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«Τ ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. 

Τ ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. 

Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα 

είναι η ειρήνη» 

(Ρίτσος, 1960) 
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Περίληψη 

 

Η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με τη μέθοδο 

‘Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας’ αξιοποιώντας μελοποιημένα 

ποιήματα των διακεκριμένων ελλήνων ποιητών Ελύτη και Ρίτσου, αποτέλεσε μια 

εκπαιδευτική πρόκληση, προκειμένου να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 

του εν λόγω πιλοτικού προγράμματος, σε σλαβόφωνο μαθησιακό περιβάλλον σχολικής 

ηλικίας.  

Η πιλοτική εφαρμογή αποσκοπεί στη γλωσσική και συναισθηματική μέθεξη μέσα από 

το δημιουργικό ταξίδι της ποίησης σε ένα πολυαισθητηριακό, πολυτροπικό περιβάλλον που 

προάγει την ενεργητική και βιωματική μάθηση. Ειδικότερα, όταν η ποίηση ‘συναντάται’ με 

τη μουσική, εξίσου ‘ισχυρό’ εργαλείο για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, ο μαθητής 

εμπλέκεται ολιστικά στη μαθησιακή διαδικασία και ενεργοποιείται η φαντασία, ενισχύεται η 

δημιουργικότητα, καλλιεργείται η έκφραση, το αισθητικό κριτήριο και η δυ-πολιτισμική 

επίγνωση.  

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος υλοποιήθηκαν δώδεκα (12) παρεμβάσεις σε 

δείγμα (09) μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, σε φροντιστήριο 

ιδιωτικής εκπαίδευσης στην πόλη των Μπιτόλων της FYROM. Συλλέχθηκαν ερευνητικά 

δεδομένα μέσα από α) ημιδομημένες συνεντεύξεις σε ομάδες (focus group), β) 

ερωτηματολόγια ικανοποίησης μαθητών/τριών και γ) ημερολογιακές καταγραφές της 

ερευνήτριας/εκπαιδευτικού. 

Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων επιβεβαίωσε τα πλεονεκτήματα για την 

εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση, 

καθώς η ελκυστική θεματολογία και η συνύπαρξή της με άλλες μορφές τέχνης, κέντρισε το 

ενδιαφέρον των μαθητών, παρείχε γλωσσικά και αισθητικά εναύσματα και πρόσφορο 

περιβάλλον για δραστηριότητες βιωματικού και πολυαισθητηριακού χαρακτήρα. Εστιάζοντας 

στην ενιαία διδασκαλία της γλώσσας και της ποίησης με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, 

ποικίλων στρατηγικών και τεχνικών, επιτεύχθηκε εξοικείωση με τον ποιητικό λόγο, 

δημιουργική απόκτηση της ΞΓ, ανάπτυξη γλωσσικών, γνωστικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων ταυτόχρονα με την καλλιέργεια της δι-πολιτισμικότητας.  

Λέξεις-κλειδιά: Η ελληνική ως ΞΓ, μελοποιημένη ποίηση, ΟΕΠΓ, Δι-

πολιτισμικότητα.  
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Abstract 

 

CLIL (stands for Content and Language Integrating learning) constitutes an educational 

method that has been implemented to teach Modern Greek as a foreign language to children 

who are native speakers of Slavic languages, using in this case poems of distinguished Greek 

poets such as G.Ritsos and O.Elitis that have also been composed to songs. The aim of this 

review is to assess the efficacy of this method, which is considered to be a real challenge. 

The purpose of this program is to integrate both linguistic and emotional communication 

through creative poetry in a versatile environment which promotes active and experiential 

learning. Specifically, when two independent learning tools like poetry and music are 

conjugated, students are involved holistically in the learning procedure developing 

simultaneously many mental aspects including imagination, creativity, discourse, aesthetic 

and multiculturalism.  

In this educational program twelve lessons have been conducted on a sample of nine 

students during school year 2013-2014 in a private school of Bitola city in FYROM. The 

necessary data was collected via semi structured focus group interviews, assessment 

questionnaires completed by students and written comments of the educator. 

The analysis of the data verified the benefits of learning Modern Greek as a foreign 

language with the formerly mentioned teaching method. More accurately, the attractive topics 

used, combined with other forms of art, appealed to students to a great extent and cultivated 

the necessary conditions for experiential and versatile activities.  Focusing on both language 

and poetry teaching, while utilizing at the same time means of technology and variable 

learning strategies students managed to familiarize themselves with poetic discourse, 

multiculturalism, creative language learning as well as to develop their cognition and to 

acquire communication skills.  

 

Key words: Modern Greek as foreign language, composed poetry, CLIL, 

multiculturalism. 
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Εισαγωγή 

 

Η φρενήρης ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τον 20
ο
 και στις απαρχές του 21

ου
   αιώνα 

επέφερε τεράστιες κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές διαμορφώνοντας ένα 

μωσαϊκό πολιτισμών στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες. Το έντονο 

μεταναστευτικό κύμα και η εισροή αλλοδαπών εργαζομένων τις τελευταίες δεκαετίες στο 

κοινωνικό «γίγνεσθαι» προκάλεσε ριζικές αλλαγές και στα εκπαιδευτικά συστήματα των 

κρατών, τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη νέα κοινωνική δομή και να 

αναπροσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή 

ένταξη και αφομοίωση των μαθητών στα νέα πολυγλωσσικά και διαπολιτισμικά 

περιβάλλοντα.  

Η προώθηση της εκμάθησης των ευρωπαϊκών γλωσσών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες πυροδότησε το ενδιαφέρον 

μου και αποτέλεσε έναυσμα για την εφαρμογή και υλοποίηση του πιλοτικού εγχειρήματος. Η 

αυξανόμενη κινητικότητα πληθυσμών, η μετανάστευση, η ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών 

και διασυνοριακών δράσεων στο ευρύτερο κοινωνικό ‘γίγνεσθαι’ καθιστά αναγκαιότητα την 

αγαστή συνεργασία με όμορες χώρες και δύναται να διασφαλιστεί με τον αμοιβαίο 

αλληλοσεβασμό μεταξύ των βαλκανικών κρατών. Σε αυτήν την κατεύθυνση η εκμάθηση μιας 

ξένης γλώσσας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο καθώς διαμορφώνει θετικές στάσεις για 

διαφορετικές πολυπολιτισμικές κουλτούρες και ειδικότερα η εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας ως δεύτερης/ξένης συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή ένταξη και αφομοίωση των 

ανομοιογενών πληθυσμών που εισρέουν καθημερινά στον ελλαδικό χώρο. 

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας και των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών 

στον ευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός και υλοποίηση του 

πιλοτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης σε σλαβόφωνους 

πληθυσμούς. Η ύπαρξη ελληνικού στοιχείου στην πόλη των Μπιτόλων και η εύκολη 

προσβασιμότητα ενισχύει την ανάληψη πρωτοβουλιών για εκπαιδευτικές δράσεις, 

συνεργασίες σε πολιτιστικό και πολιτισμικό επίπεδο και συμβάλλει καθοριστικά στην 

ανάπτυξη  διασυνοριακών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, της Ελλάδας και της FYROM. 

Για την εφαρμογή των παρεμβάσεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ‘Ολοκληρωμένης 

Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας-Content and Language Integrated Learning’, η οποία 

τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενσωματωθεί και εδραιωθεί σε πολλά εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά 
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προγράμματα καθώς συνδυάζει την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μέσα από τη δημιουργική 

αλληλεπίδραση ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, παρέχει δηλαδή ταυτόχρονα ολιστική 

εκμάθηση γλώσσας και περιεχομένου. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Η μελοποιημένη ποίηση του Ρίτσου και του Ελύτη. Ένα 

διαθεματικό πρότζεκτ για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης σε σλαβόφωνους 

πληθυσμούς» θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα και ελκυστική θεματική επιλογή καθώς η λογοτεχνία 

τα τελευταία χρόνια ‘επιστρέφει’ δυναμικά στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, σε 

συνδυασμό με τη μουσική ‘καταλύει’ τα σύνορα μεταξύ των κρατών και διαπνέει μηνύματα 

αδελφοσύνης και ουμανισμού. Στα πολλαπλά οφέλη της διδασκαλίας των μελοποιημένων 

ποιημάτων έγκειται η συνδυαστική ανάπτυξη των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων με τη 

δημιουργική παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, η αφομοίωση γνώσεων σε ποικίλα 

γνωσιολογικά παιδεία, η αισθητική καλλιέργεια και η ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης 

και ενσυναίσθησης. Άλλωστε ερευνητικά δεδομένα μελετών σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν 

καταδείξει ότι τα πολύγλωσσα άτομα διαθέτουν μεγαλύτερο αυτοσεβασμό, εκδηλώνουν  

σεβασμό σε ανομοιογενείς πολιτισμικές ομάδες, καθώς άτομα που σέβονται το ‘άλλο’, το 

‘διαφορετικό’, σέβονται και τους ίδιους τους εαυτούς τους, διαθέτουν πολυπολιτισμική 

επίγνωση, ενστερνίζονται ανθρώπινα ιδεώδη και πιθανά αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

διαπολιτισμική συνείδηση (Driscoll & Froste, 1999. Nikolov & Curtain,  2000. Pinter, 2006).  

Στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής δύναται να προστεθεί και ο περιορισμένος αριθμός 

ερευνών για της εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας σε δείγμα μαθητών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δη σλαβόφωνου πληθυσμού.  

Αναλυτικά, η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια θεωρητικής προσέγγισης της 

εκμάθησης μιας Γ2/ΞΓ και σε δύο κεφάλαια ερευνητικής προσέγγισης, όπου αναλύεται και 

παρουσιάζεται η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος. Παρακάτω επιχειρείται συνοπτική 

περιγραφή των έξι κεφαλαίων της παρούσας εργασίας. 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο επιχειρείται αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου ‘Ολοκληρωμένη 

Εκμάθηση  Περιεχομένου και Γλώσσας-ΟΕΠΓ’ ως πρωτοποριακής μεθόδου διδασκαλίας της 

εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας που υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της νέας 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιχειρήθηκε σύντομη ιστορική αναδρομή, 

παρουσίαση της τυπολογίας της μεθόδου, τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά καθώς και 

η εφαρμογή της μεθόδου σε σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα.  Επίσης γίνεται εκτενής 

αναφορά στην εφαρμογή και αξιοποίηση της μεθόδου στο μάθημα της Λογοτεχνίας.  



 

11 

 

Στο 2
ο
  θεωρητικό κεφάλαιο καταγράφεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναλύεται εκτενώς η 

ποικιλότροπη αξιοποίηση της ποίησης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μια ενιαία 

προσέγγιση διδασκαλίας. Ακολούθως περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής των ποιημάτων, 

γίνεται μνεία στους γνωστούς ποιητές Ελύτη και Ρίτσο και αναλύονται οι μέθοδοι και 

τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν. 

Στο 3
ο
  κεφάλαιο καταγράφεται αναλυτικά ο σκοπός και η επιμέρους στοχοθεσία, του 

πιλοτικού προγράμματος, ακολουθεί περιγραφή του πλαισίου εφαρμογής, των 

συμμετεχόντων και διερευνώνται οι ανάγκες, προκειμένου να επιλεγεί η ανάλογη 

μεθοδολογία και οι κατάλληλες στρατηγικές και δεξιότητες μάθησης. 

Εν συνεχεία, στο 4
ο
 κεφάλαιο περιγράφεται ο σχεδιασμός του πιλοτικού 

προγράμματος, πως δομήθηκαν οι θεματικές ενότητες, η μεθοδολογία της παρέμβασης και 

τέλος η επιλογή δημιουργικών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την αφομοίωση της 

ελληνικής γλώσσας ως ξένης μέσα από την ποίηση. Επίσης κατηγοριοποιήθηκαν και 

ομαδοποιήθηκαν αναλυτικά οι μαθησιακοί στόχοι των δώδεκα παρεμβάσεων. 

Στο 5
ο
 ερευνητικό κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή κάθε θεματικής 

παρέμβασης, καταγράφονται οι γλωσσικοί, γνωστικοί και κοινωνικοσυναισθηματικοί στόχοι 

που επιτεύχθηκαν κατά τη μαθησιακή διαδικασία και γίνεται εκτενής αναφορά στις 

επικοινωνιακού, βιωματικού χαρακτήρα δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν στα τρία στάδια 

διδασκαλίας, προστάδιο-κυρίως στάδιο και μεταστάδιο. 

Τέλος στο 6
ο
 κεφάλαιο καταγράφεται η αποτίμηση του πιλοτικού προγράμματος, 

παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, παρατίθενται αναλυτικά 

τα αποτελέσματα των ποιοτικών αναλύσεων των ημερολογιακών καταγραφών της 

εκπαιδευτικού/ερευνήτριας και των ερωτηματολογίων ικανοποίησης των μαθητών/τριών, 

όπου διατυπώνονται και αποκρυσταλλώνονται οι απόψεις για την εφαρμογή των 

παρεμβάσεων και ευρύτερα του πιλοτικού προγράμματος. Το κεφάλαιο κλείνει με τη 

συζήτηση, στην οποία καταγράφονται και αποτιμώνται συνολικά τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν. Στη συνέχεια εντοπίζονται τυχόν δυσχέρειες που έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης και γίνεται αναφορά σε επισημάνσεις και προτάσεις για περαιτέρω 

μελλοντική έρευνα και για την καταγραφή πιο έγκυρων και γενικευμένων δεδομένων για την 

εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε αντιπροσωπευτικότερα δείγματα ομάδων 

ελέγχου και πειραματισμού.  
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1. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της Γ2/ΞΓ 

1.1. Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας -Μια καινοτόμος 

διδακτική  

 

Στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας των τελευταίων ετών η ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική υιοθέτησε και εφήρμοσε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, 

προκειμένου να αφομοιώσει και να ενσωματώσει διαφορετικούς πληθυσμούς. Η διδασκαλία 

και εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη των εκπαιδευτικών 

συστημάτων και μεταρρυθμίσεων συντελώντας στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, 

στη διαπολιτισμικότητα και τον ουμανισμό, στη σύσφιξη των σχέσεων και την αρμονική 

συνύπαρξη των κρατών μελών και ευρύτερα των λαών. Συνεπώς το σύγχρονο 

πολυπολιτισμικό σχολείο θα πρέπει να αναδεικνύει εφάμιλλα την πολιτισμική κουλτούρα και 

διαφορετικότητα των λαών, καλλιεργώντας την πολιτισμική ενσυναίσθηση, τον 

αλληλοσεβασμό, το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης παράλληλα με την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης (Τριλιανός, 1997).  

Με αφορμή τα νέα κοινωνικά δεδομένα εφαρμόζεται μια πρωτοποριακή μέθοδος 

διδασκαλίας για την εκμάθηση των γλωσσών η ‘Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου 

και Γλώσσας-CLIL’ με στόχο την ενσωμάτωση των μεταναστών, την ομαλή συμβίωση 

ατόμων διαφορετικών εθνοτήτων και πολιτισμικής κουλτούρας στην ίδια κοινωνία.. 

Ειδικότερα στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι λαοί επιδιώκουν να οικοδομήσουν το 

όραμα της ενοποίησης και του κοινού μέλλοντος διατηρώντας παράλληλα την πολιτισμική 

κληρονομιά και ταυτότητα. Στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής 

υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η μέθοδος CLIL για την 

προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα με την καθιέρωση της αγγλικής ως ‘ισχυρής’ 

γλώσσας εφήρμοσε πολιτική προώθησης και των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών με στόχο τη 

βελτίωση της επικοινωνίας ευρωπαίων πολιτών διαφορετικής πολιτισμικής κουλτούρας έτσι 

ώστε να επιτευχθεί ελεύθερη κινητικότητα και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών της 

(Γρίβα, 2011).  

Η μέθοδος CLIL αποτελεί μια καινοτόμο διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία των 

ξένων γλωσσών που εδραιώνεται αφενός ως ρηξικέλευθη εφαρμογή στην εκπαίδευση σε 
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τοπικό επίπεδο και αφετέρου ως βασικό μέσο στο επίκεντρο της ενιαίας εκπαιδευτικής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καινοτομία της μεθόδου είναι ότι η ξένη γλώσσα δεν 

διδάσκεται πλέον ως ένα ξεχωριστό και αυτόνομο μάθημα στο σχολικό πρόγραμμα αλλά ένα 

η περισσότερα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται διαμέσου της ξένης γλώσσας. Ο Savignon 

(1991) επισημαίνει ότι η CLIL είναι ένα μέσο ή τρόπος για την εκμάθηση της Ξ/Γ μέσω 

επικοινωνιακής προσέγγισης, ο οποίος δίνει έμφαση στη λειτουργική χρήση της γλώσσας 

προκειμένου να διερμηνεύσει, να εκφραστεί και να διαπραγματευθεί (cited in Met, 1998:36). 

Η CLIL ορίζεται ως μια εκπαιδευτική προσέγγιση με διττό στόχο κατά την εφαρμογή της 

οποίας χρησιμοποιείται μια γλώσσα διαφορετική από τη μητρική για τη μαθησιακή 

διαδικασία και τη διδασκαλία περιεχομένου και γλώσσας, όπου η γλώσσα είναι το μέσο για 

την ανάπτυξη  νέας γνώσης σε μια γνωστική περιοχή ή σε μια θεματολογία  (Coyle , Hood, 

Marsh, 2010).   

Η μέθοδος CLIL εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Φιλανδία στο πλαίσιο της 

διεθνοποίησης και είναι μέθοδος εκμάθησης κατά την οποία ο μαθητής αφομοιώνει 

ταυτόχρονα το περιεχόμενο του λόγου και τη γλώσσα. Ενδείκνυται για τη δίγλωσση 

εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας καθώς ο μαθητής ταυτόχρονα μαθαίνει τη 

γλώσσα στόχο και διευρύνει τις γνωστικές του ικανότητες. Αναγνωρίστηκε επίσημα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

πολυγλωσσία. Χώρες όπως η Τσεχοσλοβακία, η Φιλανδία, η Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία και 

Ελβετία συμμετέχοντας ενεργά στην εκπαιδευτική αυτή κίνηση επιδίωκαν ρηξικέλευθες 

παιδαγωγικές μεθόδους για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 

Οι Mars and Lange (1999) δίνουν έμφαση στους γλωσσολογικούς, κοινωνικούς και 

εκπαιδευτικούς λόγους για τη χρήση του CLIL γράφοντας: «Το γεγονός ότι το CLIL παρέχει 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το άτομο τη γλώσσα σαν ‘εργαλείο’  για την εκμάθηση της 

L2 ξένης γλώσσας, παρά σαν πράξη που αποτελεί τον ουσιαστικό στόχο της εκμάθησης 

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα πολλά υποσχόμενα χαρακτηριστικά της». Κατά την 

εφαρμογή της μεθόδου CLIL η εκμάθηση της Ξ/Γ επιτυγχάνεται από την αξιοποίηση 

γλωσσικών λειτουργιών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από την ανάληψη 

καθηκόντων-έργων (task-based-learning). Επίσης, η μελέτη ενός αντικειμένου από 

διαφορετικό πρίσμα διευρύνει τις εκπαιδευτικές οπτικές, αυξάνει τα κίνητρα μάθησης και 

ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών όχι μόνο για τη ΞΓ/Γ2 αλλά και για το εκάστοτε 

γνωστικό αντικείμενο. Ο μαθητής εναργής, ρέκτης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

χρησιμοποιεί ουσιαστικά τη γλώσσα στόχο, ως μέσο που θα τον οδηγήσει στην κατάκτηση 
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της νέας γνώσης σε διαφορετικά και αλληλοεμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα (Korosidou 

& Griva, 2013).    

Πρόσφατες μελέτες σε κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις της εκμάθησης κατέδειξαν 

μια άλλη πτυχή της χρήσης του CLIL. Ο κονστρουκτιβισμός ουσιαστικά υποστηρίζει ότι 

εκμάθηση της γλώσσας βασισμένη στο περιεχόμενο παρέχει μια ολιστική και σημασιολογική 

προσέγγιση, η οποία αντιτίθεται στα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας και καταδεικνύει 

πως τα μέρη ενσωματώνονται στο σύνολο από την αρχή (Met 1998). Σύμφωνα με τους Smith 

& Patterson (1998) η πνευματική εργασία που δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική (αντιγραφή, 

επανάληψη) δεν ενεργοποιεί τους μηχανισμούς εκμάθησης της γλώσσας ενώ αντίθετα 

εμπλέκοντας ενεργά το μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργείται μια γνήσια 

ανάγκη γι’ αυτόν ως προς την απόκτηση της γλώσσας που μαθαίνει. 

Οι Williams και Burden (1997) επισημαίνουν τέσσερα πλεονεκτήματα της μεθόδου, ως 

εξής: 

1. Ο κονστρουκτιβισμός προάγει την πιο ενεργή συμμετοχή των μαθητών 

2. Στο διδακτικό πλαίσιο η μέθοδος επικεντρώνεται στη μάθηση 

3. Ενισχύει τη χρήση διαφορετικών μοντέλων διδασκαλίας και πολλαπλών μορφών 

ευφυΐας, γεγονός που βοηθά να αποκαλυφθούν καλύτερα οι δυνατότητες και οι 

κλίσεις του μαθητευόμενου 

4. Προωθεί την ανεξαρτησία και αυτάρκεια των μαθητών διαμέσου της ατομικής, σε 

ζευγάρια ή ομαδικής εργασίας 

Η εκμάθηση της γλώσσας, η οποία βασίζεται στο CLIL, μέσα από γλωσσολογικές και 

νοητικές απαιτήσεις προάγει την εκμάθηση της γλώσσας και της σκέψης καθώς εμπλέκει 

τους μαθητές στη διδακτική διαδικασία, ταξινομούν, οργανώνουν τις πληροφορίες, τους 

βοηθά να κατανοούν τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος και να αναγνωρίζουν προφανή 

στερεότυπα (Brewster, 2004). Επιπλέον, ενεργοποιείται η φαντασία, η δημιουργική διάθεση, 

η κριτική σκέψη, οι μαθητές διατυπώνουν υποθέσεις και εξάγουν λογικά αποτελέσματα. 

Συνεπώς η CLIL μέσα από γλωσσολογικές και νοητικές απαιτήσεις προάγει την εκμάθηση 

της γλώσσας και της σκέψης (Brewster, 2004). Η εφαρμογή της CLIL παρέχει τη δυνατότητα 

για αύξηση της έκθεσης του μαθητή στην ΞΓ/Γ2, χωρίς επιβάρυνση με πρόσθετες ώρες 

διδασκαλίας, καθώς υλοποιείται μέσα από τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, τα οποία 

αλληλοσυμπληρώνονται κατά τη μαθησιακή διαδικασία και οι εμπλεκόμενοι μαθητές και 

εκπαιδευτικοί παροτρύνονται για δημιουργική σκέψη και αλληλεπίδραση, χωρίς να 

περιορίζονται και να εστιάζουν σε συγκεκριμένα γνωσιολογικά πεδία  (Ζάγκα, 2005).  
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Η CLIL ενσωματώνει τις αρχές  της δραστηριοκεντρικής μεθόδου ( task-based-learning) 

και της διδασκαλίας που βασίζεται στο περιεχόμενο (content bas ed teaching) με στόχο την 

ανάπτυξη διαλογικής σχέσης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, την επικοινωνιακή 

προσέγγιση και αφομοίωση της Γ2/ΞΓ μέσα από την εμπλοκή και διερεύνηση ποικίλων 

γνωστικών αντικειμένων.  

1.2.Τυπολογία της μεθόδου 

 

Η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ) 

εδραιώθηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών του κοινωνικού παρόντος 

αποσκοπώντας όχι μόνο στη βέλτιστη εκμάθηση της ΞΓ αλλά ως ριζοσπαστική εκπαιδευτική 

πρακτική που αντιτίθεται στη μονομέρεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας 

πολυμεθοδικό, πολυτροπικό περιβάλλον και γνωστικές δεξιότητες που ενεργοποιούν την 

κριτική σκέψη και ενισχύουν τη χρήση σύνθετου λεξιλογίου.  

Κατά την εφαρμογή στην εκπαιδευτική πρακτική το CLIL καλύπτει ευρύ φάσμα 

προσεγγίσεων που χαρακτηρίζονται από τους μαθησιακούς στόχους αναφορικά με τη 

γλώσσα-στόχο, τη χρονική διάρκεια που καταλαμβάνει η έκθεση  στη Ξ/Γ σε συγκεκριμένα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και την αξιοποίησή της στην εκάστοτε θεματολογία.  

Σύμφωνα με την Dalton (2007) παρατίθενται συνοπτικά τρία μοντέλα εφαρμογής της 

προσέγγισης CLIL ως εξής:  

α)    γλωσσική προσέγγιση μέσω της διδασκαλίας μεμονωμένων μαθημάτων, κατά την 

οποία επιλέγονται γνωστικά αντικείμενα και διδάσκονται καθ’ όλη της διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 

β) ‘γλωσσικά ντουζ’ (language showers), όπου οι μαθητές  εκτίθενται σε ένα 

γνωστικό αντικείμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα, δύο ή τρεις φορές εβδομαδιαία για 20-

30 λεπτά. Η ενασχόλησή τους με συγκεκριμένη θεματολογία συνδυάζεται με ποικίλες 

δραστηριοκεντρικές δεξιότητες στη Γ2/ΞΓ όπως κατασκευές, παιχνίδια κ.λ.π. και συναρτάται 

με την ηλικία των μαθητών καθώς είναι προσφορότερα για μικρότερες ηλικιακές ομάδες. 

γ) εμπλουτισμένα μαθήματα όπου η διδασκόμενη θεματολογία προσεγγίζεται μέσα 

από την αλληλεπίδραση ποικίλων γνωστικών αντικείμενων ταυτόχρονα δηλ. διαθεματική 

προσέγγιση (cross curricular approach). 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα και τη σχετική ευελιξία να επιλέξουν το 

μοντέλο CLIL που θα εφαρμόσουν στη σχολική τάξη, ανάλογα με τα εκάστοτε πολιτισμικά 
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και γλωσσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Συνεπώς τα προτεινόμενα μοντέλα 

προσαρμόζονται στα τοπικά εκπαιδευτικά δεδομένα και κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

- «ισχυρό / σκληρό» μοντέλο, όπου η εκμάθηση της γλώσσας πραγματοποιείται 

προσεγγίζοντας μερικώς ή ολικώς τα γνωστικά αντικείμενα, εστιάζοντας όμως 

γλωσσικά περισσότερο στην κατανόηση και χρήση του περιεχομένου, και  

-  «ασθενές / μαλακό» μοντέλο, το οποίο εστιάζει στην εκμάθηση γλωσσών 

αποσκοπώντας οι μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές ικανότητες, μαθαίνοντας 

πρωτίστως τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της Γ2/ΞΓ, ενώ η γνώση του 

περιεχομένου αποτελεί δευτερεύων στόχο (Dalton, 2007). 

Ακολούθως κι ο Bentley (2007) συναινεί στην άποψη πως η εφαρμογή CLIL παρέχει 

ολιστική μάθηση με τη σύζευξη γνωστικού αντικειμένου, περιεχομένου και γλώσσας. Στα 

μοντέλα εφαρμογής που προτείνει: α) η  CLIL εφαρμόζεται περίπου στο ήμισυ της διδακτέας 

ύλης σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα (μοντέλο μερικής προσέγγισης), β) στην 

κατανόηση του περιεχομένου αναλογούν δεκαπέντε ώρες εξαμηνιαία και γ) στη γλωσσική 

διδασκαλία αφιερώνεται μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά εβδομαδιαία, δίνεται έμφαση δηλ. 

πρωτίστως στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων.   

Επίσης, η Perez-Vidal (2005) πρότεινε ένα τριμερές μοντέλο που περιλαμβάνει: α) το 

διπλό μοντέλο, β) διαθεματικό μοντέλο, όπου επιλέγονται συγκεκριμένα μαθήματα, τα οποία 

θα διδάσκονται στη δεύτερη γλώσσα (Γ2/ΞΓ) και γ) το ενισχυμένο μοντέλο, στο οποίο 

συμπράττουν επικοινωνιακές, λειτουργικές δεξιότητες, μορφολογικές δομές της γλώσσας με 

το περιεχόμενο, η διαφορά όμως έγκειται στη μεθοδολογία, δηλαδή προηγούνται και 

εφαρμόζονται γλωσσικές και λεξιλογικές ασκήσεις πριν τη διδασκαλία του  περιεχομένου 

στη Γ2/ΞΓ.  

Συμπερασματικά και οι τρεις μελετητές θεωρούν ότι η αξιοποίηση της γλώσσας μέσα 

από διάφορα γνωστικά αντικείμενα οδηγεί σταδιακά στην κατανόηση της θεματολογίας και 

του περιεχομένου της διδακτέας ύλης, συνεπώς στην κατάκτηση της γλώσσας και στην 

ολιστική και πολύπλευρη μάθηση. Επιπρόσθετα η έκθεση στη γλώσσα ενισχύει της 

αυτοπεποίθηση των μαθητών και αναφορικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει 

διαπιστωθεί ότι οι CLIL φοιτητές ξεπερνούν σε επίδοση τους συνομηλίκους που διδάχτηκαν 

το περιεχόμενο στη μητρική τους γλώσσα (Dalton- Puffer, 2007, 2011). Αναφορικά με τη 

γλώσσα-στόχο τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών γλωσσικών 

και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στη Γ2/ΞΓ, η βέλτιστη προφορική επίδοση, η χρήση 

εξειδικευμένου λεξιλογίου. Σημαντικό είναι ότι στη προσέγγιση με CLIL η Γ2/ΞΓ αποτελεί 
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λειτουργικό διδακτικό εργαλείο και η εκμάθησή της επιτυγχάνεται βιωματικά μέσα από την 

ανάληψη καθηκόντων και την επιτέλεση έργων. Άλλωστε η πνευματική καλλιέργεια και η 

ατομική νόηση είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία στην τάξη 

πραγματώνεται  από τη διαπροσωπική επαφή των μαθητών, τη διαδραστική ομιλία μεταξύ 

τους που έπεται και την κατάκτηση του λόγου και της γλώσσας (Vygotsky, 1978). Οι 

μαθητές αξιοποιώντας τη γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες αποκτούν 

μεγαλύτερη ευγλωττία, καλύτερη αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση του προφορικού 

λόγου. 

