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Γράµµατα Λέξεις Ιστορίες  
Το νέο σχολικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Α΄ ∆ηµοτικού 
 
 

Ελένη Καραντζόλα, Καλλιόπη Κύρδη, Τατιάνα Σπανέλλη, Θεοδώρα Τσιαγκάνη 
  
 

1.1 ∆οµικά χαρακτηριστικά των εγχειριδίων 
 

Το νέο εκπαιδευτικό πακέτο για το γλωσσικό µάθηµα της Α΄ τάξης του δηµοτικού 
αποτελείται από το Βιβλίο του Μαθητή (Β.Μ.-2 τεύχη), το Τετράδιο Εργασιών (Τ.Ε.-2 τεύχη 
αντίστοιχα) και το Βιβλίο ∆ασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες (Β.∆.). Περιλαµβάνει επίσης 
Ανθολόγιο Α΄-Β΄ τάξης, καθώς και CD µε γλωσσικές δραστηριότητες και Εικονογραφηµένο 
Λεξικό (Α΄-Β΄-Γ΄ τάξης) -τα δυο τελευταία όµως θα εισαχθούν στην εκπαίδευση την επόµενη 
σχολική χρονιά. Καθώς οι υποφαινόµενες έχουν τη συγγραφική ευθύνη για τα τρία πρώτα µέρη του 
υλικού, το παρόν κείµενο θα επικεντρωθεί στο Β.Μ. και το Τ.Ε., τα οποία λειτουργούν ως µία 
αδιάσπαστη ενότητα, αναδιατάσσοντας πληροφορίες που στην πλειονότητά τους περιλαµβάνονται 
στο Β.∆. 
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του υλικού µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

• ∆ίνεται έµφαση στο νόηµα, δηλαδή στην κατανόηση και την παραγωγή νοήµατος από κάθε 
κείµενο, άσκηση και δραστηριότητα προφορική ή γραπτή.  

• Υπάρχει ισχυρή σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου. 
• Εισάγονται τα κειµενικά είδη: Στο υλικό, ιδιαίτερα στις τέσσερις τελευταίες ενότητες, 

περιέχονται ποικίλοι τύποι κειµένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους προσεγγίζονται 
διαισθητικά και µε παιγνιώδεις τρόπους. 

• Τα παιδιά ασκούνται από τις πρώτες κιόλας ενότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου µε 
λειτουργικό χαρακτήρα. Τα κείµενα που παράγουν είναι ποικίλα και σχετίζονται πάντα µε 
τα θέµατα που συζητούν και επεξεργάζονται στην τάξη. 

• ∆ίνεται βάρος στην πολυτροπικότητα, στην παραγωγή νοήµατος µέσα από το συνδυασµό 
ποικίλων σηµειωτικών συστηµάτων (π.χ. κείµενο, εικόνα, γραφιστικά σύµβολα). 

• Προωθείται η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. 
Το περιεχόµενο των εγχειριδίων κατανέµεται σε δέκα 

ενότητες (τέσσερις στο 1ο τεύχος και έξι στο 2ο), οι οποίες 
εισάγονται κάθε φορά µε έναν «προοργανωτή» και 
ολοκληρώνονται µε ένα επαναληπτικό µάθηµα. Οι ενότητες 
σηµατοδοτούνται µε διαφορετικό χρώµα και σύµβολο κάθε 
φορά, προκειµένου να διευκολύνονται τα παιδιά στη χρήση 
του υλικού, αξιοποιώντας την «ανάγνωση» και εξωγλωσσικών 
συµβόλων. Ο προοργανωτής, ένας παιγνιώδης πίνακας 
περιεχοµένων, είναι σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε όχι 
µόνο να αποτυπώνει την οργάνωση της ενότητας αλλά και να 
ευνοεί την ανάπτυξη της αναστοχαστικής ικανότητας: Μετά 
την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, οι µαθητές/-τριες ανατρέχουν 
στον προοργανωτή, «διαβάζουν» εικόνες, σύµβολα, γράµµατα, 
λέξεις, φράσεις, µε τη βοήθεια των οποίων αναδιηγούνται το 
περιεχόµενο της ενότητας ασκούµενοι/ες έτσι στην παραγωγή 
προφορικού λόγου και την απόδοση νοήµατος.  
 Μια ενιαία ιστορία διατρέχει το Β.Μ., ήρωες της οποίας 
είναι µια παρέα παιδιών. Η βασική αυτή επιλογή, έναντι της 

