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Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται:  

• Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή.  

• Τετράδιο Εργασιών Γ΄ Γυμνασίου.  

• Κείμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και ηλεκτρονικές, καθώς και κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων εκ μέρους των 

μαθητών/τριών (βλ. ενδεικτικοί διαδικτυακοί πόροι για διδακτική αξιοποίηση). 

• Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Σ. Χατζησαββίδη 

– Α. Χατζησαββίδου. 

• Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Μ. Γαβριηλίδου, 

Π. Λαμπροπούλου, Κ. Αγγελάκου. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Για την περιγραφή και τη στοχοθεσία του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

συμβουλευτούν την περιγραφή και τη στοχοθεσία των επιμέρους ενοτήτων του σχολικού 

εγχειριδίου στο http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-C107 και την 

περιγραφή, τη στοχοθεσία και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα των 

«Συμπληρωματικών προς τα ισχύοντα Προγραμμάτων Σπουδών» στο 

http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf.  

Στην Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές/τριες καλούνται «να χρησιμοποιήσουν με δεξιότητα το 

γραπτό και τον προφορικό λόγο με τρόπο αποτελεσματικό και τέτοιον που να 

ανταποκρίνεται στις σημερινές και στις μελλοντικές τους ανάγκες ως πολίτες». Για τον 

σκοπό αυτό καλούνται να επιτελέσουν και σε επίπεδο κατανόησης και σε επίπεδο 

παραγωγής λόγου πολύ πιο σύνθετες δραστηριότητες με τις οποίες θα κατακτήσουν έναν 

περισσότερο επεξεργασμένο λόγο, που χαρακτηρίζεται για το επίσημο και «αντικειμενικό» 

ύφος.  

Πιο συγκεκριμένα  

 Οι μαθητές/τριες καλούνται να συντάξουν ερευνητικές εργασίες · να ερευνήσουν, 

να αναζητήσουν πληροφορίες και να κατανοήσουν το «τι λένε οι άλλοι» για τα υπό 

συζήτηση θέματα και στη συνέχεια, με βάση τη δική τους εμπειρία και τα δικά τους 

βιώματα, να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους στάσεις και να αποφασίσουν τι θα 

αλλάξουν ή τι θα ενισχύσουν σε αυτές.  

 Οι μαθητές/τριες καλούνται να κατανοήσουν κειμενικά είδη τα οποία αφορούν σε 

κυρίαρχες κοινωνικές - επικοινωνιακές πρακτικές που ακολουθούνται στον δημόσιο 

χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της επιστήμης. Πολλά από τα κείμενα 

των ενοτήτων είναι γραμμένα από έγκυρους δημοσιογράφους, επιστήμονες και 

διανοητές, με πλούσιο λεξιλόγιο, μακροπερίοδο λόγο και ευρεία χρήση του 

υποτακτικού λόγου. 

 Οι μαθητές/τριες καλούνται να εξοικειωθούν με την παρατακτική και υποτακτική 

σύνδεση προτάσεων και τα είδη των προτάσεων, προκειμένου κατανοούν και να 

παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, υφολογικά  κατάλληλο για επικοινωνιακές 

περιστάσεις στον δημόσιο χώρο.  

http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-C107
http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf
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 Οι μαθητές/τριες καλούνται να εξοικειωθούν με την πολυσημία, την κυριολεξία και  

τη μεταφορά, τη μετωνυμία, τις συνώνυμες, αντίθετες, ομώνυμες, παρώνυμες, 

υπώνυμες λέξεις.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Οι θεματικοί άξονες, τα κειμενικά είδη, οι δεξιότητες και τα γραμματικοσυντακτικά 

φαινόμενα που διδάσκονται στη Γ΄ Γυμνασίου, παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

(http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf) αλλά και στα 

«Συμπληρωματικά προς τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών» 

(http://ebooks.edu.gr/new/ps.php). 

Το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ Γυμνασίου από μια στοχοκεντρική οπτική 

αποτυπώνεται αδρομερώς στον παρακάτω πίνακα:  

Θεματικοί άξονες: Ελλάδα, Ευρώπη, Ρατσισμός, κοινωνικά στερεότυπα και 

προκαταλήψεις. Ειρήνη – Πόλεμος, Ενεργοί πολίτες, Τέχνη, Προβληματισμοί για το 

μέλλον. 

Γένη Λόγου: Περιγραφή, Αφήγηση, Επιχειρηματολογία. 

Δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή 

προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Περίληψη κειμένου. Ερευνητική 

εργασία. 

Γραμματικά - συντακτικά φαινόμενα: Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση 

προτάσεων, Δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις, Ευθύς και 

πλάγιος λόγος, Σχήματα λόγου, Σημεία στίξης.   

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές  περιγράφονται τα δομικά στοιχεία ενδεικτικού 

προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας στην Γ΄ Γυμνασίου διάρκειας 50 διδακτικών ωρών.  

Α. Θεματικές ενότητες 

Οι θεματικές ενότητες για τη γλωσσική διδασκαλία δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Το γλωσσικό 

μάθημα δεν αποσκοπεί μόνο σε «γνώσεις για τον κόσμο». Ωστόσο, η επιλογή θεμάτων που 

ενδιαφέρουν τους/τις μαθητές/τριες και μέσω αυτών θίγονται ζητήματα με ευρύτερο 

κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό, κινητοποιεί τη σκέψη τους και δίνει ισχυρό κίνητρο 

για την κατανόηση κειμένων και την παραγωγή λόγου με σκοπό τη δική τους 

συνειδητοποίηση και διαμόρφωση θέσης σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.   

Μια ενδεικτική αναδιάταξη των ενοτήτων με βάση το ενδιαφέρον κάθε θέματος, τη 

θεματική συνοχή, τον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο, καθώς και την ενδεικνυόμενη 

διάρκεια διδασκαλίας (κατά μέσο όρο ανά ενότητα 10 ώρες),  θα μπορούσε να είναι η εξής:  

1. 3η ενότητα: «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί». Αποτελεί βασικό θέμα 

στις ενότητες της Γ΄ Γυμνασίου, γιατί τίθενται ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων 

λόγω φύλου, φυλής, κοινωνικής τάξης και άλλων κοινωνικών χαρακτηριστικών. 

