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Πεξίιεςε 

   Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηδηψθεηαη ε παξνπζίαζε, ε κειέηε θαη ε 

αμηνιφγεζε ζε έλα πξψηκν ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ηεο ζεηξάο βηβιίσλ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε κεηνλφηεηα 

ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο. ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα 

ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία απφ ην 1914 κέρξη θαη ζήκεξα. 

Παξάιιεια, κε ηελ αλαθνξά ζηα γισζζηθά εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ αλά 

πεξηφδνπο, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα ηελ έθδνζε λέσλ βηβιίσλ, ηθαλψλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Με απηή ηελ πξνυπφζεζε, 

ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία λα 

επηδνζνχλ ζηε ζπγγξαθή θαη ηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πιηθνχ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ινηπφλ, εζηηάδεη ζηε κειέηε απηήο ηεο ζεηξάο 

βηβιίσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε παξνπζίαζε ελλέα βηβιίσλ, έλα γηα θάζε ηάμε ηνπ 

Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην 

αμηνινγεί ηα ζπγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα επηκέξνπο 

γλσξίζκαηά ηνπο.  

 

Abstract 

 

   This bachelor’s thesis seeks to present, study and evaluate at an early stage the book 

series of supplementary material for the learning of the Greek language in the 

minority of the Greeks in Albania. In the first chapter there is a historical 

retrospection for Greek- language education in Albania from 1914 until today. Along 

with the reference to the linguistic textbooks used at times highlights, comes up the 

need to publish new books, capable of coping with the needs of minority schools. In 

this condition, the Laboratory of Intercultural and Immigration Studies of the 

University of Crete in collaboration with the scientific department of Primary 

Education of the University of Ioannina took the initiative to perform the writing and 

publishing of supplementary and auxiliary material. As well, the second chapter of 

this thesis focuses on studying this series of books. Includes the presentation of nine 
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books, one for each class of the elementary school and lyceum. The third and final 

chapter assesses these manuals in terms of their objectives and individual traits.  

 

Δηζαγσγή 

 

«Καη ν ειιεληζκόο είλαη παηξίδα ̇ παληνύ όπνπ, κέζα ζην ρώξν θαη κέζα ζην ρξόλν 

έδεζαλ θαη πέζαλαλ Έιιελεο ̇ παληνύ όπνπ, κέζα ζην ρώξν θαη ηελ ησξηλή ζηηγκή, δνπλ 

Έιιελεο θαη ληώζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζαλ έλα θξίθν από ηελ ηεξάζηηα αιπζίδα.» 

Octave Merlier 

 

      Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηέιεζε αθνξκή θαη ηαπηφρξνλα κία 

εμαηξεηηθή επθαηξία γηα λα γλσξίζσ θαη λα εληξπθήζσ θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ ηζηνξία θαη θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ δε δηδάζθεηαη νχηε θαηά ηα ζρνιηθά ρξφληα νχηε θαη ζηα 

πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα ήζεια κε ηε ζεηξά κνπ λα επραξηζηήζσ 

ηνλ θ. Γ. Καςάιε, θαζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, πνπ πξνηείλνληάο κνπ λα κειεηήζσ θαη 

λα παξνπζηάζσ ηε ζεηξά βηβιίσλ ζπκπιεξσκαηηθνχ- βνεζεηηθνχ πιηθνχ ηνπ 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ. γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, κε έθαλε λα επηδνζψ ζε 

έλα δήηεκα πνπ  απαζρνιεί ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζηελ νιφηεηά ηεο. Μέζα απφ ηε 

κειέηε ησλ εγρεηξηδίσλ ηεο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην, 

εζηηάζακε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε βάζε 

ηα νπνία είλαη γξακκέλα θαη ηα εγρεηξίδηα. Παξάιιεια, δψζακε έκθαζε ζηελ 

παηδαγσγηθή ζπνπδαηφηεηα ηνπ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο 

γιψζζαο.  

   Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηεο κεηνλφηεηαο απφ ην 1914 

κέρξη θαη ζήκεξα. ην δεχηεξν, παξνπζηάδνληαη ηα βηβιία γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  φισλ ησλ ηάμεσλ απφ ην Γεκνηηθφ σο ην Λχθεην. ην ηξίην 

θεθάιαην, αμηνινγνχκε ηα βηβιία κε γλψκνλα θάπνηα βαζηθά επηζηεκνληθά θξηηήξηα. 

Με ην θιείζηκν ηεο εξγαζίαο, δηαηππψλνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

γηα έξεπλα θαη δξάζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Αιβαλία 

 

1. 1. Η ειιεληθή εθπαίδεπζε ηεο Αιβαλίαο (1914-1945) 

    

   Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ 

θαη δε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο, απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηφζν ηηο δπλάκεηο ηεο 

Κεληξηθήο Δπξψπεο φζν θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Σα πνιηηηθά θαη 

γεσγξαθηθά ζπκθέξνληα ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Απζηξννπγγαξίαο, δχν δπλάκεσλ κε 

βιέςεηο ζηε Βαιθαληθή, απνηέιεζαλ ηνλ βαζηθφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηα ζχλνξα 

ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο νξίζηεθαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ηζρχεη θαη ζήκεξα. Σα 

ζχλνξα ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο νξίζηεθαλ κε ην Πξσηφθνιιν ηεο Φισξεληίαο (17 

Γεθεκβξίνπ 1913) ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε Βφξεηα Ήπεηξνο θαηέζηε ηκήκα ηνπ 

λενζχζηαηνπ θξάηνπο. Αμίδεη βεβαίσο, λα ζεκεησζεί φηη έγηλε θαηάθσξε παξάβιεςε 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαζφηη ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ήηαλ Έιιελεο θαη 

κάιηζηα απηφρζνλεο
1
.Ο πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Δι. Βεληδέινο ελ ηέιεη δέρηεθε 

ηηο ζέζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ πξνθαιψληαο θπζηθά ηελ 

αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Β. Ζπείξνπ. Οη ηειεπηαίνη επηζπκψληαο ηελ ηνπηθή 

απηνλνκία, δεκηνχξγεζαλ ηελ Αλεμάξηεηε Πνιηηεία ηεο Απηνλφκνπ Ζπείξνπ πνπ 

λνκηκνπνηήζεθε κε ην Πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 17 Μαΐνπ 

ηνπ 1914
2
. 

   Σν Πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο απνηέιεζε ερέγγπν γηα ηελ πξνζσξηλή απηνλνκία 

ησλ Διιήλσλ ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο ζε δηνηθεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη γισζζηθφ 

επίπεδν. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, ε απηνλνκία νξίζηεθε απφ ην φγδνν άξζξν ηνπ 

Πξσηνθφιινπ κε ηίηιν «Γεκφζηα ρνιεία» ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνβιέπνληαη ηα 

εμήο: «Η εθπαίδεπζηο είλαη ειεπζέξα. Εηο ηα ζρνιεία ησλ νξζόδνμσλ θνηλνηήησλ ε 

εθπαίδεπζηο ειηληζηί. Εηο ηαο ηξεηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ κεηά ηελ ειιεληθή δηδάζθεηαη 

θαη ε αιβαληθή αιιά ε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθώο εηο ηελ 

ειιεληθήλ»
3
.  

 

1 
Βι. Μαιθίδεο, Θ., Ζ ειιεληθή εζληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία. Παλεπεηξσηηθή     Οκνζπνλδία 

Ακεξηθήο, 2007, ζ. 22. 

2  
Βι.  Μαιθίδεο, Θ., Ζ ειιεληθή εζληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ.25. 
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   Αξγφηεξα, ε έληαμε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ ππνρξέσζε  ηε ρψξα 

λα αθνινπζήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο γεληθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ πλζεθψλ γηα ηηο 

κεηνλφηεηεο θαη λα θαηνρπξψζεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηψκαηα ηζαγέλεηαο, γιψζζαο, 

ζξεζθείαο, θαη ρξήζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία
4
.
 

ηηο 22 Απγνχζηνπ ηνπ 1922, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο 

δήισζε φηη ε εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ αθνξνχζε θαη ηελ ειιελνξζφδνμε 

κεηνλφηεηα απνηεινχκελε απφ 16000 πνιίηεο ζπληεξψληαο κε δηθά ηνπ έμνδα 36 

ειιελφγισζζα κεηνλνηηθά ζρνιεία κε 2614 καζεηέο. χκθσλα κε ηε Βνχξε σζηφζν, 

ε δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαζψο θαη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ήηαλ επζχλε ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο
5
. Γεθαηξία ρξφληα αξγφηεξα θαηνρπξψζεθε ην δηθαίσκα ίδξπζεο 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη εθινγήο δαζθάισλ απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα κε θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο. Γηα ηελ ίδξπζε ειιεληθψλ ζρνιείσλ θξηλφηαλ απαξαίηεηε ε αίηεζε 

ηεο δεκνγεξνληίαο ηεο θνηλφηεηαο πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν ελψ γηα ηνλ δηνξηζκφ 

δαζθάισλ απαηηνχληαλ ε αιβαληθή ππεθνφηεηα, ην εηθνζηφ πξψην έηνο ειηθίαο, ε 

γλψζε αλάγλσζεο θαη γξαθήο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο, ην θαζαξφ πνηληθφ κεηξψν, 

ην πηπρίν Γηδαζθαιείνπ, ε εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζηελ Αιβαλία θαη 

θακία αλάκεημε ζε αληηαιβαληθέο νξγαλψζεηο
6
.  Βεβαίσο, ηα ζρνιεία πνπ ηδξχζεθαλ 

έπξεπε λα αθνινπζνχλ ηε δνκή, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιβαληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε φιεο ηηο ηάμεηο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, ηα 

καζήκαηα δηδάζθνληαλ ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ. Δλ ηνχηνηο, ην αιβαληθφ 

Τπνπξγείν Παηδείαο κπνξνχζε λα επηβάιεη ηελ ππνρξεσηηθή εθκάζεζε ηεο 

αιβαληθήο.  

 

 

 

 

3
 Βι. Υνπιηάξαο, Σν πιαίζην ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηε ζχγρξνλε Αιβαλία, Μεηαπηπρηαθή 

Δξγαζία. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο: ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ: Σκήκα 

Βαιθαληθψλ, ιάβηθσλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Θεζζαινλίθε, 2014, ζ. 44. 

4 
Βι. Βνχξε, ., & Μαληά, Δ., Από ηε δσή ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία, εθδφζεηο: 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν, 2007, ζ. 60. 

5
 Βι. Βνχξε, ., & Καςάιεο, Γ.Γ., Ειιελόγισζζε Εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία, εθδφζεηο: Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., 

Ρέζπκλν, 2003, ζ. 46. 
6
  Βι. Βνχξε, ., & Μαληά, Δ., Από ηε δσή ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ. 62. 
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1.2. Η ειιεληθή εθπαίδεπζε ηεο Αιβαλίαο (1945-1991) 

   

   πλνιηθά, ε πεξίνδνο απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο κε ηε κνξθή δηθηαηνξίαο ζην αιβαληθφ θξάηνο, γεγνλφο πνπ κεηψλεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνλφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Γαιηάλε,  πεξί 

ην 1940 ε κεηνλφηεηα απέθηεζε 74 ζρνιεία κε 5354 καζεηέο θαη 141 δαζθάινπο
7
. Σν 

1945 ηα ζρνιεία έγηλαλ 20 θαη ην 1947, 82 ζρνιεία κε 5150 καζεηέο θαη 102 

δαζθάινπο. ηνλ αληίπνδα, ε Βνχξε επηζεκαίλεη φηη ε έλαξμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 74 ειιεληθψλ ζρνιείσλ κε 5254 

καζεηέο θαη 141 εθπαηδεπηηθνχο
8
. Απηή ε πνιηηηθή βεβαίσο, ζπλερίζηεθε ζε γεληθέο 

γξακκέο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηελ εγεζία ηνπ Δκβέξ Υφηδα. Ζ 

θηινζνθία ηνπ σο εγέηε δελ είρε θακία ζρέζε κε ηα κέηξα πνπ ηειηθά εθάξκνζε φζνλ 

αθνξά ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζηαδηαθά ειαρηζηνπνηνχληαλ.  

   Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην θαζεζηψο ηνπ Υφηδα κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο
9
. πλνιηθά, δφζεθε έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

κεηνλνηηθψλ δσλψλ θαη ζην δηθαίσκα 101 ρσξηψλ λα έρνπλ κεηνλνηηθά ζρνιεία. 

Απαγνξεχηεθε σζηφζν, ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζηηο κεγάιεο πφιεηο, φπσο ζηνπο 

Αγίνπο αξάληα, ην Αξγπξφθαζηξν, ην Γέιβηλν, ηε Υηκάξα, ηα Σίξαλα, ην Δικπαζάλ 

θαη ην Φηέξη, φπνπ θαηνηθνχζε κεγάιε κεξίδα Διιήλσλ. Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν 

πνπ δηήξθεζε απφ ην 1944 σο ην 1952, νη ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

δηδάζθνληαλ ηα ειιεληθά σο βαζηθφ κάζεκα ελψ ηα αιβαληθά σο μέλε γιψζζα. Απφ 

ηελ 5
ε
 σο ηελ 8

ε
 ηάμε ηα ειιεληθά απνπζίαδαλ.  

 

 

 

7
  Βι. Γαιηάλεο, Μ., Η ειιεληθή κεηνλόηεηα ζηνλ εζληθό- απειεπζεξσηηθό αγώλα, εθδφζεηο: Ησιθφο, 

Αζήλα, 2000,ζ.202.  

8
    Βι. Βνχξε, ., & Καςάιεο, Γ.Γ., Ειιελόγισζζε Εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ. 46. 

9
    Βι. Μπαιηζηψηεο, Λ., & Σέιινγινπ, Σ., & Σζηηζειίθεο, Κ., & Υξηζηφπνπινο, Γ., Ζ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, 2008, ζ. 19. 
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Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ην Λχθεην θαη ην Παλεπηζηήκην
10

. Σελ ίδηα πεξίνδν, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ηδξχζεθε ε Παηδαγσγηθή Αθαδεκία ζην Αξγπξφθαζηξν
11

. 

Ζ δεχηεξε θάζε απφ ην 1952 σο ην 1960, ραξαθηεξίζηεθε απφ κία ζεκαληηθφηαηε 

ζπξξίθλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ειιελφγισζζσλ καζεκάησλ. Σα αιβαληθά 

ιακβάλνπλ αηζζεηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα ειιεληθά 

δηαηεξνχληαη κφλν σο γισζζηθφ κάζεκα. Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα 

πξψηε θνξά ην 1956 ιεηηνπξγεί εθπαηδεπηήξην γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηεο 

κεηνλφηεηαο
12

. Ζ ηξίηε θάζε απφ ην 1960 σο ην 1978 ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Αξγπξνθάζηξνπ πνπ ππνιεηηνπξγνχζε 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο (1978-1991) κε ηνλ ζάλαην ηνπ Υφηδα 

θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζήκαλε θαηά θχξην ιφγν ηε 

βειηίσζε ησλ ειιελφθσλσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηελ αλαδσπχξσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο
13

. ε γεληθέο γξακκέο, ε πνιηηηθή φισλ 

απηψλ ησλ εηψλ επηδίσθε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θπξίσο λα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηε «ζνζηαιηζηηθή 

παξαγσγή» 
14

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
  Βι. Βνχξε, ., & Καςάιεο, Γ. Γ., Ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ. 50. 

11
 Βι. Μπαιηζηψηεο, Λ., & Σέιινγινπ, Σ., & Σζηηζειίθεο, Κ., & Υξηζηφπνπινο, Γ., Ζ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, φ.π., ζ. 19.  

12
 Βι. Μπαιηζηψηεο, Λ., & Σέιινγινπ, Σ., & Σζηηζειίθεο, Κ., & Υξηζηφπνπινο, Γ., Ζ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, φ.π., ζ. 19.  

13
  Βι. Βνχξε, ., & Καςάιεο, Γ.Γ., Ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ. 49. 

14
  Βι. Βεξέκεο, Θ., & Κνπινπκπήο, Θ., & Νηθνιαθφπνπινο, Ζ., Ο ειιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο, εθδφζεηο: 

ηδέξεο, Αζήλα, 1995, ζ. 95. 
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1.3. Η ειιεληθή εθπαίδεπζε ηεο Αιβαλίαο από ην 1991 κέρξη θαη ζήκεξα 

 

   Ο ζάλαηνο ηνπ Υφηδα θαη ε πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο άιιαμαλ ηα 

δεδνκέλα ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

αλέιαβε ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κεηνλφηεηαο νη νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηζρχνπλ 

κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ πξψηε θπβέξλεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα εληαρζεί ζηελ 

επξσπατθή νηθνγέλεηα θαζηέξσζε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε φια ηα καζήκαηα 

φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο νθηάρξνλεο εθπαίδεπζεο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ κε 

παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο. ε άξζξν ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1991 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: « Τα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλόηεηεο έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα αζθήζνπλ ρσξίο θακία κνξθή δηάθξηζεο θαη κε ηζόηεηα ελώπηνλ ηνπ 

λόκνπ ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο ηνπ αλζξώπνπ. Έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εθθξάζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ειεύζεξα ηελ εζληθή, πνιηηηζηηθή, 

ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή ηνπο ηαπηόηεηα, λα δηδάζθνπλ θαη λα δηδάζθνληαη ζηε 

κεηξηθή ηνπο γιώζζα»
14

.  Δπηπιένλ, ην 1991 ηδξχζεθαλ επηά λέα ειιεληθά ζρνιεία 

ζην Αξγπξφθαζηξν θαη ζηνπο Αγίνπο αξάληα
15

. Δθείλε ηελ πεξίνδν, νη καζεηέο ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θνηηνχζαλ ζε θνηλά αιβαληθά ζρνιεία ζηηο πεξηνρέο εθηφο 

ησλ κεηνλνηηθψλ δσλψλ ή ζε ειιελφθσλα δεκφζηα ζρνιεία εληφο ησλ κεηνλνηηθψλ 

δσλψλ
16

.  

 

 

 

 

14
  Βι. Bici, V., Çështje të dygjuhësisë në shkollat e pakicave, Tirana, 2001, ζ. 18.  φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ εηζήγεζε ηεο Μπαξνχηα Ξέξξα, Κ., Ζ παηδεία ζην ρψξν ηεο εζληθήο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα. ην Κ.Α. Γεκάδεο (Δπηκ.). Ε΄ Επξσπατθό Σπλέδξην 

Νενειιεληθώλ Σπνπδώλ ηεο Επξσπατθήο Εηαηξείαο Νενειιεληθώλ Σπνπδώλ, Σπλέρεηεο, αζπλέρεηεο, 

ξήμεηο ζηνλ ειιεληθό θόζκν: νηθνλνκία, θνηλσλία, ηζηνξία, ινγνηερλία, 2-5 Οθησβξίνπ 2014, 

Δπξσπατθή Δηαηξεία Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Αζήλα, ζ.7.  

15
  Βι. Βνχξε, ., & Μαληά, Δ., Από ηε δσή ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ. 66. 

16
  Βι. Μπαιηζηψηεο, Λ., & Σειιφγινπ, Σ., & Σζηηζειίθεο, Κ., & Υξηζηφπνπινο, Κ., Ζ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, φ.π., ζ. 20.  
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   Σν 1993 νη ζπλζήθεο άιιαμαλ γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα κε ηελ εθινγή λέαο 

θπβέξλεζεο πνπ επαλέθεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ζηελ πξψηκε πεξίνδν ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Έθιεηζαλ πνιιά ειιεληθά ζρνιεία θαη πιεζψξα 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεηνίθεζαλ ζηελ Διιάδα. πσο είλαη θπζηθφ, νη λέεο 

ζπλζήθεο πξνθάιεζαλ ζχειια αληηδξάζεσλ κε απνηέιεζκα λα θαηαηεζεί Τπφκλεκα 

απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα πξνο ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε. Μεηαμχ ησλ αηηεκάησλ 

ήηαλ ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο(φπνπ 

θνηηνχζαλ πνιινί Έιιελεο καζεηέο), ε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη 

θξνληηζηεξίσλ, ε ρξήζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ αληίζηνηρσλ ηεο Διιάδαο θαη ε έληαμε 

ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
17

. Οη πηέζεηο 

πνπ δέρζεθε ε θπβέξλεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηδίσμε γηα έληαμε ζηελ επξσπατθή 

θνηλφηεηα κε ηελ ππνγξαθή πνιιψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπλζεθψλ, έθαλε ην αιβαληθφ 

θξάηνο λα δερζεί θαη λα εθαξκφζεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα αηηήκαηα. πγθεθξηκέλα, 

ην 1998, ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Πιαηζίνπ θαη ηεο δηκεξνχο πκθσλίαο Διιάδαο 

θαη Αιβαλίαο θαηνρχξσζε νπζηαζηηθά ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ζηνπο καζεηέο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη αληίζηνηρα ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο ζηνπο Αιβαλνχο ηεο Διιάδαο. εκαληηθφηαηε επίζεο θξίλεηαη ε 

αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ Σηξάλσλ, Αξγπξνθάζηξνπ, Ησαλλίλσλ 

θαη Αζελψλ φζνλ αθνξά ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο αιβαληθήο 

αληίζηνηρα.  

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο φπσο δηακνξθψζεθε κέρξη θαη 

ζήκεξα πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. 

Ζ αιβαληθή δηδάζθεηαη σο μέλε γιψζζα γηα κία δηδαθηηθή ψξα θάζε κέξα απφ ηε 

δεπηέξα ηάμε ελψ ζηελ πξψηε ηάμε δηδάζθεηαη θαηά ην δεχηεξν εμάκελν.  

 

 

 

 

 

 

17
  Βι. Βνχξε, . & Μαληά, Δ., Από ηε δσή ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ. 68. 
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Απφ ην πξφγξακκα παηδείαο Αξγπξνθάζηξνπ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2011-2012, δηδάζθεηαη ζηα ειιεληθά ην κάζεκα ηεο γιψζζαο, ηεο Βηνινγίαο θαη 

Αγσγήο Τγείαο, ηεο Γελέηεηξαο, ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Ηζηνξίαο ηεο 

Διιάδαο, ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αγσγήο
18

. Δπηπιένλ, ε 

ειιεληθή μεθηλά λα δηδάζθεηαη θαη ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο ηνπ ζρνιείνπ ελψ ην 

2005, ζηα νθηψ ρξφληα εθπαίδεπζεο πξνζηίζεηαη θαη έλαο αθφκε ρξφλνο. 

   Δλ νιίγνηο, απφ ην 1991 θαη έπεηηα, ζπλέβεζαλ πνιιέο επλντθέο αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ηεο Αιβαλίαο, ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο. 

αθψο, ππάξρεη πάληνηε κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ, ηεο θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εγρεηξηδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ε θακία πεξίπησζε, 

δελ πξέπεη λα μερλά θαλείο φηη ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηελ 

ειιεληθή θαη ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε δελ είλαη πάληνηε θαηαηνπηζηηθά. Τπάξρνπλ, 

φπσο είλαη πξνθαλέο, πνιιέο απνθιίζεηο θαη δηαθνξέο θαη σο εθ ηνχηνπ, ε εηθφλα δελ 

κπνξεί λα είλαη πιήξσο δηακνξθσκέλε.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
  Βι. Μπαξνχηα- Ξέξξα, Κ., Ζ παηδεία ζηνλ ρψξν ηεο εζληθήο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο απφ ηελ ίδξπζε 

ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα, φ.π., ζ. 8. 

 

 



15 
 

1.4. Σα βηβιία ηεο Γιώζζαο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο  

    

   Γηα ηε δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζπλνιηθά, θαη εηδηθφηεξα γηα απηή πνπ πξννξίδεηαη 

γηα ηηο κεηνλφηεηεο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αλέθαζελ απνηεινχζαλ αθξνγσληαίν ιίζν. 

Κη απηφ ζπλέβαηλε θαη εμαθνινπζεί λα ζπκβαίλεη θαζψο νη καζεηέο ησλ κεηνλνηήησλ 

αδπλαηνχλ πνιιέο θνξέο λα πξνκεζεπηνχλ ζπκπιεξσηηθφ πιηθφ ή εμσζρνιηθά βηβιία 

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ νπζηαζηηθή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο
19

. ηελ πεξίπησζε 

ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο σζηφζν, απνηεινχζαλ παξάιιεια θαη έλα 

απφ ηα πιένλ βαζηθά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επεξέαδε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  

   Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη κέρξη ην 1944, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ε εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο 

Αιβαλίαο βξηζθφηαλ ζε κία κάιινλ απξνζδηφξηζηε θαηάζηαζε. Απηφ βέβαηα, 

ζπλεπάγεηαη δπζθνιία ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

θπζηθά, ηελ εχξεζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Απφ ην 1944 θαη κέρξη ην 1952 δηδάζθνληαλ 

ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ 1930 θαη ηνπ 1940, ιφγσ έιιεηςεο βηβιίσλ ζηελ 

Αιβαλία
20

. χκθσλα κε ηνλ Κσθφ(1994), φπσο επηζεκαίλεη ε Βνχξε, ζε απηά 

πεξηιακβάλνληαλ αξθεηέο αλαθνξέο ζην ειιεληθφ έζλνο θαη ηελ ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο
21

. Με ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ηφζν ε εθπαίδεπζε 

φζν θαη ηα εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ είραλ έληνλν αλζειιεληθφ ραξαθηήξα. 

Μάιηζηα, ζηα αλαγλσζηηθά βηβιία ηεο πεξηφδνπ θπξηαξρνχλ ζπλζήκαηα ππέξ ηνπ 

αιβαληθνχ θξάηνπο θαη ηνπ θφκκαηνο ελψ απνζησπάηαη νηηδήπνηε ειιεληθφ θαη 

ρξηζηηαληθφ
22

. 

 

 

 

 

19
 Βι. Καςάιεο, Γ.Γ., Η εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο: Σρνιηθά εγρεηξίδηα 

,γισζζηθή επηκόξθσζε, πξννπηηθή, εθδφζεηο: Gutenberg, Αζήλα,1996,ζ. 18. 

20
  Βι. Βεξέκεο, Θ., & Κνπινπκπήο, Θ., & Νηθνιαθφπνπινο, Ζ., Ο ειιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο, φ.π., ζ. 

198. 

21
  Βι. Βνχξε, ., & Καςάιεο, Γ.Γ., Ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ. 52. 

22
  Βι. Βνχξε, ., & Καςάιεο, Γ.Γ., Ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ. 85. 
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Σα βηβιία ηεο γιψζζαο ήηαλ γξακκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα αιιά πξνζαξκνζκέλα 

ζην αιβαληθφ πξφγξακκα. Απφ ην 1970 ε θαηάζηαζε αιιάδεη θαη ηα βηβιία ηεο 

γιψζζαο εθηφο απφ ην Αιθαβεηάξην, ηε Γξακκαηηθή θαη ην πληαθηηθφ απνηεινχλ 

κεηαθξάζεηο απφ ηα αληίζηνηρα αιβαληθά βηβιία. πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη 

ν Καςάιεο, ζηα βηβιία ηεο γιψζζαο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο αλήθαλ ηα 

«Αλαγλσζηηθά» ηνπ πξψηνπ ηεηξάρξνλνπ θχθινπ, ε «Αλζνινγία» ή ηα «Λνγνηερληθά 

Αλαγλψζκαηα», νη Γξακκαηηθέο φισλ ησλ ηάμεσλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ην 

πληαθηηθφ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ζρνιείνπ
23

.  

   Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990 ε εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο άξρηζε λα απνθηά 

κηα νξηζκέλε κνξθή πνπ δηαηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο κέρξη θαη ζήκεξα. Απηφ 

θπζηθά, είρε αληίθηππν θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Σν 1996-1997 θπθινθφξεζαλ 

θαηλνχξηα. Καηά γεληθή νκνινγία, αθνινπζνχζαλ ηε θηινζνθία ησλ ειιεληθψλ 

βηβιίσλ. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηα γισζζηθά βηβιία, ηα Αλαγλσζηηθά 

πεξηιάκβαλαλ θείκελα ησλ αιβαληθψλ εγρεηξηδίσλ ζε κεηάθξαζε
24

. Ωζηφζν, ζην 

Αιθαβεηάξην θαη ζηε ζεηξά βηβιίσλ ηεο γξακκαηηθήο πνπ θέξνπλ ζπλνιηθά ηνλ ηίηιν 

«Διιεληθή Γιψζζα», ππάξρνπλ θείκελα πνπ έρνπλ γξαθεί θαηεπζείαλ ζηελ ειιεληθή. 

