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Εισαγωγή 
  

Η γλώσσα, ως ζωντανός οργανισµός, υπάρχει και µετασχηµατίζεται µέσα στα πλαίσια της 
κοινωνίας, του ανοµοιογενούς και πολύµορφου γλωσσικού περιβάλλοντος στο οποίο ο µαθητής 
εκτίθεται. Ακόµα και η τεχνική γνώση του γλωσσικού κώδικα δεν είναι ο βασικός παράγοντας 
επίτευξης του επικοινωνιακού στόχου της γλωσσικής διδασκαλίας. Για τη διδασκαλία της 
γλώσσας έχει µεγάλη σηµασία ο λόγος του Γκαίτε «εν αρχή ην η πράξις». Από την πράξη γεννιέται 
ο λόγος.1   

Η γλώσσα αποτελεί το κύριο εργαλείο µετάδοσης της γνώσης, το όργανο επικοινωνίας 
ανάµεσα στο µαθητή και το φορέα της γνώσης, το δάσκαλο, ανάµεσα στο µαθητή και το σύµβολο 
της γνώσης, το βιβλίο.2  

Με την προσέγγιση της γλώσσας ως γνωστικού αντικειµένου το σχολείο οδηγείται στο να 
προσφέρει στους µαθητές γνώσεις για τη γλώσσα και όχι να τους ασκήσει στη δηµιουργική και 
επικοινωνιακή χρήση της. Οι γνώσεις αυτές προσφέρονται µε τη µορφή µεταγλώσσας. Οι µαθητές 
µιλούν για τη γλώσσα, χωρίς να αναφέρονται σε όλες τις πτυχές της, αλλά µόνο στη 
µορφοσυντακτική δοµή της. Έτσι ο χρόνος της γλωσσικής διδασκαλίας εξαντλείται ουσιαστικά 
στην ανάλυση και περιγραφή των µορφο-συντακτικών φαινοµένων.3  Η επικέντρωση της 
διδασκαλίας στη µορφοσυντακτική ανάλυση οδηγεί σε µια στείρα γνώση που αφήνει αδιάφορους 
τους µαθητές, γιατί διαπιστώνουν ότι δεν προάγεται η ικανότητά τους για γλωσσική δηµιουργία. 
Σε τελευταία ανάλυση, µιλώ για µια γλώσσα είναι διαφορετικό πράγµα από το µιλώ µια γλώσσα.4   

  
Μητρική και σχολική γλώσσα 
  

Η γλώσσα είναι ένα γνωστικό αντικείµενο που µπορεί να διδαχθεί χωρίς το σχολικό 
εγχειρίδιο ή απλώς και µόνο µε την οδηγητική συνέργεια του σχολικού εγχειριδίου.5  Κάτι που ο 
επινοητικός δάσκαλός της ξέρει να το εκµεταλλεύεται δηµιουρ-γώντας πραγµατικές συνθήκες από 
τις οποίες αναδύεται ο λόγος. Ενδείκνυται κατά τη γλωσσική διδασκαλία να αξιοποιούνται οι 
φυσικοί διδακτικοί τρόποι µε τους οποίους το παιδί µέσα στο φυσικό/κοινωνικό του περιβάλλον 
µαθαίνει τη γλώσσα από τους φυσικούς του δασκάλους: τους γονείς, τους συγγενείς, τους φίλους 
και από άλλα πρόσωπα του στενότερου και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.6  

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, πολλές φορές συναντάται το φαινόµενο της σύγκρουσης 
µεταξύ της µητρικής και της σχολικής γλώσσας, µε ευθύνη και των ίδιων των εκπαιδευτικών 
ενίοτε, κυρίως όµως εξαιτίας του κοινωνικού - εκπαιδευτικού κατεστηµένου, µε αποτέλεσµα την 
απουσία του αυθορµητισµού στην επικοινωνία µέσα στην τάξη. Οι µαθητές ντρέπονται για το 
διαφορετικό περιεχόµενο του κώδικα της µητρικής τους γλώσσας από αυτόν του σχολικού 
προτύπου, µε αποτέλεσµα την εκφραστική ανικανότητα ή τελικά τον περιορισµό σε µιµητικές 
φόρµες που δίνονται έτοιµες µέσα στο σχολικό εγχειρίδιο. Όπως αναφέρει και ο Halliday, «Ένας 
οµιλητής που αναγκάζεται να ντρέπεται για τις ίδιες του τις γλωσσικές συνήθειες υφίσταται θεµελιακή 
προσβολή ως ανθρώπινο ον: το να κάνουµε κάποιον, ιδίως ένα παιδί, να αισθάνεται ντροπή για τη 
γλώσσα του, είναι κάτι τόσο απαράδεκτο όσο το να το κάνουµε να ντρέπεται για το χρώµα του 
δέρµατός του.»7   

