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Θεσσαλίας 

Περίληψη 

Με αφετηρία τη διαπιστωμένη στον ελλαδικό χώρο έλλειψη ερευνητικών 
εργασιών σχετικών με την ανάδειξη του εγγραμματισμού των μαθητών μέσω 
των σχολικών κειμένων, στόχος της παρούσας έρευνας αποτελεί η εξέταση των 
σχολικών εγχειριδίων της Γλωσσικής Διδασκαλίας των τριών τάξεων του 
Γυμνασίου σχετικά με το αν τα κείμενα και οι ασκήσεις πάνω σ’ αυτά προάγουν 
τον εγγραμματισμό των μαθητών. Ο όρος αναφέρεται στην ακρόαση, ομιλία, 
ανάγνωση, γραφή και στην κριτική σκέψη. Περιλαμβάνει δηλαδή την 
πολιτισμική γνώση η οποία καθιστά ικανό έναν ομιλητή, συγγραφέα ή 
αναγνώστη να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε 
διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις. Επειδή πρόκειται για ανάλυση 
σχολικών βιβλίων, η μέθοδος της έρευνας που θα ακολουθηθεί  είναι η Ανάλυση 
Περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής 
ανάλυσης περιεχομένου. 

Λέξεις κλειδιά: εγγραμματισμός, Γλωσσική Διδασκαλία, σχολικά εγχειρίδια, 

μαθητές Γυμνασίου 

Abstract 

Starting from the lack of research work in Greece related to highlighting 
students' literacy through textbooks, objective of the present study is the 
examination of the textbooks of the Greek Language of the three grades of the 
High school on whether the texts and the exercises on them promote the 
literacy of the students. The term refers to listening, speaking, reading, writing 
and critical thinking. That is, it includes cultural knowledge that enables a 
speaker, writer, or reader to recognize and use appropriate language in 
different social situations. Because it is a textbook analysis, the research 
method that will be followed is the Content Analysis. More specifically, there 
will be a combination of quantitative and qualitative content analysis. 
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1.1 Εισαγωγή 

Ο γραπτός λόγος κυριαρχεί σ’ όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής και 
αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα επικοινωνίας με τους συνανθρώπους μας. 
Επομένως μια βασική λειτουργία του σχολείου είναι η ανάπτυξη της αναγνωστικής 
ικανότητας των παιδιών. Οι επαρκείς ικανότητες ανάγνωσης είναι σημαντικό 
στοιχείο για κάθε νεαρό άτομο, ώστε να είναι σε θέση να επιδιώξει τους 
προσωπικούς του στόχους, όταν ξεκινήσει τη ζωή του ως ενήλικας. Η επιτυχής 
απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης κατά την παιδική ηλικία και εφηβεία είναι 
συνεπώς θεμελιώδους σημασίας (Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, 2011). Στο πλαίσιο αυτού του στόχου 
αναπτύχθηκε ο όρος αναδυόμενος γραμματισμός ή εγγραμματισμός (Hoggart, 
1992. Παπούλια-Τζελέπη, 2000).  

 Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον εγγραμματισμό είναι σκόπιμο να 
τον δούμε ενταγμένο στα πλαίσια της γλώσσας με την οποία έχει άμεση σχέση. Η 
γλώσσα είναι ένα σύστημα κοινωνικής σημειωτικής μέσα από το οποίο ο άνθρωπος 
αποδίδει νοήματα και κοινοποιεί την εμπειρία του. Η γλώσσα ως σύστημα 
αποτελείται από κανόνες και νόρμες που διέπουν τη δομή και τη λειτουργία όλων 
των εκφωνημάτων, δηλαδή της λέξης, της πρότασης και του κειμένου. Αρχικά 
υπήρχε η άποψη της έμφυτης υπόστασης της γλωσσικής ικανότητας χωρίς 
συστηματική διδασκαλία. Με το πέρασμα των χρόνων η γλωσσική ικανότητα 
έδωσε τη θέση της στην επικοινωνιακή ικανότητα σύμφωνα με την οποία ο 
ομιλητής έχει την ικανότητα να αλλάζει και να προσαρμόζει το λόγο ανάλογα με τις 
συμβάσεις και τις προσδοκίες της επικοινωνιακής περίστασης. Επομένως ο 
εγγραμματισμός αφορά στην ικανότητα κατανόησης και χρήσης των 
επικοινωνιακών σχημάτων και συμβάσεων (Ματσαγγούρας, 2007. Ong, 1997).  

Έχοντας λοιπόν ως αφετηρία τις παραπάνω απόψεις ο ερευνητικός σκοπός 
της παρούσης εργασίας είναι η προσπάθεια αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων 
της Γλώσσας του Γυμνασίου αναφορικά με το θέμα του εγγραμματισμού. Έγινε 
δηλαδή μία προσπάθεια να διερευνηθεί αν μπορεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
υλικό να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα 
και σε ποιο βαθμό μέσα από μια πληθώρα κειμένων και ασκήσεων που 
πλαισιώνουν τα συγκεκριμένα βιβλία.    

1.2 Ορισμός της έννοιας «εγγραμματισμός» ή «γραμματισμός» 

Ο γραμματισμός ορίζεται ως η κατανόηση, η χρήση και η κριτική σκέψη σε 
γραπτές γλωσσικές μορφές με σκοπό την επίτευξη προσωπικής και κοινωνικής 
ολοκλήρωσης. Υπό αυτή την έννοια έχουμε υπέρβαση των γνωστικών 
συνιστώσεων της ανάγνωσης, δηλαδή την αποκωδικοποίηση λέξεων και την 
κατανόηση γραπτών κειμένων και φθάνει σ’ άλλες πτυχές οι οποίες αφορούν την 
εμβάθυνση νοημάτων (Freire&Macedo, 1987). Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Pierre 
(1992) ο οποίος περιγράφει το γραμματισμό ως τη σχέση την οποία αποκαθιστά 
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ένα άτομο με το γραπτό κόσμο (Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, 2011). 

 Ενώ δηλαδή ο όρος εγγραμματισμός ή γραμματισμός αναφέρεται στην 
έννοια του αλφαβητισμού η οποία χρησιμοποιούνταν παλιότερα σχετικά με την 
εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής, στη σύγχρονη εποχή ο όρος αφορά στην 
ικανότητα των πολιτών να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε διάφορες 
επικοινωνιακές περιστάσεις κατανοώντας και αντιμετωπίζοντας κριτικά διάφορα 
είδη κειμένων τα οποία χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο 
(Μητσικοπούλου, 2001. Χατζησαββίδης, 2002). Μέσα από μελέτες που έχουν γίνει 
διαπιστώθηκε ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν ανεπτυγμένη την ικανότητα 
του αλφαβητισμού εξαιτίας των επιρροών του περιβάλλοντός τους. Δηλαδή το 
περιβάλλον, όπως πινακίδες στο δρόμο, ετικέτες στα ρούχα, διαφημίσεις στην 
τηλεόραση, τα επηρεάζει, καθώς ενδιαφέρονται γι’ αυτό και δίνει νόημα στις μεταξύ 
τους σχέσεις. Έτσι με την είσοδό τους στο σχολείο έχουν ανεπτυγμένη τη δεξιότητα 
της ανάγνωσης και γραφής. Ακόμη η ανάπτυξη του εγγραμματισμού είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί μέσα από την ανάγνωση των ίδιων των παιδιών με κάποια βοήθεια ή 
και των ενηλίκων προς αυτά. Επομένως η ανάπτυξη του εγγραμματισμού 
σχετίζεται με το πολιτιστικό και κοινωνικό περίγυρο των παιδιών και τις εμπειρίες 
που αποκομίζουν από αυτό (Weinberger, 1996). Γενικότερα ο όρος 
«εγγραμματισμός» ή «γραμματισμός» θα μπορούσε να συνοψιστεί στον εξής 
ορισμό: «γραμματισμός είναι η ικανότητα ελέγχου της ζωής και του περιβάλλοντος 
μέσω του λόγου, με τρόπο ορθολογικό» (Traves, 1992). 

1.3 Ο εγγραμματισμός στη σχολική του διάσταση 

  Είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και ιδιαίτερα με τη 
σχολική του διάσταση, καθώς προκύπτει από διάφορες διεθνείς έρευνες ότι το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα υστερεί σ’ αυτό τον τομέα. Ο εγγραμματισμός αποτελεί 
βασική δεξιότητα του ατόμου καθώς μέσω αυτού μπορεί να κατανοεί τις γλωσσικές 
δομές και να τις χρησιμοποιεί κατάλληλα σε επικοινωνιακές συμβάσεις. Πιο 
συγκεκριμένα η επικοινωνιακή ικανότητα μπορεί να επέλθει, εφόσον ο χρήστης της 
γλώσσας έχει τη δυνατότητα να κάνει σωστές επιλογές των γλωσσικών δομών, 
όπως το λεξιλόγιο, δομή, ύφος, που είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές για 
συγκεκριμένη κοινωνική πρακτική και δραστηριότητα. Επίσης στην έννοια του 
εγγραμματισμού περιλαμβάνεται η κριτική σκέψη που σχετίζεται με την 
κατανόηση εις βάθος των κειμένων και κοινωνικών καταστάσεων. Συνοψίζοντας 
λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη έννοια αφορά στην ύπαρξη 
γνωστικών και μεταγνωστικών στοιχείων του ατόμου, τη γλωσσική και κοινωνική 
ικανότητά του, τα οποία συνθέτουν τη σωστή επικοινωνία και κοινωνική 
ανάπτυξη. 