προγενέστερης παράθεσης νοηµατικά ασύνδετων µεταξύ τους κειµένων στο βιβλίο Η Γλώσσα µου, 
εκτός του ότι προετοιµάζει καλύτερα -όπως θα δούµε στη συνέχεια- την ανάγνωση του γραπτού 
λόγου, εµπλέκει περισσότερο τα παιδιά στην αναγνωστική δραστηριότητα, στην οποία είναι 
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δεδοµένο ότι αφιερώνουν σηµαντικό µέρος της καθηµερινής δουλειάς στην τάξη, επειδή 
κινητοποιεί την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους για το «τι ακολουθεί».  
Τα κείµενα του βιβλίου αναφέρονται, µε λόγο άµεσο και καθηµερινό, στις περιπέτειες της παρέας. 
Η δράση εξελίσσεται άλλοτε σε αυτοτελή επεισόδια και άλλοτε σε σειρά µαθηµάτων, πάντα όµως 
µε σαφή επικοινωνιακή πλαισίωση. 
 Η λογική της ενιαίας ιστορίας διατρέχει και το Τ.Ε., µε πρωταγωνιστές αυτή τη φορά ζώα, 
τα περισσότερα από τα οποία εµφανίζονται και στο Β.Μ. να συντροφεύουν τους ήρωες στις 
περιπέτειές τους. Ο αφηγηµατικός άξονας του Τ.Ε., έτσι όπως διαµορφώνεται µέσα από τη 
διατύπωση των ασκήσεων και τις απαντήσεις/λύσεις είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το Β.Μ. Κατά 
τη διάρκεια εύρεσης απαντήσεων/λύσεων, καθώς και εξάσκησης σε συγκεκριµένους 
λεξικογραµµατικούς στόχους, οι µαθητές/-τριες κατανοούν ότι το κείµενο των ασκήσεων έρχεται 
να συµπληρώσει νοηµατικά τη δράση που εξελίσσεται στο Β.Μ. Για το λόγο αυτό, και προκειµένου 
να εξασφαλιστεί η κατανόηση του περιεχοµένου των ασκήσεων από το σύνολο των µαθητών/-
τριών, ιδιαίτερη σηµασία έχει η προσεκτική εκφώνηση των ασκήσεων από την πλευρά του/της 
εκπαιδευτικού, αλλά και η ανάγνωσή τους µετά τη συµπλήρωσή τους, ειδικά κατά τους πρώτους 
µήνες όπου η διαδικασία της αποκωδικοποίησης δεν είναι κατακτηµένη από όλα τα παιδιά. 

Αυτή η παράλληλη δράση του Τ.Ε. µε το Β.Μ., πέρα από το ότι προσφέρει ένα κίνητρο 
στους/στις µαθητές/-τριες να επεξεργαστούν τις ασκήσεις, καθώς οι απαντήσεις αποτελούν 
στοιχεία εξέλιξης της πλοκής, στοχεύει και στην ευαισθητοποίησή τους ως προς την ύπαρξη 
διαφορετικών οπτικών γωνιών και την υποκειµενική πρόσληψη των γεγονότων. Με τρόπο 
παιγνιώδη και διαισθητικό καλλιεργείται και οξύνεται η αντιληπτική ικανότητα των παιδιών, πέραν 
της µίας, «ουδέτερης», συµπαγούς και αδιαµφισβήτητης εκδοχής της πραγµατικότητας: στην 
προκειµένη περίπτωση η οπτική των παιδιών και η οπτική των ζώων για τα ίδια γεγονότα δεν 
ταυτίζονται πάντα - ένα πρώτο βήµα στην κατανόηση και διαχείριση της πολυδιάστατης σύγχρονης 
κοινωνικής πραγµατικότητας. 
 Οι διαφορετικοί τύποι ασκήσεων επισηµαίνονται µε ειδικά σύµβολα τα οποία κρατούν το 
σαλιγκάρι, (γράφουµε και διαβάζουµε, συζητάµε, κάνουµε κάτι όλοι µαζί, γράφουµε ορθογραφία) και 
η γάτα (θυµόµαστε ξανά). 
 