Το σχολείο, διδάσκοντας  τον αντιεπιστηµονικό µύθο για τη µία και µοναδική σωστή 
γλώσσα, εµποδίζει τους µαθητές όχι µόνο να µάθουν τη σχολική γλώσσα, αλλά γενικότερα να 
αναπτύξουν τη φυσική γλωσσική δηµιουργικότητα, την ικανότητα δηµιουργικής χρήσης των 
παραλλαγών και κωδίκων, ώστε να είναι αρµονική και πετυχηµένη η προσαρµογή τους στις νέες 
συνθήκες επικοινωνίας που θα συναντήσουν µεγαλώνοντας, αλλά και στις συνθήκες του 
σύγχρονου τρόπου ζωής που αλλάζει συνεχώς και γρήγορα.8  

  
Γλώσσα και διαπολιτισµική εκπαίδευση 



  
Η γλώσσα αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους δεσµούς που ενώνει τα µέλη της 

κοινότητας, γιατί παίζει τον κυριότερο ρόλο στη δηµιουργία των περίπλοκων δεσµών που 
συγκροτούν την κοινωνική ταυτότητα. Έτσι εδώ και αιώνες υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στη 
γλώσσα και την εθνική ταυτότητα, ανάµεσα στη γλώσσα και την εθνική ιδεολογία, όπως 
µορφοποιούνται σε κάθε ιστορική στιγµή στις διάφορες κοινωνίες.9  Γίνονται κατά τον τρόπο αυτό 
ιδιαίτερα έντονα τα προβλήµατα για τα παιδιά των µεταναστών και άλλων εθνικών µειονοτήτων. 
∆ιχασµένα ανάµεσα σε δυο πολιτισµούς, µπορεί να είναι ατελώς δίγλωσσα σε δύο µη πρότυπες 
διαλέκτους. Υπάρχουν βέβαια πλεονεκτήµατα, καθώς και µειονεκτήµατα, σε σχέση µε τη 
διγλωσσία και τη διπολιτισµικότητα, υπό τον όρο ότι δε στέκονται εµπόδιο στο δρόµο της 
πνευµατικής και κοινωνικής προόδου του παιδιού.10   

Για παράδειγµα, οι µαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, λόγω της 
διαφορετικότητας της µητρικής τους γλώσσας, παγιδεύονται σε µια ιδιόρρυθµη κατάσταση που 
µεταφράζεται συχνά σε διαφοροποιηµένη αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
αφορά κυρίως τα παιδιά που βρίσκονται ανάµεσα σε δύο πολιτισµούς. Η χαµηλή επίδοση αυτών 
των παιδιών δηµιουργεί γόνιµο έδαφος για διακρίσεις που βασίζονται σε γενικεύσεις και 
υπεραπλουστεύσεις.11  

Η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη δίνει έµφαση στην πολυπολιτισµική εκπαίδευση και 
πιστεύει ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς του σχολείου είναι να σεβαστεί τις πολυπολιτισµικές 
και πολυγλωσσικές τάξεις. Αυτό σηµαίνει ότι τα προγράµµατα πρέπει να είναι πολιτισµικά 
πλουραλιστικά και να αντικατο-πτρίζουν µε ειλικρινή και ουσιώδη τρόπο όλη την ανθρώπινη 
εµπειρία.12   