 

1.3. Θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της μεθόδου 

 

Η μέθοδος CLIL, όπως προαναφέρθηκε, έχει καθιερωθεί σαν εκπαιδευτική πρακτική 

καθώς αποτελεί μια γνωστική βάση για την εκμάθηση της γλώσσας και εφαρμόζεται σε όλα 

τα επίπεδα και βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ευοίωνα αποτελέσματα.  

Τα θετικά χαρακτηριστικά της μεθόδου αναφορικά με την εφαρμογή της στη 

διδασκαλία της Γ2/ΞΓ είναι η ενδυνάμωση του γλωσσικού πλουραλισμού και της γλωσσικής 

ισότητας, προκειμένου να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ των ‘ισχυρών’ και ‘ασθενών’ 

γλωσσών ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια μορφή αντισταθμιστικής αγωγής, παρέχοντας ίσες 

ευκαιρίες στους μαθητές των σημερινών διαπολιτισμικών σχολείων. Εξάλλου, η εκμάθηση 

ξένων γλωσσών προάγει όχι μόνο την επικοινωνία και τη συνεννόηση αλλά και την 

κινητικότητα των πολιτών διασφαλίζοντας μια δυναμική στην ευρωπαϊκή οικονομία. 

Αναφορικά με τα οφέλη της μεθόδου σε κοινωνικό επίπεδο η επικοινωνιακή ικανότητα με τη 

χρήση μιας ξένης γλώσσας στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες διασφαλίζει 

καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, αναγνώριση καθώς και εργασιακές ευκαιρίες 

υψηλότερων εισοδημάτων ενώ όσον αφορά το γνωστικό επίπεδο επιτυγχάνεται η 

ενσυναίσθηση της γλωσσικής ετερότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση (Carcia, 2009).  

Δεδομένα από σχετικές έρευνες στο εξωτερικό κατέδειξαν ότι καινοτόμες μέθοδοι 

διδασκαλίας και ειδικότερα η CLIL ενδείκνυται για τη διδασκαλία οποιασδήποτε μητρικής ή 

για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Οι τελευταίες διδακτικές γλωσσοπαιδαγωγικές 

προσεγγίσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην ενεργοποίηση μηχανισμών αφομοίωσης του 

γραμματισμού, στην όξυνση του κριτικού πνεύματος και μέσα στις σύγχρονες 

πολυπολιτισμικές τάξεις και ευρύτερα κοινωνίες βοηθούν να κατανοήσουν οι μαθητές τη 
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γλωσσική ετερότητα, πολυμορφία αποκτώντας ταυτόχρονα διαπολιτισμική επίγνωση 

(Χαραλαμπόπουλος &Χατζησαββίδης,1997). Στο ίδιο πλαίσιο σε εκπαιδευτικό μοντέλο 

εφαρμογής της μεθόδου CLIL (Zytatiβ 2007) ο πολιτισμός, η επικοινωνία, το περιεχόμενο 

της γλώσσας και η γνωστική λειτουργία αλληλεπιδρούν αμφίδρομα. Η επικοινωνία όμως 

διαδραματίζει κυρίαρχο λόγο, βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πρακτικής και 

αποτελεί αφετηρία για την αλληλεπίδραση των τεσσάρων τομέων δηλ. την ενεργοποίηση της 

νόησης, της γνωστικής λειτουργίας που θα οδηγήσει στην κατάκτηση του περιεχομένου της 

γλώσσας, στην πολιτισμική ενσυναίσθηση και κουλτούρα μέσα από στην αξιοποίηση της 

επικοινωνιακής χρήση της. Κατά τον αείμνηστο Χατζησαββίδη (2002: 43) «η επικοινωνία 

είναι χρήση και όχι γνώση αλλά είναι και η διαδικασία μέσω της οποία νοηματοδοτείται ο 

περιβάλλων κόσμος του ατόμου, διαμορφώνονται στάσεις, απόψεις, συμπεριφορές και 

πολιτισμικά στερεότυπα». Ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα, η πολυπολιτισμική 

συνείδηση και ενσυναίσθηση καλλιεργείται τοποθετώντας τον ‘εαυτό’ στη θέση του ‘άλλου’ 

καθώς και στα συναισθήματα που νιώθει, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αγωγή 

και παιδεία των μαθητών (Γκόβαρης, 2001). 

Αναφορικά με τον προφορικό χαρακτήρα των μαθημάτων με τη μέθοδο CLIL, 

οτιδήποτε γραπτό έχει βοηθητικό χαρακτήρα καθώς στόχος είναι η αλληλεπίδραση μέσω του 

διαλόγου. Δεδομένου ότι η διδασκαλία βασίζεται αποκλειστικά στην επικοινωνιακή χρήση 

της γλώσσας, η συζήτηση, ο διάλογος  αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της λεκτικής 

αλληλεπίδρασης και το περιεχόμενο του μαθήματος  πρέπει να οργανώνεται με βάση τα 

ακόλουθα: 

1. Ερωτήσεις ενεργοποίησης μαθησιακών κινήτρων  

2. Επεξηγηματικά και ερμηνευτικά σχόλια του διδάσκοντα 

3. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών 

4. Παρουσιάσεις των ποικίλων δράσεων από τους μαθητές 

5. Μεγαλόφωνη ανάγνωση 

Καταργείται ο δασκαλοκεντρικός χαρακτήρα της διδασκαλίας και διαμορφώνεται ένα 

περιβάλλον που προάγει τη γνωστική ικανότητα της γλώσσας μέσα από στρατηγικές 

‘ανακάλυψης’ εννοιών και γεγονότων. Στην διδασκαλία με CLIL οι ερωτήσεις που 

στοχεύουν σε γεγονότα εγείρουν πιο λακωνικές απαντήσεις των μαθητών ενώ σε ερωτήσεις 

αιτιολόγησης και παράθεσης γνώμης οι δοθείσες απαντήσεις είναι εκτενέστερες και 

πολυπλοκότερες. Όπως αποτιμήθηκε από τη μελέτη ερευνητικών δεδομένων που έλαβε χώρα 

στην Αυστρία και εστίασε στη συσχέτιση ερωτήσεων-απαντήσεων, διαπιστώθηκε ότι οι 
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μαθητές με CLIL είναι ενεργοί ομιλητές και αξιοποιούν περισσότερο τις γλωσσικές 

δεξιότητες στις εκάστοτε απαντήσεις (Dalton-Puffer, 2006). 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να διερευνά την ομάδα των μαθητών, τα ενδιαφέροντα και το 

γλωσσικό υπόβαθρό τους, προκειμένου να επιστρατεύσει και να επιλέξει στρατηγικές και 

μεθόδους για την οργάνωση διδασκαλιών, που θα ενισχύουν την εξατομικευμένη διδασκαλία 

και θα ανταποκρίνονται στα διάφορα μαθησιακά στυλ. Όταν λαμβάνονται υπόψη οι 

προσωπικές ανάγκες, και τα ενδιαφέροντα των μαθητών η διδασκαλία γίνεται πιο ελκυστική, 

ενισχύονται τα κίνητρα για μάθηση, αυξάνεται η αυτενέργεια και η αυτοεκτίμηση των 

μαθητών καθώς μετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

Η επιλογή ενδιαφέρουσας θεματολογίας συντελεί στην αυξημένη χρήση της γλώσσας καθώς 

ενεργοποιεί τα κίνητρα μάθησης και ο εκπαιδευτικός οφείλει να εντοπίζει τις νοητικές 

σχέσεις των γνωστικών αντικειμένων με τη συγκεκριμένη θεματολογία έτσι ώστε οι μαθητές 

να κατανοούν ευκολότερα τις συσχετίσεις και γενικότερα το περιεχόμενο της γλώσσας. Οι 

δραστηριότητες που επιλέγει πρέπει άλλοτε να είναι απλές και άλλοτε σύνθετες, διπλής 

εστίασης που συνδυαστικά θα συντελούν στην εκμάθηση της γλώσσας μέσα από την 

ταυτόχρονη κατανόηση του περιεχομένου. Οι συγκεκριμένοι παράμετροι οδηγούν σε 

ολοκληρωμένα, ευκολότερα και αποτελεσματικά διδακτικά πλάνα. 

Η CLIL ενδείκνυται για τη δίγλωσση αγωγή και εκπαίδευση, όπως καταδεικνύεται από 

σχετικές έρευνες η διγλωσσία, η ικανότητα παράλληλης χρήσης δύο γλωσσών από τους 

μαθητές συντελεί στο γλωσσικό πλουραλισμό και στην καλλιέργεια πολυπολιτισμικής 

συνείδησης (Καμαρούδης, 2011). Η μέθοδος συντελεί στη βέλτιστη επίγνωση της μητρικής 

και της ΞΓ, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές μέσα από συγκριτικούς 

παραλληλισμούς να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δυο γλωσσών, 

επιτυγχάνεται δηλαδή εμβάθυνση και καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των 

δύο γλωσσικών συστημάτων ενώ παράλληλα αυξάνεται το ενδιαφέρον για την πολυγλωσσία 

και αναπτύσσονται θετικές στάσεις έναντι της γλωσσικής ετερότητας (Sanz, 2000).  

Δυστυχώς όμως η υπάρχουσα  διδακτική ύλη στην εκπαίδευση είναι στο σύνολό της 

προσαρμοσμένη στη γραμματική συνοχή, δεν επικεντρώνεται  στη συνοχή του περιεχομένου 

του λόγου και στην ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων. Κατά συνέπεια η έλλειψη κατάλληλου 

δημοσιευμένου υλικού για τους εκπαιδευτικούς αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα  της 

εφαρμογής του CLIL σε βασικό επίπεδο εκμάθησης της γλώσσας. Επίσης, η μέθοδος 

εστιάζοντας κυρίως στην προφορική επικοινωνία  υστερεί έναντι του παραδοσιακού τρόπου 
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διδασκαλίας στις δεξιότητες γραπτού λόγου και απαιτείται αύξηση του χρόνου και οι 

επιλεγμένες ασκήσεις στα φύλλα εργασίας να προσελκύον το ενδιαφέρον των μαθητών.  
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1.4. Η εφαρμογή της μεθόδου σε σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα 

 

Σε ερευνητική μελέτη που έλαβε χώρα στην Ολλανδία, η μέθοδος CLIL εφαρμόστηκε 

πιλοτικά σε δυο σχολεία τη δεκαετία του 2000, η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, το 

δείγμα των μαθητών ανέρχονταν σε ποσοστό 50%-60% και τα ερευνητικά δεδομένα 

κατέδειξαν ότι οι μαθητές κατέκτησαν τη γλώσσα σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να 

συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου First Certificate και Advanced 

(Maxwell-Reid, Corine, 2010).  

Σε εφαρμογή της μεθόδου στη Φιλανδία πραγματοποιήθηκε μελέτη σε μαθήματα 

Φυσικής με βάση το τρίπτυχο κινητοποίηση-απόκριση-σχολιασμός, σε διαφορετικά ηλικιακά 

δείγματα δηλ. 13-15 ετών οι μαθητές με CLIL και 16-18 ετών οι συμβατικοί μαθητές, 

προκειμένου να αντισταθμιστεί και να επεξηγηθεί το πλεονέκτημα που έχουν οι μαθητές 

CLIL στη Γ2/ΞΓ, πιθανόν λόγω μεγαλύτερης έκθεσης στη γλώσσα στόχο ή ακόμη και 

ενδιαφέροντος Οι συμβατικοί μαθητές απάντησαν στις ερωτήσεις συνοπτικά και με 

συγκεκριμένη γλωσσολογική μορφή ενώ, η ειδοποιός διαφορά για τους μαθητές CLIL, είναι 

οι επεξηγηματικές απαντήσεις που έδωσαν, χρησιμοποιώντας προσωπικό τρόπο και ύφος. 

Αξιολογώντας τα πορίσματα προέκυψε από το ‘σχολιασμό’ καθηγητών και μαθητών ότι στη 

συμβατική τάξη παράγεται σύντομος, συνοπτικός λόγος ενώ στην CLIL τάξη αναλυτικότερος 

λόγος με περισσότερα περιθώρια για ανάπτυξη διαλόγου. Συνεπώς συντελείται 

εποικοδομητική αλληλεπίδραση και μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση των CLIL μαθητών και 

μπορεί να παραχθεί αντισταθμιστική αγωγή και ίσες ευκαιρίες μάθησης σε διαπολιτισμικά 

σχολικά περιβάλλοντα  (Nikula 2006, 2007).  

Αποτελέσματα ερευνητικής εφαρμογής με τη μέθοδο CLIL (Dalton-Puffer, 2007) 

κατέδειξαν θετικές επιδράσεις και τα πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής συμβατικής 

μεθόδου και οι μαθητές βελτιώθηκαν και επηρεάστηκαν ευνοϊκά στις κάτωθι γλωσσικές 

δεξιότητες: 

1. Δεξιότητες εμπέδωσης και κατανόησης 

2. Λεξιλόγιο 

3. Μορφολογικές δομές της γλώσσας 

4. Δημιουργικότητα και ευφράδεια, αύξηση της χρήση 

5. Έκφραση συναισθημάτων 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα η εφαρμογή GLIL δεν επηρέασε 

αρνητικά την ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας αλλά αντίθετα παρατηρήθηκε βελτίωσή της 

καθώς αναπτύχθηκαν μηχανισμοί εμβάθυνσης και κατανόησης των δύο γλωσσικών 

συστημάτων που οδήγησαν τους μαθητές σε συγκριτικούς παραλληλισμούς και ενίσχυση της 

κριτικής σκέψης.   

Από την ανάλυση αποτελεσμάτων ερευνητικών δεδομένων προκύπτει ότι κατά την 

εφαρμογή και διδασκαλία με την ΟΕΠΓ παρατηρήθηκε α) ενίσχυση των παθητικών 

γλωσσικών δεξιοτήτων, βέλτιστη κατανόηση γραμματικών φαινομένων και μορφολογίας της 

γλώσσας λόγω παθητικής αφομοίωσης των γραμματικών κανόνων που οφείλεται στην άμεση 

διαπροσωπική αλληλεπίδραση με πολλούς ομιλητές, β) προέκυψε ότι οι μαθητές που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τη Γ2/ΞΓ, ανέπτυξαν ευγλωττία, επέδειξαν δημιουργικότητα 

(Mewald 2004), γ) ανέλαβαν ρίσκα στη διαχείριση της γλώσσας και στην άμεση 

αλληλεπίδρασή τους με τους φυσικούς ομιλητές απέβαλαν το άγχος και τις αναστολές 

αποκτώντας αυτοπεποίθηση και βέλτιστη επικοινωνιακή δεξιότητα (Zytatiβ 2006), γ) 

εμπλουτισμός λεξιλογίου και το κυριότερο καλύτερη χρήση εξειδικευμένης ή ακόμα και 

ακαδημαϊκής γλώσσας σε σχέση με τους συνομηλίκους που διδάχθηκαν με τις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας (Matiasek 2005). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με την εφαρμογή 

της μεθόδου CLIL επιτυγχάνεται βέλτιστη γλωσσική επάρκεια, η οποία οφείλεται στην 

ανάπτυξη μεταγλωσσικών δεξιοτήτων που οδηγούν σε ολιστική εκμάθησης της γλώσσας. Οι 

μαθητές κατανοούν καλύτερα έννοιες και περιεχόμενα των αλληλοεμπλεκόμενων γνωστικών 

αντικειμένων και ανταποκρίνονται θετικά σε πιο σύνθετες δραστηριότητες.  

Σε μελέτη του Sylven (2004) οι μαθητές αξιολογήθηκαν σε τεστ επίδοσης λεξιλογίου 

και οι CLIL είχαν υψηλότερες επιδόσεις και εμπλουτισμένο λεξιλόγιο, γεγονός που οφείλεται 

στη διδακτική μεθοδολογία, που βελτιώνει τις αναγνωστικές συνήθειες και τον τρόπο 

διαβάσματος. Σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα η σύνταξη, ο γραπτός λόγος, η καθημερινή 

γλώσσα και η πραγματολογία από την έκθεση στην Ξ/Γ μέσων της CLIL  ή αποτελούν 

γνωστικές περιοχές που έμειναν ανεπηρέαστες και δεν προσδιορίζονται οι παράγοντες ή δεν 

έχει πραγματοποιηθεί συστηματική μελέτη ανάλυσής τους.  

Αποτελέσματα δύο μελετών σε γνωστικά πεδία κοινωνικών επιστημών στην Ισπανία 

και Γερμανία σχετικών με τη γραφή, την πληρότητα περιεχομένου και έκφρασης, 

αλληλουχίας και συνοχής, γραμματικής και την υφολογία των γραπτών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε δείγματα CLIL και μη CLIL κατέδειξαν ότι οι ελλείψεις των μαθητών 

αποδίδονται στην ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως προς τη διδαχή περιεχομένου και 
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έκφρασης και συνεπώς οι δομές του λόγου και η χρήση της γλώσσας κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας συνδέονται άμεσα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών (Volmer et al. 

2006, LIinares & Whittaker 2006). 

Στην Ελβετία διεξήχθη έρευνα (Cassner & Maillat, 2006) σε τάξεις βιολογίας και σε 

μαθητές ηλικίας 17-18 ετών και μελετήθηκαν παιχνίδια ρόλων. Η επίσημη γλώσσα είναι η 

γαλλική και η Γ2 η αγγλική. Πραγματοποιήθηκε ντιμπέιτ σχετικά με διεπιστημονικό 

περιβαλλοντολογικό θέμα και οι CLIL μαθητές απεδείχθη ότι ήταν περισσότερο παραγωγικοί 

στη διατύπωση επιστημονικού λόγο σε σχέση με τους μη GLIL γεγονός που αποδόθηκε στην 

ενσάρκωση των απαιτούμενων ρόλων, η οποία βοηθά τους μαθητές να εκφράζουν 

ευκολότερα θέσεις που μπορεί να μην συμμερίζονται στην πραγματικότητα. Η Γ2 δηλ. 

λειτουργεί υποσυνείδητα ως ‘μάσκα’ συγκριτικά με τους μαθητές που χρησιμοποιούν την Γ1. 

Συνεπώς η βιωματική κατέδειξε ότι οι μαθητές σταδιακά αποκτούν επίγνωση των βασικών 

δομών της γλώσσας που μαθαίνουν  αναγνωρίζοντας παράλληλα και τις διαφορές μεταξύ 

αυτής και της μητρικής τους. Ειδικότερα οι μαθητές μέσα από τη σύγκριση των δύο γλωσσών 

κατανοούν καλύτερα τους μηχανισμούς και τη λειτουργική χρήση της μητρικής τους 

γλώσσας (Moon, 2005).   

Επίσης, σε πειραματική παρέμβαση με CLIL στη Ρουμανία εφαρμόστηκαν στην 5
η
 

δημοτικού γραπτοί διάλογοι για την εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης με θετικά 

αποτελέσματα (Brewster, 2004).  

Αναφορικά με τον προφορικό χαρακτήρα των μαθημάτων με τη μέθοδο CLIL, 

οτιδήποτε γραπτό έχει βοηθητικό χαρακτήρα καθώς στόχος είναι η αλληλεπίδραση μέσω του 

διαλόγου. Δεδομένου ότι η διδασκαλία βασίζεται αποκλειστικά στην επικοινωνιακή χρήση 

της γλώσσας, η συζήτηση, ο διάλογος  αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της γλωσσικής και 

πνευματικής αλληλεπίδρασης και το περιεχόμενο του μαθήματος  πρέπει να οργανώνεται με 

βάση τα ακόλουθα: 

1. Ερωτήσεις ενεργοποίησης μαθησιακών κινήτρων  

2. Επεξηγηματικά και ερμηνευτικά σχόλια του διδάσκοντα 

3. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών 

4. Παρουσιάσεις των ποικίλων δράσεων από τους μαθητές 

5. Μεγαλόφωνη ανάγνωση 

Η μέθοδος αντιτίθεται στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και την απομνημόνευση, 

η έλλειψη μονολόγων από πλευράς των εκπαιδευτικών καταργεί το δασκαλοκεντρικό 

χαρακτήρα της διδασκαλίας και διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου η γνωστική ικανότητα της 
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γλώσσας συντελείται συνδυαστικά αξιοποιώντας την ενεργητική και παθητική μάθηση μέσα 

από στρατηγικές ‘ανακάλυψης’ εννοιών και γεγονότων. Η μάθηση είναι πολυτροπική, 

πολυαισθητηριακή, δραστηριοκεντρική και οι βασικές παιδαγωγικές αρχές  και τα 

χαρακτηριστικά των πρότζεκτ διδασκαλίας θα πρέπει να αποσκοπούν:  

- Στην αξιοποίηση της εξατομικευμένης διδασκαλίας καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν 

ατομικές στρατηγικές εκμάθησης 

- Στην ανάπτυξη αφομοιωτικών ικανοτήτων των μαθητών  

- Στην ενασχόληση του μαθητή με δημιουργικές δραστηριότητες και δράσεις 

- Στην ενεργή εμπλοκή και δραστηριοποίηση σε ατομικό και ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο 

- Στη συμμετοχή και δημιουργική απασχόληση σε δραστηριότητες που απαιτούν 

ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης μέσα από τη συζήτηση, την επίλυση προβλημάτων, 

τη διατύπωση υποθέσεων, την αξιολόγηση. 

Η Dalton-Puffer (2007) σε έρευνά της επισήμανε τα βασικά χαρακτηριστικά των 

διδακτικών υποδομών που δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις τοπικές κοινωνίες και 

τους εκάστοτε διδάσκοντες. Παρέχεται η ελευθερία κάθε διδάσκων να αναγνωρίσει 

χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στην εκάστοτε σχολική τάξη ή να υιοθετήσει, να επιλέξει και 

να τροποποιήσει ανάλογα διδακτικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνία, τις 

χωροχρονικές συνθήκες και την εκάστοτε στοχοθεσία.  

Επιπλέον στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται πλούσιο 

οπτικοακουστικό υλικό π.χ. cd, dvd, power point, χάρτες, διαγράμματα, χρήση διαδικτύου, 

ηχογραφημένα κείμενα κ.λ.π. για την ολιστική παρουσίαση ενός σεναρίου. Στο σύγχρονο 

σχολείο η πρόσκτηση της γνώσης πραγματώνεται σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, 

πολυαισθητηριακό και πολυτροπικό περιβάλλον όπου η χρήση των πολυμέσων διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο καθώς  παρέχονται στους μαθητές/τριες αμέτρητες ευκαιρίες σε ατομικό ή 

ομαδικό επίπεδο, η πληροφορία και η επεξεργασία της, η προσέγγιση των νέων γνώσεων και 

εννοιών επιτυγχάνεται μέσα από την αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων και 

διαθεματικών προεκτάσεων (Σταυρίδου, 2006). Οι μαθητές/τριες ακροώνται, επεξεργάζονται 

το εκπαιδευτικό υλικό, εντοπίζουν λέξεις κλειδιά, αναγιγνώσκουν λέξεις ή κείμενα, 

φτιάχνουν κατασκευές και κολάζ, μαθαίνουν να ελέγχουν υποθέσεις, να αντιστοιχούν, να 

ταξινομούν, να συσχετίζουν και τέλος να ωθούνται στην κατάκτηση της γραφής. Συνεπώς 

υπάρχει συνοχή στη διαδικασία εκμάθησης της νέας γνώσης που πραγματοποιείται μέσα από 

κατάλληλες ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα αλληλεπιδρώντας 

αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες.  
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Η συνεργασία εκπαιδευτικών και συγγραφέων κρίνεται αναγκαία για το σχεδιασμό 

προγραμμάτων διδασκαλίας προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη θεματολογία, το 

περιεχόμενο και οι δραστηριότητες που θα προκαλέσουν και θα κινητοποιήσουν το 

ενδιαφέρον για δημιουργική μάθηση. 

Στην διδασκαλία με CLIL οι ερωτήσεις που στοχεύουν σε γεγονότα εγείρουν πιο 

λακωνικές απαντήσεις των μαθητών ενώ σε ερωτήσεις αιτιολόγησης και παράθεσης γνώμης 

οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι εκτενέστερες και πολυπλοκότερες. Όπως αποτιμήθηκε από 

τη μελέτη ερευνητικών δεδομένων που έλαβε χώρα στην Αυστρία και εστίασε στη συσχέτιση 

ερωτήσεων-απαντήσεων, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με CLIL είναι ενεργοί ομιλητές και 

αξιοποιούν περισσότερο τις γλωσσικές δεξιότητες στις εκάστοτε απαντήσεις (Dalton-Puffer, 

2006). 

Αναφορικά με την εφαρμογή του CLIL στην εκμάθηση της Ξ/Γ τα αποτελέσματα 

μελετών στην εκπαίδευση είναι ενθαρρυντικά καθώς παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές 

κατέκτησαν το περιεχόμενο της γλώσσας εξίσου καλά χωρίς να υστερούν βέβαια οι 

συνομήλικοι που διδάχθηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Η ανάθεση 

καθηκόντων, η επίλυση προβλημάτων και οι γλωσσικές δυσκολίες δεν αποθαρρύνουν τους 

μαθητές αλλά συντελούν στην αρτιότερη σημασιολογική επεξεργασία και κατανόηση των 

εννοιών και του περιεχομένου της διδακτέας ύλης, καθώς διαχειρίζονται καλύτερα τη 

γλωσσική σύγχυση  (Volmer et al, 2006). Επίσης ένα υψηλότερο ποσοστό μαθητών από την 

ομάδα στην οποία εφαρμόστηκε η CLIL κατόρθωσε να φθάσει ευκολότερα στο απαιτούμενο 

Β2 (ΚΕΠΑ) επίπεδο σπουδών και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι ευνοήθηκαν άτομα με 

ειδικές γλωσσικές δυσκολίες και μέση ικανότητα,  που δεν είχαν έφεση στη γλώσσα, παρά 

ταύτα όμως πέτυχαν υψηλά σκορ στην επίδοση κατακτώντας την αντίστοιχη επάρκεια. 

Άλλωστε οι μαθητές που έχουν έφεση στη γλώσσα και είναι ιδιαίτερα ευφυείς ούτως ή άλλως 

πετυχαίνουν υψηλά ποσοστά επίδοσης (Mewald, 2004).  

Ο Zytatiβ (2006) αντιτίθεται στους επικριτές της ΟΕΓΠ διαφωνώντας ότι οι τάξεις με 

την ΟΕΠΓ δεν έχουν στατιστικά επιτυχία στο μέσο όρο επίδοσης και στην εισαγωγή τους στο 

πανεπιστήμιο καθώς στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αξιολογείται η επίδοση 

για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι τόσο το επίπεδο της κατανόησης της 

γλώσσας που σαφέστατα είναι υψηλότερο στην ΟΕΓΠ.  

Έρευνα στον Καναδά κατέδειξε ότι οι μαθητές που διδάχθηκαν με CLIL τη γλώσσα-

στόχο ανέπτυξαν ικανότητα στο ακουστικό μέρος και στην ανάγνωση εφάμιλλη με τους 
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φυσικούς ομιλητές της γλώσσας (Day & Shapson, 1996) και επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι 

η CLIL δεν αποτελεί τροχοπέδη αλλά ενισχύει τη νοητική διεργασία εκμάθησης γλωσσών.  

Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Δυτική Μακεδονίας σχεδίασε και 

εφήρμοσε δώδεκα έργα από το 2011-2014 χρησιμοποιώντας διαθεματική προσέγγιση και τη 

μέθοδο CLIL με στόχο την εκμάθηση και βελτίωση της γλώσσας-στόχου μέσα από την 

αξιοποίηση της ιστορίας, της γλώσσας, της γεωγραφίας και του πολιτισμού. Για την 

εκμάθησης της  ξένης γλώσσας οκτώ έργα εφαρμόστηκαν  πιλοτικά σε μαθητές της στ΄ τάξης 

(ηλικίας 11-12 ετών) σε πειραματικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βόρεια 

Ελλάδα (Griva & Kasvikis, 2015. Mattheoudakis, Alexiou & Laskaridou. 2014). Επίσης 

τέσσερα έργα υλοποιήθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε 

ιδιωτικά ιδρύματα στην Μπίτολα (FYROM) για χρονικό διάστημα τριών ετών, σε μαθητές 

ηλικίας 8-12 ετών, οι οποίοι γεννήθηκαν και ζουν στη βαλκανική πόλη και δεν γνώριζαν την 

ελληνική γλώσσα. Κατά την εφαρμογή των πρότζεκτ η εκμάθηση της γλώσσας μέσω του 

παιχνιδιού κρίθηκε καθοριστική καθώς δημιουργείται ένα χαλαρό πλαίσιο και ευχάριστο 

μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μαθητές αυτενεργούν, αποβάλλουν το άγχος, 

απελευθερώνονται γλωσσικά. Συμπερασματικά τα πρότζεκτ εστίαζαν στη μέγιστη συμμετοχή 

των παιδιών, την ψυχαγωγία και ευχαρίστησή τους ενώ ταυτόχρονα μέσα από πληθώρα 

δεξιοτήτων παρέχεται η δυνατότητα και στους πιο χαλαρούς μαθητές να εκφραστούν 

γλωσσικά και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα και τον ψυχισμό τους. Από την 

αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων προέκυψε πως ένα ευέλικτο μαθησιακό 

περιβάλλον συντελεί καθοριστικά στην ανάπτυξη των προσληπτικών γλωσσικών δεξιοτήτων, 

στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου και της επικοινωνιακής ικανότητας και στη 

δημιουργία κινήτρων για την εκμάθησης της ελληνικής ως Ξ/Γ ( Γρίβα & Σέμογλου, 2013).    

