάνω 

στα ...........................(μαυρισμένα) σπίτια της 

Μυκόνου.  

 

54 2. Η ποιήτρια ταξιδεύει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και μιλάει με τους 

κατοίκους που μένουν σ’ αυτά τα μέρη π.χ. στην Αθήνα με έναν 

Αθηναίο και μια Αθηναία, στη Θεσσαλονίκη με ένα Θεσσαλονικιό και 

μια Θεσσαλονικιά.  

Εθνικά ονόματα είναι οι λέξεις που δηλώνουν τον κάτοικο ενός τόπου 

(χώρας, πόλης κτλ.) ή αυτόν που κατάγεται από αυτό τον τόπο. 

Συναντήστε τους κατοίκους σε διάφορα μέρη της 

Ελλάδας: 
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Καταλήξεις Ονόματα τόπων αρσενικό θηλυκό 

-ιώτης, ιώτισσα: Άνδρος      Θάσος 
  

Γράψτε τώρα πώς λέγονται οι κάτοικοι στη δική σας περιοχή: 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Γ΄  ΤΑΞΗ 
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........................................................................................................... 
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Δ΄ΤΑΞΗ 

                                                           

ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ  
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