  
Η «Γραµµατική» του σχολείου 
  

Το σχολείο, θεσµοθετηµένο όργανο µε σκοπό την καλλιέργεια και διάδοση της επίσηµης 
γραπτής µορφής της γλώσσας, χρησιµοποιεί τη γραµµατική ως µέσο διδασκαλίας. Αυτό εξηγεί 
γιατί η «περί γλώσσας αντίληψη» που έχει ο πολύς κόσµος ταυτίζεται µε την επίσηµη γραπτή 
γλώσσα και τη γραµµατική της: µιλά και γράφει σωστά όποιος συµµορφώνεται µε τους κανόνες 
που διέπουν την επίσηµη γραπτή µορφή της γλώσσας. Σύµφωνα µε τον Fr. Palmer µερικές από τις 
εσφαλµένες αντιλήψεις για την γραµµατική είναι: α) η γραµµατική της γλώσσας ταυτίζεται µε το 
βιβλίο γραµµατικής που έχει γραφτεί γι’ αυτή τη γλώσσα. Αν δεν υπάρχει τέτοιο βιβλίο, 
πιστεύεται ότι η γλώσσα δεν έχει γραµµατική, β) γραµµατική έχει µόνο η γραπτή γλώσσα. Η 
προφορική γλώσσα δεν έχει γραµµατική ή, τουλάχιστον, είναι ασταθής και ελλιπής, γ) η 
γραµµατική κάποιου µπορεί να είναι καλή ή κακή, ορθή ή µη ορθή ανάλογα µε το αν 
συµµορφώνεται ή όχι µε το πρότυπο γραµµατικής που διδάσκεται στο σχολείο, δ) θεωρείται ότι 
ξέρουν γραµµατική µόνον όσοι είναι σε θέση να διατυπώσουν τους κανόνες γραµµατικής που 
διδάσκει το σχολείο ή περιέχει ένα βιβλίο γραµµατικής.13  Καµιά γραµµατική περιγραφή δεν 
καλύπτει τη γλώσσα στο σύνολό της. Ανάµεσα στη γλώσσα που πραγµατικά χρησιµοποιείται και 
στην οποία είναι εκτεθειµένο το παιδί και σ’ εκείνη που περιγράφεται και στις πιο ενηµερωµένες 
γραµµατικές υπάρχουν σηµαντικές διαφορές και κατά κανόνα η γλώσσα που περιγράφουν οι 
γραµµατικές δεν καλύπτει παρά ένα µέρος της πρώτης. Οι γραµµατικές περιγραφές που γίνονται 
για σχολική χρήση, εκτός του ότι είναι ρυθµιστικές και ακολουθούν κατά κανόνα το θεωρητικό και 
µεθοδολογικό µοντέλο της παραδοσιακής γραµµατικής, αποτελούν απλουστευτικές περιγραφές 
της γραµµατικής δοµής της γλώσσας και ασφαλώς δεν έχουν ερµηνευτικό χαρακτήρα. Έτσι, ενώ η 
εκµάθησή τους, όπως η εκµάθηση κάθε γραµµατικής περιγραφής, είναι τραχεία και κοπιώδης, 
σύµφωνα µε τους Bess H.και Porquier R.,14  και µε πολλές αµφιβολίες για το αποτέλεσµα, δε 
συµβάλλει στη συνειδητοποίηση της λειτουργίας του γλωσσικού µηχανισµού και επιπλέον 
αποτελεί µια επιφανειακή και εφήµερη γνώση που παραµένει αναξιοποίητη. 15   

Η αποκάλυψη στους µαθητές της δοµής της γλώσσας και η συνειδητοποίηση εκ µέρους 
τους του γλωσσικού συστήµατος, υπήρξε ανέκαθεν στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη 
διδασκαλία της γλώσσας. Θεωρήθηκε ότι η κατανόηση του γλωσσικού συστήµατος πρέπει να 
αποτελεί τον κορµό της γλωσσικής διδασκα-λίας, γιατί είναι η προϋπόθεση για τη σωστή χρήση 
της γλώσσας. Και επειδή η γραµµατική είναι αυτή που περιγράφει το γλωσσικό σύστηµα, 
πιστεύεται ότι η κατανόησή του θα επιτευχθεί µέσω της διδασκαλίας της γραµµατικής. Γι’ αυτό 
και όποιες ανεπάρκειες παρατηρούνται στη χρήση της γλώσσας αποδίδονται στη έλλειψη στέρεης 
γραµµατικής υποδοµής.16  



  
Γλώσσα και επικοινωνία 
  

Ολόκληρη η επικοινωνία, λεκτική ή εξωλεκτική, είναι κοινωνικά καθορισµένη, δε γίνεται 
ποτέ στο κενό και προϋποθέτει οργανωµένες κοινωνικές σχέσεις και ρυθµίζεται από περίπλοκους 
κοινωνικούς κανόνες. Η πλήρης κατανόηση των γλωσσικών φαινοµένων είναι αδύνατη, δίχως τη 
γνώση και την ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών παραγωγής του λόγου και των κοινωνικών 
επικοινωνιακών κανόνων.  