1.2 Γενικά χαρακτηριστικά 
α. Οι ήρωες: πολιτισµικά-κοινωνικά χαρακτηριστικά 
  

Τους ήρωες του βιβλίου ενσαρκώνουν παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας (Άρης, Ιωάννα) και 
κάποια λίγο µεγαλύτερα (Μαρίνα, Ορφέας, Σαµπέρ, Αγγελική). Είναι συµµαθητές και γείτονες, η 
γνωριµία και οι δράσεις τους εξελίσσονται κυρίως στον κοινωνικό χώρο της γειτονιάς και του 
σχολείου.  

Ο Σαµπέρ είναι ένα παιδί πακιστανικής καταγωγής. Σε κάποιες ενότητες διηγείται 
παραµύθια και µύθους της ινδo-πακιστανικής παράδοσης συνεισφέροντας στην εξοικείωση των 
µαθητών/τριων µε πολιτισµικά στοιχεία άλλων λαών. Στη σχετική µε τα Χριστούγεννα ενότητα, 
όπου οι ήρωες τραγουδούν τα κάλαντα, ο ίδιος δεν εµφανίζεται στην εικόνα ώστε µε τρόπο 
υπόρρητο να υπογραµµιστεί η αναγκαιότητα του σεβασµού της διαφορετικότητας -στο 
συγκεκριµένο σηµείο ως προς το θρήσκευµα. Αντίθετα εµφανίζεται στην επετειακή ενότητα της 
25ης Μαρτίου κατά την επίσκεψη των παιδιών σε λαογραφικό µουσείο, δεδοµένου ότι ανάλογες 
επισκέψεις εντάσσονται στα πλαίσια του προγραµµατισµού πολιτιστικών δράσεων της σχολικής 
ζωής. 
 Κατά τη δράση των παιδιών-ηρώων καθώς και κατά την απόδοση χαρακτηριστικών στα 
ενήλικα άτοµα που εµπλέκονται στην ιστορία, έχει γίνει προσπάθεια να αποφευχθεί η 
αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων σε σχέση µε το φύλο. Αγόρια και κορίτσια 
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται και αλληλοβοηθούνται. Τα επαγγέλµατα που ασκούν 
οι ενήλικες προσιδιάζουν στη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα, ενίοτε µε εναλλαγές είτε στην 
επαγγελµατική ιεραρχία (π.χ. γυναίκα διευθύντρια σχολείου, άντρας δάσκαλος), είτε στην καθαυτή 
επαγγελµατική επιλογή (π.χ. γυναίκα δασοφύλακας) 
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Η προσέγγιση του ιδεολογικού σχήµατος της οικογένειας εντάσσεται στην ίδια λογική της 
αποδοχής της διαφορετικότητας, µέσα από την παρουσίαση διαφορετικών οικογενειακών δοµών 
που επιτρέπουν, σε κάποιο βαθµό, την ταύτιση των µαθητών µε οικογενειακά σχήµατα πέρα από το 
κυρίαρχο πρότυπο. Έτσι συχνά, και χωρίς αυτό να θεµατοποιείται, παρουσιάζονται στην ιστορία 
είτε δύο γονείς, είτε ένας, είτε σηµαντικά ενήλικα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, 
όπως ένας παππούς, ένας θείος, µια αδερφή. 
  
β. Τα κείµενα 
  

Η θεµατολογία των εγχειριδίων παρακολουθεί τους άξονες που ορίζονται από το Α.Π.Σ. και το 
∆.Ε.Π.Π.Σ. (ενδεικτικά: κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη διαπροσωπικών–κοινωνικών σχέσεων, ο 
εαυτός µου και οι άλλοι, η γειτονιά, το σχολείο και η σχολική ζωή, στοιχεία ελληνικού πολιτισµού και 
λαϊκής παράδοσης, πολιτισµικά στοιχεία άλλων λαών, τέχνη, βιβλίο, οικολογική ευαισθητοποίηση, 
γνωριµία µε τα ζώα, ο άνθρωπος και το περιβάλλον κ.ά.)  

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στοιχεία ελληνικού λαϊκού πολιτισµού (Β.Μ. 1ο τχ.)         Μύθοι από την Ινδία και την Ελλάδα (Β.Μ. 2ο τχ.) 
 