  Η ικανότητα των μαθητών να αναπτύξουν την επικοινωνία με το έντυπο 
και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και να το αξιοποιήσουν κατάλληλα ονομάζεται 
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σχολικός εγγραμματισμός. Ο σχολικός εγγραμματισμός δηλαδή αφορά στην 
επεξεργασία των κειμενικών τύπων, την κειμενική πολυτροπικότητα, τα 
λεξιοκογραμματικά και υφολογικά χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου που 
βρίσκονται στα σχολικά εγχειρίδια. Με άλλα λόγια ο σχολικός εγγραμματισμός 
αναφέρεται στην ικανότητα του μαθητή να διαβάζει και να γράφει διαφορετικά 
είδη κειμένων του εκπαιδευτικού υλικού και έτσι μέσω της διαδικασίας 
αποκωδικοποίησης, ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης σχολικών κειμένων και 
παραγωγής διαφορετικών μαθητικών κειμένων συγκροτείται η σχολική γνώση 
(Bernstein, 1971-1975. Cook-Gumpertz, 1986. Dickinson,1994. Wells, 1986).  Για να 
επιτευχθεί η ικανότητα αυτή των μαθητών, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να μην 
περιορίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά να τους φέρνει σε άμεση επαφή με 
διάφορα είδη και τύπους κειμένων σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας 
(Kalantzis&Cope, 2001). 

1.4 Προσεγγίσεις του εγγραμματισμού  

  Οι επικρατέστερες προσεγγίσεις του εγγραμματισμού είναι τρεις. Η 
γραμματικοκεντρική, η ολιστική ή διαδικαστική και η κειμενοκεντρική. Από αυτές 
η πρώτη είναι η πιο παραδοσιακή. Εξετάζει τη γλώσσα από άποψη γραμματικών 
δομών και θεωριών, φωνολογίας και συντακτικού, έχοντας ως βάση τη λέξη και την 
πρόταση. Δηλαδή η γλώσσα διερευνάται ως αποπλαισιωμένη οντότητα και 
απομακρυσμένη από τις κοινωνικο-επικοινωνιακές περιστάσεις που την 
διαμορφώνουν. Η ολιστική ή διαδικαστική προσέγγιση έχει ως στόχο της την 
προσωπική ανάπτυξη μέσα από την ολιστική εξέταση της γλώσσας. Πιο 
συγκεκριμένα θεωρεί ότι το άτομο μαθαίνει τη γλώσσα διαρθρώνοντας και 
νοηματοδοτώντας δικά του αυθεντικά κείμενα κατ’ επανάληψη. Επομένως 
επικρατεί η άποψη ότι η ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου επιτυγχάνεται μέσα 
από την παραγωγή ολοκληρωμένων κειμένων, τα οποία εκφράζουν τις σκέψεις και 
τα συναισθήματα του μαθητή. Δηλαδή οι υποστηριχτές της προσέγγισης αυτής δεν 
επιδέχονται την άμεση και συστηματική διδασκαλία των γλωσσικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων, με τις οποίες ο λόγος αποκτά περιεχόμενο, μορφή και δομή, αλλά έχουν 
την άποψη ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν αβίαστα και φυσικά δεξιότητες 
παραγωγής γραπτού λόγου (Παπαδοπούλου, 2000. Sloan, 2003). Τέλος η 
κειμενοκενρτική προσέγγιση προσπαθεί να συσχετίσει τη χρήση της γλώσσας με το 
κοινωνικό συγκείμενο και να εξηγήσει τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικοί 
παράγοντες επιδρούν στους χρήστες της γλώσσας (Lemke, 1994). Προσπαθεί 
δηλαδή να εξηγήσει τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ κοινωνικών λειτουργιών και 
κειμενικών δομών. Βάση της διδασκαλίας είναι το κείμενο το οποίο εξετάζεται από 
άποψη οργάνωσης και αλληλοσυσχέτισης της δομής του και του ύφους του με τα 
δεδομένα της επικοινωνιακής περίστασης (Doughty&Thornton, 1980. 
Ματσαγγούρας, 2007). 

1.5 Μορφές εγγραμματισμού 
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  Ο σχολικός εγγραμματισμός μπορεί να πάρει τη μορφή του λειτουργικού, 
του κριτικού και του επιστημονικού εγγραμματισμού.  Ο λειτουργικός 
εγγραμματισμός έχει ως στόχο να καταστήσει το άτομο ικανό να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά ως μαθητής ενός σχολείου βασιζόμενος στο γραπτό λόγο και ως 
πολίτης μιας κοινωνίας. Δηλαδή στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να 
προχωρήσουν πέρα από την ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων στην αναζήτηση της 
βαθιάς δομής της γλώσσας και έτσι να φτάσουν στην κατανόηση του γραπτού 
λόγου. Πρόκειται δηλαδή για μια υψηλού επιπέδου γνωστική διαδικασία κατά την 
οποία ο αναγνώστης δεν αντλεί το νοηματικό περιεχόμενο από το κείμενο, αλλά 
συνδιαλέγεται μ’ αυτό και από κοινού κατασκευάζουν το νόημα. Η ενεργή εμπλοκή 
του αναγνώστη στη διαδικασία κατανόησης πρέπει να στηρίζεται σε πλούσιο 
γνωσιακό υπόβαθρο που αφορά στο θέμα του κειμένου, στους τρόπους δόμησής 
του και σύνδεσης των γλωσσικών και νοηματικών μονάδων του κειμένου. Για να 
επιτευχθεί λοιπόν η κατανόηση, χρειάζεται η ύπαρξη προδιαγραφών του κειμένου, 
διδασκαλίας και οι γνωστικές δυνατότητες του αναγνώστη. Ο αναγνώστης 
οδηγείται στην κατανόηση, όταν το κείμενο ενεργοποιήσει νοητικά σχήματα τα 
οποία προϋπάρχουν στο γνωσιακό επίπεδο του αναγνώστη και στη συνέχεια να 
υπάρξει συσχέτιση με πρόσφατα νοητικά σχήματα. Επομένως ο λειτουργικός 
εγγραμματισμός στοχεύει στην ικανότητα επεξεργασίας, οργάνωσης, ανάλυσης, 
ερμηνείας, σύγκρισης των δεδομένων του κειμένου τόσο αυτών που δηλώνονται 
όσο και αυτών που υπονοούνται. Επίσης στην ικανότητα κατανόησης και χρήσης 
της μεταφορικής γλώσσας και την ικανότητα ταυτοποίησης, τόσο των δομικών 
στοιχείων του κειμένου, όσο και των δεικτών συνοχής και συνεκτικότητας που 
συγκροτούν το κείμενο και του προσδίδουν κειμενικότητα. 

Για τον κριτικό εγγραμματισμό έχουν διατυπωθεί δύο προσεγγίσεις. Η 
πρώτη τον θεωρεί ως γνωστική ικανότητα του ατόμου να κατανοεί το γραπτό λόγο 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να εντοπίσει τις υπόρρητες παραδοχές του 
κειμένου, τις προθέσεις του συγγραφέα και να επισημαίνει τις προκαταλήψεις και 
τα στερεότυπα που τυχόν υπάρχουν στο κείμενο. Η δεύτερη αφορά στην ικανότητα 
του αναγνώστη να αναλύει και να αποδομεί κριτικά το κείμενο σ’ όλα τα επίπεδα 
και σ’ όλες τις λειτουργίες του, για να εντοπισθούν αξίες, ιδεολογίες και κοινωνικές 
πρακτικές που προβάλλονται, διαβάζονται ή αποσιωπούνται. Συνεπώς η 
διδασκαλία και η μάθηση έχοντας ως βάση τον κριτικό εγγραμματισμό εξηγεί τον 
τρόπο με τον οποίο τα κείμενα λειτουργούν, παρουσιάζει τι προσπαθούν να κάνουν 
στα άτομα και στον κόσμο και τέλος εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στην κριτική 
των κειμένων και στην αναδόμηση των κοινωνικών πεδίων.  

  Για την ανάπτυξη του κριτικού εγγραμματισμού είναι σημαντικές τρεις 
αρχές που πρέπει να τεθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στη διδασκαλία των 
εκπαιδευτικών: α) η ανάγνωση δεν αποτελεί απλή διαδικασία αποκωδικοποίησης 
λέξεων, αλλά συμβάλλει στη γνώση μας για τον κόσμο, β) οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
να στηρίζουν τη διδασκαλία τους στον ισότιμο διάλογο με τους μαθητές τους, χωρίς 
όμως να υποστηρίζεται ότι ο δάσκαλος δεν παρεμβαίνει θέτοντας πλαίσια, 
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ανοίγοντας προοπτικές και διασφαλίζοντας την πειθαρχία. Αποτελεί δηλαδή μια 
δυναμική παρουσία στα πλαίσια του διαλόγου και γ) αξιοποίηση από το δάσκαλο 
των προυπαρχουσών γνώσεων του μαθητή και όχι να προβαίνει στην προώθηση 
της έτοιμης γνώσης. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη θεωρία ο βασικότερος 
παράγοντας νοηματοδότησης του κειμένου είναι ο αναγνώστης, ο οποίος 
επεξεργάζεται τα περικειμενικά και διακειμενικά στοιχεία. Ο αναγνώστης δηλαδή 
φτάνει στον κριτικό εγγραμματισμό εφόσον ξεπεράσει το επίπεδο ερμηνείας και 
προχωρήσει στις αναλύσεις και αμφισβητήσεις ( Cristie & Martin, 2007). 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον κριτικό εγγραμματισμό ως 
την ικανότητα ερμηνείας και αποδόμησης του κειμένου για να αναδειχθούν η 
άποψη του κόσμου, την οποία κατασκευάζει και οι κοινωνικές πρακτικές που 
προβάλει το κείμενο. Επίσης οι τρόποι που χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει την 
πραγματικότητα και για να τοποθετήσει θετικά τον αναγνώστη απέναντι στις 
κοινωνικές πρακτικές και κοσμοθεωρίες που υποστηρίζει. Επομένως το σχολείο 
οφείλει να βοηθήσει τους μαθητές να αναζητήσουν με ποια γλωσσικά μέσα το 
κείμενο κατασκευάζει τη δική του πραγματικότητα, από πού προέρχεται η 
πραγματικότητα αυτή και με ποιους τρόπους τοποθετεί τον αναγνώστη απέναντι 
σ’ αυτή την πραγματικότητα, για να την αποδεχθεί. Έτσι εφοδιασμένος μ’ αυτές τις 
ικανότητες ο αναγνώστης θα μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στο κείμενο (Baynham, 
2002).  