Θεωρητικά, την επικοινωνία εµποδίζουν ή και καταστρέ-φουν οι παραβιάσεις των 
κανόνων που διέπουν την κάθε γλώσσα. Περιγράφοντας τις παραβιάσεις των γλωσσικών κανόνων, 
o Noam Chomsky διαπιστώνει ότι δεν είναι οι γραµµατικές παραβιάσεις εκείνες που εµποδίζουν 
την επικοινωνία, επισηµαίνοντας µε τη βοήθεια παραδειγµάτων κάτι πολύ σηµαντικό, ότι η 
γραµµατική καθόλου δεν αρκεί για να δηµιουργήσει νόηµα. Την επικοινωνία καταστρέφουν οι 
παραβιάσεις της λογικής του νοήµατος.17  

Η γραµµατική δοµή, παρατηρεί ο Chomsky, ο βαθµός γραµµατικής επάρκειας είναι ένας 
µόνο από τους πολλούς παράγοντες που αλληλεπιδρώντας καθορίζουν την επιτέλεση και 
παράγουν το νόηµα.18  Το νόηµα λοιπόν δεν προέρχεται µόνο από τη γραµµατική και τους κανόνες 
της, αλλά εξίσου πηγάζει από το χειρισµό της γλώσσας, την επιλογή των γλωσσικών στοιχείων, τα 
συµφραζόµενα και το κοινωνικό πλαίσιο της δήλωσης, όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει ο John 
Lyons.19   

Κατά τη συνειδητοποίηση της λειτουργίας του γλωσσικού συστήµατος µας ενδιαφέρει 
προπάντων το να κατανοήσουν οι µαθητές τις λειτουργίες των γλωσσικών στοιχείων και των 
γλωσσικών δοµών και το πώς συµβάλλουν στο να υπάρξει επικοι-νωνιακό αποτέλεσµα. Αυτού του 
είδους η κατανόηση θα τους βοηθήσει να γίνουν οι ίδιοι αποτελεσµατικότεροι χρήστες της 
γλώσσας. Για να το πετύχουµε αυτό αξιοποιούµε τη διαισθητική γνώση της γλώσσας αναφορικά 
µε το γλωσσικό σύστηµα και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του και την κατάλληλη 
χρήση του στις διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.20   

Στα πλαίσια µιας τέτοιας διδακτικής προσέγγισης της γλώσσας, δίνεται έµφαση στις 
λειτουργίες των στοιχείων, όπως αυτά εµφανίζονται στον προφορικό και γραπτό λόγο µέσα στα 
πλαίσια της πρότασης, και δε νοείται διαχωρισµός γλωσσικής ύλης και γλωσσικών ασκήσεων. Η 
γλώσσα δε διδάσκεται αλλά κατακτάται µε τη συµµετοχή του µαθητή σε οργανωµένες γλωσσικές 
δραστηριότητες. Η χρήση συγκεκριµένου σχολικού εγχειριδίου δε θεωρείται απαραίτητη και το 
αυθεντικό υλικό που οργανώνεται από το δάσκαλο ή και από τους ίδιους τους µαθητές υποστηρίζει 
τελικά τη διδασκαλία.  