Σν έξγν Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ θαη δε ησλ ζχγρξνλσλ απνπζηάδεη απφ απηά ηα 

βηβιία. Σα Αλαγλσζηηθά κνηάδνπλ λα επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο 

δεμηφηεηαο κέζα απφ ηελ αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδν. Βέβαηα, ηα θείκελα πνπ 

παξαηίζεληαη δελ πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ επηζπκεηφ ζθνπφ
24

. Σν γισζζηθφ επίπεδν πνπ 

έρνπλ ηα βηβιία απηά κνηάδεη αξθεηά ρακειφ θαζφηη απνπζηάδεη ε ζαθήλεηα θαη ε 

αθξίβεηα ζηε δηαηχπσζε. Φαίλεηαη λα έρεη πξνζαξκνζηεί ν πξνθνξηθφο ιφγνο ζηνλ 

γξαπηφ κε ηελ κεηάθξαζε ηνπηθψλ ηδησκαηηθψλ εθθξάζεσλ. Δπηπιένλ, νη εξσηήζεηο 

πνπ αθνινπζνχλ θάζε θείκελν ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηε κλήκε ησλ καζεηψλ ̇ «δε 

βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αλώηεξσλ πλεπκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ καζεηώλ»
24

. Ωο 

πξνο ην πεξηερφκελν, ηα γισζζηθά εγρεηξίδηα δηαθξίλνληαη γηα ηνλ έληνλν δηδαθηηζκφ 

ηνπο θαη επηπιένλ, γηα ηηο πάκπνιιεο αλαθνξέο ζηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηνπ 

αιβαληθνχ ιανχ. 

    

 

 

23
  Βι. Βνχξε, ., & Καςάιεο, Γ.Γ., Ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία, φ.π., ζ. 86. 

24
  Βι. Καςάιεο, Γ.Γ., Η εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο: Σρνιηθά εγρεηξίδηα 

,γισζζηθή επηκόξθσζε, πξννπηηθή ,φ.π., ζ. 18-19 θαη 23. 
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Σν γισζζηθφ κάζεκα γεληθά, δηδαζθφηαλ ζηελ νιφηεηά ηνπ. Αληηκεησπηδφηαλ εληαία 

κε ηελ παξάιιειε εθκάζεζε αλάγλσζεο, νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθήο θαη έθζεζεο. 

Παξφι’ απηά, ηα πξνβιήκαηα πνπ επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ, θαζηζηνχλ άκεζε ηελ 

αλάγθε γηα ζπγγξαθή λέσλ βηβιίσλ γιψζζαο ή ελαιιαθηηθά ηε δηάζεζε 

ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

2. Παξνπζίαζε ηεο ζεηξάο βηβιίσλ ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ 

 

2.1. Δηζαγσγηθά γηα ηε ζεηξά βηβιίσλ ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ γηα ηα ζρνιεία 

ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο 

 

   Σα βηβιία «Ζ Γιψζζα καο 1- 9» θαζψο θαη ηα βηβιία ηεο Γιψζζαο γηα ηελ Α΄, Β΄, 

Γ΄ Λπθείνπ ζπληζηνχλ απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Διιελφγισζζε Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζηε 

Γηαζπνξά». Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε(Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο, θαη πινπνηήζεθε απφ ην 

«Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. Σν πξφγξακκα ζην ζχλνιφ ηνπ δηήξθεζε ηξία έηε. Ξεθίλεζε ζηηο 4 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 2014. πλνιηθά, 

ν πξσηεχνληαο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε θαη ε αλαβάζκηζε ηεο 

ειιελνκάζεηαο ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο
25

.  

 

 

 

 

 

 

 

25
  Βι. Υαηδεδάθε, Α.,  Διιελφγισζζε Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά, 

7
th

 International Conference in Open and Distance Learning, Αζήλα, 2013, ζ. 4. 
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   Αληίζηνηρα, απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ξφινο ησλ βηβιίσλ ηεο Γιψζζαο πνπ 

ζπληάρζεθαλ γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο. Λεηηνπξγνχλ σο εθ ηνχηνπ, 

σο ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζηα επίζεκα εγρεηξίδηα κε ζθνπφ λα εκπινπηίζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα εθζπγρξνλίζεη ηηο κεζφδνπο ηνπ κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη φζνλ αθνξά ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηελ πηζαλή εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηα Αλψηεξα 

Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη κία φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε 

πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο θαη αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ ηφζν ησλ βηβιίσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη απηψλ ηνπ καζεηή.  

 

2.2. Μειέηε ηεο ζεηξάο «Η Γιώζζαο καο 1 έσο 6» 

 

2.2.1. Η Γιώζζα καο 1  

 

   Σν εγρεηξίδην « Ζ γιψζζα καο 1» απνηειείηαη απφ 112 ζειίδεο θαη έρεη δηαζηάζεηο 

22 Υ 27. Πξννξίδεηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα καζεηέο ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ.  Σν 

εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ είλαη εηθνλνγξαθεκέλν κε έληνλα ρξψκαηα φπσο  θαη ην ίδην 

ζην ζχλνιφ ηνπ. Σελ επηκέιεηά ηεο έρεη αλαιάβεη ε Γθνληνχ Διέλε θαη ν Κέιιεο 

Αληψληνο.H γξακκαηνζεηξά δηαβάδεηαη εχθνια. Σα γξάκκαηα είλαη αξθεηά κεγάια 

θαη ζπλνιηθά ην θείκελν είλαη πξνζηηφ θαη επαλάγλσζην ζηνλ λεαξφ αλαγλψζηε. 

Ξεθηλά κε ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ θαη κε πξνηάζεηο πξνο ζπκπιήξσζε γηα ην φλνκά 

ηνπο, ηνπο θίινπο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη ήξσεο 

ηνπ βηβιίνπ, ηα «πεηξαρηήξηα», ε Νίλα, ν Αξζνχξνο, ε Ναλά, ν Νίθνο, ην 

Αβγνηάξαρν, ν Θχκηνο, ε Λνπθνπκαδέληα, ν Ξεξφιαο θαη ε Γισζζνχ.  

   Μεηά ην αλαγλσξηζηηθφ κάζεκα, αξρίδεη ην θπξίσο κέξνο ηνπ βηβιίνπ. 

Απεπζπλφκελν ζε καζεηέο Α΄ Γεκνηηθνχ, δηδάζθνληαη ηα γξάκκαηα κε ηε ζεηξά. 

Πξνεγείηαη έλα κηθξφ εηθνλνγξαθεκέλν θείκελν θαη έπνληαη κηθξέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηφζν αηνκηθέο φζν θαη νκαδηθέο. ε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη δξαζηεξηφηεηεο πξψηεο 

γξαθήο, δσγξαθηθήο, ζθέςεο θαη αθξφαζεο κε έκθαζε ζηελ εθκάζεζε θάζε 

γξάκκαηνο ηεο αιθαβήηνπ μερσξηζηά θαη έπεηηα ζε θάζε ζπλδπαζκφ δηςήθησλ 

θζφγγσλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ην παηρλίδη «φλνκα, δψν, πξάγκα», ζθεηο κε 

δηαιφγνπο, δξαζηεξηφηεηεο θνιάδ θαη αληηζηνίρηζε ιέμεσλ κε εηθφλεο. Παξάιιεια κε 

ηελ εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ βεβαίσο, γίλεηαη αλάιπζε θαη άιισλ γξακκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ φπσο ησλ θηεηηθψλ αλησλπκηψλ θαη ησλ δχν αξηζκψλ, ηνπ εληθνχ θαη 
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ηνπ πιεζπληηθνχ.  ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, παξαηίζεηαη κε ηε κνξθή παξαξηήκαηνο 

«Σν εκεξνιφγην ηνπ κήλα» πνπ πεξηιακβάλεη ηξηάληα έλα ζχληνκα θείκελα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αθνξκή γηα παηρλίδη θαη δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο ηάμεο κε 

ηε αξσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

   Δκβαζχλνληαο ζην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, είλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη 

ήδε απφ ηελ πξψηε ελφηεηα εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζηελ Αιβαλία, ζε πφιεηο ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ φπσο ην Αξγπξφθαζηξν θαη ζπλάιιεια ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. 

Πξνηείλεηαη ε αθξφαζε παξακπζηψλ θαη απφ ηηο δχν ρψξεο (ιατθά παξακχζηα απφ 

ηελ Αιβαλία θαη κχζνη ηεο αξραίαο Διιάδαο).  

   Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξέο κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο 

Γιψζζαο γηα ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ ζηελ Διιάδα. ζνλ αθνξά ζηελ έθηαζε ησλ 

θεηκέλσλ πνπ παξαηίζεληαη ζα ιέγακε φηη ην βηβιίν ηεο κεηνλφηεηαο πεξηιακβάλεη πην 

καθξνζθειή θείκελα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ δχν βηβιίσλ νκνηάδνπλ ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο. Ζ πην ζεκαληηθή πηζαλψο δηαθνξά είλαη φηη ηα γξάκκαηα δε δηδάζθνληαη 

κε ηελ ίδηα ζεηξά. ην εγρεηξίδην πνπ κειεηάηαη, ηα γξάκκαηα δηδάζθνληαη κε ηε 

ζεηξά ηεο αιθαβήηνπ ελψ ζην άιιν αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή ζεηξά αλάινγε κε ηε 

εκθάληζε ηνπο ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο απηήο ηεο ηάμεο. Ωο πξνο 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηε δηδαθηέα χιε, ηα δχν εγρεηξίδηα δελ παξνπζηάδνπλ αηζζεηέο 

δηαθνξέο.  

 

2.2.2. Η Γιώζζα καο 2 

 

   Σν βηβιίν απηφ έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ην πξψην βηβιίν ηεο γιψζζαο πνπ 

κειεηήζεθε πξνεγνπκέλσο θαη αθνινπζεί ηηο ίδηεο ζπληαγέο εηθνλνγξάθεζεο ηφζν 

φζνλ αθνξά ζηα ρξψκαηα φζν θαη ζην χθνο. Πεξηέρεη πέληε καθξνζθειείο ελφηεηεο  

πνηθίισλ ζεκάησλ. Ξεθηλά κε κία ελφηεηα ππελζχκηζεο φζσλ δηδάρζεθαλ ζηελ Α΄ 

Γεκνηηθνχ. ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εηθνλίδεηαη κία πνιχ γλψξηκε εηθφλα απφ ην 

πξψην αιθαβεηάξη ηνπ 1949 θαη έπεηαη έλα πνίεκα ηεο Θέηεο Υνξηηάηε κε ζέκα ηα 

γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη είθνζη ηέζζεξα νιηγφζηηρα 

πνηήκαηα ζηα νπνία παξαιείπνληαη κεξηθά γξάκκαηα πνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ κλεκνλεχνληαο ηνπο θαλφλεο ηεο νξζνγξαθίαο πνπ έρνπλ δηδαρζεί. 

Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ θαη αηλίγκαηα πξνο ζθέςε θαη ηέξςε. ηηο επφκελεο ζειίδεο 

απηήο ηεο ελφηεηαο ππάξρνπλ ζχληνκα θείκελα κε έκθαζε ζηνπο δηθζφγγνπο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο δσγξαθηθήο, γξαθήο θαη αλάγλσζεο.  
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   Ζ δεχηεξε ελφηεηα «Πίζσ ζην ζρνιείν» εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ χιε ηεο Β΄ 

Γεκνηηθνχ. Έλα πνίεκα ηεο Μπισλά αλνίγεη ην κάζεκα. Αθνινπζνχλ εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο θαη κία άζθεζε- δξαζηεξηφηεηα. Παξφκνην κνηίβν αθνινπζεί θαη ε 

ππφινηπε ελφηεηα (πνίεκα-εξσηήζεηο θαηαλφεζεο- δξαζηεξηφηεηεο). Πξνο ην ηέινο 

ηεο, νη καζεηέο θαινχληαη λα κάζνπλ λα πεξηγξάθνπλ ηε δηαδξνκή πξνο ην ζρνιείν 

θαη ηελ ηάμε ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπηθά επηξξήκαηα θαη εκπινπηίδνληαο ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο κε επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο.  

   Ζ ηξίηε ελφηεηα νλνκάδεηαη «Ζ δσή ζηελ νηθνγέλεηα». Πξνεγνχληαη πνηήκαηα θαη 

θείκελα, έπνληαη εξσηήζεηο θαη κεηά δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πξψηε αλαπαξηζηάηαη έλα 

νηθνγελεηαθφ δέληξν ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηα παηδηά θαη ζηε δεχηεξε 

πξνηάζεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Έπεηηα, ην ελδηαθέξνλ 

εζηηάδεηαη ζηα ζπίηηα. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα πεξηγξάθνπλ ην ζπίηη ηνπο θαη ην 

δσκάηηφ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια επίζεηα. πλνιηθά, νη αζθήζεηο 

απνζθνπνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο πεξηγξαθήο ρψξσλ, ηνπνζεζηψλ θαη ελεξγεηψλ θαη 

ζπλάιιεια ζηελ εθκάζεζε επηζέησλ θαη επηξξεκάησλ. Σα ξνχρα, ηα ρξψκαηα, ηα 

θαγεηά, νη γηνξηέο θαη ηα γελέζιηα απνηεινχλ επίζεο ζέκαηα πξνο δηδαζθαιία γηα ηα 

νπνία πξνζθέξνληαη πνηθίιεο αζθήζεηο γξαθήο θαη ζχλζεζεο κηθξψλ θεηκέλσλ.  

   Ζ επφκελε ελφηεηα νλνκάδεηαη «Παηδί θαη Φχζε». Ζ θηινζνθία ηεο είλαη ίδηα κε 

ηηο πξνεγνχκελεο. Πξνεγείηαη ην θείκελν, αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο πνπ ην 

«μεθιεηδψλνπλ» θαη ηέινο, νη αζθήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο. Οη επνρέο, νη κήλεο, 

ηα θαηξηθά θαηλφκελα θαζψο θαη ηα θαηνηθίδηα δψα ζπληζηνχλ βαζηθά ζέκαηα. 

   Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ θέξεη ην φλνκα «Φαληαζηηθφο 

Κφζκνο». Αξρίδεη κε έλα πνίεκα πνπ θέξλεη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο έλα βήκα 

πην θνληά ζηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. πλερίδεη κε ην θιαζηθφ κνηίβν «θείκελν- 

εξσηήζεηο- δξαζηεξηφηεηεο». Παξαηίζεληαη θάπνηα απνζπάζκαηα παξακπζηψλ 

γλσζηψλ ζπγγξαθέσλ φπσο ηνπ Ρνληάξη, ηεο θνπειίηνπ θαη ηνπ Μαθξή θαη πνιιψλ 

άιισλ θαηαμησκέλσλ δεκηνπξγψλ. Παξάιιεια, ππάξρνπλ κεξηθέο εηθφλεο πξνο 

αλάιπζε. Καηά θχξην ιφγν, νη δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνπλ ζηε ζχλζεζε θαη ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ. Δλ νιίγνηο, ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά 

ζην επίζεκν βηβιίν ηεο γιψζζαο εθπιεξψλεη θαη εληζρχεη πιήξσο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

γισζζηθήο δπλακηθήο ηνπ καζεηή κέζα απφ πιεζψξα αζθήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ.  
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2.2.3. Η Γιώζζα καο 3 

 

   Σν εγρεηξίδην «Ζ γιψζζα καο 3» ιεηηνπξγεί φπσο έρεη πξναλαθεξζεί σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζην επίζεκν βηβιίν ηεο Γιψζζαο γηα ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ. 

Αθνινπζεί ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ βηβιίσλ ηφζν σο 

πξνο ηηο δηαζηάζεηο φζν θαη σο πξνο ην εμψθπιιν θαη ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπ. Σν 

βηβιίν απνηειείηαη απφ πέληε κεγάιεο ελφηεηεο. Οη πξψηεο ζειίδεο είλαη 

αλαγλσξηζηηθέο γηα ηνπο καζεηέο θαη πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο γηα ην φλνκα, ηελ 

θαηαγσγή θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  

   Ζ πξψηε ελφηεηα, «Ζ δσή ζην ζρνιείν» έρεη ελλέα θείκελα ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

Αθνινπζεί ηε ζπλήζε δνκή θαηά ηελ νπνία πξνεγείηαη ην θείκελν, έπνληαη νη 

εξσηήζεηο «μεθιεηδψκαηφο» ηνπ θαη ηέινο έξρνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο πξψηεο ελφηεηαο αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαηά 

ηηο ψξεο ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζχλζεζε θηιηθψλ επηζηνιψλ, ην εκεξνιφγην, ηηο θξάζεηο 

έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη θπξίσο ζεβαζκνχ.  

   Ζ δεχηεξε ελφηεηα έρεη ην φλνκα «Ο θφζκνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» θαη 

πεξηιακβάλεη θη απηή ελλέα θείκελα. Ξεθηλά κε αζθήζεηο εθκάζεζεο ησλ αηζζήζεσλ 

θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, κε θξάζεηο πνπ θαλεξψλνπλ αγάπε, ζεβαζκφ, θαθία, ζπκφ, 

ιχπε, ζπγγλψκε. πλάιιεια, παξαηίζεληαη θαη κεξηθέο εηθφλεο πνπ δηαηίζεληαη γηα 

παξαηήξεζε, πεξηγξαθή θαη αλάιπζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελφηεηαο απηήο 

ζηνρεχνπλ εθηφο απφ ηε ζχλζεζε πξνηάζεσλ θαη θεηκέλσλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαληαζίαο θαη ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη επηπιένλ, απνζθνπνχλ ζην λα ηνπο 

δψζνπλ καζήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη λα ηνπο θάλνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο.  

   Ζ επφκελε ελφηεηα «Σα Παηρλίδηα κνπ» πεξηιακβάλεη δψδεθα μερσξηζηά θείκελα 

θαη πνηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηρλίδηα θαη ηελ αγάπε ησλ παηδηψλ γηα απηά. Μεηά 

ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηνπο ίδηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ νη καζεηέο θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ κε ηνπο 

θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, λα δσγξαθίζνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο παηρλίδη, λα 

παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο θαη λα κηιήζνπλ γη απηέο, λα γξάςνπλ πξνηάζεηο θαη 

ζχληνκα θείκελα γηα ηα παηρλίδηα ηνπο, λα ιχζνπλ θξππηφιεμα ,λα κάζνπλ ηα 

αζιήκαηα θαη λα κηιήζνπλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο(δηάβαζκα, ηειεφξαζε, 

κνπζηθή, άζιεζε). πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ην ίδην θαη ζε απηή 
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παξαηίζεληαη πνηήκαηα θαη απνζπάζκαηα απφ γλσζηνχο ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο, ηνπ 

Μνξφλη, ηνπ Ρψηα, ηεο Υαηδεληθνιάνπ, ηεο Υνξηηάηε, ηνπ Βειαιίδε θαη πνιιψλ 

άιισλ.  

   ηε ζπλέρεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ, ε ελφηεηα «Γηνξηάδνπκε» πεξηιακβάλεη ηηο πην 

ζεκαληηθέο γηνξηέο ηνπ έηνπο θαη ηα αληίζηνηρα θείκελα πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο 

λα ηηο κάζνπλ θαη λα ηηο θαηαλνήζνπλ. Ξεθηλά κε ηελ γηνξηή ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ θαη 

ζπλερίδεη κε απηή ηεο 17
εο

 Ννέκβξε, κε ηα Υξηζηνχγελλα θαη ηελ Πξσηνρξνληά, κε 

ηηο Απφθξηεο θαη ηελ Καζαξή Γεπηέξα, κε ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ θαη ηειεηψλεη κε ην 

Πάζρα. Σα θείκελα θαη ηα πνηήκαηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ ελφηεηα ραξαθηεξίδνληαη γηα 

ηνλ πιεξνθνξηαθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηε ρηνπκνξηζηηθή ηνπο δηάζεζε. Ζ δηαθνξά 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη φηη δελ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο νχηε 

αζθήζεηο γηα ηνπο καζεηέο.  

   Ζ ηειεπηαία ελφηεηα «Εήησ ην θαινθαίξη», φπσο είλαη πξνθαλέο, θαισζνξίδεη ηνπο 

καζεηέο ζηελ επνρή ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ζηηο δηαθνπέο. Σξία αλάιαθξα θείκελα 

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο. Οη αζθήζεηο θαη νη εξσηήζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Μάιηζηα, 

εζηηάδνπλ ζηε δσγξαθηθή, ζηελ επίιπζε ζηαπξνιέμσλ θαη παξάιιεια ππάξρνπλ 

ειάρηζηεο αζθήζεηο γξαθήο πξνηάζεσλ θαη θεηκέλσλ.  

 

2.2.4. Η Γιώζζα καο 4 

 

   Σν ηέηαξην θαηά ζεηξά εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη 

έρεη ηα ίδηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ηξία πξνεγνχκελα ηεχρε. Πεξηιακβάλεη 

νθηψ μερσξηζηέο ελφηεηεο. Κηλείηαη ζηελ ίδηα ινγηθή κε ηα ππφινηπα βηβιία ηφζν 

φζνλ αθνξά ζηε δνκή ησλ ελνηήησλ φζν θαη ζην πεξηερφκελν ηνπο, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα παξαηηζέκελα θείκελα. Ζ πξψηε ελφηεηα νλνκάδεηαη «Έλα 

αιιηψηηθν ζρνιείν» θαη εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην ζρνιηθφ έηνο κε έλα πνίεκα πνπ 

ζπκίδεη ζάιαζζα θαη θαινθαίξη. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

εμηζηνξήζνπλ ηελ δηθή ηνπο πεξηπέηεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπνζεηψληαο ηε 

ρσξνρξνληθά θαη πεξηγξάθνληάο ηελ φζν ην δπλαηφλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

Μάιηζηα, δίλεηαη ζπκβνπιή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ξήκαηα ζε ρξφλνπο ηζηνξηθνχο 

θαη θξάζεηο πνπ δειψλνπλ ρξφλν. ηε ζπλέρεηα, έλα απφζπαζκα απφ ηνλ 

«Σξηγσλνςαξνχιε» ηνπ Ζιηφπνπινπ εμεγεί ηνλ ηίηιν ηεο ελφηεηαο θαη εηζάγεη ηνλ 

φξν ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Οθηψ αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πιαηζηψλνπλ ην 

απφζπαζκα θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπ. ε 
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απηέο ηα παηδηά θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ ηνπο ήξσεο, λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη λα θαληαζηνχλ ηε ζπλέρεηα ηνπ βηβιίνπ. Δηθάδεηαη φηη ηέηνηνπ 

ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

θηιαλαγλσζίαο δείρλνληαο ζηνπο καζεηέο ηνλ θφζκν ηεο ινγνηερλίαο. ην ηέινο ηεο 

πξψηεο απηήο ελφηεηαο παξαηίζεληαη έλα πνίεκα ηεο Θέηεο Υνξηηάηε κε ζέκα ηα 

παηρλίδηα θαη σο εθ ηνχηνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ νη καζεηέο 

πεξηγξάθνπλ αγαπεκέλα ηνπο παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ζηελ απιή ζπλδπάδνληαο ηα 

θείκελα πνπ πξνεγήζεθαλ.  

   Ζ επφκελε ελφηεηα, νη «Οη ηέζζεξηο επνρέο» ζθνπφ έρεη ηελ εθκάζεζε ησλ επνρψλ 

θαη ησλ κελψλ. Οη πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα 

παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο επνρέο, λα ηηο γξάςνπλ θαη λα 

δσγξαθίζνπλ νη ίδηνη. Έπεηηα, νη επνρέο παξνπζηάδνληαη κε ηα θαηάιιεια πνηήκαηα 

θαη εηθφλεο κία κία μερσξηζηά. Παξάιιεια, δηαηίζεληαη θαη νη αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο. Ζ ηξίηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

αηζζήζεηο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα κάζνπλ πνηεο είλαη νη πέληε αηζζήζεηο θαζψο θαη 

ηα φξγαλα ησλ αηζζήζεσλ. πλάιιεια, θαηαλννχλ ηηο φκνξθεο θαη ηηο άζρεκεο 

κπξσδηέο, ηηο αικπξέο, ηηο γιπθέο, ηηο πηθξέο θαη ηηο μηλέο γεχζεηο, ηηο δηάθνξεο πθέο 

θαη θπζηθά ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ νξγή, ηνλ ζπκφ, ηελ επηπρία, ηελ εξεκία, ηε ληξνπή 

θαη πνιιά άιια. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη δηάθνξα θείκελα θαη πνηήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηα ρξψκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ.  

   Ζ ηέηαξηε ελφηεηα κε ηνλ ηίηιν «Κφθθηλε Κισζηή Γεκέλε» πξντδεάδεη καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθφ γηα ην πεξηερφκελφ ηεο. Οη κχζνη, νη παξακπζηαθέο ηζηνξίεο, ηα 

αηλίγκαηα θαη νη παξνηκίεο ηελ ζπλαπνηεινχλ. Σν πξψην παξακχζη πξνέξρεηαη απφ  

ην πξψην κέξνο ηνπ Αλζνινγίνπ γηα ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ θαη είλαη έξγν ηεο 

Γαιάηεηαο Καδαληδάθε. Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ππάξρνπλ εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ησλ ζπγγξαθηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ. Καηφπηλ, παξαηίζεηαη έλαο κχζνο ηνπ Αηζψπνπ, «Ο δεηιφο 

θπλεγφο θαη ν μπινθφπνο» θη έλα κηθξφ θφκηθ θαη ηέινο κεξηθέο παξνηκίεο, αηλίγκαηα 

θαη γισζζνδέηεο. Παξάιιεια βέβαηα κε απηά, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπο δεηνχλ λα αλαδεηήζνπλ λέεο παξνηκίεο, λα επηιχζνπλ ηα 

αηλίγκαηα θαη λα εμνηθεησζνχλ ελ νιίγνηο κε ηνλ θφζκν ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ 

κχζνπ.  

   «Παξακχζηα κε πιαηχ ρακφγειν» είλαη ην φλνκα ηεο επφκελεο ελφηεηαο απηνχ ηνπ 

εγρεηξηδίνπ. ε απηήλ ππάξρνπλ απνζπάζκαηα παξακπζηψλ θαη πνηεκάησλ ηνπ 
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Ρνληάξη, ηεο Υνξηηάηε θαη άιισλ ζπγγξαθέσλ. Σαπηφρξνλα, δίλεηαη ε επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ ηηο ηζηνξίεο ζπλζέηνληαο ζχληνκα θείκελα, 

δσγξαθίδνληαο ραξαθηήξεο θαη δηεγνχκελνη θαληαζηηθέο πεξηπέηεηεο θαη ηζηνξίεο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ βηβιίνπ, ε ελφηεηα, «Οη θίινη καο ηα δψα», επηδηψθεη λα 

δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα ζηνξγήο θαη αγάπεο γηα ηα δψα. Οη καζεηέο απφ ηελ αξρή 

ηεο αθφκε, απαληνχλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην αγαπεκέλν ηνπο δψν, βξίζθνπλ 

θσηνγξαθίεο θαη δσγξαθηέο γη απηφ θαη πεξηγξάθνπλ ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ καδί 

ηνπ. Μαζαίλνπλ γηα ηα θαηνηθίδηα θαη ηα άγξηα δψα, γηα απηά πνπ θηλδπλεχνπλ ππφ 

εμαθάληζε θαη γη απηά πνπ δέρνληαη θαθή κεηαρείξηζε.  

   Ζ έβδνκε ελφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηα παηρλίδηα ηνπ θφζκνπ, ηα αηνκηθά, ηα νκαδηθά, 

ηα θαληαζηηθά, ηα κνπζηθά, ηα ζεαηξηθά θαη βεβαίσο ηα παηρλίδηα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο 

απιήο. Παξνπζηάδνληαη γλσζηά παηρλίδηα φπσο ν κνιπβέληνο ζηξαηηψηεο, ε ηαηλία 

Toy Story ζηελ νπνία ηα παηρλίδηα δσληαλεχνπλ, ηα κνπζηθά φξγαλα θαζψο θαη έλα 

παηρλίδη γηα ηελ απιή ή γηα εμσηεξηθφ ρψξν. ην ηέινο ηνπ εγρεηξηδίνπ, γίλεηαη πάιη 

αλαθνξά ζηηο γηνξηέο ηνπ έηνπο κε έκθαζε ζην Πάζρα θαη ζηε Μεγάιε Δβδνκάδα.   

    

2.2.5. Η Γιώζζα καο 5 

 

   Γηα ηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ ην ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο ελφο αμηφινγνπ θαη ρξήζηκνπ εγρεηξηδίνπ γηα ηε γιψζζα. 

