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Εισαγωγή 
1. Γραφή, ανάγνωση και αλφαβητισµός 
Η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες για τους πολίτες 
των εγγράµµατων κοινωνιών, όχι µόνο γιατί µε τη γλώσσα επικοινωνούµε, αλλά και 
γιατί µέσω της γλώσσας διαµορφώνουµε σε µεγάλο βαθµό την ταυτότητά µας, τις 
αντιλήψεις µας για τις κοινωνικές διαδικασίες, τις αξίες και τις πεποιθήσεις µας, τη 
γνώση και τις ιδέες µας (Christie 1999). Γι’ αυτό κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη γλωσσική αγωγή των παιδιών, ειδικά στη διδασκαλία της πρώτης 
ανάγνωσης και γραφής, και διαχρονικό µέληµά του αποτελεί η κατάκτηση του 
αλφαβητισµού ή µε τη σύγχρονη όψη του, αυτήν του γραµµατισµού (literacy). 
 
2 Γραµµατισµός 
Η κατάκτησή του γραµµατισµού - που επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο 
αντιµετώπισης της γλώσσας από το παιδί - έχει αποτελέσει αντικείµενο συστηµατικής 
σπουδής σε ποικίλους επιστηµονικούς κλάδους. Ιδιαιτέρως σηµαντικές, αν και ριζικά 
διαφορετικές ως προς τις θεωρητικές θέσεις που προβάλλουν και το είδος των 
παραγόντων που εκλαµβάνουν ως σηµαντικούς, είναι οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί 
στη σχετική ανθρωπολογική1, ψυχολογική2 και εφαρµοσµένη κειµενογλωσσολογική 
έρευνα3. Λαµβάνοντας ως κριτήριο τον τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζεται η φύση του 
γραµµατισµού, αφενός, ως µιας γνωστικής δραστηριότητας που αφορά στη γραφή και 
την ανάγνωση λέξεων και, αφετέρου, ως µιας κοινωνικά πλαισιωµένης διαδικασίας που 
σχετίζεται µε την παραγωγή και επεξεργασία µηνυµάτων, µπορούµε να υποστηρίξουµε 
ότι οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία συνιστούν, κατά βάση, 
εκφάνσεις δύο διαφορετικών προσεγγίσεων ή µοντέλων, του γνωστικού ή "αυτόνοµου" 
µοντέλου και του κοινωνικο-πολιτισµικού ή ιδεολογικού µοντέλου, που προσδιορίζεται 
από την έµφαση που δίνει στην ανάδειξη της ιδεολογικής διάστασης της γραµµατισµού. 
Αντλώντας από ένα διαφορετικό σύνολο επιστηµών, το κάθε ένα από τα δύο αυτά 
µοντέλα γραµµατισµού συνδέεται µε την προβολή ενός ριζικά διαφορετικού συστήµατος 
παραδοχών που αφορούν τόσο στη διερεύνηση της σχέσης του γραπτού µε τον 
προφορικό λόγο και στον τρόπο καλλιέργειάς τους στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην 
ανάγκη αναγνώρισης και συστηµατικής µελέτης των ιδεολογικών εκείνων ζητηµάτων 
που απορρέουν από τη χρήση του γραπτού λόγου ως συστήµατος επικοινωνίας. 
Αξιοποιώντας τη θέση που κυριαρχεί στη θεωρητική γλωσσολογία και η οποία 
υπερτονίζει τη φύση της γλώσσας ως αποπλαισιωµένου συστήµατος γλωσσικών 
µονάδων, το γνωστικό µοντέλο εκλαµβάνει τη µετάβαση των παιδιών από τον προφορικό 
στον γραπτό λόγο ως µια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη δραστηριοποίηση 
περισσοτέρων της µιας γνωστικών λειτουργιών. Σηµαντική θέση καταλαµβάνει η 
µεταγλωσσική ενηµερότητα, που περιλαµβάνει, ως συστατικά της στοιχεία, τη 
φωνολογική ενηµερότητα, τη µορφολογική ενηµερότητα και τη γνώση της γραµµατικής. 
Οι ειδικότερες αυτές δραστηριότητες αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές µιας γενικής 
διαδικασίας που έχει σαν κεντρικό στόχο την κατάκτηση από τα παιδιά της σχέσης 
ανάµεσα στις µονάδες εκείνες (φωνήµατα έναντι γραφηµάτων) µε τις οποίες 
επιτυγχάνεται η επικοινωνία στον προφορικό και γραπτό λόγο αντίστοιχα. 

                                                 
1 Besnier (1995), Heath (1982), Street (1993) 
2 Scribner & Cole (1981) 
3 Candlin & Hyland (1999), Grabe & Kaplan (1996) 



Ριζικά διαφορετική είναι η προσέγγιση που υιοθετείται από το ιδεολογικό µοντέλο και η 
οποία στηρίζεται στην προβολή της θέσης ότι η γλώσσα, µε τις ποικίλες εκφάνσεις της 
στον προφορικό και τον γραπτό λόγο, απηχεί και διαµορφώνει ευρύτερες κοινωνικές και 
ιδεολογικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα η ίδια διαµορφώνεται µέσα από αυτές. Σε 
αντίθεση, λοιπόν, µε τη γνωστική έρευνα που, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στο 
επίπεδο των λέξεων ή των συλλαβών και στον τρόπο ανάγνωσης τους, δεν µπορεί να 
προβεί στη διατύπωση γενικότερων προτάσεων αναφορικά µε την καλλιέργεια του 
γραπτού λόγου των µαθητών (µε τις περισσότερες έρευνες να έχουν διεξαχθεί σε σχέση 
µε την πρώτη ανάγνωση παρά µε την πρώτη γραφή), το ιδεολογικό µοντέλο, 
συνδυάζοντας πορίσµατα ερευνών που έχουν διατυπωθεί στους διεπιστηµονικούς 
κλάδους της Εθνογραφίας της Επικοινωνίας (Ethnography of Communication), της 
Επικοινωνιακής Κοινωνιογλωσσολογίας (Interactional Sociolinguistics), της Ανάλυσης 
Συνεχούς Λόγου (Discourse Analysis) και της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (Critical 
Discourse Analysis), θέτει ως κεντρικό ζήτηµα τη µελέτη του γραπτού λόγου ως µιας 
δραστηριότητας εντεταγµένης και, ως εκ τούτου, δυναµικώς διαµορφούµενης από το 
εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον. 
 
3 Γνωστικό µοντέλο: πρώτη ανάγνωση και γραφή 
Αν και ποικίλες προσεγγίσεις (κυρίως µέσα από την ανθρωπολογική έρευνα) έχουν 
αναφανεί στο πλαίσιο του γνωστικού µοντέλου οι οποίες διερευνούν γενικότερα 
ζητήµατα αναφορικά µε τη σχέση ή την επίδραση που ο γραµµατισµός ασκεί στη 
γνωστική ανάπτυξη του ατόµου, µια ειδικότερη τάση που έχει διαµορφωθεί στους 
κόλπους της Ψυχολογίας της Γραφής διερευνά µια πιο συγκεκριµένη ερευνητική πτυχή 
ιδιαιτέρως σηµαντική για τη διδακτική πράξη: την πρώτη ανάγνωση και γραφή. 
Συνδέοντας τη µετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον µε την 
κατάκτηση από το παιδί της ικανότητας να µελετά τη γλώσσα ως αποπλαισιωµένης 
δοµικής οργάνωσης στοιχείων, η βασική έρευνα που διεξάγεται στον κλάδο της 
Ψυχολογίας της Γραφής τείνει να προσδιορίζει την κατάκτηση του γραµµατισµού ως µια 
µεταγλωσσική ως επί το πλείστον δραστηριότητα που αναδύεται µέσα από συγκρούσεις 
µε τρόπους και πρακτικές αντιµετώπισης της γλώσσας τις οποίες το παιδί έχει 
κατακτήσει ήδη κατά την προσχολική περίοδο. Έτσι, ενώ το παιδί κατά την προσχολική 
ηλικία αντιµετωπίζει τη γλώσσα ως το εργαλείο για τη µετάδοση µηνυµάτων και την 
επικοινωνία µε το περιβάλλον του4, µε την είσοδό του στο σχολείο καλείται να 
αποκρυπτογραφήσει την εσωτερική υπόσταση της γλώσσας - να κατανοήσει, δηλαδή, 
την υφή της ως συστήµατος που διαµορφώνεται µέσα από την αλληλεπίδραση των 
συστατικών του στοιχείων. Για την περιγραφή των διαφόρων γλωσσικών στοιχείων 
καθώς και για την αναγνώριση του διαφορετικού τρόπου πραγµάτωσής τους στον 
προφορικό και γραπτό λόγο απαραίτητη κρίνεται η κατάκτηση ενός συστήµατος 
αντιστοιχιών που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την ικανότητα συσχέτισης των 
φωνηµάτων - που θεωρούνται ως οι βασικές µονάδες µετάδοσης ενός µηνύµατος στον 
προφορικό λόγο - µε τα γραφήµατα, που συναρτώνται µε τη δόµηση του γραπτού λόγου. 
Σύµφωνα µε τη θέση που η Ψυχολογία της Γραφής υποστηρίζει, τόσο η ανάγνωση 
λέξεων όσο και η ορθογραφηµένη γραφή συναρτώνται άµεσα µε την κατάκτηση της 
φωνηµικής ενηµερότητας και συγκεκριµένα µε την αναγνώριση της γραφηµικής-
φωνηµικής αντιστοιχίας, αφενός, και της φωνηµικής-µορφηµικής αντιστοιχίας, 
                                                 
4 Halliday (1978) 



αφετέρου. Σύµφωνα µε τους Αϊδίνη και Κωστούλη (2001), τρία είδη σχέσεων ανάµεσα 
στα γραφήµατα και τα φωνήµατα µπορούν να βρεθούν: σταθερές σχέσεις, 
εναλλασσόµενες προβλεπτές σχέσεις και εναλλασσόµενες µη προβλεπτές σχέσεις. Στην 
πρώτη περίπτωση ένα γράφηµα αντιστοιχεί σε ένα µόνο φώνηµα, π.χ. το γράµµα Κ 
αναπαριστά πάντοτε το φώνηµα /k/. Στη δεύτερη περίπτωση ένα γράφηµα αντιστοιχεί σε 
δύο ή περισσότερα φωνήµατα (π.χ. το γράµµα Y αναπαριστά τα φωνήµατα /i/, /f/ και 
/v/), υπάρχει όµως πάντοτε κάποιος γραµµατικός κανόνας που ορίζει ποιο από τα τρία 
φωνήµατα χρησιµοποιείται σε κάθε λέξη. Στην τρίτη περίπτωση ένα γράφηµα 
αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερα φωνήµατα χωρίς όµως να υπάρχει κάποιος 
γραµµατικός κανόνας που να ορίζει ποιο από τα πιθανά φωνήµατα χρησιµοποιείται σε 
κάθε λέξη. Η αγγλική γλώσσα περιέχει έναν µεγάλο αριθµό από εναλλασσόµενες µη 
προβλεπτές σχέσεις. Αυτός ο µεγάλος αριθµός των εξαιρέσεων από τον κανόνα 
συµβάλλει στην φτωχή αντιστοιχία ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα. Αντίθετα, 
υπάρχουν γλώσσες όπως η ιταλική, η γερµανική και η ελληνική, που παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη σταθερότητα στις σχέσεις ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα. Το 
γεγονός αυτό µπορεί να κάνει διαφορετική την πορεία απόκτησης του γραµµατισµού στις 
διάφορες γλώσσες5. 
Τα µοντέλα που έχουν προταθεί αναφορικά µε την ανάπτυξη του γραµµατισµού και τα 
οποία συνήθως επικεντρώνουν την έµφασή τους στη διερεύνηση της ανάγνωσης 
διακρίνονται σε δοµικά και αναπτυξιακά. Τα δοµικά µοντέλα, που κυρίως αναφέρονται 
στους επιδέξιους αναγνώστες, περιγράφουν το αποτέλεσµα µιας αναπτυξιακής 
ακολουθίας, ενώ τα αναπτυξιακά µοντέλα αποσκοπούν στο να εξηγήσουν πώς 
δηµιουργούνται οι διάφορες στρατηγικές που αποκτούνται από τον επιδέξιο αναγνώστη. 
Ένα αναπτυξιακό µοντέλο µπορεί να γίνει κατανοητό σαν µια σειρά από βήµατα. Ένα 
βήµα εµπρός στην αναπτυξιακή ακολουθία σηµαίνει την υιοθέτηση µιας νέας 
στρατηγικής. Έτσι, η ανάγνωση και η γραφή µπορούν να θεωρηθούν ως µια αναπτυξιακή 
σειρά βηµάτων, µε διαφορετικές στρατηγικές ανάγνωσης και γραφής να αποκτούνται σε 
διαφορετικά σηµεία αυτής της σειράς. 
Ένα από τα πιο σηµαντικά δοµικά µοντέλα για την απόκτηση της γραµµατισµού, είναι το 
µοντέλο των δύο καναλιών, σύµφωνα µε το οποίο δύο είδη διαδικασιών 
χρησιµοποιούνται στην ανάγνωση. Οι λέξεις µπορούν να διαβαστούν είτε µέσω ενός 
άµεσου λεξικού καναλιού (η ανάλυση γίνεται στο επίπεδο ολόκληρων λέξεων) ή µέσω 
ενός έµµεσου υπολεξικού καναλιού που εµπλέκει φωνολογική ανάλυση και σχέσεις 
ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα. Έρευνες που έγιναν σε ενήλικους επιδέξιους 
αναγνώστες έδειξαν ότι οι ικανοί αναγνώστες χρησιµοποιούν το έµµεσο υπολεξικό 
κανάλι ως βοηθητική στρατηγική για την ανάγνωση άγνωστων λέξεων. 
Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόµα σχετικά µε το αν τα παιδιά ξεκινούν να 
διαβάζουν και να γράφουν χρησιµοποιώντας µια φωνολογική στρατηγική και µετά 
χρησιµοποιούν µια οπτική στρατηγική6 ή αν ξεκινούν χρησιµοποιώντας µια οπτική 
στρατηγική και αργότερα αναπτύσσουν µια φωνολογική στρατηγική7. Υποστηρικτές της 
δεύτερης άποψης θεωρούν ότι τα παιδιά, όπως οι επιδέξιοι αναγνώστες, χρησιµοποιούν 
πρώτα το λεξικό κανάλι και αργότερα αναπτύσσουν το υπολεξικό κανάλι, το οποίο 
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7 Marsh, Freidman, Welch & Desberg (1981) 



χρησιµοποιείται ως βοηθητική στρατηγική8. Αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο θεωρείται 
ότι λειτουργούν τα δύο κανάλια έχουν επέλθει µετά από ευρήµατα ερευνών που δείχνουν 
ότι στο υπολεξικό φωνολογικό κανάλι η ανάλυση δεν αφορά µόνο στις µικρότερες 
φωνολογικές µονάδες, τα φωνήµατα, αλλά και σε µεγαλύτερες φωνολογικές µονάδες 
όπως οι συλλαβές9. Όσον αφορά το λεξικό κανάλι, τα ευρήµατα των ερευνών δείχνουν 
ότι η ανάλυση δεν γίνεται µόνο στο επίπεδο ολόκληρων λέξεων αλλά αφορά και 
µικρότερες µονάδες όπως είναι τα µορφήµατα. Η χρησιµοποίηση µόνο του φωνολογικού 
καναλιού για την ανάγνωση και τη γραφή θα είχε ως αποτέλεσµα τη σωστή ανάγνωση 
και γραφή των οµαλών λέξεων, αλλά θα βοηθούσε ελάχιστα την ανάγνωση και τη γραφή 
λέξεων µε εναλλασσόµενες µη προβλεπτές σχέσεις ανάµεσα στα γραφήµατα και τα 
φωνήµατα. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για την ύπαρξη του λεξικού καναλιού. 
Επειδή δεν υπάρχει τρόπος ανάγνωσης και γραφής αυτών των λέξεων µε την εφαρµογή 
φωνολογικών κανόνων, ο µόνος τρόπος εκµάθησης αυτών των λέξεων είναι η 
αποµνηµόνευση. 
Το ελληνικό ορθογραφικό σύστηµα έχει σταθερές σχέσεις ανάµεσα στα γραφήµατα και 
τα φωνήµατα και όλες οι λέξεις µπορούν να διαβαστούν µε την εφαρµογή φωνολογικών 
κανόνων, απλών ή ιεραρχικών. Ένα µοντέλο ενός καναλιού (είτε υπολεξικό είτε 
οπτικοφωνολογικό) που εµπεριέχει φωνολογικά στοιχεία, φαίνεται ότι µπορεί να 
εξηγήσει την απόκτηση της ανάγνωσης στη ΝΕ. Ένα λεξικό κανάλι που λειτουργεί στο 
επίπεδο των µορφηµάτων, µπορεί να είναι µικρής σηµασίας για την ανάγνωση. Αυτό 
συµβαίνει γιατί η προβλεψιµότητα της προφοράς από αυτό που είναι γραµµένο, δείχνει 
ότι η µορφολογία µπορεί να παίζει µικρό ρόλο στην ανάγνωση, αν και η σωστή γραφή 
µπορεί να είναι ένα διαφορετικό θέµα. 
Η ανάγνωση στη ΝΕ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις αντιστοιχίες ανάµεσα στα 
γραφήµατα και τα φωνήµατα, αλλά η ορθογραφηµένη γραφή δεν µπορεί να στηριχτεί 
µόνο σε αυτές. Η ορθογραφηµένη γραφή εξαρτάται από τη µορφολογία, αν και ακόµη 
και η µορφολογία δεν καθορίζει πλήρως την ορθογραφία των λέξεων. Για παράδειγµα, το 
φώνηµα /i/ αναπαριστάται από 6 διαφορετικά γραφήµατα (I, H, Y, OI, EI και YI). Όταν 
αυτό το φώνηµα είναι επίθηµα, τότε έχει ένα σταθερό τρόπο γραφής, π.χ. το -ι 
χρησιµοποιείται στα ουδέτερα ουσιαστικά, το -η στα θηλυκά ουσιαστικά και επίθετα, το 
-οι στον πληθυντικό των αρσενικών ουσιαστικών και επιθέτων. Όταν αυτό το φώνηµα 
βρίσκεται στο θέµα µπορεί να γραφεί µε οποιονδήποτε από τους έξι τρόπους. Λεξικές 
πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σ΄αυτή την περίπτωση, π.χ. οι λέξεις 
παραβίασα και παραβίαση έχουν το ίδιο θέµα. Για αυτούς τους λόγους είναι σχεδόν 
αδύνατον να γράψει κάποιος σωστά τις ελληνικές λέξεις βασισµένος µόνο σε µια πλήρη 
γνώση των αντιστοιχιών ανάµεσα στα φωνήµατα και τα γραφήµατα. Είναι λοιπόν 
αναγκαία η χρήση µορφολογικών στρατηγικών στην ορθογραφηµένη γραφή σε 
συνδυασµό µε τις φωνολογικές στρατηγικές. 
Ο αλφαβητισµός ταυτίζεται µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου και 
το αντίστροφο, την κωδικοποίηση του προφορικού λόγου, και επιτυγχάνεται στη βάση 
συγκεκριµένου αλφαβητικού συστήµατος. Ο γραµµατισµός έχει ευρύτερο εννοιολογικό 
περιεχόµενο, καθώς περιλαµβάνει την έννοια του αλφαβητισµού αλλά εκτείνεται και 
πέρα από την επιτυχή κατάκτηση των µηχανισµών της ανάγνωσης και της γραφής. Η 
συγκεκριµένη έννοια αφορά στη δυνατότητα αποτελεσµατικής λειτουργίας του ατόµου 
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σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας µε τη χρήση κειµένων 
προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης µη γλωσσικών κειµένων10. Αυτό σηµαίνει 
ότι η έννοια του γραµµατισµού σήµερα αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να 
κατανοεί, να παράγει και να κρίνει ποικίλα πολυτροπικά κείµενα, όπου το µήνυµα 
µεταφέρεται και από άλλους τρόπους (modes), άλλα σηµειωτικά συστήµατα εκτός της 
γραφής (όπως είναι η εικόνα, το σχέδιο, το χρώµα κλπ.) ή και κείµενα που παράγονται µε 
άλλα µέσα, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και χαρακτηρίζονται από διαφορετικές 
επικοινωνιακές και κειµενικές συµβάσεις11. 
Μια βασική ιδέα των αναπτυξιακών θεωριών για την απόκτηση της γραµµατισµού είναι 
ότι διαφορετικές κατηγορίες λέξεων έχουν διαφορετικό βαθµό δυσκολίας στην 
ανάγνωση και τη γραφή. Οι κατηγορίες λέξεων είναι κατασκευασµένες µε τέτοιο τρόπο 
ώστε διαφορετικές στρατηγικές να απαιτούνται από το άτοµο προκειµένου να διαβάσει ή 
να γράψει σωστά αυτές τις λέξεις. Μία κατηγορία λέξεων, για παράδειγµα, περιλαµβάνει 
τις λέξεις που µπορούν να διαβαστούν και να γραφούν µε βάση µια σειριακή στρατηγική 
κατά την οποία: (α) κάθε γράµµα αναπαριστά ένα φώνηµα, (β) κάθε γράµµα έχει µόνο 
µία φωνηµική αξία (συνήθως την πιο συνηθισµένη) και (γ) το γράµµα ή τα γράµµατα που 
ακολουθούν δεν επηρεάζουν τη διαδικασία αναγνώρισης του φωνήµατος που 
αναπαριστάται από ένα γράµµα. Λέξεις όπως γάτα, καλά, άνθρωπος, άσπρος είναι 
παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας. Μία δεύτερη κατηγορία λέξεων περιλαµβάνει τις 
λέξεις για τις οποίες µία σειριακή στρατηγική είναι βασικά αρκετή για την ανάγνωση και 
τη γραφή, αλλά κάποιες παραχωρήσεις πρέπει να γίνουν ως προς την αρχή τής 1:1 
αντιστοιχίας ανάµεσα στα γράµµατα και τα φωνήµατα ώστε να συµπεριληφθεί σε αυτή 
την αρχή η ανάγνωση των δίψηφων συµφώνων και φωνηέντων και των διπλών 
συµφώνων που έχουν σταθερή προφορά. Είναι ανάγκη όµως να ισχύσει η αρχή τής 1:1 
αντιστοιχίας ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα και όχι ανάµεσα στα γράµµατα 
και τα φωνήµατα. Λέξεις όπως µπορώ, θάλασσα, καιρός είναι παραδείγµατα αυτής της 
κατηγορίας. Μαζί µε την προηγούµενη κατηγορία συνθέτουν τις λεγόµενες οµαλές 
λέξεις, στις οποίες το κάθε γράφηµα αναπαριστά ένα φώνηµα µε την προτιµώµενη 
προφορά. Η τρίτη κατηγορία λέξεων περιλαµβάνει τις λέξεις που εµπεριέχουν 
εναλλασσόµενους αλλά προβλεπτούς, ως προς την προφορά, ορθογραφικούς τύπους, που 
είναι επίσης γνωστοί και ως εξαρτηµένοι ή ιεραρχικοί κανόνες. Για να διαβαστούν αυτές 
οι λέξεις είναι αναγκαίο να δει κάποιος τι ακολουθεί ώστε να µπορεί να προφέρει ό,τι 
προηγείται. Αν και οι εξαρτηµένοι κανόνες εµφανίζονται να είναι απλοί, υπάρχουν 
ερευνητικά ευρήµατα που δείχνουν ότι προκαλούν δυσκολίες στα παιδιά12. Λέξεις που 
περιέχουν τους συνδυασµούς αυ και ευ (όπως ευχαριστώ, ευγένεια, αυτοκίνητο) ή λέξεις 
µε διαλυτικά (όπως κοροϊδεύω, χαϊδεύω), είναι παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας. Οι 
ιεραρχικοί κανόνες δεν κάνουν την ανάγνωση της λέξης µη προβλεπτή αλλά, απλώς, 
απαιτούν µια διαφορετική, µη σειριακή στρατηγική. 
 
4 Η γνωστική-εξελικτική θεωρία του Μarsh για την απόκτηση της ανάγνωσης. 
Οι Marsh, Friedman, Welch και Desberg (1981) πρότειναν µία θεωρία τεσσάρων 
σταδίων για την ανάπτυξη της ανάγνωσης. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, σε κάθε στάδιο 
ανάπτυξης ο αναγνώστης έχει συγκεκριµένες γνωστικές ικανότητες που αλλάζουν καθώς 
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µεγαλώνει. Αυτές οι γνωστικές ικανότητες είναι συνδεδεµένες µε το στάδιο γνωστικής 
ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο αναγνώστης. Τα τέσσερα στάδια που ο Marsh και οι 
συνεργάτες του πρότειναν είναι:  
Στάδιο 1: Γλωσσικό µάντεµα (linguistic guessing). Στην αρχή της διαδικασίας της 
απόκτησης της ανάγνωσης τα παιδιά µαθαίνουν να συνδέουν µε αποµνηµόνευση ένα µη 
συντεθειµένο οπτικό ερέθισµα µε µία αναλυµένη προφορική απάντηση. Σε αυτό το 
στάδιο το παιδί δεν είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει τον φωνολογικό κώδικα για να 
αποκωδικοποιήσει τις λέξεις. Οι στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα 
παιδιά είναι η αποµνηµόνευση και το γλωσσικό µάντεµα. Τα παιδιά δεν µπορούν να 
διαβάσουν άγνωστες λέξεις κυρίως αν αυτές δεν βρίσκονται µέσα σε κείµενο. Όταν τα 
παιδιά διαβάζουν µια άγνωστη λέξη µέσα σε κείµενο, την υποκαθιστούν µε µία 
συντακτικά και σηµασιολογικά κατάλληλη λέξη χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στα 
γραφικά στοιχεία της. 
Στάδιο 2: ∆ιάκριση και δικτυακό µάντεµα (discrimination and net guessing). Σε αυτό το 
στάδιο το παιδί ξεκινά να προσέχει τα γραφικά χαρακτηριστικά των λέξεων αλλά 
συνεχίζει να χρησιµοποιεί στοιχεία από το κείµενο για να το βοηθήσουν να διαβάσει. Οι 
στρατηγικές σε αυτό το στάδιο είναι η αποµνηµόνευση, το µάντεµα που βασίζεται σε 
οπτικά στοιχεία και το µάντεµα που βασίζεται σε γλωσσικά στοιχεία. Τα γραφικά 
στοιχεία που χρησιµοποιούν τα παιδιά, αρχικά περιορίζονται στο πρώτο γράµµα και 
αργότερα επιπρόσθετα στοιχεία όπως το µήκος της λέξης, το τελικά γράµµα κ.α. 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.  
Στάδιο 3: Σειριακή αποκωδικοποίηση. Η είσοδος σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης της 
ανάγνωσης συµπίπτει µε την είσοδο στο στάδιο που ο Piaget ονόµασε συγκεκριµένη 
σκέψη (περίπου στην ηλικία των οκτώ ετών). Η νέα στρατηγική που αποκτούν τα παιδιά 
σε αυτό το στάδιο είναι η αποκωδικοποίηση από τα αριστερά προς τα δεξιά. Υπάρχουν 
δύο σηµαντικοί παράγοντες που εµπλέκονται στην απόκτηση αυτής της στρατηγικής. Ο 
πρώτος είναι περιβαλλοντικός και συνδέεται µε τον αυξανόµενο αριθµό γραπτών 
στοιχείων µε τα οποία έρχεται σε επαφή το παιδί. Καθώς το γραπτό λεξιλόγιο του 
παιδιού µεγαλώνει υπάρχει ένα µεγαλύτερο φόρτωµα της µνήµης. Ο δεύτερος 
παράγοντας είναι γνωστικός και συνδέεται µε την ικανότητα που έχουν τα παιδιά να 
κατανοούν και να µαθαίνουν αρκετά πολύπλοκους κανόνες όταν µπαίνουν στο στάδιο 
της συγκεκριµένης σκέψης. Έτσι, το παιδί τώρα µπορεί να επικεντρώσει την προσοχή 
του τόσο στους ήχους όσο και στο νόηµα της λέξης, να αναλύσει τις λέξεις σε φωνήµατα 
και να χρησιµοποιήσει τη συσχέτιση ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα για να 
διαβάσει άγνωστες λέξεις. Ωστόσο, µόνο οι οµαλές λέξεις είναι δυνατόν να 
αποκωδικοποιηθούν σε αυτό το στάδιο, επειδή τα παιδιά δεν είναι ακόµα σε θέση να 
χρησιµοποιήσουν ανώτερους ιεραρχικούς κανόνες, όπως είναι οι συνδυασµοί αυ και ευ. 
Στάδιο 4: Ιεραρχική αποκωδικοποίηση. Σε αυτό το τελευταίο στάδιο το παιδί είναι σε 
θέση να χρησιµοποιήσει µια στρατηγική αποκωδικοποίησης που συµπεριλαµβάνει και 
ανώτερους κανόνες. Τα παιδιά είναι τώρα ικανά να διαβάσουν λέξεις που αφορούν 
ιεραρχικούς κανόνες. Επίσης, σε αυτό το στάδιο τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν 
αυθόρµητα τη στρατηγική της αναλογίας για να µπορέσουν να διαβάσουν άγνωστες 
λέξεις. Όπως προτείνουν ο Marsh και οι συνεργάτες του, επειδή οι λέξεις που 
διαβάζονται µε βάση τέτοιους κανόνες απαιτούν συνδετικούς, διαζευκτικούς κανόνες 
αλλά και κανόνες συµπερίληψης σε οµάδα. Το παιδί δεν εισέρχεται σε αυτό το στάδιο 
ανάπτυξης µέχρι τα µέσα της παιδικής ηλικίας (µετά το δέκατο έτος). 



Κριτική για τη θεωρία του Marsh έχει ασκηθεί σε σχέση µε την έλλειψη ενός 
διαχωρισµού ανάµεσα στα διαφορετικά επίπεδα φωνολογικής ενηµερότητας13. O Marsh 
αντιλαµβάνεται τη φωνολογική ενηµερότητα σαν να είναι αποκλειστικά µια άριστη 
γνώση των φωνηµάτων και των σχέσεων ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα και 
αγνοεί µεγαλύτερες φωνολογικές µονάδες, όπως οι συλλαβές, για τις οποίες υπάρχουν 
ευρήµατα που αποδεικνύουν τη σηµασία τους στην ανάγνωση και τη γραφή. 
 