Η συνειδητοποίηση της δοµής στα πλαίσια του προγράµ-µατος αυτού επιχειρείται 
ουσιαστικά σε δύο επίπεδα, στα οποία αντιστοιχούν και δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Πρόκειται 
για τη συνειδητοποίηση της δοµής: α) µέσα από την επεξεργασία του λόγου που παράγουν οι 
µαθητές, µια µεταγλωσσική δραστηριότητα όπου οι µαθητές µε αφορµή το δικό τους γλωσσικό 
προϊόν, συζητούν για τη γλώσσα, σχολιάζουν το τι είπαν και πώς το είπαν, προβλη-µατίζονται 
πάνω στα γλωσσικά µέσα που χρησιµοποίησαν, είναι τελικά προβληµατισµός πάνω στην ίδια τη 
γλώσσα και β) µέσα από τις διδακτικές δραστηριότητες δοµής, δηλ. µέσα από διδακτικό υλικό 
κατασκευασµένο ειδικά για την κατανόηση των φαινοµένων της δοµής της γλώσσας. Με τις 
διδακτικές δραστηριότητες δοµής επιδιώκεται να κατανοηθούν και να συνειδητοποιηθούν τα 
φαινόµενα δοµής της γλώσσας σε πλαίσια πραγµατικής χρήσης και όχι µε αποκοµµένα 
παραδείγµατα.21  Τα παραδείγµατα και κάθε γλωσσική δραστηριότητα στην τάξη είναι λόγος 
ζωντανός και βιωµατικός, παραδείγµατα άχρωµα και τεχνητά χωρίς βιωµατικό και πληροφοριακό 
φορτίο δε χρησιµοποιούνται στην τάξη και ο λόγος που παράγεται αξιολογείται ως προς την 
ορθότητά του και την αποτελεσµατικότητά του από τα ίδια τα παιδιά. 

Η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν: εκπορεύεται από την κοινωνία, υπηρετεί την κοινωνία 
και επιστρέφει σ’ αυτήν. Για τη διδασκαλία αυτό σηµαίνει ότι η γλώσσα ενδείκνυται να διδάσκεται 
σε συνάφεια/σχέση µε τα κοινωνικά γεγονότα, τα οποία την παράγουν και τη θρέφουν.22   

Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια γλωσσική δραστηριότητα δοµής βασισµένη σε 
θεωρητικό, µεθοδολογικό επίπεδο και σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής στη λειτουργική χρήση της 
γλώσσας. Η συγκεκριµένη ενότητα των «Τακτικών Αριθµητικών» που έχει επιλεχθεί είναι 
συνήθως ένα κεφάλαιο της γραµµατικής που οι περισσότεροι δάσκαλοι προσπερνούµε µετά από 
µια επιφανειακή επεξεργασία και είµαστε συνήθως ικανοποιηµένοι από το µηχανιστικό τρόπο 
πρόσληψης και απόδοσής του από τους µαθητές. Οι αριθµοί όµως, τα απόλυτα και τακτικά 



αριθµητικά βρίσκονται καθηµερινά µέσα στη ζωή του µαθητή, από την ικανοποίηση των αναγκών 
του ως και στη διαµάχη µε τους φίλους του για το ποιος «βγήκε πρώτος στο τρέξιµο», «εγώ βγήκα 
πρώτος», «όχι ήσουν δεύτερος». Καθώς η µεθόδευση αυτή της γλωσσικής διδασκαλίας 
επικεντρώνεται στους µαθητές και στις ανάγκες τους, η ενότητα µπορεί να διδαχθεί σε 
οποιαδήποτε τάξη που ο δάσκαλος θα επισηµάνει τις συγκεκριµένες ελλείψεις, µε την κατάλληλη 
προσαρµογή των δραστηριοτήτων. Η ενότητα όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια ανταποκρίνεται 
στο γνωστικό επίπεδο της Γ΄ και ∆΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. Το πρόγραµµα που 
προσαρµόζεται στο επίπεδο των µαθητών τους βοηθάει, άσχετα αν το εξωσχολικό, οικογενειακό 
και κοινωνικό τους περιβάλλον, οι συνθήκες και τα γλωσσικά ερεθίσµατα που δέχονται 
βρίσκονται ή όχι σε αντιστοιχία µε εκείνα του σχολείου.23   
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
(Προϋπόθεση οι µαθητές να έχουν διδαχθεί τα απόλυτα αριθµητικά) 
1ο ∆ίωρο 
Στόχοι: 
κατανόηση του γραπτού λόγου 
παραγωγή προφορικού λόγου 
καλλιέργεια της ικανότητας να εντοπίζουν σ΄ ένα κείµενο τα σηµεία που αναφέρονται στο θέµα που 
ερευνούν και να τα σχολιάζουν 
κατανόηση της λειτουργίας των τακτικών αριθµητικών 
εκµάθηση της δηµιουργίας των τακτικών αριθµητικών 
εκµάθηση της σύντοµης γραφής των τακτικών αριθµητικών 
  