Αθνινπζψληαο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ίδηα δνκή κε ηα πξνεγνχκελα ηεχρε 

ζπληζηά έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή. Απνηειείηαη 

απφ νθηψ δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο. Ζ «Πξψηε Μέξα ζην ρνιείν» πεξηιακβάλεη ηξία 

ζχληνκα θείκελα. ην πξψην θαηαγξάθεηαη ε «Ηζηνξία ηεο Αξηφιαο» ε νπνία είλαη 

θείκελν ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο. Γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ, πξνηείλεηαη κία 

δξαζηεξηφηεηα- παηρλίδη ξφισλ ζην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαη λα ρσξηζηνχλ ζε 

νκάδεο θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Έπεηηα, ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ ξφισλ. θνπφο 

ηεο ηζηνξίαο είλαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ε πξφζθηεζε κίαο ζεηηθήο θαη δηαιιαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Αθνινπζεί ε ηζηνξία ηνπ Βχξσλα, έλα 

θείκελν ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ηνπ βηβιίνπ επίζεο. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο θεηκέλνπ θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. Ζ «Ηζηνξία ηνπ Μίιηνπ, ηεο 

Διέλεο θαη ηνπ Λψινπ» είλαη ε επφκελε. Πξνζθέξεηαη βήκα- βήκα κία 
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δξαζηεξηφηεηα κε ηε κνξθή ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη ζην ηέινο νη καζεηέο 

θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ θαη λα γξάςνπλ νη ίδηνη ηελ εκπεηξία ηνπο.  

   Ζ δεχηεξε ελφηεηα έρεη πεξηερφκελν ηελ νηθνγέλεηα θαη μεθηλά θαηεπζείαλ κε 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα πνπ 

παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα, ην έξγν ηνπ ηθειηψηε θαη λα απαληήζνπλ ζε αζθήζεηο θαη 

εξσηήζεηο ελψ ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα δσγξαθίζνπλ θαη λα γξάςνπλ έλα θείκελν γηα 

ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. Μεηά ην πξνθαηαξθηηθφ απηφ ζηάδην, παξαηίζεηαη ην 

παξαδνζηαθφ παξακχζη «Ζ επρή ηεο κάλαο» ην νπνίν αθνινπζνχλ εξσηήζεηο θαη 

αζθήζεηο θαηαλφεζεο. Ζ δξακαηνπνίεζε, ε δσγξαθηθή, ε ζχλζεζε πξνηάζεσλ θαη 

θεηκέλσλ είλαη βαζηθά ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα κεξηθψλ πνηεκάησλ, 

λαλνπξηζκάησλ θαη θιαζηθψλ εηθαζηηθψλ επηηεπγκάησλ ηα παηδηά γξάθνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ νηθνγέλεηα ελψ παξάιιεια κε αθφξκεζε 

ηνπο πίλαθεο πνπ παξαθνινπζνχλ θαληάδνληαη ηζηνξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ απηέο θαη 

πνπ πηζαλφηαηα απνηέιεζαλ θίλεηξν γηα ηνλ δεκηνπξγφ.  

   «Υξψκαηα θαη πλαηζζήκαηα» είλαη ν ηίηινο ηεο επφκελεο ελφηεηαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζεκεησζεί φηη κνηάδεη αξθεηά κε ηελ πξνεγνχκελε δνκηθά θαζφηη 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο εηθφλεο θαη ιηγφηεξα θείκελα. Με έλαλ πίλαθα ηνπ 

Πηθάζν μεθηλά ε λεφηεηα. Αθνινπζεί ε θσηνγξαθία ηνπ δσγξάθνπ Υαηδεθπξηάθνπ- 

Γθίθα, θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ πεξηνρέο θαη πφιεηο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαζψο θαη 

δσγξαθηέο απφ ηε Υηκάξα θαη ην Αξγπξφθαζηξν. Βεβαίσο, αλάκεζά ηνπο ππάξρνπλ 

θαη αζθήζεηο γηα ηνπο καζεηέο θαη πιηθφ γηα εθκάζεζε. Έλα εηθνλνγξαθεκέλν 

θείκελν, κεξηθέο ιέμεηο απφ ην βαζηθφ ιεμηιφγην ζρεηηθά κε ηελ δσγξαθηθή, έλα 

παξαδνζηαθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη έλα παξακχζη παξάιιεια κε δξαζηεξηφηεηεο 

δσγξαθηθήο, επίιπζεο ζηαπξνιέμνπ θαη ζχλζεζεο πξνηάζεσλ, αλνίγνπλ ην δξφκν 

πξνο ηελ ηέρλε ζηνπο καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο.  

   Ζ ηέηαξηε ελφηεηα κε ηνλ ηίηιν «Σαμίδηα, θαη άιια ηαμίδηα!» επεμεξγάδεηαη εθηφο 

απφ ηα ηαμίδηα θαη ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ηε ζπλαλαζηξνθή κε αλζξψπνπο άιισλ 

ρσξψλ, ηε ζχληαμε επηζηνιήο, ηελ αιιεινγξαθία θαη ηα ηαμίδηα κε ηα δηάθνξα 

κεηαθνξηθά κέζα, ην αεξνπιάλν θαη ην πινίν. Αθνινπζεί ηε θηινζνθία ησλ άιισλ 

ελνηήησλ κε ηελ παξάιιειε παξάζεζε εηθφλσλ θαη θεηκέλσλ θαη θπζηθά, κε 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, ζπγγξαθήο θαζψο θαη αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελψλ, 

επίιπζεο ζηαπξνιέμσλ θαη δσγξαθηθήο. Μάιηζηα, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

νξγαλψλνπλ ηαμίδηα, λα βξίζθνπλ ηα αμηνζέαηα πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

θαη έξρνληαη ζε επαθή κε αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη επηζηνιέο. «Σν Παηρλίδη» είλαη ν 
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ηίηινο ηεο επφκελεο ελφηεηαο ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη πξαγκαηεχεηαη ηα παηρλίδηα αλά ηνλ 

θφζκν. Σν πξψην θείκελν είλαη έξγν ηεο Παπαδνπνχινπ πνπ εθδφζεθε απφ ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ην 1997 ζην πεξηνδηθφ «ην Παγψλη» θαη ην δεχηεξν πνπ 

παξαηίζεηαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ηνπ βηβιίνπ. Καη ηα δχν 

θείκελα ηα αθνινπζνχλ εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε απηά. Αηλίγκαηα, γισζζνδέηεο, 

παξνηκίεο θαη παηρληδφιεμα πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηελ ελφηεηα, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο 

λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη, λα θαληάδνληαη θαη ζπλάιιεια λα δηαζθεδάδνπλ ζε έλα 

πνιχηηκν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Σν ξήκα «παίδσ» ζην ηέινο, παξνπζηάδεηαη ζε φιεο 

ηηο κνξθέο ηνπ ζεκαζηνινγηθά ελψ παξάιιεια νη καζεηέο έξρνληαη ζε κία πξψηε 

επαθή κε ηηο έλλνηεο ηεο θπξηνιεμίαο θαη ηεο κεηαθνξάο.  

   Ζ έθηε ελφηεηα παίξλεη ην φλνκά ηεο απφ δχν εμαηξεηηθά παξακχζηα θαη θαιείηαη 

«Ο Μαξίλνο, ν θιφνπλ θαη νη ρξπζέο ζεξπαληίλεο». «Ο Μαξίλνο, ν θιφνπλ» ζπληζηά 

θείκελν ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κε ηελ παξάζεζε απηνχ ηνπ 

παξακπζηνχ ζην γισζζηθφ εγρεηξίδην δελ επηδηψθεηαη κφλν ε ηέξςε ηνπ λεαξνχ 

αλαγλψζηε θαη γηα απηφ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ λαη κελ 

κνηάδνπλ απιέο αιιά ελ ηνχηνηο, θαηνξζψλνπλ λα εμάςνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ηε γιψζζα. Σν ίδην βέβαηα, ζπκβαίλεη θαη κε ην δεχηεξν παξακχζη, «Οη 

Υξπζέο εξπαληίλεο», έξγν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά. Αξθεηά κεγαιχηεξν ζε έθηαζε 

απφ φια φζα πξνεγήζεθαλ ζην βηβιίν, επηδηψθεη λα θαηαδείμεη ηνλ πινχην ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο κε ηε ζχλζεζε ιέμεσλ θαη κε ηελ εθκάζεζε επηζέησλ. Σφζν ην 

ίδην ην θείκελν φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έπνληαη απνζθνπνχλ ζε απηφ. 

Δμάιινπ, ν Δπγέληνο Σξηβηδάο είλαη ηδαληθφο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ράξε 

ζηελ εθεπξεηηθφηεηά ηνπ σο πξνο ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο.  

   Βαζηθή ζεκαηηθή ηεο πξνηειεπηαίαο ελφηεηαο, «…Καη θαιή καο φξεμε!», είλαη ε 

δηαηξνθή. Παξάιιεια κε ηα δηάθνξα θαγεηά, παξνπζηάδνληαη ζπληαγέο, ζπκβνπιέο 

γηα πγηεηλή δηαηξνθή θαζψο θαη ε ηξνθηθή ππξακίδα. Οη καζεηέο θαινχληαη λα 

γξάςνπλ νη ίδηνη κία ζπληαγή ελδερνκέλσο βάδνληαο ηε θαληαζία ηνπο ζε δξάζε θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηε δηαηξνθή πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Ζ ηειεπηαία ελφηεηα έρεη άμνλα ηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε πνπ 

ζπληζηά θαη ηνλ ηίηιν ηεο. Πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα πνηήκαηα θαη ινγνηερληθά 

θείκελα παξά αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σα πξψηα αθνξνχλ ηα έζηκα θαη ηηο 

παξαδφζεηο καο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηα Υξηζηνχγελλα, 

πεξηγξάθεηαη ν ζηνιηζκφο ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ, ηα θάιαληα, ν Άγηνο 

Βαζίιεο θαη έπεηηα ην Πάζρα, ε ιακπάδα, ε λνλά, ηα απγά θαη ην παζραιηλφ αξλί. 
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Τπάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ρεηξνηερλίεο, εηθνλνγξαθεκέλα θείκελα, ζηαπξφιεμα θαη 

άιιεο επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

ηελ αληηιεθζνχλ ηελ παξάδνζε θαη ηελ θαηαγσγή ηνπο.   

 

2.2.6. Η Γιώζζα καο 6 

 

   Γηα ηελ η΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, ην ζπκπιεξσκαηηθφ εγρεηξίδην κνηάδεη λα απμάλεη 

ην επίπεδν δπζθνιίαο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ απηήο 

ηεο ειηθίαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Αθνινπζψληαο ηε θηινζνθία ησλ 

εγρεηξηδίσλ ηεο ππφινηπεο ζεηξάο ηφζν ζηελ εηθνλνγξάθεζε φζν θαη ζην 

πεξηερφκελν, θαίλεηαη λα επηδηψθεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ είζνδφ 

ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νπιίδνληάο ηνπο κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη 

ηελ απαξαίηεηε δηάζεζε γηα κειέηε. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ζπλίζηαηαη απφ 

ηέζζεξηο κεγάιεο ελφηεηεο.  

   Ζ πξψηε ελφηεηα «Άλζξσπνη, κεραλέο…θαη ζπλαηζζήκαηα» αξρίδεη κε έλα θείκελν 

ηνπ Μάλνπ Κνληνιένληνο, «Δγψ θαη ην Ρνκπφη κνπ» θαη εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην 

θάζκα ηεο ηερλνινγίαο. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ θαη βέβαηα, ζηε 

ζπλέρεηα, πξνηείλεηαη ε ζχλζεζε κίαο θαληαζηηθήο ηζηνξίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο. «Σν ξνιφη πνπ ζηακάηεζε» είλαη ην δεχηεξν θείκελν πνπ παξαηίζεηαη. 

Τπάξρνπλ θαη πάιη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ λα κάζνπλ 

ηα παηδηά ηα δηαθνξεηηθά ξνιφγηα θαζψο θαη ηε δηαθνξά ηεο ψξαο αλά ηνλ θφζκν. Σν 

ηξίην θείκελν, «Σν δσληαλφ ξνκπφη», πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο θαη 

απνζθνπεί ζην λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα ηελ 

απνδερζνχλ. Καινχληαη λα γξάςνπλ εκεξνιφγην γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα 

αλαθεξζνχλ ζε παξαδείγκαηα γηα Άηνκα κε Αλαπεξία. Σν επφκελν θείκελν, «ινη 

δηαθνξεηηθνί, φινη ίζνη» ζπκπιεξψλεη ηνλ ζθνπφ ηνπ πξνεγνχκελνπ. Παξάιιεια, κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε λνεκαηηθή γιψζζα, ζηε κέζνδν Μπξάηγ, 

ζηε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηαθιχδνπλ ηφζν ην ίδην ην 

άηνκν φζν θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. Σν ηειεπηαίν θείκελν ηεο ελφηεηαο απνηειεί κία 

αζηεία ηζηνξία κε ήξσεο ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηνπ ζπηηηνχ. Οη καζεηέο έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη καζαίλνπλ ζχλζεηεο ιέμεηο κε πξψην ζπλζεηηθφ 

ην –ηήιε. Δπηιχνπλ θξππηφιεμα, καζαίλνπλ λα γξάθνπλ θείκελα κε επηρεηξήκαηα θαη 

γξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο δηαθεκίζεηο.  
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   «Μαζεηέο θαη δάζθαινη…άιινηε θαη ηψξα! Αχξην;» είλαη ε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ 

βηβιίνπ. πσο είλαη πξνθαλέο, ζέκα ηνπ είλαη ην ζρνιείν. Ξεθηλά κε έλα θείκελν ηεο 

ζπγγξαθηθήο νκάδαο πνπ ζπληζηά ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ην ζρνιείν. Παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαηά ηελ αξραηφηεηα. Μεξηθέο εξσηήζεηο βνεζνχλ 

ηνπο καζεηέο λα δερζνχλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο θαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπκπιήξσζεο θαζηζηνχλ πιεξέζηαηε ηελ θαηαλφεζε. Έπεηηα, δίλνληαη ζπκβνπιέο 

γηα ηε ζχληαμε πεξίιεςεο θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηελ πεξίιεςε 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξνεγήζεθε. πλάιιεια, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ 

αξραίνπο ειιεληθνχο αξηζκνχο. ηε ζπλέρεηα, ην θφκηθ «Ζ επηζηξνθή ησλ Γαιαηψλ 

ζηα ζξαλία» έξρεηαη λα ειαθξχλεη ην πιεξνθνξηαθφ χθνο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θεηκέλνπ. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα γξάθνπλ θφκηθο θαη θαηφπηλ, λα αλαιχνπλ θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο ζχλζεηεο κε ηηο ιέμεηο «θίινο» θαη «κίζνο». Έπεηαη έλα 

απφζπαζκα απφ ηελ «Αλαθνξά ζην Γθξέθν» ηνπ Καδαληδάθε κε έληνλν πεξηγξαθηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζπληζηά αθνξκή γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά λα ζπληάζζνπλ πεξηγξαθηθά 

θείκελα ρξεζηκνπνηψληαο επίζεηα θαη κεηνρέο. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη άιια δχν 

θείκελα κε θεληξηθφ ζέκα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Οη επίζεκεο επηζηνιέο 

απνηεινχλ αθφκε έλα ζέκα πξνο αλάιπζε ζηελ ελφηεηα θαη ζην ηέινο απηήο, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηα ζρνιεία ηνπ κέιινληνο κε θχξηεο ζεκαηηθέο ην δηαδίθηπν, ηνλ 

θπβεξλνρψξν θαη ην ζεξθάξηζκα ζην Ίληεξλεη.  

   Ζ ηξίηε ελφηεηα, «Μπζηήξην θαη πεξηπέηεηεο…ζηε Γε θαη ζην Γηάζηεκα!» 

πεξηιακβάλεη αξθεηά θείκελα, επηζηνιέο θαη απνζπάζκαηα εθεκεξίδσλ  κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ. Οη ηειεπηαίνη θαινχληαη λα κάζνπλ ην ιεμηιφγην ηνπ 

δηαζηήκαηνο, λα γξάςνπλ έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα πεξηγξάθνληαο κία θαληαζηηθή 

ηζηνξία, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ιεμηιφγην γηα ηε γε θαη ηα ζπλζεηηθά ηεο θαη λα 

επηιχζνπλ ζηαπξφιεμν ζρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν. ε θάζε θείκελν ππάξρνπλ 

βεβαίσο, εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη αλάιπζεο. Σαπηφρξνλα, πξνηείλεηαη ε ζπγγξαθή 

άξζξνπ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππνζεηηθέο πξνηάζεηο. Αλαιχνληαη νη ππνζεηηθνί 

ιφγνη ζε ππφζεζε θαη απφδνζε θαη δίλνληαη ζπκβνπιέο γηα ηελ πεξηγξαθή 

πξνζψπσλ.  

   Ζ ηειεπηαία ελφηεηα, φπσο ζε θάζε πξνεγνχκελν εγρεηξίδην ηεο ζεηξάο, αλαθέξεηαη 

ζηηο επεηείνπο θαη ζηηο γηνξηέο ηνπ έηνπο. ε απηφ σζηφζν, νη αλαθνξέο θαη ηα 

θείκελα είλαη ιηγφηεξα θαζφηη ην ζέκα έρεη κειεηεζεί ελδειερψο ζε πξφηεξεο ηάμεηο. 

Δλ νιίγνηο, δίλεηαη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζε γισζζηθά θαηλφκελα, ζηελ εθκάζεζε 
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ιεμηινγίνπ θαη ζηε ζχληαμε θεηκέλσλ, πεξηιήςεσλ, επηζηνιψλ, πεξηγξαθψλ θαη 

άξζξσλ.  

 

2.2.7. Η Γιώζζα καο 1 έσο 6 – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ 

 

   πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζηα εηζαγσγηθά ηνπ θεθαιαίνπ, ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεηξά βηβιίσλ ιεηηνπξγεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

ειιεληθψλ ζην αιβαληθφ θξάηνο. Σν βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινηπφλ, γηα ηηο ηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζπληζηά αξσγφ γηα ηνλ ίδην πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνλίζεη 

ηε δηδαζθαιία θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ θαη θπζηθά ηνλ θαζνδεγεί απφ ηελ πξψηε κέξα 

κέρξη θαη ηελ η΄ Σάμε. Ξεθηλά κε έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, απαξαίηεην ηφζν γηα 

αηνκηθή φζν θαη γηα νκαδηθή δηδαζθαιία ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ. 

Αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπγθεθξηκέλν 

πιηθφ θξίλεηαη πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη 

ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ έηνπο. Δμάιινπ, ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ήδε κηινχλ ειιεληθά 

κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ ελψ άιινη φρη. Βεβαίσο, δελ είλαη 

απαξαίηεην λα πινπνηεζνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζίγνπξα φρη κε ηε ζεηξά πνπ 

πξνηείλνληαη. Καζφηη ε ειιεληθή δηδάζθεηαη σο δεχηεξε, θξίλεηαη απαξαίηεην λα κελ 

παξαιεηθζεί  ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο πνπ είλαη θαη 

αλαγλσξηζηηθφ. Γηαζαθελίδεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη αξρηθά 

ηνπο καζεηέο ζηε γιψζζα πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα. Ζ ειιεληθή γιψζζα ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζεη σο εξέζηζκα, φπσο δειψλεηαη ζην εγρεηξίδην. Δλ νιίγνηο, ην 

εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ βηβιίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δίλεη πξνηάζεηο θαη ζπκβνπιέο, 

φπσο ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ κε θαξηέιεο εθκάζεζεο (εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δε γλσξίδνπλ θαζφινπ ειιεληθά), ηελ αθξφαζε 

παξακπζηψλ (αξρηθά ζηελ ειιεληθή θαη έπεηηα κε κία πεξίιεςε ζηελ αιβαληθή) θαη 

ηα παηρλίδηα ξφισλ (ελίζρπζε πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο). Μείδνλνο ζεκαζίαο ζηφρνο 

ζην ηέινο ηεο πξψηεο ηάμεο είλαη ε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ζχληνκσλ θεηκέλσλ, ε 

γξαθή ηνπ αιθάβεηνπ κε ηνλ δηαρσξηζκφ πεδψλ-θεθαιαίσλ θαη ε γξαθή θάπνησλ 

βαζηθψλ ιέμεσλ. Ωο πξνηεξαηφηεηα ηίζεηαη ε κάζεζε κε παξάιιειε επραξίζηεζε. 

ην ηέινο ηεο εηζαγσγήο, δίλεηαη έκθαζε ζηε θηιαλαγλσζία κε ηελ πξφηαζε 

δηαθφξσλ βηβιίσλ θαηάιιεισλ γηα ηα παηδηά θαη παξαηίζεληαη πίλαθεο αληηζηνηρίαο 

ηνπ ιαηηληθνχ αιβαληθνχ αιθάβεηνπ κε ην ειιεληθφ.  
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   Μεηά ην πξψην θαηαηνπηζηηθφ θαη άθξσο ζπκβνπιεπηηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα γηα 

ην πξψην βηβιίν ηεο Γιψζζαο, έπεηαη έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα γηα ηηο ππφινηπεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζεηξά βηβιίσλ ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. «Η πξνηεηλόκελε δηδαθηηθή πξόηαζε είλαη πιήξεο θαη, 

ηαπηόρξνλα, ραξαθηεξίδεηαη από ην ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο», φπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ε ζπγγξαθηθή νκάδα. Ωο πξσηεχνληαο ζηφρνο ηίζεηαη ε θαηαλφεζε 

θαη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ελ νιίγνηο, ε επηθνηλσλία. Οη καζεηέο, θξίλεηαη 

ζθφπηκν, λα κάζνπλ λα ξσηνχλ, λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο, λα εθθξάδνπλ απφςεηο 

θαη λα παξνπζηάδνπλ έλα ζέκα. εκεηψλεηαη φηη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη 

ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Ζ γιψζζα, σο εθ ηνχηνπ, αληηκεησπίδεηαη ζαλ νιφηεηα. Ζ 

αλάγλσζε, ε γξαθή, ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ηα νπηηθά ή άιια εξεζίζκαηα κάζεζεο 

απνηεινχλ θπζηθά κέξε θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο 
26

(Παπαδνπνχινπ, 2005: 111). Οη 

γισζζνινγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα βηβιία είλαη ε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, 

ν θεηκελνθεληξηζκφο θαη ε πνιπηξνπηθφηεηα. ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε, ζθνπφ θαη 

ζπλάιιεια κέζν ζπληζηά ε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Μάιηζηα, 

παξαηεξνχληαη ζην εγρεηξίδην πνηθίιεο πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο ζεαηξηθψλ 

παηρληδηψλ θαη δηαιφγσλ. Δπηπιένλ, νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη 

δίλνπλ ηα πεξηζψξηα γηα ζπδήηεζε θαη δηάινγν ζηελ ηάμε. Ζ δεχηεξε αξρή ηνπ 

θεηκελνθεληξηζκνχ ζέηεη ην θείκελν ζε πξψην ιφγν, ην θαζηζηά «ζεκείν εθθίλεζεο» 

ηεο δηδαζθαιίαο. Κη απηφ βέβαηα, γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ ίδηα ηε δνκή ζρεδφλ 

φισλ ησλ ελνηήησλ (πξνεγείηαη ην θείκελν, έπνληαη εξσηήζεηο «μεθιεηδψκαηνο» θαη 

ηέινο, νη δξαζηεξηφηεηεο). Ζ ηξίηε αξρή ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο  αθνξά ηε ζπλχπαξμε 

θαη ηελ παξάιιειε παξνπζίαζε εηθφλσλ, θεηκέλσλ, ερεηηθψλ απνζπαζκάησλ, 

ρεηξνλνκηψλ θαη πνιιψλ άιισλ. ια ηα κέζα ζπληζηνχλ ρξεζηκφηαηα εξεζίζκαηα 

θαη ζπληεινχλ ζηε δηδαζθαιία. ηα εγρεηξίδηα εκθαλίδνληαη πάκπνιια έξγα γλσζηψλ 

θαιιηηερλψλ πξνο παξαηήξεζε, κειέηε θαη ζπδήηεζε. πλάιιεια, θαηαγξάθνληαη 

δηάθνξα πνηήκαηα, ιατθά παξακχζηα θαη δεκνηηθά ηξαγνχδηα.  

 

 

 

 

   
 

26
  Παπαδνπνχινπ, ., Η νιηθή γιώζζα ζηε δηδαθηηθή ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθδφζεηο: Σππσζήησ- Γ. Γάξδαλνο, Αζήλα, 2005, ζ. 111.   
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Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ δεκνηηθνχ, ε θαηαλφεζε θαη ε παξαγσγή 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ, πξνηείλνληαη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηερληθέο. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο ηερληθέο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζηελ ηερληθή ησλ 

εηθφλσλ, ησλ εξσηήζεσλ, ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ γξαπηψλ νδεγηψλ, ηελ ηερληθή ηεο 

δεκηνπξγηθήο απνκίκεζεο, ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη αλαηξνπήο κνηίβσλ, ηεο αθεηεξίαο 

ησλ ιέμεσλ, ησλ θεηκέλσλ αθεηεξίαο, ηεο ηδενζχειιαο, ηεο ειεχζεξεο γξαθήο, ηεο 

νκαδηθήο δεκηνπξγηθήο ζχλζεζεο θαη ηέινο, ζε απηήλ ηεο πξνζνκνίσζεο.  

   Μεηά ηα δχν εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα, μεθηλά θαλνληθά ε αλάιπζε ησλ βηβιίσλ απφ 

ηε δεπηέξα ηάμε θαη εμήο. ε φια ηα βηβιία θαη γηα θάζε ελφηεηα αθνινπζείηαη κία 

θνηλή δνκή. Αξρηθά, ζε έλαλ πίλαθα παξαηίζεληαη φζα ζα δηδαρζνχλ ζηελ ηάμε θαη 

φζα επηδηψθνληαη λα θαηαθηεζνχλ. Αθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνεθηάζεηο 

απηψλ κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ ηέξςε ησλ καζεηψλ. ην ηέινο θάζε 

ελφηεηαο, πξνηείλνληαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ινγνηερληθά βηβιία γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο, ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο θαη αθνπζηηθφ πιηθφ πνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ.  

 

2.3. Μειέηε ηεο ζεηξάο «Η Γιώζζα καο 7 έσο 9» 

 

2.3.1. Η Γιώζζα καο 7 

 

   Σν βηβιίν «Ζ Γιψζζα καο 7» απνηειείηαη απφ 136 ζειίδεο θαη έρεη δηαζηάζεηο 

22Υ27, φπσο θαη ηα ππφινηπα εγρεηξίδηα. ε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα σζηφζν, 

δηαθέξεη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ. Σα βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζειίδεο πεξηνδηθνχ θαζφηη είλαη πην γπαιηζηεξέο. Ζ ζπγγξαθηθή νκάδα, 

ε επηκέιεηα θαη νη εηθνλνγξάθνη παξακέλνπλ ίδηνη. Βέβαηα, παξαηεξείηαη πξνθαλήο 

κείσζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη αιιαγή ηεο πνηφηεηάο ηεο φζνλ αθνξά ζηα ρξψκαηα 

θαη θπζηθά ζηελ πνζφηεηα. Κάηη ηέηνην δελ είλαη παξάινγν θαζφηη κεγαιψλεη ε 

ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην γξαπηφ ιφγν. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εγρεηξίδην πξννξίδεηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ. Απνηειείηαη 

απφ πέληε μερσξηζηέο ελφηεηεο κε ππνελφηεηεο.  

   Ζ πξψηε ελφηεηα, «Δπηζηξνθή ζηα ζξαλία!» μεθηλά κε έλα απφζπαζκα απφ ην 

κπζηζηφξεκα ηνπ Μάλνπ Κνληνιένληνο, «ν Δέ απφ η’ άζηξα». Πξφθεηηαη γηα έλα 

απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπγγξαθέα κε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, 

«Γεηα ραξά, παηδηά». Μεηά ην θείκελν ππάξρνπλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη ζηε 
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ζπλέρεηα ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο. Βαζηθή ζεκαηηθή είλαη ε αθήγεζε επεηζνδίσλ θαη 

γεγνλφησλ είηε θαληαζηηθψλ είηε αιεζηλψλ. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα 

πεξηιακβάλεη έλα απφζπαζκα πνπ ζπληζηά αθνξκή γηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη γηα 

απάληεζε ζε ζχληνκεο αζθήζεηο θαη εξσηήζεηο θξίζεσο. Σν δεχηεξν ηκήκα ηεο 

ελφηεηαο αθνξά ηα ζρνιεία ηνπ θφζκνπ. Έρεη ηέζζεξηο θσηνγξαθίεο κε βξαρείεο 

πεξηγξαθέο απφ ζρνιεία ηεο Κέλπαο, ηεο Γθάλα, ηεο ενχι θαη ηεο ηνθρφικεο. 

Έπεηηα, ππάξρνπλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο πνπ 

πξνηείλεηαη λα γίλνπλ νκαδηθά ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαηίζεληαη έρνπλ θχξην 

ζέκα ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ ζρνιείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

θσηνγξαθίεο. Οη ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα 

ελεξγνπνηεζνχλ, λα θσηνγξαθίζνπλ ηε δηθή ηνπο ηάμε θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηα 

πξάγκαηα πνπ ζα άιιαδαλ θαη γηα απηά πνπ ηνπο αξέζνπλ.  