2. 2η ενότητα: «Γλώσσα – Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου». Γίνεται λόγος για 

θάνατο γλωσσών, για φαινόμενα γλωσσικής ηγεμονίας και γλωσσικού εκφυλισμού, 

που αποτελούν έκφανση των κοινωνικών ανισοτήτων και του ρατσιστικού 

φαινομένου.  
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3.  Ενότητες 1 και 4: «Η Ελλάδα στον κόσμο» και «Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι 

πολίτες». Και στις δύο ενότητες θίγονται ζητήματα ετερότητας και ταυτότητας.  

4. 5η ενότητα: «Ειρήνη – Πόλεμος». Η ενότητα συνδέεται με τις παραπάνω ενότητες 

ως η ακραία συνέπεια των κοινωνικών ανισοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και 

παγκόσμιο επίπεδο.  

5. 6η ενότητα: «Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών». Η 6η 

ενότητα έρχεται ως πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 

κοινωνικών ανισοτήτων και της καταπάτησης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην 

ενότητα αυτή, ας σημειωθεί, λανθάνει η εσφαλμένη ταύτιση: «Ενεργοί πολίτες = 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» και όχι «Ενεργοί πολίτες, αυτοί που μόνοι τους ή 

και σε συνεργασία με άλλους, σε άτυπες ή οργανωμένες ομάδες, οργανώσεις, 

σωματεία, καταφεύγουν σε άσκηση πολιτικής πίεσης ή σε ένδικα μέσα ή σε 

εθελοντικές δράσεις ή και σε όλα αυτά μαζί, προκειμένου να υπερασπιστούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα».  

Με την παραπάνω διάταξη των ενοτήτων διαμορφώνεται ένα ενιαίο αφήγημα, που αρχίζει 

από τις κοινωνικές ανισότητες (ενοτ.3) και συνεχίζει με τις γλωσσικές αναπαραστάσεις  των 

κοινωνικών ανισοτήτων (ενοτ. 2), τη σημασία τους για τη σχέση μεταξύ των κοινωνιών- 

κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης (ενοτ. 1 και 4) και τη διεθνή ειρήνη (ενοτ. 5), 

και ολοκληρώνεται με τη στάση του ενεργού πολίτη που διασφαλίζει την τήρηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιφερειακών ανισοτήτων, 

και εν γένει της αδικίας. Με τις συγκεκριμένες ενότητες θίγονται κρίσιμα κοινωνικά 

ζητήματα και ενδιαφέροντα για τους/τις μαθητές/τριες της συγκεκριμένης ηλικίας και 

αυριανούς πολίτες. 

Τέλος, ανά ενότητα δίνεται περισσότερος διδακτικός χρόνος, ώστε οι μαθητές/τριες να 

εμβαθύνουν στην κατανόηση των κειμένων, να συνειδητοποιούν γλωσσικές λειτουργίες, να 

εμπλέκονται σε δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου  και να παράγουν δικά 

τους κείμενα με τα οποία αναστοχαστικά αξιολογούν την εξέλιξή τους στην κατάκτηση και 

αφομοίωση πρακτικών γλωσσικής επικοινωνίας. Γι’ αυτό και προτείνονται πέντε (05) 

διδακτικές ενότητες, σε καθεμιά από τις οποίες διαμορφώνεται ένα συνεχές από την 

κατανόηση μέχρι την παραγωγή λόγου και τον αναστοχασμό –αξιολόγηση  

Συνοψίζοντας, για το σχολικό έτος 2017-2018 καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να ακολουθήσουν οποιαδήποτε διαδρομή στην επιλογή των διδακτικών ενοτήτων 

του σχολικού βιβλίου με κριτήριο το θέμα και ότι θα πρέπει να διεξέλθουν τουλάχιστον 

πέντε (05) διδακτικές ενότητες διαφορετικής θεματολογίας, μοιράζοντας τον διδακτικό 

χρόνο κατάλληλα. 

 

Β. Γένη λόγου – Κειμενικά είδη16  

Ο «εκφραστικός λόγος» των κειμένων της Α΄ Γυμνασίου και εν μέρει της Β΄Γυμνασίου, στον 

οποίο βαρύνουσα θέση έχει η υποκειμενικότητα του πομπού (προσωπικές επιστολές, 

ημερολόγια, έκφραση προσωπικών σκέψεων κ.λπ.) δίνει τη θέση του στην 

«αντικειμενικότητα», με κείμενα πειθούς (επιχειρηματολογία) και πληροφοριακά κείμενα 

                                                           
16

 Σύμφωνα με τη διάκριση της σχολικής γραμματικής (σελ 174-178). 
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(περιγραφές, εξιστορήσεις, επεξηγηματικά, ερμηνευτικά, πραγματολογικά κείμενα), στα 

οποία χρησιμοποιείται ευρέως το γ΄ πρόσωπο και η απρόσωπη σύνταξη.  

Τα κειμενικά είδη που προσφέρονται κατά γένη λόγου στο υπάρχον υλικό στον γραπτό και 

προφορικό λόγο είναι τα εξής: 

Περιγραφικά Αφηγηματικά Επιχειρηματολογία 

Ταξιδιωτικός οδηγός   Ιστορικές – ρεαλιστικές 

αφηγήσεις (μη λογοτεχνικές) 

 Επίσημες επιστολές προς 

δημόσιους οργανισμούς και 

κοινωνικούς φορείς. 

Περιγραφή στον 

διαφημιστικό λόγο 

Ειδησεογραφικές 

ανταποκρίσεις 

Γελοιογραφία 

Περιγραφή κοινωνικού 

φαινομένου 

Δραματοποιημένη αφήγηση Δημοσιογραφικά κείμενα 

(Άρθρο, χρονογράφημα, 

γελοιογραφίες)  

Περιγραφή κοινόχρηστων 

χώρων / δρόμων 

 Αφίσα – Σλόγκαν –

Συνθηματικός λόγος 

Περιγραφή προσώπου  Διάλογος – Αυθόρμητος 

λόγος 

Περιγραφή με δημιουργικές 

συνθέσεις (κολλάζ) – Αφίσες 

 Προσχεδιασμένος 

προτρεπτικός λόγος (ομιλία, 

εισήγηση) 

Περιγραφή με πολυτροπικά 

– πολυμεσικά κείμενα  

 Επιχείρημα στον 

διαφημιστικό λόγο 

Στο κειμενικό ρεπερτόριο της Γ΄ τάξης περιλαμβάνονται, επίσης, κείμενα που ανήκουν στον 

αναφορικό λόγο και αφορούν ορισμούς εννοιών, παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων, 

ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων, άρθρα ερμηνευτικής δημοσιογραφίας, τα οποία δεν 

μπορούν να ενταχθούν σε μια μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες.  