Αποτιμώντας τα ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνουμε ότι η ΟΕΓΠ υπερτερεί στην 

καλλιέργεια του προφορικού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων έναντι της 

συμβατικής μεθόδου, υστερεί όμως στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Συνεπώς οι δύο 

εκπαιδευτικές πρακτικές και μέθοδοι πρέπει να συνδυαστούν αρμονικά και από τη σύζευξή 

τους να προκύψει ένα αποτελεσματικότερο ενιαίο μοντέλο διδασκαλίας.  

Στη συγκεκριμένη διαθεματική παρέμβαση αξιοποιήθηκαν ποικιλοτρόπως ποιήματα 

που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και στηρίζονται στην 

προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριων με απώτερο σκοπό την εκμάθηση της ελληνικής 

ως ξένης μέσα από την πλούσια ποιητική παρακαταθήκη, τη χρήση της Γ2 σε επικοινωνιακό 

πλαίσιο συνδυαστικά και την αφύπνιση της διαπολιτισμικής συνείδησης και της πολιτισμικής 
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ετερότητας, η οποία καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τον πολυπολιτισμικό πλουραλισμό. Η 

γνώση άλλων πολιτισμών, η έκθεση των μαθητών σε εμπειρίες, η πολιτισμική 

αλληλεπίδραση διευρύνει τη σκέψη και τους πνευματικούς ορίζοντες και συνεισφέροντας 

στην κατανόηση των άλλων πολιτισμών καθιστά δυνατή τη σύγκριση ανάμεσα στις 

διαφορετικές κουλτούρες (Coyle, 2006).  

 

1.5. Η εφαρμογή της μεθόδου στο μάθημα της Λογοτεχνίας 

 

Τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 1999 από το τμήμα 

Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη σχολή εκπαίδευσης της Μπρατισλάβα σχετικά με 

την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια  εκπαίδευση σε διάφορες περιοχές της Σλοβακίας έχουν καταδείξει ότι οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα λογοτεχνικά είδη  μόνο ως συμπληρωματικό υλικό στη 

διδασκαλία τους, γεγονός που ισχύει και σήμερα στην εκπαίδευση.  

Τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής:  

1. Αύξηση της ικανότητας συγκέντρωσης. Τα λογοτεχνικά είδη μεταφέρουν 

πληροφορίες, ιδέες και σκέψεις και απευθύνονται στο άτομο αντιμετωπίζοντας το σαν 

‘όλο’ και οδηγούν υποσυνείδητα στην εκμάθηση της γλώσσας.  

2. Ενδιαφέρον για περισσότερες γλωσσικές δραστηριότητες όπως συζήτηση, ανάλυση 

και δημιουργική απάντηση  

3. Ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάγνωση και άλλων έργων 

4. Βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας και της γλωσσικής ευαισθητοποίησης του 

μαθητή καθώς τα λογοτεχνικά κείμενα προσφέρουν αμέτρητα παραδείγματα 

αυθεντικής χρήσης της γλώσσα στόχου  

5. Ενασχόληση του μαθητή με την ξένη λογοτεχνία στον ελεύθερο του χρόνο, η οποία 

οδηγεί στην αυτόνομη μάθηση.  

Σε γενικές γραμμές οι έρευνες δείχνουν πως τα κείμενα χρησιμοποιούνται και σήμερα 

στα σχολεία ως μια πηγή πληροφοριών, δίνοντας έμφαση στη γραμματική, στο λεξιλόγιο, 

στην κατανόηση, στη γραφή και δυστυχώς, πολύ σπάνια η λογοτεχνία αποτελεί ερέθισμα για 

διάλογο (Kostelnikova, 2008).  
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Ειδικότερα η διδασκαλία της ποίησης μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους μέσα σε ένα 

σχολικό περιβάλλον όπως ανάγνωση ποιημάτων, απαγγελία ποιημάτων, έκθεση αντιγράφων, 

ηχογραφημένα ποιήματα καθώς επίσης και από τις απλές μορφές, τις ρίμες και απλά στιχάκια 

μπορεί να επιτευχθεί η πρόσβαση στη γλώσσα στόχο. Η  επαφή με ποιητικές ανθολογίες και 

η συζήτηση που επακολουθεί βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ότι η ποίηση δεν αποτελεί 

αυστηρή μορφή της γλώσσας, αλλά μπορεί να έχει απήχηση σε όλους. Είναι εμφανές ότι 

μέσα από τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων οι μαθητές κατανοούν και αντιλαμβάνονται 

τις διαφορετικές χρήσεις της γλώσσας σε διαφορετικές περιστάσεις, διευρύνουν τους 

προσωπικούς τους ορίζοντες και τις γνώσεις τους για διαφορετικές κουλτούρες και 

πολιτισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και οι επικριτές της μεθόδου CLIL 

υποστηρίζουν ότι οι μαθητές που διδάχθηκαν με CLIL υστερούν σε διάφορα μαθήματα του 

σχολείου εκτός από τη μητρική γλώσσα και τη λογοτεχνία (Washburn, 1997). 

Σύμφωνα με τους Alber-Morgan et al  (2007) «είναι δύσκολο να διδάξεις τη γραφή μιας 

ξένης γλώσσας επειδή είναι η πιο περίπλοκη μορφή επικοινωνίας, όμως είναι εξαιρετικά 

σημαντικό διότι είναι ένας πολύ κοινός τρόπος επικοινωνίας. Το να εκφράζεσαι γραπτά απαιτεί 

συνδυασμό πολύπλοκων δεξιοτήτων». Η ποίηση είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να 

βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τη φωνολογία της ελληνικής γλώσσας και να 

εξοικειωθούν με την ομοιοκαταληξία. 

Κατά τη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης μέσα από τη διδασκαλία της 

ποίησης οι μαθητές δεν εμπλουτίζουν μόνο το λεξιλόγιό τους αλλά ακούν φωνήματα της 

ελληνικής γλώσσας, βελτιώνουν την έκφραση και την προφορά τους, έρχονται σε επαφή με 

ξένες κουλτούρες και πολιτισμούς, γνωρίζουν ξένους ποιητές και συγγραφείς και ευρύτερα 

την παγκόσμια λογοτεχνία. Ειδικότερα όταν η ποίηση συνδυάζεται και με τη μουσική, εξίσου 

σημαντικό διδακτικό εργαλείο για την εκμάθηση μιας ΞΓ, παρέχεται πλούσιο γλωσσικό 

περιβάλλον, ενεργοποιείται η φαντασία, ενισχύεται η δημιουργικότητα, αναπτύσσεται η 

κίνηση και ο μαθητής εμπλέκεται ολιστικά στη μαθησιακή διαδικασία. Εφαρμόζοντας την 

CLIL στη συγκεκριμένη παρέμβαση οι μαθητές ενθαρρύνονται να αλληλεπιδρούν ατομικά ή 

ομαδικά, συνομιλώντας με την εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους επιτυγχάνεται 

αφομοίωση της γλώσσας και καλλιέργεια προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων. Οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό προκειμένου να παροτρύνουν 

τους μαθητές να γράψουν στην Ξ/Γ δεδομένου ότι με τη χρήση του αναπτύσσεται και 

καλλιεργείται η φωνολογία, εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο και γραμματικά φαινόμενα.  
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Χρησιμοποιώντας την ποίηση στην τάξη οι σπουδαστές γλωσσών ενθαρρύνθηκαν να 

επεκτείνουν το λεξιλόγιο, τους ήχους των φωνημάτων της αγγλικής, να αναπτύξουν την 

έκφραση και ταυτόχρονα να εξερευνήσουν διάφορες κουλτούρες μέσα από τους Βρετανούς, 

Αμερικανούς, Καναδούς και άλλους αγγλόφωνους συγγραφείς. Επιπλέον, οι μαθητές αβίαστα 

οδηγήθηκαν στη δημιουργική γραφή γράφοντας ένα ποίημα π.χ. χαϊκού, λίμερικς και απλές 

ρίμες που δεν απαιτούν εμπεριστατωμένη γνώσης της γραμματικής (Alber-Morgan, Hessler 

& Konrad, 2007).   

Συνοψίζοντας μέσα από τη λογοτεχνία οι μαθητές μπορούν να συνειδητοποιήσουν τις 

διαφορετικές χρήσεις της γλώσσας σε διαφορετικές περιστάσεις και σκοπούς. Ειδικότερα η 

διδασκαλία ποιημάτων από γνωστούς συγγραφείς παρέχει υψηλό επίπεδο γραφής και δύναται 

να αποβεί ενδιαφέρουσα, συναρπαστική για τους μαθητές ξένων γλωσσών διευρύνοντας τους 

πνευματικούς ορίζοντες. 
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2. Αξιοποίηση της ποίησης στη διδασκαλία της γλώσσας 

2.1. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  

Η διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

διαγράφει επεισοδιακή πορεία καθώς όλες οι οργανωμένες προσπάθειες έρχονται αντιμέτωπες 

με διδακτικές δυσκολίες, ποικίλους προβληματισμούς και ερωτηματικά. Η πορεία του 

μαθήματος της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση έχει πίσω της μια  μακρότατη 

και  ποικιλόμορφη παράδοση συμβάσεων, ειδικών και γενικών διδακτικών μεθοδολογιών, 

αλλά και συστηματικών αποκλίσεων και παλινδρομήσεων  (Τόγιας, 1998). Πολλοί μελετητές 

υποστηρίζουν ότι το λογοτεχνικό κείμενο έχει μια αυθύπαρκτη αξία, μια αξία υποκειμενική 

και όταν γίνεται παιδαγωγικό αγαθό υπόκειται έναν ασφυκτικό εναγκαλισμό από τη 

διδασκαλία της γλώσσας, προκαλεί διδακτική αμηχανία και δυσκολίες ενώ παράλληλα 

επιλέγεται για να εξυπηρετήσει τη στοχοθεσία των εκάστοτε εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Ειδικότερα, τίθενται ερωτήματα αναφορικά με τις επιλογές κειμένων και ποιημάτων, το 

περιεχόμενο και τις εκάστοτε διδακτικές προσεγγίσεις. Διαμορφώνονται δύο τάσεις , εκ των 

οποίων, η πρώτη υποστηρίζει ότι οιαδήποτε διδακτική προσέγγιση διαστρεβλώνει την αξία 

των λογοτεχνικών κειμένων ενώ η δεύτερη πως είναι αναγκαίο να συνυπάρξει με τα άλλα 

γνωστικά αντικείμενα και να μετατραπεί σε παιδαγωγικό αγαθό (Καρακίτσιος, 2013). Στη 

δεύτερη τάση συγκλίνουν και οι Αποστολίδου & Χοντολίδου (2000) συγκλίνουν στη δεύτερη 

τάση και υποστηρίζουν ότι η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει σαν σύνδεσμος ανάμεσα στα 

γνωστικά αντικείμενα και τις διάφορες κοινωνικές και συναισθηματικές εμπειρίες που έχουν 

τα παιδιά στο χώρο του σχολείου και έξω από αυτόν.  

Η διδασκαλία της γλώσσας και της ποίησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

χρονολογείται για πρώτη φορά το 1977-78, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 

1976, και συστηματική διδασκαλία της ‘ζωντανής γλώσσας’ γίνεται για πρώτη φορά το 1984-

85. Αρχικά εξυπηρετούσε εξωγλωσσικούς και εξωλογοτεχνικούς στόχους καθώς βασικό 

κριτήριο για την επιλογή των κειμένων και ποιημάτων ήταν το εθνικοφρονηματιστικό τους 

περιεχόμενο και όχι η λογοτεχνική τους αξία. Η ανθολόγηση των κειμένων στα σχολικά 

βιβλία δεν κέντριζε το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς το περιεχόμενο δεν ανταποκρίνονταν 

στα ενδιαφέροντά τους και στη νοητική τους ηλικία. και οι στόχοι ήταν άκρως 

φρονηματιστικοί. Ωστόσο σήμερα ελλοχεύει ο κίνδυνος  η ποίηση να ταυτιστεί με τη 

διδασκαλία της γλώσσας στην εκπαίδευση με τη «γλωσσική τοιαύτη» (Σουλιώτης, 2010). 
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Η εκπαιδευτική πολιτική του κοινωνικού παρόντος ενστερνίζεται τη σημασία της 

λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως διαφαίνεται και από τα σύγχρονα 

αναλυτικά προγράμματα (ειδικά νομοθετικά διατάγματα της Α/θμιας Εκπαίδευσης 494/9-8-

62 Φ.Ε.Κ., 124, 476/ 31-5-80 Φ.Ε.Κ., 132, 309/19-8-84 Φ.Ε.Κ. 114 και 486/1989 Φ.Ε.Κ., 208 

και ΥΠΕΠΘ 1995). Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση η παιδική ποίηση συνδέεται περισσότερο 

με τη γλωσσική διδασκαλία παρέχεται όμως η δυνατότητα για εφαρμογή δημιουργικών 

δεξιοτήτων και νεωτεριστικών παιδαγωγικών μεθόδων καθώς στην προσχολική εκπαίδευση η 

παιδική λογοτεχνία αποσκοπεί πρωτίστως στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

που θα εστιάζει στην ενεργοποίηση της φαντασίας, στην καλαισθησία, στην τέρψη και την 

ψυχαγωγία (Καρακίτσιος, 2010).  

Η λογοτεχνία που απευθύνεται στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά, είναι μια 

λογοτεχνία χωρίς σύνορα και συμβάλει στην καλλιέργεια και μετάδοση αξιών με διαχρονική 

ισχύ σε παγκόσμια κλίμακα. Αξίες όπως η ειρήνη, η αγάπη, η φιλία, ο αλληλοσεβασμός, η 

συναδέλφωση των λαών μπορούν να μεταδοθούν μέσω της τέχνης και να συμβάλλουν στην 

υγιή πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, να προσφέρουν ψυχαγωγία και ευχαρίστηση και να 

μετατρέψουν την αναγνωστική ικανότητα σε ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία. Είναι 

χαρακτηριστική και έντονη η ποιητική δημιουργία των παιδιών κατά την παιδική ηλικία 

καθώς τα παιδιά γράφουν ποιήματα, στίχους, διαβάζουν απαγγέλουν, τραγουδούν. Συνεπώς 

είναι αναγκαία η ανατροφοδότηση και ανταλλαγή της παιδικής λογοτεχνίας καθώς 

μεταδίδονται πολιτιστικές αξίες, καλλιεργείται ο σεβασμός προς την πολιτισμική δημιουργία 

άλλων λαών και καταλύονται τα γλωσσολογικά και πολιτισμικά σύνορα ( Ο’Sullivan, 2010). 

Η τέχνη ζωγραφίζει, γράφει στίχους και μουσική, χορεύει, παίζει θέατρο, μαγεύει, ενώνει 

λαούς και πολιτισμούς, οδηγεί διδάσκοντες και διδασκόμενους  σε ένα μαγικό ταξίδι όπου ο 

ιδεατός κόσμος ενώνεται με τον πραγματικό. 

 

2.2. Η αξιοποίηση της ποίησης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

Αντίστοιχη επεισοδιακή πορεία διαγράφεται και στη σχέση μεταξύ της διδασκαλίας 

μιας ξένης γλώσσας και της λογοτεχνίας. Η διδασκαλία μιας ΞΓ αρχικά βασιζόταν στη 

μετάφραση των λογοτεχνικών κειμένων, όμως η δομική προσέγγιση της γλώσσας υπερτέρησε 

και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξάσκηση των δομών. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι 

απόψεις και οι διδακτικές μέθοδοι αναθεωρήθηκαν, η διδασκαλία της λογοτεχνίας για την 

εκμάθησης μιας ΞΓ κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος και ειδικότερα η ποίηση για 
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παιδιά θεωρείται ως αυτόνομο είδος μέσα στην παιδική λογοτεχνία που σχετίζεται άμεσα με 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Υποστηρίζεται πως οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι για τη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών στερούν από τους σπουδαστές τη δυνατότητα και ευκαιρία 

να αφομοιώσουν βιωματικά τη λειτουργική χρήση τις γλώσσας και τους κανόνες που τη 

διέπουν γεγονός που επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων (Widdowson, 

1975). Η συγκριτική μελέτη πορισμάτων έρευνας (Krashen & Lao, 2000), σε δείγματα δύο 

ομάδων μαθητών, εκ των οποίων η πρώτη διάβαζε λογοτεχνικά κείμενα ενώ η δεύτερη μη-

λογοτεχνικά κείμενα, αποδείκνυε ότι η πρώτη ομάδα βελτιώθηκε στο λεξιλόγιο και στην 

κατανόηση γραπτού λόγου. Επιπρόσθετα, αποτελεί μια νέα διδακτική προσέγγιση στην 

εκμάθησης της ΞΓ, ενδιαφέρουσα από άποψη περιεχομένου και πρωτοποριακή σε σχέση με 

τα συνήθη αποσπασματικά κείμενα που ενυπάρχουν στα εγχειρίδια εκμάθησης των ξένων 

γλωσσών.  

Η ποίηση που απευθύνεται στο παιδί δεν περιορίζεται μόνο στην κατανόηση του 

περιεχόμενου και στην πνευματική καλλιέργεια αλλά ορίζεται ως μια λειτουργία ηχητική, 

ακουστική, ένα πανδαιμόνιο λέξεων και ήχων, μελωδίας και ρυθμού που αποσκοπεί στη 

δημιουργική συμμετοχή των μαθητών με όλες τις αισθήσεις (Charpentreau, 1987). Η ποίηση 

μπορεί να ενισχύσει τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών/τριών, η διδασκαλία εκμάθησης 

της γλώσσας λαμβάνει μια νέα διάσταση σ ένα περιβάλλον ευχάριστο, ελκυστικό, οι 

συμμετέχοντες επηρεάζονται από τη δύναμη του ρυθμού και του ήχου και μαθαίνουν τη 

Γ2/ΞΓ με έναν τρόπο που αντιστρατεύεται τη συμβατική διδασκαλία. Η ποίηση ως  η τέχνη 

των λέξεων, των εικόνων, των συναισθημάτων, της μελωδίας, όταν κεντρίζει το ενδιαφέρον 

ενός παιδιού οικοδομεί μια μορφή συμβολικών σχέσεων και επικοινωνίας με τον άγνωστο 

κόσμο των ενηλίκων, των γονέων και των εκπαιδευτικών (Τζούλης, 1993). Η κάθε λέξη ενός 

ποιήματος με τη λειτουργική ή μεταφορική χρήση της δημιουργεί χρώματα και εικόνες και 

συνεπώς οδηγεί στην κατάκτηση και εμπλουτισμένη χρήση της γλώσσας. 

Η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας μέσω του ποιήματος και του τραγουδιού είναι 

κοινός τόπος ιδίως κατά την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία και  η έμφυτη αγάπη των 

παιδιών για την ποίηση παρέχει τη δυνατότητα να κατακτήσουν βιωματικά τη γλώσσα μέσα 

από τη συναισθηματική μέθεξη που εγείρει η ποιητική γλώσσα συγκριτικά με την 

καθομιλούμενη. 

Στην πρωτοσχολική εκπαίδευση η ποίηση ως διαδικασία αισθητικής πρόσληψης και 

αποτύπωσης παρουσιάζει πρόβλημα στη σύγχρονη εκπαίδευση καθώς η διδακτική της 

λειτουργεί βοηθητικά σε άλλα γνωστικά πεδία,  «εγκλωβίζεται» στις διαδικασίες κατάκτησης 
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της γνώσης που στοχεύουν στη στείρα εκμάθηση της γλώσσας μέσω γραμματικοσυντακτικών 

ασκήσεων, γεγονός που «υπονομεύει» το λογοτεχνικό είδος. Η διδακτική προσέγγιση ενός 

ποιήματος προϋποθέτει ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας, 

χαρακτηριστικά που τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα δεν διαθέτουν στο βαθμό που 

απαιτείται. Ειδικότερα στην πρωτοσχολική και σχολική ηλικία η ποιητική αγωγή συντελεί 

στην εκμάθηση και εμβάθυνση της γλώσσας, σχετίζεται πολύπλευρα με την έννοια της 

ανάγνωσης καθώς όσο αυξάνεται η αναγνωστική ικανότητα βελτιώνεται και η γλώσσα ως 

όργανο νόησης και έκφρασης. Η κατανόηση του σημαίνοντος και του σημαινόμενου 

επιτυγχάνεται μέσα από τη λογοτεχνία και ειδικότερα μέσα από την ποιητική τέχνη 

(Ακριτόπουλος, 1993).  

Η διδασκαλία ποιημάτων που το περιεχόμενό τους απευθύνεται σε ενήλικες αλλά και 

παιδιά βοηθούν ώστε οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής γραπτού και 

προφορικού λόγου, ενεργοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση και συντελούν 

στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Η διδασκαλία απομακρύνεται από τη στείρα απομνημόνευση και μέσα από τα σχέδια 

μαθημάτων επιδιώκεται η σύζευξη παιχνιδιού και λόγου, ευχαρίστησης και μάθησης, η 

διαπολιτισμική επαφή και γνωριμία με λογοτεχνικά είδη. Η αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας στηρίζεται στη δημιουργία διδακτικών πλάνων που ανταποκρίνονται στο 

γλωσσικό υπόβαθρο και τις εκάστοτε ανάγκες των παιδιών προσδίδοντας μια νέα διάσταση 

στη διδασκαλία  

Ειδικότερα, η διδασκαλία της Ξ/Γ γίνεται μέσω του ποιητικού λόγου, συνδυάζει την 

εκμάθηση και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου με την κατανόηση των ποιητικών κειμένων, 

την ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων και γενικότερα την επαφή με ένα λογοτεχνικό είδος μιας 

άλλης γλώσσας σε ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον όπου συνδυάζονται όλες οι μορφές  

έκφρασης και τέχνης δηλ. λόγος, ήχος, εικόνα και ρυθμός. Η μάθηση είναι πολυεπίπεδη και 

δύναται να εμπνεύσει τους μαθητές για ποιητικές, εικαστικές, θεατρικές και μουσικές 

δημιουργίες, δίνοντας χρώμα στη διδακτική διαδικασία. Οι μαθητές διευρύνουν τους 

γνωστικούς τους ορίζοντες, επιδίδονται σε πληθώρα δεξιοτήτων και γενικότερα επιδιώκεται 

να αποκτήσουν μια ολιστική αντίληψη της γνώσης, η οποία θα συντείνει στην όξυνση της 

κριτικής σκέψης και τη διαμόρφωση άποψης για επιμέρους θέματα που σχετίζονται μεταξύ 

τους. Συνεπώς η διδασκαλία της ποίησης δύναται να βελτιώσει το λεξιλόγιο, την παραγωγή 

του προφορικού λόγου, την κατανόηση του κειμένου, την αναγνωστική ικανότητα και 

ενεργοποιώντας τη φαντασία των μαθητών/τριών να οδηγήσει στη δημιουργική έκφραση.  
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Συνοψίζοντας η λογοτεχνία και ειδικότερα η ποίηση μπορεί να αποτελέσει την 

παιδαγωγική του μέλλοντος καθώς με την πλούσια θεματολογία της κεντρίζει το ενδιαφέρον 

των μαθητών, παρέχει αισθητικά εναύσματα, καλλιεργεί και ενισχύει το αισθητικό κριτήριο, 

βελτιώνει και καλλιεργεί το γραπτό και προφορικό λόγο και προσφέρεται για διδασκαλία 

πολλών γνωστικών αλληλοεμπλεκόμενων αντικειμένων. Η διδασκαλία της ποίησης μέσω της 

προσέγγισης με τη μέθοδο CLIL στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην ξενόγλωσση 

εκπαίδευση, απαριθμεί πλεονεκτήματα, τα οποία συνοψίζονται στην ολιστική ανάπτυξη των 

γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών στην ξένη γλώσσα παράλληλα με 

την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης και ενσυναίσθησης καθώς μέσα από τα 

ποιήματα αναδεικνύονται πολιτισμικά στοιχεία και η κουλτούρα ενός λαού, επιτυγχάνεται 

διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός και ο διεθνισμός.  

 

2.3. Κριτήρια για την επιλογή ποιημάτων  

Ο παιδαγωγός, ποιητής και κριτικός Kornei Chukovski  (όπως αναφέρει ο Σουλιώτης, 

2010) αναφορικά με την ορθότητα των κριτηρίων για την επιλογή και τη συγγραφή 

ποιημάτων για παιδιά εντοπίζει τις εξής παραμέτρους: 

1. γρήγορες και συχνά εναλλασσόμενες εικόνες 

2. έντονοι ρυθμοί και ποικίλα μετρικά μοτίβα 

3. ομοιοκαταληξίες που να τηρούν τη βασική αρχή της όσο γίνεται εντονότερης 

δυαδικής αντιθετικότητας στο λογικό νόημά τους 

4. στο λεξιλόγιο των ποιημάτων που απευθύνεται στα παιδιά της προσχολικής και 

πρωτοσχολικής ηλικίας τα ρήματα πρέπει να υπερτερούν των επιθέτων  

5. τα ποιήματα είναι αναγκαίο να συνδέονται άρρηκτα με παιγνιώδεις δεξιότητες 

ανάλογες με την ηλικία των παιδιών  

Γενικότερα η γλωσσολογική προσέγγιση των ποιημάτων συνίσταται στο να 

κατανοήσουν οι μαθητές τη λειτουργία της γλώσσας στη μετάδοση ενός μηνύματος που 

ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές αναγνώσεις και ερμηνείες, δηλ. πολυσημία. 

Άλλωστε όπως τονίζει ο Μπαμπινιώτης (1984) «Η γλωσσολογική ανάλυση δεν υποκαθιστά την 

αίσθηση ούτε την δι-αίσθηση του αναγνώστη·, τις διασαφεί· κάνει ώστε να γίνουν και οι δύο 

περισσότερο συνειδητές·, τις ερμηνεύει». Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ευέλικτος και να 

επιλέγει ποιήματα όπου ‘ήχος’ δηλ. το σημαίνον να είναι εφάμιλλος του περιεχομένου με 

ποικίλες εναλλασσόμενες εικόνες, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα της κάθε τάξης. 
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Κατά την προσχολική ηλικία το ενδιαφέρον των παιδιών κεντρίζουν εικόνες που ‘μιλούν’, 

λέξεις ηχηρές και έντονα ρυθμικά (μελοποιία). Αργότερα στην πρωτοσχολική ηλικία οι 

μαθητές σταδιακά συνδυάζουν και συσχετίζουν τις εικόνες με το νόημα των ποιημάτων 

(φανοποιία), λόγος, εικόνα και ήχος εναρμονίζονται και αποκτούν ενιαία ολότητα. Ο 

Σουλιώτης τονίζει πως  «Ο δάσκαλος πρέπει να επιλέγει ποιήματα που να ικανοποιούν τα 

ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης τάξης·  και να προσπαθήσει να δείξει στους μαθητές την 

ομορφιά της μελοποιίας, της φανοποιίας και της λογοποιίας» (Σουλιώτης, 2010: 155).  

Εξετάζοντας το πρόβλημα της ιδεολογίας στην παιδική λογοτεχνία ο Καλλέργης 

(1992) επισημαίνει την ανάγκη οι συγγραφείς λογοτεχνημάτων για παιδιά και νέους να 

λαμβάνουν υπόψη τον ψυχισμό της παιδικής ηλικίας και να συγγράψουν κείμενα που θα 

θέλγουν αισθητικά τον αναγνώστη ταυτόχρονα όμως θα περιέχουν και ιδεολογικά μηνύματα. 

Τα λογοτεχνικά κείμενα εισάγουν αβίαστα τους μαθητές στη γνώση, ενεργοποιούν τη 

φαντασία, παρέχουν ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον και συντελούν στην καλλιέργεια 

του αισθητικού κριτηρίου. Επιτυγχάνεται η επαφή και εξοικείωση των μαθητών με την 

επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, το λογοτεχνικό και τον επιστημονικό λόγο. Ο μαθητής 

μέσα από παραλληλισμούς και συσχετίσεις κατανοεί την ειδοποιό διαφορά στη γλώσσα 

ανάμεσα σε ένα λογοτεχνικό και επιστημονικό κείμενο (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2002).   

Η διδασκαλία ποιημάτων που το περιεχόμενό τους απευθύνεται σε ενήλικες αλλά και 

παιδιά παρέχει διόδους για μια διαδικασία μάθησης που θα συνδυάζει γνώση, γλωσσική 

καλλιέργεια, αισθητική προσέγγιση, ευχαρίστηση, ψυχαγωγία και εν γένει πνευματική 

ευφορία. Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού 

λόγου, ενεργοποιείται η φαντασία και η δημιουργική έκφραση. Η διδασκαλία απομακρύνεται 

από τη στείρα απομνημόνευση και μέσα από τα σχέδια μαθημάτων επιδιώκεται η σύζευξη 

παιχνιδιού και λόγου, ευχαρίστησης και μάθησης, η διαπολιτισμική επαφή και γνωριμία με 

λογοτεχνικά είδη. Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στηρίζεται στη δημιουργία 

διδακτικών πλάνων που ανταποκρίνονται στο γλωσσικό υπόβαθρο και τις εκάστοτε ανάγκες 

των παιδιών προσδίδοντας μια νέα διάσταση στη διδασκαλία που αποσκοπεί όχι μόνο στην 

κατάκτηση της γνώσης αλλά στη διάδοση της παιδείας και της πολυπολιτισμικής κουλτούρας. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται εξίσου σημαντικός καθώς η μύηση του σε θέματα 

λογοτεχνίας, η κατάρτισή του και η γνώση του αντικειμένου θα συμβάλλουν στην κατάλληλη 

διδακτική ατμόσφαιρα που απαιτείται για την προσέγγιση ενός ποιήματος.  