   Ζ δεχηεξε ελφηεηα θέξεη ηνλ ηίηιν «Έρσ, έρεηο, έρεη…ινη έρνπκε δηθαηψκαηα». 

Αξρίδεη κε έλα κέξνο απφ ηε «Γηεζλή χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ». 

Πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξα άξζξα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ δηαηππσκέλα απιά 

ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηά. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ εξσηήζεηο «μεθιεηδψκαηνο» 

ησλ θεηκέλσλ. Σν ηκήκα ρσξίδεηαη ζε νκάδεο, δηεξσηάηαη θαη ζπδεηά γηα φζα 

δηαβάζηεθαλ. Κάζε καζεηήο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ 

ηίζεληαη. Οη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ζηαπξφιεμα πξνο επίιπζε, 

αθίζεο θαη θσηνγξαθίεο γηα ζρνιηαζκφ θαη ζχληαμε παξαγξάθσλ ελψ παξάιιεια 

δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα κάζνπλ 

ηηο παγθφζκηεο δηαθεξχμεηο ηνπ ΟΖΔ. Αθνινπζεί έλα πνίεκα ηνπ αθειιαξίνπ 

«ινπ ηνπ θφζκνπ ηα παηδηά» κε ζέκα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ απνδνρή ηεο. 

Σίηινο ηεο ππνελφηεηαο είλαη «ινη δηαθνξεηηθνί, φινη ίδηνη, φινη ίζνη!». 

Αθνινπζείηαη ε ίδηα δνκή κε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε 

παξάιιεια θείκελα θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Δπηπιένλ, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

γξάςνπλ κία ζπληαγή καγεηξηθήο. Αθνινπζεί έλα απφζπαζκα απφ ην έξγν «Έλα παηδί 

ελάληηα ζηελ παηδηθή εξγαζία». Πξφθεηηαη γηα κία αιεζηλή ηζηνξία ελφο αγνξηνχ πνπ 

θαηέζηε ζχκα εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηνπο γνλείο. Σίζεληαη εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο θεηκέλνπ θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ην ηκήκα ρσξίδεηαη ζε νκάδεο 

ζπδεηά θαη ζπλζέηεη έλα θείκελν κε ηηο ηδέεο ηνπ γηα ην ζέκα. ηελ ηειεπηαία 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ελφηεηαο νη καζεηέο θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηε δηθή ηνπο 

δηακαξηπξία κε ηε ζχλζεζε πνηεκάησλ θαη ζπλζεκάησλ θαηά ηεο παηδηθήο εξγαζίαο 

θαη εθκεηάιιεπζεο.  
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   Ζ ηξίηε ελφηεηα έρεη ηνλ ηίηιν «Με έλα βηβιίν…ηαμηδεχσ θαη νλεηξεχνκαη!». 

Βαζηθφο άμνλαο είλαη ε ζεκαζία ησλ βηβιίσλ, ε αμία ηνπο θαζψο θαη ν ξφινο ηεο 

θηιαλαγλσζίαο. Σν πξψην θείκελν πνπ παξαηίζεηαη αθνξά ηελ εθεχξεζε ηεο 

ηππνγξαθίαο. Πεξηιακβάλεη αζθήζεηο γηα πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηνλ 

ζρνιηαζκφ θξάζεσλ θαη κε ηε ζπκπιήξσζε θελψλ ελψ παξάιιεια δίλεηαη έλαο 

πίλαθαο ζρεηηθφο κε ηηο ιέμεηο «αλαθάιπςε» θαη «εθεχξεζε». Πεξηέρεη ηε ζεκαζία 

ηνπο, ζπλψλπκα, αληψλπκα θαη παξάγσγεο ιέμεηο. Σν επφκελν κέξνο ηεο ελφηεηαο 

αλαθέξεηαη ζηε 2
ε
 εκέξα ηνπ Απξηιίνπ, ζηε γηνξηή ηνπ βηβιίνπ. Κείκελα, αθίζεο θαη 

βηβιηνπαξνπζηάζεηο επηδηψθνπλ λα νηθνδνκήζνπλ κία πγηή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη ην βηβιίν. ην ηέινο, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νη ίδηνη 

δχν εηδψλ παξνπζηάζεηο βηβιίσλ. Σειεπηαίν ηκήκα ηεο ελφηεηαο ζπληζηά ε 

«βηβιηνθαγία». Με έλα θείκελν ηεο Λφηε Πέηξνβηηο- Αλδξνπηζνπνχινπ 

θαηαδεηθλχεηαη ε εμαηξεηηθή ρξεζηκφηεηα ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ θαη ζπλάιιεια, 

ε νκνξθηά απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Φπζηθά, κεηά ην θείκελν ππάξρνπλ εξσηήζεηο θαη 

αζθήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ. θνπφο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη λα 

θαιιηεξγεζεί ε αγάπε ησλ καζεηψλ γηα ηα δηάθνξα αλαγλψζκαηα.  

   Ζ επφκελε ελφηεηα έρεη ην φλνκα «ηνπ Καξαγθηφδε ηνλ κπεξληέ!». πσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ ηίηιν, πξαγκαηεχεηαη ηε γέλλεζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ θαη ηνπ 

Καξαγθηφδε. Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ ήξσα, ηνπο ππφινηπεο πξσηαγσληζηέο θαη 

ηελ ηζηνξία ηνπο. Γηαηίζεληαη αζθήζεηο πξνο ζπκπιήξσζε γηα πεξαηηέξσ θαηαλφεζε. 

Παξάιιεια, ππάξρεη πίλαθαο ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ην νλνκαηηθφ θαη ην 

ξεκαηηθφ κέξνο ηεο πξφηαζεο θαη έλαο δεχηεξνο πνπ ζθνπφ έρεη λα βνεζήζεη ηα 

παηδηά λα αθεγεζνχλ πξνθνξηθά ή γξαπηά. Δπηπιένλ, δηδάζθνληαη ηα θηεηηθά 

ζχλζεηα, ηα ζπλψλπκα, ηα αληψλπκα θαη ηα επηθσλήκαηα. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο, 

πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή θηγνχξσλ, ζθεληθψλ, αθίζαο θαη πξνζθιήζεσλ γηα έλα 

ζέαηξν ζθηψλ πνπ κπνξεί λα δηνξγαλσζεί ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν. ε έλα παξάξηεκα 

δίλνληαη θάπνηεο έηνηκεο θηγνχξεο πνπ κπνξνχλ λα θνπνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

   Ζ ηειεπηαία ελφηεηα φπσο θαη ζηα ηεχρε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

εζληθέο επεηείνπο, ηα Υξηζηνχγελλα, ηελ Πξσηνρξνληά, ην Πάζρα θαη ην θαινθαίξη. 

Πεξηέρεη πεγέο, θείκελα, πνηήκαηα, θσηνγξαθίεο, γεινηνγξαθίεο θαη άξζξα γηα θάζε 

γηνξηή. Γλσζηνί ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ απζεληηθά 

πεξηζηαηηθά θαη λα γίλνπλ έλα κε ηελ ηζηνξία. Οη δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη πνιιέο. 

Ωζηφζν, αθήλνπλ ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ θαη λα ζπληάμνπλ θείκελα πάλσ ζην 

εθάζηνηε ζέκα.  
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2.3.2. Η Γιώζζα καο 8 

 

   Σν ζπκπιεξσκαηηθφ εγρεηξίδην «Ζ Γιψζζα καο 8» πξννξίδεηαη γηα ηελ Β΄ 

Γπκλαζίνπ θαη δε δηαθέξεη απφ απηφ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ σο πξνο ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Απνηειείηαη απφ 120 ζειίδεο. Ήδε παξαηεξψληαο ην εμψθπιιν, 

εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε εηθνλνγξάθεζε έρεη αιιάμεη αηζζεηά ζε ζρέζε κε ηα 

βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ. Γηαπηζηψλεη θαλείο φηη ηα ρξψκαηα είλαη ιηγφηεξα έληνλα, ηα 

ζρέδηα πην απιά αιιά θαη ιηγφηεξα ζε πνζφηεηα. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

ελφηεηεο. 

   Ζ πξψηε πξαγκαηεχεηαη ην ζεκαληηθφηαην θαη πιένλ ζχγρξνλν ζέκα ηνπ 

δηαδηθηχνπ. ηηο πξψηεο ζειίδεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηάο ηνπ θαη ησλ 

ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. Παξάιιεια, είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ φηη δίλεηαη ε 

ζεκαζία ηεο ιέμεο «νξηζκφο», πψο δηακνξθψλεηαη απηφο θαη πνηα ε ρξεζηκφηεηά 

ηνπ. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηδενζχειια, ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ. ηε 

ζπλέρεηα, έλα δηαδηθηπαθφ άξζξν ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο ζεηηθέο επηξξνέο 

θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ παξάζεζε παξάιιεισλ θεηκέλσλ αθνινπζνχλ ην 

αξρηθφ βαζηθφ θείκελν. Με κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηα ζεηηθά, ηα 

αξλεηηθά, ηα ρξήζηκα θαη ηα απνιαπζηηθά πξάγκαηα πνπ παξέρεη ην ίληεξλεη, νη 

καζεηέο καζαίλνπλ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ. Γηαηππψλνπλ ηελ αξρηθή ηνπο 

ηνπνζέηεζε, ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, αληηθξνχνπλ άιιεο ζέζεηο θαη θαηαιήγνπλ 

ζε ζπκπεξάζκαηα κε αξσγφ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ βηβιίνπ ηνπο. Δπίζεο, ζε έλαλ πίλαθα 

δίλνληαη δηάθνξεο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε 

δηαηχπσζε ζέζεσλ.  Σν επφκελν θείκελν αλαθέξεηαη ζηνπο γνλείο θαη ζην δηαδίθηπν. 

Ζ ζπγγξαθή πεξίιεςεο κε ηνλ ρσξηζκφ ησλ παξαγξάθσλ, ησλ ζεκαηηθψλ 

πξνηάζεσλ, ησλ ιέμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 

πιαγηφηηηισλ ζπληζηνχλ θνκκάηη ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ην ηέινο, ην θιίκα 

ειαθξαίλεη κε δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπψλ θαη κειέηε εηθφλσλ.   

   Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ηε δηαθήκηζε πνπ δίρσο άιιν βξίζθεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θάζε αλζξψπνπ. Καη απηή αξρίδεη κε ηνλ νξηζκφ ηεο δηαθήκηζεο 

κέζα απφ παξαδείγκαηα. Τπάξρνπλ πέληε θσηνγξαθίεο πξνο παξαηήξεζε. 

Αλαιχνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο, νη κνξθέο, νη ζηφρνη, ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, νη ηερληθέο πεηζνχο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 
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θάλνπλ κία θξηηηθή αλάγλσζε νπνηαζδήπνηε δηαθήκηζεο. ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη 

νη δηαθεκίζεηο γηα κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, δηαθεκίζεηο σο εθ ηνχηνπ, πνπ δελ 

έρνπλ εκπνξηθή ζθνπηκφηεηα αιιά επηηεινχλ ζεηηθνχο ζθνπνχο. Ωο πξνο ηε 

γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ, κειεηψληαη νη εγθιίζεηο ηεο πξνζηαθηηθήο θαη ηεο 

ππνηαθηηθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φια ηα θαηλφκελα γίλνληαη θαηαλνεηά κέζα 

απφ αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ελψ δελ ππάξρεη πιεζψξα γξαπηψλ μεξψλ 

θαλφλσλ πνπ απαηηνχλ απνζηήζηζε. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη παξάιιεια θείκελα 

κε ζηφρν λα επαγξππλήζνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηνπο θηλδχλνπο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη 

λα ηνπο πξνεηδνπνηήζνπλ σο θαηαλαισηέο. Οη ηξφπνη θαη ηα κέζα ηεο πεηζνχο είλαη 

έλα αθφκε θνκκάηη ηεο χιεο πνπ δηδάζθεηαη. Τπάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

ηα παηδηά θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ηηο ηερληθέο πεηζνχο. Ζ ελφηεηα θαηαιήγεη κε 

κεξηθά άξζξα απφ ην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηνλ θαηαλαισηηζκφ, ηα πξντφληα θαη ηε 

δηαθήκηζε. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη ηα άξζξα είλαη άξηζηα 

επηιεγκέλα ρσξίο δηδαθηηζκφ θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαζφηη πξνέξρνληαη απφ 

ην νηθείν πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ.  

   Ζ επφκελε ελφηεηα έρεη ζέκα ην «Φπζηθφ Πεξηβάιινλ». Σν πξψην θείκελν, «Σν 

καχξν θχκα», είλαη απφζπαζκα απφ έλα κπζηζηφξεκα ηνπ Υηιηαλνχ ζπγγξαθέα 

επνχιδεβα κε θχξην άμνλα ηε ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ. Τπάξρνπλ θάπνηεο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη κία πνιπηξνπηθή
27

 δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδπάδεη ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ελφο βίληεν κε ηε ζπγγξαθή 

πεξίιεςεο θαη ηελ θαηαζθεπή θφκηθ. Έπεηηα, έλα κηθξφ απφζπαζκα απφ ην δηήγεκα 

ηνπ Παπαδηακάληε, «Τπφ ηελ βαζηιηθήλ δξπλ», αθελφο εληζρχεη ην νηθνινγηθφ 

πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο θαη αθεηέξνπ εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην ινγνηερληθφ χθνο 

ηνπ θιαζζηθνχ ζπγγξαθέα. Με βάζε απηφ παξαηίζεηαη έλα ελεκεξσηηθφ θείκελν πνπ 

παξνπζηάδεη ηα ππφ εμαθάληζε είδε. ηεξηδφκελνη νη δηδαζθφκελνη θαη ζηα δχν 

θείκελα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο πξνθνξηθά θαη γξαπηά. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ απαηηνχλ ηελ εξγαζία ηνπ ηκήκαηνο ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιειεο ιέμεηο, λα ζπληάμνπλ 

ζχληνκα θείκελα θαη ηειηθά λα επηδνζνχλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.  

 

 

27 
  χκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ «Ζ Γιψζζα καο 1 έσο 6», ε πνιπηξνπηθή δξαζηεξηφηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ζεκεησηηθψλ ιφγσλ, φπσο ν γξαπηφο ιφγνο, ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ε 

εηθφλα, ε θσηνγξαθία ν ήρνο θ.ν.θ 
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   Ζ ηειεπηαία ελφηεηα θέξλεη ζην πξνζθήλην ηνλ δηάινγν ζε γεληθφ πιαίζην θαη ζην 

ζρνιείν. Μέζα απφ θάπνηα ζχληνκα θείκελα θαη δχν ιήκκαηα ιεμηθψλ γίλεηαη ε 

πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηάο ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

φηη πέξα απφ ηελ πιεπξά ηεο ζπδήηεζεο κεηαμχ δχν ή θαη παξαπάλσ αηφκσλ, ν 

δηάινγνο ζαλ έλλνηα έρεη ηελ αμία ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ. 

Απνηειεί ινηπφλ, κέζν νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ ηα παηδηά πινπηίδνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο κε επίζεηα, ξήκαηα θαη 

νπζηαζηηθά θαηάιιεια γηα ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ θαη ηεο ηάμεο πνπ θνηηνχλ. 

πλάιιεια, ζθέπηνληαη θαη αλαιχνπλ θνηλά ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε φπσο ε παηδεία, 

ε θνηλσλία, ε νηθνλνκία θαη ε πνιηηηθή. Μεηά απφ φια απηά, δίλεηαη έλα απφζπαζκα 

απφ ην αθήγεκα «Οη εθηά ρξσκαηηζηνί ηππφηεο» ζην νπνίν κειεηψληαη ηα ζηνηρεία 

ηεο αθήγεζεο θαη βέβαηα, αθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο. Καηφπηλ, κειεηάηαη ν 

δηάινγνο ζην ζρνιείν κε ηελ παξάζεζε δχν θεηκέλσλ ηνπ Ληβαζηλνχ θαη ηνπ 

Μσξαΐηε. Εεηείηαη ε ζπγγξαθή πεξίιεςεο ησλ θεηκέλσλ θαη ε επηινγή θξάζεσλ πνπ 

ελζαξξχλνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηνλ δηάινγν. Οη ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο σο 

ζπλήζσο δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ φινη καδί ή ζε νκάδεο, λα 

ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα ηεο θαηαλφεζεο, ηεο αληδηνηέιεηαο, ηεο ινγηθήο, ηεο αγάπεο 

θαη λα δηνξγαλψζνπλ εθδειψζεηο κε βάζε απηά ζπγθεληξψλνληαο πιηθφ θαη 

ζπλζέηνληαο θείκελα.  

 

 

 2.3.3. Η Γιώζζα καο 9 

 

   Σν βηβιίν «Ζ Γιψζζα καο 9» πξννξίδεηαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

πκπιεξψλεη ην επίζεκν εγρεηξίδην κε επηπιένλ αζθήζεηο θαη ζέκαηα αλάινγα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. Ωο πξνο ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ βηβιίνπ, ηελ πνηφηεηα ηνπ θχιινπ θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε, ην βηβιίν 

κνηάδεη κε ηελ ππφινηπε ζεηξά ηνπ Γπκλαζίνπ. Απνηειείηαη απφ 111 ζειίδεο θαη 

νθηψ μερσξηζηέο ελφηεηεο. Με κηα πξψηε καηηά ζηα πεξηερφκελα εχθνια δηαπηζηψλεη 

θαλείο φηη ην επίπεδν ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην εγρεηξίδην κεηαβαίλεη ζε 

άιιε θιίκαθα, δπζθνιεχεη θαη θπζηθά, κεηαθέξεηαη ζε κία πεξηζζφηεξν ινγνηερληθή 

βάζε.  
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   «Γηα ην ζέαηξν» είλαη ν ηίηινο ηεο πξψηεο ελφηεηαο πνπ μεθηλά κε ηα ιφγηα ηνπ 

Καξφινπ Κνπλ: «Η αθεηεξία θαη ε βάζε ηνπ ζεάηξνπ όπσο θαη θάζε κνξθήο ηέρλεο, 

είλαη ε πνίεζε θαη ε καγεία. Αλ ιείςνπλ απηά, δελ ππάξρεη ζέαηξν». Σν δνθίκην «Οη 

Μαξηνλέηεο» ηνπ Κιάηζη Υάηλξηρ Φνλ είλαη ην πξψην απφζπαζκα πνπ ηίζεηαη πξνο 

κειέηε. Γίλεηαη κία πξψηε επαθή κε ηελ θξηηηθή ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ θαη ππάξρεη 

έλαο πίλαθαο κε ζρεηηθέο ιέμεηο πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ νη καζεηέο ην 

ιεμηιφγηφ ηνπο. Ζ θάζε ιέμε δίλεηαη πιήξσο αλαιπκέλε κε ηελ εηπκνινγία ηεο, ηα 

ζπλψλπκα θαη ηα αληψλπκα. «Ζζνπνηφο ζεκαίλεη θσο» είλαη ην πνίεκα ηνπ Μάλνπ 

Υαηδεδάθε πνπ αθνινπζεί ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

γηα ηνλ Αιέμε Μηλσηή, ηελ Καηίλα Παμηλνχ θαη ηελ Δηξήλε Παππά. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπγγξαθή πεξίιεςεο θαη ζηελ εθκάζεζε 

ιεμηινγίνπ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο. Με ην θιείζηκν απηήο ηεο 

ελφηεηαο παξνπζηάδεηαη ην ζεκαληηθφ ζεαηξηθφ έξγν «Σν κεγάιν καο ηζίξθν» ηνπ 

Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε θαη θαζίζηαηαη αθνξκή γηα λα νξγαλψζεη ν εθπαηδεπηηθφο κε 

ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ έλα παηρλίδη ξφισλ.  Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπο βνεζά 

λα απνθηήζνπλ κία ζεηξά δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο εμειίμεηο 

ηεο δσήο θαη ζηα ζπλερψο κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα
28

. Καηαιήγνληαο, κειεηάηαη 

ην θαηλφκελν ηνπ ηειηθνχ – λ, πφηε ρξεζηκνπνηείηαη θαη πφηε φρη.  

   Ζ δεχηεξε ελφηεηα κε ζέκα ηηο παξαδφζεηο θαη ην ηξαγνχδη μεθηλά κε έλα άξζξν 

ηνπ Γεκήηξε Γεκεηξάθνπ, θαζεγεηή πνιηηηθήο θηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, πνπ εμεγεί ηελ έλλνηα ηεο παξάδνζεο. ηε ζπλέρεηα, ν εθέξεο αλαθέξεηαη 

ζηε ιατθή παξάδνζε ζην έξγν ηνπ «Γνθηκέο» ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά ζην 

πξψην άξζξν. Έκθαζε δίλεηαη ζηα είδε ηεο πεξίιεςεο θαη ζηε ζχλζεζή ηεο ελψ ζε 

έλα έληνλα γξακκέλν πιαίζην παξνπζηάδνληαη φζα ραξαθηεξηζηηθά δελ πξέπεη λα έρεη 

κία ζσζηή πεξίιεςε. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ζε φιεο ηηο ελφηεηεο 

παξάιιεια κε ηα θείκελα ππάξρνπλ θαη γξακκαηηθνζπληαθηηθά ζηνηρεία. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο θαίλεηαη λα εζηηάδεη εμίζνπ θαη ζην 

πεξηερφκελν θαη ζηε ζσζηή εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

 

 

 

28. 
  Βι. Unesco, Δθπαίδεπζε- Ο Θεζαπξφο πνπ θξχβεη κέζα ηεο, εθδφζεηο: Gutenberg, Αζήλα, 2002,ζ. 

125-126.  
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   Σν δεχηεξν κέξνο εηζάγεη ην καζεηηθφ θνηλφ ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. «Σν ηξαγνχδη 

ηνπ Σξπγεηνχ» είλαη ην πξψην πνπ ιεηηνπξγεί σο αθνξκή γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ζε αθεγεκαηηθά θαη ιπξηθά. Μειεηάηαη, επηπιένλ, ε ρξήζε 

ησλ ηφλσλ. Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα «Βαζηιηθφο ζα γίλσ» θαη «Γηάλλε κνπ ην καληήιη 

ζνπ» πιαηζηψλνπλ ηελ ελφηεηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ δεηνχλ απφ ηνπο 

καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηα ζρήκαηα ιφγνπ, λα ζπκπιεξψζνπλ θελά πξνηάζεσλ κε ην 

νξηζηηθφ θαη ην αφξηζην άξζξν θαη λα εμνηθεησζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ.  

   Σν ξαδηφθσλν είλαη ε βάζε ηεο ηξίηεο ελφηεηαο. Με ην γλσκηθφ, «Πξνηηκώ ην 

ξαδηόθσλν από ηελ ηειεόξαζε. Σην πξώην αθνύσ ηα παξάζηηα, ζην δεύηεξν ηα βιέπσ 

θηόιαο», ηνπ θ. Καλειιφπνπινπ δίλεηαη κία πξψηε ηδέα γηα ηηο ζέζεηο πνπ πξφθεηηαη 

λα κειεηεζνχλ. Αξρηθά, νη καζεηέο πιεξνθνξνχληαη ζρεηηθά κε ην ξαδηφθσλν, γηα 

ηελ παγθφζκηα εκέξα, ηηο εθπνκπέο θαη ηηο κεηαδφζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο, 

παξέρνληαο ην απαξαίηεην ιεμηιφγην, δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα δξακαηνπνηήζνπλ 

κηα εθπνκπή βξίζθνληαο ηνλ ηίηιν, ην αθξναηήξην, ην ζέκα θαη ην χθνο αλάινγα κε 

ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Δλ ζπλερεία, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ξαδηνθσληθέο θεξαίεο, ζηηο 

κεηξήζεηο, θαη ζπλνιηθά, ζηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο. Οη καζεηέο επηδίδνληαη 

ζηε ζπγγξαθή επηζηνιψλ κε επηρεηξεκαηνινγία θαη ιακβάλνπλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο 

γηα ην ιεμηιφγην, ηε δνκή θαη ηηο ηερληθέο πεηζνχο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο. Παξαηίζεηαη έλα δηαδηθηπαθφ άξζξν κε ηίηιν «Ο θηλεηφο 

ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο γηα ηελ επαξρία ηνπ Αθγαληζηάλ» ην νπνίν θαζίζηαηαη 

αθνξκή γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Θα νξγαλσζεί ινηπφλ, 

κία ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ηνλ νξηζκφ εηζεγεηψλ θαη αθξναηεξίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ξαδηνθψλνπ ηδηαίηεξα ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Γίλεηαη έλα ελδεηθηηθφ θείκελν εηζεγεηή νξκψκελν απφ 

ηνπο New York Times γηα ην νπνίν πξνζθέξεηαη κία εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 

ηελ ηάμε. Αθφκε, παξνπζηάδεηαη ην θεηκεληθφ είδνο ηεο βηνγξαθίαο κε 

πξσηαγσληζηέο ηνλ Γνπιηέικν Μαξθφλη θαη ηνλ Νηθφια Σέζια. Σα δχν βηνγξαθηθά 

θείκελα απνηεινχλ αθνξκέο γηα επηρεηξεκαηνινγία θαζφηη παξνπζηάδνληαη δχν 

ζέζεηο θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο.  Σνλίδεηαη 

ε νξζή ρξήζε ησλ βνπιεηηθψλ ξεκάησλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνπλ ζην 

ζπληαθηηθφ. Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ιέμεηο αλεκέξσηνο 

θαη αλελεκέξσηνο έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλά ιάζε. Με ην θιείζηκν ηεο 

ελφηεηαο, πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία κε ηε 
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ζχληαμε επηζηνιψλ θαη θπζηθά, κε ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ θξάζεσλ πνπ 

δηδάρζεθαλ.  

   Ζ ηέηαξηε ελφηεηα κηιά γηα ηελ Διιάδα. Ήδε, πξηλ μεθηλήζεη ην θχξην κέξνο, 

αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα θάπνησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηψλ, ηνπ νισκνχ, 

ηνπ Κξπζηάιιε, ηνπ Παπαλησλίνπ θαη ηνπ νπξή. Απηφ πξντδεάδεη ην αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ γηα ηε ινγνηερληθή θαη πνηεηηθή θιίζε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ε ελφηεηα. 

Αξρίδεη κε ην πνίεκα ηνπ Κψζηα Κξπζηάιιε, «Υεηκάξξα, πάξε ηα άξκαηα» θαη 

βέβαηα, κε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δεκηνπξγνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απνζθνπψληαο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ, επηκέλνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζρεκάησλ ιφγνπ θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

πηζαλφηαηα ην ελαξθηήξην πνίεκα ζε θάπνην άιιν εγρεηξίδην δελ ζα ήηαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν. Ωζηφζν, ν Κξπζηάιιεο είλαη πνηεηήο πνπ θαηάγεηαη απφ ηελ Ήπεηξν 

θαη ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο θαη ζπλάιιεια νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη είλαη 

νηθείεο ζηνπο καζεηέο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο. Δπνκέλσο, δίλεηαη ε 

επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπδεηήζεη κε ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο πιεξνθνξήζεη 

γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηεο θαηαγσγήο ηνπο. Ζ πξνζηαθηηθή σο έγθιηζε, 

ε ρξήζε ηεο θαη ε ζσζηή νξζνγξαθία ησλ ξεκάησλ ζηελ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή 

θσλή είλαη ην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη. Άιιν έλα θείκελν ηνπ Κξπζηάιιε, έλα 

γξάκκα απηή ηε θνξά ζπκπιεξψλεη ηελ ελφηεηα θαη απνηειεί εξέζηζκα γηα ηε 

ζπγγξαθή επηζηνιψλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζηηο νπνίεο εθθξάδνπλ θάπνην αίηεκα. 

ε έλαλ πίλαθα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο ζπκβνπιέο θαη ελδεηθηηθά θάπνηεο 

θξάζεηο- θιεηδηά γηα ην ηέινο ηεο επηζηνιήο. ε θάζε πεξίπησζε, δίλεηαη έκθαζε 

φιεο ηηο ελφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, έξρεηαη έλα πνίεκα ηνπ Εαραξία Παπαλησλίνπ, 

«Αλζξψπηλε Ηζηνξία(1932)». Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ην λφεκά 

ηνπ ελψ ε γιψζζα ηνπ δεκηνπξγνχ θαζίζηαηαη αθνξκή γηα λα παξαηεξήζνπλ θαη λα 

κειεηήζνπλ νη καζεηέο ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο δηαθνξέο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο κε ηελ 

θαζαξεχνπζα. ε έλα πην αλάιαθξν θιίκα κε ην πνίεκα «ηελ Δπξψπε» ηνπ νπξή 

θιείλεη ε ελφηεηα. Ο νπξήο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνλ ζαξθαζκφ θαη ηα ζθσπηηθά ηνπ 

ζρφιηα. Σν «ραξνχκελν» χθνο ησλ ζηίρσλ ηνπ ζπλήζσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

πνιηηηθφ θαη πνιεκηθφ πεξηερφκελν ησλ έξγσλ ηνπ θαη απηφ βεβαίσο, ηνλ θαζηζηά 

κνλαδηθφ. Καη πάιη δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθκάζεζε λένπ ιεμηινγίνπ. ηηο δχν 

ηειεπηαίεο ζειίδεο, ηα είδε ησλ παξαγξάθσλ θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, ε 

ζεκαηηθή πξφηαζε, ην θχξην κέξνο θαη ε θαηαθιείδα, παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ 
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πιήξσο ελεκεξσκέλν πίλαθα. Πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο αλεχξεζεο ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ παξαγξάθσλ θαη επίζεο, ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.  