Γ1. Δραστηριότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου 

Για τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και τις σχετικές 

δραστηριότητες ισχύουν όσα αναφέρονται στο εισαγωγικό σημείωμα του γενικού μέρους. 

Τονίζεται και εδώ η ανάγκη  να εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες κατανόησης γραπτού και 

προφορικού λόγου προς την κατεύθυνση της κατανόησης του επικοινωνιακού πλαισίου, 

δηλαδή στην αναγνώριση του κειμενικού είδους και των επικοινωνιακών συνθηκών των 

κειμένων (πομπός, μήνυμα, δέκτης κ.ά.) και στην αναγνώριση της λειτουργίας των 

γραμματικοσυντακτικών δομών στη συγκρότηση του νοήματος των κειμένων. 

Γ2. Δραστηριότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου 

Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου συνιστάται οι μαθητές/τριες 

να έχουν την ευκαιρία στη διάρκεια της χρονιάς να δοκιμαστούν στην αφήγηση, περιγραφή 

και επιχειρηματολογία μέσα από ένα ευρύ ρεπερτόριο δραστηριοτήτων παραγωγής 

γραπτού και προφορικού λόγου, όπως περιγράφεται στο εισαγωγικό σημείωμα του γενικού 

μέρους.  
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Τα γραπτά κείμενα που παράγονται από τους/τις μαθητές/τριες στο σχολείο συνιστάται να 

είναι πέντε (05) κατά τη διάρκεια του έτους, να είναι ενταγμένα σε επικοινωνιακό πλαίσιο 

και να ορίζεται η έκταση τους (αριθμός λέξεων) και να ανήκουν σε αντίστοιχο αριθμό 

διαφορετικών κειμενικών ειδών. Οι εργασίες των μαθητών/τριών στο σπίτι χρειάζεται να 

είναι συχνές και να βασίζονται στα θέματα και τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν.  

Μετά τη συγγραφή είναι απαραίτητο να αφιερώνεται ικανός διδακτικός χρόνος για 

ανατροφοδότηση των μαθητών/τριών. 

Γ3. Οι ερευνητικές εργασίες. 

Ιδιαίτερα για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου προτείνεται να ασκηθούν στη 

σύνταξη ερευνητικών εργασιών (Βλ. Βιβλίο μαθητή, σελ.22-23). Με τη σύνταξη τέτοιων 

εργασιών οι μαθητές/τριες ενεργοποιούνται και ασκούνται τόσο στο επίπεδο της 

κατανόησης των κειμένων όσο και στο επίπεδο της παραγωγής πρωτότυπου προφορικού 

και γραπτού λόγου. Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου να νιώσουν ότι δεν 

επαναλαμβάνουν παρόμοιες δραστηριότητες σαν αυτές των προηγουμένων τάξεων, αλλά 

ότι αξιοποιούν προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να προσεγγίσουν θέματα που 

τους ενδιαφέρουν και να διατυπώσουν τις δικές τους σκέψεις, προτάσεις κ.λπ. 

Δ. Αξιοποίηση γραμματικών φαινομένων 

Οι μαθητές, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται ως ομιλητές και 

συγγραφείς σε κυρίαρχες πρακτικές λόγου, πρέπει να ενθαρρυνθούν στη χρήση του 

υποτακτικού λόγου (χρήση ονοματικών, επιρρηματικών και αναφορικών προτάσεων - στη 

χρήση των τελευταίων δυσκολεύονται ιδιαίτερα. Η διδακτική προσέγγιση των παραπάνω 

φαινομένων προτείνεται να συνδυαστεί με τη διδασκαλία των σημείων στίξης, που έχουν 

ιδιαίτερη σημασία στην άρθρωση επαυξημένου λόγου. 

Προτείνεται να αξιοποιηθούν από το βιβλίο του μαθητή δραστηριότητες με τις οποίες οι 

μαθητές/τριες μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργική χρήση των γλωσσικών 

φαινομένων. Παραδειγματικά εδώ αναφέρονται:  

α) για την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων δραστηριότητες από το βιβλίο 

μαθητή: Ακούω και μιλώ σελ. 14, Διαβάζω και γράφω σελ. 18, Ακούω και μιλώ σελ. 19, 

Διαβάζω και γράφω, σελ. 33.  

β) για τον ευθύ και πλάγιο λόγο από το βιβλίο του μαθητή, Διαβάζω και γράφω 3 και 4, από 

το Τετράδιο εργασιών , κείμενο 5, σελ. 31-32).  

Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση  των ονοματικών προτάσεων στον πλάγιο λόγο για τη 

διδασκαλία της περίληψης. Οι μαθητές/τριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα 

ρήματα με τα οποία να δηλώνονται οι λεκτικές πράξεις και το περιεχόμενο του κειμένου με 

συνοπτικό τρόπο (βλ. βιβλίο μαθητή, «Διαβάζω και γράφω» σελ. 56 και ενδεικτικά 

διδακτικά παραδείγματα). Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία της περίληψης (8η ενότητα) 

μπορεί να συν-διδαχθεί με τις ονοματικές προτάσεις και να βοηθήσει τους/τις 

μαθητές/τριες σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου, ώστε να 

αντιλαμβάνονται όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά και τη λογική οργάνωση του κειμένου.   