Η ποίηση παρέχει τις δυνατότητες που στοχεύουν σε μια συλλογιστική μεθοδολογία με 

απελευθερωτικά στοιχεία, με τεχνικές μεθόδους προσέγγισης που θα πηγάζουν από το ίδιο το 
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ποίημα και κατά συνέπεια θα αποσκοπεί στην καλαισθησία, στη φιλαναγνωσία και στη 

δημιουργική γραφή. Ειδικότερα εκπαιδευτικός και μαθητής βρίσκονται σε μια συνεχή 

αλληλεπίδραση και το ταξίδι της ποίησης οδηγεί στην αισθητική απόλαυση και στην 

προσωπική ή συλλογική αναδημιουργία (Παπαδάτος,1992).  

 

2.4. Μαθαίνω για το Ρίτσο μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση 

Στο πολύμορφο, ποικίλο και τεράστιο έργο του Ρίτσου ανιχνεύονται επιρροές πολλών 

ρευμάτων όπως ο ρεαλισμός, ο ρομαντισμός, ο συμβολισμός, ο φουτουρισμός και ο 

υπερρεαλισμός. Έχει ένα προσωπικό ύφος γραφής με έντονο λυρισμό, πηγαίο και 

παρορμητικό λόγο που δεν τον κατατάσσει σε καμία λογοτεχνική σχολή (Αργυρίου, 1991). 

Βασικός εκφραστής της στρατευμένης τέχνης στην ποίηση, περιέγραψε με τρόπο σφαιρικό 

την ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα με απώτερο στόχο την ηθική και πνευματική 

ανύψωση του λαού και του τόπου, χρησιμοποιώντας στο έργο τον ανεξάντλητο πλούτο της 

λαϊκής γλώσσας.  

Η αισθητική απόλαυση από τα έργα του Ρίτσου περικλείεται σε όσα γράφει ο 

Πρεβελάκης: 

 «Δεν μιλώ για τα επικαιρικά του ποιήματα, (…) αλλά για όλα τ’ άλλα, που μας 

αποκάλυψαν το πρόσωπο και την ψυχή της Ελλάδας. (….) Αποκρινόμενος στην πρόκληση του 

κόσμου, ο ποιητής απολαμβάνει την ικανότητά του να εισχωρεί στο δίχτυ των αναλογιών και 

των ανταποκρίσεων που μέλλουν να αξιοποιηθούν στο μεταφορικό του λόγο. Συγχρόνως μεθάει 

να ονομάζει τα πράγματα, θαρρείς θέλει να δείξει πως η γλώσσα δεν υπολείπεται σε πλούτο από 

τη φύση (Πρεβελάκης,1992: 21) 

Περίπου πέντε ποιητικές συλλογές, απευθύνονται στην κόρη του Έρη , «όπου 

φαίνεται να ξεχειλίζει η αγάπη του πατέρα και η ανάγκη να προσφέρει αγάπη, τρυφερότητα και 

γνώση στη νέα ζωή που ήρθε στον κόσμο» (Ρίτσου, 2004: 749). Ποιήματα πλημμυρισμένα από 

έντονο λυρισμό και πατρική τρυφερότητα, έχουν αποδέκτη το παιδί, που μέσα από την 

αθωότητα και τη αγνότητα της ψυχής του γίνεται σύμβολο και εκφραστής των μεγάλων 

ιδεών, του ουμανισμού και του διεθνισμού.  

Άλλωστε ο ποιητής ήταν υπέρμαχος της ελευθερίας και της ειρήνης, το μελάνι του 

καυστικό σαν τη φωτιά περιέγραφε την κοινωνική και πολιτική ιστορία της χώρας, 

μεταφέροντας μηνύματα ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, μηνύματα ελπίδας για έναν 

κόσμο καλύτερο γεμάτο αγάπη για τα παιδιά και τους πολίτες του. Ο ποιητής της Ρωμιοσύνης 
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ήταν φωτεινός ήλιος, με το λόγο και τους στίχους τους μετουσίωνε τα έμψυχα και έδινε 

μορφή και στα άψυχα….  

Το «μέγεθος» και η «επιβλητικότητα» του ποιητικού του έργου αποκρυσταλλώνεται 

στο γνωστό τετράστιχο που έγραψε ο Παλαμάς «Στο Γιάννη Ρίτσο» (25 Ιουλίου 1937),  για 

να χαιρετήσει το νεαρό τότε ποιητή Ρίτσο: «Παραμερίζουμε  ποιητή για να περάσεις» και 

«απόκτησε ιδιαίτερη σπουδαιότητα από την κατοπινή εξέλιξη του νεοφώτιστου» 

(Πρεβελάκης 1981).  

 

2.5 Μαθαίνω για τον Ελύτη μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση 

 

Ο Οδυσσέας Ελύτης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους έλληνες ποιητές της 

λογοτεχνικής γενιάς του30’, ένας από τους ανανεωτές της ελληνικής ποίησης καθώς 

διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα, αναμόρφωσε τα στοιχεία του υπερρεαλισμού, 

φέρνοντας σε πρώτο πλάνο το λυρικό στοιχείο και την ελληνική λαϊκή παράδοση. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο του υπερρεαλισμού είναι η αυτόματη γραφή, ο ελεύθερος στίχος 

και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ποιητής: «Κρύβουνε βαθιά τους μια σοβαρότατη αρχή: 

χτυπούνε την πόρτα του Αγνώστου, εμπιστεύονται στην αξία της τύχης, δημιουργούνε μια 

καινούρια προοπτική» (Ελύτης, 1987).  

Ο υπερρεαλισμός για τον ποιητή ήταν υπερπραγματικότητα, μία διαδικασία με την 

οποία θα μπορούσε να υπομείνει και να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα του πολέμου έχοντας ως 

όπλο το ονειρικό ταξίδι της ποίησης, τη φαντασία, το μύθο (Vitty, 2000). Ο ποιητής 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα διαπερνά μηνύματα ελευθερίας, αγάπης, ύψιστων αξιών για τις 

οποίες οφείλουν οι γενεές να αγωνίζονται. 

Στη συγκεκριμένη παρέμβαση η νοηματική ανάλυση των στίχων αποσκοπεί στην 

αποκωδικοποίηση των στοιχείων, στην κατανόηση του σημαίνοντος και του σημαινόμενου. 

Ο λυρισμός έντονος στο έργο του, διάχυτη η αγάπη για την ελληνική γλώσσα και την Ελλάδα 

και η συγκινησιακή η χρήση της γλώσσας ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τους μαθητές να 

την κατανοήσουν ωθώντας τους παράλληλα στα φανταστικά ταξίδια της ποίησης και στη 

φιλαναγνωσία.   
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2.6. Ανάγνωση-Απαγγελία 

 

Η μεγαλόφωνη ανάγνωση των ποιημάτων είναι τέχνη και τεχνική καθώς 

αναδεικνύεται η γλωσσική καλλιέργεια, δίνεται έμφαση στην προφορά, ο επιτονισμός και 

χρωματισμός της φωνής προκαλεί αντίστοιχα συναισθηματική φόρτιση και καλλιεργείται το 

αισθητικό κριτήριο. Έτσι πολλές φορές δύναται να χαραχτούν ποιήματα στη μνήμη μας 

ακούγοντας μια ξεχωριστή ανάγνωση ή απαγγελία (Αναγνωστόπουλος, 1995). Η ανάγνωση 

και η αρτιότερη εκτέλεσή της, απαγγελία, είναι χάρισμα, συμβάλλει καθοριστικά στην 

‘οικείωση’ της ποίησης καλλιεργώντας την ορθοφωνία και προφορά, συμπαρασύρει τον 

ακροατή σε μουσικές, αισθητικές περιπλανήσεις, σε συναισθηματική μέθεξη και όπως γράφει 

και ο αείμνηστος Σουλιώτης «Η σχέση τους με το κείμενο μοιάζει με της ορχήστρας προς την 

άπαιχτη πάρτα του μουσικού έργου: τόσο η τελευταία όσο κι εκείνες δίνουν υπόσταση στις 

δυνατότητες του γραπτού, μουσικού ή ποιητικού κειμένου (Σουλιώτης, 2010: 47). 

Η απαγγελία ποιημάτων μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για διεκπεραίωση μεγάλης 

ποικιλίας γλωσσικών δραστηριοτήτων σε μαθητές/τριες ξένης γλώσσας καθώς παρέχεται η 

δυνατότητα να εξοικειωθούν με την προφορά, τον επιτονισμό και το ρυθμό της γλώσσας-

στόχου (Γ2). Για τον λόγο αυτό η ανάγνωση προαπαιτεί ορθοφωνία και σωστή άρθρωση. 

Ιδανική περίπτωση θα ήταν το ποίημα να αναγιγνώσκεται από τον ποιητή, λόγω όμως 

αντικειμενικών δυσκολιών επιλέγεται ενίοτε η δυνατότητα μαγνητοφωνημένων απαγγελιών. 

Συνεπώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται προκειμένου οι μαθητές ακούγοντας το χρώμα τη 

φωνής του δημιουργού και τον επιτονισμό να συμπαρασύρονται στη συναισθηματική 

κλιμάκωση.  

Η ανάγνωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νοητική ηλικία των παιδιών, αρχικά 

δηλαδή αναπτύσσεται η αναγνωστική ικανότητα και απλώς διαβάζουν το γραπτό λόγο, έπεται 

η κατανόηση και τελειώνοντας το δημοτικό η ανάγνωση εξειδικεύεται, βελτιώνεται 

διευρύνεται η θεματολογία της. Η ανάγνωση και η απαγγελία δεν αποσκοπούν στη στείρα 

απομνημόνευση αλλά στόχος είναι ο μαθητής απαγγέλλοντας  να δίνει το δικό του στίγμα και 

χρώμα στο ποίημα, να βιώσει το λόγο ως τέχνη, να γίνει ο ίδιος ποιητής (Ακριτόπουλος, 

1993) .  



 

39 

 

 2.7. Παιχνίδια ρόλων  

 

Τα παιχνίδια ρόλων αποτελούν δεινό εκπαιδευτικό εργαλείο καθώς παρέχουν 

δυνατότητες για βιωματική χρήση της γλώσσας σε ποικιλότροπες περιστάσεις επικοινωνίας, 

απελευθερώνουν τους μαθητές εκφραστικά και κινητικά, και ενθαρρύνουν ακόμη και τους 

πιο δειλούς μαθητές να συμμετέχουν με μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας (Γρίβα & 

Σέμογλου, 2013). Στην παρούσα πιλοτική παρέμβαση επιλέχθηκαν παιχνίδια ρόλων, αντί της 

δραματοποίησης, η οποία είναι πιο σύνθετη διαδικασία και απαιτεί καλή χρήση της γλώσσας, 

ανώτερο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας και εξειδικευμένες γνώσεις από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού. Κατά τον Καμαρούδη (2015) η προσέγγιση θεατρικών έργων και ευρύτερα 

της λογοτεχνίας αναδεικνύει το γλωσσικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας, συμβάλλει στην 

προώθηση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικής κουλτούρας. 

Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων η κατανόηση των ποιημάτων αποκτά βιωματική 

διάσταση, καθώς οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους, χρωματίζουν ανάλογα τη φωνή τους, 

οργανώνουν το χώρο και το χρόνο, επικοινωνούν λεκτικά και κινητικά, αλληλεπιδρούν 

δημιουργικά και μεταφέρουν ενίοτε μηνύματα με το δικό τους τρόπο. Ταυτόχρονα 

μαθητές/τριες αρχάριου και μεσαίου επιπέδου μπορούν να επωφεληθούν ποικιλοτρόπως, 

καθώς δύνανται να εξασκήσουν τη γλώσσα, να εξασκηθούν στην κατανόηση κειμένων και 

πιθανόν στην αισθητική αξιολόγηση (Muyskens, 1983).  

Η αφομοίωση της γνώσης πραγματώνεται μέσα από την οπτικοακουστική συμμετοχή 

των μαθητών  με παιγνιώδη, παραστατικό και δραστηριοκεντρικό τρόπο. Αναλαμβάνοντας 

ρόλους επωφελούνται ποικιλοτρόπως, αποκτούν προσωπική σχέση με τα ποιήματα και καθώς 

το λογοτεχνικό κείμενο όπως χαρακτηριστικά γράφει η Βελογιάννη (2007) είναι γραμμένο 

από μια ειδική «γραμματική», αυτή της «φαντασίας», προτρέπει τους μαθητές μέσα από το 

δημιουργικό ταξίδι της ποίησης να ανακαλύψουν έναν άλλο κόσμο ιδεατό ή πραγματικό και 

να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.  

Στο πιλοτικό πρόγραμμα επιλέχθηκαν ‘δομημένα’ και ‘ελεύθερης 

παραγωγής/επικοινωνίας’ παιχνίδια ρόλων (Rixon, 1981), καθώς άλλοτε επιδιωκόταν η 

επανάληψη και αφομοίωση γλωσσικών δομών και λεξιλογίου και άλλοτε η καλλιέργεια της 

λειτουργικής χρήσης της γλώσσας σε αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνίας. Η ανάληψη ρόλων 

ατομικά, σε ζευγάρια ή ομάδες σε ένα δραστηριοκεντρικό πλαίσιο καθιστά τη μαθησιακή 
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διαδικασία ελκυστική και συντελεί στην ανάκτηση της γλωσσικής αυτοπεποίθησης, στη 

γλωσσική καλλιέργεια  και στην εξάσκηση πολλαπλών γραμματικοσυντακτικών δομών. 

 

2.8. Μελοποιημένη ποίηση 

 

Από την εποχή της αρχαιότητας η ποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μουσική, η 

λυρική ποίηση αποτελεί μια πρώτη μορφή μελοποιημένης ποίησης με αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα τα ομηρικά έπη, όπου ο ποιητής απαγγέλει με συνοδεία φόρμιγγας. 

Μεταγενέστερα αξιοποιήθηκε η εκκλησιαστική υμνογραφία ως μέσο για τη διάδοση και 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε σλαβόφωνους πληθυσμούς (Νιχωρίτης, 2012). 

   Η ‘μελοποιημένη ποίηση’ ορίζεται ως το σύνολο των ποιητικών έργων, τα οποία 

ενορχηστρώθηκαν, ‘επενδύθηκαν’ μουσικά μετά τη συγγραφή τους και διαμόρφωσαν 

μελλοντικά την έντεχνη μουσική (Μητσάκης, 1981). Η αρμονική σύζευξη λόγου και 

μουσικής προκαλεί συναισθηματική μέθεξη, η μελοποιημένη ποίηση επιδρά συναισθηματικά 

στον ψυχισμό των μαθητών, βοηθά να απελευθερωθούν εκφραστικά και κινητικά και να 

εξωτερικεύσουν το συναισθηματικό τους κόσμο.  

Η ακρόαση των τραγουδιών βοηθά τους μαθητές στην απαγγελία των στίχων, στην 

καλύτερη εκφορά του ποιητικού λόγου και ουσιαστικά μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση οι 

μαθητές οδηγούνται στην ίδια την ποίηση. Επιδιώκεται η εξοικείωση με τη στιχουργική 

πολυμορφία και πολυσημία του ποιητικού λόγου και η διαπολιτισμική επίγνωση. 

Αναπτύσσεται η επικοινωνιακή δεξιότητα και μέσω του τραγουδιού μεταφέρονται ενίοτε 

πολυπολιτισμικά, πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, τα οποία οι μαθητές κατανοούν 

αβίαστα. Επίσης μέσω της μελοποιημένης ποίησης αναδεικνύεται και μια άλλη πτυχή του 

ποιητικού λόγου που οδηγεί στη γλωσσική  και συναισθηματική μέθεξη.  

Οι δραστηριότητες που συνδυάζουν μουσική και τραγούδι δημιουργούν αισθητική 

απόλαυση, ευχάριστη ατμόσφαιρα και αποτελούν έναυσμα για τη δημιουργία επικοινωνιακού 

πλαισίου. Ειδικότερα με το τραγούδι, λόγω του ρυθμού οι μαθητές κατακτούν και 

εμπεδώνουν λεξιλόγιο και γλωσσικές δομές αβίαστα και ευκολότερα. Συνεπώς κίνηση, 

ρυθμός και λόγος μέσα από το τραγούδι εναρμονίζονται και συντελούν στη γλωσσική 

καλλιέργεια. Η μουσική μπορεί να θεωρηθεί εξίσου σημαντικό εργαλείο για την εκμάθηση 

μιας ξένης γλώσσας καθώς η έκθεση σε μουσικό ερέθισμα μπορεί να διεγείρει τη 

δημιουργικότητα, τη φαντασία και την έκφραση συναισθημάτων γλωσσικά και κινητικά. 
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Εκτιθέμενοι σε μουσικό ερέθισμα, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες 

απεικόνισης σε ένα πλούσιο γλωσσικό περιβάλλον, εμπλέκονται ολιστικά και μέσα από την 

αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικούς και συμμαθητές και τις ευκαιρίες που παρέχονται 

μεμονωμένα ή συλλογικά καλλιεργείται δημιουργικά η ξένη γλώσσα.  

Επιλέγοντας μελοποιημένη ποίηση στη συγκεκριμένη παρέμβαση επιδιώκουμε μέσα 

από την ακρόαση τραγουδιών οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν την τέχνη του λόγου των 

ποιητών Ρίτσου και Ελύτη, των οποίων έργα, έχουν μελοποιηθεί από σπουδαίους 

συνθέτες, ακούγονται και τραγουδιούνται απ’ όλον τον κόσμο. Ειδικότερα επιχειρείται 

μέσω της μελοποιημένης ποίησης να κατανοήσουν την πολυμορφία του 

στιχουργικού/ποιητικού λόγου και την πολυσημία. Η ποίηση ως τέχνη του λόγου 

απελευθερώνεται από τη συμβατική γλώσσα, οι λέξεις χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως 

για να εκφράσουν ποικίλα νοήματα και σημασίες.  

Στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα επιλέχθηκε το μελοποιημένο ποίημα «Αν όλα 

τα παιδιά της Γης» γιατί το ύφος και η γλώσσα του προσφέρονται για εξοικείωση με την 

ποίηση στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον, διευκολύνουν στην πρόσληψη του 

ποιήματος και στην κατανόηση του συμβολισμού. Ο Ρίτσος οικοδόμησε το έργο του κατά τα 

πρότυπα κλασσικών συνθετών. Η φόρμα, οι τόνοι, το μέγεθος επιλέγονται κάθε φορά με 

βάση μουσικά πρότυπα και «Ακόμη και τα πιο κρυπτικά του ποιήματα χαρακτηρίζονται από 

την εσωτερική κίνηση τη μελωδίας και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις της ενορχήστρωσης» 

(Βιστωνίτης, 2004). Επιπρόσθετα ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα, εξάπτουν τη φαντασία 

και αφήνουν το μαθητή να κάνει το δικό του ταξίδι σε έναν κόσμο ειρηνικό, δίνοντας το 

μήνυμα ότι η ειρήνη δεν είναι ουτοπία αλλά καθημερινός αγώνας αλληλοσεβασμού, 

αλτρουισμού και αγάπης.  

Αντίστοιχα επιλέχθηκαν ποιήματα με έντονη μουσικότητα από την ποιητική συλλογή 

του Ελύτη « Τα Ρω του έρωτα», τα οποία μελοποιήθηκαν, συμπεριλαμβάνονται σε ανθολόγια 

λογοτεχνικών κειμένων του Δημοτικού και είναι πρόσφορα για διδασκαλία σε σχολικά 

περιβάλλοντα. Τα επιλεγμένα ποιήματα που διδάχθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα 

χαρακτηρίζονται για την έντονη μουσικότητα του στίχου, το λυρισμό τους, είναι διάχυτα από 

οπτικές και ακουστικές εικόνες και εξαίρουν τη φύση του τοπίου των ελληνικών νησιών. Τα 

στοιχεία της φύσης αποκτούν συχνά ανθρώπινες ιδιότητες, υπερρεαλιστικά στοιχεία και 

μεταφέρουν τον αναγνώστη σε φανταστικά ταξίδια. Η δομή και μορφολογία τους διέπεται 

από έντονη μουσικότητα και μελωδία, παρηχήσεις και συνηχήσεις λέξεων, 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα βοηθούν εύκολη απομνημόνευση και εκφορά των ασμάτων. 
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Δεν εφαρμόστηκαν διδακτικά πλάνα διδασκαλίας τραγουδιού αλλά σε ένα πιο χαλαρό 

και απελευθερωμένο πλαίσιο ανέγνωσαν μοτίβα, μέσα από απλές δραστηριότητες βιωματικής 

μάθησης συναισθάνθηκαν το ρυθμό και τραγούδησαν ευκολότερα στην ξένη γλώσσα. Η 

μουσική, ο ρυθμός και ο στίχος θα ενεργοποιήσουν τη φαντασία, την προϋπάρχουσα γνώση 

και συνδυαστικά με τη δόμηση και κατάκτηση της νέας γνώσης θα ενισχύσουν τη 

γλωσσομάθεια, τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική έκφραση των μαθητών/τριών. 
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3.Το πιλοτικό πρόγραμμα 

3.1. Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος 

 

Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι η δημιουργική εκμάθηση της ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από την ποίηση διακεκριμένων ελλήνων ποιητών σε ένα 

καινοτόμο μαθησιακό περιβάλλον που παρέχει δραστηριοκεντρική, βιωματική μάθηση. 

Ειδικότερα η εκμάθηση της  ελληνικής ως ξένης γλώσσας εφαρμόζοντας την ΟΕΠΓ 

στη διδασκαλία μελοποιημένων ποιημάτων διακεκριμένων ελλήνων ποιητών, αποτέλεσε μια 

διδακτική πρόκληση, καθώς το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε σλαβόφωνο μαθησιακό 

περιβάλλον, και κρίνεται ενδιαφέρον να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και να 

διευκρινιστούν ή να επιβεβαιωθούν τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας της ποίησης για την 

εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

3.2. Επιμέρους στόχοι του πιλοτικού προγράμματος 

 

Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν είναι οι εξής: 

- Η καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα μέσα από την ποίηση  

- Η εξοικείωση με τον ποιητικό λόγο και ευρύτερα την ελληνική λογοτεχνία 

- Η καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής  

- Η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

- Η φιλαναγνωσία 

- Η δημιουργία κινήτρων για μάθηση μέσα από ενδιαφέρουσες μαθησιακές διαδικασίες  

- Η εξοικείωση με στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και η ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τη διδασκαλία της ποίησης 

 

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου ΟΕΠΓ στις διδακτικές παρεμβάσεις τέθηκαν γλωσσικοί, 

γνωστικοί και κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι, οι οποίοι διαμορφώθηκαν μέσα από την 

αλληλεπίδραση των γνωστικών αντικειμένων, τη δημιουργία κινήτρων μάθησης, το 

σχεδιασμό ελκυστικών δραστηριοτήτων που εξάρουν και ενεργοποιούν τη φαντασία των 
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μαθητών/τριών, καλλιεργούν τη δημιουργική έκφραση και γραφή στην ελληνική γλώσσα και 

συνοψίζονται ως εξής:  

Γλωσσικοί στόχοι 

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας 

την ελληνική ως ξένη γλώσσα και ως εκφραστικό μέσο σε αυθεντικές επικοινωνιακές 

περιστάσεις έτσι ώστε οι μαθητές/τριες μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση της ελληνικής 

ποίησης να καλλιεργήσουν τη γλωσσομάθεια τους, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να 

αφομοιώσουν βιωματικά γλωσσικές δομές. 

Γνωστικοί στόχοι 

Η συνδυαστική μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση γνωστικών αντικειμένων, 

χρησιμοποιώντας ως εκφραστικό μέσο την ελληνική γλώσσα, παρείχε συνδυαστική μάθηση 

και συνετέλεσε στην αφομοίωση δομών, γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της 

γλώσσας ταυτόχρονα με εννοιολογική και σημασιολογική εμβάθυνση .  

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι 

Η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα 

μεταξύ των δύο λαών, της Π.Γ.Δ.Μ. και της Ελλάδας, που θα οδηγήσει στη διαπολιτισμική 

συνείδηση και στον ουμανισμό. Η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της 

συλλογικότητας μέσα από την ανάπτυξη δημιουργικών, βιωματικών δεξιοτήτων.  

3.3. Το πλαίσιο εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος 

Το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο έλαβε χώρα το πιλοτικό πρόγραμμα είναι 

φροντιστήριο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας του συλλόγου «Πελαγονία» στην πόλη των 

Μπιτόλων (πρώην Μοναστήρι) της FYROM. Το εν λόγω φροντιστήριο επιλέχτηκε  γιατί 

είναι το μοναδικό στην πόλη με ικανοποιητικό αριθμό μαθητών που επιθυμούν να μάθουν 

την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πόλη της 

Φλώρινας και η προσβασιμότητα για έλληνες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 

είναι ευκολότερη καθώς η οικονομική του διαχείριση πραγματοποιείται από το σύλλογο 

Μοναστηριακών Θεσσαλονίκης.  

Επιχειρώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή αξίζει να σημειωθεί η έντονη 

εκπαιδευτική δραστηριότητα των ελλήνων στη βορειοδυτική Μακεδονία και ιδίως στην 

περιοχή του Μοναστηρίου (Μπίτολα), που ήκμασε στα τέλη του 19
ου

 αιώνα, αριθμώντας το 

1883 έντεκα ελληνικά σχολεία σε σύνολο δεκαοχτώ, αποδεικνύοντας την υπεροχή του 

ελληνικού στοιχείου και πληθυσμού στην περιοχή καθώς επίσης και την έντονη πολιτιστική 
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και πολιτισμική και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η έντονη δραστηριότητα του ελληνικού 

στοιχείου ανακόπηκε από τη λαίλαπα των βαλκανικών πολέμων και είχε σαν απόρροια το 

κλείσιμο του ελληνικού προξενείου του Μοναστηρίου, το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων, 

τη μετακίνηση του ελληνικού πληθυσμού το 1912 κυρίως στη Φλώρινα, Θεσσαλονίκη και 

Αθήνα και την απαγόρευση της ελληνικής γλώσσας για τον εναπομείναντα ελληνικό 

πληθυσμό. Το 1913 ιδρύεται ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών στη Φλώρινα με το όνομα 

«Ελπίς» και στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα με το όνομα «Καρτερία». Με τη βοήθεια του 

Συνδέσμου Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε και στο Μοναστήρι ο αδελφοποιημένος σύλλογος 

«Πελαγονία» ως ενοποιητικός σύνδεσμος διάδοσης του ελληνισμού και ιδρύθηκαν 

φροντιστήρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που δραστηριοποιούνται κυρίως στην 

Μπίτολα και στο Κρούσοβο καθώς υπάρχει σημαντικός αριθμός μαθητών. Όλα το χρονικό 

διάστημα που μεσολάβησε η πολιτιστική δραστηριότητα του συλλόγου είναι αξιόλογη με 

παράλληλες εκδηλώσεις, ανταλλαγές και φιλοξενία παιδιών σε ελληνικές κατασκηνώσεις και 

χώρους του Συνδέσμου και γενικότερα με δραστηριότητες που ενισχύουν τους δεσμούς με το 

ελληνικό στοιχείο της περιοχής (Ηλιάδου-Τάχου, Σ. 2003).  

Η εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για παιδιά και ενήλικες από τα ιδιωτικά 

φροντιστήρια των συλλόγων «Καρτερία» και «Πελαγονία» χρονολογείται περί το 1999. 

Άλλωστε το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη είναι έκδηλο στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων τα τελευταία χρόνια και όπως επισημαίνει ο Καμαρούδης 

«(…)ανακτά κάτι από την ακτινοβολία της του 17
ου

 , 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα, όταν ήταν όχι μόνο 

γλώσσα της μορφωμένης τάξης, της Ορθόδοξης εκκλησίας, της εμπορικής αλληλογραφίας(…)» 

(Καμαρούδης, 2015:57). Οι εν λόγω σύλλογοι δραστηριοποιούνται ενεργά στην περιοχή με 

σκοπό την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας ως «γέφυρα» διαπολιτισμικής επαφής, τη 

διατήρηση και σύσφιξη των σχέσεων της ελληνικής ομογένειας της περιοχής με όλους τους 

έλληνες που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Πελαγονίας.  Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς 

με σύμπραξη των συλλόγων και υποστήριξη της ελληνικής Πρεσβείας διοργανώνεται γιορτή, 

απονέμονται βραβεία και βεβαιώσεις παρακολούθησης της ελληνικής γλώσσας με στόχο 

πάντα τη διαφύλαξη του ελληνικού στοιχείου, την καλλιέργεια των δεσμών και την 

πολιτισμική προσέγγιση των λαών.  