   Ζ πέκπηε ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο εηξήλεο. «Έλαο- έλαο ζηελ άβπζζν» 

ηνπ Νηθεθφξνπ Βξεηηάθνπ, είλαη ην πξψην θείκελν πνπ παξαηίζεηαη καδί κε κεξηθά 

βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα. Αθνινπζψληαο ηε ζπλήζε δνκή θαηά ηελ νπνία 

πξνεγνχληαη ηα θείκελα θαη έπνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ηφζν γξαπηνχ φζν θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. εκεηψλεηαη φηη ππάξρεη κία δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο, δίλεηαη σο εθ ηνχηνπ ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ θαη λα 

απνηππψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ, ηνπο ίδηνπο ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη ην 

ηέινο ηεο ηζηνξίαο, επηπρέο ή αηπρέο. Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη θάπνηα γλσκηθά 

ζπνπδαίσλ αλζξψπσλ γηα ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν. Σν θείκελν, «Ζ Μάρε», ηνπ 

ηέιηνπ Ξεθινχδα είλαη ην επφκελν θαηά ζεηξά. πλνδεχεηαη απφ κεγάιε πνηθηιία 

αζθήζεσλ απιψλ θαη ζχλζεησλ. Πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο δξακαηνπνίεζεο, 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζπδήηεζεο θαη θαηαλφεζεο θαη πνιιέο αθφκε. Σν 

«Γηαβαηάξηθν Σξπγφλη», ηνπ Γεψξγηνπ Γξνζίλε, είλαη ην ηειεπηαίν πνίεκα πνπ 

κειεηάηαη ζηελ ελφηεηα θαη πιαηζηψλεηαη απφ δχν δξαζηεξηφηεηεο πεξηζζφηεξν 

γλσζηηθνχ ραξαθηήξα.  

   Οη νηθνπκεληθέο αμίεο είλαη ν θχξηνο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν θηλείηαη ε έθηε 

ελφηεηα. Ξεθηλά κε έλα ξεηφ ηνπ Άικπεξη Ατλζηάηλ, «Να κελ πξνζπαζείο λα γίλεηο 

άλζξσπνο επηηπρίαο, αιιά άλζξσπνο αμίαο». Με έλα άξζξν ηνπ Andrew Pollack, 

«Έρεη αμία ε επηζηήκε;», νξκψκελν απφ ηελ εθεκεξίδα «Σν Βήκα», δίλεηαη ε 

αθνξκή ζην καζεηηθφ θνηλφ αθελφο, λα αλαθαιχςεη ηνπο θιάδνπο, ηελ έλλνηα θαη ηελ 

αμία ηεο επηζηήκεο θαη αθεηέξνπ, λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ δνθηκηαθφ ιφγν. 

Μαζαίλεη λα επεμεξγάδεηαη ηα δνθίκηα θαη λα επηδίδεηαη ζηελ ζπγγξαθή ηνπο. 

Πξνηείλεηαη ν ρσξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο ζε νκάδεο θαη ε ζπδήηεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ. 

Έπεηηα, παξαηίζεηαη ην δνθίκην «Παγθνζκηνπνίεζε θαη Πνίεζε» ηνπ C.K. Williams 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

ζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, λα ζπλδέζνπλ ηελ επηζηήκε κε ηελ ηέρλε θαη κηιήζνπλ γηα ηε 

ζρέζε ηνπο καδί ηεο.  

   Ζ έβδνκε ελφηεηα θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηα ηελ παηξίδα κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ 

ηξαηεγνχ Μαθξπγηάλλε». Αλαθέξνληαη απνζπάζκαηα απφ ηα απνκλεκνλεχκαηα 

ηνπ ζηξαηεγνχ θαη κειεηάηαη ην έληνλν παηξησηηθφ θαη νκαδηθφ ηνπ πλεχκα. Ο 

Γηψξγνο Θενηνθάο ζε έλα θείκελφ ηνπ κηιά γηα ηελ αλεχξεζε απηψλ ησλ ζπάλησλ 
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ρεηξνγξάθσλ. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ ηηο ζέζεηο ηνπ Μαθξπγηάλλε κε ην ηδηαίηεξν 

κεηαθνξηθφ ηνπο χθνο θαη θαινχληαη λα ηνλ πεξηγξάςνπλ σο άλζξσπν θαη αγσληζηή 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ 

ελφηεηα. Ζ ελφηεηα ηειεηψλεη κε ηηο ζθέςεηο ηνπ εθέξε γηα ηνλ ζπνπδαίν απηφ 

Έιιελα θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπληάμνπλ έλα θαληαζηηθφ γξάκκα πξνο ηνλ 

ζηξαηεγφ κε βάζε φζα δηάβαζαλ, άθνπζαλ θαη ζπδήηεζαλ ζηελ ηάμε.  

   Ζ φγδνε θαη ηειεπηαία ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Έλα άξζξν 

ηνπ Μάξηνπ Πισξίηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο 

εμάξεη ηελ αμία ηεο ηερλνινγίαο. ηνλ αληίπνδα, βξίζθεηαη έλα άξζξν ηνπ Αιαρηψηε 

πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηή ηε θνξά, θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ηεο ηερλνινγίαο. Οη καζεηέο δηαβάδνληαο ηα δχν άξζξα, είλαη ζε ζέζε λα 

απαξηζκήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηφζν ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο φζν θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αιιεγνξηθή 

ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη γηα ηα ζρήκαηα ιφγνπ. ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά 

γξάθνπλ δηθά ηνπο παξαδείγκαηα ζρεκάησλ ιφγνπ θαη ηα εληνπίδνπλ ζηηο πξνηάζεηο 

πνπ ηνπο δίλνληαη. Σν επφκελν ζέκα πνπ απαζρνιεί καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφ είλαη ε 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ, ηε ζπγγξαθή δειαδή έθζεζεο. 

Παξνπζηάδεηαη έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο κε ηε δνκή πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο. Σν ηέινο ηνπ εγρεηξηδίνπ ζεκαίλεηαη κε ην αιιεγνξηθφ 

πνίεκα, «Γχν δξφκνη», ηνπ Robert Frost. Με γλψκνλα απηφ, νη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα 

ηηο απνθάζεηο ηεο δσήο ηνπο, ζρνιηάδνπλ κε βάζε πξνζσπηθά ηνπο γεγνλφηα θαη 

δηαρσξίδνπλ ηηο ιάζνο απφ ηηο ζσζηέο επηινγέο. ε έλαλ κηθξφ πίλαθα παξέρνληαη 

ρξήζηκεο ζπλδεηηθέο θξάζεηο πνπ αλ κε ηη άιιν, βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη βειηηψλνπλ ην επίπεδν ησλ καζεηψλ θαζψο πξφθεηηαη λα 

εηζαρζνχλ πηα ζην Λχθεην.  

 

2.3.4. Η Γιώζζα καο 7 έσο 9 – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ 

 

   Γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ εθηφο απφ ηα βηβιία ησλ καζεηψλ, πξνζθέξεηαη θαη 

ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δμσηεξηθά δηαθέξεη απφ ηα θχξηα βηβιία σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ θχιισλ θαη ην δέζηκφ ηνπ. Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη κνηάδεη κε 

βηβιίν ζεκεηψζεσλ. Πξνηεξαηφηεηα ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο είλαη λα βνεζήζεη θαηά 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνλ εθπαηδεπηηθφ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ λα δηδάμνπλ 
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ηελ ειιεληθή γιψζζα ζηελ νιφηεηά ηεο θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  

   Ξεθηλά κε έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ πιεξνθνξνχλ ηνλ αλαγλψζηε γηα ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ βηβιίσλ γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Σνλίδνληαη ηα γλσξίζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ 

επξεκαηηθφηεηα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ην επηθνηλσληαθφ 

ηνπο χθνο. Καηαγξάθνληαη επίζεο, ηα είδε ησλ θεηκέλσλ πνπ θαινχληαη λα 

κειεηήζνπλ νη καζεηέο. Πξφθεηηαη γηα θείκελα πξαγκαηνινγηθά, θαηεπζπληηθά, 

επηρεηξεκαηνινγηθά, αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά θαη ινγνηερληθά. ην ηέινο ηεο 

εηζαγσγήο, αλαθέξνληαη ηα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ν 

εθπαηδεπηηθφο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηα ζρήκαηα ιφγνπ θαη ηα ζπλήζε ιάζε ησλ 

καζεηψλ. 

   Σν θχξην κέξνο αξρίδεη κε ηελ αλάιπζε ηνπ εγρεηξηδίνπ «Ζ Γιψζζα καο 7». Γηα 

θάζε ελφηεηα δίλνληαη πξνθαηαβνιηθά φζα ζα γίλνπλ ζηελ ηάμε θαη φζα επηδηψθνληαη 

λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηηο αζθήζεηο θαη ηα θείκελα πνπ παξαηίζεληαη. Έπεηηα, 

αλαιχνληαη έλα έλα φια ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο. Πξνεγείηαη ην «μεθιείδσκα ηνπ 

θεηκέλνπ» κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ θαη έπεηαη ε πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ απνθέξνπλ. Καηαιήγνληαο, πξνηείλνληαη εμσζρνιηθά 

αλαγλψζκαηα θαη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα εμάξνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ηε θαληαζία 

θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ παξαγσγή ιφγνπ. Απηή είλαη ε βαζηθή δνκή πνπ 

αθνινπζείηαη ζην εγρεηξίδην. Παξάιιεια, ζε κεξηθέο ελφηεηεο πξνηείλνληαη θάπνηεο 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνεθηάζεηο ησλ πξνζθεξνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

   Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ ζηφρσλ, ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξψηνπ 

βηβιίνπ, έξρεηαη ε ζεηξά ηνπ δεπηέξνπ. Αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο επί ην πιείζηνλ, 

δνκή. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί σζηφζν, φηη δίλνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

γηα ηα θείκελα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεπψο, πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο. Σαπηφρξνλα, ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

είλαη θάπνηεο ζεκεηψζεηο πνπ πξνζθέξνληαη αξηζκεκέλεο πάλσ ζηα δηάθνξα ζέκαηα 

ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ. Σν δεχηεξν βηβιίν παξνπζηάδεηαη πην 

αλαιπηηθά (αλακελφκελν εθφζνλ αλεβαίλεη ε ηάμε βειηηψλεηαη θαη ην επίπεδν ηεο 

πξνζθεξφκελεο γλψζεο).  
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   Σν βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηειεηψλεη κε ηελ αλάιπζε ηνπ εγρεηξηδίνπ «Ζ Γιψζζα 

καο 9» πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ 

αθνινπζείηαη ε πξνεγνχκελε δνκή. Καηαγξάθνληαη βέβαηα, νη ελφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθφ εγρεηξίδην ηνπ καζεηή αιιά δε γίλεηαη ζηνρνζεζία θαη 

αλάιπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ θεηκέλσλ. Αληίζεηα, γηα θάζε ελφηεηα αλαθέξνληαη νη 

αλάινγεο «πξνεθηάζεηο». Πξνηείλνληαη, σο εθ ηνχηνπ, δηάθνξα θείκελα κε ηηο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. πκπεξηιακβάλνληαη αζθήζεηο 

δξακαηνπνίεζεο, επηρεηξεκαηνινγίαο- debate θαη θπζηθά, παξαγσγήο ιφγνπ.  

 

 

 

2.4. Μειέηε ηεο ζεηξάο «Η Γιώζζα καο Α΄- Β΄- Γ΄ Λπθείνπ» 

 

2.4.1. Η Γιώζζα καο Α΄ Λπθείνπ 

 

   Σν βηβιίν απηφ πξννξίδεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ζε 

καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ. Αθνινπζεί ηα ίδηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα ηεχρε ηνπ Γπκλαζίνπ. Απνηειείηαη απφ 191 ζειίδεο θαη σο εθ ηνχηνπ 

είλαη ην κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο. Πεξηέρεη ηέζζεξα θεθάιαηα κε πνιιέο ελφηεηεο, 

ππνελφηεηεο θαη έλα παξάξηεκα. Πξηλ ην θχξην κέξνο ηνπ βηβιίνπ, ππάξρεη έλα 

επεμεγεκαηηθφ θνκκάηη γηα ηα ζχκβνια πνπ ζα ζπλαληήζεη ν καζεηήο ζηηο ελφηεηεο 

θαη ηηο ζεκαζίεο ηνπο. Κάζε θεθάιαην αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε δνκή, φκσο 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαγσγή ιφγνπ ζην ηέινο ηνπ θαζελφο. Σν 

πξψην θεθάιαην, «Γιψζζα θαη Γισζζηθέο Πνηθηιίεο» αξρίδεη κε δχν πνηήκαηα, έλα 

ηνπ Οδπζζέα Διχηε θαη έλα ηνπ Νηθεθφξνπ Βξεηηάθνπ. «Σα φξηα ηεο γιψζζαο» 

είλαη ε πξψηε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη πεξηθιείεη ηελ απεξαληνζχλε, ηελ 

πνιπκνξθία, ηελ παληνδπλακία θαη ηηο νπηηθέο ηεο. Πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα θαη 

γλσκηθά απνθζέγκαηα ζπνπδαίσλ Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπγγξαθέσλ, θηινζφθσλ θαη 

πνηεηψλ, φπσο ηνπ Αξηζηνθάλε, ηνπ νισκνχ, ηνπ εθέξε θαη ηνπ Wittgenstein. Οη 

καζεηέο θαινχληαη λα ηα δηαβάζνπλ θαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα είηε 

πξνθνξηθά είηε ζπλζέηνληαο παξαγξάθνπο επηρεηξεκαηνινγψληαο. Τπάξρνπλ επίζεο, 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ γισζζηθψλ εθθξάζεσλ θαη ιέμεσλ κε ζηφρν ηελ 

εθκάζεζε ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ηεο γιψζζαο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα κε 

ηίηιν «Οη πνηθηιίεο ηεο γιψζζαο» αλαθέξεηαη ζηηο δηαιέθηνπο, ηα ηδηψκαηα, ηηο 
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δηάθνξεο γισζζηθέο πνηθηιίεο θαζψο θαη ζην θνηλσληθφ θαη πθνινγηθφ επίπεδν πνπ 

κπνξεί θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο λα απνθηήζεη. Οη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ κέζα απφ παξαδείγκαηα θαη ζχληνκεο αζθήζεηο ηηο δηαθνξέο ζηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα θαη ηε κφξθσζε 

εθάζηνηε αλζξψπνπ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε ησλ 

επηζηνιψλ θαη ηε δφκεζή ηνπο. Παξάιιεια, παξαηίζεληαη δχν επηζηνιέο κε 

δηαθνξεηηθά πθνινγηθά ζηνηρεία θαη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη 

ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Με βάζε απηά, ηα παηδηά θαινχληαη λα ζπληάμνπλ 

κφλα ηνπο δχν αληίζηνηρα κελχκαηα ίζεο έθηαζεο κε ηα πξνηεηλφκελα. Ζ επφκελε 

ππνελφηεηα, «Γεκηνπξγηθφηεηα ηεο Γιψζζαο», εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ αλαθνξηθή 

θαη ηελ πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Πξνεγνχληαη θάπνηεο ζχληνκεο 

δηεπθξηλήζεηο κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θαη αθνινπζνχλ αζθήζεηο 

εληνπηζκνχ ηεο θπξηνιεμίαο θαη ηεο κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, ζηηο αζθήζεηο δεηείηαη λα 

ζπληάμνπλ θξάζεηο θαη πξνηάζεηο κε δήισζε θαη ζπλππνδήισζε.  

   Ζ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ. 

πδεηά ηηο πνηθηιίεο γξαπηνχ ιφγνπ, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ηνπο επηθνηλσληαθνχο 

ηνπ ζηφρνπο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αλαθνηλψζεηο, ζηηο πξνζθιήζεηο, ζηηο επηζηνιέο, 

ζηα πξνγξάκκαηα, ζηηο αηηήζεηο, ζηηο πεξηγξαθέο, ζηηο δηαθεκίζεηο θαη ζε πνιιά 

άιια είδε θεηκέλσλ. Με ζχληνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο ν καζεηήο 

εμαζθείηαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ πξνζαξκφδνληαο θαηάιιεια ην χθνο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. ε επφκελν ζηάδην, δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ, ζηελ πεηζψ θαη ζηε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ. 

Με έλα ζπληνκεπκέλν θαη δηαζθεπαζκέλν θείκελν ηνπ Μαλψιε Σξηαληαθπιιίδε 

ηνλίδεηαη ε επηρεηξεκαηνινγία ζηε γιψζζα θαη ε έλλνηα ησλ ζπιινγηζκψλ, ηνπ 

παξαγσγηθνχ, ηνπ επαγσγηθνχ, ηνπ αλαινγηθνχ, ηνπ άκεζνπ θαη ηνπ έκκεζνπ. 

Αλαιχνληαη νη νξηζκνί θαη πξνζθέξεηαη κία άζθεζε αληηζηνίρηζεο γηα πεξαηηέξσ 

θαηαλφεζε. ηε ζπλέρεηα, κειεηάηαη ε κέζνδνο ηεο αηηηνιφγεζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

παξαγξάθνπ θαη νιφθιεξνπ θεηκέλνπ. Γίλνληαη νη απαξαίηεηνη αηηηνινγηθνί, ηειηθνί, 

ππνζεηηθνί θαη ζπκπιεθηηθνί ζχλδεζκνη θαζψο επίζεο, θαη νη θξάζεηο πνπ δειψλνπλ 

αηηία. πλάιιεια, παξνπζηάδεηαη θαη ε δνκή ησλ παξαγξάθσλ. Οη καζεηέο 

θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο θαη θείκελα θαη λα 

εληνπίζνπλ αθελφο, ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ θαη αθεηέξνπ, ηηο ιέμεηο πνπ 

ππνδειψλνπλ αηηηνιφγεζε. Με ην θιείζηκν ηεο ελφηεηαο ηίζεληαη θάπνηα ζέκαηα γηα 

ζπδήηεζε, έθθξαζε θαη έθζεζε. Με απνζπάζκαηα θαη γλσκηθά γλσζηψλ Διιήλσλ 
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θαη μέλσλ ζπγγξαθέσλ θαη επηζηεκφλσλ, νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ην εχξνο, ηε 

ζεκαζία θαζψο θαη ηα δείγκαηα θζνξάο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Γηαβάδνπλ απηά ηα 

απνζπάζκαηα, ηα ζπδεηνχλ ζηελ ηάμε θαη ηέινο, ζπλζέηνπλ δηθά ηνπο θείκελα 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Σειεπηαίν ηκήκα ηεο ελφηεηαο είλαη ε εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ, ε αλαγθαηφηεηά ηεο, ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο πνπ απαηηείηαη θαη θπζηθά, ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απνθέξεη. 

   Σν δεχηεξν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ έρεη βαζηθή ζεκαηηθή ηνλ ιφγν, ηνλ πξνθνξηθφ 

θαη ηνλ γξαπηφ. Αξρηθά, παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ην ιεθηηθφ 

εθθψλεκα, ηα εμσγισζζηθά θαη ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, νη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα 

απνηππσζεί θαη λα κειεηεζεί. Ωο δξαζηεξηφηεηα θαηαλφεζεο παξαηίζεηαη έλα 

απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε αληηπαξαβνιή κε ην αληίζηνηρν 

θείκελν ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ θαη λα 

επηζεκάλνπλ ηηο δηαθνξέο. Καη, βέβαηα, κεηά απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα έξρεηαη ε 

ζχγθξηζε ηνπ πξνθνξηθνχ κε ηνλ γξαπηφ ιφγν. Καηαγξάθνληαη ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη νη δηαθνξέο ησλ δχν εηδψλ ελψ επηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα νη 

γισζζνιφγνη ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφηεξν ηνλ γξαπηφ απφ ηνλ πξνθνξηθφ, άπνςε πνπ 

αξγφηεξα άιιαμε εθ ζεκειίσλ. Ζ ζχγθξηζε γίλεηαη κε άμνλεο ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

νξγάλσζε, ηε δνκή, ηελ έθθξαζε, ην ιεμηιφγην, ην χθνο, ην λφεκα θαη θπζηθά, ηε 

δπλαηφηεηα απφδνζεο ησλ δχν εηδψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ηε ζεσξία 

είλαη ζρεηηθά ζχληνκεο κε ζηφρν λα δηαπηζηψζνπλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ηηο δηαθνξέο 

ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  

   Ο δηάινγνο είλαη ην επφκελν ζέκα πνπ ζίγεη ην εγρεηξίδην ζε απηφ ην θεθάιαην. 

Αξρηθά, απνδίδεηαη ν νξηζκφο ηνπ σο ζπλνκηιίαο, επηθνηλσλίαο θαη αληηπαξάζεζεο 

απφςεσλ. Αθφκε, πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε ηνπ ιφγνπ κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ ζψκαηνο, κε 

ηνλ ρξφλν νκηιίαο, κε ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνλ ρψξν πνπ ιακβάλεη ρψξα. Γελ 

πξφθεηηαη σζηφζν, γηα κία απιή πεξηγξαθή θαζφηη δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηπρφληα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ θαηά ηνλ 

δηάινγν θαη βέβαηα, ηηο αηηίεο ηνπο. Έπεηηα, αλαιχνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επηηπρία ελφο δηαιφγνπ, ε εηιηθξίλεηα, ε ζαθήλεηα, ε επαξθήο πιεξνθφξεζε θαη ε 

δεθηηθφηεηα ηνπ δέθηε θαη ηνπ πνκπνχ. Παξάιιεια, κειεηάηαη ν ινγνηερληθφο θαη ν 

ζεαηξηθφο δηάινγνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ. Οξηνζεηείηαη ν επζχο, ν πιάγηνο θαη 

ν κεηθηφο ιφγνο θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα κάζνπλ λα κεηαηξέπνπλ ηνλ επζχ ζε 

πιάγην θαη ηνχκπαιηλ.  Ζ θπζηθφηεηα, ε ζεαηξηθφηεηα θαη ε δξακαηνπνίεζε 

απνηεινχλ επίζεο, ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο, ε δξαζηεξηφηεηα 
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δεηά απφ ηνπο καζεηέο απφ ηε κία, λα γξάςνπλ νη ίδηνη έλαλ δηάινγν ζε ζεαηξηθή 

κνξθή θαη απφ ηελ άιιε, δηαηππψλνληάο ηνλ ζε πιάγην ιφγν λα ηνλ ζηείινπλ ζε 

θάπνηνλ ππνζεηηθφ θίιν.  

   Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ, ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη 

έθθξαζε- έθζεζε, ζέηεη ην δήηεκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ, ηνπ δηαιφγνπ σο ζπδήηεζεο «ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο» θαη ηεο 

εθεβείαο, ηνπ ράζκαηνο γελεψλ θαη ησλ πξνηχπσλ. Σα ζέκαηα απηά αλαιχνληαη 

μερσξηζηά κε πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην βηβιίν θαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Με ζχληνκεο εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο, νη καζεηέο δηεξσηψληαη θαη 

ζπδεηνχλ ζηελ ηάμε, νξγαλψλνπλ δηαιφγνπο θαη αλαπηχζζνπλ ηε κέζνδν ηεο 

ζπλέληεπμεο.  

   Σν ηξίην θεθάιαην ηνπ εγρεηξηδίνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ «Πεξηγξαθή». ηελ αξρή,  

έλα ιήκκα απφ ην «Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο» ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε  

απνδίδεη πιήξσο ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο. Καηφπηλ, αλαθέξνληαη νη γεληθνί θαη νη 

εηδηθνί ζηφρνη ηεο πεξηγξαθήο, ε κεζφδεπζή ηεο θαη παξαηίζεηαη έλα δηαζθεπαζκέλν 

θείκελν απφ ην δηαδίθηπν σο παξάδεηγκα πεξηγξαθήο ηεο παξαδνζηαθήο γπλαηθείαο 

θνξεζηάο ησλ αξαθαηζάλσλ. Ωο άζθεζε θαηαλφεζεο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο 

αθνχ κειεηήζνπλ ηελ πεξηγξαθή ηεο θνξεζηάο, λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δνκή ηεο 

πεξηγξαθήο θαη λα δηαηππψζνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζήο ηεο. Δπηπιένλ, 

ηνπο δεηείηαη λα θαληαζηνχλ θάπνην άιιν έλδπκα θαη λα ην πεξηγξάςνπλ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα δεκνζηεπφηαλ ζε έλα πεξηνδηθφ κφδαο. Ζ άζθεζε απηή βεβαίσο, 

ζπληζηά ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ην επφκελν ζέκα ζπδήηεζεο πνπ είλαη ε ζαθήλεηα ζηελ 

πεξηγξαθηθή δηαδηθαζία. Παξαηίζεληαη θάπνηα απνζπάζκαηα θαη ζχληνκα θείκελα 

πξνο κειέηε θαη παξαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. ε επίπεδν ζπληαθηηθνχ, νη 

καζεηέο καζαίλνπλ ηελ κεηαηξνπή ηεο ελεξγεηηθήο ζχληαμεο ζε παζεηηθή θαη ην 

αληίζηξνθν. Δλ ζπλερεία, ε γιψζζα, ηα ζρφιηα θαη ε νπηηθή γσλία ηεο πεξηγξαθήο 

γίλνληαη άμνλεο αλαθνξάο. Ζ εηδηθή νξνινγία, ηα κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα, ηα 

επίζεηα θαη ηα άκεζα θαη  έκκεζα ζρφιηα αλαιχνληαη δηεμνδηθά. ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

νη καζεηέο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ζχκθσλα κε παξαηηζέκελα θείκελα θαη ζπλζέηνπλ 

νη ίδηνη θείκελα κε γλψκνλα φζα δηδάρζεθαλ.  

   Ζ ελφηεηα πνπ έπεηαη πξαγκαηεχεηαη ηα αληηθείκελα ηεο πεξηγξαθήο, ηα ηνπία, ηα 

πξφζσπα θαη ηα έξγα ηέρλεο. Ζ πεξηγξαθή ελφο ρψξνπ ζπληζηά ην πξψην ζέκα θαη 

μεθηλά κε απινχο θαλφλεο πεξηγξαθήο. Έλα ινγνηερληθφ πεξηγξαθηθφ θείκελν ηνπ Γ. 

Καςάιε ζπληζηά αθνξκή γηα λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε αθνξκή κε ηελ πεξηγξαθηθφ 
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ινγνηερληθφ ιφγν, λα παξαηεξήζνπλ ην χθνο, ηα ζρφιηα θαη ζπλνιηθά, ηα γισζζηθά 

ζηνηρεία πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ. Με ηε ζεηξά ηνπο θαινχληαη λα επηιέμνπλ έλα κέξνο ή 

έλα θηήξην θαη αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα λα πξνβνχλ ζηε δηθή ηνπο 

πεξηγξαθή ρσξίο λα παξαιείςνπλ λα αλαθεξζνχλ ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

δεκηνπξγεί ην αληηθείκελν πεξηγξαθήο. Σξεηο αθφκε δξαζηεξηφηεηεο παξφκνηνπ 

ηχπνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε. Ζ πεξηγξαθή πξνζψπσλ αθνινπζεί απηή 

ησλ ρψξσλ θαη αξρίδεη κε έλα ελδεηθηηθφ δηάγξακκα γηα ηε ζχλζεζή ηεο. Έκθαζε 

δίλεηαη ζην ζρφιην πνπ ζπλήζσο ελέρεη απηνχ ηνπ ηχπνπ ε πεξηγξαθή. Πξνζθέξνληαη 

ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο κε παξάιιεια θείκελα, θσηνγξαθίεο θαη εηθφλεο. Σηο 

πεξηγξαθέο ρψξσλ θαη πξνζψπσλ αθνινπζεί ε πεξηγξαθή έξγσλ ηέρλεο κε ηελ 

παξάζεζε ελφο νδεγνχ κε πξφινγν, θχξην κέξνο θαη επίινγν θαη κε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο βνεζεηηθέο εξσηήζεηο. Σειεπηαίν ζέκα ηεο ελφηεηαο είλαη ε 

πεξηγξαθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ κε αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία, ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο  ε ρξήζε ηεο 

παξαηαθηηθήο θαη ηεο ππνηαθηηθήο ζχλδεζεο θαη ηεο πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο. Με δχν 

αζθήζεηο νη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ην πεξηγξάθνπλ 

γξαπηά θαη πξνθνξηθά.  