5. Η θεωρία της Frith για την απόκτηση της γραµµατισµού 
Η Frith (1985) τροποποίησε τη θεωρία του Marsh ώστε να συνδέεται µε µοντέλα 
επιδέξιας ανάγνωσης. Έτσι κατέληξε σε ένα µοντέλο τριών φάσεων και έξι βηµάτων, 
όπου και πάλι κάθε φάση αναγνωρίζεται από τη στρατηγική που χρησιµοποιεί το παιδί. 
Ονόµασε αυτές τις τρεις στρατηγικές λογογραφική, αλφαβητική και ορθογραφική και 
υπέθεσε ότι ακολουθούν η µία την άλλη σε µία αυστηρή σειρά.  
Φάση 1. Η πρώτη φάση της απόκτησης της ανάγνωσης αφορά µια λογογραφική 
στρατηγική. Τα παιδιά µπορούν αµέσως να αναγνωρίσουν γνωστές λέξεις πιθανώς 
χρησιµοποιώντας έντονα γραφικά χαρακτηριστικά. Αυτή η πρώτη φάση χωρίζεται σε δύο 
βήµατα, τα οποία σηµατοδοτούν µία διαφοροποίηση σε σχέση µε το επίπεδο της 
ικανότητας χρήσης της συγκεκριµένης στρατηγικής. Υπάρχει επίσης µια διαφοροποίηση 
ανάµεσα στη γραφή και την ανάγνωση και, όπως υποστηρίζει η Frith, µόνο όταν η 
λογογραφική στρατηγική έχει φτάσει το δεύτερο ανώτερο επίπεδο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και στη γραφή. Αυτή η φάση καλύπτει τα δύο πρώτα στάδια του Marsh 
όπου η κυρίαρχη στρατηγική είναι η αποµνηµόνευση.  
Φάση 2. Η αλφαβητική στρατηγική αποκτάται σε αυτό το στάδιο. Το παιδί υιοθετεί την 
αλφαβητική στρατηγική αρχικά στη γραφή και αργότερα στην ανάγνωση. Έτσι, στο 
πρώτο βήµα αυτής της φάσης το παιδί διαβάζει χρησιµοποιώντας µια λογογραφική 
στρατηγική αλλά γράφει χρησιµοποιώντας µια βασική αλφαβητική στρατηγική φάσης 1. 
Στο δεύτερο βήµα αυτής της φάσης το παιδί χρησιµοποιεί µια πιο αναπτυγµένη 
αλφαβητική στρατηγική τόσο για την ανάγνωση όσο και για τη γραφή. Το παιδί γνωρίζει 
και χρησιµοποιεί τις αντιστοιχίες ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα. Η σειρά 
των γραµµάτων και οι φωνολογικοί παράγοντες είναι σηµαντικοί και το παιδί είναι ικανό 
να προφέρει άγνωστες λέξεις και κατασκευασµένες λέξεις όταν αυτές 
αποκωδικοποιούνται σειριακά, γράφηµα προς γράφηµα. Οι κανόνες µετατροπής για τους 
ήχους και τα γράµµατα αποκτούνται σταδιακά, ξεκινώντας από τους πιο απλούς και 
πηγαίνοντας προς τους πιο πολύπλοκους, όπως είναι οι ιεραρχικοί. Αυτή η δεύτερη 
φάση, καλύπτει τα στάδια 3 και 4 της θεωρίας του Marsh, όπου κυριαρχεί η στρατηγική 
της σειριακής και ιεραρχικής αποκωδικοποίησης.  
Φάση 3. Αυτή είναι η τελευταία φάση στην ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής, 
όπου τα παιδιά αρχίζουν να χρησιµοποιούν µια ορθογραφική στρατηγική. Σύµφωνα µε 
τη Frith, οι ορθογραφικές ικανότητες αναφέρονται στην άµεση ανάλυση των λέξεων σε 
ορθογραφικές µονάδες χωρίς φωνολογική µετατροπή. Η ορθογραφική στρατηγική 
αντικαθιστά τη στρατηγική χρήσης αναλογιών που χρησιµοποιήθηκε από τον Marsh και 
διαφοροποιείται από τη λογογραφική και την αλφαβητική στρατηγική υπό την έννοια ότι 
για να φτιάξει αυτές τις µεγαλύτερες µονάδες (τα µορφήµατα) στην ορθογραφική 
στρατηγική, το παιδί πρέπει να συνθέσει φωνηµικά στοιχεία σε µονάδες µε σηµασία. 
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Ωστόσο, το παιδί πρέπει να περάσει από την αλφαβητική φάση ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει τα φωνηµικά στοιχεία. 
Το µοντέλο της Frith προτείνει αιτιώδεις σχέσεις ανάµεσα στην ανάγνωση και τη γραφή. 
Εµπειρίες που αποκτά το παιδί µε την ανάγνωση επηρεάζουν τη γραφή και το 
αντίστροφο. Ωστόσο, δεν αναφέρει καθόλου σε αυτό το µοντέλο πώς οι φωνολογικές 
ικανότητες, που αποκτούνται πριν ακόµη τα παιδιά αρχίσουν το σχολείο, επηρεάζουν την 
ανάγνωση και τη γραφή. Επιπλέον, η Frith, παρόµοια µε τον Marsh, προτείνει ότι η 
πρώτη φάση στη γραφή κυριαρχείται από µία λογογραφική στρατηγική, ενώ υπάρχουν 
ευρήµατα ότι αυτό δεν ισχύει14. Μια και οι δύο παραπάνω θεωρίες βασίζονται σε 
ερευνητικά δεδοµένα από την αγγλική γλώσσα, είναι αµφίβολο αν ισχύουν για τη ΝΕ 
χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ερευνητικά στοιχεία 
δείχνουν ότι τα ελληνόπουλα από την πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου 
χρησιµοποιούν µια αλφαβητική στρατηγική τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή15. 
Είναι αναγκαία η έρευνα στην προσχολική ηλικία ώστε να διαπιστωθεί αν τα παιδιά 
ξεκινούν να γράφουν και να διαβάζουν χρησιµοποιώντας µια λογογραφική ή µία 
αλφαβητική στρατηγική. Σηµαντικό επίσης είναι να ελεγχθούν παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη της φωνολογικής ενηµερότητας, όπως το κοινωνικό 
περιβάλλον και η επαφή του παιδιού µε το γραπτό λόγο, ώστε να µπορέσει να υπάρξει 
µία µεγαλύτερη βοήθεια στα παιδιά που ξεκινούν την προσπάθεια απόκτησης του 
εγγραµµατισµού από µειονεκτική θέση16. Όταν τα 6χρονα παιδιά έρχονται στο σχολείο, 
αν και ξέρουν αρκετά για τη γλώσσα τους, είναι αναγκαίο να µάθουν ακόµη 
περισσότερα. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται η µεγάλη πρόκληση για το σχολείο, ώστε να 
βοηθήσει αυτά τα παιδιά µε την περιορισµένη γνώση και τις ικανότητες να µάθουν να 
διαβάζουν και να γράφουν "σωστά". Ωστόσο, σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, τα 
παιδιά, πριν ακόµη αρχίσουν το σχολείο, έχουν σχηµατίσει µια άποψη για το τι είναι 
γραπτός λόγος και κάποια από αυτά έχουν ήδη αρχίσει να µαθαίνουν γραφή και 
ανάγνωση µε τη βοήθεια του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν17. Έτσι, ενώ µέχρι τώρα οι 
ατοµικές διαφορές στην απόκτηση του εγγραµµατισµού εξηγούνταν µε βάση τη νοητική 
ωρίµανση στη µάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, επικρατεί πλέον η άποψη της 
παροχής ευκαιριών στα παιδιά για ενασχόληση µε βιβλία και εν γένει µε γραπτό λόγο και 
ιστορίες ώστε, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να αυξηθεί η πιθανότητα της απόκτησης 
του εγγραµµατισµού. Έτσι οι σηµερινές διδακτικές πρακτικές είναι ανάγκη να 
λαµβάνουν υπόψη τόσο τις υπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες των παιδιών σχετικά µε 
το γραπτό λόγο, όσο και τις ανάγκες τους για ενασχόληση µε βιβλία και εξερεύνηση µε 
ένα µολύβι. Άλλα θέµατα που είναι επίσης αναγκαίο να ερευνηθούν, σχετίζονται µε τη 
χρήση του κειµένου στην ανάγνωση, τη χρήση της µορφολογίας τόσο στην ανάγνωση 
όσο και στη γραφή αλλά και στην κατανόηση. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην κατάρτιση 
µεθόδων διδασκαλίας που θα ενισχύσουν τα παιδιά στο να κατανοούν αλλά και να 
παράγουν διαφορετικά είδη γραπτού λόγου από τη στιγµή που αυτός είναι ο στόχος του 
εγγραµµατισµού. 
 

                                                 
14 Read (1986), Ferreiro & Teberoski (1983), Treiman (1993) 
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17 Strickland & Morrow (1989) 



6. Το κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο: από τον γραµµατισµό στους 
πολυγραµµατισµούς 
Μολονότι η κατάκτηση του γραµµατισµού, η οποία επιτελείται, ως προς κάποιες 
τουλάχιστον διαστάσεις της, στο σχολικό περιβάλλον, συνδέεται αναµφίβολα και µε την 
κατάκτηση της µεταγλωσσικής ικανότητας, η αποκλειστική επικέντρωση της 
ψυχολογικής έρευνας στη µεταγλωσσική φύση του γραµµατισµού τείνει να παραγνωρίζει 
σηµαντικά ερευνητικά δεδοµένα που έχουν καταδείξει την επίδραση που ποικίλοι άλλοι, 
γλωσσικοί αλλά και εξωγλωσσικοί, παράγοντες ασκούν στη διαµόρφωση της 
γραµµατισµού ως µιας ποικιλόµορφης, κοινωνικά προσδιοριζόµενης διαδικασίας. Εάν 
δεχτούµε ότι η γλωσσική επικοινωνία δεν πραγµατώνεται παρά µόνο µε αυθεντικά 
γλωσσικά δεδοµένα τα οποία αποκτούν νόηµα µέσα από την ένταξή τους σε ένα 
συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο18 και µε δεδοµένη τη θέση ότι, σε 
αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας, η γραφή και η ανάγνωση δεν επικεντρώνονται στην 
παραγωγή ή την αναγνώριση ορθογραφηµένων λέξεων αλλά συνιστούν δυναµικά 
διαµορφούµενες διαδικασίες που σχετίζονται, αντίστοιχα, µε την παραγωγή και την 
επεξεργασία κοινωνικά αναγνωρίσιµων κειµενικών δοµών19, προφανώς, η βασική 
µονάδα για τον προσδιορισµό της γραµµατισµού δεν µπορεί να είναι άλλη από το 
κείµενο, όπως αυτό διαµορφώνεται σε σχέση µε το εκάστοτε πλαίσιο επικοινωνίας. 
Αν και η έννοια του κειµένου έχει χρησιµοποιηθεί και από ψυχολόγους, ο τρόπος 
προσδιορισµού της γλωσσικής αυτής µονάδας που κυριαρχεί στην ψυχολογική τάση 
διερεύνησης του γραµµατισµού στηρίζεται στην αποδοχή της εσφαλµένης (όπως έχει 
αποδειχθεί από τη σχετική έρευνα) θέσης ότι το κείµενο συνιστά µια κατεξοχήν 
αποπλαισιωµένη οντότητα που διαµορφώνεται µέσα από την παράθεση γραµµατικών 
προτάσεων. 
Αυτό δηµιουργεί διάφορα προβλήµατα όπως: 
α) µια ακολουθία ορθών συντακτικόσηµασιολογικά προτάσεων δεν είναι αναγκαία 
συνθήκη για τη σύσταση ενός κειµένου. Είναι γνωστό ότι ο προφορικός λόγος βρίθει από 
αποσπασµατικές και µη ορθές γραµµατικά προτάσεις, π.χ. Η Ελένη µάς έφερε τον 
καινούριο της συνοδό, ο οποίος - τι να σου πω - δεν του δώσαµε καµιά σηµασία. Επιπλέον, 
στον λόγο των µικρών παιδιών παρατηρούνται διάφορα γραµµατικά λάθη (π.χ. Έφαγα το 
παγωτό µου αλλά έθελα κι άλλο) όπως και στον λόγο των αλλόγλωσσων, π.χ. (από 
τουρκόφωνο της µουσουλµανικής µειονότητας της ∆. Θράκης) καπετάνιο λέει δεν µπορεί 
ν'αφήσω µπαµπόρι. Κι εµείς το'ξερε, δεν µπορεί. Τέτοια, όµως, λάθη δεν εµποδίζουν τη 
σύσταση κειµένου. Και βέβαια, απλώς µια ακολουθία ορθών δεν είναι επαρκής συνθήκη, 
διότι δεν µπορούµε µόνο να παραθέτουµε ορθές προτάσεις τη µια δίπλα στην άλλη 
ελπίζοντας ότι το σύνολό τους θα είναι αναγκαστικά φορέας ολοκληρωµένου νοήµατος, 
όπως φαίνεται από το ακόλουθο απόσπασµα: 
Ο κ. Παπαδόπουλος µένει σ'ένα κοντινό χωριό. Η ηλεκτρική σκούπα δε λειτουργεί. Ο 
κουρέας λίγο παρακάτω δεν ήταν ανοικτός. Το τελευταίο κρεµµύδι έχει πουληθεί. Θα 
ξυριστεί µε τη µηχανή. 
β) για την ολοκληρωµένη παραγωγή και ερµηνεία ενός κειµένου δεν αρκεί η αναγνώριση 
της ορθότητας των επιµέρους προτάσεων και των συστατικών τους αλλά είναι 
απαραίτητος και ο συνυπολογισµός (εξωγλωσσικών και ενδογλωσσικών) συµφραστικών 
παραµέτρων, π.χ. για την κατανόηση της πρότασης θα'ρθω αύριο δεν αρκεί η εφαρµογή 
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των σηµασιολογικών και συντακτικών κανόνων αλλά είναι απαραίτητη και η επίγνωση 
του ποιος εκφωνεί αυτή την πρόταση, σε ποιον, µε ποιο σκοπό, όπως επίσης και το 
περιβάλλον πραγµάτωσης της πρότασης. Μόνο έτσι µπορούµε να καταλάβουµε τη 
λειτουργία και τον ρόλο αυτή της πρότασης: αν πρόκειται, π.χ. για υπόσχεση ή 
εκφοβισµό κλπ.Ο συνυπολογισµός των συµφραστικών παραµέτρων είναι απαραίτητος 
για την ερµηνεία της υπονοηµατικής χρήσης της γλώσσας, π.χ. το Κάνει ψύχρα εδώ 
µπορεί σε ορισµένες περιστάσεις να θεωρηθεί ως αίτηση ή προσταγή για να κλείσει ο 
συνοµιλητής το παράθυρο, ενώ το Έχεις να κάνεις τίποτα το βράδυ; θα µπορούσε να 
λειτουργήσει και ως πρόσκληση. 
Με βάση τα παραπάνω θα µπορούσαµε να κάνουµε λόγο για δύο βασικούς τρόπους 
(διδακτικής και γενικότερης) προσέγγισης της γλώσσας: 1) ως αφηρηµένης δοµής, όπου 
δίνεται έµφαση στον γραµµατικά ορθό σχηµατισµό της πρότασης και επιδιώκεται η 
περιγραφή και ερµηνεία των αµιγώς γλωσσικών φαινοµένων. ∆ε λαµβάνονται 
συστηµατικά υπόψη τα συµφραζόµενα 2) µε έµφαση στην κειµενική πρόταση (text 
sentence), που ως κείµενο ή κειµενικό απόσπασµα αποκτά νόηµα συναρτώµενη µε τα 
συµφραζόµενα (που µπορεί να είναι είτε ένα άλλο απόσπαµα λόγου είτε η εξωγλωσσική 
περίσταση και οι συµµετέχοντες σε αυτήν είτε ακόµα και η κοινή γνώση των 
συνοµιλητών για τον κόσµο), που αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συνεκτική σύσταση αλλά και για την ερµηνεία µιας κειµενικής πρότασης και γενικότερα 
µιας ενότητας λόγου. 
Εναλλακτικά, µπορεί να υποστηριχθεί ότι, σε αντίθεση µε την αρχικά κυρίαρχη 
επικέντρωση του ενδιαφέροντος στη δηµιουργική ικανότητα του ατόµου (στην 
ικανότητα, δηλαδή, ενός ατόµου να παράγει και να κατανοεί ένα άπειρο αριθµό από 
γραµµατικώς ορθές προτάσεις), η σύγχρονη, λειτουργικά προσανατολισµένη, έρευνα 
κατέδειξε ότι η αποτελεσµατική µελέτη και διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να συνδεθεί 
άρρηκτα µε τη διερεύνηση των παραγόντων (γλωσσικών και κοινωνικών) που 
προσδιορίζουν τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας αυθεντικών λειτουργικών 
δεδοµένων, δηλαδή κειµένων. 
Τελικά, ως κείµενο θα ορίσουµε κάθε συνεκτικά οργανωµένη και κοινωνικά 
αναγνωρίσιµη ενότητα λόγου (προφορικού ή γραπτού) που παίζει κάποιο ρόλο σε ένα 
πλαίσιο συµφραζοµένων, π.χ. επιχειρεί να πληροφορήσει κάποιον, να ρωτήσει κάτι, να 
πείσει για κάτι20. 
Εξετάζοντας την κειµενική διαδικασία από την πλευρά του αποδέκτη ενός κειµένου, 
σηµαντικές τροποποιήσεις εισάγονται στον τρόπο προσδιορισµού της διαδικασίας της 
ανάγνωσης. Η ανάγνωση ή η επεξεργασία ενός κειµένου νοείται πλέον ως µια κοινωνικά 
προσανατολισµένη διαδικασία που αποσκοπεί όχι µόνο στην κατανόηση των 
πληροφοριών που παρέχονται στα κείµενα αυτά (λειτουργικός γραµµατισµός) αλλά και 
στη διαµόρφωση µιας κριτικής στάσης έναντι αυτών (κριτικός γραµµατισµός). Ενώ, 
λοιπόν, η ανάγνωση ορίζεται από την ψυχολογική προσέγγιση ως µια δραστηριότητα 
λύσης προβλήµατος που αφορά την κατανόηση του νοήµατος, η οποία αποκτά 
µεγαλύτερη δύναµη και ελαστικότητα όσο περισσότερο εξασκείται, οι σχετικές 
κειµενοκεντρικές έρευνες κατέδειξαν ότι η κατανόηση ενός κειµένου συνιστά το 
αποτέλεσµα µιας διαδικασίας κατά την οποία το άτοµο µαθαίνει να εντοπίζει το ρόλο 
που τα διάφορα γλωσσικά αλλά και µη γλωσσικά στοιχεία (όπως παραγραφοποίηση) 
συντελούν στην ανάδειξη της δοµής και πληροφοριακής οργάνωσης του κειµένου (µια 
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και ένα κείµενο µπορεί να συνιστά είτε τυπική έκφραση ή απόκλιση από το δοµικό 
σχήµα που προσδιορίζει ένα τύπο κειµένου). Ιδιαιτέρως σηµαντική είναι και η 
διαδικασία να κατανοεί ο µαθητής τον τρόπο µε τον οποίο η γλώσσα διαµορφώνει 
ιδεολογία. Έτσι, η επεξεργασία των κειµένων δεν µπορεί να περιορίζεται στο επίπεδο 
των νοηµάτων που παρέχονται στις επιµέρους προτάσεις αλλά να συµπεριλαµβάνει τη 
µελέτη τού (άµεσου ή έµµεσου) τρόπου µε τον οποίο ποικίλα είδη πληροφοριών (βασικές 
και λιγότερο σηµαντικές για την πλοκή της ιστορίας ή τη διάρθρωση ενός µηνύµατος) 
µπορούν να δηλωθούν καθώς και την ευαισθητοποίηση των µαθητών στα γλωσσικά 
µέσα (λεξιλογικές, γραµµατικές αλλά και κειµενικές δοµές) που µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη διαφόρων επικοινωνιακών στόχων. Αν και οι θέσεις 
που έχουν διατυπωθεί στη σχετική βιβλιογραφία παραµένουν σε ένα αρκετά γενικό 
επίπεδο, η διαµόρφωση µιας συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης που να συνθέτει τα 
ποικίλα θεωρητικά δεδοµένα καθίσταται αναγκαία. Επιτακτική ανάγκη είναι πλέον να 
διαµορφωθεί ένα πλαίσιο  (γλωσσικών, σηµασιολογικών και πραγµατολογικών) 
κριτηρίων που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς ως σηµείο 
αναφοράς για την επεξεργασία των διαφόρων τύπων κειµένου. 
Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι, µολονότι στη σχετική βιβλιογραφία έµφαση έχει 
δοθεί κυρίως στην παραγωγή και επεξεργασία κειµένων από µαθητές σε διάφορες 
βαθµίδες της εκπαίδευσης, το σχολικό περιβάλλον αποτελεί µόνο ένα, και οπωσδήποτε 
όχι το αποκλειστικό, πλαίσιο ανάπτυξης του γραµµατισµού. Σε µια κοινωνία, 
διαφορετικά περιβάλλοντα ή πλαίσια επικοινωνίας, όπως το οικογενειακό, το εργασιακό 
και το σχολικό, συνδέονται µε διαφορετικά είδη γραµµατισµού. Παράλληλα, η 
κατάκτηση του γραµµατισµού σε ένα πλαίσιο (π.χ. το σχολικό) δεν συνιστά αναγκαία και 
επαρκή συνθήκη για τη αποτελεσµατική λειτουργία ενός ατόµου σε ένα διαφορετικό 
περιβάλλον όπως είναι, λόγου χάρη, το πανεπιστηµιακό όπου κυριαρχούν διαφορετικά 
είδη κειµένων. Προφανώς, η παραγωγή αποτελεσµατικών κειµένων στο πλαίσιο αυτό 
απαιτεί τη διεύρυνση της κειµενικής γνώσης των ατόµων, µε άλλα λόγια, την αξιοποίηση 
µιας σειράς συµβάσεων διαφορετικών από εκείνες που χρησιµοποιούνται στο σχολικό 
περιβάλλον. 
Επειδή ακριβώς, σύµφωνα µε το διευρυµένο αυτό πλαίσιο, το περιεχόµενο της έννοιας 
του γραµµατισµού δεν παραµένει σταθερό αλλά επαναπροσδιορίζεται πάντοτε σε σχέση 
µε τις συνιστώσες του εκάστοτε επικοινωνιακού και πολιτισµικού περιβάλλοντος 
επικοινωνίας, κρίθηκε απαραίτητο όπως η αρχική ορολογία (εγγραµµατοσύνη ή 
γραµµατισµός), που παρέπεµπε σε οµοιογενείς χρήσεις του γραπτού λόγου, 
αντικατασταθεί από τον όρο πολυγραµµατισµοί (multiliteracies), που αναδεικνύει την 
ετερογενή φύση του γραπτού λόγου. Σύµφωνα µε τη νέα αυτή θεώρηση, τόσο οι τοπικές 
(local literacies) όσο και οι µη επίσηµες (vernacular literacies) µορφές γραµµατισµού όχι 
µόνο δεν αµφισβητούνται ως περιορισµένης αξίας αλλά αναδεικνύονται ως αντικείµενο 
έρευνας εξίσου σηµαντικό µε τις περισσότερο επίσηµες µορφές γραµµατισµού (που 
αφορούν στη χρήση του γραπτού λόγου στο σχολείο ή σε άλλους επίσηµους 
οργανισµούς) µια και όλες συντείνουν στο να καταδείξουν την ποικιλόµορφη φύση του 
γραµµατισµού, όπως διαµορφώνεται σε σχέση µε το κοινωνικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη 
έµφαση αποδίδεται και στις πρακτικές γραµµατισµού που συγκεκριµένες, κοινωνικά ή 
ηλικιακά προσδιοριζόµενες, οµάδες χρησιµοποιούν. Ο γραµµατισµός των εφήβων, λόγου 
χάρη, συνιστά µια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα γνωστική περιοχή που έχει αναδείξει 
σηµαντικά δεδοµένα αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο έφηβοι σε διάφορες 



κοινωνίες ή κοινότητες χρησιµοποιούν το γραπτό λόγο σε πλαίσια που δεν σχετίζονται 
µε το σχολικό (όπως σε προσωπικά ηµερολόγια, στην αλληλογραφία µε φίλους τους, σε 
σηµειώµατα, σε µηνύµατα σε τοίχους κλπ.) για τη διαπραγµάτευση κοινωνικών δοµών 
και σχέσεων21. 
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τo πεδίο της κατάκτησης του γραµµατισµού 
διευρύνεται, επίσης, κατά τις τελευταίες δεκαετίες και από τη διεπιστηµονική έρευνα, η 
οποία πρόσθεσε νέα δεδοµένα σχετικά µε τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και 
οδήγησε στην αναθεώρηση του τρόπου µε τον οποίο διδάσκεται η γλώσσα. Κοινή 
συνισταµένη των µελετών αυτών είναι η αντίληψη ότι ποικίλοι παράγοντες 
(παιδαγωγικοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί) αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την εκµάθηση 
της ανάγνωσης και της γραφής. Έτσι, κατά τη διδασκαλία του γραπτού λόγου και οι δύο 
διαστάσεις του γραµµατισµού, ψυχολογική/γνωστική και κοινωνική λαµβάνονται υπόψη, 
και οι δύο µπορούν να αποτελέσουν µέρος του αναλυτικού προγράµµατος και 
αντικείµενο της διδασκαλίας, στοιχείο που διαφοροποιεί σήµερα τις µεθόδους 
διδασκαλίας του γραπτού λόγου22. 
 
7 Η αλφαβητική αρχή 
Η πρώτη ανάγνωση και γραφή συµπεριλαµβάνει τον αναδυόµενο γραµµατισµό, δηλαδή 
όλες εκείνες τις εµπειρίες και τις γνώσεις που έχει το παιδί πριν αρχίσει η συστηµατική 
διδασκαλία του γραπτού λόγου. Ακόµη στηρίζεται στις γνώσεις και τις εµπειρίες τόσο 
από το οικογενειακό περιβάλλον όσο και από την προσχολική εκπαίδευση. Πρωταρχικό 
στοιχείο στη διαδικασία είναι η ανακάλυψη της αλφαβητικής αρχής23, που ορίζεται ως η 
χρηστική γνώση του γεγονότος ότι τα φωνήµατα αντιπροσωπεύονται από γράµµατα, έτσι 
ώστε όταν ένα συγκεκριµένο φώνηµα υπάρχει σε µια λέξη – σε οποιαδήποτε θέση – να 
µπορεί να αντιπροσωπευτεί από το ίδιο γράµµα24. Αυτό σηµαίνει ότι για την κατάκτηση 
της ανάγνωσης και της γραφής το παιδί πρέπει να µάθει: 
α) ότι οι ήχοι – φωνήµατα που υπάρχουν στη γλώσσα του αναπαρίστανται στο γραπτό 
κώδικα από ένα ή περισσότερα γράµµατα 
και 
β)ότι αυτή η αναπαράσταση είναι συνήθως σταθερή ανεξάρτητα από τη θέση του 
συγκεκριµένου γράµµατος ή γραµµάτων µέσα στη λέξη. 
Η γνώση της αλφαβητικής αρχής από το παιδί οδηγεί στην αποκωδικοποίηση, η οποία 
αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία: 
1) γνώση του ήχου του γράµµατος, δηλαδή των αντιστοιχιών ανάµεσα στα γραφήµατα 
και τα φωνήµατα, 
2) ικανότητα φωνηµικής κατάτµησης, δηλαδή ότι ένας ήχος είναι ένα ψυχολογικά 
διακριτό συστατικό στοιχείο της λέξης, 
3) γνώση της φωνηµικής µη µεταβλητότητας, δηλαδή της γνώσης ότι ένα εύρος ήχων 
αναπαρίστανται µε το ίδιο γράµµα. 
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8 "Αυτόνοµο" ή γνωστικό µοντέλο 
Σύµφωνα µε την Ξεφτέρη (2009: 28) το «αυτόνοµο» ή αλλιώς γνωστικό µοντέλο, 
αξιοποιώντας τη θέση που κυριαρχεί στη θεωρητική γλωσσολογία και η οποία 
υπερτονίζει τη φύση της γλώσσας ως αποπλαισιωµένου συστήµατος γλωσσικών 
µονάδων, θεωρεί τη µετάβαση των παιδιών από τον προφορικό στο γραπτό λόγο ως µια 
αρκετά πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη δραστηριοποίηση περισσότερων της µιας 
γνωστικών λειτουργιών. Σηµαντική θέση καταλαµβάνουν ειδικότερες δραστηριότητες, 
όπως η µεταγλωσσική ενηµερότητα, που περιλαµβάνει, ως συστατικά της στοιχεία τη 
φωνολογική ενηµερότητα, τη µορφολογική ενηµερότητα και τη γνώση της γραµµατικής, 
που αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές µιας γενικής διαδικασίας που έχει σαν στόχο την 
κατάκτηση από τα παιδιά της σχέσης ανάµεσα στις µονάδες εκείνες, όπως φωνήµατα 
έναντι γραφηµάτων, µε τις οποίες επιτυγχάνεται η επικοινωνία στον προφορικό και το 
γραπτό λόγο αντίστοιχα. Το αυτόνοµο ή αλλιώς γνωστικό µοντέλο επικεντρώνεται στην 
αποκλειστικά θεωρητική διερεύνηση ζητηµάτων που αφορούν την πρώτη ανάγνωση και 
γραφή. 
 
9 Κοινωνικοπολιτισµικό µοντέλο / εποικοδοµισµός 
Σε αντίθεση µε το παραπάνω µοντέλο, που εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στο επίπεδο 
των λέξεων ή των συλλαβών και στον τρόπο ανάγνωσης τους, δεν µπορεί να προβεί στη 
διατύπωση γενικότερων προτάσεων αναφορικά µε την καλλιέργεια τόσο του γραπτού 
όσο και του προφορικού λόγου των µαθητών, το κοινωνικοπολιτισµικό µοντέλο, θέτει ως 
κεντρικό ζήτηµα τη µελέτη του γραπτού λόγου ως µιας δραστηριότητας ενταγµένης και 
που διαµορφώνεται από το εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον. Η µάθηση αντιµετωπίζεται 
ως ένα κοινωνικό γεγονός και όχι ως µόνο µια νοητική διαδικασία και η σχέση µάθησης 
και κοινωνικοπολιτισµικής ένταξης θεωρείται άκρως σηµαντική. 
Σε µια σειρά από έρευνες περισσότερο στην ξένη και τα τελευταία χρόνια και στην 
ελληνική βιβλιογραφία αναθεωρείται η αντίληψη της αναγνωστικής ετοιµότητας25. Όλες 
οι έρευνες δείχνουν ότι το µεγαλύτερο µέρος των παιδιών έρχονται στο δηµοτικό σχολείο 
έχοντας ήδη κατακτήσει ένα µεγάλο µέρος των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της 
γραφής, δεδοµένου ότι στις εγγράµµατες κοινωνίες τα παιδιά από τη γέννησή τους 
έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε το γραπτό λόγο διαρκώς, µια και υπάρχει παντού γύρω 
τους. Αποτελεί στοιχείο της ζωής τους το οποίο προσπαθούν να το κατακτήσουν και να 
το νοηµατοδοτήσουν. 
Σύµφωνα µε τη θεωρία του εποικοδοµισµού η προηγούµενη γνώση δεν απορρίπτεται και 
δεν υποτιµάται αλλά αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία της καινούριας. Στο πλαίσιο 
αυτό η µάθηση αντιµετωπίζεται ως µια υποκειµενική και εσωτερική διαδικασία 
οικοδόµησης νοηµάτων και θεωρείται το αποτέλεσµα οργάνωσης και προσαρµογής των 
νέων πληροφοριών σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Με άλλα λόγια, η θεωρία αναγνωρίζει 
ότι τα παιδιά, πριν ακόµα πάνε στο σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να 
βοηθήσει να οικοδοµηθούν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Έτσι, 
απαιτείται ένας ενεργός ρόλος του µαθητή στην οικοδόµηση της γνώσης του, καθώς η 
µάθηση και η γνώση είναι δηµιουργήµατα, «κατασκευές» και όχι αντικειµενικές 
αναπαραστάσεις· συνιστούν ατοµικά επιτεύγµατα και απαιτούν ενεργητική στάση και 
προσπάθεια

26. Οι µαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες αλλά ενεργοί συµµέτοχοι στην 
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οικοδόµηση γνώσης και µάθησης, κατασκευάζουν δηλαδή τη δική τους άποψη για τον 
κόσµο, µέσα από διαφορετικές εµπειρίες και νοητικά σχήµατα. Ο δάσκαλος αναλαµβάνει 
έναν υποστηρικτικό-συµβουλευτικό ρόλο στη δραστηριότητα των µαθητών. 
Χρησιµοποιεί µέσα και τεχνικές που εστιάζουν στην ανάπτυξη των µεταγνωστικών 
ικανοτήτων του µαθητή, τον ενθαρρύνει και τον κινητοποιεί. Οι ανάγκες, τα όνειρα, τα 
συναισθήµατα, οι εµπειρίες, το πνευµατικό επίπεδο των µαθητών αποτελούν τη βάση 
των κινήτρων που πρέπει να έχει υπόψη του ο εκπαιδευτικός. Ακόµη θα πρέπει να 
υποστηρίζει πρωτοβουλίες των παιδιών, να θέτει ουσιαστικές ερωτήσεις και να 
ενθαρρύνει τη συζήτηση µεταξύ των µαθητών καθώς και την αναζήτηση εναλλακτικών 
πηγών πληροφόρησης, να αφήνει περιθώριο στα παιδιά να σκεφτούν πριν απαντήσουν, 
να σέβεται τις ιδέες τους. 
Η γλωσσική διδασκαλία πρέπει να σχεδιάζεται µε τρόπο που να αποτελεί φυσική 
συνέχεια των όσων συµβαίνουν εκτός τάξης. Αυτό µπορεί να συµβεί µε τη δηµιουργία 
επικοινωνιακών συνθηκών στην τάξη, δίνοντας ένα κίνητρο κι ένα στόχο στα παιδιά να 
εµπλακούν σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής. Η ανάγνωση εννοείται ως 
διαδικασία εξαγωγής νοήµατος από το γραπτό λόγο και είναι αποτέλεσµα του 
συνδυασµού πολλών επιµέρους εργασιών και απαιτεί εξάσκηση. Σε ένα κείµενο µπορούν 
να υπάρξουν διαφορετικές ερµηνείες που οφείλονται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και το 
πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η ανάγνωση. Η ανάγνωση απαιτεί τη χρήση 
στρατηγικών και χρειάζεται κίνητρα. 
 