 

 
 
Παιχνίδια µε την τέχνη (Τ.Ε. 2ο τχ.)                                 Γνωριµία µε τα ζώα (Β.Μ. 2ο τχ.) 
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Σε γενικές γραµµές, τα κείµενα του Β.Μ. στοχεύουν, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό για 
ένα εξάχρονο παιδί, στην ευαισθητοποίηση και την εµπλοκή των µαθητών/-τριών σε θέµατα και 
προβληµατισµούς µιας σύγχρονης κοινωνίας.  

Προετοιµάζουν έναν ενεργό πολίτη, ο οποίος αναγνωρίζει τον εαυτό του ως µέλος µιας 
ευρύτερης κοινωνίας και συµµετέχει στα κοινά. Για παράδειγµα, οι µικροί ήρωες προστατεύουν και 
υιοθετούν ένα κουτάβι, διαβάζουν και συζητούν µε ενήλικες για τη σηµασία της θαλάσσιας 
χελώνας και την ανάγκη προστασίας της. Ακόµα τα κείµενα προσφέρονται για την ανάπτυξη 
δηµιουργικής σκέψης, την καλλιέργεια της έκφρασης, το σεβασµό στη διαφορετικότητα.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα επετειακά θέµατα, καθώς και τα θέµατα µε θρησκευτικές αναφορές  (Χριστούγεννα, Πάσχα, 28η 
Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου) είναι ενταγµένα µε χαλαρό 
τρόπο στην ιστορία, χωρίς να συσχετίζονται άµεσα µε τη διδασκαλία της γλώσσας και τη σειρά που 
παρουσιάζονται τα γλωσσικά φαινόµενα στο Β.Μ. Έτσι η τάξη µπορεί να ασχοληθεί µε αυτά στον 
κατάλληλο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει το ρυθµό της. Περιέχουν συναφείς µε την εορτή 
φωτογραφίες, γελοιογραφίες και έντυπα εποχής, πίνακες ζωγραφικής, ποιήµατα και άλλα 
αυθεντικά κείµενα µε διαφορετική κειµενική δοµή. ∆ίνεται έµφαση σε µια πρώτη επαφή των 
παιδιών µε τον ιστορικό χρόνο, καθώς και µε έθιµα θρησκευτικών εορτών. Καθώς το εγχειρίδιο 
απευθύνεται και σε µαθητές/-τριες αλλόγλωσσους/-ες, διαφορετικής εθνοτικής καταγωγής, ή 
θρησκεύµατος, προτείνεται κατά την επεξεργασία των κεφαλαίων αυτών να λαµβάνονται υπόψη οι 
διαφορετικές ταυτότητες των µαθητών/-τριών της σχολικής τάξης. 

Τα επαναληπτικά µαθήµατα, καθώς και µια ενότητα αφιερωµένη στο βιβλίο,  
περιλαµβάνουν λογοτεχνικά κείµενα που έχουν επιλεγεί µε κριτήρια τη σχέση τους µε το 
νοηµατικό πλαίσιο της ιστορίας, τη δυνατότητα πρόσληψής τους από τους µαθητές/-τριες και την 
αισθητική τους αξία. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για κείµενα παιδικής λογοτεχνίας, έργα 
αναγνωρισµένων δηµιουργών διαφορετικών λογοτεχνικών περιόδων (Ζ. Παπαντωνίου, Π. 
Παµπούδη, Ζ. Σαρή κ.ά.), -ενίοτε ενήλικης (ποιήµατα του Ν. Γκάτσου, του Ο. Ελύτη, του  F. G. 
Lorca). Οι δραστηριότητες που προτείνονται στα οικεία κεφάλαια του Β.∆. αφορούν κυρίως στην 
αισθητική προσέγγιση του κειµένου µε παιγνιώδεις τρόπους. 

Από την 1η κιόλας ενότητα προτείνεται στο Β.∆. η επεξεργασία κειµένων του Ανθολογίου, 
θεµατολογικά συναφών µε τα θέµατα της κάθε ενότητας.  