  Ο επιστημονικός εγγραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου 
να κατανοεί και να αξιοποιεί κατάλληλα και αποτελεσματικά τις γνωστικές και 
κειμενογλωσσικές προδιαγραφές του επιστημονικού λόγου. Είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί ο επιστημονικός εγγραμματισμός για την προσωπική, επαγγελματική 
και κοινωνική ανέλιξη των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογίας. 
Επομένως τα Αναλυτικά Προγράμματα προσπαθούν να επιτύχουν δύο στόχους: α) 
να συνδέσουν το περιεχόμενο της επιστημονικής γνώσης με τις καθημερινές 
εμπειρίες του μαθητή, ώστε να τον βοηθήσει να οδηγηθεί στην κατανόηση, β) να 
καταστήσουν το μαθητή ικανό να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις 
επιστημονικές γνώσεις με τις καθημερινές πρακτικές ανάγκες. Το σχολείο λοιπόν 
θα πρέπει μέσω της διδασκαλίας να αξιοποιεί την εμπειρία στην επιστημονική 
γνώση και να μετασχηματίζει την εμπειρία σε επιστημονική γνώση και τέλος να 
χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση στα πλαίσια της καθημερινότητας 
(Ματσαγγούρας, 2007).              

  Ο πολυγραμματισμός αποτελεί συμπληρωματική έννοια του 
εγραμματισμού. Έχει ως στόχο την κοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών με την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την επεξεργασία ποικίλων κειμενικών ειδών, 
πολιτισμικών πηγών και γλωσσικών κωδίκων στα πλαίσια μιας πολύγλωσσης και 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας (Barton, D& Hamilton, M. 2000). 

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω αναλύσεις η εκπαιδευτική διαδικασία 
στα πλαίσια του εγραμματισμού θα πρέπει να απευθύνεται σε περιστάσεις, 
επικοινωνιακά γεγονότα και είδη κειμένων που έχουν σχέση με τον τρόπο που ζουν 
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και πρόκειται να ζήσουν οι μαθητές και προκαλούν το ενδιαφέρον τους. Η 
εκπαίδευση λοιπόν για την ανάπτυξη του όρου εγραμματισμός θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αναπτύξει την επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών μέσω της 
συσχέτισης κειμένων με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Η γλωσσική 
διδασκαλία θα πρέπει να αναφέρεται στην αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών 
από κείμενα με τα οποία ήρθαν σε επαφή στην καθημερινή τους ζωή. Ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξηγεί και ο εκπαιδευόμενος να κατανοεί τον τρόπο και 
τη μέθοδο σύνθεσης ενός κειμένου. Επίσης θα πρέπει να αφορά στην κριτική 
ερμηνεία ενός κειμένου με βάση την ένταξή του σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο. Τέλος θα πρέπει να είναι σε θέση οι μαθητές να προσαρμόζουν 
ένα κείμενο από ένα κοινωνικό και επικοινωνιακό πλαίσιο σε άλλο. Επομένως η 
ανάπτυξη του εγγραμματισμού τίθεται ως στόχος όλων των μαθημάτων (Αρχάκης, 
2011. Harmon&Wood, 2001. Lemke, 1990).  

2. Ερευνητική Διαδικασία 

2.1 Ανακεφαλαίωση θεωρητικών παραδοχών έρευνας – Ερευνητικά 
ερωτήματα 

   Είναι γεγονός ότι η γλώσσα, εφόσον πρόκειται για σωστά οργανωμένη 
διδασκαλία, δεν αποτελεί μόνο επαφή με τις λέξεις σε επίπεδο γραμματικής και 
συντακτικού ως μέσο επικοινωνίας, αλλά και έμπρακτη επαφή με τα σύμβολα 
έκφρασης της σκέψης και της όλης δράσης ενός λαού, δηλαδή οδό άμεσης 
πρόσβασης σ’ έναν πολιτισμό. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι λέξεις δεν είναι 
απλά ηχητικά μορφώματα, αλλά σημασίες που δηλώνουν έννοιες. Οι έννοιες 
συνθέτουν νοήματα τα οποία συνιστούν και καθορίζουν τη λειτουργία της νόησής 
μας. Πιο συγκεκριμένα η γλώσσα δεν αποτελεί απλά ένα σύνολο λέξεων με απώτερη 
χρήση την απλή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, αλλά μια βαθύτερη 
επικοινωνία με βασικό στόχο την κατανόηση των νοημάτων και την κατάλληλη 
χρήση τους σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. 

   Η παραπάνω παραδοχή θα πρέπει να αποτελεί το βασικότερο στόχο του 
γλωσσικού μαθήματος και το σκοπό των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια τόσο τα 
σχολικά εγχειρίδια, ιδιαίτερα του γλωσσικού μαθήματος, όσο και οι εκπαιδευτικοί 
είναι αναγκαίο να εστιάζουν στον εγγραμματισμό. Ο όρος αναφέρεται στην 
ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή και στην κριτική σκέψη. Περιλαμβάνει δηλαδή 
την πολιτισμική γνώση η οποία καθιστά ικανό έναν ομιλητή, συγγραφέα ή 
αναγνώστη να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε 
διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις.  Είναι σημαντικό λοιπόν να διερευνηθεί αν 
και σε ποιο βαθμό τα σχολικά εγχειρίδια της γλωσσικής διδασκαλίας προωθούν τον 
εγγραμματισμό. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα γύρω από τα οποία έχει κινηθεί το ερευνητικό 
μας ενδιαφέρον είναι τα εξής: 

1. Υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν στην κατανόηση των κειμένων; 
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2. Οι ερωτήσεις αφορούν στη σύγχρονη πραγματικότητα; 
3. Υπάρχουν ερωτήσεις που σχετίζονται με την παρατήρηση και 

κατανόηση    εικόνων; 
4. Υπάρχουν ερωτήσεις που αναφέρονται στην παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου; 
5. Υπάρχουν ερωτήσεις που οδηγούν τον μαθητή στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και στην ιεράρχηση των πληροφοριών στην 
καθημερινότητα; 

2.2 Ερευνητικές μέθοδοι 

   Προκειμένου να επιλεγεί ο τρόπος έρευνας του συγκεκριμένου θέματος 
εξετάστηκαν άλλες έρευνες με συναφές αντικείμενο. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η 
διερεύνηση όψεων της ιδεολογίας σε σχολικά εγχειρίδια συνήθως υλοποιείται 
μέσω της ποσοτικής ή ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Επειδή λοιπόν πρόκειται 
για ανάλυση σχολικών βιβλίων, η μέθοδος της έρευνας που θα ακολουθηθεί  είναι η 
Ανάλυση Περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει συνδυασμός ποσοτικής και 
ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Η ποσοτική Α.Π. θεωρείται αντικειμενική λόγω 
της καταμέτρησης και ποσοτικοποίησης των δεδομένων της. Ενώ με την ποιοτική, 
η οποία θεωρείται η βασική μέθοδος ανάλυσης κειμένων, θα γίνει προσπάθεια 
ερμηνείας των ευρημάτων, συμπληρώνοντας την ποσοτική. 

2.3 Συγκρότηση των κατηγοριών 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, ο σκοπός της έρευνας, το θεωρητικό πλαίσιο 
καθώς και το ερευνώμενο υλικό βοήθησαν στη δημιουργία του συστήματος 
κατηγοριών. Οι υποκατηγορίες της Ποιοτικής και Ποσοτικής έρευνας 
συγκροτήθηκαν με βάση τους σκοπούς της έρευνας και με στόχο την πληρότητα 
της κατηγοριοποίησης και τον κορεσμό της ανάλυσης. Γι’ αυτό το λόγο 
πραγματοποιήθηκε διαφορετική συγκρότηση υποκατηγοριών στην Ποιοτική και 
Ποσοτική έρευνα. Οι κατηγορίες και υποκατηγορίες είναι οι εξής: 

Κατηγορίες-Υποκατηγορίες Ποσοτικής έρευνας 

Α Κείμενο (ερωτήσεις κειμένου) 

1 κατανόησης-παρατήρησης 
2 δομής 
3 ανάγνωσης-αντιγραφής 

Β Εικόνα (ερωτήσεις εικόνας) 

1 κατανόησης-παρατήρησης 

Γ Ερωτήσεις (γενικές) 
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1 δράσης-αυτενέργειας 
2 παραγωγής λόγου 
α) γραπτού 
β) προφορικού 
3 γραμματικής 
α) γραμματικά φαινόμενα 
β) λεξιλόγιο 
γ) ορθογραφία 
4 συντακτικού 
α) συντακτικά φαινόμενα 
β) σχήματα λόγου 
5 γνώσεων 
α) έλεγχος προηγούμενης γνώσης 
β) αναζήτησης πληροφοριών 
6 κριτικής ανάπτυξης 