Η αξιοποίηση των παραπάνω φαινομένων μπορεί να διατρέχει όλες τις ενότητες με 

διαφοροποιημένη έμφαση κατά ενότητα και σύμφωνα με τις αδυναμίες των 

μαθητών/τριών. Σε κάθε περίπτωση η περιγραφική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης των 

προτάσεων  και του συντακτικού τους ρόλου δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη για να 

βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες στην κατάκτηση επεξεργασμένου προφορικού και 

γραπτού λόγου.    
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Ενδεικτική οργάνωση της διδασκαλίας 

Νεοελληνική Γλώσσα  

Γ΄ Γυμνασίου 

Θεματικοί 
άξονες 

Γένη λόγου 

 

Δραστηριότητες 

κατανόησης λόγου 

Δραστηριότητες παραγωγής 
λόγου 

Είδη Κειμένων 

1η ενότητα: 
Είμαστε όλοι 
ίδιοι. Είμαστε 
όλοι 
διαφορετικοί17 

 

Περιγραφή 

Αφήγηση 

Επιχειρηματολο-
γία 

1.Παρουσίαση 
(συνοπτική ή 
αναλυτική) του 
περιεχομένου 
κειμένων με τη 
αξιοποίηση του 
πλάγιου λόγου. (βλ. 
άσκηση σελ. 56).  

2.Προσέγγιση του 
περιεχομένου των 
κειμένων με 
ερωτήσεις ερμηνείας 
και κριτικής 
κατανόησης.   

3. Αξιολόγηση της 
χρήσης της εικόνας 
στην 
αποτελεσματικότητα 
ενός πολυτροπικού 
αντιρατσιστικού 
μηνύματος. 

 

1.Επιχειρηματολογικά 
κείμενα. (Άρθρο, δοκίμιο, 
ενημερωτικά φυλλάδια, 
ομιλία) 

2. Αφίσες ηλεκτρονικές ή με 
κολλάζ.  

3. Συνθετικές εργασίες με 
ερωτηματολόγιο – 
συνεντεύξεις και 
συμπεράσματα και 
παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων (βλ. βιβλίο 
μαθητή, σελ. 54).  

4.Προφορικός λόγος με τη 
μορφή αντιλογίας 

Περιγραφή 
κοινωνικών 
φαινομένων, 
Εκθετικά 
κείμενα,  
πραγματολογικά 
κείμενα 
(στοιχεία 
έρευνας) 
Κείμενα 
επιχειρηματολο
γίας. Αφίσες 

Από τη Γραμματική της Νεοελληνικής Γλώσσας: «Υποτακτική σύνδεση προτάσεων. 
Ονοματικές προτάσεις». (σελ. 146-148) και «Οι λεκτικές πράξεις» (σελ. 169-171)   

 

2η ενότητα 

Γλώσσα-Γλώσσες και 
πολιτισμοί του 

Περιγραφή 

Αφήγηση 

Επιχειρηματολογία 

Πέρα από την 
κατανόηση των 
κειμένων της 
ενότητας ή άλλων 

Μετά τη 
διερεύνηση του 
θέματος οι 
μαθητές/τριες 

                                                           
17

 Η αναδιάταξη των θεματικών ενοτήτων δεν θα οδηγήσει σε αναδιάταξη της διδασκαλίας της ύλης 
των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, καθώς θα πρέπει να ακολουθηθεί η υπάρχουσα πορεία. 
Ωστόσο, για τον εντοπισμό τους (π.χ. αναγνώριση της παρατακτικής / υποτακτικής σύνδεσης των 
προτάσεων) μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα κείμενα της 3

ης
 ενότητας του σχολικού βιβλίου  
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κόσμου. 

(Θάνατος των 
γλωσσών, φθορά της 
γλώσσας, γλωσσική 
ηγεμονία, γλωσσική 
ποικιλία, πολυσημία). 

Η ενότητα αυτή 
προσφέρεται για 
προσέγγιση 
αντιθετικών απόψεων 
για γλωσσικά 
ζητήματα που είναι 
ανοικτά για την 
κοινωνία, όπως, για 
παράδειγμα: 

- η γλώσσα των νέων 
είναι μια μορφή 
γλωσσικής ποικιλίας ή 
μια μορφή φθοράς.  

-Τα greeklish 
φθείρουν τη γλώσσα;  

- Η εκτεταμένη χρήση 
της Αγγλικής γλώσσας 
απειλεί τις ολιγότερο 
ομιλούμενες 
γλώσσες; 

Περιγραφή 
κοινωνικού 
φαινομένου και 
ρεαλιστική 
αφήγηση 
γεγονότων. 

Ιστορική αφήγηση. 

Εκθετικά 
Ερμηνευτικά 

Πραγματολογικά 
κείμενα. 

Επιχειρηματολογία  

παρόμοιων 
κειμένων, οι 
μαθητές/τριες αξίζει 
να ασχοληθούν 
ερευνητικά με τους 
τρόπους 
επικοινωνίας μεταξύ 
των νέων με τη 
χρήση νέων 
τεχνολογιών και  να 
δώσουν τις δικές 
τους απαντήσεις στο 
ερώτημα για τη 
γλώσσα των νέων.  

παρουσιάζουν τις 
απόψεις τους στην 
ολομέλεια και 
διαλέγονται στο 
πλαίσιο 
οργανωμένης 
συζήτησης. 

(Σημ.: Καλό είναι ο 
διάλογος να μην 
ταυτίζεται με την 
αντιλογία).  

3η ενότητα: Ελλάδα – 
Ευρώπη – Κόσμος. 

Χρήσιμο υλικό είναι οι 
αναπαραστάσεις των 
μαθητών/τριών για 
την Ελλάδα και την 
Ευρώπη και τη σχέση 
μεταξύ τους, οι οποίες 
μπορούν να 
αποτελέσουν υλικό 
για την περαιτέρω 
διερεύνηση του 
θέματος.  

Περιγραφή 

Επιχειρηματολογία 

Κριτική κατανόηση 
πολυτροπικών και 
μονοτροπικών 
κειμένων συνεχών 
και ασυνεχών με 
στόχο τη διερεύνηση 
αναπαραστάσεων 
και προκαταλήψεων 
σχετικά με την 
ελληνική και 
ευρωπαϊκή 
ταυτότητα.  

Πολυτροπικά 
κείμενα, αφίσες.  

Περιγραφές χώρου.   

Άρθρα γνώμης.  

Ομιλία. 

Ταξιδιωτικές 
εντυπώσεις, 
περιηγητικά 
κείμενα.  