Ενέργειες: 
α. ∆ίνονται στους µαθητές αποκόµµατα εφηµερίδων που αναφέρονται σε αθλητικά 

γεγονότα, αποτελέσµατα αγωνιστικών δραστηριοτήτων, κατάταξη οµάδων, αγώνων στίβου κ.λπ. 
∆ιδακτικό υλικό που φέρνει σε επαφή τους µαθητές µε χρηστικά κείµενα, υλικό που 

µπορεί να βρεθεί εύκολα, τόσο από το δάσκαλο όσο και από τους ίδιους τους µαθητές. Η ύπαρξη 
περισσότερων κειµένων, διαφορετικών συγγραφέων που θίγουν το ίδιο θέµα, ευνοεί τη συγκριτική 
διαδικασία και σε επίπεδο περιεχοµένου και σε επίπεδο γλωσσικών επιλογών του κάθε 
συγγραφέα.24   

β. Οι µαθητές διαβάζουν τα κείµενα, εξηγούνται οι άγνωστες λέξεις των κειµένων και στη 
συνέχεια τους ζητούµε να υπογραµµίσουν τις λέξεις εκείνες που δηλώνουν σειρά και θέση.  

Κατά το στάδιο παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, τα κείµενα 
προσεγγίζονται και αξιοποιούνται ως πηγές άντλησης πληροφοριών, ενώ η διδακτική διαδικασία 
αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την ακρόαση προφορικού λόγου, µε την 
προφορική έκφραση, µε την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειµένων, µε τη γραπτή έκφραση 
και ακόµα µε την κατανόηση, διαισθητικά κυρίως, της δοµής της γλώσσας, ώστε να οδηγεί στη 
διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού χρήστη της γλώσσας.25   

γ. Οι λέξεις συγκεντρώνονται και γράφονται στον πίνακα. 
δ. Εξηγούµε στα παιδιά ότι οι λέξεις που φανερώνουν τη θέση που παίρνει κάτι σε µία 

σειρά από όµοια πράγµατα ονοµάζονται «τακτικά αριθµητικά». 
ε. Συζητούµε µε τους µαθητές για την ορθογραφία των τακτικών αριθµητικών και για την 

αντιστοιχία απόλυτων και τακτικών αριθµητικών. 
στ. Παραπέµπουµε τους µαθητές στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου της γραµµατικής.  
ζ. Στη συνέχεια µιλάµε για τη σύντοµη γραφή των τακτικών αριθµητικών.  
η. ∆ίνεται στους µαθητές µία άσκηση, η οποία αποτελείται από τρεις στήλες. Στην πρώτη 

στήλη δίνονται απόλυτα αριθµητικά τα οποία τα παιδιά πρέπει να µετατρέψουν σε τακτικά 
αριθµητικά στη δεύτερη στήλη και στη σύντοµη γραφή των τακτικών αριθµητικών στην τρίτη. 

Αν ένα φαινόµενο µπορεί να κατακτηθεί µέσα από δραστηριότητες δε χρειάζεται η 
διατύπωση κανόνα. Όταν όµως η αναγωγή σε µια τέτοια αρχή είναι απαραίτητη, µετά τη 
διαπίστωση της γενικότητας καταφεύγουµε πάλι στη χρήση. Μεταξύ συστήµατος και χρήσης 
υπάρχει διαλεκτική σχέση, ώστε να οδηγεί τους µαθητές σε µια βαθύτερη και πληρέστερη 
γλωσσική κατάσταση που παίρνει σπειροειδή εξελικτική µορφή.  
 