10 Μέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής 
Η µεθοδολογία για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής περιλαµβάνει 
πολλές προσεγγίσεις. 
Η παλαιότερη µέθοδος είναι η αλφαβητική που στόχος της ήταν η µάθηση των ονοµάτων 
των γραµµάτων. 
Η φωνητική µέθοδος βασίζεται στην εκµάθηση των αντιστοιχιών ανάµεσα στα γράµµατα 
και τους ήχους και στη συνέχεια συνδυασµός των φωνηµάτων για τη δηµιουργία λέξεων. 
Η συλλαβική µέθοδος ξεκινά από τη διδασκαλία της συλλαβής που αποστηθίζουν τα 
παιδιά και στο συνδυασµό τους για σχηµατισµό λέξεων. 
Η αναλυτικοσυνθετική µέθοδος βασίζεται στην εκµάθηση φωνηµάτων και τους 
συνδυασµούς φωνηµάτων ώστε να σχηµατισθούν συλλαβές µέσα από την ανάλυση και 
σύνθεση πρότυπων λέξεων. Προσπαθεί να συνδέσει τη φωνητική και τη συλλαβική 
µέθοδο. Σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η ικανότητα αναγνώρισης και 
εκούσιου χειρισµού των φωνολογικών συστατικών µερών των γλωσσικών µονάδων 
συνδέεται αιτιακά µε την απόκτηση της ανάγνωσης και ορθογραφηµένης γραφής27. 
Η ολιστική µέθοδος προτείνει τη χρήση κειµένων (λογοτεχνικών ή µη) για τη διδασκαλία 
της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Χονδρικά θα µπορούσαν να χωριστούν σε αυτές που 
δίνουν βαρύτητα στην εκµάθηση του κώδικα και των βασικών ικανοτήτων της 
ανάγνωσης και σε αυτές που δίνουν βαρύτητα στο νόηµα και την κοινωνική πρακτική.  
Ο Smith (2006) θεωρεί πως η διδασκαλία αποµονωµένων γραµµάτων και λέξεων για την 
εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής υπονοµεύει το στόχο τού να βρουν ενδιαφέρον 
τα παιδιά σε αυτό που γράφουν ή διαβάζουν. Τα γράµµατα ή τα φωνήµατα είναι µια 
αφηρηµένη µονάδα της γλώσσας που συχνά δε γίνεται κατανοητή από τα παιδιά. Ο 
φυσικός λόγος που έχει χρησιµότητα και νόηµα, είναι οι προτάσεις και τα κείµενα. Η 
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διδασκαλία των φθογγοσήµων αποµακρύνει τα παιδιά από την κατανόηση του νοήµατος 
που µεταφέρει το κείµενο. Έτσι, τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η πρόταση µιας 
εξισορροπηµένης προσέγγισης σύµφωνα µε την οποία η διδασκαλία πρέπει να είναι 
πολυσύνθετη και να περιέχει την ανάπτυξη των ικανοτήτων αποκωδικοποίησης, της 
ολικής αναγνώρισης λέξεων, του εµπλουτισµού του λεξιλογίου, συγκεκριµένων 
ικανοτήτων κατανόησης και χρήση της ανάγνωσης σε ένα κοινωνικοπολιτισµικό 
πλαίσιο

28. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι το πώς διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί 
ανάγνωση και γραφή είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτηµα, το οποίο δεν µπορεί να 
επικεντρώνεται µόνο στην εφαρµογή των σχολικών βιβλίων. Σύµφωνα µε τη θεωρία της 
κοινωνικής σηµειωτικής (social semiotics)29 οι τάξεις είναι πολυτροπικοί χώροι, όπου 
παράγονται νοήµατα/σηµασίες διαµέσου πολλών διαφορετικών τρόπων και όπου οι 
διαθέσιµοι πόροι, όπως η γλώσσα, οι χειρονοµίες, το βλέµµα, η θέση και η τοποθέτηση 
των οπτικών αντικειµένων (διαρρύθµιση της τάξης, εκπαιδευτικό υλικό, κ.ά) είναι 
ζωτικής σηµασίας στην κατασκευή νοήµατος. Οι τάξεις, εποµένως, είναι χώροι όπου η 
επικοινωνία επεκτείνεται πέρα από τρόπους που αφορούν µόνο στην προφορική και στη 
γραπτή γλώσσα. 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής σηµειωτικής το σχολικό βιβλίο αντιµετωπίζεται ως ένας από 
τους βασικούς πόρους που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός για να πραγµατοποιήσει 
τη διδασκαλία του. Αυτό συµβαίνει επειδή συνήθως σε κάθε µάθηµα αρκετοί τρόποι 
(modes) είναι σε χρήση την ίδια στιγµή: η διαρρύθµιση της τάξης, τα εκθέµατα στα 
ράφια και τη βιβλιοθήκη, το αναρτηµένο υλικό στους τοίχους, και βέβαια οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καταλαµβάνουν σηµαντική θέση στους τρόπους µε τους οποίους 
παράγουν σηµασία, (κίνηση/θέση τους µέσα στο χώρο, επιλογή κειµένων και 
εκπαιδευτικού υλικού κλπ.). Μέσα σε όλα αυτά κεντρική είναι η θέση της γραφής και της 
οµιλίας, καθώς ό,τι λέγεται (πολλές φορές και αυτό που δεν λέγεται) και ό,τι γράφεται, 
συµβάλλει στην εξαγωγή νοηµάτων στα πλαίσια της γλωσσική διδασκαλίας. 
 
Ιστορική ανασκόπηση 
11 Μέχρι τις αρχές του 20ου αι 
Έως και τις αρχές του 20ου αιώνα η διδασκαλία της γλώσσας διεθνώς ακολουθούσε το 
παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας των νεκρών γλωσσών, το οποίο έδινε έµφαση στον 
τύπο, στην αποστήθιση και στη διδασκαλία της γραµµατικής. Η διδασκαλία του γραπτού 
λόγου βασίζονταν στην αρχή ότι η γραπτή γλώσσα είναι απεικόνιση της προφορικής και 
υπήρχε µία έντονη ρυθµιστική κανονιστική αντίληψη ως προς αυτή30. Την ίδια 
παραδοσιακή λογική ακολουθούσε και η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, 
όπου η µέθοδος για τη διδασκαλία της ανάγνωσης είχε εξελιχθεί σταδιακά από τη 
δύσκολη αλφαβητική στην περισσότερο αποτελεσµατική φωνητική µέθοδο 
διδασκαλίας

31. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σήµαινε ότι µε την είσοδο του παιδιού στο 
σχολείο η εκµάθηση της ανάγνωσης εστιαζόταν αποκλειστικά στην εκµάθηση του 
κώδικα. Η πρακτική υπαγόρευε να διδάσκονται τα παιδιά πρώτα από όλα να 
αναγνωρίζουν και να γράφουν τα γράµµατα του αλφάβητου µε τη σειρά και στη συνέχεια 
να συνθέτουν συλλαβές και λέξεις, οι οποίες δεν αποτελούσαν οργανικό µέρος κάποιου 
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κειµένου, αλλά ήταν µεµονωµένες λέξεις που επιλέγονταν µε βάση το κριτήριο της 
ευκολίας τους στη διδασκαλία των γραµµάτων. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα και κάτω από την επίδραση των αρχών της νέας αγωγής 
(παιδαγωγικών, κυρίως, και όχι γλωσσολογικών απόψεων για την κατάκτηση της 
γλώσσας) οι µέθοδοι διδασκαλίας της ανάγνωσης και γραφής τόσο στην Αµερική, στην 
Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, βελτιώνονται σηµαντικά, καθώς ακολουθούν τις αρχές 
της αυτενέργειας και της παιδοκεντρικότητας32. 
 
12 1920-1950 
Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα το πεδίο της διδακτικής της γλώσσας 
επηρεάζεται σηµαντικά από τις έρευνες που πραγµατοποιούνται στο χώρο της 
Ψυχολογίας. Σηµαντική είναι η επίδραση της µορφολογικής ψυχολογίας (κυρίως στην 
Ευρώπη) και της ψυχολογίας της συµπεριφοράς (συµπεριφορισµός) στην Αµερική. 
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της ολικής προσέγγισης των εννοιών η Μορφολογική 
θεωρία (Gestalt theory) υποστήριξε ότι το άτοµο αντιλαµβάνεται τα ερεθίσµατα που 
έχουν νόηµα για την ικανοποίηση των βιοψυχικών του αναγκών ως δοµηµένα σύνολα 
και όχι ως µεµονωµένα στοιχεία. Οι απόψεις αυτές είχαν απήχηση και στο χώρο της 
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε αυτόν της διδασκαλίας της γλώσσας, καθώς η ολική 
µέθοδος για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής που εισήγαγε την εποχή 
εκείνη ο Βέλγος παιδαγωγός Decroly, ήταν το άµεσο αποτέλεσµα αυτής της θεωρίας. 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, προτεραιότητα δίνεται στην ολική εκµάθηση λέξεων ή και 
µικρών φράσεων (µέσω της αποστήθισης), ώστε σε αυτό το αρχικό στάδιο να αντιληφθεί 
το παιδί το φαινόµενο του γραπτού λόγου στην ολότητά του. Η φάση της ανάλυσης των 
λέξεων σε συλλαβές και γράµµατα γίνεται σε ένα µεταγενέστερο στάδιο, αφού το παιδί 
έχει εξοικειωθεί µε ένα σηµαντικό αριθµό λέξεων και φράσεων και είναι σε θέση να τις 
αναγνωρίζει εύκολα33. 
Σύµφωνα µε τα πορίσµατά της σχολής του συµπεριφορισµού η διαδικασία της µάθησης 
µπορεί να ερµηνευτεί από το γενικότερο σχήµα ερέθισµα-αντίδραση και βασικός 
θεωρείται ο µηχανισµός ενίσχυσης, ο οποίος καθορίζει το αποτέλεσµα, τη διάρκεια της 
µάθησης και της συµπεριφοράς. Στηριζόµενη στις θεωρίες αυτές, η γλωσσολογική σχολή 
του δοµισµού εξήγησε την κατάκτηση της γλώσσας ως µια διαδικασία µίµησης, η οποία 
συντελείται µε την επανάληψη των γλωσσικών στοιχείων ή δοµών τις οποίες ακούει το 
παιδί να λέγονται στο περιβάλλον του. Στο επίπεδο της γλωσσοδιδακτικής πρακτικής 
αυτό σήµαινε ότι, για να αφοµοιωθεί καλύτερα η ύλη, αρκούσε να δοθεί σε ξεχωριστές 
µικρές ενότητες και να επαναλαµβάνεται συχνά. Οι πρακτικές αυτές, οι οποίες 
συνδέονται µε το δοµιστικό πρότυπο διδασκαλίας της γλώσσας εστίαζαν σε θέµατα 
µικροδοµής και η έµφαση δίνονταν σε µικρές ενότητες λόγου (λέξεις, προτάσεις) 
ανεξάρτητα από το φυσικό τους περιβάλλον και τη λειτουργία τους µέσα στο κείµενο. 
Έτσι, παράλληλα µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας 
(αναλυτικές/συνθετικές/µικτές) ολικές µέθοδοι για την πρώτη ανάγνωση και γραφή 
εφαρµόζονται τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα σε αρκετά σχολεία των χωρών της 
δυτικής Ευρώπης αλλά και των Ηνωµένων Πολιτειών. 
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13 1950-1960 
Στα µέσα της δεκαετίας του ’50 στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του Sputnik σοκ που 
τροφοδότησε πολλές συζητήσεις γύρω από την ανάγνωση, η ολική προσέγγιση 
ενοχοποιείται, καθώς θεωρήθηκε η αιτία για τα σηµαντικά προβλήµατα ανάγνωσης και 
γραφής που παρουσίαζαν τα Αµερικανόπουλα. Το µοντέλο της ολικής µεθόδου που 
χρησιµοποιούνταν ευρέως αντικαθίσταται µε µεθόδους ανάγνωσης, οι οποίες εστίαζαν 
στη διδασκαλία των γραµµάτων και των συλλαβών από τα πρώτα στάδια34. Η εποχή 
αυτή σηµατοδοτεί την έναρξη της διαµάχης των µεθόδων35. Αντίστοιχα στην Ευρώπη 
στο χώρο της δηµόσιας κυρίως εκπαίδευσης έχουµε την επικράτηση συλλαβικών 
µεθόδων (Γαλλία) ή και µικτών µεθόδων (Ελλάδα, Γερµανία) οι οποίες εφαρµόζονται 
τόσο από την ανάγκη προσαρµογής στο γλωσσικό σύστηµα της κάθε χώρας, όσο κυρίως 
και από την ανάγκη να ξεπεραστούν σχετικά γρήγορα τα έντονα προβλήµατα 
αναλφαβητισµού που είχε δηµιουργήσει ο πόλεµος36 (Bentolila & Germain 2005). 
Καθώς η διδασκαλία της γλώσσας άρχισε να εξελίσσεται βαθµιαία σε αυτόνοµο 
επιστηµονικό κλάδο, µετά από τη δεκαετία του ’60, υπό την επίδραση της γλωσσολογίας 
και άλλων συναφών µε τη διδασκαλία της γλώσσας επιστηµονικών κλάδων, αλλάζουν τα 
δεδοµένα στο χώρο της διδασκαλίας του γραπτού λόγου. Η ανατροπή ξεκινά µε τις 
απόψεις του Ν. Chomsky, ο οποίος υποστήριξε ότι το παιδί κατακτά τη µητρική του 
γλώσσα εσωτερικεύοντας τους γενικούς κανόνες που τη διέπουν µέσα από την επαφή του 
µε τη γλώσσα του περιβάλλοντός του και όχι µιµούµενο και επαναλαµβάνοντας απλώς 
όσα ακούει, όπως υποστήριζε ως τότε η συµπεριφοριστική θεωρία για τη µάθηση. Οι 
απόψεις αυτές του Ν. Chomsky για την ύπαρξη έµφυτων ικανοτήτων απόκτησης της 
γλώσσας οι οποίες είναι καθολικές για όλους τους ανθρώπους, επηρέασαν και τις 
αντιλήψεις που υπήρχαν έως τότε για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου. Επιπλέον 
ερευνητές όπως ο J. Bruner και ο M. Halliday, διατύπωσαν τη θέση ότι τα παιδιά δεν 
αποκτούν παθητικά, αλλά οικοδοµούν σταδιακά την ικανότητα παραγωγής λόγου, η 
οποία αρχίζει πολύ προτού τα παιδιά µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα στη 
συµβατική της µορφή. Η άποψη αυτή της φυσικής, σταδιακής πορείας κατάκτησης της 
προφορικής γλώσσας προεκτάθηκε και στην κατάκτηση του γραπτού λόγου και 
διαµορφώθηκαν οι ανάλογες διδακτικές προσεγγίσεις. Έτσι, ερευνητές όπως ο Goodman 
(2004) υποστήριξαν ότι ανάγνωση δε σηµαίνει απλώς αποκωδικοποίηση ή αναγνώριση 
µεµονωµένων λέξεων, αλλά αναζήτηση νοήµατος. Εξάλλου σύµφωνα µε τον Smith 
(2006) η ανάγνωση είναι η κατανόηση µιας συγκεκριµένης µορφής πληροφοριών στο 
περιβάλλον µας, την οποία το άτοµο αποκτά ως συνέπεια της ύπαρξης και συµµετοχής 
του σε ένα εγγράµµατο περιβάλλον. Πρόκειται δε για µια δηµιουργική, κατασκευαστική 
πορεία, όπου τα άτοµα αντλούν νόηµα βασιζόµενα σε προηγούµενες γνώσεις τους. Οι 
απόψεις αυτές για τη φυσική µάθηση ενίσχυσαν νέες, ολιστικές προσεγγίσεις (whole 
language approach) στη διδασκαλία της γλώσσας και επηρέασαν σε χώρες όπως οι ΗΠΑ 
και η Αυστραλία τις µεθόδους διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. 
 
14 1970 κεξ. 
Κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 έρευνες από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, της 
γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής προσθέτουν νέα δεδοµένα σχετικά µε την ανάγνωση 
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και τη γραφή. Το επιστέγασµα των ερευνών αυτών ήταν να στρέψουν το ενδιαφέρον όχι 
πλέον στις κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις, προκειµένου να διδαχθεί το παιδί 
αποδοτικότερα αυτό που δεν γνωρίζει, αλλά προς την κατεύθυνση του τι γνωρίζει το 
παιδί και πώς µπορούν να αξιοποιηθούν οι γνώσεις αυτές στην εκµάθηση του γραπτού 
λόγου. Οι εµπειρικές έρευνες αποκάλυψαν ότι τα παιδιά έχουν γνώσεις και εµπειρίες για 
το γραπτό λόγο πολύ πριν διδαχθούν ανάγνωση και γραφή επίσηµα στο σχολείο. Τις 
γνώσεις αυτές, διαφορετικές για κάθε παιδί, τις απέκτησαν παρατηρώντας το εγγράµµατο 
περιβάλλον γύρω τους και συµµετέχοντας στις πρακτικές γραµµατισµού της οικογένειας, 
από το πολιτισµικό επίπεδο της οποίας εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό αλλά όχι 
ολοκληρωτικά η έκταση και το είδος των γνώσεων αυτών (Ferreiro 1997, Παπούλια-
Τσελέπη 2001, Παπούλια-Τζελέπη κ.ά. 2006). 
 
15 Σχέση ανάγνωσης και ορθογραφηµένης γραφής 
Σύµφωνα µε τον Αϊδίνη (2006β: 34-35) ένα από τα ζητήµατα που µελετά η έρευνα για 
την κατάκτηση αλλά και τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, αφορά τη 
σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις δύο αυτές ικανότητες και στην ταυτόχρονη ή µη 
διδασκαλία τους. Συχνά παρατηρείται το φαινόµενο αρκετά παιδιά και ενήλικες να 
µπορούν να διαβάσουν µια λέξη αλλά να µην µπορούν να τη γράψουν ορθογραφηµένα, 
ενώ το αντίθετο είναι πολύ σπάνιο. 
Βασικά, τρεις διαφορετικές προτάσεις προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή τη 
διαφοροποίηση: 
α) σύµφωνα µε τον Read (1986) οφείλεται στα χαρακτηριστικά του συστήµατος γραφής, 
β) σύµφωνα µε τους Bryant & Bradley (1980) σχετίζεται µε τη χρήση διαφορετικών 
στρατηγικών για τις δύο διαδικασίες, 
και 
γ) σύµφωνα µε τους Cossu, Gugliotta & Marshall (1995) οφείλεται στην ύπαρξη 
διακριτών λειτουργικών ιδιοτήτων του γνωστικού συστήµατος επεξεργασίας 
πληροφοριών, που διαφοροποιούν την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της 
ορθογραφηµένης γραφής. Έτσι, τα παιδιά είτε 
i) αποκτούν δύο διαφορετικά οπτικά λεξικά, ένα για την ανάγνωση και ένα για τη γραφή, 
χωρίς να υπάρχει µεταξύ τους επαρκής σύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών, 
είτε 
ii) αποθηκεύουν τις λεξικές αναπαραστάσεις σε ένα οπτικό λεξικό, κοινό για την 
ανάγνωση και τη γραφή37 αλλά η κάθε λεξική αναπαράσταση περιλαµβάνει διάφορα 
επίπεδα: φωνήµατα, συλλαβές, σύνολα γραµµάτων, µορφήµατα και ολόκληρες λέξεις. 
Αυτές οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, µε 
αποτέλεσµα η ορθογραφηµένη γραφή, που απαιτεί πληρέστερες λεξικές αναπαραστάσεις, 
να είναι δυσκολότερη από την ανάγνωση. 
 
16 Στρατηγικές ανάγνωσης 
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πέντε διαφορετικές στρατηγικές για την ανάγνωση38: 
1) η µνηµονική στρατηγική, όπου η ορθογραφική αναπαράσταση της λέξης υπάρχει και 
είναι δυνατή η αναγνώρισή της, 
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2) η στρατηγική της αποκωδικοποίησης, όπου γίνεται σειριακά η επεξεργασία της λέξης 
από αριστερά προς τα δεξιά µε τη χρήση αντιστοιχιών ανάµεσα στα γραφήµατα και τα 
φωνήµατα, 
3) η στρατηγική της αναλογίας προς γνωστές λέξεις ή κοµµάτια λέξεων όπου ένα µόνο 
µέρος της γνωστής λέξης χρησιµοποιείται για την ανάγνωση µιας άγνωστης λέξης, 
4) η στρατηγική της χρήσης µορφολογικών γνώσεων, όπου η ανάγνωση γίνεται µε βάση 
τα µορφήµατα, 
και 
5) η στρατηγική του µαντέµατος της λέξης µε βάση τις πληροφορίες του κειµένου. 
Γενικά, η φωνολογική ενηµερότητα θεωρείται από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια γνώσης 
για την ανάγνωση και την ορθογραφηµένη γραφή39 αλλά δεν αρκεί. Η γνώση της 
σύνταξης και της µορφολογίας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία σε επίπεδο 
µορφηµάτων, είναι σηµαντική για την ικανότητα ορθογραφηµένης γραφής40. Υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο λόγοι για την αξιοποίηση µορφολογικών γνώσεων στην ορθογραφία: 
1) τα ορθογραφικά συστήµατα αναπαριστούν διάφορα επίπεδα της γλώσσας ταυτόχρονα, 
και 
2) στα περισσότερα αλφαβητικά συστήµατα η µεταγραφή λέξεων του προφορικού λόγου 
στον γραπτό γίνεται σε επίπεδο λεξικής αναπαράστασης και όχι σε επίπεδο φωνηµάτων. 
Τόσο η φωνολογική όσο και η µορφοσυντακτική ενηµερότητα σχετίζονται και είναι 
προβλεπτικοί παράγοντες της ανάγνωσης και της ορθογραφηµένης γραφής41. Ωστόσο, η 
επίδραση της φωνολογικής ενηµερότητας µειώνεται καθώς τα παιδιά αναπτύσσουν τις 
ικανότητες της γραφής και της ανάγνωσης, ενώ, αντίθετα, στα µεταγενέστερα στάδια 
ανάπτυξης τα παιδιά φαίνεται να στηρίζονται περισσότερο στη µορφολογία και λιγότερο 
στη φωνολογία. Η µορφοσυντακτική ενηµερότητα αναπτύσσεται σταδιακά και παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ορθογραφηµένης γραφής και της ανάγνωσης42. 
Σύµφωνα µε τον Αϊδίνη (2006β: 41-43) παιδιά που µαθαίνουν να γράφουν και να 
διαβάζουν ΚΝΕ, χρησιµοποιούν µια φωνολογική στρατηγική τουλάχιστον στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης. Αυτό συνδέεται µε τη µέθοδο διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και 
γραφής που εφαρµόζεται σήµερα στα ελληνικά σχολεία. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν 
έχει πλήρως κατακτηθεί από τα παιδιά κυρίως της πρώτης τάξης, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχουν φωνολογικά λάθη στην ανάγνωση και ακόµα περισσότερα στη γραφή. Μια 
οπτική στρατηγική χρησιµοποιείται στη γραφή δεδοµένου ότι πληροφορίες για τη γραφή 
συγκεκριµένων λέξεων είναι απαραίτητες για την ορθογραφηµένη γραφή στη ΝΕ. Η ίδια 
στρατηγική µπορεί να χρησιµοποιείται και στην ανάγνωση. Η χρήση µιας µορφολογικής 
στρατηγικής φαίνεται από το γεγονός ότι τα λάθη των παιδιών είναι λιγότερα όσον 
αφορά τις καταλήξεις των λέξεων. Τέλος, τόσο η φωνολογική όσο και η 
µορφοσυντακτική επίγνωση συνδέονται µε την ανάγνωση και την ορθογραφηµένη 
µορφή, µε την πρώτη να είναι πιο σηµαντική για την ανάγνωση και τη δεύτερη πιο 
σηµαντική για τη γραφή. Η διαφοροποίηση µπορεί να οφείλεται στη δοµή του ελληνικού 
αλφαβητικού συστήµατος, όπου η ανάγνωση είναι µια απολύτως προβλεπτή διαδικασία, 
ενώ η γραφή απαιτεί περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις, κυρίως εξαιτίας της 
ιστορικής ορθογραφίας. 
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17 Πρακτικά ζητήµατα διδασκαλίας της (πρώτης) ανάγνωσης και γραφής στη 
σχολική πράξη 
Η αναγνωστική µονάδα στην ολική µέθοδο είναι ένα παραµύθι, µια ιστορία, µια 
αφήγηση. Είναι ελκυστική, γιατί στα παιδιά αρέσουν οι ιστορίες και οι διηγήσεις. 
Παρουσιάζει αρτιότερη δοµή του λόγου και νοηµατική πληρότητα και, έτσι, κρατά το 
ενδιαφέρον των παιδιών. Τα παιδιά ασκούνται στην παρακολούθηση διαδεχόµενων 
ιδεών, στην εναλλαγή των περιγραφόµενων καταστάσεων και γεγονότων και γίνονται όχι 
µόνο καλοί αναγνώστες αλλά και φιλαναγνώστες. 
Η επιλογή των δραστηριοτήτων ολικής προσέγγισης της γλώσσας πρέπει να στηρίζεται 
στο ενδιαφέρον των παιδιών (π.χ. επισκέψεις σε µουσεία) και στο συνδυασµό του 
ενδιαφέροντός τους µε τη σχολική ύλη της τάξης, έτσι ώστε να δώσουµε κίνητρα για 
ανάγνωση στα παιδιά και να τα βοηθήσουµε να αντιληφθούν την εκµάθηση γραφής και 
ανάγνωσης ως µια διαδικασία σηµαντική και συνδεόµενη µε τα ενδιαφέροντά τους. 
Τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα βοηθούν στην αµεσότερη εµπλοκή των παιδιών στη 
διαδικασία της ανάγνωσης-γραφής. Η ανάγνωση ιστοριών αναπτύσσει το λεξιλόγιο των 
παιδιών, όταν οι νέες λέξεις απεικονίζονται µε εικόνες και όταν δίνονται ευκαιρίες στα 
παιδιά να χρησιµοποιήσουν τις λέξεις που µαθαίνουν, όπως, π.χ. µε την επανάληψη του 
τραγουδιού της ιστορίας από όλα τα παιδιά. 
Για να δηµιουργήσουµε στην τάξη συνθήκες επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας, 
σχεδιάζουµε δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκουµε τους µαθητές, που για να τις 
διεκπεραιώσουν προσπαθούν να συνεργαστούν και να λύσουν το πρόβληµα που 
προκύπτει (π.χ. ποια φυτά µπορούν να "ανεβούν" στο βαγόνι ενός τρένου κλπ.). Η 
ύπαρξη επικοινωνιακού στόχου κάνει τους µαθητές να ενεργοποιήσουν όλες τις 
δυνατότητες που διαθέτουν και να τις αξιοποιήσουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Η 
διαδικασία κατασκευής µιας δραστηριότητας ξεκινά από τον ορισµό του στόχου για να 
περάσει από την αναζήτηση των γλωσσικών και άλλων µέσων για την επίτευξή του και 
να φτάσει στη σύνθεση και οργάνωση των µέσων σε δραστηριότητα µε επικοινωνιακό 
στόχο

43. 
 