Ταξιδιωτικά 
κείμενα. 
Περιγραφές 
αντικειμενικές και 
υποκειμενικές.  

Περιγραφή στον 
διαφημιστικό 
λόγο. 

Ερμηνευτικά 
κείμενα. 

Διαφημιστική 
αφίσα. 

Γελοιογραφίες.  
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4η ενότητα: Πόλεμος 
και Ειρήνη.  

 

 

 

 

 

Αφήγηση 
Επιχειρηματολογία 

--------------------------
------ 

Ημερολόγια, 
απομνημονεύματα, 
προσωπικές 
μαρτυρίες. 

Συνεντεύξεις 

Ρεαλιστική 
αφήγηση 
γεγονότων. 

Ιστορική αφήγηση. 

Ειδησεογραφική 
ανταπόκριση 

Ερμηνευτικά 
κείμενα 

Γελοιογραφίες 

1.Ακρόαση 
προσωπικών 
μαρτυριών.  

2.Παρουσίαση 
(συνοπτική ή 
αναλυτική) 
προφορική αυτού 
που άκουσαν.  

3.Γραπτές 
συνοπτικές  
παρουσιάσεις των 
αφηγήσεων.  

4. Δραστηριότητες 
σύμφωνα με την 
προτεινόμενη 
τυπολογία.  

1.Ειδησεογραφικές 
πολεμικές 
ανταποκρίσεις 

2. Αντιπολεμική 
επιχειρηματολογία 
με μορφή άρθρων, 
αφίσας, σκίτσων, 
γελοιογραφίας. (βλ. 
βιβλίο μαθητή, 
Διαβάζω και 
γράφω, σελ. 103 
ασκ. 2 και 3) 

3. Διττός λόγος (βλ. 
βιβλίο μαθητή, σελ. 
102).  

5η ενότητα: Ενεργοί 
πολίτες για την 
υπεράσπιση 
οικουμενικών αξιών 

 

Επιχειρηματολογία
18 

________________
____ 

Επιστολή, Άρθρο, 
Πολυτροπικό 
κείμενο, Αφίσα. 

Τα κείμενα της 
ενότητας 
προσφέρονται για 
κριτική προσέγγιση 
και αμφισβήτηση.  

Για παράδειγμα, στο 
κείμενο 1 της 
ενότητας κρίσιμο 
είναι το ερώτημα: 
«Ποιος ωφελείται 
και ποιος ζημιώνεται 
από το συγκεκριμένο 
κείμενο;». Στη 
συνέχεια οι 
μαθητές/τριες 
μπορούν να πάρουν 
θέση και να 
εμπλουτίσουν τον 
προβληματισμό τους 
για τον ενεργό 
πολίτη. 

Πέρα από άλλες 
δραστηριότητες στη 
συγκεκριμένη 
ενότητα ας δοθεί 
έμφαση στη 
λειτουργία της 
υπόθεσης. 

Τόσο στο επίπεδο 
της παραγωγής 
προφορικού λόγου 
όσο και του 
γραπτού, μπορούν 
να ασχοληθούν με 
το ερώτημα «Τι θα 
γινόταν, αν οι 
πολίτες ήταν 
ενεργοί» ή «Τι θα 
γίνει, αν…» ή «Τι θα 
γίνεται, αν…» ή «Τι 
μπορεί να γίνει, 
αν..» . Στο τέλος, 
μπορούν να 

                                                           
18

 Στο διδακτικό βιβλίο προτείνεται και η «Αφήγηση», προφανώς για να συνδεθεί με τη διδασκαλία 
των χρονικών προτάσεων. Με την ενδεικτική πρόταση δίνεται έμφαση στην επιχειρηματολογία και 
τον υποθετικό λόγο με τον οποίο είναι λιγότερο εξοικειωμένοι οι μαθητές και δεν επαρκούν όσα 
αναφέρονται στο διδακτικό βιβλίο. Προτείνεται η αξιοποίηση της σχολικής γραμματικής (σελ.149-
150).  
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εκτιμήσουν το 
διαφορετικό ύφος 
που σε κάθε 
περίπτωση 
διαμορφώνεται. 
Επίσης, οι 
μαθητές/τριες 
μπορούν να δουν 
τη χρήση του 
υποθετικού λόγου 
δε διαφορετικούς 
τύπους κειμένων, 
διαφήμιση, ομιλίες, 
κ.λπ. 

Από τη Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας αξιοποιούνται οι σελ. 148-153 
«Επιρρηματικές και αναφορικές προτάσεις» 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Από τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ): Ελευθερία Ζάγκα Η Ελλάδα: η χώρα-ο 

πολιτισμός, σελ. 128-141, στο http://ebooks.edu.gr/new/ps.php.  

Από τον «Πρωτέα, εκπαιδευτικά σενάρια»: 

Ζαρκογιάννη Εύα, «H Ελλάδα μέσα από λέξεις και εικόνες», στο http://proteas.greek-

language.gr/scenario.html?sid=303.  

Καπετανής Μιχάλης, «Ενεργοί μαθητές», στο 

http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=356.  

Μητσώνη Φωτεινή, «Greeklish: Ποια είναι η γνώμη σας;», στο http://proteas.greek-

language.gr/scenario.html?sid=1833. 

 Μητσώνη Φωτεινή «Παράξενες Ιστορίες», στο http://proteas.greek-

language.gr/scenario.html?sid=306 

Τριαντοπούλου Θεοδώρα «Η διάσωση της Ευρώπης», στο http://proteas.greek-

language.gr/scenario.html?sid=1156 

Φουντούκη Αιμιλία «Χαμογελώντας με τον Μποστ (πολυσημία, ομόηχα, παρώνυμα)», στο 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1456 

  

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=303
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=303
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=356
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1833
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1833
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=306
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=306
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1156
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1156
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1456
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

Μια  παραδειγματική πρόταση διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ τάξη 

βασισμένη στις αρχές της βιωματικής μάθησης. 

Θέμα: Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.  