Λογοτεχνικά βιβλία, βιβλία γνώσεων, σε σχέση µε τη θεµατολογία του κάθε µαθήµατος, 
καθώς και ποικίλες δραστηριότητες προτείνονται είτε µέσα στο Β.Μ., είτε σε ασκήσεις του Τ.Ε., 
είτε στο Β.∆., όπως π.χ. η ανάγνωση του ποιήµατος Η χελιδονοφωλιά του Γιώργου Μαρίνου στο 
κεφάλαιο «Ένα χελιδόνι» της 2ης ενότητας, η αφήγηση του µύθου του Αιόλου στο κεφάλαιο 
«Χωρίς φως» της 4ης ενότητας κ.λπ. Ο περιορισµένος αριθµός σελίδων δεν επέτρεψε να 
συµπεριληφθούν τα κείµενα αυτά στο Β.Μ. Εξάλλου είναι σκόπιµο τα παιδιά να έχουν την αίσθηση 
πολλών διαφορετικών βιβλίων µε τη δική τους ξεχωριστή εικονογράφηση, το δικό τους σχήµα 
κ.ο.κ. ∆εδοµένου ότι όλα τα παιδιά δε διαθέτουν τις ίδιες αναγνωστικές εµπειρίες κατά την είσοδό 
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τους στο σχολείο, µέσω των µη σχολικών βιβλίων επιχειρείται η κοινωνικοποίησή τους, η 
ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών, η έκφραση συναισθηµάτων, η άντληση πληροφοριών και ο 
εµπλουτισµός γνώσεων, η αισθητική απόλαυση, η προώθηση της φιλαναγνωσίας. Επιπλέον η 
χρήση ολοκληρωµένων κειµένων και όχι αποσπασµάτων, εισάγει τους/τις µαθητές/-τριες, µε τρόπο 
αβίαστο και λειτουργικό, στην ανάγνωση µε νόηµα. 
 
γ. Η εικόνα 

  
Ο ρόλος της εικόνας στο νέα σχολικά εγχειρίδια της Α΄ τάξης, όπως άλλωστε και σε όλα τα νέα 
εγχειρίδια (και όχι µόνο του γλωσσικού µαθήµατος) στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι κεντρικός 
και λειτουργικός. Εικόνα και κείµενο, κείµενο και εικόνα, είναι άρρηκτα συνδεδεµένα, δυο 
διαφορετικά σηµειωτικά συστήµατα που λειτουργούν ταυτόχρονα, µε τις δικές τους ιδιαίτερες 
συµβάσεις και δυνατότητες αναπαράστασης. Ειδικά στην Α΄ ∆ηµοτικού συνιστούν µια εξαιρετικά 
χρήσιµη γέφυρα ανάµεσα στον προφορικό λόγο, που τα παιδιά έχουν κατακτήσει όταν εισέρχονται 
στο ∆ηµοτικό, και το γραπτό, που µένει να κατακτήσουν (σε διαφορετικό, βέβαια, βαθµό από παιδί 
σε παιδί) και να εµπεδώσουν.  

Οι εικόνες, όπως και τα κείµενα, δηµιουργούν συχνά «µικρά µυστήρια» µε σκοπό να 
οδηγήσουν σταδιακά τα παιδιά στις νοηµατικές εκείνες συνδέσεις που θα δηµιουργήσουν µε τη 
σειρά τους αναγνωστικές προσδοκίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Το σαλιγκάρι που βρίσκουν οι ήρωες στην παραλία της 1ης ενότητας ταξιδεύει µαζί τους στο 1ο κεφάλαιο της 2ης 
ενότητας χωρίς να το γνωρίζουν (γεγονός όµως που οι αναγνώστες πληροφορούνται από την εικόνα). Θα το 
ανακαλύψουν µερικά κεφάλαια παρακάτω. Το σαλιγκάρι εισάγει τις ασκήσεις και το γράµµα/δίγραφο του κάθε 
κεφαλαίου. 
 