∆ιδασκαλία της ανάγνωσης και της ορθογραφηµένης γραφής στα σχολικά βιβλία 
για τη διδασκαλία της γλώσσας 
18. Το διδακτικό µοντέλο στην Α' ∆ηµοτικού 
Το Α.Π.Σ. για τη διδασκαλία πρώτης γραφής και ανάγνωσης θεωρεί ως κεντρική την 
προσέγγιση που στηρίζεται «στη γραφοφωνηµική αντιστοιχία µε αναλυτική και 
συνθετική µορφή», την αναλυτικοσυνθετική δηλαδή µέθοδο, αναφέροντας όµως ότι 
«Μπορούν να αξιοποιούνται και στοιχεία άλλων προσεγγίσεων, όπως η ολιστική 
µέθοδος και η αναδυόµενη γραφή, συµπληρωµατικά και κατά περίπτωση».44 Το νέο 
εγχειρίδιο για τη Γλώσσα της Α΄ δηµοτικού εισάγει ένα συνδυαστικό µοντέλο στο οποίο 
συνυπάρχουν στοιχεία των διδακτικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στο Α.Π.  
Η αποκλειστική χρήση της αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου που δίνει έµφαση στην 
αντιστοίχηση, την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση, έχει ως βασικό µειονέκτηµα την 
ενασχόληση σε πρώτο στάδιο µε νοηµατικά αποπλαισιωµένα γλωσσικά στοιχεία και τη 
µετάθεση της αναζήτησης νοήµατος για αργότερα. Το αποτέλεσµα είναι τα παιδιά να 
µαθαίνουν τον κώδικα αλλά να µην κατανοούν το νόηµα των σχολικών κειµένων. Από 
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την άλλη πλευρά, η συνεχής έκθεση των µικρών παιδιών σε µια µεγάλη ποικιλία 
γραπτών κειµένων που υπάρχουν στο καθηµερινό τους περιβάλλον (π.χ. επιγραφές, 
συσκευασίες, διαφηµιστικά φυλλάδια, λογότυπα σε ρούχα, λογαριασµοί κ.ά.) και οι 
προσπάθειές τους να τα ερµηνεύσουν, πριν ακόµα τη φοίτησή τους στο σχολείο, τα 
οδηγούν στην αναζήτηση νοήµατος σε κάθε τι που είναι γραµµένο.  
Υιοθετώντας τη βασική θέση των προσεγγίσεων του αναδυόµενου γραµµατισµού 
(Εmerging literacy) και της ολιστικής προσέγγισης της γλώσσας (Whole language 
approach) ότι γραφή και ανάγνωση είναι πράξεις µε νόηµα, κάθε κείµενο, κάθε άσκηση, 
κάθε προτεινόµενη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού υλικού θέτει το χρήστη του σε µια 
συνεχή προσδοκία νοήµατος (σχέση εικόνας και κειµένου, κεντρικοί ήρωες και 
επεισόδια µε µικρά µυστήρια, ασκήσεις µε πλοκή, βλ. σχετικά προηγουµένως), δηλαδή 
σε µια λειτουργική σχέση µε το λόγο, γραπτό και προφορικό. Παράλληλα οι γνώσεις και 
οι αντιλήψεις του παιδιού γύρω από το γραπτό λόγο οργανώνονται µε τον εντοπισµό και 
την επεξεργασία ενός κάθε φορά γράµµατος ή δίγραφου µέσα από κείµενα µε πλήρες 
νόηµα. Έτσι, για παράδειγµα, οι 
αναλυτικοσυνθετικού τύπου ασκήσεις που 
ασκούν το παιδί σε µια πιο µηχανιστική 
χρήση της γλώσσας, στο νέο υλικό, είναι 
πάντα ενταγµένες σε νοηµατικό πλαίσιο, 
προκειµένου να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, 
ακολουθώντας µια από τις βασικές 
παραδοχές της φιλοσοφίας της ολικής 
προσέγγισης της γλώσσας, την παραγωγή 
νοήµατος από κάθε κείµενο. Το κείµενο που 
κάθε φορά προκύπτει από τη συµπλήρωση 
των ασκήσεων εντάσσεται νοηµατικά στη 
γενικότερη πλοκή του βιβλίου.  
Πάντως η ύπαρξη και µόνο εγχειριδίου µε 
συγκεκριµένες προδιαγραφές δεν είναι 
συµβατή ούτε προς µια κατά γράµµα 
εφαρµογή της φιλοσοφίας της γλώσσας ως 
όλου, η οποία στηρίζεται στην αποκλειστική χρήση λογοτεχνικών βιβλίων, ούτε του 
αναδυόµενου γραµµατισµού (αποκλειστική χρήση ποικίλων αυθεντικών κειµένων σε 
πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας). Είναι προφανές πως σε ένα σχολικό εγχειρίδιο 
µπορεί να γίνει µερική µόνο χρήση αυθεντικών κειµένων, τα οποία άλλωστε χάνουν 
µέρος της αυθεντικότητάς του αφού παρουσιάζονται έξω από το πραγµατικό τους 
περιβάλλον. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα βιβλία για παιδιά, καθώς η σύµπτυξη 
ολοκληρωµένων κειµένων σε ένα εγχειρίδιο τα αποστεώνει από τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά τους, εξίσου σηµαντικά στην προσέγγιση της γλώσσας ως όλου, όπως 
διαφορετική εικονογράφηση, διαφορετικό σχήµα, σελιδοποίηση, γραµµατοσειρές. 
Ωστόσο, σχετικές δραστηριότητες γραµµατισµού προτείνονται συστηµατικά στον/ στην 
εκπαιδευτικό από το Β.∆. µε την προτροπή να συγκεντρώνει αυθεντικά κείµενα στην 
τάξη µε κάθε αφορµή είτε πραγµατική (π.χ. την πρόσκληση στα γενέθλια κάποιου 
παιδιού) είτε προερχόµενη από την πλοκή της ιστορίας (π.χ. αφίσες από παραστάσεις 
Καραγκιόζη), να προχωρά σε συζήτηση στην τάξη (πληροφορίες που αντλούµε από το 
κείµενο αυτό, χρήση του, ποιος είναι ο συντάκτης του…κ.τ.λ.) και σε σχετική παραγωγή 



γραπτού λόγου µε συγκεκριµένο κάθε φορά επικοινωνιακό στόχο. Π.χ. σύνταξη 
πρόσκλησης προς τους γονείς για παράσταση Καραγκιόζη, δηµιουργία αφίσας µε 
πληροφορίες για την παράσταση των παιδιών. 
 

19 Συµπληρωµατικές δραστηριότητες στην Α' ∆ηµοτικού 
Σε ένα χωριστό κεφάλαιο του Β.∆. προτείνονται και περιγράφονται γλωσσικές και 
διαθεµατικές δραστηριότητες πέρα από όσες περιέχονται στο Β.Μ. και στο Τ.Ε. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρείται απαραίτητο να εφαρµόζονται γιατί εµπλουτίζουν και 
ενισχύουν την κάθε φάση διδασκαλίας. Έτσι, ενδεικτικά αναφέροντας, υπάρχουν 
δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης και εξοικείωσης µε το γράµµα, ιδιαίτερα 
χρήσιµες σε αλλόγλωσσους µαθητές ή παιδιά που δεν έχουν φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο, 
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου από τις πρώτες ακόµα µέρες στην Α΄ τάξη, 
δραστηριότητες κατανόησης και ανάπτυξης του λεξιλογίου και του προφορικού λόγου, 
διαθεµατικές δραστηριότητες που συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία, και τέλος 
προτάσεις για τους γονείς που επιθυµούν να βοηθήσουν το παιδί µε τρόπο δηµιουργικό 
και αποτελεσµατικό, αποφεύγοντας το διδακτισµό και την τυποποίηση, προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης του αναδυόµενου γραµµατισµού και της φιλαναγνωσίας. 
Οι λέξεις κλειδιά βρίσκονται στην τελευταία σελίδα του Β.Μ., και στα δύο τεύχη. Οι 
λέξεις αυτές, επιλεγµένες για καθένα από τα κεφάλαια του βιβλίου, επιτελούν πολλαπλές 
λειτουργίες. Μέσα από τη χρήση τους γίνεται δυνατή η προφορική ανασύνθεση του 
εκάστοτε κεφαλαίου, µια δραστηριότητα που σε µεγαλύτερες τάξεις εκφράζεται µε την 
γραπτή σύνταξη µιας περίληψης. Επιπλέον µέσω της αναστοχαστικής αυτής λειτουργίας 
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για δραστηριότητες που ενισχύουν τη φαντασία, τη 
δηµιουργική σκέψη και έκφραση των παιδιών, τους επιτρέπουν να ταυτιστούν ή να 
ξεπεράσουν τους ήρωες, να προτείνουν λύσεις, να διαµορφώσουν θέσεις και στάσεις 
πάνω στα ζητήµατα που προκύπτουν (π.χ. να διηγηθείς ή να γράψεις την δική σου 
εκδοχή για το τέλος της ιστορίας)  
  
20. Οι τρεις φάσεις διδασκαλίας στην Α' ∆ηµοτικού 
Το νέο εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε τρεις διακριτές φάσεις διδασκαλίας. 
α. Εξοικείωση µε γλωσσικά τεµάχια. Εισαγωγική ενότητα 
(1η ενότητα) Ενδεικτικός χρόνος επεξεργασίας: Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 
β. Ενσυνείδητη επεξεργασία γραµµάτων/διγράφων (2η–6η ενότητα). Ενδεικτικός χρόνος 
επεξεργασίας Οκτώβριος-Μάρτιος 
γ. Εισαγωγή σε τύπους κειµένων (7η–10η ενότητα). Ενδεικτικός χρόνος επεξεργασίας 
Μάρτιος-Ιούνιος 
 
21 Εξοικείωση µε γλωσσικά τεµάχια 
Το πρώτο µέρος του βιβλίου του µαθητή απαρτίζεται από την παρουσίαση των βασικών 
ηρώων της ιστορίας και από πέντε δισέλιδα µε πλοκή. Η ενότητα ολοκληρώνεται µε 
στιχάκια που τη συνδέουν µε την πλοκή της επόµενης και θέτουν το πρώτο από τα µικρά 
µυστήρια του βιβλίου (βλ. παραπάνω, στο κεφάλαιο Η εικόνα).  

Ι) Με αφορµή το αρχικό δισέλιδο του βιβλίου, όπου παρουσιάζονται τα 
πορτραίτα και τα ονόµατα των ηρώων, προτείνονται για τις πρώτες µέρες στο σχολείο 
δραστηριότητες αναγνώρισης, ανάγνωσης και γραφής γύρω από τα ονόµατα των παιδιών 
της τάξης, αφού το όνοµα είναι το πρώτο κείµενο µε νόηµα που µαθαίνει κανείς να 
χειρίζεται. Οι δραστηριότητες αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς στο Β.∆. και είναι 



ιδιαίτερα βοηθητικές για τη φωνολογική επίγνωση και την αλφαβητική ενηµερότητα, 
καθώς και για την ανάπτυξη τεχνικών ανάγνωσης45, ιδιαίτερα αν πραγµατοποιούνται µε 
συζήτηση ανάµεσα στα παιδιά για το πώς αναγνωρίζουν το κάθε όνοµα. ∆ραστηριότητες 
γραµµατισµού αυτού του τύπου αφενός είναι οικείες στα παιδιά που έχουν φοιτήσει σε 
νηπιαγωγεία και συµβάλλουν στην οµαλή µετάβασή τους στην Α΄ τάξη, αφετέρου 
εισάγουν τα υπόλοιπα παιδιά που πιθανώς δεν έχουν φοιτήσει, σε τρόπους οργάνωσης 
και επαύξησης των προγενέστερων γνώσεών τους.  
ΙΙ) Στην εισαγωγική-πρώτη ενότητα τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε απλά γλωσσικά 
στοιχεία-συλλαβές τα οποία έχουν αυτοτελές νόηµα και συντίθενται σταδιακά σε λέξεις 
και προτάσεις που αποτελούν ένα ενιαίο αφηγηµατικό πλαίσιο. Κάθε γλωσσικό στοιχείο, 
γράµµα, ή συλλαβή, είναι εκφώνηµα, λόγος δηλαδή µε νόηµα που εκφέρεται από 
κάποιον από τους ήρωες του επεισοδίου. 
Σε κάθε σελίδα προστίθεται ένα νέο στοιχείο που συνδυάζεται µε τα προηγούµενα για να 
δώσει νέες λέξεις και  προωθεί παράλληλα την εξέλιξη της ιστορίας.  
 

 
Από το συνδυασµό των φωνών πα και πι που κάνουν οι πάπιες µε το τα τα τα που τραγουδά ο ήρωας της 
ιστορίας παράγεται η πρώτη πρόταση του βιβλίου. 
  
 
 

Βασικοί στόχοι της εισαγωγικής αυτής ενότητας είναι: 

                                                 
45 Ο έµπειρος αναγνώστης διαβάζει µε ταχύτητα αναγνωρίζοντας τις λέξεις από το αρχικό και το τελευταίο 
γράµµα τους, κάποιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικό γράµµα που περιέχουν, το µέγεθός τους, το πλαίσιο στο 
οποίο βρίσκονται.    
 
 
 
 



α) Η διερεύνηση των προγενέστερων γνώσεων του κάθε παιδιού της τάξης. 
β) Η απόκτηση ενός κοινού σε όλα τα παιδιά συνόλου γνώσεων προκειµένου να 
προχωρήσουν στην ενσυνείδητη επεξεργασία των γραµµάτων και διγράφων µέσα 
από κείµενα µε νοηµατική πληρότητα.  
γ) Η διαισθητική προσέγγιση της βασικής αρχής του αλφαβητικού συστήµατος, ότι 
δηλαδή αρκεί ένας µικρός αριθµός συµβόλων σε ποικίλους µεταξύ τους 
συνδυασµούς για να γραφτεί κάθε προφορικό κείµενο. 
Σε µια σύντοµη σύγκριση µε το πρώτο µέρος του βιβλίου Η γλώσσα µου 
παρατηρούµε πως τα παιδιά αρχικά εξοικειώνονταν µε τα φωνήεντα ο ι α ε η και 
τις συλλαβές το τι τη τα να θα µε σε δε για που. Τα γλωσσικά αυτά στοιχεία 
αποµονώνονταν από 32 λέξεις που τα περιείχαν και που παρουσιάζονταν 
εικονογραφηµένες. Ούτε οι συλλαβές, ούτε οι λέξεις, είχαν καµιά µεταξύ τους 
νοηµατική σχέση και σύνδεση, και µάλιστα κατά παραδοχή του βιβλίου δασκάλου 
δεν ήταν όλες συχνόχρηστες. Αντίθετα στο νέο βιβλίο Γράµµατα Λέξεις Ιστορίες τα 
κείµενα της πρώτης αυτής ενότητας, αποτελούνται από τέσσερα φωνήεντα (α, ε, ι, 
ο) και πέντε σύµφωνα (π, τ, µ, λ, ν) που συντίθενται σε συχνόχρηστες απλές λέξεις 
από τις οποίες συγκροτείται η πλοκή. Η επιλογή των γραµµάτων αυτών 
στηρίχθηκε στη συχνότητα εµφάνισής τους, στην αναγνωρισιµότητά τους από τα 
παιδιά, καθώς και στη δυνατότητα που προσφέρουν για τη σύνθεση λέξεων. Οι 8 
λέξεις της 1ης ενότητας παπί, πίτα, πατάτα, τόπι, έλα, ένα, πάµε, πανί, «χτίζονται» 
σταδιακά: περιέχουν κοινά γλωσσικά στοιχεία και καθεµιά τους διαφοροποιείται 
από την προηγούµενη ως προς ένα γράµµα ή µια συλλαβή. Η εικονογράφηση και η 
συγκρότηση ενιαίας αφήγησης διευκολύνει την ανάγνωσή τους.  
Ως προς τη γραφή, στο στάδιο αυτό της εξοικείωσης µε γλωσσικά στοιχεία, στο 
παλιό βιβλίο τα παιδιά συµπλήρωναν µηχανιστικές ασκήσεις προγραφικού 
χαρακτήρα και αντέγραφαν τις αποµονωµένες συλλαβές. Απουσίαζε η παραγωγή 
νέων λέξεων µέσα από τη συµπλήρωση. Τέτοιου τύπου άσκηση προβλεπόταν 
αρκετά αργότερα, µετά τη διδασκαλία του 6ου γράµµατος. 
Στο νέο βιβλίο προγραφικές ασκήσεις δεν προβλέπονται, όπως άλλωστε δεν 
προβλέπονται ούτε από το Α.Π. του Νηπιαγωγείου. Τα παιδιά ασκούνται 
συµπληρώνοντας εκφωνήµατα µε νόηµα και αντιγράφουν ανασυνθέτοντας λέξεις 
σε ασκήσεις µε επικοινωνιακό πλαίσιο. Επιπλέον καλούνται να γράψουν και να 
διαβάσουν δυο λέξεις, πιπίλα και Λέλα, που παράγονται στο Τ.Ε. από τα ήδη 
γνωστά στοιχεία. Σε αυτό το στάδιο δε δίνεται έµφαση στις τεχνικές πτυχές της 
γραφής. Ωστόσο, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός κρίνει πως για κάποια παιδιά είναι 
αναγκαία η άσκηση στην προγραφή, µπορεί να δίνει δραστηριότητες προγραφικού 
χαρακτήρα ενταγµένες σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 
 

22 Ενσυνείδητη επεξεργασία γραµµάτων/διγράφων  
Για την επεξεργασία κάθε γράµµατος/διγράφου αφιερώνονται συνήθως δύο σελίδες στο 
Β.Μ. και δύο στο Τ.Ε.  
Στο Β.Μ. κάθε δισέλιδο των ενοτήτων 2η ως 6η διαρθρώνεται από την κεντρική εικόνα, 
το κυρίως κείµενο, µια άσκηση εντοπισµού ή συµπλήρωσης του γράµµατος και το 
συνοδευτικό κείµενο. 



 
Α.1 Κεντρική εικόνα  
 
23 Από τον προφορικό στο γραπτό λόγο 
Η επεξεργασία κάθε κεφαλαίου ξεκινά από την εικόνα, αρχικά βάσει του αφηγηµατικού 
της άξονα. Οι µαθητές παρατηρώντας τα στοιχεία της εικόνας (πρόσωπα, τόπο, δράσεις) 
διατυπώνουν υποθέσεις για την πλοκή οι οποίες θα διαψευστούν ή θα επαληθευτούν µε 
την ανάγνωση. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, θα εντοπίσουν ενδείξεις που, όπως θα 
διαπιστώσουν, προϊδεάζουν για την περαιτέρω δράση των ηρώων46.  

 
 

 
 

 
 
 

Οι ήρωες δε γνωρίζουν ακόµα ότι το κουτάβι έχει κρυφτεί 
στην τσάντα. Οι αναγνώστες όµως που το γνωρίζουν, 
έχουν την προσδοκία να µάθουν τι θα συµβεί όταν φτάσει 
στο σχολείο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
46 Μια δραστηριότητα που προτείνεται στο Β.∆. είναι η καταγραφή σε χαρτί του µέτρου, την πρώτη 
χρονική περίοδο από το δάσκαλο, των υποθέσεων που διατυπώνει το κάθε παιδί µε αναγραφή του 
ονόµατός  του, σε κοµβικά σηµεία της πλοκής. Όταν διαβάσουν την εξέλιξη της ιστορίας επανέρχονται 
στις υποθέσεις τους µε τη βοήθεια του ονόµατος και βρίσκουν αν επιβεβαιώθηκαν ή όχι.  



Μέσα από την επεξεργασία της εικόνας αναπτύσσονται προσδοκίες για το περιεχόµενο 
του κειµένου και δηµιουργούνται κίνητρα για την ανάγνωση της συνέχειας. Ειδικά για τα 
παιδιά που δεν έχουν µητρική γλώσσα τα ελληνικά, η εικόνα αποτελεί το διαµεσολαβητή 
ανάµεσα σε αυτά και το κείµενο, ένα είδος γέφυρας προς την κατανόηση του κειµένου. Η 
συζήτηση που αναπτύσσεται γύρω από την εικόνα συµβάλλει στην ανάπτυξη του 
προφορικού λόγου και στην καλλιέργεια της φαντασίας. Επιπλέον θέτει τις βάσεις των 
κανόνων της συζήτησης µέσα στην τάξη και της δηµιουργίας επικοινωνιακού κλίµατος, 
καθώς κάθε παιδί καλείται όχι µόνο να εκφράσει την άποψή του, αλλά και να ακούσει 
αυτές των συµµαθητών του.  
Μετά την ανάγνωση του κειµένου η τάξη προχωρά στην επεξεργασία της εικόνας βάσει 
του λεξικογραµµατικού της άξονα. Στην εικόνα αποτυπώνονται εικονογραφικά 
συγκεκριµένα ουσιαστικά που αρχίζουν ή εµπεριέχουν το υπό επεξεργασία 
γράµµα/δίγραφο. Με στόχο τη σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου, τα παιδιά µε τη 
βοήθεια του/της εκπαιδευτικού καταγράφουν µε τη µορφή λίστας σε χαρτί του µέτρου ή 
στον πίνακα τις λέξεις αυτές, προχωρούν σε οµαδική ανάγνωσή τους, και εντοπίζουν το 
υπό επεξεργασία γράµµα. Προσθέσουν και άλλες παρόµοιες λέξεις που περιέχουν το 
γράµµα. Όπου προσφέρεται το θέµα, µπορούν να εστιάσουν στην καταγραφή θεµατικού 
λεξιλογίου π.χ. αντικείµενων ή ζώων που είτε αρχίζουν είτε εµπεριέχουν το 
γράµµα/δίψηφο47.  

                                                 
47 Με λέξεις που έχουν συγκεντρώσει στις λίστες, τα παιδιά ετοιµάζουν το βιβλίο του γράµµατος. Στην 
απλούστερη µορφή της πολύ σηµαντικής αυτής δραστηριότητας, κάθε παιδί γράφει σε ξεχωριστό χαρτί µια 
λέξη της λίστας και την εικονογραφεί. Το σύνολο δένεται σε οµαδικό βιβλίο. Αργότερα σε µια πιο σύνθετη 
και ενδιαφέρουσα µορφή, τα παιδιά ετοιµάζουν µια ιστορία, χρησιµοποιώντας τις λέξεις της λίστας (κάθε 
παιδί µια πρόταση). 



 
Α2. Κυρίως κείµενο 
 

Τα περισσότερα κείµενα, τουλάχιστον στις πρώτες ενότητες, έχουν διαλογική µορφή. Η 
µορφή αυτή διευκολύνει στην ανάγνωση: Οι προτάσεις είναι µικρές, γίνεται πάντα σαφές 
το ποιος µιλά (εικονίδια των ηρώων στην αρχή κάθε πρότασης) και εντοπίζονται 
ευκολότερα οι λέξεις που περιέχουν το υπό επεξεργασία στοιχείο. Τα κείµενα είναι απλά, 
σε λόγο καθηµερινό. 48 
Στη 2η, την 3η και το πρώτο κεφάλαιο της 4ης ενότητας µέρος του κειµένου επισηµαίνεται 
µε ανοιχτόχρωµη σκίαση. Οι προτάσεις αυτές αποτελούνται από όσα γλωσσικά στοιχεία 
(γράµµατα, συλλαβές, λέξεις) έχουν ήδη επεξεργαστεί τα παιδιά στην τάξη. Πρόκειται 
δηλαδή για συνδυασµούς των γλωσσικών στοιχείων της πρώτης ενότητας µε τα 
γράµµατα που διδάσκονται στη συνέχεια. Πέντε λέξεις διδάσκονται ολικά στη 2η ενότητα 
(έχει, είναι, και, τι, όχι) για να διευκολυνθεί η ανάγνωση αλλά και η γραφή προτάσεων 
µε νοηµατική πληρότητα. 
Επειδή δίνεται έµφαση στο νόηµα το κείµενο, σε αυτές τις πρώτες ενότητες, για να έχει 
πληρότητα περιλαµβάνει και µέρη που δεν είναι όλα τους τα στοιχεία ρητά 
επεξεργασµένα. Τα µέρη αυτά δεν είναι σκιασµένα, ακόµα κι αν ένα µόνο στοιχείο  τους 
δεν έχει ρητά διδαχθεί.  

Η αναζήτηση του νοήµατος και η έκθεση των παιδιών σε κείµενα που περιέχουν 
γνωστά και άγνωστα στοιχεία εξυπηρετεί πολλαπλούς και ανοιχτούς αναγνωστικούς 
στόχους µε γνώµονα πάντα τον προσωπικό ρυθµό του κάθε παιδιού. Το σκιασµένο 
κείµενο προσφέρεται για ανάγνωση από το σύνολο των µαθητών. Ταυτόχρονα ή επαφή 
τους µε λέξεις-φράσεις που περιέχουν µερικώς γνωστά ή άγνωστα στοιχεία,  

                                                 
48 Στο βιβλίο Η Γλώσσα µου οι διάλογοι στα πρώτα κεφάλαια, όταν υπάρχουν, είναι απρόσωποι (πουθενά 
δεν φαίνεται ποιος µιλάει) και αποπλαισιωµένοι.  



αποτελώντας όµως µέρος του συνολικού νοήµατος, δηµιουργεί κίνητρα για περαιτέρω 
προσπάθεια στην ανάγνωση και συχνά οδηγεί τα παιδιά στη διαισθητική αναγνώρισή 
τους. 
Με τη σκίαση και τη διαλογική µορφή επιτυγχάνεται η διαβάθµιση των αναγνωστικών 
απαιτήσεων. Μπορεί η αναγνωστική απαίτηση από παιδιά που δυσκολεύονται να είναι 
µέρος µόνο του διαλόγου, π.χ. ένας ρόλος. Ενώ είναι στη διακριτική ευχέρεια του/της 
εκπαιδευτικού να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά που γνωρίζουν λόγω της φοίτησης σε 
νηπιαγωγείο ή των εµπειριών τους περισσότερα στοιχεία, να διαβάσουν και τα µη 
σκιασµένα µέρη που µπορούν, χωρίς πάντως αυτό να απαιτείται για κανένα λόγο. 
Εξάλλου οι ασκήσεις, το συνοδευτικό κείµενο, οι λίστες των λέξεων, τα βιβλιαράκια των 
γραµµάτων (βλ. σχετικά παραπάνω), αυθεντικά κείµενα που συγκεντρώνονται στην τάξη 
όπου το θέµα του κεφαλαίου προσφέρεται, αποτελoύν δυνητικά συµπληρωµατικό 
αναγνωστικό υλικό. 

 

 

∆υο σελίδες από βιβλίο που συνέθεσαν παιδιά Α΄ τάξης. Οκτώβρης, Κερατσίνι.  

 

Μετά την επεξεργασία του αφηγηµατικού άξονα της εικόνας, ο εκπαιδευτικός διαβάζει 
2-3 φορές το κείµενο. Επειδή αποτελεί πρότυπο αναγνώστη για τα παιδιά, διαβάζει µε 
τρόπο ζωντανό και µε το ανάλογο ύφος και επιτονισµό. Στη συνέχεια το κείµενο, 
«διαβάζεται» οµαδικά, πάντα µε τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού κυρίως στα µη 
σκιασµένα σηµεία. Στο επόµενο στάδιο τα παιδιά ασκούνται στην ανάγνωση 
διαβάζοντας τις φράσεις που βρίσκονται σε σκίαση και αλλάζοντας ρόλους. Ο 
εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους µαθητές να διαβάζουν λέξεις που αποτελούνται από 
στοιχεία που έχουν διδαχθεί και δε βρίσκονται σε σκίαση συµπληρώνοντας ο/η ίδιος/α 
την υπόλοιπη πρόταση. Σε κάθε περίπτωση διαβάζει εκείνος/η τα µη σκιασµένα µέρη, 
για τη νοηµατική συνοχή. 

Η εξάσκηση στην ανάγνωση στο σπίτι θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία: 
ανάγνωση από γονείς και παιδιά µαζί, όλου του κειµένου, ατοµική ανάγνωση από το 
παιδί του σκιασµένου ή ακόµα και µέρους αυτού µε συµπλήρωση του υπολοίπου από το 
γονέα.  



24 Η άσκηση συµπλήρωσης ή εντοπισµού του γράµµατος 
Είναι κυρίως αναλυτικοσυνθετικού χαρακτήρα, έχει άρρηκτη νοηµατική σχέση µε την 
ιστορία, καθώς το περιεχόµενο της εκφώνησης και της άσκησης καθαυτής προσφέρει 
είτε συµπληρωµατικά στοιχεία ως προς τη δράση είτε ενδείξεις για την εξέλιξη της 
πλοκής. Όπως ο/η µαθητής/τρια εξασκείται στον εντοπισµό του υπό επεξεργασία 
στοιχείου ή στη συµπλήρωσή του το κείµενο της άσκησης αποκτά πλήρες νόηµα. Η 
σύνδεση εικόνας–λέξης υποβοηθά το/τη µαθητή/τρια να «διαβάσει» ακόµα και τις λέξεις 
που αποτελούνται από άγνωστα στοιχεία.  

 
25 Το συνοδευτικό κείµενο 
Στο 1ο τεύχος το συνοδευτικό κείµενο είναι κυρίως στιχάκια χιουµοριστικού χαρακτήρα 
και σε δυο περιπτώσεις λάχνισµα και στίχοι από τραγούδι του Θεάτρου Σκιών. Το 
κείµενο αυτό συνδέεται άµεσα µε την κεντρική ιστορία και συχνά αποτελεί τη γέφυρα µε 
το Τ.Ε. Η ανάγνωσή του γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό. ∆εν απαιτείται από τα παιδιά 
να το διαβάσουν, εκτός από τις φράσεις που βρίσκονται σε σκίαση. Αξιοποιείται η ρίµα 
ως παιχνίδι αλλά και η δυναµική της για τον εντοπισµό λέξεων καθώς και των συλλαβών 
κυρίως στο τέλος τους. Παίζει δηλαδή πολύ σηµαντικό ρόλο στην επίγνωση των 
µονάδων ήχου που βρίσκονται στο τέλος των λέξεων, γεγονός που βοηθά ιδιαίτερα στην 
ανάγνωση, όπως έχουν δείξει νεότερες έρευνες.  
Στην 5η και 6η ενότητα, στο δεύτερο τεύχος, τα κείµενα αυτά αντικαθίστανται είτε από 
απλές ασκήσεις, είτε από έργα τέχνης σε σχετικά κεφάλαια, είτε από µικρές 
εικονογραφηµένες ιστορίες που δίνονται καρέ καρέ, πάντα σε νοηµατική συνάρτηση µε 
την κεντρική ιστορία. Ο/η µαθητής/τρια βάσει της ανάγνωσης των εικόνων, συνθέτει 
προφορικά ή γραπτά τη δική του εκδοχή.  
 
26 Τ.Ε.  
Η επεξεργασία του γράµµατος/δίγραφου ολοκληρώνεται στο Τ.Ε. το οποίο αποτελεί 
συνέχεια του Β.Μ.  

 



 

 
Στην πρώτη άσκηση τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε φωτογραφίες αυθεντικών κειµένων 
από το καθηµερινό τους περιβάλλον (εξώφυλλα βιβλίων, πινακίδες κατεύθυνσης, 
επιγραφές καταστηµάτων, χάρτες, συσκευασίες, αφίσες κ.ά.). Αξιοποιώντας τις εµπειρίες 
τους (στοιχεία αναδυόµενου γραµµατισµού), ενθαρρύνονται να διατυπώσουν υποθέσεις 
σχετικές µε το ακριβές περιεχόµενό τους βάσει κειµενικών και εξωκειµενικών ενδείξεων 
(χρώµατα και γραφιστικά στοιχεία, θέση κειµένου κ.ά.), Η εξοικείωση αυτή συµβάλλει 
σηµαντικά στη διατύπωση προβλέψεων για το είδος των πληροφοριών που εµπεριέχονται 
σε ένα κείµενο. Κατά αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και ενισχύεται η αναγνωστική 
πράξη και γίνεται αντιληπτός ο επικοινωνιακός στόχος της γραφής. Επιπλέον οι µαθητές 
εντοπίζουν το υπό επεξεργασία στοιχείο και εξοικειώνονται µε τις ποικίλες έντυπες 
µορφές στις οποίες συναντάται το γράµµα/δίγραφο στα κείµενα του περιβάλλοντος 
χώρου. Γι’ αυτό είναι σκόπιµο ο/η εκπαιδευτικός να έχει στη διάθεση των παιδιών πολλά 
ποικίλα καθηµερινά κείµενα του τύπου της άσκησης αυτής. 
Στη συνέχεια ασκούνται στην γραφή του εκάστοτε γράµµατος. Αν το παιδί σχηµατίζει 
ήδη το γράµµα µε τρόπο ευανάγνωστο και απλό, ο/η εκπαιδευτικός δεν επιµένει στη 
φορά. Ο σχηµατισµός του γράµµατος µε συγκεκριµένη φορά γίνεται µόνο για 
διευκολύνει το παιδί που ενδεχοµένως δυσκολεύεται.  
Ακολουθεί η ανάλυση µιας χαρακτηριστικής λέξης του κειµένου και προτείνεται στο 
Β.∆. η εφαρµογή γλωσσικών παιχνιδιών, όπως αναζήτηση άλλων απλών λέξεων που 
σχηµατίζονται από τα ίδια γλωσσικά στοιχεία, πρόσθεση ή αφαίρεση στοιχείων για τη 
δηµιουργία νέων λέξεων, σχετικά αινίγµατα.  
Οι υπόλοιπες ασκήσεις, όταν συµπληρωθούν, και µαζί µε τις εκφωνήσεις τους, 
συνθέτουν µια παράλληλη πλοκή (βλ. παραπάνω). Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να 
µην αλλάζει η σειρά επεξεργασίας τους. 
Η ορθογραφία εντάσσεται στο Τ.Ε., έχει παιγνιώδη µορφή και σχετίζεται µε την εξέλιξη 
της ιστορίας. Η λύση της προτελευταίας άσκησης αποτελεί και το κείµενο της 
ορθογραφίας. Ο βαθµός δυσκολίας βαίνει αυξανόµενος. Στο 2ο κυρίως τεύχος, η 
ορθογραφική άσκηση βρίσκεται σε συνάρτηση µε τη διαισθητική προσέγγιση 



ορισµένων-βασικών- κανονικοτήτων, όπως για παράδειγµα η κατάληξη -οι του 
πληθυντικού αριθµού. 
Παραδείγµατα ασκήσεων 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άσκηση αναδόµησης λέξεων που 
οδηγεί στην παραγωγή νέων λέξεων 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαισθητική εξοικείωση µε τύπους της ορθογραφίας 
 



 ∆ιάκριση και σωστή γραφή συνδυασµών 
 

1. Εξάσκηση στη σύνθεση ενός 
είδους κειµένου 

2. Σύνθεση λέξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εντοπισµός γράµµατος, σύνθεση 
πρότασης, άσκηση κατανόησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 Εισαγωγή σε τύπους κειµένων 
 

Στις τέσσερις τελευταίες ενότητες οι µαθητές έρχονται σε συστηµατική επαφή µε 
διαφορετικούς τύπους κειµένων µε βασικό σκοπό την άσκηση τους στην κατανόηση και 
παραγωγή γραπτού λόγου. 
Σε ειδικό πλαίσιο στο τέλος της σελίδας επισηµαίνεται µέσα από παιγνιώδη 
παραδείγµατα το γλωσσικό φαινόµενο το οποίο προσεγγίζεται διαισθητικά.  
Στόχοι της τρίτης αυτής φάσης διδασκαλίας είναι: 

� Η εξοικείωση µε τους διαφορετικούς εκφραστικούς τρόπους που χαρακτηρίζουν 
το εκάστοτε είδος κειµένου, καθώς και µε τα βασικά δοµικά και µορφικά τους 
χαρακτηριστικά. Να αντιληφθούν δηλαδή τα παιδιά ότι κάθε τύπος κειµένου 
εξυπηρετεί διαφορετικούς επικοινωνιακούς στόχους και γι’ αυτό και οι 
γλωσσικές επιλογές, καθώς και η µορφή διαφέρουν. 