   ηελ επφκελε ελφηεηα, «Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ», γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε 

παξαγξάθνπ κε αλαινγία. Πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ηεο αλαινγίαο, ν ηξφπνο θαη ε 

δνκή ηεο παξαγξάθνπ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ. Μεηά ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο, ππάξρνπλ κεξηθέο αζθήζεηο κε παξάιιεια θείκελα κε ζθνπφ λα 

εληνπίζνπλ νη καζεηέο ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. Μία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δεηά ηε 

ζχλζεζε παξαγξάθνπ ζε απηφ ην ζηπι κε αθνξκή ηα απνζπάζκαηα πνπ 

παξαηίζεληαη. Δπηζεκαίλεηαη ηαπηφρξνλα, ε άκεζε ζρέζε ηεο αλαινγίαο κε ηελ 

παξνκνίσζε θαη ηελ παξαβνιή θαη ζαλ επηζηέγαζκα ηεο ζεσξίαο ππάξρεη έλα 

απφζπαζκα ηνπ Υαηδηδάθε κε έληνλν αιιεγνξηθφ πεξηερφκελν ην νπνίν νη καζεηέο 

θαινχληαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ. Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο έθθξαζεο-έθζεζεο πνπ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνληα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη ηειηθά ζπγγξαθή αζρνιείηαη κε 

ηελ ελδπκαζία θαη ηε κφδα. Αθνξκή γηα ζθέςε ηίζεηαη έλα απφζπαζκα ηνπ 

Παπαλνχηζνπ θαη αθνινπζνχλ εξσηήζεηο πξνο ζπδήηεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη νη ζχληνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην πιαηζηψλνπλ αθνξνχλ ηφζν ηε 

ζχγρξνλε επνρή φζν θαη ηα παιαηφηεξα ρξφληα. Μάιηζηα, ζπλδπάδνπλ θαη 

πξνεγνχκελεο απνθηεζείζεο γλψζεηο φπσο ηε κέζνδν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο.  
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   Μεηά ηελ «πεξηγξαθή» πνπ αλαιχζεθε ζην ηξίην θεθάιαην, ην ηέηαξην θαη 

ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ «αθήγεζε». Αξρηθά, ινηπφλ, δίλεηαη ν νξηζκφο 

ηεο σο κία πξάμε επηθνηλσλίαο πνπ δελ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηε ινγνηερλία 

αιιά θαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. Σνλίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηνλ γλσζηφ κχζν ηνπ 

Αηζψπνπ, «Ο ηδίηδηθαο θαη ν κέξκεγθαο», θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζεκεηψζνπλ 

ηα κέξε ηεο αθήγεζεο. Πξνζθέξνληαη ηξεηο αθφκε δξαζηεξηφηεηεο κε παξαδείγκαηα 

απφ ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν θαη απφ ηελ απιή γιψζζα ηεο ππαίζξνπ  πνπ βνεζνχλ 

ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε. ε επφκελν ζηάδην, θαζνξίδνληαη ην αθεγεκαηηθφ 

πεξηερφκελν θαη ε αθεγεκαηηθή πξάμε σο γλσξίζκαηα ηεο αθεγεκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη πεξηιακβάλνληαη δχν ζχληνκεο δξαζηεξηφηεηεο εληνπηζκνχ θαη αληηζηνίρηζεο. 

Έπεηηα, κειεηψληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε, ην χθνο θαη ν ζθνπφο ηεο αθήγεζεο. ε 

απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη φηη νη αζθήζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη αληηζηνίρηζεο, 

αζθήζεηο ηδηαηηέξσο πξνζθηιείο ζηα παηδηά. ε άιιε ππνελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνλ αθεγεηή, ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ζπγγξαθέα θαη ζηελ νπηηθή γσλία. Κξίλεηαη 

ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη χζηεξα απφ θάζε νξηζκφ ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ ή αζθήζεσλ πνπ επηιχνπλ νη καζεηέο είηε 

αηνκηθά είηε νκαδηθά. Σφζν ην είδνο ηνπ αθεγεηή φζν θαη ηεο νπηηθήο γσλίαο 

θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε επίπεδν ινγνηερλίαο. Απφ ηε κία πιεπξά, αλαθέξεηαη ν 

νκνδηεγεηηθφο θαη ν εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη απφ ηελ άιιε, αλαθέξεηαη ε 

κεδεληθή εζηίαζε, ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή. Αλαιχνληαη αθφκε, νη 

αθεγεκαηηθνί ηξφπνη θαη ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αθήγεζεο(αλαδξνκηθή, 

πξνδξνκηθή, επηηάρπλζε, επηβξάδπλζε). Βέβαηα, πξνζθέξεηαη πιεζψξα 

δξαζηεξηνηήησλ θαηαλφεζεο κε κηθξά απνζπάζκαηα απφ πνηήκαηα θαη δηεγήκαηα.  

   Ζ επφκελε ελφηεηα ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ ζπλδπάδεη ηελ πεξηγξαθή κε ηελ 

αθήγεζε. Γίλεηαη δηάθξηζε ησλ δχν κε εκθαλή θαηαγξαθή ησλ αληηζέζεψλ ηνπο. 

Ωζηφζν, ζπλήζσο ν ιφγνο, γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο εκπεξηέρεη θαη ηηο δχν κνξθέο. 

Δμάιινπ, ε πεξηγξαθή πεξηιακβάλεηαη ζηελ αθήγεζε πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

εκπινπηίζεη, λα ηε δηαλζίζεη θαη λα απνδψζεη πιεξέζηεξα θαη αθξηβέζηεξα ηα 

γεγνλφηα, ηα πξφζσπα θαη ηελ ηζηνξία ζην ζχλνιφ ηεο.  

   ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, ζηελ «Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ», θεληξηθφ ζέκα 

θαζίζηαηαη ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ θαη νη ηξφπνη επίηεπμήο ηεο. Γηεμνδηθά 

θαηαγξάθνληαη νη  δηαξζξσηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ βνεζνχλ ζηε ζπλνρή, απηέο 

πνπ δειψλνπλ αηηηνιφγεζε, αληίζεζε, δηάδεπμε, επεμήγεζε, βεβαίσζε, έκθαζε, 
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ζπκπέξαζκα, ζθνπφ, απαξίζκεζε επηρεηξεκάησλ θαη ηα ινηπά. Με γλψκνλα ηε 

ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ, νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηελ πεξίιεςε. Πεξηγξάθνληαη ηα 

βήκαηα ηεο πεξίιεςεο θαη δίλνληαη νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ νξζή ζχληαμή ηεο. 

Παξάιιεια, παξέρνληαη θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη 

ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο. πγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δελ πξνζθέξνληαη παξά 

κφλν ζεσξία.  

   ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα, πξνζθέξνληαη ζέκαηα γηα 

ζπδήηεζε θαη έθθξαζε- έθζεζε. Σν πξψην απφ απηά είλαη ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ 

γελεψλ, ε αληίζεζε σο εθ ηνχηνπ αλάκεζα ζηηο απφςεηο ησλ λέσλ θαη ησλ 

κεγαιπηέξσλ. Γηαηίζεληαη ελλέα δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

αηνκηθέο θαη νκαδηθέο θαζψο θαη κία δξακαηνπνίεζεο. Σν δεχηεξν ζέκα είλαη νη 

αθεγήζεηο θσκηθψλ ηζηνξηψλ. Υσξίο παξαηηζέκελα θείκελα αθνξκή γηα ζπδήηεζε 

θαη παξαγσγή ιφγνπ είλαη ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, δξακαηνπνίεζεο θαη 

ζχληαμεο θεηκέλνπ.  

   Σν εγρεηξίδην νινθιεξψλεηαη κε ην παξάξηεκα. Δίλαη ρσξηζκέλν αλά θεθάιαηα θαη 

πεξηιακβάλεη θάπνηα απνζπάζκαηα θαη νιφθιεξα θείκελα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο πνπ δηδάρζεθε. Σα θείκελα είλαη 

έξγα γλσζηψλ επηζηεκφλσλ, δεκνζηνγξάθσλ, ζπγγξαθέσλ θαη γισζζνιφγσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν Σξηαληαθπιιίδεο, ν Παπαλνχηζνο, ν Μπακπηληψηεο, ν 

Παλαγησηφπνπινο, ε Φξαγθνπδάθε θαη πνιινί άιινη.  

 

2.4.2. Η Γιώζζα καο Β΄ Λπθείνπ 

 

   Σν εγρεηξίδην απηφ πξννξίδεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζε καζεηέο ηεο Β΄ 

Λπθείνπ. πληζηά ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζην βαζηθφ βηβιίν. Αθνινπζεί πεξίπνπ ηελ 

ίδηα δνκή κε ηα ππφινηπα εγρεηξίδηα σο πξνο ηα θεθάιαηα θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ 

εμσθχιινπ θπξίσο, θαζφηη ελδηάκεζα δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε. Απνηειείηαη απφ 208 

ζειίδεο θαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα θαη έλα παξάξηεκα, φπσο θαη ην πξνεγνχκελν 

βηβιίν ηεο Α΄ Λπθείνπ. Πξηλ μεθηλήζεη ην θχξην κέξνο ηνπ βηβιίνπ επεμεγνχληαη ηα 

ζχκβνια πνπ ζα ζπλαληψληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ. 

   Σν πξψην θεθάιαην, «Ζ Δίδεζε», εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ χιε ηεο γιψζζαο ηεο 

Β΄ Λπθείνπ. Ζ πξψηε ππνελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηεο είδεζεο κε ην ζρφιην 

θαη ζπλαθφινπζα ζε απηή ηνπ γεγνλφηνο κε ην ζρφιην. Γίλεηαη αλαθνξά ζην θνκκάηη 

ηεο δεκνζηνγξαθίαο, ηεο εηδεζενγξαθίαο θαη ηεο εξκελεπηηθήο δεκνζηνγξαθίαο. Οη 
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αζθήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θαη απνζαθήληζεο, 

παξαηίζεληαη θείκελα θαη ζχληνκα απνζπάζκαηα πξνο αλάιπζε. Έπεηηα, αλαιχνληαη 

νη ηερληθέο ζρνιηαζκνχ ελφο γεγνλφηνο κε επίζεηα, επηξξήκαηα, ξήκαηα, ζρήκαηα 

ιφγνπ θαη ζεκεία ζηίμεο. Έλα αθφκε ζέκα πνπ ζίγεηαη είλαη ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο, ηα αζχγρξνλα θαη ηα ζχγρξνλα θαη αθνινπζνχλ πέληε κηθξέο αζθήζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθκάζεζε ησλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

θφζκν ησλ ΜΜΔ. ηε ζπλέρεηα, ζπδεηείηαη ην θνκκάηη ηεο δηαθνξεηηθήο πξνβνιήο 

ησλ εηδήζεσλ θαη ηεο πνιπζεκίαο κηαο ιέμεο ζηελ παξνπζίαζή ηνπο. ε απηφ ην 

κέξνο εζηηάδνπλ θαη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο έπνληαη. Δπφκελν ζέκα είλαη ε 

παξεκβνιή μέλνπ ζρνιίνπ ζηελ είδεζε θαη ε ρξήζε εηδηθψλ εθθξάζεσλ, πιαγίνπ 

ιφγνπ θαη εηζαγσγηθψλ. Ζ ηειεπηαία ππνελφηεηα κε αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαθέξεηαη ζηε δηαπινθή ηνπ γεγνλφηνο κε ην ζρφιην θαη ηελ είδεζε. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξαηίζεληαη ζχληνκα θείκελα θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα 

εληνπίζνπλ ηα ζρφιηα πνπ ελέρνληαη θαη ηηο θξάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα 

παξαπιαλήζνπλ ηνλ δέθηε.  

   Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ κειεηά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο 

ηεο είδεζεο. Παξνπζηάδεηαη ε ζπλήζεο δνκή ηεο κε ηνλ ηίηιν, ηελ πεξίιεςε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο είδεζεο. Παξάιιεια, πεξηγξάθεηαη ε ηαθηηθή ηεο αλεζηξακκέλεο 

ππξακίδαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δεκνζηνγξαθία θαη κεηά, ηνλίδεηαη ε αλάγθε 

ηεξάξρεζεο ησλ εηδήζεσλ αλάινγα κε ηελ επηθαηξφηεηα, ηελ εγγχηεηα, ηε 

ζπνπδαηφηεηα, ηελ εθξεθηηθφηεηα, ηελ εθθξεκφηεηα, ηε ζπγθίλεζε θαη ηε ζπλέπεηα. 

Ζ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ν ηίηινο ηεο είδεζεο, ηα ζηνηρεία ηεο ζχληαμεο 

(ξεκαηηθά θαη νλνκαηηθά ζχλνια) θαη ηέινο, ν ζρνιηαζκφο πάλσ ζηελ είδεζε 

ζπληζηνχλ άμνλεο ζπδήηεζεο θαη ζπλάκα, ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Γηαηίζεληαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ζπγθεθξηκέλεο εηδήζεηο, λα 

ηηο κειεηήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έκθαζε επίζεο, 

δίλεηαη ζηελ παζεηηθή θαη ηελ ελεξγεηηθή ζχληαμε θαη ζην λφεκα πνπ πξνζδίδεη ε 

θαζεκία.  

   ηελ ηξίηε ππνελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ε κέζνδνο αλάπηπμεο 

παξαγξάθνπ θαη αληίζηνηρα θεηκέλνπ κε παξαδείγκαηα. Γίλεηαη ε δνκή ηεο, κε ηε 

ζεκαηηθή πεξίνδν, ηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαθιείδα. πλάιιεια, δίλνληαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο- ζπκβνπιέο πνπ δηεπθξηλίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο παξαγξάθνπ. Δλδεηθηηθά, πξνζθέξνληαη δχν δξαζηεξηφηεηεο γηα 

πεξαηηέξσ θαηαλφεζε. Ζ πξψηε κε κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο πξναγσγηθέο 
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εμεηάζεηο ηεο Β΄ Λπθείνπ δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηε κέζνδν θαη λα 

μερσξίζνπλ ηε δνκή ηεο θαη ε δεχηεξε δίλνληαο κία ζεκαηηθή πεξίνδν ηνπο θαιεί λα 

γξάςνπλ κία παξάγξαθν κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν.  

   Ζ ηειεπηαία ελφηεηα, «Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε», απνηειεί, 

φπσο δηαθαίλεηαη θη απφ ηνλ ηίηιν ηεο, αθφξκεζε γηα ζθέςε θαη παξαγσγή ιφγνπ. Ζ 

πιεξνθφξεζε θαη ε παξαπιεξνθφξεζε είλαη δχν έλλνηεο πνπ απνζαθελίδνληαη κέζα 

απφ δξαζηεξηφηεηεο ζχληαμεο θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ζέκαηα είλαη ε δεκνζηνγξαθία, ην 

βηβιίν θαη ην ειεθηξνληθφ βηβιίν, ηα ΜΜΔ θαη ηέινο, ην δηαδίθηπν. ε θάζε 

πεξίπησζε πξνζθέξνληαη εξγαζίεο νκαδηθέο θαη αηνκηθέο, παξέρνληαη θείκελα γηα 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ζχλζεζε εηζεγήζεσλ, επηζηνιψλ θαη γεληθά, δνθηκίσλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο. 

   Σν δεχηεξν θεθάιαην ηνπ εγρεηξηδίνπ, ηα «Βηνγξαθηθά Δίδε», αξρηθά παξαζέηεη ηνλ 

νξηζκφ απηνχ ηνπ είδνπο αθήγεζεο θαη δηαρσξίδεη ηελ απιή βηνγξαθία απφ ηελ 

απηνβηνγξαθία θαη ηε κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία. Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ε ζρέζε ηεο κε ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία θαζψο θαη ν 

θαίξηνο ξφινο ηνπ ζπγγξαθέα πνπ είηε πεξηγξάθεη ακέηνρνο ηα γεγνλφηα είηε ηα 

βηψλεη σο πξσηαγσληζηήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ηε ζεσξία 

πεξηιακβάλνπλ απνζπάζκαηα ηα νπνία νη καζεηέο κειεηνχλ θαη αλαγλσξίδνπλ ην 

είδνο ζην νπνίν αλήθνπλ, θαηαγξάθνπλ ηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο ηνπο θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα, ηε γισζζηθή πνηθηιία θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζηε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπ. Αθνινπζνχλ ηέζζεξηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

ηνπ Καβάθε, ηνπ Σέιινπ Άγξα, ηνπ Υαηδφπνπινπ θαη ηνπ Αλαγλσζηάθε. Οη καζεηέο 

ηα ζπγθξίλνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν έθζεζήο ηνπο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ. Έπεηηα, κειεηάηαη ε ζπζηαηηθή επηζηνιή, ν ζθνπφο, ε δνκή, ην χθνο 

θαη ν ηφλνο ηεο. Ωο άζθεζε δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα πάξνπλ ηε ζέζε δηεπζπληή 

εθδνηηθνχ νίθνπ θαη λα ζπληάμνπλ δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο γηα έλαλ ππνηηζέκελν 

εξγαδφκελν. Ζ αλαθνξά ζε βίνπο Αγίσλ θαη ζπλαμάξηα θιείλεη ηελ ππνελφηεηα.  

   Ζ άιιε ππνελφηεηα εζηηάδεη ζηνλ αθεγεηή- βηνγξάθν. Πξψην ζέκα είλαη ε 

απηνβηνγξαθία θαη ηα γλσξίζκαηά ηεο. Δλ ζπλερεία, ιακβάλεη ζέζε ην κπζηζηφξεκα 

κε απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη βεβαίσο, ηα δχν είδε ζπγθξίλνληαη. Ζ βέιηηζηε 

θαηαλφεζε έξρεηαη κε ηελ παξάζεζε θεηκέλσλ σο παξαδεηγκάησλ. Σν 

απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα ή Curriculum Vitae αθνινπζεί ηα πξνεγνχκελα είδε. 

Καηαγξάθνληαη κία κία νη ελφηεηεο, ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, νη ζηφρνη, ε εθπαίδεπζε, 
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ε κεηεθπαίδεπζε, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη δηαθξίζεηο, ε γισζζνκάζεηα, άιιεο 

γλψζεηο, ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα θαη νη ζπζηάζεηο. Σαπηφρξνλα, κέζα απφ 

κεξηθέο αζθήζεηο δηαρσξίδεηαη ην απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ην βηνγξαθηθφ θαη 

θαηαιήγνληαο, νη καζεηέο γξάθνπλ νη ίδηνη ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα γηα κία 

ππνζεηηθή αγγειία γλσζηνχ εθδνηηθνχ νίθνπ. Μεηά απφ απηά, ζεηξά παίξλεη ην 

εκεξνιφγην θαη ηα απνκλεκνλεχκαηα. Γίλνληαη παξαδείγκαηα, εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ζηνηρεία θαη πξνθαλψο, ζχληνκεο αζθήζεηο κε παξαζέκαηα πξνο κειέηε.  

   Ζ ελφηεηα, «Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ», επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθνπ 

κε ζχγθξηζε- αληίζεζε. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, νη καζεηέο 

ζπληάζζνπλ παξαγξάθνπο ζπγθξίλνληαο ηελ παηδεία κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα 

απνκλεκνλεχκαηα κε ηελ επηζηεκνληθή ηζηνξηθή ζπγγξαθή. Δπηπιένλ, κειεηάηαη ε 

ζπλνρή ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ παξαγξάθσλ κε ηηο θαηάιιειεο αληηζεηηθέο ιέμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε ζπλνρή ηνπ επξχηεξνπ θεηκέλνπ. Πεξηιακβάλνληαη 

αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο. Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί, φπσο θαη ζην 

πξνεγνχκελν, αθφξκεζε γηα ζθέςε θαη ζχλζεζε θεηκέλσλ. Ωο ζέκαηα, κειεηψληαη 

ηα εμήο: ε εξγαζία- ην επάγγεικα- ε εηδίθεπζε- ε αλεξγία (εληαία ελφηεηα) θαη ηα 

ζηεξεφηππα- νη πξνιήςεηο- ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο – ν ξαηζηζκφο (εληαία 

ελφηεηα). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηφ ην ηκήκα ηνπ εγρεηξηδίνπ 

επάγνληαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην νιηζηηθήο γλψζεο θαη δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

Πεξηιακβάλνληαη αζθήζεηο δξακαηνπνίεζεο θαη debate, αζθήζεηο ζχλζεζεο 

θεηκέλσλ κε πινχζην ππνζεηηθφ πιηθφ θαη βέβαηα, φπσο είζηζηαη ζην ηέινο απηήο ηεο 

ελφηεηαο, ππάξρεη κία νκαδηθή εξγαζία.  

   Σν ηξίην θεθάιαην ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Β΄ Λπθείνπ κειεηά ηελ 

παξνπζίαζε θαη ηελ θξηηηθή ελφο βηβιίνπ. Ξεθηλά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ βηβιίνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ ζπγγξαθέα, ηνλ ηίηιν, ηνλ εθδνηηθφ νίθν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν 

έθδνζεο θαη ηηο ζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Μεηά απφ φια απηά, απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ε αλαθνξά ζηνλ ξφιν θαη ζηε ζπγγξαθή παξαπνκπψλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ. Τπάξρεη κία άζθεζε εληνπηζκνχ ησλ ιαζψλ ζηηο παξαπνκπέο θαη 

ζπκπιήξσζήο ησλ. ηε ζπλέρεηα, ζέκα ζπδήηεζεο θαζίζηαηαη ε βηβιηνπαξνπζίαζε 

σο θεηκεληθφ είδνο  ̇ αλαιχνληαη ηα γλσξίζκαηά ηεο θαη ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ 

νπηζζφθπιινπ θαη ν ζηφρνο ηεο παξνπζίαζεο. Ωο δξαζηεξηφηεηεο, παξαηίζεληαη νη 

παξνπζηάζεηο ησλ έξγσλ ηνπ Bowra, ηνπ Γθακπξηέι Μαξία Μαξθέο, ηεο Φαθίλνπ, 

ηνπ Πάηξηθ Εηζθίλη θαη ηεο Γηδψο σηεξίνπ. Ζ βηβιηνθξηηηθή ή βηβιηνθξηζία 
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απνηειεί ηελ επφκελε ππνελφηεηα θαη ρσξίδεηαη ζε ινγνηερληθή θξηηηθή θαη θξηηηθή 

άιισλ θεηκέλσλ. Τπνγξακκίδεηαη ν ζθνπφο ηεο θξηηηθήο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ζρνιίσλ θαη ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ. Καηφπηλ φισλ απηψλ κειεηάηαη ην χθνο ηνπ 

θξηηηθνχ, νη ιέμεηο, ε ζχληαμε (ππνηαθηηθή/ παξαηαθηηθή), ν καθξνπεξίνδνο ιφγνο 

θαη ε εηδηθή νξνινγία. Γίλνληαη παξαδείγκαηα θξηηηθήο απφ δηάθνξα απνζπάζκαηα 

θαη κε αθνξκή ηα παξαπάλσ ζηελ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί αλαιχεηαη ε απιή θαη ε 

δηαδνρηθή ππφηαμε. ην ζεσξεηηθφ κέξνο δηαθξίλνληαη νη κνξθέο ζχλδεζεο, ε 

παξαηαθηηθή ζχλδεζε, ε απιή ππφηαμε κε ηελ χπαξμε κίαο θχξηαο θαη 

δεπηεξεπνπζψλ θαη ηέινο, ε δηαδνρηθή ππφηαμε κε ηελ χπαξμε κίαο θχξηαο, 

δεπηεξεπνπζψλ θαη άιισλ δεπηεξεπνπζψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο. Γηα 

πεξαηηέξσ θαηαλφεζε πξνζθέξεηαη κία άζθεζε εληνπηζκνχ ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο. 

Με βάζε ηα πξνεγνχκελα ζην ζεκείν απηφ, δηδάζθνληαη νη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο. 

Μεηά ηνλ θχξην νξηζκφ ηνπο, αθνινπζεί ε δηάθξηζή ηνπο ζε νλνκαηηθέο, 

επηξξεκαηηθέο, πξνζδηνξηζηηθέο θαη παξαζεηηθέο. Γε ζα κπνξνχζε λα ιείπεη κία 

άζθεζε θαηαλφεζεο κε παξαδείγκαηα αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ ηηο νπνίεο ν καζεηήο 

θαιείηαη λα ραξαθηεξίζεη.  

   ην δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

θξηηηθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Καηαγξάθεηαη ε δνκή ηεο θαη σο εξγαζία 

παξαηίζεηαη κία ζπληνκεπκέλε θξηηηθή ηνπ Γεσξγνπζφπνπινπ, γλσζηνχ Έιιελα 

θξηηηθνχ ζεάηξνπ, πάλσ ζην έξγν «Παξακχζη ρσξίο φλνκα» ηνπ Κακπαλέιιε, ηελ 

νπνία νη καζεηέο κειεηνχλ θαη χζηεξα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη. 

Σαπηφρξνλα, ππάξρεη κία δξαζηεξηφηεηα δξακαηνπνίεζεο ελφο δηαιφγνπ γηα κία 

ζεαηξηθή παξάζηαζε. Σν ηξίην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ζε έλα πεξηζζφηεξν επξχ 

πιαίζην αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε άιισλ κνξθψλ ηέρλεο, θηλεκαηνγξαθηθψλ 

έξγσλ, κνπζηθψλ δίζθσλ, έξγσλ δσγξαθηθήο, ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ θαη πνιιψλ 

άιισλ. Καηαγξάθνληαη ηα αληηθείκελα θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο φπσο θαη ν 

ζθνπφο ηεο ελψ παξάιιεια, δηαηίζεληαη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο κε έκθαζε ζηε 

ζχλζεζε θξηηηθήο γηα δηάθνξα θαιιηηερληθά έξγα.  

   Ζ «Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ» είλαη ε πξνηειεπηαία ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηνπ «νξηζκνχ». Απνζαθελίδεηαη ε νξηζηέα έλλνηα, ην 

γέλνο, ε εηδνπνηφο δηαθνξά, νη ηξφπνη δηαηχπσζεο θαη ηα είδε ηνπ νξηζκνχ. 

Δπηπξνζζέησο, πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο αλάπηπμεο παξαγξάθνπ κε νξηζκφ. 

Πεξηιακβάλνληαη ζχληνκεο αζθήζεηο εληνπηζκνχ ηεο έλλνηαο πνπ νξίδεηαη θαη ησλ 
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ινηπψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα, ζεηξά έρεη ν ηξφπνο αλάπηπμεο νξηζκνχ θαη 

παξαγξάθνπ κε δηαίξεζε, ν δηαρσξηζκφο σο εθ ηνχηνπ ηεο έλλνηαο ζηα είδε ηεο. 

   Σα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε- έθζεζε αθνινπζψληαο ην ζπλνιηθή 

ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο ελφηεηαο, ζέηνπλ σο πξψην άμνλα ηελ ηέρλε, ηελ θξηηηθή έξγσλ 

ηέρλεο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θξηηηθνχο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνζθέξνληαη 

έληεθα δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο ζχληαμεο θεηκέλνπ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ιέμεσλ ζε θάζε πεξίπησζε. Έπεηηα, κέζα απφ ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ε 

κία είλαη νκαδηθή, ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε ηα ζέκαηα ηεο θξηηηθήο, ηεο αμηνιφγεζεο 

αηφκνπ θαη ηεο απηνθξηηηθήο.  

   Σν ηέηαξην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «εκεηψζεηο- Πεξίιεςε» θαη 

θαηά ζπλέπεηα, εζηηάδεη ζηε ζχλζεζε πεξίιεςεο κε ηε ρξήζε ζεκεηψζεσλ. Αξρηθά, 

ζεκαηνδνηείηαη ε έλλνηα ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Καηαγξάθνληαη 

ηα βήκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη νη καζεηέο λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο ζπλνπηηθψο 

θαη εθηελψο. Τπάξρεη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαιιαγή ησλ 

ζεκεηψζεσλ κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Αθφκε έλα ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη 

ε δεκηνπξγία πιαγηφηηηισλ θαη ε επηζήκαλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ιέμεσλ ελψ ζηε 

ζπλέρεηα, επηδηψθεηαη ε εξγαζία ζε επξχηεξεο λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ε ζχλζεζε 

δηαγξάκκαηνο. Παξαηίζεηαη έλα ζχλνιν ζεκεηψζεσλ πνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

εληάμνπλ ζε έλα δηάγξακκα θεηκέλνπ. ην δεχηεξν κέξνο ηεο πξψηεο ελφηεηαο 

πεξηγξάθεηαη ε ιήςε ζεκεηψζεσλ απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη δίλεηαη έκθαζε ζε 

απηέο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο ελφο καζήκαηνο ή κίαο δηάιεμεο.  