Γνωρίζομαι με τους συμμαθητές μου. Μιλώ για το παλιό και καινούριο σχολείο μου 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Ενίσχυση της αυτοαντίληψης. Συνειδητοποίηση ατομικής και 

κοινωνικής ταυτότητας. Αναγνώριση, αποδοχή και έκφραση θετικών και αρνητικών 

συναισθημάτων. Παιδοκεντρική και ενεργητική φύση της μάθησης. Διαδικασία 

διερεύνησης, ανακάλυψη, αυτονομία. Θεωρία προώθησης κινήτρων μάθησης. Κοινωνική 

γένεση της σκέψης.  

ΣΤΟΧΟΙ 

• Η σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με την εμπειρία, αλλά και τις ανάγκες των 

μαθητών/τριών τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

• Η δημιουργία προϋποθέσεων για γνωριμία, κοινωνικοποίηση και ομαδική εργασία 

στη σχολική τάξη.  

• Ειδικότερα επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:  

• Να μιλήσουν στους/στις συμμαθητές/τριες για τις δημιουργικές ασχολίες τους και 

να μοιραστούν τα συναισθήματα μαζί τους, ξεκινώντας από τις προσωπικές τους 

εμπειρίες (Νεοελληνική Γλώσσα, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 2007: 85). 

• Να εκφράσουν οι μαθητές/τριες προφορικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους 

σχετικά με τις πρώτες εμπειρίες τους στο νέο τους σχολείο, το Γυμνάσιο (ό. π.: 19). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Βασικές ενότητες 1η ενότητα: Οι πρώτες μέρες σ’ ένα νέο σχολείο/ 2η ενότητα: 

Επικοινωνία στο σχολείο/ 6η ενότητα: Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή 

μου/ Συμπληρωματικές: 8η ενότητα: Αθλητισμός και Ολυμπιακοί αγώνες: 

Παρακολουθώ και συμμετέχω / 9η ενότητα: Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης 

 Μεθόδευση της εργασίας: 

Πρώτο δίωρο:  

Η πρώτη γνωριμία με τους/τις μαθητές/τριες. «Μιλάμε για την αγαπημένη μας ασχολία» 

Α΄ βήμα της εργασίας: 

Οι μαθητές/τριες κάθονται σε κύκλο ή σχήμα Π. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις 

μαθητές/τριες να συστηθούν στην τάξη και να παρουσιάσουν μονολεκτικά στους 

συμμαθητές την αγαπημένη τους ασχολία. Για διευκόλυνση των μαθητών/τριών μοιράζεται 

από πριν εικονογραφημένο φυλλάδιο με κατάλογο δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά: 

 Μου αρέσει να κολυμπάω/ Να κάνω ποδήλατο/ Να περνάω τις ελεύθερες ώρες με 

τους φίλους μου/ Να διαβάζω βιβλία/ Να γράφω πράγματα που σκέφτομαι/ Να 

φροντίζω τη γάτα ή το σκύλο μας/ Να βοηθάω στο σπίτι/ Να ασχολούμαι με τον 
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υπολογιστή/ Να ακούω μουσική/Να προπονούμαι με την ομάδα μου ή να κάνω 

γυμναστική/Να ανακαλύπτω καινούρια πράγματα, κτλ. 

Όλοι οι μαθητές/τριες σημειώνουν το όνομά τους και την πιο αγαπημένη τους ασχολία τους 

σε χρωματιστά χαρτάκια που έχει μοιράσει ο εκπαιδευτικός. Τα κολλούν στον πρώτο 

φελλοπίνακα του μαθήματος. Στο χαρτάκι σημειώνουν το όνομά τους και μία σύντομη 

αιτιολογία. π.χ. Μου αρέσει να προπονούμαι με την ομάδα μου, επειδή εκεί βρίσκω 

πολλούς φίλους. Αυτός είναι ο «φελλοπίνακας –ταυτότητα»  της τάξης.  

Β΄ βήμα της εργασίας: 

«Γινόμαστε δημοσιογράφοι - Μιλάμε στην ομάδα μας» 

  Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να σημειώσουν  στον κατάλογο από δύο έως 

τέσσερες αγαπημένες ασχολίες. Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών 

δημιουργούνται ομάδες . Ακολουθεί η ονοματοδοσία των ομάδων από τα μέλη της.  π.χ. η 

ομάδα «Κολύμπι και ποδήλατο», η ομάδα «Βιβλίο και υπολογιστής», κτλ. Σε κάθε ομάδα 

ένας μαθητής δίνει συνέντευξη στα υπόλοιπα μέλη που γίνονται δημοσιογράφοι. Θέμα της 

συνέντευξης: «Η αγαπημένη μου ασχολία». Οι μαθητές/τριες καλούνται να ρωτήσουν 

ελεύθερα ό,τι είναι σχετικό με το θέμα. Σύμφωνα με την οργάνωση της βιωματικής 

εργασίας κατά στάδια, έως εδώ έχουμε  το πρώτο στάδιο: Κατάθεση εμπειριών και 

απόψεων του θέματος που συζητείται. 

          Γ΄ βήμα της εργασίας 

 Παρουσίαση δεδομένων και συστηματοποίηση. 

Ένα μέλος κάθε ομάδας παρουσιάζει στην ολομέλεια τις ερωτήσεις που έκαναν στον 

συμμαθητή. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τα ερωτήματα στον πίνακα, φροντίζοντας να τα 

ομαδοποιεί, αξιοποιώντας τις αρχές για την καθοδήγηση στις ερωτήσεις και την οργάνωση 

της γνώσης (Ματσαγγούρας 2005:159-168). 

π.χ. 1η παράγραφος: Πότε, πού, με ποιον άρχισα αυτήν την ασχολία/2η  παράγραφος: Τι 

ακριβώς κάνω στη διάρκειά της/ 3η παράγραφος: Γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με 

αυτήν;/ 4η παράγραφος; Σε ποιους και για ποιους λόγους θα την πρότεινα; 

Το διάγραμμα που προκύπτει από την παρουσίαση των ερωτημάτων αντιστοιχεί στο 

σχεδιάγραμμα της δομής ενός κειμένου λίγων παραγράφων στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Γλώσσας. Ο εκπαιδευτικός ζητά από κάθε μαθητή να είναι έτοιμος να παρουσιάσει 

προφορικά τη δική του ασχολία, δίνοντας όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί. 