Όσον αφορά το χώρο διατίθενται δύο αίθουσες, αρκετά ευρύχωρες, τις οποίες κοσμούν 

έργα των μαθητών, υπάρχουν βιβλιοθήκες με περιορισμένο αριθμό λογοτεχνικών βιβλίων, 

κυρίως παραμύθια και συγγράμματα του ΟΕΔΒ, καρτέλες και πίνακας. Η διάταξη των 

θρανίων έγινε σε σχήμα Π για άμεση ορατότητα όλων των μαθητών και για την αρτιότερη  
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και ευκολότερη διεξαγωγή δραστηριοτήτων. Τα  μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την 

εβδομάδα κατά τις απογευματινές ώρες και η χρονική τους διάρκεια είναι 90΄. Η 

υλικοτεχνική υποδομή είναι περιορισμένη, ο Η/Υ της αίθουσας δεν λειτουργούσε και γι 

αυτόν το λόγο η εκπαιδευτικός μετέφερε τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την 

προβολή του power point. Η έλλειψη προαυλίου αποτελεί μειονέκτημα και για το λόγο αυτόν 

χρησιμοποιήθηκε το πάρκο που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση για την καλύτερη 

διεξαγωγή ορισμένων δραστηριοτήτων των διδακτικών παρεμβάσεων. 

3.4. Οι συμμετέχοντες 

Οι διδακτικές παρεμβάσεις του πιλοτικού προγράμματος υλοποιήθηκαν από το 

Φεβρουάριο του 2014 έως και τον Ιούνιο του σχολικού έτους 2013-2014, σε τάξη εννέα (09) 

μαθητών, εκ των οποίων δύο (2) ήταν αγόρια και επτά (7) κορίτσια, ηλικίας οχτώ (07) έως 

δέκα (10) ετών. Όσον αφορά την καταγωγή των μαθητών/τριών μόνο μία μαθήτρια είχε 

μητέρα ελληνίδα ενώ οι υπόλοιποι κατάγονταν από την πόλη των Μπιτόλων και γειτονικές 

πόλεις και περίχωρα. Οι μαθητές διδάσκονται την ελληνική γλώσσα για τρίτη χρονιά. Η 

εκπαιδευτικός της τάξης κ. Aimilija Dimovsky Papakoc, απόφοιτη της φιλολογίας του ΑΠΘ, 

εργαζόταν στο ιδιωτικό φροντιστήριο ως διδάσκουσα της ελληνικής γλώσσας.  

Το δείγμα των μαθητών ήταν περιορισμένο αλλά η εκμάθηση της  ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας, υπό το πρίσμα μιας διδακτικής προσέγγισης με την ΟΕΠΓ μέσα από ποιήματα 

διακεκριμένων ελλήνων ποιητών, αποτέλεσε μια διδακτική πρόκληση για την υλοποίηση του 

πιλοτικού προγράμματος σε σλαβόφωνο μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, η ηλικία των 

μαθητών/τριών 7-10 ετών, ενδείκνυται για να χρησιμοποιηθούν διδακτικές τεχνικές της 

πρωτοσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης που θα οδηγήσουν αβίαστα στην εξοικείωση με 

τον ποιητικό λόγο, στον εμπλουτισμό της γλώσσας, την εννοιολογική κατανόηση της μέσα σε 

ένα παιγνιώδες περιβάλλον και τη συνύπαρξή της με άλλες μορφές τέχνης όπως είναι η 

μουσική, ο χορός, το τραγούδι και το παιχνίδι ρόλων.  

Η λογοτεχνία και ειδικότερα η ποίηση μπορεί να αποτελέσει την παιδαγωγική του 

μέλλοντος καθώς με την πλούσια θεματολογία κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, παρέχει 

αισθητικά εναύσματα, καλλιεργεί και ενισχύει το αισθητικό κριτήριο, βελτιώνει και 

καλλιεργεί το γραπτό και προφορικό λόγο και προσφέρεται για διαθεματικές παρεμβάσεις  
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3.5. Διερεύνηση και καταγραφή αναγκών 

 

Πριν από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος κρίθηκε αναγκαίο η 

εκπαιδευτικός να παρακολουθήσει την τάξη υποδοχής προκειμένου να διερευνηθούν τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, η μεθοδολογία διδασκαλίας καθώς και το επίπεδο της 

γλωσσομάθειάς τους. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών ήταν απαραίτητη για το σχεδιασμό 

των διδακτικών παρεμβάσεων ενώ ταυτόχρονα παρακολουθώντας τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια μαθήματος επιτυγχάνεται μία πρώτη επαφή και εξοικείωση.  

Η αρχική σκέψη ήταν η διανομή ερωτηματολογίου προκειμένου να διερευνηθούν οι 

επιθυμίες τους αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία και να καταγραφούν οι γνώσεις τους 

για την ποίηση και ειδικότερα τους έλληνες ποιητές Ρίτσο και Ελύτη. Επιλέχθηκαν ωστόσο 

ως μεθοδολογικό εργαλείο η συνέντευξη σε ομάδες (focus group).  

Οι λόγοι που επιλέχθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις για την καταγραφή αναγκών 

μέσα από ομάδες (focus group) είναι: α) η αμεσότητα του προφορικού λόγου, β) η 

καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μέσα από τη διαπροσωπική επαφή και οικειότητα μεταξύ 

των συνομιλητών γ) η ελεύθερη έκφραση των μαθητών μέσα από ερωταποκρίσεις και 

μικρούς διαλόγους οδηγεί στη μείωση τους άγχους για τη Γ2/ΞΓ, και δ) η ευκολότερη 

εκμαίευση των απαραίτητων πληροφοριών καθώς η ποίηση είναι γενικά για τους μαθητές μια 

‘δύσκολη’ θεματική ενότητα. 

Μετά την καταγραφή των ημιδομημένων συνεντεύξεων προέκυψαν τα παρακάτω 

στοιχεία: 

1. Η ποίηση αποτελούσε για τα παιδιά ‘άγνωστη’ θεματική ενότητα. 

2. Δεν γνώριζαν έλληνες και ξένους ποιητές 

3. Δεν γνώριζαν ποιητές ή ποιήματα της πατρίδας τους 

4. Οι γνώσεις τους για τη παγκόσμια λογοτεχνία ήταν πολύ περιορισμένες 

5. Η ποίηση ως πρωτότυπη θεματική ενότητα κινητοποίησε το ενδιαφέρον τους ως 

μια πρόκληση σε ένα άγνωστο ταξίδι με οδηγό τη γλώσσα-στόχο στα μονοπάτια  

του ιδεατού και ευρύτερα της τέχνης 

6. Οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν θετικά στη διδασκαλία με την εφαρμογή της 

μεθόδου CLIL, όπου η γνώση δομείται ποικιλοτρόπως μέσα από την 

αλληλεπίδραση γνωστικών πεδίων και δράσεων 
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 Η έλλειψη γνώσεων σε ένα γνωστικό αντικείμενο ‘πρωτότυπο’ για τους μαθητές 

αποτέλεσε ταυτόχρονα και μια πρόκληση για τα αποτελέσματα των γλωσσικών και 

γνωστικών τους ικανοτήτων μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Ακολούθως, 

διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια για τη συλλογή ποσοτικών χαρακτηριστικών σχετικά με την 

αποτίμηση του πιλοτικού προγράμματος, τα οποία θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. 



 

49 

 

4. Σχεδιασμός του πιλοτικού προγράμματος 

4.1. Οι θεματικές ενότητες 

 

Ακολουθήθηκε θεματοκεντρική προσέγγιση για την επιλογή και το σχεδιασμό του 

υλικού, η οποία οργανώθηκε και δομήθηκε με βασικούς άξονες τέσσερα μελοποιημένα 

ποιήματα των διακεκριμένων ελλήνων ποιητών Γιάννη Ρίτσου και Οδυσσέα Ελύτη, βάσει 

των οποίων σχεδιάστηκαν δώδεκα θεματικές ενότητες.  

Στη συνέχεια παρατίθενται οι τίτλοι των θεματικών ενοτήτων της παρέμβασης «Η 

μελοποιημένη ποίηση του Ρίτσου και Ελύτη. Ένα διαθεματικό πρότζεκτ για τη διδασκαλία 

της ελληνικής ως ξένης σε σλαβόφωνους πληθυσμούς», ως εξής: 

 

1. Εισαγωγική Ενότητα :  «Ποίηση-Ρίτσος-Ελύτης» 

2. Δεύτερη Ενότητα : «Αν όλα τα παιδιά της Γης»  

3. Τρίτη Ενότητα: Μαθαίνω ελληνικά τραγουδώντας «Αν όλα τα παιδιά της Γης»  

4. Τέταρτη Ενότητα: Παίζω με το ποίημα «Αν όλα τα παιδιά της Γης»  

5. Πέμπτη Ενότητα: «Η Ποδηλάτισσα» 

6. Έκτη ενότητα: Μαθαίνω ελληνικά τραγουδώντας «Η Ποδηλάτισσα»  

7. Έβδομη ενότητα: Παίζω με το ποίημα «Η Ποδηλάτισσα» 

8. Όγδοη ενότητα: «Τα Τζιτζίκια» 

9. Ένατη ενότητα: Μαθαίνω ελληνικά τραγουδώντας τα «Τζιτζίκια» 

10.  Δέκατη ενότητα: Παίζω με το ποίημα «Τζιτζίκια» 

11. Ενδέκατη ενότητα: Η «Μάγια» 

12. Δωδέκατη Ενότητα: Μαθαίνω ελληνικά τραγουδώντας τη «Μάγια» 

Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές μέσα 

από πληθώρα ερεθισμάτων και δημιουργικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη θεματολογία 

των ποιημάτων, να επιτύχουν γλωσσικούς στόχους στην ελληνική γλώσσα και να οδηγηθούν 

στην παραγωγή δικού τους λόγου, προφορικού και γραπτού. Συνεπώς ενδιαφέρουσα 

θεματολογία που να ανταποκρίνεται στην ηλικία των μαθητών/τριών, κίνητρα, ερεθίσματα, 

ποικιλομορφία στις δραστηριότητες, ανατροφοδότηση της γνώσης και εξατομίκευση της 

διδασκαλίας, όπου κρινόταν αναγκαίο, αποτελούν οιωνούς για την επιτυχή υλοποίηση του 

πιλοτικού προγράμματος με την εφαρμογή της μεθόδου CLIL.  
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4.2. Μεθοδολογία του πιλοτικού προγράμματος 

 

Η διδασκαλία της ποίησης στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην ξενόγλωσση 

εκπαίδευση εφαρμόζοντας την ΟΕΠΓ στη συγκεκριμένη διαθεματική προσέγγιση εστιάζει 

και επικεντρώνεται στην ενιαία διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας με στόχο την 

ολιστική ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών στη Γ2/ΞΓ παράλληλα με 

την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, της αισθητικής καλλιέργειας και της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα η χρήση της Γ2/ΞΓ στη συγκεκριμένη παρέμβαση αναπτύχθηκε 

μέσα από στρατηγικές μάθησης που βασίστηκαν σε σύνδεση γνωστικών αντικειμένων με 

στόχο την εξοικείωση με τον ποιητικό λόγο, την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, την 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης, τη διερεύνηση των πολιτιστικών και πνευματικών οριζόντων, την 

ενσυναίσθηση της διαφορετικής πολιτισμικής κουλτούρας.  

 

Επιχειρείται να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα, τα πλεονεκτήματα ή να εντοπιστούν 

τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου ΟΕΠΓ για την εκμάθηση 

της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές ηλικίας 7-10
 
ετών. Η διεξαγωγή σχετικών 

ερευνών για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένη, 

οπότε η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρόκληση καθώς διδάσκεται σε σλαβόφωνους 

πληθυσμούς και μέσα από μια δύσκολη θεματική, αυτήν της ποίησης, επιχειρείται πέρα από 

την εξοικείωση με την ξένη γλώσσα και διαπολιτισμική επαφή. Άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι 

η CLIL συνεισφέρει στην ουσιαστικότερη κατανόηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών 

καθώς αποτελεί εφαλτήριο για να πραγματωθεί σύγκριση και παραλληλισμοί ανάμεσα σε 

διαφορετικές κουλτούρες (Coyle, 2006). 

 

4.3. Κριτήρια για την επιλογή ποιημάτων και δραστηριοτήτων 

 

Κριτήρια για την επιλογή των ποιημάτων στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή ήταν α) 

το επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών, β) η ενδιαφέρουσα θεματολογία που θα παρείχε 

κίνητρα για γλωσσική καλλιέργεια και για δημιουργική μάθηση μέσα από σύγχρονες 

διδακτικές προσεγγίσεις γ) η δημιουργική αφομοίωση της ΞΓ μέσα από τη μουσική και το 

τραγούδι, δ) η πρόσκτηση της γνώσης σε ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον και ε) η 

ψυχαγωγία και ευχαρίστηση από τη διδακτική διαδικασία.  
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Τα ποιήματα διδάχτηκαν αυτούσια και επιχειρήθηκε μέσα από την αξιοποίηση της 

εικόνας με τη χρήση της τεχνολογίας να αναλυθεί το περιεχόμενο των στίχων και ευρύτερα η 

κατανόηση των ποιημάτων.  

Στην αφομοίωση της ελληνικής γλώσσας μέσω της ποίησης συνετέλεσε η υλοποίηση 

των παρακάτω δημιουργικών, επικοινωνιακών δραστηριοτήτων:  

 

1. παιχνίδια λεξιλογίου 

2. παιχνίδια ρόλων 

3. συνεντεύξεις 

4. τραγούδια  

5. παντομίμα 

6. κινητικά παιχνίδια 

7. δραστηριότητες πληροφοριακού κενού 

8. δημιουργική γραφή 

9. εικαστικές δραστηριότητες 

 

Οι μαθησιακοί στόχοι που επιδιώχθηκαν από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες 

στοχεύουν στην ανάπτυξη: α) γλωσσικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων, β) γνωστικών 

δεξιοτήτων, γ) δεξιοτήτων μη λεκτικής επικοινωνίας, δ) κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται και ομαδοποιούνται ως εξής: 

 

Πίνακας 1: Αναλυτική περιγραφή των δεξιοτήτων 

 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

Γνωστικές 

δεξιότητες 

Δεξιότητες μη 

λεκτικής 

επικοινωνίας 

Κοινωνικές 

δεξιότητες 

i. Να καλλιεργήσουν τον 

προφορικό τους λόγο  

ii. Να αλληλεπιδρούν λεκτικά 

μέσα από απλές 

καθημερινές επικοινωνιακές 

πράξεις (αυτοσυστήνονται, 

χαιρετούν)  

i. Ανάγνωση 

ii. Απαγγελία 

iii. Ομιλία 

iv. Γραφή 

v. Συνδυαστική 

σκέψη 

vi. Κριτική 

i. επιτονισμός 

ii. χρωματισμός 

φωνής 

iii. εκφραστική 

κίνηση 

iv. ρυθμός 

 

i. ομαδικότητα 

ii. συνεργασία/ 

αλτρουισμός 

iii.ενσυναίσθηση/ 

πολυπολιτισμική 

συνείδηση 

iv. διεθνισμός 
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iii. Να παράγουν σύντομο 

περιγραφικό λόγο και 

περιγραφική ικανότητα 

iv. Να τραγουδήσουν στη 

γλώσσα-στόχο 

v. Να εκφραστούν λεκτικά για 

τα συναισθήματα που τους 

προκαλεί το ποίημα και το 

τραγούδι 

vi. Να αναδιηγηθούν το ποίημα 

μέσα από τις εικόνες 

σκέψη 

vii. Αντιστοίχιση  

viii. Ταξινόμηση 

ix. Σύνθεση-

Ανάλυση 

 

 

 

Η εκπαιδευτικός συντονίστρια καθοδηγούσε, παρότρυνε, ενθάρρυνε τους μαθητές/τριες 

στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση των 

παρεμβάσεων, γεγονός που διασκέδαζε και ευχαριστούσε τα παιδιά.  

Οι θεματικές ενότητες, τα επιλεγμένα ποιήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις διδακτικές 

παρεμβάσεις κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, ενεργοποιούν τη γνώση, μεταφέρουν 

ιδεώδη, αξίες, καλλιεργούν συναισθήματα αλτρουισμού, παρέχουν ψυχαγωγία και τέρψη. 

Παρατίθενται αναλυτικά η θεματολογία, οι γνωστικοί και γλωσσικοί στόχοι, το 

εποπτικό υλικό και ο χρόνος διάρκειας των παρεμβάσεων της πιλοτικής εφαρμογής. 



Πίνακας 2: Περιγραφή της θεματολογίας και των στόχων του πιλοτικού προγράμματος 

 

Τίτλος ποιήματος Θεματολογία Γνωστικοί στόχοι Γλωσσικοί στόχοι Εποπτικό υλικό 

Χρονική 

διάρκεια 

1.Εισαγωγική 

ενότητα 

«Ποίηση-Ρίτσος, 

Ελύτης» 

 Έλληνες 

ποιητές 

 Ποίηση 

 Μουσική 

 Τέχνη 

 

 Να γνωρίσουν τους έλληνες 

ποιητές Ρίτσο και Ελύτη 

 Να κατανοήσουν τη δομή του 

ποιήματος (Διαφορές ποιήματος-

πεζού) 

 Να γνωρίσουν τη θεματολογία 

των ποιημάτων 

 Να κατανοήσουν τη σχέση 

ποίησης και λογοτεχνίας, ποίησης 

και μουσικής  

 Να έρθουν σε επαφή με 

λογοτεχνικά είδη και ευρύτερα με 

την τέχνη 

 Να κάνουν συσχετισμούς 

ανάμεσα στη Γ1 και τη Γ2 

γλώσσα -στόχο 

 Εισαγωγή στα ουσιαστικά 

 Εισαγωγή στην αρίθμηση 

 

 Να συστήνονται στη γλώσσα 

στόχο 

 Να ονοματίζουν χώρες και να 

προσφωνούν πολίτες στη Γ2 

βάσει της καταγωγής τους  

 Να χρησιμοποιούν την 

προσωπική αντωνυμία  

 Να μάθουν ερωτηματικές 

αντωνυμίες και τη χρήση τους  

 Να δομήσουν απλές προτάσεις 

μέσα από εικόνες (αντιστοίχιση 

λέξης-εικόνας) 

 Να αναγνώσουν στίχους, 

στροφές, κείμενα και να 

καλλιεργήσουν τον προφορικό 

λόγο 

 

Λογοτεχνικά 

βιβλία, ποιητικές 

ανθολογίες, 

Cd’s 

2ώρες 
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2. «Αν όλα τα 

παιδιά της Γης»
1
 

 Γη/πλανήτες 

 Ήπειροι 

 Ευρώπη 

 Φύλο 

 Οικογένεια          

 Χρώματα 

 Εποχές 

 Γεωμετρικά 

σχήματα 

 

 

 Να μάθουν για τις ηπείρους  

 Να μάθουν για την Ευρώπη 

 Να μάθουν τη δομή ενός 

ποιήματος 

 Να μάθουν το βοηθητικό ρήμα 

είμαι και τη χρήση του 

 Να μάθουν τους αριθμούς 

(ενικός-πληθυντικός)  και τα γένη 

των ουσιαστικών 

 Να αναπτύξουν στρατηγικές 

ανάγνωσης, απαγγελίας, 

περιγραφικής και αφηγηματικής 

ικανότητας 

 Να αναγνωρίσουν τα μηνύματα 

του ποιήματος 

 Να αναπτύξουν πνεύμα 

συνεργασίας  και ομαδικότητας 

 Να ονοματίζουν τις ηπείρους 

και αντίστοιχα τους πολίτες 

τους 

 Να ονοματίζουν τα μέλη μιας 

οικογένειας 

 Να ονοματίζουν τις εποχές και 

τα χρώματα  

 Να απαριθμούν στη γλώσσα-

στόχο 

 Να αναδιηγηθούν το ποίημα 

μέσα από τις εικόνες 

 Γλωσσική καλλιέργεια μέσα 

από δημιουργική έκφραση 

 

 

 

 Cd’s 

Κατασκευές 

 Γεωμετρικά 

σχήματα 

 Υδρόγειος 

σφαίρα 

 Καρτέλες 

 

2 ώρες  

 

                                                           

1 Γαβριηλίδου Ζ., Μπεζέ Λ., Σφυρόερα Μ. (2007). Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Γλώσσα Β’ Δημοτικού,Β’ τεύχος, ΟΕΔΒ, Αθήνα, σελ. 65.  
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3. Μαθαίνω 

ελληνικά 

τραγουδώντας «Αν 

όλα τα παιδιά της 

Γης» 

 Ρυθμός 

 Τραγούδι 

 Να έρθουν σε επαφή με τη 

μελοποιημένη ποίηση και την 

ελληνική μουσική 

 Να εξοικειωθούν με το ρυθμό και 

τη μελωδία του ποιήματος 

(μουσικοκινητικά παιχνίδια, 

καραόκε) 

 Καλλιέργεια του αισθητικού 

κριτηρίου και έκφραση 

συναισθημάτων 

 Να παράγουν σύντομο 

περιγραφικό λόγο μιλώντας για 

το αγαπημένο τους τραγούδι 

 Να τραγουδήσουν στη 

γλώσσα- στόχο 

 Να καλλιεργήσουν μέσα από 

το τραγούδι τον προφορικό 

τους λόγο 

 

 Cd’s 

 Μαράκες 

 Μικρόφωνο 

 Χαρτιά-

Χαρτόνια 

 Το 

αλεξίπτωτο 

της γης 

 Στεφάνια 

 

2 ώρες  

 

4. Παίζω με το 

ποίημα «Αν όλα τα 

παιδιά της Γης» 

 Παιχνίδι ρόλων 

 Να αναπτύξουν αφομοιωτικές 

ικανότητες στη Γ2/ΞΓ μέσα από 

τα παιχνίδια ρόλων 

 Να απελευθερωθούν κινητικά και 

εκφραστικά 

 Να ψυχαγωγηθούν 

 

 Να εκφραστούν και να 

απελευθερωθούν γλωσσικά 

στην ξένη γλώσσα 

 Δημιουργική έκφραση μέσα 

από την ανάληψη ρόλων 

 Η μπάλα του 

κόσμου 

 Κορδέλες 

 Σκηνικά 

κουστούμια 

 Cd’s  

 Λουλούδια 

 

2 ώρες  
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5. Η Ποδηλάτισσα
2
 

 Μέρα-νύχτα 

 Φρούτα 

 Μέσα 

Μεταφοράς 

 Γεωμετρικά 

Σχήματα 

 Μαθαίνω να χαιρετώ στη Γ2/ΞΓ 

 Μαθαίνω για τα φρούτα 

 Μαθαίνω για τα γεωμετρικά 

σχήματα 

 Να κατανοήσουν αντίθετες 

έννοιες  

 Να κατανοήσουν τους 

παροντικούς-παρελθοντικούς 

χρόνους και τη χρήση τους 

 Να κατανοήσουν την έννοια της 

ταξινόμησης-αντιστοίχισης-

ταξινόμησης-απαρίθμησης 

 Να κατανοήσουν την έννοια της 

ανάλυσης -σύνθεσης  

 Να κατανοήσουν την έννοια της 

επικεφαλίδας 

 Να χαιρετούν ανάλογα με τη 

χρονική στιγμή 

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο 

με αντίθετες λέξεις 

 Να παράγουν προφορικό λόγο 

περιγράφοντας δραστηριότητες 

κατά το εικοσιτετράωρο 

 Να καλλιεργήσουν την 

αναγνωστική τους ικανότητα 

 Να εκφραστούν γλωσσικά 

μέσα από προσωπικά έργα 

τέχνης 

 Να παράγουν γραπτό λόγο  

 

 Cd’s  

 Γεωμετρικά 

σχήματα 

 Καρτέλες 

 Στεφάνια 

 

 

2 ώρες  

 

6. Μαθαίνω  Ρυθμός  Να γνωρίσουν την ελληνική  Να καλλιεργήσουν μέσα από  Μουσικά 2 ώρες  

                                                           

2 Ελύτης, Ο. (1972), «Τα ρω του έρωτα», εκδόσεις Ύψιλον. 
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ελληνικά 

τραγουδώντας  

«Η Ποδηλάτισσα» 

 Τραγούδι μουσική μέσα από την ποίηση 

 Να εξοικειωθούν με το ρυθμό και 

τη μελωδία 

 Να αποδώσουν ρυθμικά το 

ποίημα 

 Να ψυχαγωγηθούν 

το τραγούδι τον προφορικό 

τους λόγο 

 Να εκφράσουν προφορικά τα 

συναισθήματα που τους 

προκαλεί το τραγούδι 

 

όργανα 

 Cd 

 Πίνακας 

 

7. Παίζω με το 

ποίημα «Η 

Ποδηλάτισσα» 

 Παιχνίδι ρόλων 

 Να αναπτύξουν αφομοιωτικές 

ικανότητες στη Γ2/ΞΓ 

 Να απελευθερωθούν κινητικά και 

εκφραστικά 

 Να επεξεργαστούν τα γραπτά 

κείμενα 

 Κατανόηση κειμένου, ανάλυση-

σύνθεση 

 Να καλλιεργήσουν την 

αναγνωστική τους ικανότητα 

 Να καλλιεργήσουν μέσα από 

το παιχνίδι ρόλων τον 

προφορικό τους λόγο 

 Να αναπτύξουν επικοινωνιακές 

δεξιότητες στη γλώσσα-στόχο 

 

 Ποδήλατο 

 Γαλάζιο πανί 

 Χάρτινα 

αστέρια 

 Καλάθι 

 Μαράκες 

 Χαρτί μέτρου 

2 ώρες  

 

8. Τα τζιτζίκια
3
 

 Ελλάδα 

 Χάρτης 

 Τζιτζίκια 

 Έντομα 

 Μαθαίνω για τα ελληνικά νησιά  

  Μαθαίνω για τα έντομα 

  Μαθαίνω να προσδιορίζω το 

χρόνο και αντίστοιχα να χαιρετώ 

 Να ονοματίζουν τοπωνύμια 

στην ΞΓ 

 Να χαιρετούν στη γλώσσα 

στόχο (καθημερινές λεκτικές 

 Cd 

 Ρολόι 

 Χάρτης 

 Καρτέλες 

2 ώρες  

 

                                                           

3
 ό.π. 
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 Χρόνος 

 Ήλιος 

 Γοργόνες 

 Μαθαίνω για τον ήλιο και τις 

ιδιότητες του 

 Μαθαίνω τι κρύβει ο βυθός της 

θάλασσας 

 Ανατροφοδότηση γνώσης 

  Κατανόηση άρνησης/κατάφασης 

 Επανάληψη γραμματικών και 

συντακτικών φαινομένων 

εκφράσεις) 

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο 

(ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, 

επιρρήματα) 

 Να διαβάσουν ρίμες και να 

βελτιώσουν την αναγνωστική 

τους ικανότητα 

 Να παράγουν προφορικό και 

γραπτό λόγο   

 Καρτ-ποστάλ 

  Σελιδοδείκτες 

 Παραμύθι  

 

9. Μαθαίνω 

ελληνικά 

τραγουδώντας τα 

«Τζιτζίκια» 

 Ρυθμός 

 Τραγούδι 

 Ελληνική 

μουσική 

 

 Να γνωρίσουν την ελληνική 

μουσική μέσα από την ποίηση 

 Να εξοικειωθούν με το ρυθμό και 

τη μελωδία 

 

 Να τραγουδήσουν στην ΞΓ και 

να βελτιώσουν την προφορά 

 Να εκφράσουν τα 

συναισθήματα που τους 

προκαλεί το τραγούδι 

 Cd 

 Μαράκες, 

ντέφια 

 

2 ώρες  

 

10. Παίζω με το 

ποίημα τα 

«Τζιτζίκια» 

 Παιχνίδι ρόλων 

 Να αναπτύξουν αφομοιωτικές 

ικανότητες στη Γ2/ΞΓ 

 Να απελευθερωθούν λεκτικά, 

κινητικά και εκφραστικά 

 

 Να αναγνώσουν ρίμες και να 

εξασκηθούν στη Γ2/ΞΓ  

 Να αναπτύξουν αφηγηματικές, 

διαλεκτικές, περιγραφικές, 

δεξιότητες στη γλώσσα-στόχο 

 

 

 υφάσματα 

 Μαράκες 

 Χαρτί μέτρου 

 Σκηνικά 

κουστούμια 

2 ώρες  
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11. Μάγια
4
 

 Πούλια-

Αστερισμός-

Ουρανός 

 Εβδομάδα 

 Μήνες-χρόνος 

 Άνεμος-Αέρας 

 Εποχές-

Καιρικές 

συνθήκες  

 Να μάθουν τα ουράνια σώματα 

και τις ιδιότητές τους 

 Να μάθουν τις ημέρες της 

εβδομάδας, τους μήνες και να 

τους αντιστοιχούν στις εποχές, τα 

είδη των ανέμων 

 Να μάθουν τα τακτικά 

αριθμητικά έως το δώδεκα (12) 

 Να κατανοήσουν γραμματικά 

φαινόμενα (αρνητικά μόρια ) 

 Να μάθουν τροπικά επιρρήματα 

 Να εμπεδώσουν την έννοια της 

αντιστοίχισης/ ταξινόμησης 

 Ανατροφοδότηση της γνώσης 

 Να ονοματίζουν τα ουράνια 

σώματα στην ΞΓ 

 Να εκφέρουν αρχαία/ελληνικά 

ονόματα 

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο 

(ημέρες της εβδομάδας-μήνες-

εποχές, νέα ζεύγη αντίθετων 

λέξεων και εννοιών) 

 Να απαριθμούν έως τον αριθμό 

δώδεκα (12) 

 Να παράγουν προφορικό και 

γραπτό λόγο 

 Cd 

 Χάρτινα 

Αστέρια 

 Καρτέλες 

 Χαρτόνια 

 

2 ώρες  

 

12. Μαθαίνω 

ελληνικά 

τραγουδώντας τη 

«Μάγια» 

 Τραγούδι 

 Ελληνική 

μουσική 

 

 Να γνωρίσουν την ελληνική 

μουσική μέσα από την ποίηση 

 Να εξοικειωθούν με το ρυθμό και 

τη μελωδία 

 Να τραγουδήσουν στην Γ2/ΞΓ  

 Ευφράδεια / ευγλωττία 

 Cd 

 Μαράκες/ 

       ντέφια 

 

2 ώρες  

 

                                                           

4
.ό..π. 



5. Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος 

5. 1. Τα στάδια των παρεμβάσεων  

 

Το παρόν πιλοτικό πρόγραμμα αποτελεί μια πρόταση για γλωσσική διδασκαλία 

και ειδικότερα για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, βασισμένη στην 

αξιοποίηση, δράση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες μέσα από 

ομάδες (task-based learning).  

Η διδακτική διαδικασία συντελείται σε τρία στάδια: α) προστάδιο, στο στάδιο 

πριν τη δραστηριότητα (pre-task) επιχειρείται η εισαγωγή στο θέμα, η ενεργοποίηση 

της προϋπάρχουσας γνώσης και o/η εκπαιδευτικός επισημαίνει λέξεις κλειδιά ή 

φράσεις, επεξηγεί τους κανόνες, δημιουργεί ευκαιρίες για λειτουργική χρήση της 

γλώσσας που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της δραστηριότητας, β) κυρίως στάδιο, 

ο κύκλος της δραστηριότητας (task-cycle), όπου οι μαθητές/τριες υλοποιούν τις 

εκάστοτε δράσεις χρησιμοποιώντας τη γλώσσα-στόχο ως κυρίαρχο μέσο, 

πραγματοποιείται ανατροφοδότηση της γνώσης και έκθεση των πεπραγμένων και γ) 

στο μεταστάδιο, κατά την έμφαση στο γλωσσικό τύπο (language focus) οι 

μαθητές/τριες επεξεργάζονται γλωσσικά χαρακτηριστικά των θεματικών ενοτήτων, 

συντελείται η δημιουργική αφομοίωση της γνώσης και της γλώσσας-στόχου μέσα 

από δραστηριότητες εμπέδωσης και γλωσσικής επίγνωσης (Willis, 1996). 

Αναλυτικότερα κατά το προστάδιο ο/η εκπαιδευτικός επιδιώκει της 

ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, την πρόκληση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών/τριών για το διδασκόμενο θέμα, μέσα από την ακρόαση μελοποιημένων 

ποιημάτων, από τις απαγγελίες ποιημάτων, τη διαλογική συζήτηση, την παρουσίαση 

σχετικού οπτικοακουστικού και εποπτικού υλικού. Οι μαθητές/τριες προϊδεάζονται 

για το λεξιλόγιο καθώς ερμηνεύονται λέξεις-κλειδιά που εμπεριέχονται στο ποίημα 

και θα διευκολύνουν στην αποκωδικοποίηση και ερμηνεία του σημαίνοντος / 

σημαινόμενου και γενικότερα θα συντελέσουν στην κατανόηση του ποιήματος. 

Επιπρόσθετα, καλλιεργείται το αισθητικό κριτήριο, η ακουστική ικανότητα, η 

δεξιότητα της κατανόησης του προφορικού λόγου και ταυτόχρονα αναπτύσσεται ο 
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γραπτός λόγος, καθώς οι μαθητές δύναται να τηρήσουν σημειωματάριο, 

καταγράφοντας λέξεις, φράσεις, γραμματικά, συντακτικά φαινόμενα και οτιδήποτε 

τους προκαλεί ενδιαφέρον κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 

Στο κυρίως στάδιο υλοποιείται η ανάλυση του ποιήματος, οι μαθητές/τριες 

ερμηνεύουν εικόνες του ποιήματος, διαβάζουν και τραγουδούν ατομικά ή ομαδικά. 

Στόχος είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια προσληπτικών και αναγνωστικών 

δεξιοτήτων, η κατανόηση του προφορικού λόγου που θα οδηγήσει εν τέλει στην 

κατανόηση του ποιήματος και στη δόμηση της νέας γνώσης. Η μάθηση είναι 

πολυεπίπεδη και σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης, διαλογικής συζήτησης, 

καλλιεργείται η προφορική έκφραση, η αγάπη και το ενδιαφέρον για την ποίηση, η 

φιλαναναγνωσία και η δημιουργική έκφραση. 

Στο μεταστάδιο συντελείται η μεταφορά της προσκτηθείσας γνώσης. Οι 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο στάδιο αυτό, αναπτύσσουν και τις τέσσερις 

δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή). Οι μαθητές κλήθηκαν γραπτώς ή 

προφορικώς, να περιγράψουν ή να σχολιάσουν εικόνες του ποιήματος, να εκφράσουν 

τις εντυπώσεις τους, να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους και όντας οι ίδιοι 

ζωγράφοι, ποιητές να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Χρησιμοποιώντας λέξεις από το 

ποίημα οδηγήθηκαν στη δημιουργική έκφραση, στη συγγραφή δικών τους στίχων και 

εξοικειώθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο με την πολυσημία του ποιητικού λόγου. 

Καλλιέργησαν το ρυθμό και τη μελωδία, τραγούδησαν σε μια ξένη γλώσσα, 

παραλλήλισαν τα άσματα με τραγούδια του δικού τους πολιτισμού, που είχαν 

παρόμοια ή σχετική θεματολογία πχ. τραγούδια ή ποιήματα για μια ποδηλάτισσα, για 

την ειρήνη, τα παιδιά της γης κ.λ.π. Συμμετέχοντας σε παιχνίδι ρόλων μέσα από την 

ανάληψη ρόλων, απελευθερώθηκαν καλλιτεχνικά και εκφραστικά, αυτενέργησαν, 

βελτίωσαν την προφορική τους ομιλία, εξοικειώθηκαν με τη λογοτεχνία, την τέχνη 

και καλλιέργησαν το αισθητικό τους κριτήριο. Γενικότερα κάθε εργασία είναι μια 

σύνθετη δραστηριότητα, στην οποία εμπλέκεται ο μαθητής ενεργά, εφαρμόζοντας 

θεωρίες κοινωνικογνωστικού συμπεριφορισμού διδάσκεται πώς να μαθαίνει, 

αναπτύσσει κριτική σκέψη και χρησιμοποιεί τη γλώσσα-στόχο για να επικοινωνήσει 

και να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από συνεργασία και αλληλεπίδραση 

(Willis & Willis 1997. Ματσαγγούρας, 2000).  
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 Πίνακας 3: Διαγραμματική παρουσίαση των σταδίων της διδακτικής διαδικασίας 

 

1. Προστάδιο - Προβολή οπτικοακουστικού υλικού μέσω του 

προγράμματος power point 

- Προϊδεασμός λεξιλογίου και θεματολογίας 

- Κίνητρα για μάθηση 

- Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

- Ηχητικό ερέθισμα 

2. Κυρίως στάδιο - Ανάλυση του ποιήματος με πολυτροπική και 

πολυμεθοδική προσέγγιση 

- Σύνδεση εικόνας και λέξης 

- Κατανόηση σημαίνοντος και σημαινόμενου 

- Ανάγνωση ποιήματος 

- Λειτουργική χρήση της Γ2 ξένης γλώσσας 

- Αφομοίωση λεξιλογίου 

- Ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες 

3. Μεταστάδιο - Μεταφορά της προσκτηθείσας γνώσης και παραγωγή 

γραπτού λόγου 

- Εμπέδωση της νέας γνώσης μέσα από την ανακύκλωση 

του λεξιλογίου  

- Τραγούδι 

- Καλλιέργεια αισθητικού κριτηρίου μέσα από 

δημιουργικές δραστηριότητες: 

o Καραόκε 

o Παιχνίδια ρόλων 

o Παντομίμα 

o Ζωγραφική 

o Εικαστικές Κατασκευές 

- Πλουραλισμός και πολυπολιτισμική επαφή 

- Ψυχαγωγία 
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Για την εφαρμογή των παρεμβάσεων χρησιμοποιήθηκε ποικίλο εποπτικό 

υλικό, βιβλία, ποιητικές ανθολογίες, cd’s, μουσικά όργανα, χάρτες, κατασκευές, 

ζωγραφιές, εικόνες και πληθώρα γλωσσικών παιχνιδιών προκειμένου να παρέχονται 

γλωσσικές ευκαιρίες μέσα από τη δημιουργική απασχόληση. Απαραίτητα υλικά ήταν 

τα φωτοαντίγραφα των ποιημάτων, το λεξιλόγιο των θεματικών ενοτήτων και μικρά 

σημειωματάρια για την καταγραφή του νέου λεξιλογίου, γραμματικών και 

συντακτικών φαινομένων που κρίθηκε απαραίτητο να επισημανθούν, προκειμένου οι 

μαθητές να ανατρέχουν στο προσωπικό τους λεξικό/σημειωματάριο για επανάληψη 

και εμπέδωση της γνώσης. Η καταγραφή σημειώσεων δύναται να αποτελέσει 

στρατηγική μάθησης, οργάνωσης και μελέτης του διδασκόμενου υλικού. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές προέβησαν στη δημιουργία νέου εποπτικού υλικού, 

κατασκευές, σκηνικά κουστούμια, προκειμένου να διεκπεραιωθούν δραστηριότητες 

κυρίως του μετασταδίου και τα υλικά διαφοροποιούνταν ανάλογα με τις απαιτήσεις 

των θεματικών ενοτήτων (βλ. κεφάλαιο 5). 

Η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε διδακτικά πλάνα για κάθε παρέμβαση, τα οποία 

τροποποιούνταν μερικώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάλογα με το ενδιαφέρον 

και τις προτιμήσεις των μαθητών. Επιπρόσθετα, τα νέα στοιχεία που  προέκυπταν 

κατά τη μαθησιακή διαδικασία αξιοποιήθηκαν κατάλληλα καθώς αποτέλεσαν 

ερεθίσματα για την κατανόηση των ποιημάτων και κίνητρα για δημιουργική 

ενασχόληση με τη θεματολογία. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διδακτικής 

παρέμβασης υλοποιήθηκε ο μετέλεγχος με τη χρήση ερωτηματολογίων που 

κατέδειξαν τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας. 

Ακολούθως επιχειρείται αναλυτική περιγραφή της πιλοτικής εφαρμογής των 

παρεμβάσεων βάσει της προαναφερθείσας δραστηριοκεντρικής μεθόδου.  
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5.2 Υλοποίηση /εφαρμογή των παρεμβάσεων 

5.2.1. Υλοποίηση/εφαρμογή της 1
ης

 ενότητας: «Ποίηση -Ρίτσος, Ελύτης» 

Η εισαγωγική παρέμβαση αποτελεί την πρώτη επαφή των μαθητών/τριών με 

τη γλώσσα-στόχο και με την εκπαιδευτικό. Η κύρια γλώσσα ομιλίας είναι η Γ2, 

χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο για λόγους εξοικείωσης αλλά σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη Γ1, μητρική γλώσσα των 

μαθητών/τριών, την οποία ομιλεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Επιδιώκεται η χρήση της 

γλώσσας-στόχου στο μέγιστο δυνατό βαθμό καθώς η διαδικασία, οι οδηγίες, οι 

υποδείξεις, ο τρόπος διδασκαλίας, η επίδειξη υλικού γίνεται στη Γ2 ακόμη και όταν 

δεν κατανοούν πλήρως το νόημα για λόγους στρατηγικής, δηλ. να ακούν την 

προφορά της Γ2 όσο το δυνατόν περισσότερο, να εξοικειωθούν με τη λειτουργική 

χρήση της νέας γλώσσας και μέσα από τη συνεχή χρήση της ν’ αναπτυχθούν αβίαστα 

μηχανισμοί αποτύπωσης.  

Σκοπός της παρέμβασης είναι να γνωρίσουν το έργο των ελλήνων ποιητών 

Ελύτη και Ρίτσου, να έρθουν σε επαφή με ένα νέο λογοτεχνικό είδος, να 

κατανοήσουν τι είναι ποίηση-ποίημα και  γενικότερα να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον 

τους για τη θεματολογία και τον τρόπο διδασκαλίας. 

Οι γλωσσικές, επικοινωνιακές δεξιότητες αποσκοπούν στην καλλιέργεια της 

αναγνωστικής ικανότητας και στη δημιουργική αφομοίωση του νέου λεξιλογίου. Οι 

μαθητές  μαθαίνουν να αυτοσυστήνονται στη γλώσσα-στόχο (ονοματεπώνυμο, χώρα 

καταγωγής) μέσα από λεκτικές επικοινωνιακές πράξεις, συνομιλώντας και 

αναπτύσσοντας διάλογο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Εξασκούνται στην 

παραγωγή προφορικού λόγου και αντιλαμβάνονται τη χρήση της προσωπικής 

αντωνυμίας, των ερωτηματικών αντωνυμιών, εξοικειώνονται με την αρίθμηση στη 

γλώσσα στόχο και γενικότερα αναγνωρίζουν, απαριθμούν και ταξινομούν. 

Οι μαθησιακοί στόχοι υπό το πρίσμα των γνωστικών δεξιοτήτων είναι να 

έρθουν σε επαφή με την ποίηση και τους έλληνες ποιητές Ρίτσο και Ελύτη, να 

κατανοήσουν τι είναι ποίημα (ειδοποιός διαφορά ποιήματος-πεζού), να γνωρίσουν τη 

θεματολογία των ποιημάτων, να κατανοήσουν τη σχέση ποίησης και μουσικής, 
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ποίησης και λογοτεχνίας και γενικότερα να εξοικειωθούν με τα λογοτεχνικά είδη και 

ευρύτερα με την τέχνη. 

Μέσα από την αξιοποίηση δράσεων αναπτύσσονται κοινωνικές δεξιότητες, 

γαλουχούνται με την έννοια του διαλόγου, μαθαίνουν να επικοινωνούν με τους 

συμμαθητές τους και την εκπαιδευτικό, αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της ομάδας, 

και την αξία της συνεργατικότητας για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων.  

Στο διαθεματικό πλαίσιο της πειραματικής παρέμβασης αλληλεπίδρασαν 

δημιουργικά τα γνωστικά πεδία: α) η γλώσσα μέσα από τη βιωματική μάθηση 

γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, β) τα μαθηματικά  μέσα από την 

εξοικείωση με την αρίθμηση και γ) η μουσική μέσα από την ακρόαση και εκμάθηση 

μελοποιημένων ποιημάτων.  

Ο χώρος της διδακτικής παρέμβασης είναι μια συνηθισμένη τάξη, όχι ιδιαίτερα 

ευρύχωρη, τα θρανία τοποθετημένα σε διάταξη Π, προκειμένου να ευνοηθεί και να 

διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, μέσα από ατομικές και ομαδικές 

δραστηριότητες σε ζεύγη δύο και τεσσάρων ατόμων.   

Απαραίτητα υλικά είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, cd’s, ποιητικές 

ανθολογίες, λογοτεχνικά βιβλία, τα παραμύθια «Μαγικές διαδρομές στην Τέχνη-

Οδυσσέας Ελύτης», «Μαγικές διαδρομές στην Τέχνη-Γιάννης Ρίτσος» (Τζαβάρα, 

2010) κλασσικά παραμύθια  και τα φύλλα δραστηριοτήτων. 

Περιγραφικά κατά το προστάδιο οι μαθητές ακούνε μελοποιημένα ποιήματα 

από cd’s και παράλληλα γίνεται η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου, στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του power point. Προβάλλονται εικόνες των ελλήνων 

ποιητών με αποφθέγματά τους, ποιητικές συλλογές τους και  αναφέρονται από την 

εκπαιδευτικό ενδεικτικά βιογραφικά στοιχεία για τους ποιητές και την ιδιότητά τους.   

Οι μαθητές έρχονται σε ακουστική επαφή με τη γλώσσα και ενισχύονται 

μηχανισμοί αποτύπωσης, οι οποίοι θα συνδράμουν στην εκφορά του προφορικού 

λόγου (ακρόαση-έκφραση προφορικού λόγου). Ταυτόχρονα εξερευνούν το εποπτικό 

υλικό και συζητούν με την εκπαιδευτικό για τις απορίες τους, τις εντυπώσεις και τη 

διαδικασία.  

Στο κυρίως στάδιο της διδακτικής παρέμβασης επιδιώκεται η εξοικείωση και 

γνωριμία με τους εκφραστές της ελληνικής ποίησης Ελύτη και Ρίτσου, η συσχέτιση 
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ποίησης και λογοτεχνίας, ποίησης και μουσικής. Η παρουσίαση υλοποιείται με χρήση 

power point, η συνδυαστική προβολή εικόνας και ήχου συντελούν στη δημιουργική 

επεξεργασία του λεξιλογίου, στην κατανόηση της θεματολογίας και ευρύτερα των 

ποιημάτων.  

Επιλέγονται πλαισιωμένες λέξεις και φράσεις που αντιστοιχούν και 

επεξηγούνται από εικόνες και ακολουθούν προφορικές ερωτήσεις κατανόησης της 

προβολής π.χ. Ποιους ποιητές της πατρίδας σας  ή άλλων χωρών γνωρίζετε; Έχετε 

ακούσει για τον Οδυσσέα Ελύτη και το Γιάννη Ρίτσο; Έχετε ακούσει μουσική του Μίκη 

Θεοδωράκη; Με αφορμή τα ονοματεπώνυμα των ποιητών και την καταγωγή τους 

κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις: Ποιο είναι το όνομά σου, το επώνυμό σου; 

Ποια είναι η πατρίδα σου; Χωρίζονται σε δυο ομάδες, αυτοσυστήνονται και 

καλλιεργούν την επικοινωνιακή ικανότητα  τους. 

Με επιλεγμένο λεξιλόγιο μαθαίνουν τη δομή του ποιήματος: τίτλος, στίχος, 

στροφή και την ειδοποιό διαφορά από ένα πεζό κείμενο. Παράλληλα με την 

απαρίθμηση των στροφών εισάγονται στην έννοια του αριθμού και κλήθηκαν να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις: πχ. Πόσες στροφές έχει το εν λόγω ποίημα, πόσους 

στίχους έχει η κάθε στροφή κ.λ.π. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη θεματολογία των ποιημάτων, το έργο των 

ποιητών, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, την τέχνη και τα είδης της, τη σύνδεση 

ποίησης και μουσικής, ποίησης και λογοτεχνίας. 

Μέσα από βιωματική μάθηση μαθαίνουν και κατανοούν την προσωπική 

αντωνυμία  καθώς συνδέεται και αντιστοιχίζεται με εικόνες από την προβαλλόμενη 

ενότητα π.χ. εικόνα του Ελύτη να γράφει / αυτός γράφει σε χαρτί, εικόνα διάσημων 

συνθετών / αυτοί γράφουν μουσική κ.λ.π. Η κατανόηση των γραμματικών 

φαινομένων, η αφομοίωση του νέου λεξιλογίου, η καλλιέργεια προφορικού και 

γραπτού λόγου γίνεται μέσα από ένα παιγνιώδες πλαίσιο. 

Στο τελευταίο στάδιο της διδακτικής παρέμβασης, το μεταστάδιο, στόχος είναι 

οι μαθητές να αποδώσουν τις γνώσεις, να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά του 

προφορικού λόγου σε γραπτό, να συνθέσουν αναλόγως πρόταση ή ένα κείμενο με 

συνοχή από πλευράς περιεχομένου. Οι γλωσσικές, γραμματικές και συντακτικές 

δραστηριότητες ανταποκρίνονται στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών με σκοπό την 
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παραγωγή γραπτού λόγου, την εκμάθηση και επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας π.χ. 

αναφέρεται ενδεικτικά μια απλή δραστηριότητα από τα φύλλα εργασίας: 

Συμπληρώνω τις εικόνες με τη σωστή λέξη, στην οποία οι μαθητές αντιστοιχούν τις 

λέξεις στις εικόνες, συνθέτουν την πρόταση: «Ο δρόμος για την αγάπη είναι η 

ειρήνη» και την αναγιγνώσκουν. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί έναυσμα για 

περαιτέρω ενεργοποίηση της φαντασίας καθώς η εκπαιδευτικός ζητά από τους 

μαθητές να μιλήσουν για το πώς αντιλαμβάνονται το νόημα της πρότασης, να 

ζωγραφίσουν το μήνυμά της. Οι μαθητές δομούν πρόταση με κριτήριο τη νοηματική 

ακολουθία, χρησιμοποιούν δημιουργικά το νέο λεξιλόγιο, παράγουν γραπτό λόγο και 

παράλληλα εξοικειώνονται και κατανοούν και τη μεταφορική χρήση της γλώσσας. 

Συμπεραίνουμε δηλαδή πως και η πιο απλή πρόταση δύναται να χρησιμοποιηθεί και 

να αξιοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους. 

Οι δραστηριότητες συνίστανται σε ασκήσεις γραπτού και προφορικού λόγου, 

καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη καθώς ωθούν τους μαθητές 

να συγκρίνουν ποιητικά είδη μεταξύ των δυο λαών, να προβούν σε συσχετίσεις και 

διαφοροποιήσεις ονομάτων της πατρίδας τους και της Ελλάδας, να μιλήσουν για 

ποιητές της πατρίδας του και να εξασκηθούν στον προφορικό λόγο διαβάζοντας όσα 

έγραψαν. 

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας διανέμεται δίγλωσσο λεξικό, που εμπεριέχει 

τις επιλεγμένες λέξεις των κειμένων. Αναγιγνώσκονται οι λέξεις από την 

εκπαιδευτικό και επιλύονται τυχόν απορίες των μαθητών, όσον αφορά την προφορά 

και κατανόηση του λεξιλογίου. Στη συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν τα φύλλα 

ικανοποίησης, όπου καταγράφουν την εμπειρία τους από την παρεμβατική 

διαδικασία. 

 

5.2.2. Υλοποίηση/εφαρμογής της 2
ης

 ενότητας: «Αν όλα τα παιδιά της Γης» 

 

Στη δεύτερη πειραματική παρέμβαση οι μαθητές έρχονται σε επαφή με έργα 

των ελλήνων ποιητών και ειδικότερα θα διδαχθούν το μελοποιημένο ποίημα «Αν όλα 

τα παιδιά της γης» σε στίχους Γιάννη Ρίτσου και μουσική Λίνου Κόκοτου.  
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Το ποίημα «Αν όλα τα παιδιά της γης» ενδείκνυται για αναφορά στη Γη και 

στους πλανήτες, στον παγκόσμιο χάρτη και στις ηπείρους. Οι λέξεις κλειδιά  

(κορίτσια, αγόρια) δίνουν την ευκαιρία να γίνει συζήτηση για την οικογένεια και να 

μάθουν οι μαθητές να προφέρουν στη γλώσσα-στόχο το φύλο και τα μέλη της 

οικογένειας, έννοιες οικείες για τους διδασκόμενους. Οι πλούσιες εικόνες του 

ποιήματος αποτελούν έναυσμα για εκμάθηση των χρωμάτων και των εποχών και οι 

μαθητές βλέποντας γνώριμες εικόνες ωθούνται σε συσχετίσεις  με το νέο λεξιλόγιο. 

Στην ενότητα περιλαμβάνεται λεξιλόγιο που αφορά στις ηπείρους και μέσα από 

λεκτικές επικοινωνιακές πράξεις ατομικά και σε ομάδες δύο ατόμων, 

αυτοπροσδιορίζονται ως πολίτες μιας ηπείρου και μαθαίνουν να ονοματίζουν τους 

πολίτες της γης με κριτήριο την ήπειρο από την οποία κατάγονται. Επίσης μαθαίνουν 

τα χρώματα που αντιστοιχούν στους πέντε ολυμπιακούς κύκλους και στις ηπείρους. 

Οι μαθησιακοί στόχοι που αναπτύσσονται υπό το πρίσμα των γλωσσικών / 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι να μάθουν α) να αυτοσυστήνονται ως πολίτες μιας 

ηπείρου στη γλώσσα-στόχο, β) να μάθουν τα χρώματα, γ) τα γένη των ουσιαστικών, 

δ) μέσα από την επανάληψη να κατανοήσουν την έννοια των αριθμών (ενικός / 

πληθυντικός, ε) μέσα από βιωματική μάθηση να κατανοήσουν τη χρήση του 

βοηθητικού ρήματος ‘είμαι’ και τη λειτουργική χρήση του στη γλώσσα στόχο. 

 Επιπρόσθετα, να κατανοήσουν τη δομή ενός ποιήματος και να εξασκηθούν 

στην αρίθμηση, απαριθμώντας στροφές και στίχους, να κατανοήσουν τη δηλωτική 

γνώση του νέου λεξιλογίου και να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής προφορικού 

λόγου στην ελληνική γλώσσα.  

Οι μαθησιακοί στόχοι που καλλιεργούνται όσον αφορά τις γνωστικές 

ικανότητες είναι α) να κατανοήσουν και να μάθουν τις γεωγραφικές έννοιες ήπειρο 

και χώρα, β) να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν την αναγνωστική και 

αφηγηματική τους ικανότητα, γ) να εξοικειωθούν με την απαγγελία και το τραγούδι, 

δ) να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τα μηνύματα του ποιήματος και ε) να 

δώσουν νέο τίτλο.  

Στην παρούσα παρέμβασης αλληλοσυμπληρώθηκαν τα γνωστικά πεδία: α) η 

γλώσσα μέσα από την ποίηση, β) τα μαθηματικά μέσα από την απαρίθμηση γ) η 

γεωγραφία μέσα από την εκμάθηση των ηπείρων και τον εντοπισμό τους στο χάρτη δ) 
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η μουσική μέσα από την ακρόαση και εκμάθηση του μελοποιημένου ποιήματος ε) η 

αισθητική αγωγή μέσα από τη ζωγραφική και τις κατασκευές και το παιχνίδι ρόλων. 

Ενεργοποιούνται μνημονικές στρατηγικές ώστε να αναδιηγούνται το ποίημα μέσα 

από τις εικόνες, να ενεργοποιούν τη φαντασία μέσα από τη ζωγραφική και τέλος να 

εξοικειωθούν με το παιχνίδι ρόλων.  

Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες, μαθαίνουν να τηρούν οδηγίες, κανόνες, 

να διατηρούν τη σειρά τους, να αναπτύσσουν ευγενική άμιλλα και συνεργάζονται 

ομαδικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Αναπτύσσουν πολυπολιτισμική 

ενσυναίσθηση, θετική αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση.  

Παράλληλα αναπτύσσουν κινητικές δεξιότητες και ικανότητες καθώς 

ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτικοακουστική αντίληψη), 

βελτιώνουν τη ρυθμική, τη χωροχρονική τους ικανότητα και γενικότερα την 

εκφραστική τους κίνηση. 

Η παρέμβαση πραγματοποιείται στην τάξη και σε προαύλιο χώρο, οι 

μαθητές/τριες εξασκούνται σε ατομικό επίπεδο αλλά κλήθηκαν να συνεργαστούν και 

ομαδικά. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, cd’s, η 

υδρόγειος σφαίρα, η μπάλα του κόσμου, κορδέλες, χαρτόνια, καρτέλες και τα φύλλα 

δραστηριοτήτων, το φύλλο με τους απλοποιημένους διαλόγους για το παιχνίδι ρόλων. 

Στη έναρξη της παρέμβασης, προστάδιο, οι μαθητές ακούνε το τραγούδι «Αν 

όλα τα παιδιά της Γης» από cd και παράλληλα γίνεται η παρουσίαση του νέου 

λεξιλογίου, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του power point. Στη συνέχεια η 

εκπαιδευτικός διαβάζει αργά και με σωστή άρθρωση το ποίημα. Οι μαθητές έρχονται 

σε ακουστική επαφή με τη γλώσσα που θα βοηθήσει στην εκφορά του προφορικού 

λόγου (ακρόαση-έκφραση προφορικού λόγου). Στην τάξη έχει τοποθετηθεί η 

υδρόγειος σφαίρα και η μπάλα του κόσμου, υποβάλλονται ερωτήσεις από την 

εκπαιδευτικό που θα ενεργοποιήσουν την προσοχή των μαθητών και θα προϊδεάσουν 

για τη θεματολογία του ποιήματος. 

Στο κυρίως στάδιο της διδακτικής παρέμβασης γίνεται η παρουσίαση του νέου 

λεξιλογίου, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του power point και η ανάλυση του 

ποιήματος. Συγκεκριμένα σε κάθε καρτέλα προβάλλονται μεμονωμένα στίχοι του 

ποιήματος και ακολουθεί ανάλυση του επιλεγμένου λεξιλογίου μέσα από σχετικές 
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εικόνες. Οι λέξεις αντιστοιχίζονται σε οικείες εικόνες για τους μαθητές και 

επιτυγχάνεται έτσι η σύνδεση του νοήματος με την γραπτή απεικόνιση της λέξης 

καθώς και με την προφορά της. Διανέμεται το ποίημα στους μαθητές, οι λέξεις 

παρουσιάζονται πλαισιωμένα, ακούν την προφορά τους, διαβάζουν και τις 

επαναλαμβάνουν μαζί με την εκπαιδευτικό με στόχο την εξάσκηση της ακουστικής 

ικανότητας και την καλλιέργεια του προφορικού λόγου. 

Οι λέξεις κλειδιά παιδιά και γη θα συνδεθούν με το νέο λεξιλόγιο οικογένεια, 

πλανήτης, ήπειροι. Στόχος είναι η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και η 

αξιοποίηση σχετικών εμπειριών σε μια προσπάθεια εκμαίευσης των απαντήσεων. 