� Η παραγωγή γραπτού λόγου µε την ανάδειξη του επικοινωνιακού του ρόλου. 
� Η συνειδητοποίηση βασικών στοιχείων της δοµής και της λειτουργίας της 

ελληνικής γλώσσας µε τρόπο διαισθητικό και πρακτική εφαρµογή βασικών 
κανόνων.49 

� Τα κεφάλαια των ενοτήτων αυτών περιέχουν κείµενα διαφορετικών τύπων και 
χρήσεων τα οποία είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεµένα µε την πλοκή (επιστολή, 
ανακοίνωση, οδηγίες, πρόσκληση, πίνακα δροµολογίων, χάρτης, καρτέλα 
δανεισµού, κανόνες παιχνιδιού, αφηγήσεις, περιγραφές, περιγραφικό ορισµό, 
πληροφοριακά κείµενα). Είναι άλλοτε µονοσέλιδα (µία διδακτική ώρα) και άλλοτε 
δισέλιδα (τέσσερις διδακτικές ώρες). 

                                                 
49 Σύµφωνα µε το Α.Π.Σ. (ΦΕΚ  τχ. Β΄ αρ. φ. 303/13-03-03, σελ. 3766). 



Στα δισέλιδα κεφάλαια, κατά το πρώτο δίωρο, δίνεται έµφαση στην προσέγγιση των 
διαφορετικών τύπων κειµένων και στον εντοπισµό, µε τρόπο διαισθητικό, των ειδικών 
χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν κάθε φορά ένα είδος κειµένου από τα υπόλοιπα 
(π.χ. ένα γράµµα χαρακτηρίζεται από την προσφώνηση, την υπογραφή, την ηµεροµηνία). 
Στο δεύτερο διδακτικό δίωρο γίνεται η επεξεργασία του γλωσσικού φαινοµένου που 

πάντα είναι σε συνάφεια µε τον τύπο κειµένου µε 
στόχο τον εντοπισµό του και την εξοικείωση των 
παιδιών µε αυτό µέσα από τη χρήση χωρίς την 
επίκληση γραµµατικού κανόνα ή τη χρήση 
µεταγλώσσας. ∆ε θεωρείται σκόπιµη η µηχανιστική 
εξάσκηση ούτε η χρήση αφηρηµένων κλιτικών 
υποδειγµάτων έξω από την πλοκή.  
Ο ρόλος της εικόνας περιορίζεται, καθώς δίνεται 
προτεραιότητα στην κατανόηση του κειµένου χωρίς 
την υποστήριξη της εικόνας. Τα σκίτσα και το 
φωτογραφικό υλικό συµπληρώνουν το νόηµα των 
κειµένων που συνοδεύουν ή προσφέρονται για 
εξάσκηση σε κάποιο τύπο κειµένου (συµπλήρωση 
λεζάντας, κατανόηση περιγραφικού ορισµού κ.ά.). 
 

 
Περιγραφικός ορισµός: Κατανόηση και συµπλήρωση           
 
 

 
 
 

 
 
Άσκηση αλφαβητικής σειράς και σύνθεσης  
 

Σε αυτή τη φάση της διδασκαλίας προβλέπονται επιπλέον ασκήσεις κατανόησης, 
αλφαβητικής σειράς, λεξιλογίου, σύνθεσης λέξεων, σειροθέτησης, µπερδεµένων 
αποσπασµάτων ώστε να προάγεται η πλοκή κ.α. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 
παραγωγή λόγου µέσα από την εµπλοκή των παιδιών σε ποικίλες µορφές λεκτικής 
επικοινωνίας (π.χ. παντοµίµα, δραµατοποίηση). Επιπλέον ασκούνται συστηµατικά στην 
παραγωγή γραπτού λόγου διαφορετικών τύπων και στοχεύσεων, αλλά και διαφορετικής 



έκτασης (π.χ. λεζάντα έναντι ηµερολογίου) ανάλογα µε το είδος κειµένου που έχουν 
επεξεργαστεί κάθε φορά. 
Έτσι:  

• Συντάσσουν απλές προτάσεις και µικρά κείµενα µε νόηµα. 
• Ασκούνται στη γραπτή διατύπωση πολύ απλών περιγραφικών ορισµών. 
• Αφηγούνται γραπτά ή και προφορικά µικρές ιστορίες που στηρίζονται σε 

διαδοχικές εικόνες. 
• Συντάσσουν απλά κείµενα διαφόρων τύπων (π.χ γράφουν µια πρόσκληση για 

µια έκθεση βιβλίου στο σχολείο).  
• Συµπληρώνουν τα στοιχεία που λείπουν από διαφορετικά κείµενα ποικίλων 

τύπων και χρήσεων. 
• Ασκούνται στην κατανόηση και την ανάπτυξη επιχειρηµάτων, εκφράζοντας 

τον προβληµατισµό τους γύρω από ερωτήσεις, η απάντηση των οποίων δεν 
περιέχεται ακριβώς στα κείµενα αλλά συνάγεται από το περιεχόµενό τους. 

• Ασκούνται στη δηµιουργική αφήγηση και γραφή. 
 

 
1. Άσκηση παραγωγής λόγου που στηρίζεται σε εικόνες 
2. Τα παιδιά δοκιµάζουν παραλλαγές του ποιήµατος του Λόρκα αλλά και προχωρούν σε καλλιτεχνικές 
δηµιουργίες που στηρίζονται στο περιεχόµενό του. 

 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό προκειµένου ο/η εκπαιδευτικός να βοηθήσει στην εξοικείωση 
των παιδιών µε διαφορετικούς τύπους κειµένων και τα διαφορετικά µορφικά τους 
χαρακτηριστικά να φέρνει και κατά την τρίτη φάση διδασκαλίας στην τάξη παρόµοια 
αυθεντικά κείµενα.  
Κλείνοντας, πρέπει να επισηµανθεί πως οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας 
του γλωσσικού µαθήµατος δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ουσιαστική συµµετοχή 
του/της εκπαιδευτικού. Καθώς, µεταξύ άλλων, βρισκόµαστε µπροστά σε µια θεωρητική 



µετατόπιση που παύει να αντιµετωπίζει τη γλώσσα µόνο ως ένα ανεξάρτητο διδακτικό 
αντικείµενο, αλλά ως µέσο διδασκαλίας όλων των διδακτικών αντικειµένων, η ευελιξία 
του/της εκπαιδευτικού απέναντι στη διαχείριση και χρήση των διδακτικών πακέτων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη µέγιστη αξιοποίηση τους. Υπό αυτή την οπτική είναι 
σχεδιασµένες ποικίλες δραστηριότητες που δίνουν περιθώρια ευελιξίας, προωθούν την 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία στοχεύοντας µε αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη αξιών 
και στάσεων σηµαντικών στη σηµερινή κοινωνία, όπως η συνεργατικότητα, η συµµετοχή 
στα κοινά, ο σεβασµός στη διαφορετικότητα. Καθώς το αίτηµα για τη σύνδεση του 
σχολείου µε την κοινωνική πραγµατικότητα είναι παλιό και ακόµα ζητούµενο, το 
σχολείο ως ένας φορέας κοινωνικής αλλαγής οφείλει να εξασφαλίζει τις συνθήκες 
εκείνες που επιτρέπουν την ανάπτυξη αυτόνοµων, και κριτικά σκεπτόµενων πολιτών. 
 
26. Η ορθογραφία στη Β' ∆ηµοτικού 
Σύµφωνα µε τη Γαβριηλίδου (2008) η ορθογραφία είναι ενταγµένη στην πλοκή των 
διαφόρων ιστοριών του βιβλίου. Σταδιακά πρέπει να αντιληφθούν γιατί πρέπει να κάνουν 
ορθογραφία,. π.χ. σε µια τάξη η δασκάλα έκρυψε κάπου σοκολάτες. Στη συνέχεια έδωσε 
στους µαθητές της ένα κείµενο µε τη βοήθεια του οποίου θα ανακάλυπταν πού ήταν 
κρυµµένες οι σοκολάτες. Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν  να τις βρουν γιατί το κείµενο ήταν 
γραµµένο ανορθόγραφα και  τα γράµµατα δεν ήταν καθαρογραµµένα.  Τα παιδιά 
δυσανασχέτησαν αλλά αντιλήφθηκαν τη σηµασία που έχει η ορθογραφία και η 
καλαισθησία στην κατανόηση ενός κειµένου  . 
Στα νέα βιβλία υπάρχουν και άλλες ασκήσεις ορθογραφικές πέρα από τις παραδοσιακές.  
Η ορθογραφία δουλεύεται µε πιο λειτουργικό τρόπο. ∆εν είναι απαραίτητο να γίνονται 
όλες οι ορθογραφικές ασκήσεις που βρίσκονται µέσα στο κίτρινο πλαίσιο. 
Εκείνο που είναι σηµαντικό δεν είναι πώς θα κάνεις ορθογραφία αλλά πώς θα γίνει η 
διόρθωση στη συνέχεια. 
Να µάθουµε στα παιδιά τα εργαλεία και τις στρατηγικές έτσι ώστε να µπορούν να 
γράφουν ορθογραφηµένα (π.χ. χρήση λεξικού, ακόµα και ο ορθογράφος του Η.Υ). 
Υπάρχουν παιδιά που δεν είναι οπτικοί τύποι πρέπει λοιπόν να διδαχτούν στρατηγικές 
διόρθωσης. 
 
27 ∆ιόρθωση λαθών 
Ο µαθητής παρακινείται να βρει µόνος του το λάθος. Είναι καλό τα παιδιά να ψάχνουν 
µόνα τους στο λεξικό. Έτσι η ορθογραφία δεν είναι µόνο για τους οπτικούς τύπους. 
Είναι αρκετό τρεις φορές την εβδοµάδα να δίνεται άσκηση ορθογραφίας . 
Βάζουµε τα παιδιά να αυτοαξιολογούνται. 
Αυτοδιόρθωση µε καθοδήγηση: Πολλά παιδιά δε βρίσκουν τα λάθη τους.  Μπορεί η 
δασκάλα µια φορά  στις τρεις εβδοµάδες να µαζεύει τα τετράδια των παιδιών και να 
οµαδοποιεί τα λάθη. Στη συνέχεια καταγράφει τις λέξεις στον πίνακα, τις συζητά και 
αιτιολογεί τη γραφή τους. Τα παιδιά ελέγχουν αν έχουν γράψει σωστά τις λέξεις και 
διορθώνουν. 
Μπορεί ο δάσκαλος να υποδείξει στο παιδί ότι σε µια γραµµή κάπου έχει ένα λάθος. Το 
παιδί εντοπίζει το σηµείο που έχει κάνει το λάθος. 
Συστήνεται και η ετεροαξιολόγηση. 
Στη Β’ τάξη δουλεύουµε κυρίως στην καταληκτική ορθογραφία, είναι νωρίς για το 
λεκτικό µόρφηµα. Αυτό δουλεύεται στις 3 µεγαλύτερες τάξεις. 



28. Αντιγραφή 
Η αντιγραφή γίνεται µε παιγνιώδη τρόπο που συνδέεται µε την εξέλιξη της πλοκής του 
βιβλίου. Γίνεται λειτουργική χρήσης της αντιγραφής, αφού συνδέεται µε την 
ορθογραφία. 
Το παιδί καλείται να αντιγράψει δηµιουργικά, αντιγράφει και διορθώνει ταυτόχρονα. 
Καθώς αντιγράφει εξασκείται κάποιες φορές και στα µορφολογικά χαρακτηριστικά του 
κειµενικού είδους. 
 
29 Η ορθογραφία στη Γ' ∆ηµοτικού 
Η ορθογραφική άσκηση  πρέπει να γίνεται καθηµερινά; Θα πρέπει οι ίδιοι να επιλέγουµε 
ή να δηµιουργούµε ασκήσεις ελέγχου της ορθογραφικής ικανότητας;Πώς µπορούµε να 
χειριστούµε το θέµα αυτό; 
Η ορθογραφική άσκηση είναι καθηµερινή στη Γ΄∆ηµοτικού και αφορά τις 
δραστηριότητες που τιτλοφορούνται σε κάθε µάθηµα µε τον τίτλο "Γράφω σωστά". Σε 
κάθε περίπτωση ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ και βέβαια µπορεί ο εκπαιδευτικός να 
παρέµβει στην προτεινόµενη δραστηριότητα ορθογραφίας - προσθέτοντας δικό του 
κείµενο ή και λέξεις. ΄Οσον αφορά σύντοµα κριτήρια ορθογραφίας - τεστ- ΟΠΩΣ ΚΑΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ τα διαχειριζόµασταν έτσι και τώρα. Στα σύντοµα αυτά τεστ θα 
βοηθήσουν και οι δραστηριότητες µε τις λέξεις που προτείνονται στο τέλος κάθε 
ενότητας µαθηµάτων. Για ορθογραφικές ασκήσεις πέρα από αυτές που έχει το βιβλίο και 
ανά µάθηµα και στο τέλος κάθε ενότητας θυµίζουµε ότι η ορθογραφία δεν είναι 
ανεξάρτητη από γραµµατικές επιλογές. 

Προτεινόµενες ορθογραφικές δραστηριότητες για «αξιοποίηση» των λαθών 

Οµαδοποίηση των λαθών και διαχωρισµός σε 2 κατηγορίες: 

1.Λέξεις που έχουν λάθος στο λεξικό µόρφηµα δηλαδή στο θέµα της λέξης 

2.Λέξεις που έχουν λάθος στο γραµµατικό µόρφηµα δηλαδή στην κατάληξη 

�Για την πρώτη περίπτωση βοηθούµε τους µαθητές δίνοντας δραστηριότητες 
παραγωγής λεξιλογίου (οικογένειες λέξεων κ.τ.λ.)ενώ για τη δεύτερη ξαναθυµίζουµε τη 
Γραµµατική. 

����Παράδειγµα:Ενότητα «Ήτανε µια φορά»,(τεύχος Γ΄,σελ.25) 
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α)Για την διόρθωση των λαθών της 1ης στήλης οι µαθητές παραπέµπονται στο λεξικό τους 
και καταγράφουν οικογένειες λέξεων: 

� Φύσα: φύσηµα, φυσητός,φυσητήρας κ.τ.λ. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιοποίησης του λεξιλογίου 

Με τις παραπάνω λέξεις: 

• γράφουν προτάσεις,τίτλους,σύντοµα χρηστικά κείµενα ,κ.τ.λ. 
• τις βάζουν σε κρυπτόλεξο ,δηµιουργούν ακροστιχίδες, σταυρόλεξα ,κ.τ.λ. 

β) Για τη διόρθωση των λαθών της 2ης στήλης οι µαθητές παραπέµπονται στους πίνακες 
Γραµµατικής στο τέλος του Β.Μ. ή στους ορθογραφικούς κανόνες που υπάρχουν στα 
κείµενα 

� Αεράκι:υποκοριστικά σε -άκι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες Γραµµατικής 

• Εντοπίζουν ουδέτερα ουσιαστικά σε –ι από προηγούµενα µαθήµατα και 
καταγράφουν τα υποκοριστικά τους 

• Καταγράφουν µια σύντοµη ιστορία χρησιµοποιώντας τα υποκοριστικά που 
δηµιούργησαν κ.τ.λ. 



Άλλεςδραστηριότητες θα µπορούσαν να είναι και οι παρακάτω: 
Ας µάθουµε την ορθογραφία µας µε παιχνίδι, δηµιουργικότητα και γιατί όχι, µε πολλή 
πολλή φαντασία! 
1. Αλφαβητική σειρά   
Γράφω τις λέξεις βάζοντας τις σε αλφαβητική σειρά. 
2. ∆ύσκολες λέξεις 
∆ιαλέγω µερικές λέξεις που µε δυσκολεύουν και τις γράφω. Στη συνέχεια χρωµατίζω τα 
δύσκολα σηµεία (π.χ. κλειδί). 
3. Ίδια κατάληξη  
Γράφω λέξεις από την ορθογραφία µου και για κάθε µια γράφω ακόµη  
3-5 λέξεις που να έχουν την ίδια κατάληξη. 
4. Οικογένειες λέξεων - παράγωγα 
∆ιαλέγω µερικές λέξεις από την ορθογραφία µου και για κάθε µια γράφω ακόµη 3-5 
λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Μετά χρωµατίζω την ίδια ρίζα τους (π.χ. 
κλειδί – κλειδώνω, κλειδαράς, κλειδαριά) 
5. Αντίθετα - Συνώνυµα   
Γράφω µερικές λέξεις και για κάθε µια γράφω την αντίθετη ή/και τη συνώνυµη της (π.χ. 
άσπρο ≠ µαύρο, άσπρο = λευκό )  
6. Συλλαβίζω 
Γράφω τις λέξεις χωρίζοντας τις σε συλλαβές (π.χ. κλει – δί ). 
7. Φτιάχνω προτάσεις   
Με τις λέξεις φτιάχνω δικές µου προτάσεις. Χρωµατίζω τη λέξη της ορθογ. 
8. Ενικός - πληθυντικός 
Αλλάζω την ορθογραφία µου γράφοντας την από τον ενικό αριθµό στον πληθυντικό ή 
αντίστροφα. 
9. Μέρη του λόγου 
Γράφω τις λέξεις µου σε στήλες χωρίζοντας τις σε ρήµατα, ουσιαστικά, επίθετα, κτλ. 
(ανάλογα). 
10. Κόβω και κολλώ 
Βρίσκω λέξεις της ορθογραφίας µου σε περιοδικά και εφηµερίδες, τις κόβω και τις 
κολλώ. 
11. Γίνοµαι συγγραφέας 
Χρησιµοποιώ όσες περισσότερες λέξεις της ορθογραφίας µπορώ και φτιάχνω µια µικρή 
µικρή ιστορία, που µπορεί να είναι πραγµατική, φανταστική ή ακόµη και ανέκδοτο!!! 
12. Γίνοµαι ποιητής 
Χρησιµοποιώ όσες περισσότερες λέξεις της ορθογραφίας µπορώ και φτιάχνω ένα µικρό 
ποίηµα, ή µικρά δίστιχα (τσιαττιστά) 
13. Γίνοµαι γελοιογράφος 
Φτιάχνω µια γελοιογραφία και γράφω τη λεζάντα µε λέξεις της ορθογραφίας µου. 
14. Παιχνίδια 
Φτιάχνω µε τις λέξεις σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, σκάλες, κρεµάλα, αναγραµµατισµούς, 
λείπουν γράµµατα και ό,τι άλλο περνά απ’ το µυαλό µου  για να παίξω µε τους 
συµµαθητές µου. 
7. Ζωγραφιά 
Ζωγραφίζω αυτό που λέει η λέξη και γράφω από κάτω τη λέξη. Αν είναι πρόταση 
ζωγραφίζω τι λέει η πρόταση και γράφω ανάλογα την πρόταση 



30 Η ανάγνωση στην Ε' & ΣΤ' ∆ηµοτικού 
Οι αναγνωστικοί στόχοι σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ  για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις είναι: 
Ο µαθητής να ασκείται βαθµιαία, ώστε να είναι σε θέση να:  
• ∆ιαβάζει, κατανοώντας συγχρόνως το περιεχόµενο κάθε είδους λόγου, κατάλληλου για 
την ηλικία του. 
• ∆ιαβάζει το κείµενο είτε ως σύνολο για την απόκτηση µιας γενικής εικόνας, είτε 
λεπτοµερειακά, είτε επιλεκτικά για την ανεύρεση συγκεκριµένων στοιχείων. 
• Επιλέγει και διαβάζει κείµενα, µε τα οποία δεν είναι εξοικειωµένος. 
• Προσδιορίζει, συγκρίνει, ταξινοµεί επιµέρους στοιχεία του κειµένου. 
• ∆ιαβάζει σιωπηρά είτε για προσωπική ευχαρίστηση είτε για να ανακοινώσει το 
περιεχόµενο του κειµένου σε άλλους. 
• ∆ιαβάζει µεγαλόφωνα µε ορθή άρθρωση, τόνο και χρωµατισµό της φωνής, µε τρόπο 
που να δείχνει ότι κατανόησε ό,τι διάβασε. 
• Υιοθετεί τον τρόπο ανάγνωσης που ταιριάζει στο είδος του κειµένου και στον σκοπό 
για τον οποίο διαβάζεται. 
• ∆ιαβάζει σιωπηρά και µε απόλυτη συγκέντρωση. 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων προτείνεται, µεταξύ άλλων: 
• Συστηµατική άσκηση στην ανάγνωση και στη διάκριση των διάφορων τύπων κειµένων 
των διάφορων µαθηµάτων 
• Λειτουργική ανάγνωση χρήσιµων πληροφοριών από τις εφηµερίδες για θέατρα, 
κινηµατογράφους, µουσεία, εφηµερεύοντα νοσοκοµεία και φαρµακεία κτλ., µελέτη 
χάρτη πόλης (Μελέτη Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μαθηµατικά) 
• Ενδεικτικά αντικείµενα ανάγνωσης και µελέτης: Τα διάφορα κείµενα των µαθηµάτων 
του σχολικού προγράµµατος, αγγελία, τίτλοι, περιγραφή αφηγήµατος, ποιήµατος, 
πληροφοριακό κείµενο, επιστολή, ηµερολόγιο, αυτοβιογραφία, βιογραφία, πίνακας 
περιεχοµένων, κατάλογος, λεξικό, χάρτης, σχεδιάγραµµα, ιστορία µε εικόνες ή σκίτσα, 
σηµειώσεις, εφηµερίδα, περιοδικό, αφήγηση, περιγραφή, παραµύθι, ανέκδοτο, διήγηµα, 
µυθιστόρηµα, ποίηµα, βιβλιοπαρουσίαση, κριτική θεατρικού, κινηµατογραφικού έργου, 
χειρόγραφα έντυπα κείµενα που έχουν διαφορετικό επίπεδο ύφους. 
Η ανάγνωση στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού έχει σχετικά διαφοροποιηµένους 
στόχους σε σχέση µε τις µικρότερες. Εκεί έχουµε συνδέσει την ανάγνωση µε την 
ευχέρεια του µαθητή να διαβάζει µεγαλόφωνα το κείµενο, αφού έτσι µπορούµε και εµείς, 
ως εκπαιδευτικοί, να ελέγξουµε την πρόοδό του. Άρα, στις πιο µικρές τάξεις ο κύριος 
στόχος µας είναι να βοηθήσουµε το µαθητή να διαβάζει µε ευχέρεια, κάτι που σαφώς 
είναι απαραίτητο για να προχωρήσει στο επόµενο βήµα, της βαθύτερης κατανόησης και 
της επεξεργασίας του κειµένου. 
Στην Ε΄ και στην Στ΄ οι µαθητές µας, λίγο ως πολύ, έχουν προχωρήσει σ’ αυτό τον τοµέα 
και εµείς θέλουµε να αναδείξουµε τη λειτουργική, και εποµένως κριτική, ανάγνωση ως 
τον κύριο µας στόχο, θέλουµε να καλλιεργήσουµε αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία 
ονοµάζεται «ανάγνωση µε νόηµα». Προσπαθούµε να ασκήσουµε τους µαθητές µας στο 
ρόλο που θα έχουν σε όλη την ενήλικη ζωή τους, αυτόν του αναγνώστη που, ερχόµενος 
σε επαφή µε το οποιοδήποτε κείµενο, θα µπορεί όχι να το διαβάσει µεγαλόφωνα –κάτι 
που συµβαίνει σε λίγες περιπτώσεις– αλλά να το κατανοήσει, να παρακολουθήσει το 
ξετύλιγµά του, να το «ξεκλειδώσει», και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει εκείνα τα 
στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να ενηµερωθεί, να σκεφτεί, να αµφισβητήσει, να πράξει, 
να «απαντήσει», δηλαδή, στο κείµενο. 



Πώς θα το πετύχουµε αυτό; 
• Μαθαίνουµε στα παιδιά πως κάθε κείµενο έχει το δικό του θεµατικό πυρήνα και 
επικοινωνιακό στόχο. Κάθε κείµενο το διαβάζουµε για κάποιο σκοπό, που πρέπει να 
αναδειχθεί κατά τη διαδικασία της αφόρµησης. Η αφόρµηση είναι σηµαντική για τη 
δηµιουργία προσδοκιών στους µαθητές των οποίων η διάψευση ή η επιβεβαίωση θα 
παραγάγει το νόηµα. 
• Το κάθε κειµενικό είδος έχει τη δική του δοµή. Αν, π.χ., έχουµε να κάνουµε µε 
παραµύθι, µπορούµε να δηµιουργήσουµε στους µαθητές µας την προσδοκία για τον 
ήρωα, τον αντίπαλο κτλ. Αν έχουµε την περιγραφή ενός παιχνιδιού, τους µαθαίνουµε να 
ψάχνουν για τους παίκτες, τους κανόνες, το σκοπό του. Συνδέουµε τα κειµενικά είδη µε 
τη γραµµατική τους, έτσι ώστε να τους βοηθήσει στην κατανόηση. Π.χ. σε µια αφήγηση 
υπογραµµίζουν τους δείκτες του χρόνου: πριν, τώρα, µετά από λίγο, το βράδυ κτλ., σε 
µια περιγραφή χώρου τους επιρρηµατικούς προσδιορισµούς του τόπου: δεξιά, µπροστά, 
πίσω, στην αυλή κτλ. Άρα, τα κειµενικά είδη, η δοµή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 
τους µπορούν να αποτελέσουν έναν καµβά πάνω στο οποίο θα µάθουν τα παιδιά να 
«απλώνουν» ένα κείµενο και να το κατανοούν. 
• Φέρνουµε σε επαφή τα παιδιά µε κείµενα του κοινωνικού χώρου που εξυπηρετούν 
επικοινωνιακές ανάγκες, όπως µια πρόσκληση, µια αφίσα, µια ανακοίνωση, ένα άρθρο 
εφηµερίδας κτλ., κείµενα που θα ανοίξουν τους ορίζοντές τους, ακόµα και αν στην αρχή 
τα δυσκολέψουν. Τα µαθαίνουµε να τα προσεγγίζουν και να αναζητούν πληροφορίες σ’ 
αυτά. Σηµειωτέον πως οι τωρινοί µας µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µ’ αυτά τα είδη 
κειµένων, οπότε θα πρέπει να τους βοηθήσουµε περισσότερο. 
• Η σιωπηρή ανάγνωση είναι αυτή που πρέπει να καλλιεργηθεί σε αυτή τη φάση της 
προεφηβείας που αποτελεί το σκαλοπάτι για το γυµνάσιο και το λύκειο. 
• Ο µαρκαδόρος υπογράµµισης θα βοηθήσει να τονίσουν τα παιδιά τα σηµεία που 
αναζητούν. Οι σηµειώσεις και οι πλαγιότιτλοι, που µπορούν να γίνουν περίληψη ή 
προφορική παρουσίαση, είναι ασκήσεις που προωθούν την κατανόηση του κειµένου. 
• Αξιοποιούµε τα κείµενα όλων των µαθηµάτων. 
• Αν έχουµε στην τάξη µας µαθητές των οποίων οι αναγνωστικές ικανότητες είναι 
κατώτερες της ηλικίας τους, θα πρέπει να τους βοηθήσουµε παραπάνω. Αυτό όµως δε 
σηµαίνει µόνο άσκηση στη µεγαλόφωνη ανάγνωση αλλά µια συνολική αντιµετώπιση του 
προβλήµατος µέσα από την προσέγγιση που περιγράψαµε.  
 
31 Η ορθογραφία στην Ε' & ΣΤ' ∆ηµοτικού 
Γράφουν ορθογραφία τα παιδιά στο µάθηµα της γλώσσας; Έχουν να µάθουν, για 
παράδειγµα, µια συγκεκριµένη οικογένεια λέξεων. Μετά στο σχολείο τι γίνεται; Ο 
δάσκαλος δηµιουργεί µια παράγραφο µε τις κάποιες ή όλες αυτές τις λέξεις; 
Μέχρι πρόσφατα σήµερα η πρακτική που πολλές φορές εφαρµοζόταν στο ζήτηµα της 
ορθογραφίας, ήταν η εξής: ο δάσκαλος έβαζε στους µαθητές να µάθουν το «Γράφω και 
Μαθαίνω» και τις λέξεις της καρτέλας στο σπίτι. Αυτοί προσπαθούσαν, επιτυχηµένα ή 
όχι, να ανταποκριθούν αποτυπώνοντας οπτικά τις λέξεις του κειµένου και την επόµενη 
ηµέρα έγραφαν την υπαγορευµένη από το δάσκαλο «ορθογραφία» σε ξεχωριστό 
τετράδιο. Η ορθογραφία διορθωνόταν συνήθως από τον εκπαιδευτικό, αξιολογούνταν, 
και σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά έγραφαν τα λάθη τους λίγες ή πολλές φορές για να 
µην τα «ξανακάνουν». Η διαδικασία επαναλαµβανόταν σχεδόν απαράλλαχτη κάθε µέρα, 



ενώ στο υπόλοιπο µέρος του µαθήµατος µόνο ευκαιριακά η τάξη ξαναασχολούταν µε την 
ορθογραφία. 
Αυτή η προσέγγιση οδηγούσε σε αρκετές περιπτώσεις στο να έχουµε µαθητές που, ενώ 
διάβαζαν την ορθογραφία και δεν έκαναν λάθη κατά τη διάρκεια του «Γράφω και 
µαθαίνω», όταν έγραφαν «Σκέφτοµαι και Γράφω», αυτό ήταν γεµάτο ορθογραφικά λάθη. 
Αυτό γιατί η ορθογραφία αντιµετωπιζόταν αποσπασµατικά, ξεκοµµένη από τις 
πραγµατικές περιστάσεις, και βασιζόταν στη «φωτογραφική» µνήµη των µαθητών και 
στην επανάληψη. 
Στα νέα βιβλία του γλωσσικού µαθήµατος κυριαρχεί η προσπάθεια νοηµατοδότησης της 
ορθογραφίας. Προσπαθούµε να µάθουµε στα παιδιά τους µηχανισµούς που εξηγούν την 
σωστή γραφή µιας λέξης. Πώς; 

• Με τη βοήθεια της ετυµολογίας,  
• της παραγωγής,  
• της σύνθεσης και 
•  των οικογενειών λέξεων 
τα µαθαίνουµε να προσεγγίζουν τη θεµατική ορθογραφία και µε τη βοήθεια της 
γραµµατικής να ελέγχουν την καταληκτική.  
Τα βιβλία περιλαµβάνουν λεξιλογικές-ορθογραφικές ασκήσεις που είναι 
προσανατολισµένες σε αυτό τον σκοπό. Μαθαίνουν τα παιδιά:                                         
 �τις προθέσεις,  
�τα προθήµατα και τα επιθήµατα  
� τις οικογένειες λέξεων (ενδεικτικά Ε΄ τάξη, Βιβλίο Μαθητή, α΄τεύχος, σελ. 14, 27, 
30, 34, 74),  
�δύσκολες περιπτώσεις καταληκτικής ορθογραφίας, όπως αυτή της κατάληξης /-iste/ 
(Ε΄ τάξη, Βιβλίο Μαθητή, β΄τεύχος, σελ. 81). 
Επιπλέον, κάνουµε ορθογραφία µε κάθε ευκαιρία, είτε είναι παραγωγή γραπτού 
κειµένου είτε είναι µια άσκηση γραµµατικής.  
Αυτό σηµαίνει πως στα γραπτά των παιδιών : 

• οµαδοποιούµε τα λάθη τους και τα δουλεύουµε, 
π.χ. τα εξηγούµε στον πίνακα, κατασκευάζουµε κειµενάκια µε αυτά. 