Προτείνει στους/στις μαθητές/τριες να λαμβάνουν υπόψη τη σειρά που σημείωσε στον 

πίνακα. Πρόκειται για το γ΄ στάδιο που προτείνεται για τις Βιωματικές Δράσεις:  

Παρουσίαση δεδομένων και συστηματοποίηση. (Βιωματικές Δράσεις. Επιμορφωτικό 

υλικό:33). Εδώ θα μπορούσε να προστεθεί και το β΄ στάδιο της βιωματικής εργασίας: 

Συλλογή και από άλλες πηγές, όπου οι μαθητές/τριες καλούνται να προσθέσουν τα νέα 

στοιχεία που συνεισφέρει στο θέμα ο ήρωας των κειμένων του εγχειριδίου. π.χ. Ποιες είναι 

οι αγαπημένες ασχολίες ηρώων στα κείμενα της έκτης ενότητας; Γιατί τις επιλέγουν; Εάν οι 

μαθητές/τριες  προτείνουν ως αγαπημένη ασχολία τον αθλητισμό και την ανάγνωση 

βιβλίων μπορούν να εμπλουτίσουν το θέμα συζήτησης αντλώντας από τις εμπειρίες ηρώων 

ή συγγραφέων των κειμένων που βρίσκονται στην 8η και 9η ενότητα (Αθλητισμός, 

Ανάγνωση βιβλίων).  

Να σημειωθεί εδώ πως βασικός στόχος της δίωρης διδασκαλίας είναι η βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, της γνωριμίας , ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπηρετούνται και 
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γλωσσικοί στόχοι. Η εργασία αυτού του δίωρου μαθήματος αντιστοιχεί στην «Γνωριμία με 

τους/τις μαθητές/τριες», όπως συνηθίζουν να σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί στα βιβλία 

ύλης, ταυτοχρόνως, όμως, αξιοποιεί τη θεματική και τα κείμενα της 6ης ενότητας του 

βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας με θέμα: Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου. 

Δεύτερο και τρίτο δίωρο: Η γνωριμία συνεχίζεται.  

Α΄ βήμα της εργασίας: «Θυμάμαι το Δημοτικό Σχολείο» 

Οι μαθητές/τριες καλούνται να συζητήσουν εμπειρίες και συναισθήματα από το Δημοτικό 

σχολείο. Για διευκόλυνση της συζήτησης δίνονται δύο κατάλογοι με ενδεικτικές προτάσεις 

από τις οποίες καλούνται να επιλέξουν όσες νομίζουν πως τους αντιπροσωπεύουν. π.χ. 

         Α. Στο Δημοτικό περνούσα καλά, επειδή : 

 Γνώριζα πολλά παιδιά/ Ήταν όλο το περιβάλλον γνωστό και το ένιωθα οικείο/ 

Αγαπούσα το δάσκαλο ή τη δασκάλα μου/ Το κτίριο ήταν περιποιημένο/ Η τάξη μας 

ήταν γεμάτη δικές μας ζωγραφιές και χειροτεχνίες/ Τα μαθήματα δεν ήταν 

δύσκολα/ Κάναμε πολλές δραστηριότητες/ Πηγαίναμε εκδρομές/ Ο διευθυντής 

ήταν καλός μαζί μας/ Καθόμουν στο θρανίο με ένα καλό φίλο μου που τώρα είναι 

σε άλλο σχολείο, κτλ.  

Β. Στο Δημοτικό ένιωθα….. 

 Σιγουριά/ Οικειότητα/ Ηρεμία/ Χαρά /Φόβο/ Ανησυχία / Αγωνία, κτλ. 

Ο εκπαιδευτικός ακούει τις επιλογές των παιδιών για όλα τα παραπάνω θέματα, δηλαδή τι 

τους άρεσε στο Δημοτικό Σχολείο, πώς ένιωθαν στο Δημοτικό, γιατί. Καταγράφει τις 

παρατηρήσεις στον πίνακα φροντίζοντας να ομαδοποιεί τις επιλογές (θέματα σχετικά με το 

κτίριο, σχετικά με τα πρόσωπα, τις μεθόδους διδασκαλίας και τη σχολική ζωή γενικότερα, 

ιδιαίτερη αναφορά στα συναισθήματα και την αιτιολόγησή τους). Οι παράγραφοι που 

προκύπτουν αντιστοιχούν με τη δομή που θα έδινε ο εκπαιδευτικός για την παραγωγή 

λόγου με ένα ανάλογο θέμα π.χ. Μιλώ για το αγαπημένο μου Δημοτικό Σχολείο στους νέους 

συμμαθητές. Στη συνέχεια ζητά από κάθε μαθητή να είναι έτοιμος να μιλήσει για τα 

παραπάνω, αξιοποιώντας όλα τα σημεία της ομαδοποίησης.  

Β΄ βήμα εργασίας: «Το δέντρο των συναισθημάτων» 

Ο εκπαιδευτικός επιμένει στο θέμα των συναισθημάτων και ζητά από τους/τις 

μαθητές/τριες να θυμηθούν ένα γεγονός από τις πρώτες τους τάξεις στο Δημοτικό Σχολείο. 

Αν το συναίσθημα το θεωρούν θετικό καλούνται να το γράψουν σε κόκκινο χαρτάκι, εάν το 

θεωρούν αρνητικό να το γράψουν σε σκούρο χαρτάκι. Τα χρωματιστά χαρτιά τα κολλούν 

όλοι στο δέντρο των συναισθημάτων που είναι ζωγραφισμένο στο δεύτερο φελλοπίνακα 

του μαθήματος. Αυτό αποτελεί και την πρώτη τους εικαστική παρέμβαση στην αίθουσα, 

ενώ δίνει σε όλους την ευκαιρία μέσα από ένα παιχνίδι να μιλήσουν για εμπειρίες στο  

πρώτο τους σχολικό χώρο, για συναισθήματα και αιτιολογήσεις που μέσα από τη χρονική 

απόσταση τα διαχειριζόμαστε ευκολότερα.  

Στο σημείο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν τα σχέδια εργασίας της ΣΚΖ με το Αλφάβητο των 

συναισθημάτων, τον Τροχό και το Θερμόμετρο των συναισθημάτων, τα φύλλο εργασίας με 

θέμα Ένα συναίσθημα. πολλές καταστάσεις, Εκφράζοντας ευχάριστα και δυσάρεστα 

συναισθήματα, (Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας, 2004: 37,42,45,46) με 

βασικούς γλωσσικούς και παιδαγωγικούς  στόχους την αναγνώριση συναισθημάτων, την 

εμπέδωση του ανάλογου λεξιλογίου και τη δυνατότητα αιτιολόγησης συναισθημάτων.  