Έτσι η εκπαιδευτικός ταυτόχρονα με την προβολή υποβάλλει προφορικές ερωτήσεις 

κατανόησης του νέου λεξιλογίου π.χ. Γνωρίζετε παιδιά από άλλη χώρα, άλλη ήπειρο; 

Μιλούν την ίδια γλώσσα; Είστε φίλοι; Ποιο είναι το όνομά τους;  

Στη συνέχεια προβάλλονται εικόνες των ηπείρων, οι πέντε ολυμπιακοί 

χρωματικοί κύκλοι (μπλε, μαύρος, κόκκινος, κίτρινος, πράσινος) και 

αντιστοιχίζονται στις πέντε ηπείρους. Η κάθε ήπειρος αναγράφεται μέσα στον 

αντίστοιχο χρωματικό κύκλο και υποβάλλονται προφορικές ερωτήσεις κατανόησης 

της προβολής π.χ. Σε ποια ήπειρο ζούμε; Γνωρίζετε ποιοι είναι οι χρωματικοί κύκλοι; 

Τι χρώμα είναι η Ασία, Ξέρετε να χαιρετάτε σε κάποια γλώσσα μιας άλλης ηπείρου; 

Η εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να παίξουν το γλωσσικό παιχνίδι 

«Μαθαίνω τις ηπείρους». Στόχος είναι να διατηρηθεί ζωηρό το ενδιαφέρον των 

μαθητών κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και να αφομοιωθεί η νέα γνώση μέσα από 

βιωματικό τρόπο σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Παράλληλα καλλιεργείται 

ο προφορικός λόγος και αναπτύσσεται μέσα από λεκτικές επικοινωνιακές πράξεις η 

διαλεκτική ικανότητα και η ομαδικότητα. Ενδεικτικά περιγράφεται το γλωσσικό 

παιχνίδι, η εκπαιδευτικός δίνει το κίτρινο στεφάνι σε έναν μαθητή/τρια και τον καλεί 

να περιγράψει σχήμα, χρώμα και ήπειρο. Ο μαθητής/τρια κρατώντας το στεφάνι του 

με το ένα χέρι, με το άλλο διατείνει το κόκκινο στεφάνι στο συμμαθητή του, ο οποίος 

περιγράφει αντίστοιχα και όταν πάρουν τα παιδιά και τα πέντε στεφάνια παρατηρούν 

ότι έχουν περικλείσει τους υπόλοιπους συμμαθητές σ’ έναν χρωματικό κύκλο, τον 

κύκλο των ηπείρων. Μέσα από ερωτήσεις γίνονται παραλληλισμοί με την εικόνα της 

πρώτης στροφής του ποιήματος και οι μαθητές προτρέπονται να μιλήσουν για τα 
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συναισθήματα που νιώθουν π.χ. πως νιώθετε όταν είσαστε μέσα σε έναν κύκλο/ 

αγκαλιά; 

Κατά τη διάρκεια της προβολής η εκπαιδευτικός υποβάλλει προφορικές 

ερωτήσεις κατανόησης με σκοπό, υπό το πρίσμα γλωσσικών επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, να εξασκηθούν στην προφορά της γλώσσας στόχου αλλά παράλληλα να 

αναπτύξουν και διαπολιτισμική συνείδηση π.χ. επιλεγμένο λεξιλόγιο: το χέρι, πιάνω 

το χέρι, σηκώνω το χέρι και χαιρετώ: Γεια!!!!! Ακολουθούν προφορικές ερωτήσεις 

κατανόησης της προβολής π.χ. Ποιους χαιρετάτε; Χαιρετάτε τους φίλους; Τη δασκάλα; 

Τα παιδιά από άλλη χώρα, άλλη ήπειρο;  

Η πολυπολιτισμική συνείδηση, η εξοικείωση με το «άλλο», το διαφορετικό 

μεταρσιώνεται στο στίχο: «ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος / κι ολόκληρη 

τη γη μας θ’ αγκάλιαζε θαρρώ» μέσα από την προβαλλόμενη εικόνα των παιδιών της 

υφηλίου να χορεύουν γύρω από τη γη, ένας στίχος, μία εικόνα και πληθώρα 

μηνυμάτων. Οι προφορικές ερωτήσεις κατανόησης της προβολής αποσκοπούν στην 

καλλιέργεια προφορικού λόγου μέσα από προσωπικές εμπειρίες των μαθητών και 

στην κατανόηση εννοιών και φράσεων μέσα από την επεξεργασία  του νέου 

λεξιλογίου π.χ. Τα παιδιά που αγκαλιάζουν τη Γη είναι μόνο από την Ευρώπη; Από 

ποιες ηπείρους είναι τα παιδιά; Μιλούν την ίδια γλώσσα; Γιατί χορεύουν πάνω στη γη; 

Τα παιδιά αγαπούν τη γη; Ο ποιητής αγαπά τη γη;. Τι πιστεύετε; Η γη θέλει να την 

κρατούν δύο ή πολλά χέρια; Η γη είναι χαρούμενη όταν την αγκαλιάζουν και χορεύουν; 

Όταν την αγκαλιάζουν οι άνθρωποι την αγαπούν;  

Η εμπέδωση και εκμάθηση αντίθετων εννοιών και λέξεων επιτυγχάνεται με την 

εκμαίευση απαντήσεων που θα οδηγήσουν τους μαθητές/τριες σε συγκρίσεις, και 

συσχετίσεις π.χ. Ποιος είναι ο πιο μικρός από τους μαθητές μέσα στην τάξη; Ποιος 

είναι ο μεγαλύτερος στην τάξη; Μαθαίνουν τις τέσσερις εποχές, τους αριθμούς, 

απαρίθμηση (1-4), τα επιρρήματα, αντιστοιχούν χρώμα και εποχή. Μέσα από 

βιωματική μάθηση κατανοούν τη χρηστική και λειτουργική σημασία του βοηθητικού 

ρήματος είμαι καθώς συνδέεται και αντιστοιχίζεται με εικόνες από την προβαλλόμενη 

ενότητα π.χ. εγώ είμαι από την Ελλάδα, εσείς είστε τα παιδιά της γης κ.λ.π., 

προσδιορίζουν την καταγωγή βάσει της ηπείρου στην οποία ζουν, ονοματίζουν τους 
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πολίτες των άλλων ηπείρων και καλλιεργείται η γλωσσική επικοινωνιακή δεξιότητα 

και ο προφορικός λόγος στη Γ2/ΞΓ. 

Η εκπαιδευτικός πέρα από τη λεκτική ανάλυση των στίχων επιδιώκει την 

ενεργοποίηση της φαντασίας και την καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητας. 

Κάθε εικόνα δύναται να αποτελέσει έναυσμα για  έκφραση μιας σκέψης που θα 

οδηγήσει στην κατανόηση του σημαινόμενου πχ. βάσει προβαλλόμενης εικόνας όπου 

οι μεγάλοι κοιτούν μια υδρόγειο σφαίρα η εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές: Τι 

νομίζετε ότι θα κάνουν οι μεγάλοι;  Οι μαθητές παροτρύνονται να αφηγηθούν στην 

ελληνική γλώσσα ενεργοποιώντας τη φαντασία τους και διατηρείται έντονο το 

ενδιαφέρον για τον επόμενο στίχο. Συνεχίζοντας η εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές: 

Γιατί ο ποιητής καλεί τους μεγάλους να μπουν στο χορό; Τι νομίζετε ότι θα γίνει όταν 

μπουν στο χορό και οι μεγάλοι; Γίνεται σύγκριση της εικόνας με την προηγούμενη 

που αγκαλιάζουν τη γη μόνο παιδιά και οι μαθητές παροτρύνονται να μιλήσουν πως 

νιώθουν όταν έχουν τους μεγάλους στο πλάι τους και να αφηγηθούν στην ελληνική 

γλώσσα. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα να μιλήσουν για τα είδη χορού που 

γνωρίζουν, για τους παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας τους και ανταλλάσσονται 

πληροφορίες για τους χορούς των δύο λαών.  

Στους στίχους του ποιήματος: «Κι ο κύκλος θα γινόταν ακόμα πιο μεγάλος/ και 

τρεις φορές τη γη μας / Θα αγκάλιαζε θαρρώ», παραλληλίζεται η εικόνα με τους 

τρεις κύκλους με τις προηγούμενες και οι μαθητές παροτρύνονται να μιλήσουν πως 

νιώθουν όταν μπαίνουν στο κύκλο οι μεγάλοι, οι εποχές και γενικότερα στοιχεία της 

φύσης. Υποβάλλονται ερωτήσεις π.χ. Ποιοι αγκαλιάζουν τη γη; Είναι όμορφη η 

εικόνα; Τι θέλει να μας πει ο ποιητής μ’ αυτήν την εικόνα; Όταν αγαπάμε τα πουλιά, 

τα λουλούδια η γη είναι χαρούμενη; Επίσης η εκπαιδευτικός υποβάλλει στους 

μαθητές ερωτήσεις κατανόησης του σημαίνοντος και του σημαινόμενου π.χ. Τι 

νομίζετε ότι θέλει να μας πει ο ποιητής με αυτό το ποίημα; Ποιος στίχος σας άρεσε 

περισσότερο; Με τι χρώμα θα τον ζωγραφίζατε; 

Οι μαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στην καλλιέργεια προφορικού λόγου μάσα 

από την ανάκληση της νεοαποκτηθείσας γνώσης. Γενικότερα κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής διαδικασίας οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν οικείες εικόνες, 

επιδιώκεται μια συνεχής ανατροφοδότηση της γνώσης μέσα από την εκμαίευση 
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απαντήσεων, την ανάκληση της νεοαποκτηθείσας γνώσης με απώτερο στόχο την 

κατανόηση του ποιήματος, τη νοηματική ακολουθία, την κριτική σκέψη, και την 

αφηγηματική ικανότητα. 

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του νέου λεξιλογίου και της λεκτικής 

ανάλυσης των στίχων πραγματοποιείται η ομαλή μετάβαση από το κυρίως στάδιο  

στο μεταστάδιο, όπου οι μαθητές καλούνται ατομικά να αναγνώσουν το ποίημα, να 

διαβάσουν αποσπασματικά μεμονωμένες στίχους ή δίνεται λέξη-κλειδί, καλούνται 

την εντοπίσουν και να αναγνώσουν την στροφή στην οποία εμπεριέχεται. Στη 

συνέχεια χωρίζονται σε δυο ομάδες και αναγιγνώσκουν εναλλακτικά τις στροφές. Η 

εκπαιδευτικός δεν διορθώνει στην ανάγνωση και μόνο όταν τελειώσει δύναται να 

διευκρινίσει και να επαναλάβει λέξεις ή στίχους  που δεν κατανοήθηκαν πλήρως.  

Στα φύλλα εργασίας (βλ. παράρτημα) επιλέχθηκαν δραστηριότητες γραπτού 

λόγου π.χ. συμπληρώνουν τα κενά στους στίχους του ποιήματος με λέξεις που 

επιλέγουν από προτεινόμενο λεξιλόγιο, το οποίο διδάχθηκαν στο κυρίως στάδιο ή 

γράφουν λέξη που αντιστοιχεί σε εικόνα και γενικότερα μέσα από τη συχνή 

επανάληψη ωθούνται στη βιωματική μάθηση του ποιήματος και όχι στη στείρα 

απομνημόνευση.  

Από επιλεγμένες ασκήσεις μαθαίνουν ενικό-πληθυντικό αριθμό και ταξινομούν 

τα τρία γένη των ουσιαστικών παράγοντας γραπτό λόγο.  

Επιλέχθηκαν επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες παραγωγής προφορικού 

λόγου μέσα από το μουσικοκινητικό παιχνίδι: «Το γαϊτανάκι των ηπείρων και των 

χρωμάτων», όπου καλλιεργείται η διαλεκτική ικανότητα, η ομαδικότητα των παιδιών 

και πραγματοποιείται η αφομοίωση του νέου λεξιλογίου με παιγνιώδη τρόπο. Στη 

δραστηριότητα «Ο κύκλος των ποιητών», οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι ποιητές, 

γράφουν το δικό τους στίχο, τον αναγιγνώσκουν και τέλος ενώνοντας όλους τους 

στίχους συνθέτουν ένα ποίημα. Επιδίδονται δηλαδή σε μια σύνθετη δεξιότητα ως 

εξής: αφομοίωση νέου λεξιλογίου- καλλιέργεια προφορικού λόγου-ανάλυση-

σύνθεση-παραγωγή γραπτού λόγου. 

Επιλέχθηκαν επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες παραγωγής προφορικού 

λόγου μέσα από παιχνίδια, προσωπικές εμπειρίες και ενδιαφέροντα των μαθητών π.χ. 

«Μίλησε για έναν ποίημα ή τραγούδι της πατρίδας σου για τη γη, την ειρήνη, την 
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αγάπη» και από γλωσσικές, γραμματικές και συντακτικές δραστηριότητες, οι οποίες 

ανταποκρίνονται στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών με στόχο την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης γλώσσας. 

 

5.2.3. Υλοποίηση/εφαρμογής της 3ης ενότητας: Μαθαίνω ελληνικά 

τραγουδώντας «Αν όλα τα παιδιά της Γης» 

 

Στην τρίτη ενότητα, στο προστάδιο, πραγματοποιείται η ακρόαση του 

τραγουδιού «Αν όλα τα παιδιά της Γης» από παιδική ορχήστρα και από τον έλληνα 

ερμηνευτή Λουκιανό Κηλαηδόνη.  

Απαραίτητα υλικά cd’s, μαράκες, χαρτιά, χαρτόνια, η μπάλα του κόσμου και το 

αλεξίπτωτο της γης.  

Η εκπαιδευτικός συζητά για τις ερμηνείες που ακούστηκαν και οι μαθητές 

επιλέγουν την ερμηνεία από την παιδική ορχήστρα. Ακούν για δεύτερη φορά την 

εκτέλεση του τραγουδιού, προκειμένου να εξοικειωθούν με το ρυθμό και τη μελωδία. 

Οι μαθητές έρχονται σε ακουστική επαφή με τη γλώσσα-στόχο και συνδυάζεται 

αρμονικά η ακρόαση με την εκφορά του προφορικού λόγου.  

Αναφορικά με τις γλωσσικές/επικοινωνιακές δραστηριότητες οι μαθητές 

βελτιώνουν την αναγνωστική τους ικανότητα, μέσα από το τραγούδι εξασκούνται 

στην προφορά της ελληνικής γλώσσας και την εξοικείωση με τα φωνήματά της. 

Επιπλέον καλλιεργείται το αισθητικό κριτήριο, η ευγενής άμιλλα και ομαδικότητα. 

Στο κυρίως στάδιο η εκπαιδευτικός παροτρύνει αρχικά τους μαθητές να 

αναγνώσουν την αγαπημένη τους στροφή ή στίχο, να απαγγείλουν το ποίημα ατομικά 

ή ομαδικά με στόχο την  εξάσκηση της αναγνωστικής ικανότητας, την κατανόηση του 

επιτονισμού, το και το χρωματισμό της φωνής. Έπονται δραστηριότητες εκμάθησης 

του τραγουδιού και οι μαθητές διαβάζοντας το ποίημα χτυπούν ρυθμικά παλαμάκια ή 

εναλλακτικά χτυπούν παλαμάκια στη τονισμένη συλλαβή κάθε λέξης.  

Η εκπαιδευτικός προτείνει να παίξουν το μουσικοκινητικό παιχνίδι: « Το 

μουσικό τρένο της γης». Οι μαθητές διατάσσονται σε ευθεία, ό ένας πίσω από τον 

άλλο, γίνονται ένα τρένο και κινούνται στο χώρο απαγγέλλοντας το τραγούδι και 
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χτυπώντας ρυθμικά τα πόδια σε κάθε επιτονισμό της λέξης. Ακολούθως, ένας 

μαθητής δίνει το ρυθμό με μαράκες και οι υπόλοιποι αποδίδουν το ποίημα ρυθμικά. 

Έπειτα από αρκετές επαναλήψεις οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με το ρυθμό και 

αποδίδουν το τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της γης» ατομικά και ομαδικά.  

Επακολουθεί μουσικοκινητική δραστηριότητα, η οποία επειδή δεν υπάρχει 

προαύλιο θα πραγματοποιηθεί σε γειτονικό πάρκο. Χρησιμοποιείται ένα αλεξίπτωτο, 

κυκλικό πανί με τα χρώματα των ηπείρων, στο κέντρο του έχει άνοιγμα στο οποίο 

μπαίνει η γη (μαθητής/τρια). Τραγουδούν «Αν όλα τα παιδιά της γης», κινούνται 

κυκλικά στο χώρο και στο στίχο «ο κύκλος θα γινότανε πολύ –πολύ μεγάλος/κι 

ολόκληρη της γη μας θ’ αγκάλιαζε θαρρώ» αρχικά τεντώνουν τα χέρια, ανοίγοντας 

τον κύκλο και  στη συνέχεια κλείνουν τον κύκλο αγκαλιάζοντας τη γη. Επιτυγχάνεται 

καλλιέργεια προφορικού λόγου, διαπροσωπική επαφή, έκφραση συναισθημάτων και 

εμπέδωση του ρυθμού μέσα από την κινητική δραστηριοποίηση. 

Επιστρέφοντας στην τάξη ακολουθεί μουσικός διαγωνισμός «Καραόκε». Μετά 

από διάλογο εκπαιδευτικού και μαθητών επιλέγεται ο τρόπος και οι όροι του 

διαγωνισμού και ακολουθεί η διανομή ρόλων: Ο/η παρουσιαστής-στρια, οι 

τραγουδιστές συμμετέχοντες, η κριτική επιτροπή ή εναλλακτικά το κοινό. Ο 

διαγωνισμός τραγουδιού ξεκινά ανακοινώνοντας ο παρουσιαστής τους τραγουδιστές 

του διαγωνισμού, οι οποίοι κλήθηκαν να τραγουδήσουν την πρώτη στροφή του 

τραγουδιού «Αν όλα τα παιδιά της γης». Η κριτική επιτροπή βαθμολογεί τους 

τραγουδιστές και αναδεικνύει βάσει της βαθμολογικής κατάταξης το νικητή, ο οποίος 

δίνει στο τέλος συνέντευξη στον παρουσιαστή π.χ. Σου άρεσε που τραγούδησες στα 

ελληνικά; Γιατί επέλεξες αυτή τη στροφή; Είσαι χαρούμενος/η; Τραγουδάς και στο 

σπίτι σου ελληνικά; Μέσα από το μουσικό διαγωνισμό, τον τρόπο διεξαγωγής του, τη 

συνέντευξη συνδυάζονται η μουσικότητα, η μελωδία, η ενεργή εμπλοκή του μαθητή 

στη μαθησιακή διδασκαλία, η καλλιέργεια προφορικού λόγου και δημιουργικής 

έκφρασης. Επιπρόσθετα αναπτύσσονται λεκτικές, επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς 

αυτοσυστήνονται, οργανώνουν το διαγωνισμό και βρίσκονται σε συνεχή διάλογο. 

Στο μεταστάδιο επιδιώκεται η δημιουργικής έκφρασης  και ψυχαγωγία των 

μαθητών/τριών. Αρχικά οι μαθητές παροτρύνονται να μιλήσουν για τις εντυπώσεις 



 

76 

 

τους από τις δραστηριότητες του προηγούμενου σταδίου (καραόκε, μουσικοκινητική 

δραστηριότητα, χορός) και για τα συναισθήματα που τους προκαλεί το τραγούδι.  

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές την ‘μπάλα του κόσμου’, η 

οποία είναι επικαλυμμένη με άσπρα χαρτιά, παροτρύνει κάθε μαθητή να ζωγραφίσει 

μια εικόνα από το ποίημα και να την περιγράψει. Όταν ζωγραφίσει και ο τελευταίος 

μαθητής η μπάλα του κόσμου είναι έτοιμη για ν’ αρχίσει το ταξίδι της και να 

χρησιμοποιηθεί δημιουργικά σε επόμενη ενότητα.. Η μπάλα του κόσμου έχει «φωνή» 

και η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να συνθέσουν τις εικόνες και να 

γράψουν ένα ποίημα για την μπάλα τους. 

 Σε εναλλακτική δραστηριότητα οι μαθητές κλήθηκαν να ζωγραφίσουν εικόνες 

του ποιήματος και να δώσουν έναν δικό τους τίτλο, τον οποίο αναγράφουν δίπλα ή 

πάνω από τη ζωγραφιά.. Οι μαθητές/τριες ανακαλούν την προϋπάρχουσα γνώση και 

την μετατρέπουν σε τέχνη και επιτυγχάνεται  μ’ αυτόν τον τρόπο η σύνδεση της 

εικόνας με το γλωσσικό σημείο, το σημαίνον με το σημαινόμενο και η δημιουργική 

χρήση του ποιήματος σε εικαστικό επίπεδο. Η εκπαιδευτικός με τις ανάλογες 

ερωτήσεις επιδιώκει να εκμαιευτούν από τους/τις μαθητές/τριες οι απαντήσεις και να 

ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον τους. Εστιάζουν την προσοχή τους, ζωγραφίζουν την 

εικόνα που επιθυμούν και μεταδίδουν το δικό τους μήνυμα. Κάθε μαθητής 

παρουσιάζει και μιλά για το έργο του. 

 

 

5.2.4. Υλοποίηση/εφαρμογής της 4
ης

 ενότητας: Παίζω με το ποίημα «Αν 

όλα τα παιδιά της Γης» 

 

Στην τέταρτη ενότητα, στο προστάδιο, η εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά εάν 

θέλουν να γίνουν μικροί ηθοποιοί και να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων με θέμα 

εμπνευσμένο από το ποίημα. Οι διάλογοι γράφτηκαν από την εκπαιδευτικό, 

χρησιμοποιήθηκε λεξιλόγιο από τις προηγούμενες σχετικές ενότητες με στόχο τη 

μέγιστη δυνατή αφομοίωση και εμπέδωση της γνώσης και της γλώσσας στόχου. 

Μετά από συζήτηση διανέμονται οι ρόλοι, οι εκτυπωμένοι διάλογοι και επιλέγονται 



 

77 

 

τα σκηνικά κουστούμια. Οι μαθητές είναι εννέα (9) και καθένας αναλαμβάνει και 

έναν ρόλο: αφηγητής, γη, Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική, Αυστραλία, ειρήνη και 

ενορχηστρωτής. 

Περιγραφικά σ’ αυτό το στάδιο δημιουργείται το πλαίσιο για το παιχνίδι ρόλων 

που θ’ ακολουθήσει, οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις για τα σκηνικά κουστούμια, 

τη θέση τους στο χώρο, τη σειρά και τη μουσική υπόκρουση.  

Οι μαθησιακοί στόχοι σχετικά με τις γλωσσικές/επικοινωνιακές δραστηριότητες 

συνοψίζονται στη καλλιέργεια της αναγνωστικής τους ικανότητας και στην εξάσκηση 

της προφορικής ικανότητας στη γλώσσα στόχο καθώς διαβάζουν ρόλους, μαθαίνουν 

ρόλους και επικοινωνούν μεταξύ τους.  

Οι μαθησιακοί στόχοι αναφορικά με τις γνωστικές δεξιότητες είναι να 

αφομοιώσουν και να κατανοήσουν διαπολιτισμικά μηνύματα τους ποιήματος, τα 

οποία δύνανται να αποτελέσουν υλικό για μια μελλοντική θεατρική παράσταση που 

θα φέρει κοντά πολίτες και λαούς.  

Οι στόχοι υπό το πρίσμα των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι να μάθουν να 

συνεργάζονται ομαδικά, να αναπτύξουν συλλογικότητα, να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν τη λειτουργία της ομάδας και την καθοριστική συμβολή της στη 

διεκπεραίωση των εκάστοτε δραστηριοτήτων και ειδικότερα σ’ αυτήν την παρέμβαση 

μέσα από το παιχνίδι ρόλων ν’ αναπτύξουν πολυπολιτισμική συνείδηση.  

  Απαραίτητα υλικά για την πειραματική διδασκαλία είναι: cd’s, στεφάνι με 

λουλούδια, καρτέλες, η μπάλα του κόσμου, κορδέλες, υφάσματα στα χρώματα των 

ηπείρων. Τα σκηνικά κουστούμια είναι ενδεικτικά, οι μαθητές μπορούν να 

αυτοσχεδιάσουν π.χ. να βαφούν και κάθε ήπειρος να απεικονίζει πολίτες της, ή να 

φορέσουν αντίστοιχες ενδυμασίες, ή να τις κατασκευάσουν με διάφορα γκοφρέ 

χαρτιά. Κατά τη διάρκεια εικαστικών κατασκευών καλλιεργείται η εκμάθηση της ΞΓ, 

καθώς περιγράφονται οι διαδικασίες, ακολουθούνται οδηγίες και οι μαθητές 

εξοικειώνονται με τη λειτουργική χρήση της, χρησιμοποιώντας ευθύ λόγο της 

καθημερινότητας τον οποίο εμπλουτίζουν με νέα φρασεολογία. 

Στο κυρίως στάδιο οι μαθητές κλήθηκαν να διαβάσουν τους διαλόγους, 

απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις της εκπαιδευτικού, εντοπίζουν και επισημαίνουν 

μηνύματα των διαλόγων που συσχετίζονται με το ποίημα. Το παιχνίδι ρόλων ξεκινά 
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με τη Γη (κουλουριασμένη κάτω στο πάτωμα κρατώντας την μπάλα του κόσμου), η 

οποία ακούγοντας τη μουσική του τραγουδιού «Αν όλα τα παιδιά της Γης» σηκώνεται 

με αργές κινήσεις, ανοίγοντας τα χέρια αρχικά σχηματίζει μια σφαίρα και κατόπιν 

διατείνοντας την μπάλα  απαγγέλει την 1
η
 στροφή του τραγουδιού. Αυτοσυστήνεται 

και κυλά την μπάλα του κόσμου στην πρώτη κόρη της, την Ευρώπη. 

Η Ευρώπη αυτοσυστήνεται, απλώνοντας το χέρι κυλά την μπάλα στην Ασία και 

η διαδικασία επαναλαμβάνεται ωσότου κυλήσει η μπάλα του κόσμου στην 

Αυστραλία, την τελευταία ήπειρο/κόρη με την οποία σχηματίζεται ο κύκλος της γης. 

Οι ήπειροι εκτελούν κινήσεις και χρωματίζουν τη φωνή τους ανάλογα με τα 

συμφραζόμενα. Μόλις σχηματιστεί ο κύκλος, οι ηθοποιοί χορεύοντας κυκλικά 

τραγουδούν «Αν όλα τα παιδιά της Γης», και ανοιγοκλείνοντας τον κύκλο 

αγκαλιάζουν τη Γη όπου αναφέρεται στους στίχους. Με κεφαλαιόγραμμα, 

καρφιτσωμένο στην πλάτη τους, διατάσσονται σε ευθεία, σχηματίζουν τη λέξη 

ΕΙΡΗΝΗ και γίνονται πάλι κύκλος, στον οποίο μπαίνει η στεφανωμένη ΕΙΡΗΝΗ 

κρατώντας λευκά λουλούδια. Η ΕΙΡΗΝΗ προσφέρει ένα λουλούδι σε κάθε ήπειρο και 

όλοι μαζί αγκαλιάζουν τη Γη. Η παράσταση τελειώνει με τις φράσεις: «Αγαπάμε τη 

Γη, Αγαπάμε τα Βαλκάνια, Θέλουμε ΕΙΡΗΝΗ» ενώ ακούγονται μουσικά κομμάτια 

των Βαλκανίων και των ηπείρων.  

Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, αναπτύσσεται και καλλιεργείται η αφήγηση, η 

λεκτική επικοινωνία, η εκφραστική κίνηση, ο χορός και το τραγούδι. Η τέχνη 

απελευθερώνει, δημιουργεί, ψυχαγωγεί και ενώνει τους λαούς. 

Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι ρόλων η εκπαιδευτικός ευχαριστεί τους/τις 

μαθητές/τριες για τη συμμετοχή τους και πραγματοποιείται η ομαλή μετάβαση στο 

μεταστάδιο. Με σχετικές ερωτήσεις επιχειρεί να εκμαιεύσει τις εντυπώσεις τους πχ. 

Σας άρεσε το παιχνίδι; Γιατί επέλεξες το ρόλο σου; Θα ήθελες να το παρουσιάσεις σε 

μια γιορτή; Ακολούθως συζητούν για τα συναισθήματα που ένιωσαν υποδυόμενοι 

ρόλους και παροτρύνονται να εκφράσουν τις σκέψεις τους για πιθανά θεατρικά 

δρώμενα μεταξύ των δυο λαών. 
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5.2.5.  Υλοποίηση/εφαρμογής της 5
ης

 ενότητας: «Η ποδηλάτισσα» 

 

Στην πέμπτη πειραματική παρέμβαση οι μαθητές θα διδαχθούν το μελοποιημένο 

ποίημα «Η Ποδηλάτισσα» σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη και μουσική Μιχάλη 

Τρανουδάκη. Είναι ένα ποίημα πλημμυρισμένο από εικόνες που διεγείρει και 

ενεργοποιεί τη φαντασία των μαθητών για την αναζήτηση του συμβολισμού.  

Ο τίτλος του ποιήματος «Η ποδηλάτισσα» ενδείκνυται για αναφορά στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς και στα σχήματα και το ταξίδι της ποδηλάτισσας γίνεται ταξίδι 

των μαθητών στο χώρο και στο χρόνο.  

Όσον αφορά τις γνωστικές ικανότητες καλλιεργούν τη δεξιότητα της σύνθεσης 

μέσα από την αναδιήγηση του ποιήματος, την αντίληψη πως κάθε λέξη μπορεί να 

αποδοθεί με ποικίλες σημασίες, να ενωθεί με άλλη λέξη και να σχηματιστεί σύνθετη 

λέξη, της αντιστοίχισης μέσα από πιο σύνθετες δραστηριότητες. Ενεργοποιοείται η 

φαντασία, η κριτική σκέψη και αναπτύσσονται τεχνικές δημιουργικής γραφής. 