Κατηγορίες-Υποκατηγορίες Ποιοτικής έρευνας 

Α Κείμενο 

1 θεματολογία κειμένων 

Β Εικόνα 

1 απλή κατανόηση-παρατήρηση ή εμβάθυνση εικόνας 

Γ Ερωτήσεις 

1 απλής κατανόησης-προέκτασης στην πραγματικότητα 
2 δράσης-αυτενέργειας 
3 παραγωγής λόγου (γραπτού- προφορικού) 
4 γραμματική (απλής εκμάθησης γραμματικών φαινομένων ή σε συνδυασμό 

με την ανάπτυξη σκέψης) 
5 συντακτικό (απλή εκμάθηση συντακτικού ή συνδυάζεται με την ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης) 
6 κριτικής ανάπτυξης 
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              Ποσοτική Ανάλυση

 

Πίνακας 1α

Α'Γυμνασίου Ποσοστό %

Α' Κείμενο (ερωτήσεις κειμένου) 132 28%

1.Κατανόησης-Παρατήρησης 119 90%

2.Δομής 13 10%

3.Ανάγνωσης-Αντιγραφής 0 0%

Β' Εικόνα (ερωτήσεις εικόνας) 5 1%
1.Κατανόησης-Παρατήρησης 5 100%

Γ' Ερωτήσεις (γενικές) 329 71%
1. Δράσης-αυτενέργειας 11 3%

2.Παραγωγή λόγου 71 22%

2α. Γραπτού λόγου 36 11%

2β. Προφορικού λόγου 35 11%

3.Γραμματικής 122 37%

3α. Γραμματικά φαινόμενα 71 22%

3β. Λεξιλόγιο 50 15%

3γ. Ορθογραφία 1 0%

4. Συντακτικού 101 31%

4α. Συντακτικά φαινόμενα 101 31%

4β. Σχήματα λόγου 0 0%

5.Γνώσεων 10 3%

5α. Έλεγχος προηγούμενης γνώσης 4 1%

5β. Αναζήτησης πληροφοριών 6 2%

6.Κριτικής ανάπτυξης 14 4%

Γενικό Σύνολο 466 100%

Ποσοτική Ανάλυση των Κειμένων και Ερωτήσεων όπως παρουσιάζονται στα Σχολικά 

Εγχειρίδια της Γλωσσικής    Διδασκαλίας της   Α’ Γυμνασίου
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Πίνακας 1β

Β'Γυμνασίου Ποσοστό %

Α' Κείμενο (ερωτήσεις κειμένου) 81 24%

1.Κατανόησης-Παρατήρησης 76 94%

2.Δομής 5 6%

3.Ανάγνωσης-Αντιγραφής 0 0%

Β' Εικόνα (ερωτήσεις εικόνας) 2 1%
1.Κατανόησης-Παρατήρησης 2 100%

Γ' Ερωτήσεις (γενικές) 249 75%
1. Δράσης-αυτενέργειας 5 2%

2.Παραγωγή λόγου 75 30%

2α. Γραπτού λόγου 32 13%

2β. Προφορικού λόγου 43 17%

3.Γραμματικής 113 45%

3α. Γραμματικά φαινόμενα 53 21%

3β. Λεξιλόγιο 59 24%

3γ. Ορθογραφία 1 0%

4. Συντακτικού 34 14%

4α. Συντακτικά φαινόμενα 34 14%

4β. Σχήματα λόγου 0 0%

5.Γνώσεων 5 2%

5α. Έλεγχος προηγούμενης γνώσης 0 0%

5β. Αναζήτησης πληροφοριών 5 2%

6.Κριτικής ανάπτυξης 17 7%

Γενικό Σύνολο 332 100%

Ποσοτική Ανάλυση των Κειμένων και Ερωτήσεων όπως παρουσιάζονται στα Σχολικά 

Εγχειρίδια της Γλωσσικής    Διδασκαλίας της Β’ Γυμνασίου
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Πίνακας 1γ

Γ'Γυμνασίου Ποσοστό %

Α' Κείμενο (ερωτήσεις κειμένου) 111 24%

1.Κατανόησης-Παρατήρησης 106 95%

2.Δομής 3 3%

3.Ανάγνωσης-Αντιγραφής 2 2%

Β' Εικόνα (ερωτήσεις εικόνας) 3 1%
1.Κατανόησης-Παρατήρησης 3 100%

Γ' Ερωτήσεις (γενικές) 346 75%
1. Δράσης-αυτενέργειας 11 3%

2.Παραγωγή λόγου 73 21%

2α. Γραπτού λόγου 28 8%

2β. Προφορικού λόγου 45 13%

3.Γραμματικής 127 37%

3α. Γραμματικά φαινόμενα 25 7%

3β. Λεξιλόγιο 102 29%

3γ. Ορθογραφία 0 0%

4. Συντακτικού 111 32%

4α. Συντακτικά φαινόμενα 111 32%

4β. Σχήματα λόγου 0 0%

5.Γνώσεων 3 1%

5α. Έλεγχος προηγούμενης γνώσης 2 1%

5β. Αναζήτησης πληροφοριών 1 0%

6.Κριτικής ανάπτυξης 21 6%

Γενικό Σύνολο 460 100%

Ποσοτική Ανάλυση των Κειμένων και Ερωτήσεων όπως παρουσιάζονται στα Σχολικά 

Εγχειρίδια της Γλωσσικής    Διδασκαλίας της  Γ’ Γυμνασίου
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Πίνακας 1δ

Σύνολο Γυμνασίου Ποσοστό %

Α' Κείμενο (ερωτήσεις κειμένου) 324 26%

1.Κατανόησης-Παρατήρησης 301 93%

2.Δομής 21 6%

3.Ανάγνωσης-Αντιγραφής 2 1%

Β' Εικόνα (ερωτήσεις εικόνας) 10 1%
1.Κατανόησης-Παρατήρησης 10 100%

Γ' Ερωτήσεις (γενικές) 924 73%
1. Δράσης-αυτενέργειας 27 3%

2.Παραγωγή λόγου 219 24%

2α. Γραπτού λόγου 96 10%

2β. Προφορικού λόγου 123 13%

3.Γραμματικής 362 39%

3α. Γραμματικά φαινόμενα 149 16%

3β. Λεξιλόγιο 211 23%

3γ. Ορθογραφία 2 0%

4. Συντακτικού 246 27%

4α. Συντακτικά φαινόμενα 246 27%

4β. Σχήματα λόγου 0 0%

5.Γνώσεων 18 2%

5α. Έλεγχος προηγούμενης γνώσης 6 1%

5β. Αναζήτησης πληροφοριών 12 1%

6.Κριτικής ανάπτυξης 52 6%

Γενικό Σύνολο 1258 100%

Ποσοτική Ανάλυση των Κειμένων και Ερωτήσεων όπως παρουσιάζονται στα Σχολικά 

Εγχειρίδια της Γλωσσικής    Διδασκαλίας στο σύνολο του Γυμνασίου
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Αναφορικά με τις κατηγορίες οι γενικές ερωτήσεις καταλαμβάνουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή για την Α’ Γυμνασίου έχουμε 71%, 75% για τη Β’ και 
75% για τη Γ’.  Από τις ερωτήσεις κειμένου οι ερωτήσεις κατανόησης 
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό , δηλαδή 90% για την Α’, 94% για τη Β’ και 
95% για τη Γ’. Επίσης είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι οι ερωτήσεις δομής 
καταλαμβάνουν μικρό ποσοστό και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Πιο 
συγκεκριμένα στην Α’ Γυμνασίου το ποσοστό ερωτήσεων δομής αποτελεί το 10%, 
για την Β’ Γυμνασίου είναι 6% και για τη Γ’ Γυμνασίου ανέρχεται σε 3%. Τα ποσοστά 
αυτά είναι πολύ μικρά, πράγμα το οποίο δε βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν 
βαθύτερα το κείμενο, να το ερμηνεύσουν καθώς επίσης και να προβληματιστούν 
πάνω σ’ αυτό και κατά συνέπεια να το αξιολογήσουν. Δεδομένου του γεγονότος ότι 
οι ερωτήσεις που αναφέρονται στη δομή ενός κειμένου αποτελούν μία από τις 
βασικές στρατηγικές για την κατανόηση του κειμένου. Μ’ αυτή τη στρατηγική οι 
μαθητές κατανοούν τι διαβάζουν και βελτιώνουν την ικανότητα να το 
επαναφέρουν στη μνήμη τους.   

 Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ερωτήσεις που 
αναφέρονται σε εικόνες (πολυτροπικά κείμενα) αποτελούν μικρό ποσοστό και στις 
τρεις τάξεις, 1%. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ανάλυση των εικόνων βοηθάει 
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του εγγραμματισμού, είναι σημαντικό να 
υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις που να αναφέρονται σε εικόνες. Αναφορικά με 
τις γενικές ερωτήσεις το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι ερωτήσεις 
γραμματικής και συντακτικού, ενώ οι ερωτήσεις που αφορούν την κριτική 
ανάπτυξη έχουν μικρό ποσοστό. Έχουμε δηλαδή το ποσοστό 37% για τις ερωτήσεις 
γραμματικής για την Α’ Γυμνασίου, 45% για τη Β’ και 37% για τη Γ’. για το 
συντακτικό έχουμε τα εξής ποσοστά: 31% για την Α’ τάξη, 14% για τη Β’ και 32% 
για τη Γ’. ενώ οι ερωτήσεις για την κριτική σκέψη είναι αρκετά περιορισμένες, 4% 
για την Α’, 7% για τη Β΄ και 6% για τη Γ’.  Επίσης οι ερωτήσεις δράσης και 
αυτενέργειας καταλαμβάνουν μικρό ποσοστό, στην Α’ Γυμνασίου έχουμε 3%, στη 
Β’ 2% και στη Γ’ 3%. Επίσης το ποσοστό των ερωτήσεων που αναφέρονται στην 
παραγωγή λόγου διαμορφώνεται ως εξής: 22% για την Α’ Γυμνασίου, 30% για τη Β’ 
και 21% για τη Γ’. Έτσι το ποσοστό αυτό δεν ενδείκνυται  για την ανάπτυξη της 
κριτικής ικανότητας των παιδιών, όπως επίσης το ίδιο συμβαίνει και για τις 
ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης, όπου έχουμε 4% για την Α’ Γυμνασίου, 7% για τη Β’ 
και 6% για τη Γ’. Επομένως τα στοιχεία αυτά δε βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν 
με ευχέρεια και να κατανοήσουν ένα κείμενο. Αν όλα αυτά συνδυαστούν και με το 
μεγάλο ποσοστό των ασκήσεων της γραμματικής και του συντακτικού, θα 
καταλήγαμε σε ενιαίο συμπέρασμα, το οποίο είναι ενδεικτικό της χαμηλής 
απόδοσης των μαθητών στην κατανόηση κειμένου.  