Στη συνέχεια µπορούµε να τα υπαγορεύσουµε, να τα γράψουµε µε σκόπιµα λάθη 
στον πίνακα, να µοιράσουµε δικά µας κείµενα που θα πρέπει τα παιδιά να 
διορθώσουν κτλ. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και σε µια άσκηση µε γραµµατικό 
πρωτεύοντα στόχο. Ελέγχουµε την πορεία της άσκησης από ορθογραφική 
(καταληκτική) άποψη και επανερχόµαστε όταν χρειαστεί. 
Με άλλα λόγια, τα λάθη των παιδιών της τάξης µας αποτελούν µια ορθογραφική 
«ύλη» µε την οποία πρέπει να ασχοληθούµε. 
 
Ιδέες για ορθογραφικές δραστηριότητες 
• Μια ιδέα, που ήδη εφαρµόζουν κάποιοι συνάδελφοι, είναι το «κουτί των 

λέξεων της ενότητας», βάσει των οποίων κάνουν και την επανάληψή τους στο 
τέλος. ∆ηλαδή έχουν ένα κουτί µέσα στο οποίο ρίχνουν χαρτάκια µε τις πλέον 
ενδιαφέρουσες, για την τάξη τους, λέξεις, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα 
και ένα θεµατικό λεξιλόγιο της ενότητας.  

• Επίσης, µπορούµε να φτιάξουµε τη «Γωνιά της Ορθογραφίας», δηλαδή µια 
γωνιά της τάξης όπου θα υπάρχουν λεξικά, παιχνίδια µε λέξεις (σκραµπλ 



κτλ.) και ένα ταµπλό που θα γράφουµε ανά ενότητα τις λέξεις που µας 
ενδιαφέρουν ορθογραφικά – σηµασιολογικά. Μια ιδέα θα ήταν να 
σχηµατίσουν µε όσες περισσότερες από αυτές ένα ατοµικό ή οµαδικό κείµενο 
που µπορεί να λειτουργήσει ως ορθογραφική επανάληψη της ενότητας. 
�Εξίσου σηµαντική είναι και η ώρα της διόρθωσης. Η εναλλαγή των τρόπων 
(ετεροδιόρθωση, αυτοδιόρθωση, οµαδική, διαγωνισµός διόρθωσης κτλ.) 
διασφαλίζει τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των µαθητών, καλλιεργεί τις 
ικανότητές τους στη διόρθωση και δυναµώνει την ορθογραφική τους 
δεξιότητα. 

Το πιο σηµαντικό στον τοµέα αυτό είναι να τους καλλιεργήσουµε την πεποίθηση πως 
µπορούν να διορθώσουν µόνοι τους το γραπτό τους, πως η ορθογραφία δεν είναι µια 
χαώδης κατάσταση αλλά ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες και ρυθµίζεται µε βάση 
τη λογική, άρα µπορούν να την κατανοήσουν και να τη µάθουν. Αυτό βοηθάει 
ιδιαίτερα τους µαθητές µε δυσκολίες.  

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως: 
• Κάνουµε ορθογραφία κάθε µέρα ουσιαστικά σε όλο το δίωρο. Απλώς αυτό γίνεται µε 
διάφορες µορφές και όχι µονοδιάστατα, όπως γινόταν µέχρι σήµερα. 
• ∆ε βάζουµε ορθογραφία για το σπίτι µε την παλιά έννοια, αλλά ωθούµε τα παιδιά να 
δουλέψουν στο σπίτι µε πιο δηµιουργικές µορφές – π.χ. βρες στο λεξικό σου την 
οικογένεια της λέξης και φτιάξε προτάσεις ή κειµενάκι µ’ αυτές. 
• ∆ιδάσκουµε τις καινούριες (άγνωστες) λέξεις µέσα σε κείµενο, για να γίνει κατανοητή 
η σηµασία τους από τα συµφραζόµενα. Έτσι, διευκολύνεται η ορθογραφική µάθηση, 
εφόσον η σηµασία εξασφαλίζει τη σύνδεση µε την οικογένεια λέξεων. 
• Συνήθως χρησιµοποιούµε ενιαίο τετράδιο για τις γλωσσικές ασκήσεις µπορούµε να 
έχουµε ξεχωριστό τετράδιο λεξιλογίου–ορθογραφίας, όπου θα δουλεύουµε µε 
οικογένειες λέξεων και θα συγκεντρώνουµε το θεµατικό λεξιλόγιο ανά ενότητα. 
• Χρησιµοποιούµε εναλλακτικές µορφές ορθογραφικών ασκήσεων, όπως: σκραµπλ, 
παιχνιδόλεξα, διαγωνισµούς ορθογραφίας κτλ. 
Η ορθογραφία µπορεί να αποκτήσει νόηµα, εφόσον καλλιεργείται στο µαθητή η κριτική 
σκέψη και η πεποίθηση πως έχει την ικανότητα να ελέγξει µε λογικό τρόπο το κείµενό 
του.  

 



∆ΕΙΓΜΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε’ ΤΑΞΗΣ,ΕΝΟΤΗΤΑ   15,ΣΕΛ.47 

 ∆είγµα µαθητή 
 
Χρησιµοποιείστε τους κάδους ανακύκλωσης. 
Χαρείστε αγάπη στα παιδιά.Ζητείστε προϊόντα Unicef. 
Γυµναστήτε στο πάρκο της γειτονιάς σας! 
Αναζητείστε υγιεινές τροφές!Προτιµείστε σπιτικές λιχουδιές! 
Χαρίτε τις διακοπές σας στο όµορφο νησί µας. 
Λίστε τα οικονοµικά σας προβλήµατα παίρνοντας δάνειο από την τράπεζά µας. 
Κινηθήτε έξυπνα και απαλλαγήτε από τις έγνοιες. 

Για τη διόρθωση των λαθών οι µαθητές παραπέµπονται στην Ενότητα 11(σελ.80-81) στο 
Β.Μ.  

� Προστακτική  Αορίστου   

Ενδεικτικές δραστηριότητες  αξιοποίησης των λαθών 

• Εντοπισµός παθητικών ρηµάτων σε προηγούµενα κείµενα και µετατροπή 
στην Προστακτική Αορίστου 

• ∆ηµιουργία σύντοµου κειµένου (κατευθυντικού λόγου) µε ρήµατα στην 
Προστακτική Αορίστου 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 10,ΣΕΛ.80 



 ∆είγµα µαθητή 
 
O 15χρονος ΜιχάληςΑ. και η 12χρονη Μαρία-Αριάδνη Μ. αποφάσισαν να 
πάρουν µέρος στο διαγονισµό φωτογραφίας µε θέµα «το κράνος αξήζει,η ζωή δε 
γιρίζει» που διοργάνοσε το Σωµατίο «Αντιµετόπιση Παιδικού Τραύµατος» σε 
συνεργασία µε το Υπουργίο Παιδείας ,και τελικά κέρδισαν το πρώτο βραβείο. 

 
Προτεινόµενες ορθογραφικές δραστηριότητες για «αξιοποίηση» των λαθών 
Οµαδοποίηση των λαθών και διαχωρισµός σε 2 κατηγορίες: 
1.Λέξεις που έχουν λάθος στο λεξικό µόρφηµα δηλαδή στο θέµα της λέξης 
2.Λέξεις που έχουν λάθος στο γραµµατικό µόρφηµα δηλαδή στην κατάληξη 



�Για την πρώτη περίπτωση βοηθούµε τους µαθητές δίνοντας δραστηριότητες 
παραγωγής λεξιλογίου (οικογένειες λέξεων ,ετυµολογία κ.τ.λ.)ενώ για τη δεύτερη 
ξαναθυµίζουµε τη Γραµµατική. 

Λάθη στο λεξικό µόρφηµα Λάθη στο γραµµατικό µόρφηµα 

διαγονισμό αξήζει 

γιρίζει Σωματίο 

 Υπουργίο 

α)Για την διόρθωση των λαθών της 1ης στήλης οι µαθητές παραπέµπονται στο λεξικό τους 
και καταγράφουν οικογένειες λέξεων: 

� ∆ιαγωνισµός –διαγωνίζοµαι,διαγώνισµα κ.τ.λ. 
� Γυρίζω –γύρος,γύρισµα κ.τ.λ. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιοποίησης του λεξιλογίου 

Με τις παραπάνω λέξεις: 

• γράφουν προτάσεις,τίτλους,σύντοµα χρηστικά κείµενα ,κ.τ.λ. 
• τις βάζουν σε κρυπτόλεξο ,δηµιουργούν ακροστιχίδες, σταυρόλεξα ,κ.τ.λ. 

β)Για τη διόρθωση των λαθών της 2ης στήλης οι µαθητές παραπέµπονται στους 
ορθογραφικούς κανόνες που υπάρχουν στα κείµενα 

� Αξίζω :ρήµατα σε –ίζω 
� Σωµατείο,υπουργείο:επιθήµατα-παραγωγή ονοµάτων που δηλώνουν τόπο 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες Γραµµατικής 

• Εντοπίζουν ρήµατα σε –ίζω  και τα καταγράφουν  
• Καταγράφουν µια σύντοµη ιστορία χρησιµοποιώντας τα συγκεκριµένα ρήµατα 

κ.τ.λ. 
• ∆ηµιουργούν ονόµατα που δηλώνουν τόπο µέσα από ουσιαστικά όπως:µέταλλο-

µεταλλείο,φάρµακο-φαρµακείο κ.ά. 



31 Άλλες δραστηριότητες για την ορθογραφία γενικά 
Για να γίνουν έµπειροι αναγνώστες και επαρκείς ορθογραφικά, οι µαθητές που 
χειρίζονται αλφαβητικές γλώσσες όπως είναι η ελληνική πρέπει να µάθουν τις 
αντιστοιχίες φθόγγων και γραµµάτων στη γλώσσα τους.  
Στις απλές ορθογραφικές περιπτώσεις ένας φθόγγος αντιστοιχεί σε ένα γράµµα. 
Στις δύσκολες ορθογραφικές περιπτώσεις ένας φθόγγος αντιστοιχεί σε περισσότερα από 
ένα γράµµατα (οι φθόγγοι /ο/, /i/ και /e/) ή περισσότεροι από ένας φθόγγοι (οι φθόγγοι /i/, 
/f/ και /v/) αντιστοιχούν σε ένα και µοναδικό γράµµα (το υ).  
Στα ελληνικά, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση πολλαπλής αντιστοιχίας φθόγγου – 
γράµµατος είναι ο φθόγγος /i/ που µπορεί να γραφεί µε έξι διαφορετικούς τρόπους: ως ι  
στο παιδί, ως η στο ήρωας , ως οι στο οικοδόµοι, ως ει στο εικόνα, ως υ στο στάχυ και ως 
υι στο υιοθεσία. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί ίσως την πηγή των µεγαλύτερων 
ορθογραφικών προβληµάτων στο σχολείο. 
H ορθογραφική απόδοση αυτών των φθόγγων εξαρτάται από τη θέση που έχουν στη 
λέξη: 

- αν βρίσκονται στη ρίζα της λέξης, ακολουθούνται οι κανόνες της 
ιστορικής ορθογραφίας (π.χ. ο φθόγγος /i/ στη λέξη «υδρατµός» γράφεται 
µε υ επειδή παράγεται από τη λέξη της αρχαίας ελληνικής «ύδωρ») 

- αν βρίσκονται στην κατάληξη της λέξης, αποδίδονται ορθογραφικά µε 
βάση τα χαρακτηριστικά του γραµµατικού τύπου στον οποίο ανήκει αυτή 
η λέξη (αν πρόκειται να γράψουµε την κατάληξη ενός ουδετέρου σε /i/, 
τότε θα χρησιµοποιήσουµε το γράµµα ι, ενώ αν γράψουµε την κατάληξη 
ενός θηλυκού σε /i/, τότε θα χρησιµοποιήσουµε το η).  

Γι’ αυτό, η τυπική γνώση της γραµµατικής ή ακόµα καλύτερα η γραµµατική επίγνωση 
που διαθέτουν οι µαθητές, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό, και τις ορθογραφικές τους 
επιδόσεις.  
Εξαιτίας του σηµαντικότατου ρόλου της γραµµατικής στην ορθογραφία, πολλές από τις 
δραστηριότητες που προτείνονται στη γραµµατική θα µπορούσαν να είναι και 
ορθογραφικές. Έτσι, µια άσκηση όπου π.χ. ελέγχεται η γνώση των µαθητών πάνω την 
συµφωνία υποκειµένου – κατηγορουµένου είναι ταυτόχρονα γραµµατική και 
ορθογραφική. 
Τα σχολικά βιβλία περιλαµβάνουν λεξιλογικές-ορθογραφικές ασκήσεις που είναι 
προσανατολισµένες σε αυτό τον σκοπό. Μαθαίνουν στα παιδιά τις προθέσεις, τα 
προθήµατα – επιθήµατα και τις λέξεις της αρχαίας ελληνικής που λειτουργούν ως 
«γεννήτριες» λέξεων στη νέα ελληνική, τους µαθαίνουν τις οικογένειες λέξεων 
(ενδεικτικά Ε΄  τάξη, Βιβλίο Μαθητή, α΄ τεύχος, σελ. 14, 27, 30, 34, 74), τους οδηγούν 
σε εξέταση δύσκολων περιπτώσεων καταληκτικής ορθογραφίας, όπως αυτή της 
κατάληξης /-ιστε/ (Ε΄  τάξη, Βιβλίο Μαθητή, β΄ τεύχος, σελ. 81). 
Σε κάθε ενότητα, λοιπόν, υπάρχουν ασκήσεις ορθογραφίας αλλά αυτή δεν είναι η µόνη 
µας σχετική δραστηριότητα.  

� Κάνουµε ορθογραφία µε κάθε ευκαιρία, είτε είναι παραγωγή γραπτού 
κειµένου είτε είναι µια άσκηση γραµµατικής. Αυτό σηµαίνει πως στα 
γραπτά των παιδιών οµαδοποιούµε τα λάθη τους και τα δουλεύουµε, π.χ. 
τα εξηγούµε στον πίνακα, κατασκευάζουµε κειµενάκια µε αυτά. Στη 
συνέχεια µπορούµε να τα υπαγορεύσουµε, να τα γράψουµε µε σκόπιµα 
λάθη στον πίνακα, να µοιράσουµε δικά µας κείµενα που θα πρέπει τα 



παιδιά να διορθώσουν κτλ. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και σε µια άσκηση 
µε γραµµατικό πρωτεύοντα στόχο. Ελέγχουµε την πορεία της άσκησης 
από ορθογραφική (καταληκτική) άποψη και επανερχόµαστε όταν 
χρειαστεί .  

� Τα λάθη των παιδιών της τάξης µας αποτελούν την ορθογραφική «ύλη» 
µε την οποία πρέπει να ασχοληθούµε. Μια ιδέα, είναι το «κουτί των 
λέξεων της ενότητας», βάσει των οποίων κάνουν και την επανάληψή τους 
στο τέλος. ∆ηλαδή έχουν ένα κουτί µέσα στο οποίο ρίχνουν χαρτάκια µε 
τις πλέον ενδιαφέρουσες, για την τάξη τους, λέξεις, οι οποίες αποτελούν 
ταυτόχρονα και ένα θεµατικό λεξιλόγιο της ενότητας. 

� Επίσης, µπορούµε να φτιάξουµε τη «Γωνιά της Ορθογραφίας», δηλαδή 
µια γωνιά της τάξης όπου θα υπάρχουν λεξικά, παιχνίδια µε λέξεις 
(σκραµπλ κτλ.) και ένα ταµπλό που θα γράφουµε ανά ενότητα τις λέξεις 
που µας ενδιαφέρουν ορθογραφικά – σηµασιολογικά. Μια ιδέα θα ήταν να 
σχηµατίσουν µε όσες περισσότερες από αυτές ένα ατοµικό ή οµαδικό 
κείµενο που µπορεί να λειτουργήσει ως ορθογραφική επανάληψη της 
ενότητας. 

�  Εξίσου σηµαντική είναι και η ώρα της διόρθωσης. Η εναλλαγή των 
τρόπων (ετεροδιόρθωση, αυτοδιόρθωση, οµαδική, διαγωνισµός 
διόρθωσης κτλ.) διασφαλίζει τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 
µαθητών, καλλιεργεί τις ικανότητές τους στη διόρθωση και δυναµώνει την 
ορθογραφική τους δεξιότητα. Το πιο σηµαντικό στον τοµέα αυτό είναι να 
τους καλλιεργήσουµε την πεποίθηση πως µπορούν να διορθώσουν µόνοι 
τους το γραπτό τους, πως η ορθογραφία δεν είναι µια χαώδης κατάσταση 
αλλά ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες και ρυθµίζεται µε βάση τη 
λογική, άρα µπορούν να την κατανοήσουν και να τη µάθουν. Αυτό 
βοηθάει ιδιαίτερα τους µαθητές µε δυσκολίες.  

� Τέλος  η αξιοποίηση του λεξικού τόσο κατά τη διαδικασία σύνθεσης και 
γραπτού λόγου από τον µαθητή, καθώς και κατά την αξιολόγηση του 
γραπτού του µαθητή από τον ίδιον πρέπει να  θεωρείται ιδιαίτερα  
σηµαντική. 
Ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης του Εικονογραφηµένου Λεξικού, τάξεων 
Α΄, Β΄ & Γ΄ 
Στο βιβλίο δασκάλου του εγχειριδίου της Α΄ (σ.24) υποδεικνύονται   
τρόποι αξιοποίησης του εικονογραφηµένου λεξικού, οι οποίοι, φυσικά,  
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε µεγαλύτερες τάξεις και οι οποίοι δεν 
εξαντλούν τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια που είναι πιθανό να  
βασιστούν στο λεξικό. 

� Καταγραφή των δύσκολων λέξεων σε ευρετήριο µε τη βοήθεια του 
λεξικού και ανάρτηση στην τάξη χαρτονιών µε τις λέξεις αυτές 

� Αναζήτηση της βοήθειας του λεξικού κάθε φορά που 
χρησιµοποιείται ή συναντάται λέξη αµφίβολης (για τους µαθητές) 
ορθογραφίας ή που γίνεται ορθογραφικό λάθος. 

 



Ενδεικτικό λήµµα από το εικονογραφηµένο
λεξικό των τάξεων α΄, β΄& γ΄

• αδειάζω ρήµα

(άδειασα, θα αδειάσω)

� Όταν αδειάζω κάτι, βγάζω από µέσα του ό,τι υπάρχει.

� Η Χιονάτη άδειασε το σκουπιδοτενεκέ που ήταν
γεµάτος χαρτιά. ���� Το άδειασµα ήταν µέχρι τώρα
δουλειά των νάνων.

� γεµίζω α-δειά-ζω

[εικόνα της Χιονάτης που
αδειάζει καλάθι µε χαρτιά]

 
Ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης του Ορθογραφικού-ερµηνευτικού Λεξικού 
τάξεων ∆΄, Ε΄ & Στ΄ 

� Συνειδητοποίηση της µορφολογίας των λέξεων (θέµα,  συνθετικά, 
καταλήξεις κ.λπ.) 

� Συνειδητοποίηση των µηχανισµών σύνθεσης και παραγωγής 
�  ∆ιδασκαλία ορθογραφίας, ιδιαίτερα µέσα από τους µηχανισµούς 

σύνθεσης και παραγωγής, καθώς και της προέλευσης (ετυµολογίας) των 
λέξεων 

Ενδεικτικό λήµµα από το ορθογραφικό-
ερµηνευτικό λεξικό των τάξεων δ΄, ε΄& στ΄

Aντ. : Κρύβω, 
σκεπάζω (2)

Οικογ. Λέξ. : 
ανακάλυψη

1.Βρίσκω ποιος και κάνω
γνωστό κάτι που ήταν
άγνωστο ως τώρα. � Ο
Χριστόφορος Κολόµβος
ανακάλυψε την Αµερική το
1492.

2. φανερώνω, αποκαλύπτω: �
Η αστυνοµία ανακάλυψε ποιος
έκλεψε το αυτοκίνητο. �
Ανακάλυψε ότι τελικά ήταν
άλλος ο ένοχος της κλοπής.

ανακαλύπτω

(Ρήµα, Ρ2)

(α-να-κα-λύ-πτω)

Αορ. ανακάλυψα, 
παθ. Αορ. 
ανακαλύφθηκα, παθ. 
Μτχ. ανακαλυµµένος

[ανα-καλύπτω < λογ. 
ανακαλύπτω < αρχ. 
ανα+καλύπτω

 
Στην Α΄ τάξη η τελευταία άσκηση αποτελεί την Ορθογραφία. Τα παιδιά αρχίζουν να 
γράφουν την Ορθογραφία από τη στιγµή που µπορούν να συνθέσουν τις πρώτες 



λέξεις µε στοιχεία που έχουν µάθει (T.E. 1o τχ.,σελ.29). Πρέπει να αντιγράφεται µια 
φορά στην τάξη και να ελέγχεται από τον εκπαιδευτικό. 
Η διόρθωση της Ορθογραφίας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διδασκαλίας  
Κατά την διόρθωση της Ορθογραφίας: 
• Αποφεύγουµε να επισηµάνουµε το λανθασµένο γράµµα 
• Παρακινούµε το παιδί να σκεφτεί πού µπορεί να έχει κάνει το λάθος 
• Επιτρέπουµε στους µαθητές να κάνουν χρήση: 
�πινάκων µε ορθογραφικά δύσκολες λέξεις(και, έχει, είναι κ.ά.) 
� εικονογραφηµένου λεξικού Α’,Β’,Γ’ ∆ηµοτικού (συγγράφεται) 

�  ∆ιδάσκουµε τις καινούριες (άγνωστες) λέξεις µέσα σε κείµενο, για να 
γίνει κατανοητή η σηµασία τους από τα συµφραζόµενα. Έτσι, 
διευκολύνεται η ορθογραφική µάθηση, εφόσον η σηµασία εξασφαλίζει τη 
σύνδεση µε την οικογένεια λέξεων.  

� Συνήθως χρησιµοποιούµε ενιαίο τετράδιο για τις γλωσσικές ασκήσεις. 
Μπορούµε  να έχουµε ξεχωριστό τετράδιο λεξιλογίου–ορθογραφίας, όπου 
θα δουλεύουµε µε οικογένειες λέξεων και θα συγκεντρώνουµε το 
θεµατικό λεξιλόγιο ανά ενότητα .  

Η ορθογραφία µπορεί να αποκτήσει νόηµα, εφόσον καλλιεργείται στο µαθητή 
η κριτική σκέψη και η πεποίθηση πως έχει την ικανότητα να ελέγξει µε 
λογικό τρόπο το κείµενό του.  
Ο στόχος µας δεν είναι να διορθώνουµε εµείς τα λάθη των παιδιών αλλά να 
τα βοηθάµε να τα δουν µόνα τους και να τα αξιοποιούµε για να τα 
επεξεργαστούµε. Μια άσκηση γραµµατικής ή µια άσκηση παραγωγής λόγου 
είναι µια ευκαιρία να καταγράψουµε τις ορθογραφικές αδυναµίες της τάξης 
µας και να τις δουλέψουµε. Π.χ., αν κάνουµε µετατροπή ενός κειµένου από το 
παρόν στο παρελθόν και ζητάµε τη µεταφορά των ρηµάτων στον αόριστο και 
βλέπουµε ότι η τάξη µας έχει ορθογραφικό πρόβληµα στις καταλήξεις σε –
ησα, επωφελούµαστε από αυτό και θυµίζουµε την καταληκτική ορθογραφία 
του αορίστου. Υπενθυµίζουµε πως τα εργαλεία µας για να διδάξουµε την 
ορθογραφία είναι η ετυµολογία και οι οικογένειες λέξεων για το θεµατικό 
κοµµάτι και η γραµµατική για την καταληκτική ορθογραφία. 

� Συνοπτικά 
Προτεινόµενες ορθογραφικές δραστηριότητες: 

• Να συµπληρώσουν γράµµατα που λείπουν σε λέξεις 
• Να συµπληρώσουν λέξεις που λείπουν σε κείµενο 
• Να συµπληρώσουν λέξεις που λείπουν σε προτάσεις επιλέγοντας κάθε φορά, 

από διαφορετικές προτεινόµενες, τη σωστή  
• Να υπογραµµίσουν µέσα σε κείµενο ή σε προτάσεις λέξεις µε µια 

συγκεκριµένη ορθογραφική απόδοση (π.χ. ουσιαστικά και επίθετα που 
λήγουν σε –οι) 

• Να χρησιµοποιήσουν σωστά τα σηµεία στίξης σε προτάσεις ή σε κείµενο 
• Να φτιάξουν λίστες µε λέξεις που τους δυσκόλεψαν πολύ στην ορθογραφία 

και τις έκαναν πολλές φορές λάθος  
• Να λύσουν ένα σταυρόλεξο ή ένα κρυπτόλεξο 
• Να κάνουν παιχνίδια µε τις λέξεις (π.χ. ακροστιχίδες, αναγραµµατισµούς) 



• Να εξηγήσουν την ορθογραφία των λέξεων συνδέοντάς την µε την 
ετυµολογία και τη γραµµατική 

∆ραστηριότητες αυξηµένης δυσκολίας όπως: 
• Να γράψουν άγνωστη ορθογραφία 
• Να κάνουν οµαδοποίηση λαθών και διόρθωση στον πίνακα µε τη συµµετοχή όλης 

της τάξης 
• Να διορθώσουν µόνοι τους το γραπτό τους 
• Να διορθώσουν το γραπτό κάποιου άλλου 
• Να εξηγήσουν γιατί είναι λανθασµένες ορθογραφικά οι λέξεις που διορθώνουν. 

 
4 Σχέδια µαθήµατος 
150 
Με στόχο την κατάκτηση του φωνήµατος ΟΥ από τους µαθητές δηµιουργούµε µία 
ιστορία και οργανώνουµε δραστηριότητες µε τη βοήθεια καρτών και την ενεργητική 
συµµετοχή των µαθητών. Οι δραστηριότητες είναι έτσι δοµηµένες ώστε να επιτρέπουν 
την εναλλαγή διάφορων µορφών λόγου και να δίνουν ερεθίσµατα για δηµιουργική 
έκφραση. Η επιλογή συγγραφής ενός κειµένου για την πρώτη ανάγνωση και γραφή έγινε 
για να υπάρξει µία ιστορία αρκούντως ενδιαφέρουσα, αν και είναι γνωστό ότι για κάτι 
τέτοιο απαιτούνται πολλές ικανότητες. Έχει ιδιαίτερη σηµασία ότι το κάθε κείµενο που 
θα χρησιµοποιήσουµε: 
1) να έχει ενδιαφέρον, έτσι ώστε τα παιδιά να θέλουν να το διαβάσουν, 
2) να είναι κατανοητό ώστε να το καταλάβουν (οι εικόνες βοηθούν), 
3) να είναι γραµµένο στο ύφος που έχουν συνηθίσει να χρησιµοποιούν, 
4) να είναι διδακτικό ώστε να διδάσκονται από αυτό, 
5) να καλλιεργεί την ικανότητα των παιδιών στην αναγνώριση των λέξεων, 
και 
6) να συµβάλλει στην κατανόηση ότι η ανάγνωση δεν είναι απλά µια διαδικασία 
αναγνώρισης λέξεων αλλά και µια δραστηριότητα δηµιουργίας και επικοινωνίας νέων 
ιδεών. 
Η γλώσσα προσεγγίζεται λειτουργικά, µε την έννοια ότι η πορεία διδασκαλίας ξεκινά 
από το ολοκληρωµένο κείµενο, το µόνο που ουσιαστικά έχει νόηµα για το παιδί, προς τις 
µικρότερες µονάδες που το απαρτίζουν (θεωρία της γλώσσας ως όλου). 
 
α) Εισαγωγικά σχόλια: 
Γλώσσα Α΄∆ηµοτικού: Βιβλίο του ∆ασκάλου (σελ.29) 
Θεµατική ενότητα Α4 (µε 7 υποενότητες) 
 
Λεξικογραµµατικός στόχος: Γραφή, αναγνώριση και ενσυνείδητη επεξεργασία των 
φθόγγων-γραµµάτων ΟΥ, Β, Ω, ∆, Φ, Ξ, Ψ (όλα τα άλλα γράµµατα της αλφαβήτας έχουν 
διδαχθεί στις προηγούµενες ενότητες) 
 
Επικοινωνιακοί στόχοι 
1) Ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας 
2) Εξοικείωση µε λόγο των παραµυθιών 
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3) Εξοικείωση µε κειµενικά είδη: ευχετήριες κάρτες, οδηγίες κατασκευής 
4) Χρήση λεξιλογίου σχετικά µε τον καιρό 
5) Έκφραση συναισθηµάτων 
6) Πρώτη επαφή µε τη διάκριση πεζού, περιγραφικού, εικονογραφηµένου κειµένου 
 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΟΥ ∆ΙΨΗΦΟΥ ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ ΟΥ. 
ΣΤΟΧΟΙ: 
Γνωστικοί: 
1) Να µάθουν το δίψηφο ΟΥ, να το αναγνωρίζουν, να το διαβάζουν, να το γράφουν, να 
το κατακτήσουν φωνολογικά και γραφηµικά 
2) Να γνωρίσουν ότι το δίψηφο φωνήεν ΟΥ αναπαριστά έναν ήχο (φώνηµα) της 
προφορικής γλώσσας 
3)Να βρίσκουν λέξεις µε ΟΥ 
4) Να διαβάζουν και να γράφουν τις συλλαβές µε ΟΥ. 
5) Να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο µέσω του διαλόγου 
6) Να καλλιεργήσουν την αναγνωστική τους ικανότητα. 
 