   Βέβαηα, κεηά απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ξφινπ ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ησλ βεκάησλ πνπ 

αθνινπζνχληαη δελ ζα κπνξνχζε λα ειιείπεη ε ζχλζεζε πεξίιεςεο. Πεξηγξάθνληαη 

δηεμνδηθά ηα ζηάδηα ζπγγξαθήο ηεο κε ηε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, ηελ 

επεμεξγαζία αλά παξάγξαθν, ηε ζχλζεζε ηεο πεξίιεςεο θαη ηέινο, ηνλ έιεγρφ ηεο. 

Δπηπιένλ, πξνζθέξνληαη ζπκβνπιέο γηα απηά πνπ πξέπεη λα επηδηψθνληαη θαη λα 

απνθεχγνληαη θαηά ηε ζπγγξαθή θαη εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη ηεο 

παζεηηθήο ζχληαμεο. Σελ πεξίιεςε γξαπηψλ θεηκέλσλ αθνινπζεί απηή ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε έλα ζχληνκν ζεσξεηηθφ κέξνο θαη κία άζθεζε κε ηελ 

παξάζεζε κίαο δεκνζηνγξαθηθήο ζπδήηεζεο κε βάζε ηελ νπνία νη καζεηέο απαληνχλ 

ζε εξσηήζεηο. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ, ζηα «Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη 

έθθξαζε- έθζεζε», πξψηα θαζίζηαηαη ζέκα ε ιαθσληθφηεηα θαη ε εμνηθνλφκεζε 

ρξφλνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο 

θεηκέλσλ θαη ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε. Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή πεξηνρή πνπ απαζρνιεί 
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καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφ είλαη απηή ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Πξνζθέξνληαη ηξεηο αζθήζεηο, ε πξψηε εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη έλα θείκελν ηνπ 

Παπαλνχηζνπ, ε δεχηεξε ζέηεη ζαλ αθφξκεζε γηα ζθέςε έλα αξραίν ξεηφ θαη ε ηξίηε 

έλα απφθζεγκα ηνπ Αξηζηνηέιε.  

   Με ην παξάξηεκα ηειεηψλεη ην εγρεηξίδην, φπσο θαη απηφ ηεο Α΄ Λπθείνπ. 

Παξαηίζεληαη αξθεηά θείκελα, θπξίσο άξζξα θαη δνθίκηα βαζηζκέλα ζηα ζέκαηα ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ πξνεγήζεθαλ. πνπδαίνη μέλνη θαη Έιιελεο ζπγγξαθείο θαη 

δεκνζηνγξάθνη βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν θαη 

θπζηθά, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ παξαγσγή ιφγνπ.  

 

2.4.3. Η Γιώζζα καο Γ΄ Λπθείνπ 

 

   Σν βηβιίν ηεο Γιψζζαο γηα ηε Γ΄ Λπθείνπ ζπληζηά πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ επηδηψθνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα ην βαζηθφ ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην. ζνλ αθνξά ζηα εμσηεξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ 

πνηφηεηα ηνπ θχιινπ θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε ην εγρεηξίδην απηφ θέξεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ππφινηπε ζεηξά. Απνηειείηαη απφ 181 ζειίδεο. Γνκηθά 

δηαθέξεη απφ ηα πξνεγνχκελα ηεχρε ηνπ Λπθείνπ. Πεξηιακβάλεη δχν κέξε κε δχν 

εθηελή θεθάιαηα ην θαζέλα θαη ζην ηέινο ηνπ ππάξρεη παξάξηεκα.  

   Σν πξψην κέξνο ινηπφλ, κε ηνλ ηίηιν «Ζ πεηζψ», κειεηά ηελ έλλνηα ηεο πεηζνχο, 

ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κνξθέο ηεο. Αξρηθά, δίλνληαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ 

επηθνηλσληαθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ ηάζε ηνπ λα πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπ γηα ηα πηζηεχσ ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν απαξηζκνχληαη ηα είδε ηεο 

πεηζνχο, ε επίθιεζε ζηε ινγηθή, ζην ζπλαίζζεκα, ζην ήζνο ηνπ πνκπνχ, ζην ήζνο 

ηνπ δέθηε, ζηελ απζεληία θαη ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ. Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ κειεηά ηελ επίθιεζε ζηε ινγηθή. Σα επηρεηξήκαηα θαη ηα ηεθκήξηα, φπσο 

είλαη πξνθαλέο, απνηεινχλ βάζε απηήο ηεο κεζφδνπ θαη ζπλαθφινπζα, νξίδεηαη ε 

έλλνηα ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηνπ έκκεζνπ θαη ηνπ άκεζνπ. Καηαγξάθνληαη αθφκε ηα 

ηεθκήξηα πνπ επηκεξίδνληαη ζε παξαδείγκαηα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνξίζκαηα, 

αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο, παξαζέκαηα, ηζηνξηθά γεγνλφηα, επηθαηξηθά γεγνλφηα θαη 

επνπηείεο ησλ αηζζήζεσλ. Γηα πεξαηηέξσ θαηαλφεζε πξνζθέξεηαη κία άζθεζε 

εληνπηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ηεθκεξίσλ ζε έλα θείκελν ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο 

Έθθξαζεο- Έθζεζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. ηε δεχηεξε ππνελφηεηα, αλαιχνληαη ηα είδε 
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ησλ ζπιινγηζκψλ σο πξνο ηε ζπιινγηζηηθή ηνπο πνξεία. Πεξηγξάθεηαη ν 

παξαγσγηθφο, ν επαγσγηθφο θαη ν αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο ηφζν πεξηθξαζηηθά φζν 

θαη ζρεκαηηθά. Έπεηηα, γίλεηαη δηαίξεζε ησλ ζπιινγηζκψλ σο πξνο ην είδνο ησλ 

πξνηάζεσλ. Γηαθξίλνληαη ζε ππνζεηηθνχο, δηαδεπθηηθνχο θαη θαηεγνξηθνχο. Ωο 

εξγαζία, πξνηείλεηαη ε αλάγλσζε θαη παξαηήξεζε κεξηθψλ παξαγξάθσλ θαη ν 

εληνπηζκφο ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ησλ ζπιινγηζκψλ ηνπο. Ζ ηξίηε ππνελφηεηα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εγθπξφηεηα, ηελ αιήζεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ 

θαη ησλ ζπιινγηζκψλ. Τπάξρνπλ ηξεηο κηθξέο αζθήζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο 

θξίλνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ, γξάθνπλ νη ίδηνη έλαλ δηθφ ηνπο θαη 

θαηαγξάθνπλ πηζαλέο αηηίεο παξαγσγήο παξαινγηθψλ ζπιινγηζκψλ. ην ζεκείν 

απηφ, ην ελδηαθέξνλ κεηαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ θαη ζηα 

είδε ηνπ, ζηνλ ζπιινγηζκφ κε αλαινγία, κε αίηην- απνηέιεζκα θαη γελίθεπζε. 

Καηαιήγνληαο, ην θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεθκεξίσλ αλαιχνληαο 

ηηο πξνδηαγξαθέο νξζφηεηαο θαη απνδεθηφηεηάο ηνπο. Οη δχν αζθήζεηο πνπ έπνληαη 

δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηα ηεθκήξηα ησλ απνζπαζκάησλ πνπ 

παξαηίζεληαη.  

   Ζ δεχηεξε ελφηεηα  ηνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα. 

Μεηά ηε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο απηνχ, θαηαγξάθνληαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν πνκπφο, ε πεξηγξαθή, ε αθήγεζε, ην ρηνχκνξ, ε εηξσλεία, ε πνηεηηθή 

γιψζζα θαη ηα ξεηνξηθά εξσηήκαηα. Σν ζεσξεηηθφ θνκκάηη πιαηζηψλεηαη απφ δχν 

αζθήζεηο. Ζ πξψηε δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

παξαδείγκαηα επίθιεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ε δεχηεξε 

λα δηαβάζνπλ έλα απφζπαζκα απφ ην βηβιίν «Λόγνο θαη Έθθξαζε. Γ΄ Λπθείνπ» θαη λα 

αλαδεηήζνπλ ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ πνκπνχ θαζψο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί.  

   ηελ ηξίηε ελφηεηα, ζεηξά έρεη ε επίθιεζε ζην ήζνο ηνπ πνκπνχ κε κία ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηα γεληθά γλσξίζκαηα θαη ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηελ 

απηνπξνβνιή, ηνλ ιαλζάλνληα αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ, ηελ αλαθνξά ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνβάιινπλ ην ήζνο ηνπ πνκπνχ, ηελ παξνπζίαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηνλ αμηφπηζην ιφγν. Αθνινπζνχλ δχν κηθξέο αζθήζεηο 

παξφκνηνπ ηχπνπ κε ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο.  

   Ζ ηέηαξηε μερσξηζηή ελφηεηα εζηηάδεη ζηελ επίθιεζε ζην ήζνο ηνπ δέθηε, ζηελ 

νπζία απηήο ηεο πξαθηηθήο θαη ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηνλ άκεζν ή 

έκκεζν αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ θαη ζηε ρξήζε α΄ θαη β΄ ξεκαηηθνχ πξνζψπνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ε πέκπηε ελφηεηα κειεηά ηελ επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ. 
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Αθνινπζψληαο ηε δνκή θαη ησλ άιισλ ελνηήησλ, δίλνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηα κέζα απηήο ηεο πξαθηηθήο, ηα απνδνθηκαζηηθά ζρφιηα, ηα θαηεγνξεηήξηα θαη 

νη αξλεηηθνί αμηνινγηθνί ραξαθηεξηζκνί γηα ην ήζνο θαη ηε δσή ηνπ αληηπάινπ. 

Ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο θξίλνληαη νη αζθήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη. Ζ κία, 

κε ηελ παξάζεζε ελφο απνζπάζκαηνο απφ ηνλ ξεηνξηθφ ιφγν ηνπ Λπζία, «Λφγνο 

ππέξ ηνπ Αδπλάηνπ», βάδεη ηνπ καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ξήηνξαο. Ζ δεχηεξε δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ απηφ ην είδνο πεηζνχο. 

Ζ επίθιεζε ζηελ απζεληία είλαη ην ζέκα ηεο έθηεο ελφηεηαο. Γίλνληαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ιφγνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο. 

πλάιιεια, πξνζθέξνληαη δχν δξαζηεξηφηεηεο γηα θαηαλφεζε ηεο χιεο θαη 

εθαξκνγήο ηεο κε ηελ παξνρή θεηκέλσλ απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γ΄ Λπθείνπ.  

   Σα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε- έθζεζε απνηεινχλ θαη ζε απηφ ην βηβιίν ην 

ηειεπηαίν κέξνο θάζε θεθαιαίνπ. Ξεθηλά κε ην επξχ ζεκαηηθφ πεδίν ηεο παηδείαο θαη 

αλαιχεη κέζα απφ δεκνζηνγξαθηθά θείκελα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ παηδεία. 

Δπηπιένλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν αλαιχεηαη ην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

κάιηζηα, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Αθφκε έλα ζέκα, είλαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ θαη ηειεπηαίν έξρεηαη ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο 

παζνγέλεηαο κε αλαθνξέο ζηελ επηζεηηθφηεηα, ηε βία, ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηνλ 

ρνπιηγθαληζκφ. Οη εξσηήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα θείκελα ζπλδπάδνπλ ηε λνεκαηηθή 

θαηαλφεζε κε ηελ χιε πνπ δηδάρζεθε ζην ππφινηπν θεθάιαην.  

   Σν δεχηεξν θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο αλαπηχζζεη ηηο κνξθέο πεηζνχο θαη 

αξρίδεη κε ηελ πεηζψ ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν. Καηαξράο, δειψλεηαη ν νξηζκφο ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο, ν πνκπφο, ν δέθηεο, ην κήλπκα, ην κέζν, ν 

θψδηθαο θαη ν ζθνπφο ηεο. Έπεηηα, δηαθξίλνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο θαη αλαθέξνληαη νη ηερληθέο θαη ηα κέζα ηεο 

πεηζνχο. ηε δηαθήκηζε ινηπφλ, ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπλεηξκφο ηδεψλ, ε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή θαη επίδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο, ε επίθιεζε ζηε ινγηθή, ζην 

ζπλαίζζεκα, ζηελ απζεληία, ζην ήζνο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε θαη ηέινο, ν 

ιαλζάλσλ αμηνινγηθφο ραξαθηεξηζκφο. εκαζία, επίζεο, δίλεηαη θαη ζηνλ ζρνιηαζκφ 

ελφο δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ. Ωο εξγαζία, παξαηίζεηαη έλα δηαθεκηζηηθφ θείκελν ηεο 

WWF θαη ηίζεληαη θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο δέθηεο ηνπ κελχκαηνο, ηηο 

ηερληθέο πεηζνχο θαη βέβαηα, ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήκηζεο. Ζ γιψζζα ηεο 

δηαθήκηζεο είλαη ην επφκελν ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ εγρεηξηδίνπ 
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θαη ζπλαθφινπζα, ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Μειεηψληαη ε ζχληαμε, ην 

ιεμηιφγην, νη παξεθθιίζεηο απφ ηε γισζζηθή λφξκα, ν ειιεηπηηθφο ιφγνο, ν 

αμηνινγηθφο ιφγνο, ν ζπλζεκαηηθφο ιφγνο, ε δηαηχπσζε, νη γξακκαηηθνί ηχπνη, ηα 

ζρήκαηα ιφγνπ, ν δηαθεηκεληθφο, ν αθεγεκαηηθφο θαη ν πιεζσξηθφο ιφγνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληξπθήζνπλ νη καζεηέο πεξηζζφηεξν ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν ηνπο 

δίλεηαη έλα θείκελν ηεο Φξαγθνπδάθε, ζην νπνίν πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηα ζηνηρεία 

πιεζσξηθνχ ιφγνπ θαη λα εμεγήζνπλ ηελ αηηία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ο ξφινο ηεο 

εηθφλαο ζηε δηαθήκηζε θαη νη παξαπιαλεηηθέο/ αζέκηηεο δηαθεκίζεηο θιείλνπλ ηελ 

ελφηεηα. Παξάιιεια, πεξηιακβάλνληαη κεξηθά ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε- 

έθζεζε κε θεληξηθφ λφεκα ηε δηαθήκηζε. Δηδηθφηεξα, γίλνληαη αλαθνξέο ζηε βία, 

ζηνλ ξφιν ηεο δηαθήκηζεο θαη ζηε καηαηνδνμία πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη. 

πσο θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηα επηκέξνπο ζέκαηα ζηεξίδνληαη ζε πνηθίια 

θείκελα θαη άξζξα πνπ πιεξνθνξνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζέηνπλ εξσηήκαηα.  

   Ζ δεχηεξε κεγάιε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ κειεηά ηελ πεηζψ ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν. 

ηελ αξρή, νξηνζεηείηαη ν πνιηηηθφο ιφγνο θαη θαηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Γηα πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο πνπ πξνεγείηαη, έπνληαη δχν 

αζθήζεηο κε ηελ παξάζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηα βηβιία ηεο Φξαγθνπδάθε θαη ηνπ 

Ράνπζηλγθ. ηε ζπλέρεηα, πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε- 

έθζεζε γχξσ απφ ηελ πνιηηηθή. Μέζα απφ δηάθνξα θείκελα δνθηκηαθήο θπξίσο 

κνξθήο αλαιχεηαη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε δεκνθξαηία, ν ιατθηζκφο, ν 

κεζζηαληζκφο, ε ειεπζεξία, ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξψπε θαη ε επηξξνή ηεο 

Δπξψπεο ζηελ εθπαίδεπζε. Μεηά απφ θάζε θείκελν ηίζεληαη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζεσξίαο πνπ δηδάρζεθε θαη νη καζεηέο ζπληάζζνπλ ηειηθά 

ζχληνκα θαη εθηελή θείκελα αλαθνξηθά κε ην εθάζηνηε ζέκα.  

   Ζ πεηζψ ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν ζπληζηά ην αθφινπζν ζέκα πνπ θαινχληαη λα 

κειεηήζνπλ ηα παηδηά. Γίλεηαη έκθαζε ζηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ θαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. ηελ άζθεζε πνπ αθνινπζεί νη καζεηέο 

δηαβάδνπλ έλα θείκελν γηα ηνλ «εζεινληηζκφ» θαη επηζεκαίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ. Θεκαηηθφο άμνλαο ηεο ελφηεηαο «Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

θαη έθθξαζε- έθζεζε» είλαη ε επηζηήκε. Δηδηθφηεξα, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ 

επηζηήκε θαηά ηνλ 21
ν
 αηψλα, ζηε δηαηξνθή θαη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ 

θισλνπνίεζε. ε θάζε πεξίπησζε πξνζθέξνληαη ηα θαηάιιεια θείκελα πξνο 

πιεξνθφξεζε κε ηηο απαξαίηεηεο εξσηήζεηο βεβαίσο, πνπ αθνξνχλ ζην λνεκαηηθφ 

θνκκάηη, ζηε γιψζζα θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ.  
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   πσο επηζεκάλζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην απνηειείηαη 

απφ δχν εθηελή κέξε κε δχν θεθάιαηα ην θαζέλα. Σν δεχηεξν κέξνο ινηπφλ, 

πξαγκαηεχεηαη ην δνθίκην σο γξακκαηεηαθφ είδνο ηνπ πεδνχ ιφγνπ. Αλαιχνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ δνθηκίνπ, ην πεξηερφκελν, ν ζπγγξαθέαο, ν δέθηεο, 

ν ηξφπνη πεηζνχο, ν ζθνπφο, ε δνκή, ε γιψζζα θαη ην χθνο. Ζ πεηζψ θαη ε γιψζζα 

ηνπ δνθηκίνπ είλαη δχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ηε 

ζπγγξαθηθή νκάδα θαη θαηά ζπλέπεηα, ην καζεηηθφ θνηλφ. Έκθαζε επίζεο, δίλεηαη 

θαη ζην ζπληαθηηθφ θνκκάηη, ζηε ζχλζεηε δνκή ησλ πξνηάζεσλ, ζηελ επξεία ρξήζε 

ηνπ ππνηαθηηθνχ ιφγνπ θαη ζηελ απνθζεγκαηηθή δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ.  

   Ζ νξγάλσζε ηνπ δνθηκίνπ, ε δνκή θαη ηα είδε ηνπ ζπληζηνχλ πεξηερφκελν ηεο 

δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. ζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπ, δηαγξακκαηηθά 

επηζεκαίλεηαη φηη πξνεγείηαη ν πξφινγνο, έπεηαη ην θχξην κέξνο θαη θαηαιήγεη κε ηνλ 

επίινγν. ηα είδε ηνπ δνθηκίνπ ζπγθαηαιέγεηαη ην απνδεηθηηθφ θαη ην ζηνραζηηθφ 

δνθίκην. ε έλαλ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη δηαθνξέο ησλ δχν εηδψλ σο πξνο ηα 

θξηηήξηά ηνπο. Ζ ζεσξία πνπ δηδάρζεθε πιαηζηψλεηαη απφ δχν δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ 

παξάζεζε δνθηκίσλ πνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα κειεηήζνπλ, λα εληνπίζνπλ ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα ηα θαηαηάμνπλ ζηα είδε ηνπο, απνδεηθηηθά θαη 

ζηνραζηηθά.  

   Σν δεχηεξν θεθάιαην ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ζπλδέεη ην δνθίκην κε ηα ππφινηπα 

γξακκαηεηαθά είδε, κε ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν, κε ηνλ ξεηνξηθφ ινγνηερληθφ θαη κε 

ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ. Ζ ζρέζε ηνπ δνθηκίνπ κε ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν είλαη ην ζέκα 

ηεο πξψηεο ελφηεηαο. Αξρηθά, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζα ζπγθξηζεί ν επηζηεκνληθφο 

ιφγνο κε ηελ πξαγκαηεία θαη ηελ κειέηε, δχν απφ ηέζζεξα είδε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ιφγνπ. Οη δηαθνξέο ηνπο θαηαγξάθνληαη ζε έλαλ πίλαθα θαη πξνζθέξεηαη κία 

δξαζηεξηφηεηα. ηε δεχηεξε ελφηεηα ζρεηίδεηαη ην δνθίκην κε ηνλ ξεηνξηθφ- 

ινγνηερληθφ ιφγν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ εηδψλ ηνπ ξεηνξηθνχ 

ιφγνπ, ηεο δηδαρήο, ηνπ εκεξνινγίνπ, ηεο επηζηνιήο θαη ηεο νκηιίαο, αθνινπζεί ε 

ζχγθξηζε ηνπ δνθηκίνπ κε ην εκεξνιφγην, κε ηελ επηζηνιή θαη ηελ νκηιία. Γηαθνξέο 

εληνπίδνληαη σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε δνκή, ην χθνο θαη βέβαηα, ηνλ ζηφρν ηνπο. 

Δθηφο φκσο απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο, παξαηίζεηαη ε νκηιία ηνπ εθέξε θαηά ηελ 

απνλνκή ηνπ Νφκπει Λνγνηερλίαο ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά εξσηεκάησλ. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θέξεη ζην πξνζθήλην ηε ζρέζε ηνπ δνθηκίνπ κε ηνλ 

δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν. Σν άξζξν, ε επηθπιιίδα θαη ην ρξνλνγξάθεκα ζπληζηνχλ ηα 

ηξία είδε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ γηα ηα νπνία δίλνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 
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γλσξίζκαηα. Έπεηηα, ηνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο ηνπ 

δνθηκίνπ κε ην άξζξν θαη κε ηελ επηθπιιίδα. Πξνηείλνληαη δχν εξγαζίεο ̇ ζηε κία 

παξαηίζεηαη έλα δηαζθεπαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο άζθεζεο θείκελν ηνπ Μ. 

Αλδξφληθνπ θαη έλα άξζξν απφ ηελ εθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία». Παξάιιεια, 

ηίζεληαη εξσηήζεηο πάλσ ζηε ζεσξία θαη ζην πεξηερφκελν. Σν ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 

ζεκαίλεηαη κε ηελ ελφηεηα ησλ «Θεκάησλ γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε- έθζεζε». 

Μειεηψληαη πάκπνιια ελδηαθέξνληα θαη επίθαηξα ζέκαηα, ρξήζηκα γηα ην κάζεκα 

ηεο «Έθζεζεο» γηα ηα παηδηά ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαζίζηαληαη ε 

παξάδνζε, ην έζλνο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε, νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο, ν 

ηνπξηζκφο, ν αζιεηηζκφο, ν αλζξσπηζκφο, ε ηέρλε θαη ε θηινζνθία, νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, ν πλεπκαηηθφο άλζξσπνο, ε ηερλνινγία θαη ν πνιηηηζκφο ππφ 

ακθηζβήηεζε. Γηα θάζε ζέκα δίλνληαη άξζξα, δνθίκηα θαη γεληθά, δηάθνξα θείκελα 

φισλ ησλ γξακκαηεηαθψλ εηδψλ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ηα κειεηήζνπλ θαη λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επαλαιάβνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο 

ηελ χιε πνπ δηδάρζεθε ζηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ.  

   Απφ ην εγρεηξίδην ηεο Γ΄ Λπθείνπ δε ζα κπνξνχζε λα ειιείπεη ην παξάξηεκα. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζπληζηά πνιχηηκν αξσγφ ζηε ζπγγξαθή έθζεζεο θαζφηη 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθά θαη  έλα έλα ηα βήκαηα γηα επηηπρεκέλε παξαγσγή ιφγνπ. 

Κάζε βήκα πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά, γεγνλφο πνπ βνεζά ηνλ καζεηή λα δηαρεηξηζηεί 

ηνλ ρξφλν ηνπ. Δπηπξφζζεηα, έκθαζε δίλεηαη ζην είδνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα θιεζεί 

λα ζπλζέζεη ν καζεηήο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ, ζηηο γισζζηθέο εθθξάζεηο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα εμαζθαιίζεη ζπλεθηηθφηεηα ζην θείκελφ ηνπ θαη έλα 

αλεβαζκέλν ιεμηινγηθφ επίπεδν θαη ηέινο, ζηε ζχληαμε θαη ζηελ ζηίμε.  

 

2.4.4. Η Γιώζζα καο Α΄, Β΄, Γ΄ Λπθείνπ – Βηβιίν Καζεγεηή 

 

   Σν βηβιίν ηνπ θαζεγεηή γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ ζπληζηά απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ εγρεηξηδίσλ ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ. πσο 

θάζε απνηειεζκαηηθφ θαη πιήξεο βηβιίν, έηζη θαη ην ζπγθεθξηκέλν μεθηλά κε έλαλ 

αλαιπηηθφ πίλαθα πεξηερνκέλσλ.  Μεηά ηα πεξηερφκελα, δίλνληαη θάπνηα γεληθά 

ζηνηρεία γηα ηελ γισζζηθή παηδεία θαη γηα ηα βηβιία ηεο γιψζζαο γηα ηελ Α΄, Β΄ θαη 

Γ΄ Λπθείνπ. ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνληαη νη ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο απνβιέπνπλ ηα 

βηβιία ηεο Γιψζζαο γηα ην Λχθεην νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ωο ζηφρνη ηίζεληαη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο ηε γιψζζα 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

ζεκαζία ηνπ ιφγνπ, λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο γιψζζαο σο θνξέα πνιηηηζκνχ, 

λα επηζεκάλνπλ ηηο δηαθνξέο θάζε γιψζζαο θαη ηέινο, λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ηνλ 

γισζζηθφ θψδηθα θάζε ιανχ. Έπεηηα, θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο 

ησλ βηβιίσλ απηψλ φπνπ ηνλίδεηαη φηη κε ηελ έληαμε πεξηζζφηεξεο ζεσξίαο ηα 

εγρεηξίδηα απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ ελδεηθηηθφ πξψην νδεγφ. ηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ απηψλ βηβιίσλ 

θαηά θεθάιαην.  

   Δπηπιένλ, ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο θξίλεηαη ε θαηαγξαθή ηεο δνκήο ηνπ βηβιίνπ 

ηνπ θαζεγεηή πνπ αθνινπζεί κία θνηλή πνιηηηθή γηα θάζε θεθάιαην θαη ηάμε. ηελ 

αξρή θάζε θεθαιαίνπ, πεξηγξάθνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία. Οη ζηφρνη, φπσο παξαηεξείηαη θαη 

ζην θχξην κέξνο, δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη απιφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

ηξίην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηεο Α΄ Λπθείνπ επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα αληηιεθζεί ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο «πεξηγξαθήο», λα πεξηγξάςεη σο πνκπφο έλα αληηθείκελν κε 

αθξίβεηα, λα δηαθξίλεη δηάθνξεο πεξηγξαθέο φζνλ αθνξά ζην επηθνηλσληαθφ ηνπο 

πιαίζην θαη πνιιά άιια. Μεηά ηε ζηνρνζεζία, έπεηαη ην ηκήκα ηεο «ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίαο» πνπ πεξηιακβάλεη θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε «ρξήζηκε πιεξνθνξία» ηνπ 

πξψηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ Γ΄ Λπθείνπ ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε δπζθνιία ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ηεο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο ζε κία παξάγξαθν πνπ 

απαηηεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζεκαηηθήο 

πεξηφδνπ, ησλ πξνθεηκέλσλ θαη ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. Δλ ζπλερεία, απαληψληαη φιεο 

νη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο ησλ βηβιίσλ ελψ γηα ηα ζέκαηα παξαγσγήο ιφγνπ ζηα 

νπνία ην εχξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγαιχηεξν, δίλνληαη θάπνηεο βαζηθέο ηδέεο 

αλάπηπμεο. Απηή ινηπφλ, είλαη θαη ε θχξηα δνκή πνπ αθνινπζείηαη ζε φιν ην 

εγρεηξίδην αλά θεθάιαην. Πξνεγείηαη ε ζηνρνζεζία, έπεηαη ην ηκήκα ηεο «ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίαο» θαη απαληψληαη φιεο νη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο. Σν βηβιίν ηνπ 

θαζεγεηή ηειεηψλεη κε έλα πνιχ ρξήζηκν θαη θαηλνηφκν ηππνιφγην αζθήζεσλ θαη 

εξσηήζεσλ. Καη’ νπζίαλ, πξνζθέξεη εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα εκπινπηίζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπλζέηνληαο κία πνηθηιία αζθήζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

3. Αμηνιόγεζε ησλ βηβιίσλ 

 

3.1. Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

    

   Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζπλάιιεια, σο 

ζπληειεζηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα αμηνινγείηαη φζνλ αθνξά ζην 

πεξηερφκελν, ζηελ αλαγλσζηκφηεηα, ζηα ηδηαίηεξα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Έρνπλ δηαηππσζεί βεβαίσο, θαηά θαηξνχο ηα βαζηθά 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηα νπνία, φκσο, δηαθέξνπλ απφ 

εξεπλεηή ζε εξεπλεηή. To 1984 o Eden δηακνξθψλεη ηξεηο ηχπνπο αμηνιφγεζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
29

 ( Eden,1984: 287 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία ηεο Αγγέιε, 

2012:55). Αξρηθά, ινηπφλ, επηζεκαίλεη ηελ δηδαθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ηελ νξγάλσζε θαη ηε κεζνδνινγία. Έπεηηα, ηνλίδεη ηελ 

πεξηεθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν, ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη ηέινο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κε πξνζέγγηζε 

πεξηερνκέλνπ πνπ κειεηά θπξίσο ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία θαη ην πεξηερφκελν.  