     Ποιοτική Ανάλυση 

Α’ Γυμνασίου 

Α Κείμενο 
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1 θεματολογία κειμένων 

Στην Α’ Γυμνασίου υπάρχουν δέκα ενότητες που περιέχουν περίπου δέκα 
κείμενα η κάθε ενότητα. Τα θέματα των ενοτήτων ποικίλουν. Για παράδειγμα 
αναφέρονται στις πρώτες μέρες στο σχολείο (ενότ. 1), στην επικοινωνία στο 
σχολείο (ενοτ. 2), στη γνωριμία με τον κόσμο της φύσης, τον τόπο και τον πολιτισμό 
μας, στη διατροφή και στην υγεία, στον κόσμο των καλλιτεχνικών, του αθλητισμού, 
της γνώσης και της τεχνολογίας. Όπως καταλαβαίνουμε από την παραπάνω έκθεση 
τα θέματα των ενοτήτων είναι σημαντικά και ενημερώνουν σφαιρικά τα παιδιά. 
εκείνο το οποίο είναι άξιο παρατήρησης είναι ότι τα κείμενα της κάθε ενότητας δεν 
ανταποκρίνονται στο γενικό τίτλο της ενότητας. Πιο συγκεκριμένα είναι κείμενα 
ανούσια χωρίς γνωστικό ενδιαφέρον ή έστω ψυχαγωγικό. Με αποτέλεσμα να 
προκαλούν αδιαφορία στα παιδιά και να μην προσελκύουν το ενδιαφέρον τους για 
ανάγνωση και παρακολούθηση. Επομένως πρόκειται για κείμενα αδιάφορα χωρίς 
γνωστικό βάρος. Εκείνο που θα μπορούσε να επισημανθεί ως θετικό είναι ότι στην 
ενότητα 2 («Επικοινωνία στο σχολείο») ο μαθητής έρχεται σε επαφή με πολλές 
περιστάσεις επικοινωνίας είτε στο σχολικό είτε στο κοινωνικό περιβάλλον. Μ’ αυτό 
τον τρόπο γνωρίζει τα διάφορα είδη λόγου, τις διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας 
για να είναι σε θέση να κατανοήσει το λόγο τους  και να επικοινωνήσει σωστά στην 
καθημερινότητά του. Επίσης στην ενότητα 3 («Ταξίδια στον κόσμο της φύσης») ο 
μαθητής μέσω κειμένων γνωρίζει την πολυτροπικότητα στην οποία συνδυάζεται ο 
λόγος και η εικόνα και ο μαθητής κατανοεί ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. 

Εικόνα 

1 απλή κατανόηση-παρατήρηση ή εμβάθυνση εικόνας 

Στη συγκεκριμένη τάξη έχουμε αρκετές εικόνες στις ενότητες. Άλλες από 
αυτές ζητούν να γίνει απλή κατανόηση (Α1’ 12-13)*, ενώ άλλες συνδυάζουν την 
απλή κατανόηση με την εμβάθυνση και την ένταξη στην καθημερινότητα. Για 
παράδειγμα ένα δελτίο πρόγνωσης καιρού (Α1’16), ένα μαθητικό γραπτό και 
κάποια συνθήματα στον τοίχο (Α1’ 23). Επίσης υπάρχουν κάποια σκίτσα που 
ζητείται η κατανόησή τους αλλά και η εμβάθυνσή τους (Α3’ 46), (Α4’ 77), (Α6’ 
105). Υπάρχουν επίσης δύο πολυτροπικά κείμενα όπου ζητείται ο μαθητής να 
κατανοήσει και να εμβαθύνει (Α3’ 56-57). Τέλος έχουμε μια εικόνα ενός 
ολυμπιονίκη (Α8’ 26) όπου ζητείται η κατανόησή της και η εμβάθυνσή της. Τέλος 
υπάρχει μια εικονογραφημένη ιστορία όπου και εκεί ζητείται η κατανόηση και η 
εμβάθυνσή της (Α3’ 51). 

*(Η ένδειξη με το γράμμα και τον αριθμό στην παρένθεση αναφέρεται στην 
τάξη, στην ενότητα και στη σελίδα αντίστοιχα. Για παράδειγμα η παρένθεση (Α1’ 
12-13) αναφέρεται στην Α’ Γυμνασίου, στην 1η ενότητα και στις σελίδες 12-13 του 
σχολικού βιβλίου της Γλώσσας).  

 

 



89 ΦΑΦΙΤΗ & ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
 

          

Γ Ερωτήσεις 

1 απλής κατανόησης-προέκτασης στην πραγματικότητα 

Η μορφή των ερωτήσεων  που αφορούν τα κείμενα ποικίλει στη 
συγκεκριμένη τάξη. Πιο συγκεκριμένα έχουμε ερωτήσεις που αφορούν μόνο την 
απλή κατανόηση των κειμένων. Επίσης έχουμε ερωτήσεις  οι οποίες δεν 
περιορίζονται στην κατανόηση αλλά ζητούν από τα παιδιά να αναφερθούν στη 
σύγχρονη πραγματικότητα αντλώντας στοιχεία από το κείμενο. Άλλες 
αναφέρονται στην καθημερινότητα των μαθητών και ζητούν από τα παιδιά να 
διατυπώσουν προφορικά ή γραπτά την άποψή τους για κάποια θέματα-
προβλήματα της καθημερινής ζωής. Σ’ άλλα κείμενα δεν υπάρχουν ερωτήσεις 
κατανόησης, αλλά ερωτήσεις γραμματικής, συντακτικού και παραγωγής γραπτού 
ή προφορικού λόγου. (Α8’ 124, 125, 128, 129), (Α3’ 40,41,42,50).  Επομένως 
έχουμε διάφορες ερωτήσεις και μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε 
επαφή με διαφορετικό είδος εξέτασης με αποτέλεσμα να εγείρεται το ενδιαφέρον 
τους και να μην πλήττουν. Όμως  δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η 
ποικιλομορφία σ’ αυτό το επίπεδο βοηθάει στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 
στόχων, όπως είναι η ανάπτυξη της σκέψης και της κρίσης και η επαφή με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα και με διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. Γιατί οι 
παραπάνω στόχοι εκπληρώνονται με συγκεκριμένα είδη άσκησης και ερωτήσεων. 

2 δράσης-αυτενέργειας 

Οι ερωτήσεις δράσεις και αυτενέργειας είναι αρκετές  και έχουμε ποικιλία 
θεμάτων. Για παράδειγμα ζητείται από τα παιδιά να συλλέξουν πληροφορίες για 
διάφορα θέματα, να βρουν κείμενα, εικόνες, φωτογραφικό υλικό (Α1’ 24), (Α3’ 58). 
Επίσης ζητείται να δημιουργήσουν πρόγραμμα υγιεινής διατροφής (Α4’ 79), 
ενημερωτικό φυλλάδιο για τον τόπο τους (Α10’ 161). Να παρουσιάσουν υλικό για 
κάποιο θέμα (Α5’ 97),να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες (επίσκεψη 
σε μουσείο, εκδρομή στη φύση) (Α6’ 109). Τέλος να πραγματοποιήσουν έρευνα για 
κάποιο σημαντικό θέμα, όπως για τις αντιλήψεις του κόσμου σήμερα για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες (Α8’ 136).  

Όλες αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να προάγουν την 
αυτενέργειά τους, την αυτοπεποίθησή τους, την υπευθυνότητά τους και να 
μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους για σημαντικά θέματα της κοινωνικής 
ζωής. 

3 παραγωγής λόγου (γραπτού- προφορικού) 

Ο προφορικός λόγος στα κείμενα της Α’ Γυμνασίου είναι αρκετά 
ανεπτυγμένος, εφόσον για κάθε ερώτηση ζητείται από το μαθητή να εκφραστεί 
προφορικά. Για παράδειγμα στις ερωτήσεις κατανόησης εκφράζεται προφορικά 
για την απάντησή τους. Για το γραπτό λόγο όμως οι ασκήσεις είναι λιγοστές. 
Αφορούν τη δημιουργία περίληψης, πλαγιότιτλων ή τίτλων κειμένων, παραγράφων 
και επιστολών (Α1’ 24,31,35), (Α3’ 43,55), (Α4’ 78). Επομένως οι ερωτήσεις 
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υστερούν ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου σε σχέση με άλλα είδη ασκήσεων, 
όπως είναι η γραμματική και το συντακτικό. 