Οι εικόνες του βιβλίου δουλεύουν σε δυο άξονες: το λεξικογραµµατικό, όπου λέξεις ή 
φράσεις συνδέονται άµεσα µε το υπό επεξεργασία γράµµα/δίψηφο, και τον αφηγηµατικό άξονα 
όπου δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου και την έκφραση 
υποθέσεων σχετικών µε το περιεχόµενο του κειµένου. Οι υποθέσεις αυτές συχνά επαληθεύονται, 
κρατώντας έτσι αµείωτο το ενδιαφέρον του παιδιού για την εξέλιξη της ιστορίας. Ταυτόχρονα 
δηµιουργούν κίνητρα για την ανάγνωση και προσφέρουν, σε συνδυασµό µε τα κείµενα, µια ενιαία 
νοηµατική δοµή που είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους µαθητές/τριες. Ειδικά στα αλλόγλωσσα 
παιδιά, σηµαντική βοήθεια για την ανάπτυξη και τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου προσφέρει η 
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συστηµατική εικονογραφική απεικόνιση όλων των συγκεκριµένων ουσιαστικών στις έξι πρώτες 
ενότητες του βιβλίου. 

  
2.1 ∆ιδακτικό µοντέλο 
  

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».1 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 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 

                                                 
1 Φ.Ε.Κ τχ Β, αρ.φ 303/12-03-03, σελ.3774. 
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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. 
 

2.2 Συµπληρωµατικές δραστηριότητες 
  

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)  
  
3. Οι τρεις φάσεις διδασκαλίας 
 
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 
 
3.1 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 
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περιγράφονται λεπτοµερώς στο Β.∆. και είναι ιδιαίτερα βοηθητικές για τη φωνολογική επίγνωση 
και την αλφαβητική ενηµερότητα, καθώς και για την ανάπτυξη τεχνικών ανάγνωσης

2, 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: 
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 

                                                 
2 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.    
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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. 

Στο Β.∆. περιέχεται ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας ολόκληρης της πρώτης φάσης που 
περιγράφει αναλυτικά όλες τις σχετικές δραστηριότητες και τη διαδικασία βήµα βήµα.3 
 

3.2 Ενσυνείδητη επεξεργασία γραµµάτων/διγράφων  
 

Για την επεξεργασία κάθε γράµµατος/διγράφου αφιερώνονται συνήθως δύο σελίδες στο Β.Μ. και 
δύο στο Τ.Ε.  

                                                 
3 Οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται άµεσα µε τους στόχους  του Α.Π., όπως περιγράφονται στις οικείες ενότητες. 
1.Οργάνωση του προφορικού λόγου του µαθητή (ΦΕΚ  τχ. Β΄ αρ. φ. 303/13-03-03, σελ. 3749) Με αφορµή τις εικόνες 
και τον αφηγηµατικό τους χαρακτήρα ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν πρόσωπα και καταστάσεις, να 
συζητήσουν και να διηγηθούν το περιεχόµενο κάθε δισέλιδου. Οι  διαφορετικές απόψεις που αναπτύσσονται 
καταγράφονται (Β.∆., σελ. 34) µε διττό σκοπό: αφενός το σεβασµό σε όλες τις απόψεις που διατυπώνονται, αφετέρου 
το συσχετισµό προφορικού και γραπτού λόγου. Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου επιδιώκεται και µε την 
πραγµατοποίηση συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων που προτείνονται στο Β.∆. (σελ. 36), όπως η διήγηση παρόµοιων 
εµπειριών µε διάκριση του προτέρου και του ύστερου και η δραµατοποίηση.  
2.Γραπτός λόγος (ΦΕΚ τχ. Β΄ αρ. φ. 303/13-03-03, σελ. 3753 και 3757)  
Εξάσκηση στην αναγνώριση του ονόµατος του κάθε παιδιού,  ανάλυση και σύνθεση των λέξεων της 1ης ενότητας µέσα 
από νοηµατοδοτούµενες ασκήσεις στο Τ.Ε. και παιγνιώδεις δραστηριότητες (π.χ. δαχτυλόκουκλες, συνθέσεις τύπου 
παζλ), αντιστοίχηση λέξεων µε τις εικόνες του Β.Μ. και του Τ.Ε. (Β.∆. σελ. 34), καταγραφή των προφορικών κειµένων 
των παιδιών και η αξιοποίησή τους είτε µε την αναγνώριση σ’ αυτό των γλωσσικών στοιχείων που έχουν επεξεργαστεί 
είτε µέσα από τη σύνθεση οµαδικών ιστοριών (Β.∆. σελ. 34, 35 σε συνδυασµό µε το κεφάλαιο Συγγραφή Ιστοριών, σελ. 
24). Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά εξασκούνται από την αρχή στην παραγωγή γραπτού λόγου. Έτσι επιδιώκεται η 
βαθµιαία συνειδητοποίηση της σχέσης προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και της σχέσης φωνηµάτων και 
γραµµάτων, η κατανόηση της στενής σχέσης ακρόασης, οµιλίας ανάγνωσης και γραφής, η αναγνώριση της διαφοράς 
ανάµεσα στην εικόνα και τη γραφή µιας λέξης, η φωνολογική επίγνωση (δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης 
περιγράφονται στο Β.∆. σελ 21).  
3.Γραµµατική (ΦΕΚ  τχ. Β΄ αρ. φ. 303/13-03-03, σελ. 3766) 
Οι δραστηριότητες δόµησης λέξεων µε σύνθεση ανεξαρτήτων γραµµάτων και οι απαντήσεις σε ερωτήµατα του τύπου 
Ποιος; Έκανε τι; που προτείνονται ενδεικτικά από το Α.Π. ξεκινούν ήδη από την ενότητα αυτή. 