   Σξία ρξφληα αξγφηεξα, ν Maslankowski αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ δηαηππψλνληαο έμη βαζηθά θξηηήξηα. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

θηλήηξσλ κάζεζεο, ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή, ζηε δφκεζε θαη ζηελ 

νξγάλσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζεκάησλ, ζηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ γηα εκπέδσζε ηεο 

ζεσξίαο, ζηελ επαλάιεςε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηξφπν παξαζηαηηθφ
30

 (Maslankowski,1987:139:140).  

 

 

 

 

29
 Βι. Eden S., Evaluation of learning material in Internationale Schulbuchforschung, Verlag 

Hahnsche, Hannover, 1984, ζ.287. φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία ηεο Αγγέιε Β., Αμηνιφγεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Ηζηνξίαο Β΄ θαη Γ΄        Γπκλαζίνπ: δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ρνιή 

Δπηζηεκψλ Αγσγήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Ησάλληλα, 2012, ζ. 55. 

30
   Βι. W., Analyse und Beuteilung von Schulbüchern als Unterrichtsmedien», in Erziehung und 

Unterricht, v. 137, h.3, Wien: österreichischer Bundesverlag Gesellschaft, ζ. 139-140. 
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   χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα 

εθπαηδεπηηθφ κέζν σο απνδνηηθφ θαη ηθαλφ λα πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ δηδαθηηθή 

πξάμε, είλαη ε χπαξμε ελφο αλαιπηηθνχ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, ε ρξήζε ηίηισλ θαη 

ππνηίηισλ γηα ηε ζσζηή δφκεζε ησλ ελνηήησλ, ε ίδηα νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο 

θεθαιαίσλ, ε αλαινγία κεηαμχ θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ, ε ζαθήλεηα ηεο γιψζζαο θαη ε 

επεμήγεζε ησλ φξσλ, ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ, ε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη ε 

ζπλεθηηθφηεηα αλάκεζα ζηα θείκελα θαη ε ηαθηηθή αλαθεθαιαίσζε
31

. Παξάιιεια, ν 

Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ηνλίδεη ζε ζρεηηθή κειέηε φηη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηεξίδεηαη ζηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: ηε ζπλέπεηα ζε ζρέζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή αξηηφηεηα θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ, ησλ εηθφλσλ θαη ησλ πηλάθσλ
32

. ε έλα παξφκνην 

πιαίζην, θηλείηαη θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ην Γξαθείν Πξνηππνπνίεζεο 

(1999) πνπ δηαηππψλνπλ ηα θξηηήξηα ζπγγξαθήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ
33

. Καηαξρήλ, 

φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ, σο πξνο ηε δηάξζξσζε είλαη αλαγθαίν ε χιε λα παξνπζηάδεηαη θαη λα 

δνκείηαη θαηάιιεια θαη επηπιένλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε 

ηηο απαξαίηεηεο εηθφλεο θαη κέζα. Μεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ ζπγθαηαιέγνληαη αθφκε, ε 

δηαζεκαηηθφηεηα, ε απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ, ε παξνρή θηλήηξσλ κάζεζεο θαη ηέινο, 

ην επίπεδν ησλ βηβιίσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν φισλ ησλ καζεηψλ.  

 

 

 

 

 

 

31
 Βι. Μαηζαγγνχξαο Ζ., Η δηαζεκαηηθόηεηα ζηε ζρνιηθή γλώζε: ελλνηνθεληξηθή αλαπιαηζίσζε θαη 

ζρέδηα εξγαζίαο ,εθδφζεηο Γξεγφξε, Αζήλα,2012, ζ.235. 

32
 Βι. Ο.ΔΠ.ΔΚ., (2008). Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ.  

33
  Βι. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην & Γξαθείν Πξνηππνπνίεζεο, Πξνδηαγξαθέο Εθπαηδεπηηθώλ θαη 

Βνεζεηηθώλ Μέζσλ, Σ. 1. , Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Αζήλα, 1999. 
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   Καηαιήγνληαο, νη Καηζαξνχ θαη Γεδνχιε πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζην ίδην ην 

πεξηερφκελν θαη ιηγφηεξν ζηελ νξγάλσζε ησλ εγρεηξηδίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα 

απνηειεζκαηηθφ θαη άξηην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγηθή θαη δηεξεπλεηηθή κάζεζε, λα πξνσζεί ηελ θξηηηθή ζθέςε, λα εληζρχεη 

ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ απηνλνκία, λα πξνηείλεη αζθήζεηο κε ζηφρν ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, λα ηνλίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, λα θαζηζηά ζαθείο ηνπο ζηφρνπο, λα 

αμηνπνηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη λα 

πξνζθέξεη εξγαζίεο αμηνιφγεζεο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
34

.   

3.2. Αμηνιόγεζε ησλ βηβιίσλ ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ ηνπ Γεκνηηθνύ 

 

   Σα βηβιία ηεο Γιψζζαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ην Γεκνηηθφ αθνινπζνχλ γεληθά, κία 

θνηλή πνιηηηθή θαη έρνπλ παξφκνηα δνκή θαη νξγάλσζε. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο ζα γίλεη 

ζε απηφ ην θεθάιαην κε βάζε ηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα. Δηδηθφηεξα, γλψκνλαο ηεο αμηνιφγεζεο ζα είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

θξηηεξίσλ ηνπ Μαηζαγγνχξα, ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ., ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ησλ 

Καηζαξνχ θαη Γεδνχιε.  

   ε γεληθέο γξακκέο, πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ. Ξεθηλψληαο απφ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δνκή 

ηνπο, ηνλίδεηαη φηη φια ηα βηβιία εθηφο απφ απηφ ηεο Α΄ ηάμεο πεξηιακβάλνπλ έλαλ 

αλαιπηηθφ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαζψο θαη ηίηινπο θαη ππφηηηινπο γηα θάζε ελφηεηα. 

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, φια ηα 

εγρεηξίδηα αθνινπζνχλ παξφκνηα δνκή (θείκελν-εξσηήζεηο θαηαλφεζεο- 

δξαζηεξηφηεηεο). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα, βαζηθφ θξηηήξην 

είλαη ε αλαινγία θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ, θάηη πνπ θαίλεηαη λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα 

βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ
35

. 

 

34
 Βι. Καηζαξνχ Δ., & Γεδνχιε Μ., Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην Επηκόξθσζε θαη 

Αμηνιόγεζε ζην ρώξν ηεο Εθπαίδεπζεο, ΤΠ.Δ.Π.Θ. – Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Αζήλα, 2008, ζ. 204. 

35
 Βι. Μαηζαγγνχξαο Ζ., Η δηαζεκαηηθόηεηα ζηε ζρνιηθή γλώζε: ελλνηνθεληξηθή αλαπιαηζίσζε θαη 

ζρέδηα εξγαζίαο, φ.π., ζ.235.  
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Σφζν ζην ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ελδηάκεζα ζηα θείκελα εληνπίδεηαη 

εηθνλνγξάθεζε θαη θπζηθά, πιεζψξα εηθφλσλ πξνο παξαηήξεζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα ηέζζεξα πξψηα εγρεηξίδηα έρνπλ πεξηζζφηεξε εηθνλνγξάθεζε απφ 

ηα δχν ηειεπηαία.  

   Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο ζεηξάο, επηζεκαίλεηαη ε ζπλνρή θαη ε 

ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ. ην πξψην βηβιίν κάιηζηα, νη ελφηεηεο 

κνηάδνπλ κε ηζηνξία. Γηδάζθνληαη κε ηε ζεηξά ηα γξάκκαηα κε ηε κνξθή ηζηνξηψλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ κία ζπλάθεηα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δελ πξνζδίδεη απιά έλα 

εληαίν πιαίζην ζηα θείκελα αιιά ηαπηφρξνλα, εληζρχεη θαη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη αθφκε φηη ηδηαίηεξα ζηα βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ νη 

αλαθνξέο βαζίδνληαη ζηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνληαη 

γλσζηέο ζηνπο καζεηέο πεξηνρέο, φπσο ην Αξγπξφθαζηξν, ε Αιβαλία θαη ε 

Υεηκάξξα. Αθφκε, ζην βηβιίν ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ ηνλ ήξσα ηεο πξψηεο ηζηνξίαο ηνλ 

ιέλε «Αξζνχξν», φλνκα γλψξηκν ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο. Αλάινγεο 

ζπνπδαηφηεηαο ζεσξείηαη θαη ε αλαθεθαιαίσζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ηαθηηθά ζην 

θχξην κέξνο ησλ βηβιίσλ. Μάιηζηα, ζε φια ηα βηβιία κε εμαίξεζε απηφ ηεο Α΄ 

Γεκνηηθνχ, παξαηεξείηαη κία επαλαιεπηηθή γηα ηελ χιε ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο 

ελφηεηα πνπ βνεζά ζηελ νκαιή κεηάβαζε. 

   ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ «Ζ Γιψζζα καο 1 έσο 6», αλαθέξνληαη νη ζηφρνη 

θάζε εγρεηξηδίνπ. ην ηέινο ηεο πξψηεο ηάμεο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ 

πιηθνχ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κάζεη λα δηαβάδνπλ ζχληνκα θείκελα θαη 

απιέο θαζεκεξηλέο ιέμεηο θαη λα ζπδεηνχλ ζην ζρνιείν. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ 

επραξίζηεζε θαη έπεηηα ζηελ εθκάζεζε
36

. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αλάπηπμε ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ είλαη ην θχξην κέιεκα, θάηη πνπ θαίλεηαη 

απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε αθξφαζε 

παξακπζηψλ, ην παηρλίδη φλνκα-δψν-πξάγκα, θαζψο θαη νη δηάθνξεο εξσηήζεηο γηα ην 

αγαπεκέλν θαγεηφ θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ.  

 

 

36
  Βι. Γνπιήο Γ., & Γξφζδνο ., & Νηάγηνπ Δ., & Παπαδνπνχινπ ., Η Γιώζζα καο 1 έσο 6: Βηβιίν 

Εθπαηδεπηηθνύ, Καςάιεο, Γ. (Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ), Διιελφγισζζε Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά: Παξαγσγή ζπκπιεξσκαηηθνχ- 

βνεζεηηθνχ πιηθνχ γηα ηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο, εθδφζεηο Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., 

Ρέζπκλν, 2013, ζ. 12. 
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3.3. Αμηνιόγεζε ησλ βηβιίσλ ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ ηνπ Γπκλαζίνπ 

 

   Σα βηβιία ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ γηα ην Γπκλάζην απνηειψληαο γέθπξα 

ζχλδεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ κε ην Λχθεην θαη παξάιιεια, κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα 

βειηίσζε ησλ ειιεληθψλ ησλ καζεηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

αμηνινγφηαηα βνεζήκαηα γηα ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο δηδαζθνκέλνπο. Ξεθηλψληαο 

απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνλίδεηαη φηη θαη ηα ηξία 

εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνπλ έλαλ αξθεηά δηεμνδηθφ πίλαθα πεξηερνκέλσλ κε ζαθείο 

ηίηινπο θαη ππφηηηινπο πνπ θαζηζηνχλ θάζε ελφηεηα δηαθξηηή απφ ηελ άιιε. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ησλ θεθαιαίσλ παξαηεξείηαη κία παξφκνηα 

δνκή ζε φια ηα θεθάιαηα ησλ εγρεηξηδίσλ. ην βηβιίν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, πξψηα, 

παξαηίζεηαη ην θείκελν, έπεηηα θάπνηεο εξσηήζεηο «μεθιεηδψκαηφο» ηνπ θαη ηέινο, 

θάπνηεο αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σν βηβιίν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, έρεη κία πην 

ζχλζεηε δνκή. ε γεληθέο γξακκέο, μεθηλά δίλνληαο ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ πνπ 

κειεηψληαη θαη ζπλερίδεη κε κηθξέο αζθήζεηο. Δλδηάκεζα, ππάξρνπλ παξάιιεια 

θείκελα θαη εηθφλεο πξνο παξαηήξεζε θαη ζρνιηαζκφ. ε απηφ ην ζεκείν, πξνθχπηεη 

θαη ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο αλαινγίαο θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ. Δπηζεκαίλεηαη 

ινηπφλ, φηη παξαηεξείηαη ζηα βηβιία ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ε χπαξμε πάκπνιισλ 

εηθφλσλ. Σν βηβιίν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ δηαθέξεη σο πξνο ηε δνκή απφ ηα ππφινηπα δχν. 

Πξνεγείηαη ην θείκελν, έπεηαη ην ηκήκα ηνπ «πινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ» θαη ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο θαη ηειηθά, παξαηίζεληαη θάπνηα αθφκα θείκελα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη εηθφλεο ζε απηφ ην εγρεηξίδην είλαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλεο.  

   Έλα επηπιένλ θξηηήξην ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα είλαη ε ζαθήλεηα ηεο 

γιψζζαο, ε επεμήγεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ φξσλ θαη ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ. Ζ 

ζαθήλεηα θαη ε αθξίβεηα ζηελ έθθξαζε ζπληζηά ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ 

εγρεηξηδίσλ ηφζν ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπο φζν θαη ζηηο αζθήζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επεμήγεζε ηεο νξνινγίαο ζην βηβιίν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή ππνζεκεηψζεσλ θαη ηδηαίηεξα κεηά ηα παξαηηζέκελα 

θείκελα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε ζειίδα 77 νξηνζεηνχληαη νη έλλνηεο ηνπ «ρπδαίνπ» θαη 

ηνπ «εμειιεληζκνχ ηνπ Καξαγθηφδε», θξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θείκελν. 

ην βηβιίν ηεο Β΄ ηάμεο, ε επεμήγεζε ησλ φξσλ είλαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή θαζφηη νη 

ελφηεηεο μεθηλνχλ κε ηε λνεκαηηθή απφδνζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν θεθάιαην κε θχξην άμνλα ηε δηαθήκηζε, απνδίδεηαη ζηελ 

αξρή ν αθξηβήο νξηζκφο ηεο. ην βηβιίν ηεο Γ΄ ηάμεο, ε νξηνζέηεζε ησλ ελλνηψλ δε 
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γίλεηαη κε ηνλ ζαθή θαζνξηζκφ ηνπο αιιά θπξίσο κέζσ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

«πινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ» θαη κε ηε κνξθή ππνζεκεηψζεσλ. ηελ ελφηεηα γηα ην 

ξαδηφθσλν, παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

εμεγήζνπλ ηνπο φξνπο ηνπ «πνιχγισζζνπ ξαδηνθψλνπ», ηεο «θξαηηθήο 

ξαδηνθσλίαο» θαη ηεο «δηεζλνχο ξαδηνθσληθήο πξνπαγάλδαο». Πηζαλνινγείηαη φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε απηφ ην ζεκείν πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ ζε ιεμηθά 

θαη ζην δηαδίθηπν ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, εληζρχνληαο έηζη ηνλ καζεηνθεληξηθφ 

ραξαθηήξα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.  

   ζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ απνηειεί απαξαίηεην 

ζηνηρείν γηα έλα άξηην θαη άθξσο απνηειεζκαηηθφ δηδαθηηθφ βηβιίν, ηα εγρεηξίδηα 

απηά κνηάδνπλ λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην θξηηήξην. Βέβαηα, αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη νη ζηφρνη δελ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Σνλίδεηαη ε αλάγθε λα εμαζθεζνχλ νη καζεηέο ζηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ κειεηψληαο δηάθνξα θεηκεληθά είδε. Γηα ηα δχν 

πξψηα βηβιία, νη ζηφρνη δελ δίλνληαη κε ηε κνξθή απζηεξήο ζηνρνζεζίαο, αιιά, φπσο 

θαη ζηα βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ηη επηδηψθεηαη λα κάζνπλ ηα 

παηδηά ζε θάζε ελφηεηα. Δηδηθφηεξα, ε ελφηεηα «Φπζηθφ Πεξηβάιινλ» ηνπ βηβιίνπ 

ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, απνζθνπεί ζηελ κχεζε ησλ καζεηψλ ζηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηαλφεζεο θεηκέλσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πξνθνξηθήο έθθξαζεο, ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ζηελ εμάζθεζε ζηελ παξαγσγή 

επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ζηε δηαηχπσζε 

ζρνιίσλ
37

. ινη απηνί νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

θείκελα ηεο ελφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζειίδα 91 ε άζθεζε 5 δεηά απφ ηνπο 

καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηε γιψζζα ελφο παξαηηζέκελνπ θεηκέλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαζαξεχνπζα θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα γξάςνπλ ην λφεκα ζηε λέα 

ειιεληθή. Γηα ηελ Γ΄ ηάμε, νη ζηφρνη δελ πεξηγξάθνληαη ελδειερψο ζην βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αιιά ηζρχεη ν απψηεξνο θαη γεληθφο ζηφρνο ηεο εμάζθεζεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ παξαγσγή ιφγνπ, γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ.  

 

 

37
  Βι. Γνπιήο Γ., & Γξφζδνο ., & Νηάγηνπ Δ., & Παπαδνπνχινπ ., Η Γιώζζα καο 7 έσο 9: Βηβιίν 

Εθπαηδεπηηθνύ, Καςάιεο, Γ. (Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ), Διιελφγισζζε Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά: Παξαγσγή ζπκπιεξσκαηηθνχ- 

βνεζεηηθνχ πιηθνχ γηα ηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο, εθδφζεηο Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., 

Ρέζπκλν, 2013, ζ. 49. 
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Πηζαλφηαηα, ην γεγνλφο απηφ λα απνηειεί κεηνλέθηεκα ηνπ εγρεηξηδίνπ. Ωζηφζν, 

είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηελ ππφ κειέηε νκάδα πιεζπζκνχ ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη ε ζεηξά βηβιίσλ, ε εμεηδηθεπκέλε ζηνρνζεζία ζα κπνξνχζε λα κελ 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Σα παηδηά ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο 

Αιβαλίαο επηδηψθεηαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε βάζνο κέζα απφ ην 

θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο παξαγσγήο ιφγνπ. Σειεπηαίν κα θαζφινπ ακειεηέν 

ραξαθηεξηζηηθφ ελφο θαινχ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ, είλαη λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν 

φισλ ησλ καζεηψλ. Απηφ θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη ζε φια ηα εγρεηξίδηα θπξίσο 

κέζα απφ ηηο αζθήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο πνπ πξνζθέξνληαη. Πξνηείλνληαη 

απιέο θαη ζχληνκεο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ κε ηε ζχλζεζε παξαγξάθσλ 

θαη έπεηηα, κε ηε ζχλζεζε θεηκέλσλ θαη εηζεγήζεσλ. Σαπηφρξνλα, ηα θείκελα 

πνηθίινπλ σο πξνο ηε δπζθνιία ηνπο. Γηαθέξνπλ σο πξνο ην ιεμηιφγην, ηελ έθθξαζε, 

ηε δηαηχπσζε θαη ην λφεκα. Τπάξρνπλ θάπνηα πην εχθνια θαη θάπνηα πην απαηηεηηθά.  

 

 3.4. Αμηνιόγεζε ησλ βηβιίσλ ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ ηνπ Λπθείνπ 

 

   Σα βηβιία ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ γηα ην Λχθεην ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

ρξεζηκφηαηα βνεζήκαηα φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο κεηνλφηεηαο αιιά θαη γηα 

ηνπο καζεηέο ησλ ειιεληθψλ γεληθψλ ζρνιείσλ. Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπο, έρεη γίλεη κία 

δηφινπ επθαηαθξφλεηε πξνζπάζεηα θαζψο εκπεξηέρεηαη αμηνινγφηαην πιηθφ πνιχ 

πξνζεθηηθά επηιεγκέλν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη κε ηελ θαηάιιειε δηδαζθαιία ζηελ 

εηζαγσγή ζηα αλψηαηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

θαη ηα θξηηήξηα ησλ θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ζηα ηξία 

βηβιία ππάξρεη αλαιπηηθφο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ κε ηα θεθάιαηα θαη ηηο επηκέξνπο 

ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο. Οη ηίηινη ηνπο δίλνληαη μεθάζαξα θαη κε αθξίβεηα ηφζν 

ζηα πεξηερφκελα φζν θαη ζηε ζπλέρεηα. Απνδίδεηαη ην πεξηερφκελν θαη ε χιε πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί θαη ζα κειεηεζεί.  

   Ωο πξνο ην θξηηήξην ηεο αλαινγίαο θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ, φπσο είλαη ινγηθφ, ηα 

εγρεηξίδηα ηνπ Λπθείνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηφζεο πνιιέο εηθφλεο. Δζηηάδνπλ ζηα 

θείκελα, φπσο φια ηα βηβιία γηα καζεηέο άλσ ησλ 15 εηψλ. Αθφκε, είλαη εκθαλήο ε 

ζαθήλεηα ηεο γιψζζαο, ε νξηνζέηεζε ελλνηψλ θαη ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ζην βηβιίν ηεο Β΄ Λπθείνπ, ζην πξψην θεθάιαην γηα ηελ είδεζε 

αλαιχνληαη νη φξνη ηεο εηδεζενγξαθίαο, ηεο δεκνζηνγξαθίαο, ηνπ άξζξνπ θαη πνιιψλ 
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άιισλ ελλνηψλ. Ωο παξαδείγκαηα, γηα πεξαηηέξσ θαηαλφεζε παξαηίζεληαη θείκελα 

ηνπ αλάινγνπ είδνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθή θξίλεηαη ε αλαθεθαιαίσζε πνπ γίλεηαη αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε φια ηα βηβιία. Γε ιακβάλεη ρψξα κε ηε κνξθή ηεζη ή 

μερσξηζηψλ αλαθεθαιαησηηθψλ ελνηήησλ αιιά γίλεηαη κέζα απφ αζθήζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζην εγρεηξίδην ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ζηε ζειίδα 93 ζηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-

έθζεζε, νη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ην θείκελν δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα 

αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηηο ηερληθέο πεηζνχο, ηνλ ξφιν ησλ ξεηνξηθψλ 

εξσηήζεσλ θαη ηνπ επζέσο ιφγνπ, χιεο πνπ δηδάζθεηαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.  

   Ζ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ζπληζηά έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε. ην βηβιίν ηνπ 

θαζεγεηή γηα ηα βηβιία ηνπ Λπθείνπ, θαηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο ζθνπφο θαη νη 

επηκέξνπο ζηφρνη θάζε ελφηεηαο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε επηδίσμε ηεο θαηαλφεζεο 

ηεο απεξαληνζχλεο ηεο γιψζζαο, ηεο αλαθνξηθήο θαη πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηεο 

εμνηθείσζεο κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ, ηνπ εληνπηζκνχ ησλ εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη πνιιψλ άιισλ ζηφρσλ
38

. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη επηδηψθνληαη ζηελ Α΄ ηάμε θαη 

επηηπγράλνληαη κε κία ζεηξά αζθήζεσλ. Ζ αλαθνξηθή θαη ε πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

γιψζζαο δηδάζθεηαη ζηηο ζειίδεο 36 έσο 40. Μεηά ην ζεσξεηηθφ κέξνο, παξαηίζεληαη 

έμη αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθθξάζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο δηαθξίλνπλ ηα δχν 

είδε. Με παξφκνην ηξφπν επηηπγράλνληαη θαη νη ινηπνί ζηφρνη. Καηαιήγνληαο, 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ηα βηβιία αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

εκπεηξίεο θαη ησλ επίπεδν ησλ παηδηψλ. Κη απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην φηη δελ 

γίλνληαη αλαθνξέο ζε θαηαζηάζεηο θαη πξάγκαηα εθηφο ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ 

νηθείσλ ζεκάησλ ησλ καζεηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κειεηψληαη ζέκαηα 

πνπ ιίγν πνιχ είλαη γλσζηά ζην καζεηηθφ θνηλφ, φπσο είλαη ε δηαθήκηζε, ην 

δηαδίθηπν, ην ξαδηφθσλν θαη νη ηέρλεο.  

 

 

 

 

 

38
  Βι. Μαληθάξνπ Μ., Η Γιώζζα καο: Α΄, Β΄, Γ΄ Λπθείνπ: Βηβιίν Καζεγεηή, Καςάιεο, Γ. 

(Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ), Διιελφγισζζε Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά: Παξαγσγή ζπκπιεξσκαηηθνχ- βνεζεηηθνχ πιηθνχ γηα ηα ζρνιεία ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο, εθδφζεηο Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.,  Ρέζπκλν, 2013, ζ. 23,34,36. 
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πδήηεζε- πκπεξάζκαηα 

 

   Κιείλνληαο πηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη έρνληαο κειεηήζεη θαη 

παξνπζηάζεη ηε ζεηξά βηβιίσλ ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ ηνπ Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., 

θαηαιήγνπκε ζε κία ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ ηφζν φζνλ αθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα 

εγρεηξίδηα φζν θαη ζηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ηεο Αιβαλίαο επξχηεξα. Οη 

πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αιβαλία κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ζπλάιιεια κε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ απνηέιεζαλ 

δχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Ζ εγθαζίδξπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ν Β΄ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη έπεηηα, ν ζάλαηνο ηνπ Υφηδα θαη ε θαηάξγεζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ επεξέαζαλ βαζχηαηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ Διιήλσλ ηνπ 

αιβαληθνχ θξάηνπο. πσο είλαη πξνθαλέο, δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηε 

θαη ε εθπαίδεπζε. Σα κείδνλα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ζπλερίδνπλ σο έλα 

βαζκφ κέρξη θαη ζήκεξα, λα αθνξνχλ θαη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Έηζη αλέθπςε ινηπφλ, ε αλάγθε γηα ηε ζπγγξαθή εγρεηξηδίσλ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ γηα ηε γιψζζα.  

   Σελ πξσηνβνπιία απηή αλέιαβε λα δηεθπεξαηψζεη ην Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Οδεγήζεθαλ, 

σο εθ ηνχηνπ, ζηε ζπγγξαθή θαη ηελ έθδνζε ηεο ζεηξάο βηβιίσλ πνπ παξνπζηάζακε 

παξαπάλσ. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα ζπλδξάκνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζην έξγν ηνπο παξέρνληάο ηνπο πιεζψξα αζθήζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ζπιιήβδελ, πξφζζεηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο. Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ βηβιίσλ, ε επηζηεκνληθή νκάδα ζηεξίρζεθε αθελφο, 

ζηα δηδαζθφκελα ειιεληθά εγρεηξίδηα θαη αθεηέξνπ, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο πνπ δηαθέξνπλ πξνθαλέζηαηα απφ απηέο ηνπ γεγελή 

ειιεληθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Απηφ βέβαηα, θαζίζηαηαη ζαθέο θαη ζηα βηβιία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηδηαίηεξα ζε απηφ ηνπ Γεκνηηθνχ. Κχξηνο ζθνπφο είλαη ε θαηαλφεζε 

ηεο γιψζζαο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ φζν θαη ζηνλ γξαπηφ 

ιφγν. Σα βηβιία γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ κεηαβαίλνληαο ζε έλα 

αλψηεξν επίπεδν, θαίλεηαη λα επηδηψθνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ζηελ νιφηεηά 

ηεο, εζηηάδνληαο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηειηθά, απνβιέπνληαο ζην λα 

βνεζήζνπλ ην καζεηή λα εηζαρζεί ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Σα θείκελα, νη 
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αζθήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλα 

θαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο ελφηεηεο θαη ηα θεθάιαηα εθάζηνηε βηβιίνπ.  

   Δλ θαηαθιείδη, αμηνινγψληαο ηε ζεηξά βηβιίσλ ζπκπιεξσκαηηθνχ- βνεζεηηθνχ 

πιηθνχ, θαηαιήγνπκε ζηελ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή αξηηφηεηα ησλ εγρεηξηδίσλ. 

Ζ επηζηεκνληθή νκάδα θαηέβαιε κεγάιε πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη απηφλ ηνλ 

ειιεληθφ πιεζπζκφ πνπ δελ επλνείηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαη πνπ πζηεξεί 

ζε επθαηξίεο κάζεζεο αλαινγηθά κε ηνπο απηφρζνλεο καζεηέο. Οθείινπκε, σζηφζν, 

λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε επηηφπηαο έξεπλαο πνπ δελ κπνξέζακε λα πινπνηήζνπκε 

ζηελ παξνχζα θάζε θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ βηβιίσλ. πλεπψο, πξνηείλεηαη κειινληηθά 

ε δηάζεζε απηψλ ησλ βηβιίσλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη ε παξαηήξεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθήο ε δηδαθηηθή ηνπο 

αμία. 
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