4 γραμματική (απλής εκμάθησης γραμματικών φαινομένων ή σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη σκέψης) 

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων της Α’ Γυμνασίου αναφέρεται στην 
εξέταση της γραμματικής και του συντακτικού. Υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις 
που αφορούν διάφορα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Η μορφή που έχουν 
οι περισσότερες ασκήσεις αφορούν τον εντοπισμό γραμματικών ή συντακτικών 
φαινομένων στο κείμενο ή την τοποθέτησή τους σε κάποιο πίνακα (Α2’ 36), (Α4’ 
69, 72, 78). Στις λεξιλογικές ασκήσεις ζητείται από τα παιδιά να βρουν κάποιες 
λέξεις είτε μέσα στο κείμενο είτε σε λεξικό (Α1’ 21,22), (Α4’ 67, 75, 106). Σε άλλες 
ασκήσεις ζητείται οι μαθητές να μεταφέρουν τις ήδη υπάρχουσες φράσεις του 
κειμένου σ’ άλλο γραμματικό τύπο (Α4’ 74). Άλλα ένα είδος άσκησης στη 
γραμματική αποτελεί η δημιουργία παραδειγμάτων με φράσεις που να περιέχουν 
συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα (Α7’ 117).  

Είναι γεγονός ότι οι ασκήσεις της γραμματικής είναι πολλές και δεν είναι 
ανάλογες με τον αριθμό των ασκήσεων που αφορούν το γραπτό λόγο. Βέβαια δεν 
πρέπει να αγνοούμε ότι η συγκεκριμένη τάξη είναι καθοριστική για την 
ολοκλήρωση των  γνώσεων αναφορικά με τη γραμματική και το συντακτικό. Όμως  
θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με άλλες ασκήσεις 
παραγωγής γραπτού λόγου, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν την επικοινωνιακή 
τους ικανότητα σε ικανοποιητικό βαθμό. 

5 συντακτικό (απλή εκμάθηση συντακτικού ή συνδυάζεται με την 
ανάπτυξη 

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στην εξέταση του συντακτικού. Πιο 
συγκεκριμένα οι ασκήσεις που αναφέρονται στα συντακτικά φαινόμενα είναι 
αρκετές και αφορούν την εύρεση διαφόρων συντακτικών φαινομένων στα κείμενα 
(Α1’ 17), τη μετατροπή φράσεων (Α1’ 19), τη γραφή παραδειγμάτων με φράσεις 
(Α6’ 105), ή τη γραφή κειμένων με συγκεκριμένα συντακτικά φαινόμενα (Α10’ 
156). Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ασκήσεις-ερωτήσεις δίνουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην εξέταση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, 
ενώ υπάρχει κάποια παραμέληση της ανάπτυξης της γραπτής έκφρασης. 

6 κριτικής ανάπτυξης 

Οι ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης αφορούν είτε το κείμενο , είτε κάποια 
εικόνα, είτε την παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου. πιο συγκεκριμένα οι 
ερωτήσεις κριτικής σκέψης έχουν σχέση πιο πολύ με τον προφορικό λόγο 
αναφέρονται στα κείμενα. Ζητείται δηλαδή από τα παιδιά να εμβαθύνουν στα 
κείμενα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις παίρνοντας στοιχεία από αυτά. Υπάρχουν 
επίσης ερωτήσεις που βοηθούν την ανάπτυξη της κριτικής του μαθητή και ζητούν 
να εκθέσει την προσωπική του άποψη βασιζόμενη σε επιχειρήματα. Στην 
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παραγωγή γραπτού λόγου πολλές φορές τα παιδιά παρακινούνται να αναφερθούν 
σε κάποιο θέμα-πρόβλημα και να εκθέσουν την άποψή τους γι’ αυτό. Τέλος 
υπάρχουν εικόνες όπου ζητείται να εμβαθύνει ο μαθητής και να την αναλύσει (Α1’ 
11), (Α2’ 28), (Α3’ 40, 41, 54), (Α6’ 110), (Α7’ 114, 127), (Α8’ 125, 126, 133, 
135), (Α9’ 140). Συμπερασματικά οι ερωτήσεις ως προς το είδος τους είναι 
ικανοποιητικές, το πρόβλημα είναι η ποσότητα που δεν είναι αρκετή για να 
επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. 

Β’ Γυμνασίου 

Α Κείμενο 

1 θεματολογία κειμένων 

Στη συγκεκριμένη τάξη το βιβλίο της Γλώσσας αποτελείται από εννέα 
ενότητες με πλούσια θεματολογία. Αναφέρονται στον τόπο μας, στην Ελλάδα, στην 
οικογένεια, στη φιλία, στο σχολείο, στην εργασία και το επάγγελμα, στις διάφορες 
πηγές ενημέρωσης, στην ψυχαγωγία, σε προβλήματα της καθημερινής ζωής, σε 
σύγχρονα κοινωνικά θέματα και στο διάστημα. Όλα αυτά τα θέματα των ενοτήτων 
θίγουν σημαντικά ζητήματα της κοινωνικής μας ζωής και πολύ σημαντικές ηθικές 
αξίες. Τόσο τα θέματα των ενοτήτων όσο και τα κείμενα βοηθούν τα παιδιά να 
ενημερωθούν για καίρια θέματα και προβλήματα της καθημερινότητας και να 
αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη πάνω σ’ αυτά. Πρόκειται για διάφορα είδη 
κειμένων, όπως τα λογοτεχνικά, οι συνεντεύξεις, οι μικρές αγγελίες, άρθρα από 
περιοδικά, κόμικς. Αποτελούν ενδιαφέροντα κείμενα που προσελκύουν το 
ενδιαφέρον των παιδιών ενημερώνοντάς τα και ψυχαγωγώντας τα. 

Β Εικόνα 

1 απλή κατανόηση-παρατήρηση ή εμβάθυνση εικόνας 

Οι εικόνες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη τάξη έχουν διάφορες μορφές και 
αναφέρονται σε ποικίλα θέματα. Υπάρχει ένας χάρτης (Β1’14), δύο φωτογραφίες 
(Β1’14), ένας πίνακας ζωγραφικής (Β2’41) και ένα ραβδόγραμμα (Β2’142, 143). 
Οι ασκήσεις που αφορούν τις συγκεκριμένες εικόνες ζητούν από τα παιδιά να τις 
παρατηρήσουν, να τις αναλύσουν και να εμβαθύνουν σ’ αυτές επεκτείνοντας το 
θέμα γενικότερα. Επομένως έχουμε μια προσπάθεια προσέγγισης διαφόρων 
θεμάτων μέσα από την εξέταση των εικόνων. 

Γ Ερωτήσεις 

1 απλής κατανόησης-προέκτασης στην πραγματικότητα 

Όλα τα κείμενα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη τάξη εξετάζονται με 
ερωτήσεις. Άλλες ερωτήσεις έχουν σχέση με την κατανόηση των κειμένων και με 
την προέκταση στη σύγχρονη πραγματικότητα ζητώντας από το μαθητή να 
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διατυπώσει την άποψή του για κάποιο θέμα (Β1’11,12), (Β3’45,47), (Β5’ 75, 88, 
89). Άλλες ερωτήσεις αφορούν την απλή κατανόηση και παρατήρηση των κειμένων 
(Β4’ 58, 59, 60). Σε άλλα κείμενα δεν υπάρχουν καθόλου ερωτήσεις κατανόησης 
μόνο γραμματικής και συντακτικού. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι ερωτήσεις 
που αφορούν την εξέταση των κειμένων είναι σημαντικές να υπάρχουν καθώς 
οξύνουν την κρίση, την παρατήρηση και τη σκέψη των παιδιών, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη μιας σωστής καθημερινής επικοινωνίας σ’ όλα τα 
επίπεδα. 

2 δράσης-αυτενέργειας 

Στη συγκεκριμένη τάξη υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις δράσης και 
αυτενέργειας οι οποίες βοηθούν το παιδί να αποκτήσει πρωτοβουλίες, 
υπευθυνότητα και εργατικότητα. Επίσης μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά μπαίνουν σε 
μια διαδικασία σκέψης για να επιλέξουν υλικά που τους χρειάζονται για την 
πραγματοποίηση της εργασίας τους. Έτσι έχουμε διαμόρφωση τουριστικού οδηγού 
(Β1’25), δημιουργία φακέλων με υλικό συγκεκριμένου θέματος (Β2’42), 
συγκέντρωση υλικού (Β3’56), (Β4’ 72), πραγματοποίηση έρευνας με συνεντεύξεις 
(Β5’86), συλλογή φωτογραφικού υλικού (Β7’ 113), (Β8’ 134). Τέλος ζητείται να 
οργανώσουν μια έκθεση για κάποιο θέμα  (Β9’ 147).  

3 παραγωγής λόγου (γραπτού- προφορικού) 

Στη συγκεκριμένη τάξη υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την 
ανάπτυξη κυρίως προφορικού λόγου και λιγότερο γραπτού. Οι ασκήσεις που 
αναφέρονται στον προφορικό λόγο σχετίζονται με τα κείμενα και τις ερωτήσεις 
κατανόησης. Πιο συγκεκριμένα στις ερωτήσεις αυτές οι μαθητές όχι μόνο αναλύουν 
και κατανοούν τα διάφορα κείμενα αλλά συνάμα αναπτύσσουν τον προφορικό 
τους λόγο. Και στην τάξη αυτή ο γραπτός λόγος παραγκωνίζεται με την έννοια ότι 
οι ερωτήσεις που αναφέρονται στο γραπτό λόγο δεν επαρκούν. Ζητείται από τα 
παιδιά να γράψουν παραγράφους, προσκλήσεις, πλαγιότιτλους, επιστολές (Β1’25), 
(Β8’ 133), (Β2’39), (Β7’ 113). Επειδή οι ερωτήσεις που αφορούν τον λόγο είναι 
πολύ σημαντικές και θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός. 