 10 

Α. ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (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  
 
Από τον προφορικό στο γραπτό λόγο 

Η επεξεργασία κάθε κεφαλαίου ξεκινά από την εικόνα, αρχικά βάσει του αφηγηµατικού της 
άξονα. Οι µαθητές/τριες 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 ηρώων

4.  
 
 

 
 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
                                                 
4 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.  
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το κείµενο, ένα είδος γέφυρας προς την κατανόηση του κειµένου.5 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/δίψηφο

6.  
 

 
 
 
 

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. 7 

                                                 
5 Για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσα παιδιά βλ Σφυρόερα, Μ. 2003. H επεξεργασία της εικόνας 
στη σχολική τάξη (Κλειδιά και αντικλείδια). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήµιο Αθηνών.   
6 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). 
7 Στο βιβλίο Η Γλώσσα µου οι διάλογοι στα πρώτα κεφάλαια, όταν υπάρχουν, είναι απρόσωποι (πουθενά δεν φαίνεται 
ποιος µιλάει) και αποπλαισιωµένοι.  
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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,  αποτελώντας όµως µέρος του συνολικού νοήµατος, δηµιουργεί 
κίνητρα για περαιτέρω προσπάθεια στην ανάγνωση και συχνά οδηγεί τα παιδιά στη διαισθητική 
αναγνώρισή τους. Η παιδαγωγική διάσταση αυτής της επιλογής στηρίζεται, µεταξύ άλλων, και στη 
θεωρία του Βυγκότσκι, κατά την οποία «η µάθηση είναι σωστή µόνο όταν προετοιµάζει την 
εξέλιξη. Τότε ξυπνούν και ζωντανεύουν µε αυτή µια σειρά από λειτουργίες που βρίσκονται στο 
στάδιο της ωρίµανσης και στη ζώνη της επόµενης εξέλιξης.»8.  

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/η 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/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους µαθητές να διαβάζουν λέξεις που αποτελούνται από 

                                                 
8 Βλ. Βυγκότσκι, Λ. 19932.  Γλώσσα και σκέψη. Αθήνα: Γνώση, σ. 297. Ο όρος ζώνη της επόµενης εξέλιξης συναντάται 
και ως ζώνη επικείµενης ανάπτυξης, απόδοση του όρου zone of proximal development (ZPD).  
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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.  
 
Α.3 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.  
 
Α.4 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.  
 
Β. ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.)  
 
Η επεξεργασία του γράµµατος/δίγραφου ολοκληρώνεται στο Τ.Ε. το οποίο αποτελεί συνέχεια του 
Β.Μ.  
 

 



 14 

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 
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 ∆ιάκριση και σωστή γραφή συνδυασµών 
 
 
 

1. Εξάσκηση στη σύνθεση ενός είδους 
κειµένου 

2. Σύνθεση λέξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Εντοπισµός γράµµατος, σύνθεση πρότασης, άσκηση 
κατανόησης. 
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3.3Εισαγωγή σε τύπους κειµένων 
 

Στις τέσσερις τελευταίες ενότητες οι µαθητές/τριες 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.9 
� 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). 

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  
                                                      Περιγραφικός ορισµός: Κατανόηση και συµπλήρωση           

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

 
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. 
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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. 

 