Συναισθηµατικοί: 
1) Να βιώσουν µε χαλαρό και ευχάριστο τρόπο την εκµάθηση του ΟΥ µε ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 
2) Να εκφράσουν συναισθήµατα χαράς, ικανοποίησης, λύπης, στεναχώριας, 
απογοήτευσης όπως αυτά προκύπτουν µέσα από το παραµύθι, βάζοντας τον εαυτό τους 
στη θέση των ηρώων της ιστορίας µας (ενσυναίσθηση) 
 
Ψυχοκινητικοί: 
1) Να αναπτύξουν τη φαντασία τους και τη δηµιουργική τους σκέψη. 
2)Να καλλιεργήσουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητες. 
3)Να εκτελούν διάφορες κινήσεις συντονίζοντας τα µέρη του σώµατός τους. 
4) Να αποδώσουν το δίψηφο φωνήεν µε κινητικές και µουσικοκινητικές δραστηριότητες, 
ώστε να µπορούν και γραφοκινητικά να το εµπεδώσουν σωστά, αφού αρκετά παιδιά 
µπερδεύουν τη σειρά των δύο γραµµάτων. 
 
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: 
Καρτέλες µε λέξεις και εικόνες σχετικές µε την ιστορία, βιβλία και φωτογραφίες τρένου, 
περιοδικά, κασετόφωνο, κασέτες, µουσικά αυτοσχέδια όργανα, χαρτόνια για τη 
δηµιουργία του τρένου, κόλλες και µαρκαδόροι, χρήση Η/Υ, power point. 
 
ΑΦΟΡΜΗΣΗ: 
1) ∆ιέγερση της προσοχής του παιδιού 
Ο εκπαιδευτικός µπαίνει στην τάξη και λέει στα παιδιά ότι χρειάστηκε να ταξιδέψει µε 
τρένο το Σαββατοκύριακο. Τα ρωτάει αν: 
α) όλα τα παιδιά γνωρίζουν τι είναι το τρένο 
β) πώς είναι (περιγραφή – βαγόνια, µηχανή) 
γ) τι µεταφέρει (ανθρώπους, εµπορεύµατα, ζώα) 
και 



δ) αν έχουν ταξιδέψει ποτέ µε τρένο και πώς τους φάνηκε το ταξίδι. 
(Μπορεί να τους δείξει βιβλία γνώσεων ή φωτογραφίες σχετικά µε τρένα.) 
2) Ανάκληση των προηγούµενων στοιχείων ή δυνατοτήτων (αναγνώριση των 
φωνηµάτων ο και υ) 
Στη συνέχεια ζητάει από τα παιδιά να σηκωθούν και να σχηµατίσουν ένα τρενάκι στην 
τάξη, µπαίνοντας στη σειρά και πιάνοντας ο ένας τη µέση του µπροστινού του παιδιού. 
Τα αφήνει να κινηθούν και τους ζητά, αν ήδη δεν το κάνουν, να παράγουν και τους ήχους 
που κάνει το τρένο. Οι ζητούµενοι ήχοι που είναι πιθανό ότι θα ακουστούν είναι τσαφ–
τσουφ και του–του. Γράφει τους ήχους αυτούς στον πίνακα και χρωµατίζει το φθόγγο ΟΥ 
ζητώντας από τα παιδιά να µαντεύσουν το φθόγγο. 
γ) Πληροφόρηση του παιδιού για το στόχο µάθησης 
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να επιστρέψουν στη θέση τους γιατί ακολουθεί ένα 
παραµύθι µε ένα διαφορετικό τρένο. Τα ρωτά αν θέλουν να το ακούσουν. Μετά την 
καταφατική απάντηση (που ελπίζουµε ότι θα δώσουν τα παιδιά) ο εκπαιδευτικός αρχίζει 
την ανάγνωση της ιστορίας-παραµυθιού. 
Στον πίνακα βρίσκονται ήδη καρτέλες µε εικόνες και λέξεις σχετικές µε το παραµύθι. 
Ακόµη, µπορεί το παραµύθι να έχει τη µορφή βιβλίου εικονογραφηµένου ή να 
προβάλλεται ως power point, ώστε να µπορούν να βλέπουν όλα τα παιδιά ταυτόχρονα µε 
την ανάγνωση–διήγηση στοιχεία του κείµενου (επαναλαµβανόµενα µοτίβα) και 
εικονογράφηση. 
δ) Παρουσίαση του υλικού προς µάθηση 
Το τρενάκι ο Τσαφ Τσουφ 
Ήταν µια φορά ένα τρένο πολύ παράξενο και ιδιότροπο. Το όνοµά του ήταν Τσαφ και το 
επώνυµό του Τσουφ. Τα παιδιά το φώναζαν Τσαφ Τσουφ. Η παραξενιά του ήταν πως 
ήθελε να µεταφέρει µόνο όσους στο όνοµά τους είχαν τη φωνούλα ΟΥ, που ήταν η 
αγαπηµένη του, αφού την είχε στο επώνυµό του. 
Συµπαθούσε ιδιαίτερα το ΟΥ και για έναν ακόµη λόγο. Γιατί τη φωνούλα αυτή τη 
σχηµάτιζαν δύο γράµµατα και όχι ένα όπως τις περισσότερες άλλες. Θαύµαζε το Ο και 
το Υ, που, όταν βρίσκονταν µαζί, ήταν τόσο αχώριστα, που, για να το δείξουν, άφηναν 
τις φωνούλες τους και έκαναν µια άλλη, το ΟΥ. Κάθε φορά, λοιπόν, που ο Τσαφ Τσουφ 
έµπαινε σε ένα σταθµό φώναζε µε τη µηχανή του "Του τουου!!!" ( Ζητάµε από τα παιδιά 
να µιµηθούν τον ήχο της µηχανής του Τσαφ Τσουφ). 
Μια µέρα ο Τσαφ Τσουφ ξεκίνησε για ένα µεγάλο ταξίδι. Πρώτος σταθµός η 
Φρουτούπολη. «Του τουου!!» σφύριξε ο Τσαφ Τσουφ. Τα φρούτα µόλις τον είδαν 
άρχισαν να τραγουδούν: 
«Να τος ο Τσαφ Τσουφ! 
Η µηχανή του παφ και πουφ!» 
Όλα τα φρούτα µαζεύτηκαν στο σταθµό. Ήθελαν να ταξιδέψουν µε τον Τσαφ Τσουφ, να 
γνωρίσουν µέρη µακρινά. 
- Όχι, όχι όλα τα φρούτα, είπε ο Τσαφ Τσουφ. Μόνο αυτά που έχουν στο όνοµά τους τη 
φωνούλα ΟΥ, που είναι η αγαπηµένη µου!!! 
- Μα δεν ξέρουµε αυτή τη φωνούλα, ούτε κι αν υπάρχει στο όνοµά µας, είπαν τα φρούτα! 
- Μη φωνάζετε και µη σπρώχνεστε, γιατί θα γίνετε φρουτοσαλάτα είπε ο Τσαφ Τσουφ. 
Κάτι θα σκεφτούµε! 
(Ο εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά αν µπορούν να βοηθήσουν τα φρούτα, λέγοντας ποια 
µπορούν να ανέβουν στο τρένο. Τα παιδιά, µε τη βοήθεια εικόνων, ξεχωρίζουν τα 



φρούτα όπως καρπούζι, φράουλα, βατόµουρο, µούσµουλο, µούρα κ.ά. ή προσθέτουν κι 
άλλα που γνωρίζουν, άσχετα αν υπάρχει η ζωγραφιά τους.) 
- Σε ποιο βαγόνι να ανεβούµε; Ρωτάνε τα φρούτα που στο όνοµά τους υπάρχει το ΟΥ. 
- Στο πρώτο βαγόνι, απαντά ο Τσαφ Τσουφ! 
Όταν όλα τα φρούτα ανεβούν, το τρένο ξεκινάει και τα φρούτα τραγουδούν: 
«Φεύγει φεύγει ο Τσαφ Τσουφ! 
Η µηχανή του παφ και πουφ! 
Φεύγει πάει µακριά 
µε τα φρούτα συντροφιά!» 
(Στο δεύτερο σταθµό Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να συµπληρώνουν µόνα τους 
το παραµύθι, ειδικά τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα) 
∆εύτερος σταθµός, η Ζωούπολη. «Του τουου!!» σφύριξε ο Τσαφ Τσουφ, µπαίνοντας στο 
σταθµό της πόλης. Τα ζώα µόλις τον είδαν άρχισαν να τραγουδούν: 
«Να τος ο Τσαφ Τσουφ! 
Η µηχανή του παφ και πουφ!» 
Όλα τα ζώα µαζεύτηκαν στο σταθµό. Ήθελαν κι αυτά να ταξιδέψουν. 
- Όχι, όχι όλα τα ζώα, είπε ο Τσαφ Τσουφ. Μόνο αυτά που έχουν στο όνοµά τους τη 
φωνούλα ΟΥ, που είναι η αγαπηµένη µου!!! 
- Μα, δεν ξέρουµε αυτή τη φωνούλα ούτε κι αν υπάρχει στο όνοµά µας, είπαν τα ζώα! 
- Μη φωνάζετε και µη σπρώχνεστε, είπε ο Τσαφ Τσουφ και σκεφθείτε τι µπορούµε να 
κάνουµε. 
(Ο εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά αν µπορούν να βοηθήσουν τα ζώα µε ΟΥ να ανέβουν. 
Ποια ζώα µπορούν να ανέβουν; Αν τα παιδιά δυσκολεύονται, τους δείχνει καρτέλες για 
να ξεχωρίσουν αυτά που το όνοµά τους έχει ΟΥ, όπως γουρούνι, κουνέλι, αλεπού, 
κούκος, γαϊδούρι, πεταλούδα, κουκουβάγια, κουνούπι, πούµα κ.λ.π.) 
- Σε ποιο βαγόνι να ανέβουµε; Ρωτάνε τα ζωάκια µε ΟΥ στο όνοµά τους. 
- Στο δεύτερο βαγόνι, απαντά ο Τσαφ Τσουφ! 
Όταν όλα τα ζώα ανεβούν, το τρένο ξεκινάει και τα φρούτα και τα ζώα τραγουδούν: 
«Φεύγει φεύγει ο Τσαφ Τσουφ! 
Η µηχανή του παφ και πουφ! 
Φεύγει πάει µακριά 
µε φρούτα και ζώα συντροφιά!» 
Τρίτος σταθµός η Λουλουδούπολη. «Του τουου!» σφύριξε και πάλι ο Τσαφ Τσουφ. Τα 
λουλούδια µόλις τον είδαν άρχισαν να µοσχοβολούν και να τραγουδούν: 
«Να τος ο Τσαφ Τσουφ! 
Η µηχανή του παφ και πουφ!» 
Όλα τα λουλούδια µαζεύτηκαν στο σταθµό. Ήθελαν κι αυτά να ταξιδέψουν. 
- Όχι, όχι όλα τα λουλούδια, είπε ο Τσαφ Τσουφ. Μόνο αυτά που έχουν στο όνοµά τους 
τη φωνούλα ΟΥ, που είναι η αγαπηµένη µου!!! 
- Μα, δεν ξέρουµε αυτή τη φωνούλα ούτε κι αν υπάρχει στο όνοµά µας, είπαν τα 
λουλούδια! 
- Μη φωνάζετε και µη σπρώχνεστε, είπε ο Τσαφ Τσουφ και σκεφθείτε τι µπορούµε να 
κάνουµε. 
(Ο εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά αν µπορούν να βοηθήσουν τα λουλούδια µε ΟΥ να 
ανέβουν. Ποια λουλούδια µπορούν να ανέβουν; Αν τα παιδιά δυσκολεύονται τους δείχνει 



καρτέλες για να ξεχωρίσουν αυτά που το όνοµά τους έχει ΟΥ, όπως τουλίπα, ζουµπούλι, 
παπαρούνα, πετούνια κ.ά.) 
- Σε ποιο βαγόνι να ανέβουµε; ρωτάνε τα λουλούδια µε ΟΥ στο όνοµά τους. 
- Στο τρίτο βαγόνι, απαντά ο Τσαφ Τσουφ! 
Όταν όλα τα λουλούδια ανεβούν, το τρένο ξεκινάει και τα φρούτα, τα ζώα και τα 
λουλούδια τραγουδούν: 
«Φεύγει φεύγει ο Τσαφ Τσουφ! 
Η µηχανή του παφ και πουφ! 
Φεύγει πάει µακριά 
µε φρούτα, ζώα και λουλούδια συντροφιά!» 
Και ο Τσαφ Τσουφ συνέχισε το ταξίδι του µαζί µε τους φίλους του….. Τα παιδιά 
µπορούν να δώσουν το δικό τους τέλος στην ιστορία…. 
(Ανάλογα µε το ενδιαφέρον που θα δείξουν τα παιδιά µπορούµε να συνεχίσουµε το 
ταξίδι του τρένου µε στάση στην Παιχνιδούπολη, την Ψαρούπολη, στην 
Επαγγελµατούπολη και αλλού.) 
 
∆ραστηριότητες που βοηθούν στην επίτευξη των αρχικών µας 
στόχων. 
1. Για να βοηθήσουν τα παιδιά τον Τσαφ Τσουφ να αναγνωρίζει το ΟΥ, το σχηµατίζουν 
µε πλαστελίνη. Το “γράφουν” στον αέρα µε το δάχτυλό τους. Προσέχουµε τη σειρά µε 
την οποία θα τοποθετήσουν τα παιδιά τα γράµµατα ώστε να σχηµατίζετε το δίψηφο 
«ου». 
2. Ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα τις λέξεις των φρούτων/ζώων κλπ. µε ΟΥ. Καλεί τα 
παιδιά να τη βοηθήσουν να χρωµατίσει το ΟΥ. 
3. Στον πίνακα υπάρχουν επιλεγµένες εικόνες µε φρούτα, ζώα κλπ. µε και χωρίς ΟΥ. Η 
δασκάλα καλεί τα παιδιά να διαλέξουν τις εικόνες µε ΟΥ και να τις γράψουν µε λέξεις. 
4. Για να µπορέσει το τρενάκι να µάθει καλύτερα το ΟΥ, στην αυλή του σχολείου το 
γράφουµε σε πολύ µεγάλο µέγεθος και τα παιδιά σαν τρενάκι ακολουθούν τη φορά των 
γραµµάτων και περπατούν πάνω στο ΟΥ. Μπορούν να επαναλάβουν τη διαδροµή των 
γραµµάτων αυτή τη φορά κάνοντας κουτσό ή χοροπηδώντας. Ζητάµε από τα παιδιά να 
σκεφθούν πώς να αισθάνονται τα φρούτα, ζώα, λουλούδια, λαχανικά που δεν ανέβηκαν 
στο τρένο. Τους ρωτάµε αν ποτέ τα ίδια αισθάνθηκαν παρόµοια στη ζωή τους. 
Τέλος, ζητάµε να σκεφθούν ένα λόγο – επιχείρηµα για να πείσουν τον Τσαφ Τσουφ να τα 
πάρει και αυτά µαζί τους κι ας µην έχει το όνοµά τους το ΟΥ. 
 
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Μαθηµατικά: 
Πρόσθεση και αφαίρεση 
Στα µαθηµατικά, µε τη βοήθεια των εικόνων των φρούτων, των ζώων, των λουλουδιών 
και των λαχανικών, τα παιδιά εξασκούνται στην πρόσθεση και την αφαίρεση: πόσα 
φρούτα ανέβηκαν στο τρένο; Πόσα έµειναν στο σταθµό; Πόσα ήταν όλα; Ποιο βαγόνι 
είχε τα περισσότερα; 
 
Καλλιτεχνικά: 
Εικονογραφούν το παραµύθι, π.χ. βρίσκουν από περιοδικά εικόνες που αρχίζουν ή έχουν 
µέσα τους το ΟΥ και τις κολλούν σε χαρτόνι, σχηµατίζοντας ένα ακόµη βαγόνι του 



τρένου. Μπορούν να σκεφτούν µε αφορµή κάποιες από αυτές τις εικόνες το δικό τους 
παραµύθι. 
Βάζουν τη δική τους µουσική στα επαναλαµβανόµενα στιχάκια του παραµυθιού. 
Χωρίζονται σε οµάδες (φρούτα, ζώα, λουλούδια, λαχανικά) επιλέγουν ένα µουσικό 
όργανο η κάθε οµάδα και συνοδεύει το τραγούδι. 
∆ραµατοποίηση της ιστορίας από τα παιδιά, που θα ενισχύσει την επιθυµία τους για 
ατοµική ανάγνωση της ιστορίας. 
Τα παιδιά γράφουν µε παχιά γράµµατα το ΟΥ σε χαρτόνι και το διακοσµούν µε µικρά 
χρωµατιστά ΟΥ. Οι ζωγραφιές τους αυτές µπορούν να κοπούν και να γίνουν παζλ και το 
ένα παιδί να αναλάβει να συνθέσει τα κοµµάτια του παζλ του διπλανού του. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Το παιχνίδι του ΟΥ 
1. Χωρίζουµε την τάξη σε δύο ισοµερείς οµάδες. Σχεδιάζουν σε χρωµατιστό χαρτόνι (ή 
άσπρο που βάφουν) τα παιδιά της µιας οµάδας το Ο και τα παιδιά της άλλης οµάδα το Υ 
και το καρφιτσώνουν ή κολλούν µε χαρτοταινία επάνω τους. Τα παιδιά των δύο οµάδων 
είναι διασκορπισµένα στο χώρο της τάξης. Ο εκπαιδευτικός της τάξης βάζει να ακούσουν 
τραγούδια και τα παιδιά κινούνται στο χώρο στους ήχους της µουσικής (ο εκπαιδευτικός 
φροντίζει στα τραγούδια που ακούν τα παιδιά να γίνεται αναφορά στο ΟΥ, π.χ. η 
κουκουβάγια, ο κούκος, ο παππούς κ.ά.). Σταµατά σε διάφορα σηµεία το τραγούδι και 
τότε πρέπει ένα παιδί της µιας οµάδας του Ο να βρει ένα παιδί της άλλης οµάδας του Υ 
και µαζί να φωνάξουν «ου». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σωστό σχηµατισµό 
του «ου», και στη σωστή σειρά τοποθέτησης των Ο και Υ. 
2. Τα παιδιά σχηµατίζουν κύκλο και λένε «ου» µε διαφορετικούς τρόπους: χαρούµενα, 
θυµωµένα, άγρια, παραπονιάρικα, δυνατά, σιγανά, φοβισµένα, γελαστά κ.ά. 
3. Μιµούνται ήχους όπου ακούγεται το «ου», όπως τη φωνή του κούκου, της 
κουκουβάγιας, της αγελάδας, του λύκου, του δυνατού ανέµου, του φυσήµατος για το 
σβήσιµο των κεριών µιας τούρτας ή του ανάµµατος φωτιάς, του σουτ που διατάζει 
ησυχία κ.λ.π. 
4. Σε ζευγάρια τα παιδιά συζητούν, µε τη διαφορά πως έχουν στη διάθεσή τους µόνο το 
«ου». Τέλος, λένε το αγαπηµένο τους τραγούδι χρησιµοποιώντας πάλι µόνο τη συλλαβή 
«ου». 
10. Ζητάµε από τα παιδιά να βρουν λέξεις που έχουν µέσα τους δύο ΟΥ (όπως κουνούπι, 
κουλούρι, κουδούνι) ή λέξεις που τελειώνουν σε –ούλα, -ούλι. 
 
ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. ΓΡΑΦΗ ΛΙΣΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
Το λιοντάρι έχει γενέθλια σε δυο εβδοµάδες και σκέφτεται να καλέσει ένα ζευγάρι από 
όλα τα ζώα, µικρά και µεγάλα που ζουν στα δάση, στα λιβάδια, στις ζούγκλες, στα 
αγροκτήµατα. Η λιονταρίνα του λέει πως είναι πάρα πολλά και δεν µπορεί να ετοιµάσει 
τόσα πολλά φαγητά και γλυκά για να τα περιποιηθεί. Αποφασίζουν να καλέσουν µόνο 
όσα το όνοµά τους έχει ΟΥ. Ποια είναι αυτά; Μπορείτε να βοηθήσετε το λιοντάρι να 
βρει σε ποια ζώα πρέπει να στείλει προσκλήσεις; Από την παρακάτω λίστα µε τα 
ονόµατα των ζώων βρείτε αυτά που έχουν το «ου»στο όνοµά τους. Αφού τα βρείτε, 



γράψτε τα ονόµατα αυτά σε µια νέα λίστα, και ετοιµάστε µια πρόσκληση για να τη 
δώσουµε στον ταχυδρόµο των ζώων. 
(ακολουθεί ενδεικτική λίστα µε ονόµατα ζώων) 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΖΩΩΝ 
Ελάφι 
Αλεπού 
Λύκος 
Πεταλούδα 
Αρκούδα 
Αγελάδα 
Κούκος 
Ποντίκι 
Γουρούνι 
Άλογο 
Γαϊδούρι 
Μαϊµού 
Κουνούπι 
Χήνα 
Κουνελάκι 
Κουκουβάγια 
Καµήλα 
Βουβάλι 
Σκίουρος 
 
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Τα παιδιά διαβάζουν και βοηθούν το λιοντάρι να ζωγραφίσει τις 
προσκλήσεις των γενεθλίων του. 
Αλεπού, 
Έλα στο πάρτι µου, που θα γίνει στο δάσος σήµερα το µεσηµέρι 2 η ώρα. 
Σε περιµένω! 
Το λιοντάρι 
 
3. ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ 
Τα παιδιά, διαλέγουν ένα όνοµα ζώου µε ΟΥ, και ετοιµάζουν µια ευχετήρια κάρτα για τα 
γενέθλια του λιονταριού! (π.χ. 
Χρόνια πολλά λιοντάρι 
Ο κούκος) 
(Ορθογραφικά µας ενδιαφέρει µόνο η λέξη που περιέχει ου) 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
3. ΓΡΑΜΜΑ (δίνεται ως ανατροφοδότηση µετά την ολοκλήρωση της Α4 ενότητας) 
Σε ένα από τα ταξίδια του ο Τσαφ Τσουφ συνάντησε το ουράνιο τόξο. Ήθελε πολύ να 
παίξει και να συζητήσει µαζί του, αλλά το ουράνιο τόξο ήταν πολύ βιαστικό. Είχε 
ταξιδέψει σε πολλές γειτονιές της Ευρώπης. Πέρασε από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία την 
Τουρκία, την Ιταλία, την Αγγλία, την Ουκρανία, τη Γερµανία, την Ουγγαρία, την 
Ισπανία. 



(Ο εκπαιδευτικός ρωτά: ποιες από αυτές τις χώρες θα µπορούσαν να γίνουν φίλες µε τον 
Τσαφ Τσουφ και γιατί;) 
Το ουράνιο τόξο, λοιπόν, επειδή ήταν πολύ βιαστικό έδωσε στο φίλο µας το τρενάκι ένα 
γράµµα, όπου του έγραφε τι έκανε στο ταξίδι του στις γειτονιές της Ευρώπης. Θέλετε να 
διαβάσω τι έγραφε; 
Αγαπηµένοι µου φίλοι, 
Στο ταξίδι µου αυτό ταξίδεψα σε πολλά όµορφα µέρη φέρνοντας χαρά και γαλήνη στους 
ανθρώπους. Ταξίδεψα πάνω από δάση όπου συνάντησα αρκούδες, ελάφια, αλεπούδες, 
κουνάβια και σκιουράκια. Όποτε πεινούσα, έσκυβα στα περιβόλια και έβρισκα νόστιµα 
και ζουµερά φρούτα: φράουλες, µούσµουλα, µούρα και βατόµουρα. Άλλοτε έσπαγα και 
έτρωγα φουντούκια και καρύδια. Όταν ήθελα να παίξω, µάζευα κουκουνάρια και τα 
πετούσα ψηλά στον ουρανό ή έπαιζα κρυφτό µε τις πεταλούδες. Στις πόλεις και τα χωριά 
σταµατούσα στους φούρνους για να πάρω κουλούρι, σταφιδοκούλουρο και 
µουστοκούλουρα. Στους ανθισµένους κήπους ορµούσα µε λαχτάρα να µαζέψω χρώµα 
από τα πλουµιστά λουλούδια όπως τα ζουµπούλια, τις πετούνιες, τις τουλίπες, τις 
τριανταφυλλιές. Έπαιζα στις κούνιες, τις τσουλήθρες, το µονόζυγο µε τα παιδιά της 
γειτονιάς. Στη θάλασσα έπιασα κουβέντα µε τις σουπιές, τις κουτσοµούρες, τις 
τσούχτρες, τα µπαρµπούνια. Καθρεφτίστηκα στα νερά της σταµατώντας τη φουρτούνα. 
Χαιρέτησα τους ναυτικούς που προσπαθούσαν να µε ξεµπερδέψουν από τα δίχτυα τους, 
τους ευχήθηκα καλό κουράγιο και συνέχισα το ταξίδι µου για άλλα µέρη. 
(Μετά την ανάγνωση του σηµειώµατος του ουράνιου τόξου ο εκπαιδευτικός κάνει 
ερωτήσεις για να διαπιστώσει αν τα παιδιά κατανόησαν το κείµενο. Τους ζητάµε να µας 
πουν ποια εικόνα από αυτές που περιγράφει τους άρεσε περισσότερο και γιατί και στο 
τέλος της ιστορίας τους ζητάµε να τη ζωγραφίσουν). 
Ο Τσαφ Τσουφ βάλθηκε να βρει την αγαπηµένη του φωνούλα, το «ου», µέσα στο 
σηµείωµα του ουράνιου τόξου. Μου έστειλε λοιπόν το γράµµα και µου ζήτησε να τον 
βοηθήσετε. 
(Ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά φωτοτυπία του σηµειώµατος του ουράνιου τόξου, και 
ζητά από τα παιδιά να βοηθήσουν τον Τσαφ Τσουφ να βρουν µέσα στο γράµµα τις λέξεις 
µε ΟΥ και να τις χρωµµατίσουν. Έπειτα τους ζητά να διαβάσουν τις συλλαβές και να 
προσπαθήσουν να διαβάσουν όσες λέξεις µπορούν.) 
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Θεµατική ενότητα: Α2. Η παρέα 
Κεφάλαιο 10: Ιστορίες ( Γλώσσα Α΄µέρος, σελ. 40) 
∆ιάρκεια µαθήµατος: 40́  
 
Θεµατολογία: Γνωριµία µε είδη ζώων 
 
Επικοινωνιακοί στόχοι: 

� ∆ιαλογική µορφή επικοινωνίας 
� Ακρόαση και κατανόηση κειµένων 
� ∆ιατύπωση σχολίων 
� ∆ηµιουργική αφήγηση και γραφή: Επινόηση και γραφή απλών ιστοριών µε τη 

βοήθεια της δασκάλας µε σταδιακή σύνταξη απλών προτάσεων και κειµένων. 
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� Συνειδητοποίηση της σύνδεσης της προφορικής και γραπτής γλώσσας. 
Αναγνώριση της διαφοράς ανάµεσα στην εικόνα ενός αντικειµένου και στη 
γραπτή του απόδοση µε λέξη. 

� Κατανόηση βασικού µηχανισµού ανάγνωσης, που στηρίζεται στη σχέση 
φωνηµάτων – γραµµάτων. 

� Αναγνώριση, αποκωδικοποίηση λέξεων – λεκτικών συνόλων σε γραπτά 
ερεθίσµατα από το καθηµερινό περιβάλλον. 

 
Λεξικογραµµατικοί στόχοι: 

� Γραφή, αναγνώριση και ενσυνείδητη επεξεργασία του γράµµατος Ι ι. 
� Επισήµανση της ορθογραφίας των ουδετέρων σε – ι. 
� Ανάλυση και σύνθεση λέξεων σε γράµµατα και συλλαβές. 
� Επισήµανση και χρήση του τόνου. 
� Επισήµανση διαφόρων σηµείων στίξεως ( παύλα, τελεία, κόµµα, ερωτηµατικό, 

θαυµαστικό). 
� Επισήµανση των κεφαλαίων γραµµάτων στην αρχή των ονοµάτων και χρήση 

κεφαλαίου έπειτα από τελεία. 
� Επισήµανση της σχέσης Υ- Ρ – Α µε διαισθητικό τρόπο. 

 
Αφόρµηση 
Τα παιδιά έχουν ήδη φέρει στην τάξη παραµύθια και βιβλία που σχετίζονται µε τους 
ιπποπόταµους. Με τη βοήθεια της δασκάλας έγινε επιλογή χρήσιµων πληροφοριών για 
το συγκεκριµένο ζώο. Οι πληροφορίες έχουν οργανωθεί µε τη µορφή ενός χάρτη σε 
προηγούµενο µάθηµα. Ο χάρτης αυτός είναι αναρτηµένος  στην πινακίδα και οι 
µαθητές,µε τη βοήθεια του, αναφέρουν µε συντοµία τα όσα έµαθαν για το ζώο αυτό. 
Ακόµα φτιάχνουν το «γλωσσοδέτη» για το γράµµα Ιι παρατηρώντας προσεχτικά σχετική 
εικόνα. 
 
Επεξεργασία κεντρικής εικόνας 

� ∆ασκάλα και παιδιά παρατηρούν την κεντρική εικόνα και διατυπώνουν υποθέσεις 
για το περιεχόµενό της. Η δασκάλα συντονίζει και βοηθά τη πορεία της 
συζήτησης µε σχετικές ερωτήσεις οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη και 
καλλιέργεια του προφορικού λόγου. 

� Ζητείται από τα παιδιά να κατονοµάσουν στοιχεία της εικόνας που περιέχουν το Ι 
ι. ∆ηµιουργείται έτσι ένας κατάλογος λέξεων και τα παιδιά αντιλαµβάνονται ότι 
σήµερα θα ασχοληθούµε µε το Ι ι. Στη συνέχεια εντοπίζουν το υπό επεξεργασία 
γράµµα και απαντούν σε ερωτήσεις του τύπου: 

 ◊ Ποιες λέξεις αρχίζουν από ι ; 
 ◊ Ποιες λέξεις τελειώνουν σε ι ; 

 
� Με τη βοήθεια της δασκάλας, προσπαθούν να διαβάσουν τις λέξεις,λαµβάνοντας 

υπόψη τους κάποια στοιχεία ( ανάγνωση βάσει ενδείξεων, π.χ. αναγνωρίζουν το 
πρώτο και το τελευταίο γράµµα µιας λέξης). 



Επεξεργασία κεντρικού κειµένου 
� Η εκπαιδευτικός διαβάζει τον τίτλο προκειµένου να συνδέσουν οι µαθητές 

τον τίτλο µε το περιεχόµενο της κεντρικής εικόνας και της επεξεργασίας που 
προηγήθηκε. 

� Το κείµενο είναι γραµµένο στον πίνακα. Η δασκάλα διαβάζει το κείµενο 2- 3 
φορές, υποδεικνύοντας κάθε φορά τη λέξη που διαβάζει. Κατόπιν ζητά από 
τους µαθητές να διαβάσουν µαζί της το κείµενο και να εντοπίσουν τις λέξεις 
που αρχίζουν από ι ή και το εµπεριέχουν. 

� Επισηµαίνουµε το διάλογο, την παύλα, το κόµµα, την τελεία, το ερωτηµατικό 
καθώς και το κεφαλαίο γράµµα της πρώτης λέξης και των κυρίων ονοµάτων. 

�  Μπορούµε ακόµα να ασχοληθούµε µε τα χρώµατα που έχουν τα φτερά του 
παπαγάλου που εικονίζεται στην κεντρική εικόνα. Οι µαθητές συµπληρώνουν 
καρτέλες από τις οποίες λείπουν τα γράµµατα O και Ι. 