2ο ∆ίωρο 

Στόχοι: 
παραγωγή γραπτού λόγου µε τη βοήθεια τακτικών αριθµητικών 



καλλιέργεια της ικανότητας να εντοπίζουν σ΄ ένα κείµενο τα σηµεία που αναφέρονται στο θέµα 
που ερευνούν και να τα αξιοποιούν στο γραπτό λόγο 

Ενέργειες: 
α. Χωρίζουµε τα παιδιά σε τέσσερις οµάδες. 
β. Ζητούµε από κάθε οµάδα τη δηµιουργία ενός κειµένου στο οποίο να χρησιµοποιούνται 

τακτικά αριθµητικά. Το θέµα του κειµένου είναι διαφορετικό για κάθε οµάδα. Σε κάθε οµάδα 
δίνεται από τον δάσκαλο βοηθητικό υλικό: 

1η οµάδα: ∆ίνεται ένα πίνακας, ο οποίος αποτελείται από τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη 
αναφέρεται το όνοµα του µήνα, στη δεύτερη στήλη η σειρά του µήνα µε τακτικό αριθµητικό και 
στην τρίτη στήλη ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του µήνα µε λέξεις ή µε εικόνες. Οι µαθητές πρέπει 
να διαµορφώσουν ένα κείµενο στο οποίο να συµπεριλαµβάνουν τα στοιχεία του πίνακα.  

2η οµάδα: ∆ίνεται ένας πίνακας κατάταξης ποδοσφαιρι στών για το «χρυσό παπούτσι» και 
καλούνται οι µαθητές να συντάξουν κείµενο µε βάση αυτά τα δεδοµένα. 

3η οµάδα: ∆ίνεται φωτοτυπία του ωρολογίου προγράµµατος της τάξης και πάλι οι µαθητές 
καλούνται να διαµορφώσουν ανάλογο κείµενο. 

4η οµάδα: ∆ίνονται τα αποτελέσµατα των τοπικών σχολικών αγώνων ή άλλων αθλητικών 
δραστηριοτήτων και οι µαθητές καλούνται, µε βάση αυτά, να γράψουν κείµενο σχετικό µε την 
κατάταξη των αθλητών – µαθητών. 

Συνειδητοποιεί κανείς περισσότερο τη δύναµη και τα όρια της γραπτής γλώσσας καθώς, 
κατά τη διαδικασία σύνταξης ενός κειµένου, παλεύει µε λέξεις και νοήµατα, είτε για να αποδώσει 
λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις είτε για να δώσει ακριβή περιγραφή πραγµάτων ή για να 
αναπτύξει ένα συλλογισµό µε λογική συνοχή […] Ακόµη, µε την άσκηση σε διάφορες µορφές 
γραπτού λόγού αναπτύσσει κανείς εκείνες τις γραπτές δεξιότητες που συνδέονται µε ανώτερα 
επίπεδα νοητικής δραστηριότητας.26   
  
  
  
3ο ∆ίωρο 

Στόχοι: 
έλεγχος κατανόησης λειτουργίας των τακτικών αριθµητικών 
κατανόηση γραπτού λόγου 
παραγωγή γραπτού λόγου 

  
Ενέργειες: 
Γίνεται επιφανειακή επεξεργασία των κειµένων της κάθε οµάδας από το σύνολο της τάξης. 

Η επεξεργασία συµβάλλει στην ανάπτυξη πολλών γλωσσικών και νοητικών δεξιοτήτων των 
µαθητών: κατανόηση των ενδογλωσσικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα (µορφολογία, σύνταξη, 
λεξιλόγιο, δοµή του κειµένου), κατανόηση της σχέσης της γλώσσας µε την εξωγλωσσική πραγµα-
τικότητα που εκφράζει, καλλιέργεια και ανάπτυξη αφαιρετικής ικανότητας, ικανότητα 
προσαρµογής του λόγου στην περίσταση επικοινωνίας.27   

Η γλώσσα, λοιπόν, µητρική ή σχολική, η γλώσσα ως γνωστικό αντικείµενο, η γλώσσα ως 
συνδετικός κρίκος της κοινωνίας, η προφορική γλώσσα, η επίσηµη γραπτή γλώσσα, και όπως πολύ 
εύστοχα επισηµαίνει ο Γιώργος Βέλτσος στο βιβλίο του µε τίτλο: «Για την Επικοινωνία» των 
εκδόσεων Καστανιώτη, «…η γλώσσα, η οµιλούσα και όχι η οµιλούµενη, αυτή που µας αδράχνει και 
µας χρησιµοποιεί και όχι αυτή που τη χρησιµοποιούµε, η άχρηστη γλώσσα που µας θέλει φορείς της 
(υπό – κείµενα) και όχι υποκείµενά της, λειτουργεί και ως ένα είδος νοηµατικού παραλογισµού.» 28  
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