4 γραμματική (απλής εκμάθησης γραμματικών φαινομένων ή σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη σκέψης) 

Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στη εξέταση της γραμματικής είναι και σ’ 
αυτή την τάξη αρκετές. Οι περισσότερες διάφορα γραμματικά φαινόμενα μέσα από 
ποικίλες ασκήσεις. Έτσι υπάρχουν ασκήσεις που αναφέρονται στη συμπλήρωση 
πινάκων, στη γραφή προτάσεων (Β3’51), (Β5’79), (Β6’ 41). Σε άλλες ζητείται να 
εντοπιστούν γραμματικά φαινόμενα στα κείμενα, σε προτάσεις ή σε αποσπάσματα 
(Β3’51),  (Β6’ 91), (Β5’79). Ακόμη ένα είδος άσκησης είναι η αντιστοίχιση καθώς 
και η μετατροπή σε διαφορετικούς τύπους (Β3’49), (Β4’ 70). Μέσα από το 
συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης οι μαθητές ενισχύουν την παρατήρηση και τη σκέψη 
και συνάμα μαθαίνουν τα διάφορα γραμματικά φαινόμενα. Όμως και σ’ αυτή την 
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τάξη η εξέταση της γραμματικής αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου σε 
σχέση μ’ άλλες ασκήσεις. 

5 συντακτικό (απλή εκμάθηση συντακτικού ή συνδυάζεται με την 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης) 

Στο συντακτικό οι ερωτήσεις είναι αρκετές και προσπαθούν να καλύψουν 
ένα μεγάλο μέρος του. Σε ορισμένες ασκήσεις ζητείται η δημιουργία 
παραδειγμάτων καθώς και η μεταφορά σε άλλο τύπο (Β4’ 65), (Β8’ 120). Επίσης 
ζητείται από τα παιδιά να βρουν διάφορα συντακτικά φαινόμενα σε φράσεις των 
κειμένων, ή να αντικαταστήσουν διάφορες φράσεις ή να μεταφέρουν σε άλλο τύπο 
προτάσεις (Β7’ 105, 106), (Β8’ 120). Επομένως και στο συντακτικό υπάρχει 
μεγάλος αριθμός ασκήσεων οι οποίες αναμφίβολα διαφέρουν από τον 
παραδοσιακό τρόπο εξέτασης του συντακτικού, ενώ αντίθετα είναι περιορισμένες 
οι ερωτήσεις που αφορούν την εξέταση του λόγου σε επικοινωνιακό επίπεδο. 

6 κριτικής ανάπτυξης 

Οι ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης αναφέρονται κυρίως στα κείμενα. 
Αφορούν ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν κυρίως προφορικά αφού πρώτα 
ο μαθητής διαβάσει και κατανοήσει το κείμενο. Οι απαντήσεις δηλαδή βασίζονται 
σε στοιχεία του κειμένου και κάποιες ερωτήσεις επεκτείνουν το θέμα ή το 
πρόβλημα στην καθημερινότητα και ζητούν από το μαθητή να εκθέσει την άποψή 
του με επιχειρήματα (Β1’ 11,12), (Β2’ 29,30), (Β3’ 47). Επίσης υπάρχουν ασκήσεις 
που σχετίζονται με τη δημιουργία κάποιου κειμένου αναφορικά με συγκεκριμένο 
θέμα. Ο μαθητής για να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους ερωτήσεις πρέπει να 
σκεφτεί ό,τι γνωρίζει για το θέμα, ό,τι έχει διαβάσει στο κείμενο και τέλος να κρίνει 
ποιες ιδέες θα πρέπει να αναφέρει και να τις αιτιολογήσει (Β1’ 25), (Β4’ 71). Ακόμη 
υπάρχουν ερωτήσεις που ζητούν να γίνει συζήτηση στην τάξη για κάποιο θέμα. Και 
σ’ αυτή την περίπτωση ο μαθητής είναι αναγκαίο να σκεφτεί κριτικά και να 
εκφράσει την άποψή του (Β3’ 55).   

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις αναμφίβολα 
καλλιεργούν τη σκέψη και την προωθούν σ’ ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας. Το 
μόνο πρόβλημα που θα μπορούσε να επισημανθεί είναι ο μικρός αριθμός τους με 
αποτέλεσμα η εξέταση να είναι ελλιπής .  

Γ’ Γυμνασίου 

Α Κείμενο 

1 θεματολογία κειμένων 

Η θεματολογία των ενοτήτων της Γ’ γυμνασίου έχει ενδιαφέρον από άποψη 
ποικιλίας θεμάτων τα οποία είναι επίκαιρα αλλά και από το είδος των διαφόρων 
κειμένων μέσα από τα οποία ο μαθητής γνωρίζει τη γλώσσα και τις διαφορετικές 
περιστάσεις επικοινωνίας. Τα κείμενα είναι επίσης ενδιαφέροντα και 
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ανταποκρίνονται στο γενικό θέμα των ενοτήτων. Έτσι οι ενότητες αφορούν την 
παρουσίαση της Ελλάδας στον κόσμο, τη γλώσσα, το ρατσισμό, την Ενωμένη 
Ευρώπη, τον πόλεμο και την ειρήνη, την τέχνη, την υπεράσπιση οικουμενικών 
αξιών, το μέλλον. Τα είδη των κειμένων ποικίλουν. Έτσι έχουμε άρθρα, λογοτεχνικά 
κείμενα, διαφημίσεις, κόμικς, ενημερωτικά φυλλάδια, ιστοσελίδες, σελίδα λεξικού, 
πίνακες περιεχομένου. 

Β Εικόνα 

1 απλή κατανόηση-παρατήρηση ή εμβάθυνση εικόνας 

Στη συγκεκριμένη τάξη υπάρχουν πολλές εικόνες, διάφορα σκίτσα, 
διαφημιστικά φυλλάδια, πίνακες ζωγραφικής και κόμικς. Στα περισσότερα από 
αυτά ζητείται από τα παιδιά να τα παρατηρήσουν, να τα κατανοήσουν και να τα 
σχολιάσουν αναφέροντας τη γνώμη τους (Γ1’ 11, 13, 14), (Γ2’ 32, 43), (Γ3’ 55, 58, 
59, 60, 61), (Γ4’ 66), (Γ5’ 89, 102), ((Γ6’ 108, 117,118), (Γ7’ 124, 125, 128), (Γ8’ 
148). Το συγκεκριμένο είδος ασκήσεων βοηθά το μαθητή να οξύνει την προσοχή  
του, να παρατηρήσει, να κρίνει και να αναπτύξει το λόγο του. 

Γ Ερωτήσεις 

1 απλής κατανόησης-προέκτασης στην πραγματικότητα 

Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στα κείμενα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. 
Έχουμε ερωτήσεις που σχετίζονται με μόνο με την κατανόηση των κειμένων (Γ5’ 
91). Υπάρχουν ερωτήσεις που αναφέρονται αρχικά στην κατανόηση των κειμένων 
αλλά έπειτα προχωρούν σε μεγαλύτερη εμβάθυνσή τους και ζητούν την προσωπική 
άποψη του μαθητή (Γ1’ 11), (Γ2’ 41), (Γ3’ 65), (Γ5’ 89). Τέλος υπάρχουν και 
ερωτήσεις που δεν αφορούν την κατανόηση του κειμένου αλλά την εξέταση 
γραμματικής ή συντακτικού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο μαθητής αποκτά 
μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό λόγο και καλλιεργεί τη σκέψη του, ενώ 
ταυτόχρονα αποκτά γνώσεις γενικές.  

2 δράσης-αυτενέργειας 

Οι ερωτήσεις δράσης αφορούν σχεδόν όλες τις ενότητες και έχουν 
ενδιαφέρον, γιατί προκαλούν τα παιδιά να συνεργαστούν πάνω σε πολλά θέματα, 
να ανταλλάξουν εμπειρίες από όλη αυτή τη διαδικασία και να αποκτήσουν ιδέες. 
Αφορούν την εύρεση διαφημιστικών κειμένων (Γ1’ 19), τη δραματοποίηση (Γ1’ 
26), τη δημιουργία εντύπου, τουριστικού οδηγού (Γ1’ 27), τη διερεύνηση της 
ιστορίας της ελληνικής γλώσσας (Γ2’ 44), τη δημιουργία ερωτηματολογίου, σελίδα 
λεξικού (Γ4’ 79), ενημερωτικού φυλλαδίου (Γ4’ 85), την αναζήτηση 
εικονογραφημένου υλικού (Γ5’ 103), τη διεξαγωγή έρευνας και τέλος έναν αγώνα 
λόγου (Γ8’ 148). Μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις προωθείται αναμφίβολα η 
σκέψη του μαθητή και ο λόγος του. 
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3 παραγωγής λόγου (γραπτού- προφορικού) 

Σ’ αυτή την τάξη η παραγωγή γραπτού λόγου είναι αρκετά περιορισμένη, 
ενώ ο προφορικός λόγος έχει μεγαλύτερη έκταση και αφορά την ανάλυση κειμένων 
(Γ4’ 65), (Γ6’ 107), (Γ8’ 135). Αναφορικά με το γραπτό λόγο ζητείται να 
αναπτυχθούν διάφορα θέματα με τη μορφή επιστολής, παραγράφων, 
ολοκληρωμένων κειμένων (Γ4’ 85), (Γ6’ 119), (Γ8’ 149). Επειδή ο γραπτός λόγος 
συμβάλλει στην οργάνωση της σκέψης, στην καλύτερη ανάλυση και διατύπωση 
επιχειρηματολογίας θα ήταν σημαντικό να αναπτυχτεί περισσότερο μέσα από 
ασκήσεις. 