� Στη συνέχεια µπορούµε να ασχοληθούµε µε δραστηριότητες φωνολογικής 
επίγνωσης.  

� Τα παιδιά αλλάζουν ένα γράµµα ή µια συλλαβή από κάποια λέξη και 
φτιάχνουν µια καινούρια (π.χ. καλάµι–σαλάµι). 

� Ακόµα εντοπίζουν λέξεις που «κρύβονται» µέσα σε άλλες ( π.χ. στο 
παλάτι «κρύβεται» το αλάτι).  

� Οι µαθητές συνεχίζουν την ιστορία του παππού. Μπορούν να 
χρησιµοποιήσουν και πληροφορίες από το χάρτη. Αργότερα θα την 
εικονογραφήσουν.  

� Ακολουθεί η ερώτηση: 
«Τι άλλο θα µπορούσε να λέει ο παππούς στην Ιωάννα  
 εκτός από µια ιστορία;» 
  Με την ευκαιρία αυτή τα παιδιά δηµιουργούν µια λίστα για  
    ψώνια, η οποία περιέχει λέξεις που τελειώνουν σε ι. 

� Τραγούδι για το υπό επεξεργασία γράµµα. 
 
Συνοδευτικό κείµενο 

� Το κείµενο είναι αναρτηµένο στον πίνακα και η δασκάλα το διαβάζει. 
� Η τάξη χωρίζεται σε δυο οµάδες και γίνεται ο διάλογος ανάµεσα στον 

ιπποπόταµο και τη γάτα ( µπορεί να γίνει και µεταξύ δυο παιδιών). 
� Μπορεί να γίνει και δραµατοποίηση του διαλόγου. 
� Η δασκάλα ζητά από τα παιδιά να αντικαταστήσουν κάποιες λέξεις του διαλόγου 

µε άλλες δικές τους που να τελειώνουν σε ι ( π.χ. αντί ο ιπποπόταµος να πάει στο 
ποτάµι θα µπορούσε να πάει στο λιβάδι , στο λιµάνι ). 

� Τα παιδιά καλούνται να συνεχίσουν το διάλογο και να διατυπώσουν υποθέσεις 
για το τι θα µπορούσε να υπάρχει στο κουτί.  

� Συγκεντρώνονται στον πίνακα οι λέξεις που τα παιδιά θα αναφέρουν στις πιο 
πάνω δραστηριότητες και εντοπίζουν ότι όλες τελειώνουν σε γιώτα και το άρθρο 
που τις συνοδεύει είναι το το. 

      ( ορθογραφία ουδετέρων σε –ι). 
� Παραµύθι για το Ι. Τα παιδιά καλούνται να µαζέψουν από το παραµύθι λέξεις 

που εµπεριέχουν το ι. 
 



Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στη γειτονιά των γραµµάτων ένας ροµαντικός διαβάτης. 
 
Περπατά σιγά γιατί είναι γεροντάκος. Οι λέξις που τον βλέπουν του χαµογελούν και τον 
χαιρετούν. Τις χαιρετά κι αυτός µε τη σειρά του στηριγµένος στο µπαστουνάκι του. 
 
Ξαφνικά ακούει «Ι,ι,ι … Ι, ι, ι». Τα δάκρυα κυλούν στα µάτια ενός µικρού κοριτσιού. Ο 
παππούλης κοντοστέκεται.  
 
Το µπαστούνι του δεν αντέχει άλλο να ακούει το κλάµα του κοριτσιού. Έτσι, αρχίζει να 
κάνει τούµπες, στροφές, χορευτικές φιγούρες σαν κλόουν. Το κοριτσάκι χαµογελά. Το 
µπαστουνάκι αναστενάζει µε ικανοποίηση κι επιστρέφει αµέσως στον παππού για να τον 
βοηθήσει να περάσει απέναντι στο δρόµο. Ο παππούς κάθεται στο παγκάκι και το 
µπαστούνι βρίσκει την ευκαιρία να παίξει για λίγο. 
 
Στην αρχή ανεβαίνει σ’ ένα σπουργίτι και χαίρεται τον ουρανό. Αγγίζει ένα αστέρι, 
κρύβεται πίσω από το ασηµί φεγγάρι. Το αεράκι το κατεβάζει και πάλι στη γη. Ακουµπά 
στη λέξη ρυάκι, εκεί στο τέλος της, γιατί, όπως καταλάβατε, το Ι είναι πολύ ταιριαστό 
στο τέλος των λέξεων που µπροστά του βάζουµε τη λεξούλα το.  
 
Το ρυάκι το νανουρίζει τρυφερά ώσπου ένα ψαράκι το γαργαλάει και πετιέται έξω. 
Κουράζεται σε ένα πόδι γυναικείο, γιατί φοράει ψηλοτάκουνες γόβες, αλλά χαίρεται µε 
ένα χεράκι που δίνει ένα ευωδιαστό λουλούδι στη µανούλα.  
 
Τέλος, ταξιδεύει στις σειρές ενός βιβλίου. Κουρνιάζει ευτυχισµένο στη λέξη παιδί. Κάνει 
έναν ύπνο γεµάτο αθωότητα, αγάπη και ζαχαρωτά που για κοίτα, φίλε µου, έχουν το 
σχήµα του µπαστουνιού! 
 
Σ,σ,σ … Ησυχία, τώρα. Το ι το γιώτα χρειάζεται ξεκούραση γιατί το χρησιµοποιούµε 
συχνότερα από όλα τα άλλα ι. Σ,σ,σ … Καλόν ύπνο … 
 
Τετράδιο εργασιών     

� Η εµπέδωση του γράµµατος ξεκινά µε τη συζήτηση για τις πινακίδες και τα 
βιβλία που εικονίζονται. Οι µαθητές µπορούν να διατυπώσουν υποθέσεις για 
το περιεχόµενο του παραµυθιού και να εντοπίσουν το συγγραφέα και τον 
τίτλο του. 
Στις πινακίδες µπορούν να αντικαταστήσουν τις λέξεις µε άλλες που 
περιέχουν το Ι. 

� Ανάλυση και σύνθεση της λέξης «ιστορία». Αυτό µπορεί να γίνει από κάθε 
παιδί µε τα κινητά του γράµµατα και να παρουσιαστεί από ένα µαθητή στον 
µαγνητικό πίνακα. Ακόµα µπορεί να γίνει µε δαχτυλόκουκλες. 

� Η δασκάλα υποδεικνύει τον ορθό τρόπο γραφής του Ι. Οι µαθητές το 
σχηµατίζουν µε κινήσεις στον αέρα ή στο θρανίο τους. 
 

Συµπληρωµατικές δραστηριότητες 
Εδώ τα παιδιά θα µπορούσαν να χωριστούν και σε οµάδες. 



� Συµπληρώνουν το βιβλίο του γράµµατος Ι. Το παιδί επιλέγει µια λέξη 
από τον κατάλογο που έχει δηµιουργηθεί κατά την επεξεργασία της 
κεντρικής εικόνας, και την εικονογραφεί. 

� Εντοπίζουν σε έντυπο υλικό το γράµµα Ι. 
� Αντιστοιχίζουν εικόνες µε λέξεις (πάζλ). 
� Εικονογράφηση της ιστορίας που έφτιαξαν τα παιδιά: η δασκάλα 

καταγράφει την πρόταση του κάθε παιδιού κι εκείνο κάνει ένα σχετικό 
σχέδιο. Οι σελίδες µαζεύονται και δένονται ή συρράπτονται σε 
"βιβλίο". 

� Στον υπολογιστή λογισµικό µε τίτλο Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων. 
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Ενότητα 2, «Γράµµατα, Λέξεις, Ιστορίες, Μέρος Α΄» 
Μάθηµα: Ελληνικά 
Θέµα: « Ρινόκερος και κόκορας », Α΄ Μέρος, σελ. 38-39 
∆ιδασκαλία του γράµµατος Ρ 
Τάξη: Α΄ 
Οργάνωση τάξης: 4 οµάδες µικτής ικανότητας 
Μέθοδος διδασκαλίας: Οµαδοσυνεργατική και ∆ιερευνητική 
∆ιδακτική προσέγγιση: Επικοινωνιακή, ∆ιαθεµατική 
Μέσα – υλικά: Βιβλίο µαθητή, τετράδιο εργασιών, καρτέλες προτάσεων, εικόνες, λέξεις, 
φύλλα εργασίας, κεντρική εικόνα των µαθηµάτων «Νυχτώνει» και «Ρινόκερος και 
κόκορας», υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, Λογισµικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Ελλάδας. 
Προϋπάρχουσες γνώσεις: 
Τα παιδιά είναι σε θέση: 
1. Να αναγνωρίζουν και να προφέρουν ορθά τα γράµµατα Α, Ο, Ε, Ι, Η, Ω, Υ, Π, Τ, Σ, Κ, 
Ν. 
2. Να γράφουν ορθά τα γράµµατα Α, Ο, Ε, Π, Τ, Σ, Κ, Ν. 
3. Να αναλύουν λέξεις που έχουν διδαχθεί στα συνθετικά τους γράµµατα και να 
συνθέτουν αντίστοιχες λέξεις από τα ήδη γνωστά τους φωνήµατα. 
4. Να τοποθετούν συντακτικά ορθά τις λέξεις σε µία πρόταση αναγνωρίζοντας την αξία 
του κεφαλαίου, της τελείας και τη σύνδεση που έχουν οι λέξεις σε µία πρόταση όσον 
αφορά το νόηµά της. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
Τα παιδιά να: 
1. Παράγουν λόγο υπό µορφή διαλόγου, µέσα στα πλαίσια του υπό έµφαση γράµµατος. 
2. Αναλύσουν την εικόνα του µαθήµατος και µέσα από διάλογο και ολοκληρωµένες και 
σωστά δοµηµένες προτάσεις να εξάγουν αβίαστα την παραγωγή του νέου κειµένου. 
3. ∆ιαβάσουν το νέο κείµενο, µε ρέουσα ανάγνωση, µε ύφος, κάνοντας ορθή χρήση των 
σηµείων στίξης. 
4. Αναγνωρίσουν οπτικά το νέο γράµµα Ρ µέσα στο κείµενο και µέσα σε γνωστές ή 
άγνωστες λέξεις και να το προφέρουν σωστά. 
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5. ∆ιαβάσουν και να αναγνωρίσουν µέσα σε λέξεις το συνδυασµό που κάνει το νέο 
γράµµα µε τα διάφορα φωνήεντα. 
6. Αναφέρουν λέξεις που αρχίζουν και τελειώνουν µε Ρ. 
7. Αναγνωρίσουν λέξεις που έχουν µέσα το Ρ και να το χρωµατίσουν. 
8. Χρησιµοποιήσουν ορθά το κεφαλαίο Ρ και το µικρό ρ. 
9. Συνθέσουν προφορικά µικρές προτάσεις, χρησιµοποιώντας λέξεις που περιέχουν το 
γράµµα Ρ. 
10. Τονίσουν ορθά τις λέξεις «ρινόκερος» και «κόκορας», καθώς και άλλες λέξεις. 
11. Γράψουν το γράµµα Ρ µε την ορθή κίνηση. 
12. Γράψουν µικρές λέξεις µε γράµµατα που έχουν ήδη διδαχθεί. 
13. Ασκηθούν στην αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση. 
14. Να ασκηθούν στη δραµατοποίηση. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση θα είναι συντρέχουσα . Θα βασίζεται κυρίως στο βαθµό συµµετοχής του 
κάθε παιδιού στο µάθηµα στις διάφορες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. 
Τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι µαθητές είναι τα εξής:  
� Να διαβάζουν το νέο κείµενο µε ρέουσα ανάγνωση 
� Να συµµετέχουν ενεργά στην προφορική επεξεργασία του κειµένου 
� Να γράφουν σωστά το γράµµα Ρ 
 
ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΑΦΟΡΜΗΣΗ 
Τοποθετούνται στον πίνακα οι εικόνες του προηγούµενου και του σηµερινού µαθήµατος. 
Γίνεται σύγκριση και σύνδεση τους µετά από παρατήρηση, παροτρύνοντας τα παιδιά να 
χρησιµοποιούν ολοκληρωµένες και ορθές συντακτικά προτάσεις. Τα παιδιά κάνουν 
υποθέσεις δίνοντας έµφαση στο ύφος και στις χειρονοµίες των προσώπων στις δύο 
εικόνες. Στο τέλος καλούνται να δώσουν ένα πιθανό διάλογο ανάµεσα στα παιδιά της 
εικόνας µας. 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
• Πού βρίσκονται τώρα οι ήρωες στην εικόνα µας; 
• Τι είναι αυτό που παρατηρούν µε τόσο ενδιαφέρον; 
• Βλέποντας την Ιωάννα µέσα από το παράθυρο, τι είναι αυτό άραγε που τους έκανε 
εντύπωση; 
• Τι κρατάει η Ιωάννα; 
• Με ποιόν είναι η Ιωάννα; 
• Τι να λέει άραγε η Ιωάννα µε τον παπαγάλο; 
 
ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
• Το κείµενο αναδύεται µέσα από τη συζήτηση µε βάση την εικόνα και τοποθετούνται 
στον πίνακα οι σχετικές προτασούλες. 
• Τονίζουµε και πάλι τη χρήση της παύλας διαλόγου. 
Γίνεται ανάγνωση του κειµένου πρώτα από τη δασκάλα – καλώντας τα 



παιδιά να την βοηθήσουν αν ήδη µπορούν- δίνοντας έµφαση στα σηµεία στίξης 
(θαυµαστικό, ερωτηµατικό, τελεία, τόνος, κόµµα, παύλα διαλόγου). Στη συνέχεια 
εντοπίζουν µέσα σε αυτό λέξεις που ήδη γνωρίζουν. 
• Στη συνέχεια τα παιδιά διαβάζουν το κείµενο όλα µαζί και µετά οµαδικά µε 
διαφορετικό ύφος κάθε φορά (χαρούµενα, λυπηµένα, θυµωµένα, αργά, γρήγορα). Γίνεται 
δραµατοποίηση µε τη χρήση εικόνων που αναπαριστούν τους ήρωες του κειµένου. 
• Γίνεται αρίθµηση των προτάσεων και επισηµαίνουµε ότι η τελευταία πρόταση του 
κειµένου είναι ένα τραγουδάκι, αποτελείται από τέσσερις σειρές και η κάθε σειρά 
ονοµάζεται στίχος. 
• Παίζουµε παιχνίδια µε τις προτάσεις. ∆ηλαδή: λέµε µια πρόταση και ζητούµε από τα 
παιδιά να µας πουν τη σειρά που έχει στο κείµενο, π.χ. πρώτη , τέταρτη κ.τ.λ. Μπορούν 
και τα ίδια τα παιδιά να ζητήσουν αυτά από τους συµµαθητές τους να κάνουν το ίδιο. 
• Συνεχίζουµε αφαιρώντας κάποια πρόταση από τον πίνακα και ζητώντας από τα παιδιά 
να την εντοπίσουν . Το ρόλο του «εξεταστή» µπορεί να αναλάβει και κάποιο παιδί. 
• Ανασχηµατισµός της πρότασης χρησιµοποιώντας το τρενάκι των λέξεων. 
Ανακατεύουµε τις λέξεις και ζητάµε από τους µαθητές να τις βάλουν στη σωστή σειρά. 
Φτιάχνουν προτάσεις µε το ίδιο νόηµα, αλλάζοντας τη σειρά των λέξεων µέσα στην 
πρόταση, όπως «Άρη, στο παράθυρο ένα κορίτσι.» Ζητούµε παράλληλα να µας 
εντοπίσουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, π.χ. «Ένα κορίτσι στο παράθυρο, Άρη».  
• Γίνεται ξανά ανάγνωση της πρότασης «Άρη, ένα κορίτσι στο παράθυρο.», 
αντικαθιστώντας την τελεία µε ερωτηµατικό ή θαυµαστικό, από ένα παιδί ξεχωριστά 
κάθε φορά. Τα υπόλοιπα παιδιά ελέγχουν αν τη διαβάζει µε το σωστό ύφος και 
διορθώνουν αν χρειαστεί. 
• Παροτρύνουµε τα παιδιά να µας πουν λέξεις που αρχίζουν µε το Ρ. 
• Εντοπίζονται οι λέξεις στο κείµενο που περιέχουν το νέο γράµµα και το κοκκινίζουµε. 
• Γίνεται χρήση του λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδας. Με 
παιγνιώδη τρόπο εντοπίζονται λέξεις που περιέχουν το Ρ. 
• Τοποθετούµε εικόνες στη θέση κάποιων λέξεων του τραγουδιού και ζητούµε από τα 
παιδιά να το διαβάσουν. Έπειτα αντικαθιστούµε κάποιες λέξεις, όπως παπί αντί για 
ρινόκερος, κατσίκα αντί για κόκορας, κοτέτσι αντί για παραλία, κ.τ.λ. Μπορούµε επίσης 
να ζητήσουµε από τα παιδιά να γράψουν δικές τους λέξεις και να αντικαταστήσουν από 
µόνα τους τις ήδη υφιστάµενες (φυλλάδιο εργασιών). 
• Γίνεται περαιτέρω επεξεργασία του κειµένου και συγκεκριµένα του τραγουδιού: 
«Ρινόκερος και κόκορας ...», αλλάζοντας τη θέση των λέξεων όπως « Κόκορας και 
ρινόκερος» κ.τ.λ. που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της παρατηρητικότητας των παιδιών. 
• ∆ίνουµε έµφαση στις λέξεις κόκορας και κόρακας και επισηµαίνουµε ότι µε µικρές 
αλλαγές σε µια λέξη παίρνουµε µια άλλη, π.χ. κάσα-ράσα κ.τ.λ. 
• Με το παιχνίδι του τονισµού τονίζονται οι λέξεις ρινόκερος και κόκορας. Χωρίζουµε τη 
λέξη σε συλλαβές και στην συνέχεια την ανασυνθέτουµε. 
• Απελευθέρωση του νέου γράµµατος – κεφαλαίο και µικρό - από το κάστρο του 
∆ρακουµέλ και σωστή τοποθέτηση του στον Λεξούλη ή στην Γραφίτσα ανάλογα µε το 
αν κατεβαίνει ή όχι κάτω από τη γραµµή. 
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
• Για καλύτερη εµπέδωση και εξάσκηση στο γράµµα της ηµέρας , τα παιδιά 
συµπληρώνουν από το βιβλιαράκι «Μαθαίνοντας την Αλφαβήτα», την αντίστοιχη σελίδα 



που περιλαµβάνει διάφορες δραστηριότητες. Το µέρος που αναφέρεται σε λέξεις και 
εικόνες από διάφορα έντυπα που αρχίζουν από το συγκεκριµένο γράµµα, γίνεται στο 
σπίτι. 
• ∆ίνεται το τραγουδάκι και το παραµυθάκι του Ρ καθώς και άλλες εργασίες που 
επισυνάπτονται. 
 
5. ∆ηµιουργικές δραστηριότητες53 

� ∆ραστηριότητες εξοικείωσης µε το γράµµα  και φωνολογικής επίγνωσης 
1. Σχηµατισµός του γράµµατος που κάθε φορά διδάσκεται µε τo σώµα τους, µε κινήσεις 
στον αέρα µε πλαστελίνη ή µε άλλα υλικά. 
2. Εντοπισµός λέξεων από το οπτικό λεξιλόγιο της τάξης που περιλαµβάνουν το γράµµα 
που διδάσκεται κάθε φορά π.χ. Μ. 
3. Εντοπισµός από τους µαθητές λέξεων που περιέχουν το υπό επεξεργασία γράµµα και 
δηµιουργία του άξονα του γράµµατος. Πρόκειται για ένα κατάλογο µε λέξεις που 
αρχίζουν ή περιέχουν το υπό επεξεργασία γράµµα σε ένα κάθετο γράµµα. Παρόµοια θα 
µπορούσε να ήταν το σπιτάκι του γράµµατος. 
4. ∆ηµιουργία του βιβλίου του γράµµατος (µε κολλάζ και γραφή των λέξεων - ατοµικό ή 
συνεργατικό). 
5. Ανάλυση και σύνθεση λέξεων π.χ. «σαλάµι» , καθώς και άλλες λέξεις µε «Μµ» (µε  
κοµµένα τα γράµµατα – τυπογραφείο). 
6. Ανάλυση λέξεων που περιέχουν το υπό επεξεργασία γράµµα ή και τα άλλα γράµµατα 
που διδάχτηκαν. 
7. Αφαίρεση του αρχικού ή του τελικού γράµµατος µιας γραµµένης λέξης και εντοπισµός 
διαφορών των δύο λέξεων. Ανάγνωση της καινούριας λέξης π.χ. παλάτι–αλάτι. 
8. Εντοπισµός γραµµάτων σε έντυπο υλικό (εφηµερίδες, περιοδικά, διαφηµιστικά 
έντυπα, επιγραφές, εξώφυλλα λογοτεχνικών βιβλίων), σε διάφορα µεγέθη και 
γραµµατοσειρές.  
9. ∆ηµιουργικά παιχνίδια εξοικείωσης µε το γράµµα ή φωνολογικής επίγνωσης: 

• Σακουλάκια–γράµµατα. Ο εκπαιδευτικός ρίχνει σε κάθε παιδί ένα διαφορετικό 
σακουλάκι-γράµµα καλώντας το κάθε παιδί να πει µια λέξη που να ξεκινά από το 
συγκεκριµένο γράµµα και να έχει σχέση µε το µάθηµα (µπορεί να παιχτεί µε 
διάφορες παραλλαγές, π.χ. ο εκπαιδευτικός ρίχνει διαδοχικά το ίδιο σακουλάκι-
γράµµα σε όλα τα παιδιά και πρέπει να πουν από µια διαφορετική λέξη µε το 
γράµµα της ηµέρας).  

• Παιχνίδι-Το στεφάνι. Τα παιδιά τρέχουν γύρω από το στεφάνι µε τη συνοδεία 
µουσικής. Μόλις η µουσική σταµατήσει σταµατούν κι αυτά µπροστά από µια 
λέξη την οποία στη συνέχεια καλούνται να διαβάσουν ή να αναγνωρίσουν µε 
διάφορους τρόπους, π.χ. ποιο είναι το πρώτο της γράµµα ή αν περιέχει ένα 
συγκεκριµένο γράµµα κλπ.  

10. Παζλ εικόνας και λέξης – Αντιστοίχιση εικόνας και λέξης ή τα παιδιά κόβουν και 
κολλούν την κατάλληλη εικόνα δίπλα από την κατάλληλη λέξη. 
11. Τα παιδιά λένε λέξεις ρυθµικά, χωρίζοντάς τις σε συλλαβές. 
12. Επανάληψη λέξης, παραλείποντας κάποια από τις συλλαβές ή παραλείποντας τον 
πρώτο ήχο της λέξης. 
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13. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης. Αλλαγή κατάληξης ή τόνου ή αρχικής συλλαβής 
σε µια λέξη: 
Π.χ. λεµόνι – λεµονιά – λεµόνια 
        σαλάµι – καλάµι  
         παλάτι – αλάτι 
14. Εντοπισµός άλλων λέξεων που αρχίζουν µε τον ίδιο ήχο ή τον περιέχουν.  
15. Αλλαγή γράµµατος ή συλλαβής σε λέξεις γνωστές και δηµιουργία καινούριων 
λέξεων π.χ. αχ – χα, λάµπα- µπάλα. 
16. Πρόσθεση ή αφαίρεση γραµµάτων ή συλλαβών π.χ. κάπα – καπάκι, σέλα – κασέλα. 
17. Αντιστροφή γραµµάτων ή συλλαβών και παραγωγή «λέξεων» µε ή χωρίς νόηµα π.χ. 
γάλα – λάγα. 
20. Εντοπισµός λέξεων που κρύβονται µέσα σε άλλες π.χ. παλάτι – αλάτι  
21. Ετοιµασία καταλόγων µε λέξεις που περιέχουν ή αρχίζουν ή τελειώνουν µε ένα 
συγκεκριµένο γράµµα.  
22. Ανάλυση και σύνθεση λέξεων σε συλλαβές και γράµµατα (καρτελοθήκη, 
τυπογραφείο τάξης ή ατοµικό τυπογραφείο).   
23. Παιχνίδια µε δακτυλόκουκλες ή γαντόκουκλες όπου κάθε δάκτυλο αντιπροσωπεύει 
και µία συλλαβή ή γράµµα και σύνθεση λέξεων και απλών φράσεων.  
 

� ∆ραστηριότητες εξοικείωσης µε το βασικό λεξιλόγιο - ορθογραφίας 
1. Τα παιδιά εργάζονται ατοµικά ή οµαδικά και σχηµατίζουν λέξεις του βασικού 
λεξιλογίου ή καινούριες λέξεις προσθέτοντας συλλαβές σε δοσµένο λεξιλόγιο ή 
ενώνοντας συλλαβές ή/και γράµµατα.  
2. Τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν κάποιες προτάσεις που τους δείχνει η δασκάλα, 
µετά από αντικατάσταση των σηµείων στίξης. Μέσα από τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα τα παιδιά παρατηρούν και σχολιάζουν τη διαφοροποίηση που προκύπτει 
από την αλλαγή των σηµείων στίξης. 
3.Παιχνίδι - Το στεφάνι. Τα παιδιά τρέχουν γύρω από το στεφάνι µε τη συνοδεία 
µουσικής. Μόλις η µουσική σταµατήσει σταµατούν κι αυτά µπροστά από µια λέξη την 
οποία στη συνέχεια καλούνται να διαβάσουν ή να αναγνωρίσουν µε διάφορους τρόπους, 
π.χ. Ποια παιδιά στέκονται µπροστά από µια λέξη που δείχνει πουλί, φαγητό, παιχνίδι 
κλπ.  
4. Μέσα από κρυπτόλεξα ή σταυρόλεξα τα παιδιά ανακαλύπτουν και παράλληλα 
εξασκούνται µε το βασικό λεξιλόγιο του µαθήµατος. 
5. Τα παιδιά σχηµατίζουν λέξεις του βασικού λεξιλογίου ή τη λέξη της ορθογραφίας 
µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες συµπλήρωσης γραµµάτων ή συλλαβών.  
6. Παιχνίδι τύπου τόµπολας. Τα παιδιά ακούνε από τον/την εκπαιδευτικό διάφορες λέξεις 
και όποτε ακούσουν κάποια λέξη που περιέχει η κάρτα τους την καλύπτουν. 
(Παραλλαγή: Η κάρτα περιλαµβάνει εικόνες αντί λέξεις. Ο εκπαιδευτικός γράφει στον 
πίνακα λέξεις διαδοχικά και τα παιδιά καλύπτουν την εικόνα της λέξης που εντοπίζουν 
στην κάρτα τους). 
7. Παιχνίδι – ταχυδρόµος. Ένα παιδί υποδύεται τον ταχυδρόµο και µοιράζει γράµµατα σε 
όλη την τάξη (ένα φάκελο σε κάθε θρανίο). Σε κάθε φάκελο υπάρχουν δύο καρτέλες (µία 
για κάθε παιδί) µε µία λέξη στην καθεµιά. Κάθε ζευγάρι διαβάζει τις λέξεις του. Όποιοι 
διπλανοί έχουν τις ίδιες λέξεις κερδίζουν. Μπορεί να παιχτεί µε διάφορες παραλλαγές. 
 



∆ραστηριότητες παραγωγής λόγου και δηµιουργικής γραφής 
1. Παιχνίδι δηµοσιογράφος. Ένα παιδί κάνει το δηµοσιογράφο και απευθύνει ερωτήσεις 
σχετικά µε το κείµενο, την πρόταση ή λέξεις.  
2. Η κυρία Αντίθετη. ∆είχνει µια λέξη και τα παιδιά καλούνται να βρουν την αντίθετή 
της.  
3. Ο κύριος Συνώνυµος. ∆είχνει µια λέξη και τα παιδιά καλούνται να βρουν τη συνώνυµή 
της και να την αντικαταστήσουν.  
4. Σύνθεση ιστορίας, µε αφορµή και το κείµενο «Ιστορίες» του βιβλίου (εικόνα – 
πρόταση ή λέξεις γνωστές): 

� Το ταξίδι των χελιδονιών 
� Τι είδε ο παπαγάλος 
� Η ιστορία του ιπποπόταµου 
� Η παράσταση του Καραγκιόζη 
� Χάθηκε η γάτα  

5. ∆ηµιουργία εξώφυλλου παραµυθιού (Τίτλος- εικονογράφηση) 
6. Συµπλήρωση λέξεων σε κείµενο.  
7. Συµπλήρωση λέξεων σε κείµενο όταν δίνονται οι λέξεις δίνονται εικονογραφηµένες.  
8. ∆ηµιουργία λίστας µε δοσµένες ερωτήσεις: 

� Τι τρώει ο παπαγάλος; 
� Τι τρώει η Τιτίνα η κότα; 
� Τι πουλά ο πωλητής; 
� Τα έχει το πακέτο; 
� Τα αγαπηµένα µου γλυκά. 
� Οι ήρωες του θεάτρου Σκιών 
� Από ποια ζώα ζητά ο σκύλος την ουρά τους; 

9. Γραφή τραγουδιών ή δίστιχων ή αινιγµάτων µε αφορµή το κείµενο της ηµέρας. 
10. Συµπληρωµατικά κείµενα (∆ηµιουργία από το δάσκαλο παράλληλων κειµένων 
βασισµένων στο κείµενο της ηµέρας ή στο δευτερεύον κείµενο).  
11. Αλλαγή του τέλους της ιστορίας. Αλλαγή της αρχής της ιστορίας. 
12. Αναδιήγηση της ιστορίας από τη µεριά άλλου ήρωα.  
13. Χρήση λέξεων – κλειδιά και ανασύνθεση της πλοκής του κειµένου ή σύνθεση νέων 
ιστοριών.  
14. Σταυρόλεξα ή Κρυπτόλεξα  

� Ήρωες του Καραγκιόζη 
� Φρούτα  
� Ζώα  

15. Ετοιµασία απλών χρηστικών κειµένων:  
� Πρόσκληση 
� Επιγραφή 
� Λίστες 
� Ανακοίνωση 
� Ευχετήρια κάρτα 

16. ∆ηµιουργία ατοµικών ή οµαδικών συλλογών: 
� Γλωσσοδέτες  
� Παροιµίες 
� Αινίγµατα 



� ∆ίστιχα  
17. Παιχνίδια εξοικείωσης και διαισθητικής αντίληψης των γραµµατικών φαινόµενων: 

� Το σπίτι ή το κουτί του ο- αρσενικό  
� Το σπίτι ή το κουτί του η- θηλυκό 
� Το σπίτι ή το κουτί του το- ουδέτερο  

18. Το κείµενο διαβάζεται χωρίς τίτλο και τα παιδιά εισηγούνται τους δικούς τους. 
19. ∆ιαφορετικές προτάσεις του κειµένου του τύπου ΥΡΑ ενώνονται σε µια µε τη χρήση 
του «και». 
20. Το συνοδευτικό κείµενο παρουσιάζεται και διαβάζεται µεγαλόφωνα από τη 
δασκάλα. Μετά, παρουσιάζεται δεύτερη διαφάνεια στην οποία µπορεί να λείπουν λέξεις, 
γράµµατα ή το υπό έµφαση γραµµατικό φαινόµενο. Τα παιδιά καλούνται να τα 
συγκρίνουν και να τα συµπληρώσουν. Σε επόµενο στάδιο, µπορούν να δηµιουργήσουν 
και νέο κείµενο που προκύπτει από τις αλλαγές στις λέξεις. Το συνοδευτικό κείµενο, 
στόχος του οποίου είναι να χαλαρώσει τα παιδιά, µπορεί να εικονογραφηθεί ή να 
µελοποιηθεί. 
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