Γ΄ βήμα της εργασίας: «Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» 
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Μετά την παρουσίαση των συναισθημάτων από τη ζωή στο Δημοτικό Σχολείο η ίδια 

εργασία θα γίνει συγκριτικά και για το Γυμνάσιο. Από τον κατάλογο συναισθημάτων που 

έχει εμπλουτισθεί με τα παραπάνω φύλλα εργασίας, οι μαθητές/τριες μπορούν να 

μιλήσουν για τα συναισθήματά τους στο νέο σχολικό περιβάλλον και να προχωρήσουν σε 

αιτιολογήσεις και συγκριτικές παρατηρήσεις, σε μία εργασία ανάλογη με το πρώτο και 

δεύτερο βήμα που προηγήθηκαν. Το θέμα τώρα είναι: «Ποια είναι τα συναισθήματά μου 

στο νέο σχολικό χώρο; Γιατί;». Κατά την παρουσίαση θα προκύψουν θέματα που 

σχετίζονται με τη δυσκολία της προσαρμογής,  θα προκύψουν, όμως, και διαπιστώσεις πως 

πολλά συναισθήματα και αιτιολογήσεις είναι κοινές, εφόσον π.χ. πολλοί μαθητές 

αισθάνονται αμηχανία και φόβο μπροστά στο καινούριο, θλίψη και στενοχώρια επειδή 

έχασαν αγαπημένους συμμαθητές ή ανυπομονησία και ενδιαφέρον για το καινούριο. 

Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι μαθητές/τριες από τον/την φιλόλογο να αναγνωρίσουν, 

να αιτιολογήσουν τα συναισθήματά τους αλλά και να κατανοήσουν πως κάθε άνθρωπος 

όταν βρίσκεται μπροστά σε νέα δεδομένα πρέπει να τα αναγνωρίζει και να τα διαχειρίζεται 

κατάλληλα. Η συζήτηση αυτή ουσιαστικά οδηγεί σε νέα γνώση που πρέπει να αξιοποιηθεί  

και για τη λήψη αποφάσεων και για αλλαγή στάσεων απέναντι στην  προσπάθεια 

προσαρμογής. Μη ξεχνάμε πως η αξιοποίηση της νέας γνώσης για την επίλυση 

προβλημάτων άμεσου ή ευρύτερου περιβάλλοντος σχετικών με το θέμα,  αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία και στόχο των βιωματικών δράσεων (Βιωματικές δράσεις, 

Επιμορφωτικό υλικό: 35) .  

Συνοψίζοντας έως εδώ: Η διδακτική πρόταση α) επιθυμεί να διασφαλίσει πως όλα τα 

παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) επιθυμεί να 

δημιουργήσει ευχάριστο κλίμα στην τάξη όπου τα παιδιά νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια, 

γ) δείχνει ευελιξία στις ανάγκες των παιδιών, δ) βοηθά στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. 

Τα τέσσερα αυτά σημεία προτείνονται στον εκπαιδευτικό ως μέσα πρόληψης προκειμένου 

να αντιμετωπισθεί το άγχος και ο φόβος στα παιδιά (Μπίμπου- Νάκου:319). 

Τέταρτο δίωρο:  

Από τον προφορικό στο γραπτό λόγο. «Αγαπητό μου ημερολόγιο, φίλε μου…» 

Μετά τη συζήτηση και την ομαδοποίηση των προτάσεων περνούμε στη γραπτή κατάθεση 

των εμπειριών. Είναι καλό οι γραπτές ατομικές εργασίες που θα ακολουθήσουν τα δύο ή 

τρία αυτά δίωρα να γίνουν στην τάξη και να ανήκουν στο είδος της αφήγησης και της 

περιγραφής (π.χ. Μία εκδρομή με το Δημοτικό σχολείο, Η παλιά μου τάξη, Μία περιπέτεια 

με φίλους, κλπ.). Επίσης, μπορεί να ανήκει στο είδος της επιστολής και του ημερολογίου, 

προκειμένου να διατηρηθεί ο προσωπικός λόγος και το οικείο ύφος. Στον αυθόρμητο 

γραπτό  μαθητικό λόγο περιμένουμε να κατατεθούν συναισθήματα, εμπειρίες , αποφάσεις 

για αλλαγή στάσεων, έστω και σε πρωτόλεια μορφή. Τα αφηγηματικά και περιγραφικά 

κείμενα των μαθητών/τριών θα αποτελέσουν την αφόρμηση για την εισαγωγή στη 

συνέχεια στη θεωρία των κειμενικών ειδών. Η συζήτηση πάνω στα κείμενα του εγχειριδίου 

με την ανάλογη θεματική θα ενισχύσει τη στοχοθεσία: Γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες 

θα συνδυασθούν και αυτό αποτελεί ζητούμενο της διδακτικής πρότασης. 

Να σημειωθεί, τέλος, πως η διαφοροποίηση της μεθοδολογίας, όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω, δηλαδή η αξιοποίηση της βιωματικής , ανακαλυπτικής μάθησης, η εστίαση στις 

μαθητικές εμπειρίες, η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, η δράση του νου και του 

χεριού, βασικά εργαλεία της Βιωματικής Παιδαγωγικής, (Βιωματικές δράσεις. 

Επιμορφωτικό υλικό:18), ενδεχομένως να δίνουν στον μαθητή την εντύπωση ενός 
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παιχνιδιού, υπηρετούν, όμως, απόλυτα γλωσσικούς και κοινωνικούς στόχους. Στην 

περίπτωση της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης, βοηθούν στη μετάβαση από τη μία 

βαθμίδα στην άλλη, παραχωρώντας κάποιες ώρες διδασκαλίας σε ένα μάθημα με 

πολλαπλούς στόχους, που αποφασίζει να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί πιο συστηματικά 

το θέμα της ένταξης και της προσαρμογής στον νέο σχολικό χώρο. 
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