4 γραμματική (απλής εκμάθησης γραμματικών φαινομένων ή σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη σκέψης) 

Οι ασκήσεις γραμματικής σ’ αυτή την τάξη περιορίζονται μόνο σε λεξιλογικές 
που αφορούν τη σημασία των λέξεων, την παραγωγή, τη σύνθεση, τα συνώνυμα και 
αντώνυμα των λέξεων. Οι ασκήσεις για την εξέταση γραμματικών φαινομένων είναι 
περιορισμένες (Γ2’ 32, 40), (Γ4’ 82). Οι λεξιλογικές ασκήσεις αναφέρονται στα 
διάφορα κείμενα. Όπως γίνεται αντιληπτό αυτού του είδους οι ασκήσεις δεν 
μπορούν να αναπτύξουν τη σκέψη με την έννοια της βελτίωσης της επικοινωνιακής 
ικανότητας. 

5 συντακτικό (απλή εκμάθηση συντακτικού ή συνδυάζεται με την 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης) 

Στη συγκεκριμένη τάξη όλες οι ενότητες αναλύουν συντακτικά φαινόμενα 
που σχετίζονται με τη σύνδεση προτάσεων. Οι ασκήσεις αφορούν τη συμπλήρωση 
κενών, εύρεση συγκεκριμένου είδος  προτάσεων στα κείμενα (Γ4’ 73, 74), 
κατάταξη προτάσεων σε πίνακες (Γ5’ 92), την αναδιατύπωση φράσεων (Γ6’ 110). 
Εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου εξέτασης του συντακτικού σε σχέση με τον 
παραδοσιακό τρόπο, δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα ανάπτυξης της σκέψης του 
αλλά σε περιορισμένο επίπεδο. Επιπλέον ο αριθμός των ασκήσεων που αφορά το 
συντακτικό είναι υπερβολικά μεγάλος σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες ασκήσεις. 

6 κριτικής ανάπτυξης 

Οι ερωτήσεις που αφορούν την κριτική ανάπτυξη αναφέρονται περισσότερο 
στον προφορικό λόγο. Έτσι ζητείται από τους μαθητές αφού κατανοήσουν το 
κείμενο να διατυπώσουν την άποψή τους για κάποιο θέμα (Γ1’ 10). Οι ασκήσεις 
που αφορούν την παραγωγή γραπτού λόγου είναι πολύ περιορισμένες (Γ2’ 44), 
(Γ3’ 61). Επομένως για να μπορούμε να κάνουμε λόγο για ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης θα πρέπει να υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός συγκεκριμένου είδους 
ασκήσεων. 
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3. Συζήτηση 

3.1 Συμπεράσματα 

Το θέμα που μας απασχόλησε στην εργασία  είναι αν μέσα από συγκεκριμένο 
είδος κειμένων και ασκήσεων ικανοποιείται ο στόχος της επικοινωνιακής 
ικανότητας και του εγγραμματισμού. Αν δηλαδή τα παιδιά μέσω συγκεκριμένου 
είδους και αριθμού ασκήσεων μπορούν να οδηγηθούν στην κατάκτηση της 
αποτελεσματικής  επικοινωνίας. Όπως προκύπτει από την Ποσοτική Ανάλυση οι 
ερωτήσεις που εστιάζουν στο κείμενο καταλαμβάνουν το 26%. Ενώ οι γενικές 
ερωτήσεις καταλαμβάνουν το 73%. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τις δύο αυτές 
κατηγορίες καταλαμβάνουν οι γενικές ερωτήσεις. Επίσης είναι σημαντικό να δούμε 
ποιες υποκατηγορίες έχουν μεγάλο ποσοστό αναφορών. Έτσι αναφορικά με την 
πρώτη κατηγορία (ερωτήσεις κειμένου) η υποκατηγορία που έχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό είναι οι ερωτήσεις κατανόησης (93%). Έχοντας αυτό ως δεδομένο 
κατανοούμε ότι τα παιδιά εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις κατανόησης, 
οι οποίες αναμφίβολα βοηθούν την ανάπτυξη της σκέψης και της κρίσης τους. 

Το συνολικό ποσοστό των ερωτήσεων της γραμματικής και του 
συντακτικού είναι 39% και 27% αντίστοιχα. Βλέπουμε δηλαδή ότι το ποσοστό και 
για τις δύο υποκατηγορίες ξεπερνάει το 50% των συνολικών υποκατηγοριών 
(66%). Αντίστοιχα το ποσοστό των ερωτήσεων παραγωγής λόγου είναι 24% και 
αρκετά μικρό ποσοστό για τις ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης (6%). Η εικόνα που 
παρουσιάζεται εδώ είναι άξια απορίας από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η μελέτη 
γραμματικών και συντακτικών φαινομένων θα ήταν λογικό να παρουσιάζει 
μεγαλύτερο ποσοστό στο δημοτικό, εφόσον σ’ αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης τα 
παιδιά βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης και εξέλιξης του λειτουργικού 
γραμματισμού, ενώ δε θα περιμέναμε την ίδια εικόνα και σε ακόμη πιο μεγάλο 
ποσοστό στο Γυμνάσιο. Αντιθέτως το ποσοστό των ερωτήσεων κριτικής 
ανάπτυξης είναι πολύ μικρό. 

Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται με την Ποιοτική Ανάλυση. 
Η θεματολογία των κειμένων ποικίλει. Αναφέρονται σε θέματα Επιστήμης, 
Τεχνολογίας, Τέχνης, Γραμμάτων, ανθρωπίνων σχέσεων και καθημερινών 
προβλημάτων, είτε της κοινωνίας, είτε του περιβάλλοντος. Αναμφίβολα μ’ αυτό τον 
τρόπο οι μαθητές αποκτούν μια σφαιρική άποψη για ποικίλα θέματα. Εκείνο όμως 
που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν αναφέρονται τα περισσότερα από τα 
κείμενα αυτά στην καθημερινότητα του μαθητή. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι όσον αφορά στη μορφή των κειμένων υπάρχει ποικιλία με αποτέλεσμα οι 
μαθητές να γνωρίζουν και να έρχονται σε επαφή με τα περισσότερα είδη γραπτού 
λόγου. Μέσα από τις ερωτήσεις κατανόησης ο μαθητής μπορεί να εμβαθύνει στο 
θέμα του κειμένου και να αναπτύξει την άποψή του με επιχειρήματα. Το ίδιο 
παρατηρείται και στις ερωτήσεις παραγωγής λόγου και κριτικής ανάπτυξης. 
Απαιτούνται δηλαδή απαντήσεις πιο σύνθετες τις οποίες ο μαθητής θα πρέπει να 
τις επεξεργαστεί.  
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 Επίσης ένα σημαντικό θέμα είναι οι ερωτήσεις που αφορούν τη γραμματική 
και το συντακτικό. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει εκλείψει ο 
παραδοσιακός τρόπος εξέτασης των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, ο 
οποίος εστίαζε περισσότερο στην απομνημόνευση και στην αποστήθιση. Η εξέταση 
των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων γίνεται μέσα από ασκήσεις που 
αναπτύσσουν το λόγο, εξασκούν τη σκέψη και την κρίση των παιδιών. Με 
αποτέλεσμα να μαθαίνουν να χειρίζονται το λόγο σε επίπεδο γραμματικής και 
συντακτικού και να αποθηκεύονται οι γνώσεις τους στη μακροπρόθεσμη μνήμη 
ευκολότερα. 

3.2 Επίλογος-Προτάσεις 

  Δεδομένων όλων αυτών των απόψεων που διαπιστώνονται στα σχολικά 
εγχειρίδια της Γλώσσας του Γυμνασίου σχετικά με τα κείμενα και τις ερωτήσεις 
είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε κάποιες προτάσεις, ώστε να έχουμε πιο 
βελτιωμένη εικόνα των εγχειριδίων. Είναι σημαντικό λοιπόν ορισμένα σημεία της 
Γλωσσικής διδασκαλίας να αναθεωρηθούν για να μπορούμε να κάνουμε λόγο για 
πλήρη επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος. 
Είναι σημαντικό να προσεχθεί η θεματολογία των κειμένων και το είδος τους με 
αποτέλεσμα τα παιδιά να έρχονται μέσω αυτών σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα και καθημερινότητά τους. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να 
διαχειριστούν με εύκολο τρόπο την καθημερινή ζωή και να αποκτήσουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την επικοινωνιακή ικανότητα. Επίσης είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί όχι τόσο η ποιότητα αλλά η ποσότητα των ασκήσεων που αφορούν την 
κριτική ανάπτυξη καθώς και οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην παραγωγή λόγου 
και αντίστοιχα να μειωθούν οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού. Επιπλέον 
είναι χρήσιμο να αυξηθούν οι ασκήσεις δράσης και αυτενέργειας, οι οποίες 
καταλαμβάνουν μικρό ποσοστό. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας των παιδιών με 
αποτέλεσμα να τους βοηθήσουν να οικοδομήσουν μια ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα.  

  Εκείνο βέβαια που παίζει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να γίνει κατανοητό 
από όλους είναι το γεγονός ότι τα κείμενα και οι ερωτήσεις αποτελούν άψυχο 
εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επίγνωση για 
το πώς όλα αυτά θα δίδονται στους μαθητές, ώστε να αποβούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο ωφέλημα. Πέρα  όμως από αυτό στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει 
προτεινόμενη βιβλιογραφία και ιστοσελίδες σχετικά με το θέμα που 
διαπραγματεύεται η κάθε ενότητα που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς αλλά και τα 
παιδιά να οδηγηθούν στην ολοκλήρωση της γνώσης.  Χρήσιμη θα ήταν η συνέχιση 
της έρευνας στα τετράδια εργασιών καθώς επίσης και στα βιβλία του 
εκπαιδευτικού, ώστε να διερευνηθούν και στα συγκεκριμένα εγχειρίδια οι ασκήσεις 
τους  και μ’ αυτό τον τρόπο να ολοκληρωθεί η εξέταση του συγκεκριμένου θέματος.      
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