Αναπτύσσονται γλωσσικές/ επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς μαθαίνουν να 

χαιρετούν ανάλογα με τη χρονική περίσταση, αφομοιώνουν αντίθετες έννοιες και 

καταστάσεις, διδάσκονται παροντικούς και παρελθοντικούς χρόνους. Αφομοιώνουν 

το νέο λεξιλόγιο με παιγνιώδη τρόπο, αβίαστα γράφουν στίχους ομοιοκατάληκτους, 

πολλές φορές και κωμικούς και μέσα από βιωματικές καταστάσεις ωθούνται στην 

κατάκτηση της γλώσσας-στόχου.  

Στο πλαίσιο της πειραματικής παρέμβασης ποικίλα γνωστικά πεδία 

αλληλοσυμπληρώνονται: α) η γλώσσα μέσα από την ποίηση, β) τα μαθηματικά  μέσα 

από την αντιστοίχιση και απαρίθμηση γ) η γεωγραφία μέσα από το ταξίδι με τα μέσα 

μεταφοράς ανά την υφήλιο δ) η μουσική μέσα από την ακρόαση και εκμάθηση του 

μελοποιημένου ποιήματος ε) η αισθητική αγωγή μέσα από τη ζωγραφική και τις 

κατασκευές και το παιχνίδι ρόλων.  

Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες ενισχύεται η κοινωνική αλληλεπίδραση 

και οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα μέσα από την υλοποίηση δράσεων 

σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες ενισχύουν 

την αντιληπτική ικανότητα τους, ανταποκρινόμενοι σε οπτικά και ηχητικά 

ερεθίσματα και βελτιώνουν τη λεπτή κινητικότητα και την εκφραστική τους κίνηση. 
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Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, cd’s, η 

υδρόγειος σφαίρα, ποδήλατο, στεφάνια, πανέρι, χειροκίνητο κουδούνι, καλάθι, τα 

φύλλα δραστηριοτήτων και το φύλλο με τους απλοποιημένους διαλόγους για το 

παιχνίδι ρόλων. 

Κατά το προστάδιο οι μαθητές ακούνε το τραγούδι «Η ποδηλάτισσα» από cd 

και παράλληλα γίνεται η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου, στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή μέσω του power point. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός αναγιγνώσκει το 

ποίημα και επιτυγχάνεται η ακουστική επαφή με τη γλώσσα-στόχο που θα συντελέσει 

στην εκφορά του προφορικού λόγου. Η εκπαιδευτικός εστιάζει στον τίτλο του 

ποιήματος και το συγγραφέα και μέσα από ερωτήσεις επιδιώκει να ενεργοποιήσει την 

προϋπάρχουσα γνώση, καθώς οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλέσουν γνώσεις από την 

πρώτη διδακτική παρέμβαση και να μιλήσουν για τον Οδυσσέα Ελύτη. Η ανάκληση 

της γνώσης οδηγεί στην επικοινωνιακή γλωσσική δεξιότητα και την κριτική σκέψη.  

Στο κυρίως στάδιο αρχικά παρουσιάζονται εικόνες που αντιστοιχίζονται σε 

πλαισιωμένες λέξεις και εμπεριέχονται τους στίχους του ποιήματος. Ακολουθεί η 

προφορά των λέξεων, ατομικά ή ομαδικά και η ανάλυση των στίχων μέσα από την 

κατανόηση των λέξεων και των συμφραζομένων πχ. η λέξη δρόμος θα 

χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως με τροπικά και τοπικά επιρρήματα και με ρήματα σε 

παροντικό και παρελθοντικό χρόνο π.χ. περπατώ-περπάτησα για να κατανοήσουν τη 

χρήση του Ενεστώτα και του Αορίστου (μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα ρήματα σε 

παροντικούς και παρελθοντικούς χρόνους, κατανόηση και χρήση των τοπικών και 

τροπικών επιρρημάτων). Υποβλήθηκαν προφορικές ερωτήσεις κατανόησης της 

προβολής π.χ. Που κάνουμε μάθημα μέσα ή έξω από την τάξη; Ποιος συμμαθητής 

βρίσκεται πλάι σας ή δίπλα, ποιος κάθεται κοντά σας; Περιγράφονται αντικείμενα 

μέσα και έξω από το χώρο, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργική 

χρήση της γλώσσας και να επαναλάβουν γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. 

Η εκπαιδευτικός διαβάζει την 1
η
 στροφή και καλεί τους μαθητές να 

περιγράψουν την εικόνα. Στη συνέχεια υποβάλλει ερωτήσεις που ωθούν τους μαθητές 

στην κατανόηση του ποιήματος π.χ.  Που νομίζετε ότι ζει ο ποιητής; Τι βλέπει κάθε 

μέρα από το παράθυρό του; Νομίζετε ότι του αρέσουν οι εικόνες που βλέπει; Είναι 

ακουστικές εικόνες; Εσείς τι βλέπετε από το σπίτι σας; Περιγράψτε μια εικόνα που σας 
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αρέσει. Γενικότερα επιδιώκεται η συνδυαστική χρήση της περιγραφικής ικανότητας, 

της οπτικοακουστικής αντίληψης και της ενεργοποίησης της φαντασίας. 

Επιλέχθηκε η περιγραφή δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της μέρας και της 

νύχτας μέσα από τις οποίες υποδηλώνονται όχι μόνο αντίθετες λέξεις αλλά και 

καταστάσεις π.χ. ξυπνάω/κοιμάμαι, τι κάνω την ημέρα; Την ημέρα ξυπνάω, παίζω, 

πηγαίνω στο σχολείο. Τι κάνω τη νύχτα ή το βράδυ;  Το βράδυ βλέπω τον ουρανό, 

ακούω παραμύθια, κοιμάμαι. Ακολούθως μαθαίνουν να χαιρετούν προσδιορίζοντας 

την ώρα μέσα στο εικοσιτετράωρο. Η βιωματική μάθηση αντίθετων εννοιών μέσα 

από την περιγραφή καθημερινών δραστηριοτήτων ωθεί τους μαθητές στην 

κατανόηση της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας-στόχου και επαναλαμβάνονται 

ρηματικοί χρόνοι και αντίθετες λέξεις. 

Κατά τη διάρκεια της προβολής της διαφάνειας: «Μαθαίνω τα φρούτα» η 

εκπαιδευτικός αυτοσχεδίασε και ακολούθησε γλωσσικό παιχνίδι. Οι μαθητές 

επιλέγουν ένα φρούτο της αρεσκείας τους, το περιγράφουν και καλούν ένα άλλο 

φρούτο για να αναμιχθούν και να γίνουν χυμός π.χ. Είμαι το λεμόνι, έχω χρώμα 

κίτρινο, είμαι ξινό και ρωτώ το πορτοκάλι (άλλος μαθητής) « θέλεις να ενωθούμε και 

να γίνουμε χυμός»; Ακολούθως ονοματίζουν το χυμό: πορτοκαλολεμόνι ή 

λεμονοπορτοκάλι, πορτοκαλολεμονιά ή λεμονοπορτοκαλιά. Με αυτόν τον τρόπο 

διατηρείται το έντονο το ενδιαφέρον των μαθητών για τη διδακτική παρέμβαση και 

μετατρέπουν τη γνώση σε προφορικό λόγο. Η εκπαιδευτικός παρότρυνε τους 

μαθητές να αυτοσχεδιάσουν χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες λέξεις π.χ. λεμόνι 

κίτρινο, ξινό/ πορτοκαλί πορτοκάλι γευστικό ή κυκλικό και να τους γράψουν στο 

σημειωματάριό τους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εκμάθηση σύνθετων 

λέξεων, καλλιεργείται η διαλεκτική και περιγραφική ικανότητα. Σε εναλλακτική 

δραστηριότητα έχοντας ως οπτικό ερέθισμα διάσπαρτα φρούτα στην τάξη οι μαθητές 

κλήθηκαν να ζωγραφίσουν μια εικόνα με θεματολογία τα φρούτα.  

Η εκπαιδευτικός προφέρει και με παραστατικό τρόπο τονίζει τον τρόπο χρήσης 

των λέξεων στους στίχους του ποιήματος, μέσα σε προτάσεις, καθώς επίσης και σε 

φράσεις που αναδεικνύουν τις εκάστοτε έννοιες. Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές 

να εντοπίσουν και να ονοματίσουν τα μέρη του ποδηλάτου σύμφωνα με τις 

προβαλλόμενες λέξεις και να απαντήσουν στις ερωτήσεις : Τι σχήμα είναι η ρόδα; 
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Πόσες είναι οι ρόδες του ποδηλάτου; Οι απαντήσεις των μαθητών επιτρέπουν την 

ομαλή εισαγωγή στα σχήματα: τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος και ορθογώνιο και οι 

μαθητές καλούνται να εντοπίσουν σχήματα μέσα στο χώρο. Π.χ. Τι σχήμα είναι το 

θρανίο, η τάξη, το βιβλίο, η σκεπή στο απέναντι κτίριο; Με αφορμή το ποδήλατο 

γίνεται αναφορά στα μέσα μεταφοράς και σύγκριση των μέσων στα παλιά και στα 

νεότερα χρόνια. Μετά από την ανάγνωση και κατανόηση του λεξιλογίου οι μαθητές 

περιγράφουν τις ανάγκες για ένα ταξίδι στα βαλκάνια ή σε κάποια άλλη ήπειρο π.χ. 

Τι χρειαζόμαστε για ένα ταξίδι; Με ποια μέσα μπορούμε να ταξιδέψουμε σε όλη τη 

γη; Ποιο μέσο χρησιμοποίησες σε ταξίδια; Επιλέχθηκαν λεκτικές επικοινωνιακές 

πράξεις ανάπτυξης και αφομοίωσης του νέου λεξιλογίου. 

Η προβολή εικόνων που σχετίζονται με  καθημερινές ή άλλες δραστηριότητες 

συντελεί στην εκμάθηση και κατανόηση ρημάτων π.χ. μαζεύω τα ρούχα, η μέλισσα 

μαζεύει μέλι, Τι μαζεύει το κορίτσι; Υποβλήθηκαν προφορικές ερωτήσεις 

κατανόησης της προβολής π.χ. Ποιος μάζεψε τα φρούτα, τα ρούχα της ποδηλάτισσας; 

Που τα βρήκε ο ποιητής; Που πήγε η ποδηλάτισσα; Στη συνέχεια οι μαθητές 

παροτρύνθηκαν να αφηγηθούν στην ελληνική γλώσσα το ταξίδι ή τον προορισμό της 

ποδηλάτισσας με οδηγό τη φαντασία τους. Η αφηγηματική ικανότητα αναπτύσσεται 

αβίαστα και οδηγεί στη δημιουργική χρήση της Γ2/ΞΓ. 

Στο μεταστάδιο επιδιώκεται η κατανόηση του ποιήματος μέσα από 

δραστηριότητες εμπέδωσης του λεξιλογίου και του περιεχομένου, από προσωπικές 

εμπειρίες και από τη δημιουργική έκφραση των μαθητών/τριών. Η εκπαιδευτικός 

καλεί τους μαθητές να αναγνώσουν το ποίημα ατομικά  με στόχο την εξάσκηση της 

αναγνωστικής ικανότητας και του επιτονισμού. Παράλληλα η αλλαγή στο 

χρωματισμό της φωνής και η συναισθηματική φόρτιση υποδηλώνει την κατανόηση 

του ποιήματος.  

Στα φύλλα εργασίας (βλ. παράρτημα) επιλέχθηκαν δραστηριότητες γραπτού 

λόγου π.χ. συμπληρώνουν τα κενά στους στίχους του ποιήματος με λέξεις που 

επιλέγουν από προτεινόμενο λεξιλόγιο, όπως και στα προηγούμενα διδακτικά πλάνα, 

βιωματική μάθηση του ποιήματος και αποφυγή της στείρας αποστήθισης. 

Επιλέχθηκαν επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου 

(παιχνίδι ρόλων, συνέντευξη, καλλιέργεια προφορικού λόγου μέσα από προσωπικές 
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εμπειρίες και ενδιαφέροντα των μαθητών) και γραπτού λόγου μέσα από γλωσσικές, 

γραμματικές και συντακτικές δραστηριότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται στο 

γλωσσικό υπόβαθρο των διδασκόμενων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δραστηριότητες 

λεκτικές, γραφικές και κινητικές κλιμακωτής δυσκολίας πχ. στη δραστηριότητα 

«Παίζω και μαθαίνω τα χρώματα και τα σχήματα» οι μαθητές χωρίζονται σε δυο 

ομάδες, εκ των οποίων η 1
η
 συμπληρώνει, καταγράφει τα σχήματα και τα χρώματα 

που απαρτίζουν τη Σχηματούλα. Στη 2
η 

ομάδα δύο μαθητές επιλέγουν τα σωστά 

σχήματα για να φτιάξουν τη Σχηματούλα, ένας τρίτος μαθητής περιγράφει τη 

διαδικασία και ο τέταρτος την αποδίδει γραπτά.  

Σε δραστηριότητα με ζεύγη αντίθετων λέξεων οι μαθητές αρχικά πρέπει να 

συμπληρώσουν την αντίθετη λέξη στο σωστό πλαίσιο, στη συνέχεια αυξάνεται ο 

βαθμός δυσκολίας της δραστηριότητας καθώς δίνεται μια λέξη και πρέπει να 

συμπληρώσουν την αντίθετη, ανακαλώντας προϋπάρχουσες γνώσεις και χωρίς να την 

επιλέγουν από λίστα. Η διάταξη των εικόνων και των πλαισίων σε τρίγωνο και 

τετράγωνο σχηματίζουν ένα νοητό σπίτι, και η εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές εάν 

δύνανται να εντοπίσουν τα σχήματα. Η αφομοίωση του νέου λεξιλογίου 

πραγματοποιείται μέσα από την ανάκληση της γνώσης, την επανάληψη γραμματικών 

φαινομένων, την ενεργοποίηση της φαντασίας και την κριτική επεξεργασία των 

δεδομένων. 

Στη συνέχεια ακολούθησε συνέντευξη, η δασκάλα κουκουβάγια γίνεται 

δημοσιογράφος και υποβάλλει ερωτήσεις στους μαθητές σχετικές με την εκμάθηση 

της γλώσσας και τη γλωσσομάθειά τους.  Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές 

να πάρουν τη θέση της κουκουβάγιας, να γίνουν οι ίδιοι δημοσιογράφοι και να 

υποβάλουν ερωτήσεις προς τους συμμαθητές τους. Στο παιχνίδι συμμετέχει και η 

εκπαιδευτικός ώστε με την αντιστροφή των ρόλων οι μαθητές να νιώσουν πιο άνετα 

και να αποβάλλουν το γλωσσικό άγχος. Μετά τη συνέντευξη καταγράφονται οι 

απαντήσεις και απαριθμούνται. Η ενεργή εμπλοκή του μαθητή στη διδασκαλία οδηγεί 

αβίαστα στην λειτουργική χρήση της ΞΓ, στη διαλογική συζήτηση και την παραγωγή 

γραπτού λόγου. 

Τελειώνοντας η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να διαλέξουν λέξεις 

και εικόνες και να γράψουν μια μικρή ιστορία για την ποδηλάτισσα. Η απόδοση του 
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ποιήματος σε πεζό μέσα από την ενεργοποίηση της φαντασίας των μαθητών 

συμβάλλει στη δημιουργική χρήση του λεξιλογίου της Γ2, στην παραγωγή γραπτού 

λόγου σε μορφή κειμένου με κριτήριο τη θεματολογία και τη νοηματική ακολουθία.  

 

5.2.6. Υλοποίηση/εφαρμογής της 6
ης

 ενότητας: Μαθαίνω ελληνικά 

τραγουδώντας «Η ποδηλάτισσα» 

 

Στην έκτη ενότητα, στο προστάδιο, οι μαθητές ακροώνται την ερμηνεία του 

τραγουδιού «Η ποδηλάτισσα» από την ερμηνεύτρια Αφροδίτη Μάνου σε μουσική 

Μιχάλη Τρανουδάκη. Τα απαραίτητα υλικά  είναι cd’s και μαράκες.  

Σχετικά με τις γλωσσικές/επικοινωνιακές δραστηριότητες οι μαθητές μέσα από 

το τραγούδι εξασκούνται στην προφορά της ελληνικής γλώσσας και στον επιτονισμό. 

Αναφορικά με τις γνωστικές δεξιότητες εξοικειώνονται με τη μελοποιημένη ποίηση 

και τα μουσικά ακούσματα μιας άλλης χώρας. Τραγουδώντας στη Γ2 βελτιώνουν την 

προφορά τους, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και η διαπολιτισμικότητα. Κατά τη 

διάρκεια τη διδακτικής παρέμβασης δρουν σε ομάδες και αντιλαμβάνονται τη 

σημασία της αλληλεπίδρασης τόσο σε προσωπικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο.  

Η εκπαιδευτικός μετά την ακρόαση υποβάλλει στους μαθητές ερωτήσεις 

σχετικά με τη μελωδία του τραγουδιού και τα συναισθήματα που προκαλούνται από 

την ερμηνεία. Οι μαθητές σχολιάζουν τους στίχους, εάν είναι χαρούμενο ή λυπητερό 

τραγούδι, το ρυθμό και από τις απαντήσεις εκμαιεύονται σχετικές πληροφορίες για 

την κατανόηση του ποιήματος. Το τραγούδι έχει πολύ όμορφη μελωδία και μουσική, 

η οποία έρχεται σε αντίθεση με τους στίχους, συνεπώς μελωδία και περιεχόμενο 

ενδείκνυνται  για να προβούν οι μαθητές σε συσχετίσεις και παραλληλισμούς. 

Στη συνέχεια στο κυρίως στάδιο καλούνται να αποδώσουν το ρυθμό κινούμενοι 

στο χώρο, ανάλογα με τα συναισθήματα που νιώθουν, με τη συνοδεία μόνο μουσικής 

ενορχήστρωσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ρυθμική προσέγγιση του 

μελοποιημένου ποιήματος, σε μουσικοκινητικό περιβάλλον όπου μετέχουν ενεργά 

και δημιουργικά. Χωρίζονται σε δύο ομάδες, όταν η πρώτη διαβάζει το ποίημα, η 

δεύτερη χτυπά ρυθμικά παλαμάκια και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με αντιστροφή 
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των ρόλων και στη συνέχεια επιλέγουν στροφές και όταν τραγουδά η μία ομάδα, η 

άλλη συνοδεύει ρυθμικά με μαράκες. 

Στο μεταστάδιο κλήθηκαν να αποδώσουν ερμηνευτικά ένα δίστιχο του 

τραγουδιού στη μητρική τους γλώσσα και επακολουθεί συζήτηση για τις εντυπώσεις 

τους από τη διδακτική παρέμβαση. 

 

5.2.7. Υλοποίηση/εφαρμογής της 7
ης

 ενότητας: Παίζω με το ποίημα «Η 

ποδηλάτισσα» 

 

Στην έβδομη ενότητα, στο προστάδιο, η εκπαιδευτικός με αφορμή τη 

δραστηριότητα προηγούμενης ενότητας «Διαλέγω λέξεις και εικόνες και γράφω μια 

μικρή ιστορία για την ποδηλάτισσα», ζητά από τους μαθητές/τριες να αναγνώσουν τα 

κείμενα που έγραψαν. Κατόπιν ρωτά τους μαθητές, εάν θέλουν να παίξουν ένα 

παιχνίδι ρόλων, με θέμα εμπνευσμένο από τα κείμενα που συνέγραψαν. Οι μαθητές 

μετά από την ανάγνωση όλων των γραπτών κειμένων κλήθηκαν να επιλέξουν και να 

απομονώσουν τις προτάσεις που τους άρεσαν περισσότερο. Στη συνέχεια ενώνουν τις 

προτάσεις και συνθέτουν το τελικό κείμενο που πραγματεύεται την ιστορία της 

ποδηλάτισσας.  

Οι μαθησιακοί στόχοι α) αναφορικά με τις γλωσσικές/επικοινωνιακές 

δραστηριότητες συνοψίζονται στη καλλιέργεια της αναγνωστικής τους ικανότητας 

και στην εξάσκηση της προφορικής ικανότητας στη γλώσσα-στόχο μέσα από λεκτική 

αλληλεπίδραση β) οι γνωστικές δεξιότητες εντοπίζονται στην κατανόηση της έννοιας 

του συμβολισμού και της μεταφοράς μέσα στο ποίημα και της αποδόμησης ενός 

κειμένου, χρησιμοποιώντας δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης και γ) στο πλαίσιο 

των κοινωνικών δεξιοτήτων μαθαίνουν πως εξατομικευμένες δραστηριότητες 

μπορούν να συνδυαστούν και να συνθέσουν ένα συλλογικό έργο, συνεργάζονται και 

αντιλαμβάνονται το πνεύμα της συλλογικότητας. 

Στο προστάδιο οι μαθητές διανέμουν τους ρόλους, ανταλλάσσουν απόψεις για τα 

σκηνικά, τη σκηνική παρουσία, τη σειρά των διαλόγων, τη μουσική υπόκρουση τα 

ηχητικά εφέ και δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο για το παιχνίδι ρόλων που θα 
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ακολουθήσει. Χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, η μία ζωγράφισε τα σκηνικά και η άλλη 

ομάδα ετοίμασε τους ρόλους. Οι διάλογοι γράφτηκαν από τους μαθητές, 

χρησιμοποιήθηκε λεξιλόγιο από τις προηγούμενη σχετική ενότητα και ιδιαίτερη 

σημασία έχει το γεγονός ότι οι ρόλοι προέκυψαν από τη συλλογική επεξεργασία των 

κειμένων που συνέγραψαν οι ίδιοι οι μαθητές. 

Οι μαθητές είναι εννέα (9) και καθένας αναλαμβάνει και έναν ρόλο: αφηγητής, 

Η ποδηλάτισσα, το κοριτσάκι, ο ήλιος, τα κύματα, ο αέρας κ.λ.π. Απαραίτητα υλικά 

για την πειραματική διδασκαλία είναι cd’s, ποδήλατο, γαλάζιο πανί, λογοτεχνικά 

βιβλία, καρέκλα, μαράκες, χάρτινα αστέρια. Οι μαθητές ζωγραφίζουν τα σκηνικά σε 

χαρτί μέτρου, αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν, συνομιλούν και περιγράφουν τις 

διαδικασίες. Ειδικότερα χρησιμοποιούν σύντομες περιγραφικές και επικοινωνιακές 

φράσεις και εξοικειώνονται με τη λειτουργική χρήση της ελληνικής γλώσσας.  

  Στο κυρίως στάδιο οι μαθητές διαβάζουν τους διαλόγους και προβαίνουν σε 

συσχετίσεις και παραλληλισμούς, εντοπίζοντας τις διαφορές ποιητικού και πεζού 

λόγου. Στο παιχνίδι ρόλων η αφήγηση, οι διάλογοι, η παραστατικότητα, η 

εκφραστική κίνηση, και το τραγούδι συνδυάζονται αρμονικά και πέρα από την 

ψυχαγωγία επιτυγχάνεται βιωματική εκμάθηση της Γ2/ΞΓ μέσα από την τέχνη.  

Στο μεταστάδιο η εκπαιδευτικός επιβραβεύει τους/τις μαθητές/τριες, συζητούν 

τις εντυπώσεις και καλεί τους μαθητές να αποτυπώσουν με χρώματα τα 

συναισθήματα που βίωσαν κατά την παρεμβατική διαδικασία.. 

 

5.2.8. Υλοποίηση/εφαρμογής της 8
ης

 ενότητας: «Τα τζιτζίκια» 

 

Το ποίημα «Τα τζιτζίκια» σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη αποτελεί την 8
η
  

πειραματική παρέμβαση. Είναι ένα ποίημα πλημμυρισμένο με εικόνες από τις 

ομορφιές των ελληνικών νησιών, έκδηλη την αγάπη του ποιητή για το Αιγαίο 

πέλαγος και έντονο το στοιχείο του λυρισμού και του συμβολισμού.  

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, cd’s, 

χάρτης της Ελλάδας, χαρτόνια σελιδοδείκτες, τα φύλλα δραστηριοτήτων και το 

φύλλο με τους απλοποιημένους διαλόγους για το θεατρικό παιχνίδι.  
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Οι μαθητές/τριες όσον αφορά α) τις γλωσσικές/ επικοινωνιακές δεξιότητες 

μαθαίνουν νέο λεξιλόγιο, να ονοματίζουν τοπωνύμια στη γλώσσα στόχο, να 

χαιρετούν ανάλογα με την περίσταση και αναγιγνώσκουν ρίμες στην ΞΓ εξασκώντας 

τον προφορικό λόγο, β) στις γνωστικές δεξιότητες επιδιώκεται να καλλιεργήσουν τη 

δεξιότητα της αντιστοίχισης μέσα από πιο σύνθετες δραστηριότητες, να 

κατανοήσουν την άρνηση και την κατάφαση, να μελετούν και να περιγράφουν ένα 

γεωγραφικό χάρτη στην ελληνική γλώσσα και γ) αναπτύσσοντας ομαδικό πνεύμα 

μέσα από δεξιότητες συνεργασίας ενισχύουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Στο πλαίσιο της πειραματικής παρέμβασης γνωστικά πεδία όπως α) η γλώσσα, 

β) η γεωγραφία μέσα από το ταξίδι στα ελληνικά νησιά δ) η μουσική και το τραγούδι 

ε) η αισθητική αγωγή μέσα από τη ζωγραφική και τις κατασκευές και το παιχνίδι 

ρόλων, αλληλένδετα και αρμονικά θα οδηγήσουν στην εκμάθησης της ΞΓ μέσα από 

το ποιητικό ταξίδι του Ελύτη στο Αιγαίο πέλαγος. 

Κατά το προστάδιο οι μαθητές ακούνε το τραγούδι «Τα τζιτζίκια» από cd και 

παράλληλα γίνεται η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

μέσω του power point. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να 

διαβάσουν τον τίτλο του ποιήματος και το ονοματεπώνυμο του ποιητή. Ο τίτλος του 

ποιήματος «Τα τζιτζίκια» παραπέμπει σε αναφορά στα έντομα, η εκπαιδευτικός 

επιδεικνύει παραμύθια όπως ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας και αναφέρει λίγα λόγια 

παρμένα από τη λαϊκή μας παράδοση, για τον εργατικό Μέρμηγκα και το μουσικό 

Τζίτζικα. 

 Ακολούθως υποβάλλει σχετικές ερωτήσεις π.χ. ποια εποχή τραγουδούν τα 

τζιτζίκια; Υπάρχει κάποιο τραγούδι της πατρίδας σας για τα έντομα; Σε ποιο άλλο 

ποίημα ο Ελύτης αναφέρει τη θάλασσα; Τα τζιτζίκια είναι προάγγελοι του 

καλοκαιριού, παραπέμπουν σε ελληνικά καλοκαιρινά τοπία και μαρτυρούν την αγάπη 

του ποιητή για τα ελληνικά νησιά και τη θάλασσα.   

Στο κυρίως στάδιο αρχικά παρουσιάζονται οι στίχοι του ποιήματος μέσα από 

εικόνες που αντιστοιχίζονται σε πλαισιωμένες λέξεις. Οι λέξεις κλειδιά ‘θάλασσα, 

νησιά, ήλιος’ θα συνθέσουν το ελληνικό τοπίο του Αιγαίου πελάγους. Η 

εκπαιδευτικός διαβάζει την 1
η
 στροφή και καλεί τους μαθητές να εντοπίσουν τα 
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ελληνικά νησιά και το πέλαγος στο χάρτη, να τα ονοματίσουν, να εκφραστούν με 

απλές περιγραφικές προτάσεις, ανακαλώντας ταυτόχρονα προϋπάρχουσες γνώσεις. 

Μέσα από τις προβαλλόμενες εικόνες μαθαίνουν να χαιρετούν κατά τη 

διάρκεια του εικοσιτετραώρου καθώς επίσης και ανάλογα με την περίσταση, και 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους με νέα φρασεολογία. Επιδιώκεται να κατανοήσουν 

την αλληγορική και μεταφορική χρήση της γλώσσας π.χ. τα τζιτζίκια μουσικοί είναι 

άγγελοι, προαναγγέλλουν το καλοκαίρι και λένε ότι ο βασιλιάς ό ήλιος ΖΕΙ, ζει στο 

Αιγαίο πέλαγος και στα ελληνικά νησιά. Γίνεται αναφορά στον ήλιο και τις ιδιότητές 

του και συγκριτικός παραλληλισμός στις καιρικές συνθήκες χειμώνα και 

καλοκαιριού, μέσα από τις οποίες καταφαίνεται ή έννοια της αντίθεσης. Οι μαθητές 

κλήθηκαν να περιγράψουν μια καλοκαιρινή ή μια χειμωνιάτικη ημέρα με απλές 

προτάσεις, επιδιώκεται επανάληψη παρελθοντικών και παροντικών χρόνων και 

επιτυγχάνεται κατανόηση της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας-στόχου.  

Τα ελληνικά νησιά δεν νοούνται χωρίς ναυτικούς, θαλασσινά ταξίδια και 

καράβια, γι’ αυτό και στην τρίτη στροφή γίνεται αναφορά στη θάλασσα και το βυθό 

της. Οι γοργόνες μαγεύονται από το τραγούδι των τζιτζικιών, ακούν τον ήχο της 

μπουρού και βγαίνουν να υποδεχτούν τους ναυτικούς. Η εκπαιδευτικός καλεί τους 

μαθητές να γράψουν στον πίνακα τρεις έως πέντε λέξεις που να θυμίζουν καλοκαίρι 

και τους παροτρύνει να τις χρησιμοποιήσουν για να αφηγηθούν στην ελληνική 

γλώσσα ένα φανταστικό ταξίδι. Η αφηγηματική ικανότητα αναπτύσσεται αβίαστα και 

οδηγεί στη δημιουργική χρήση της ΞΓ.  

Στο μεταστάδιο, οι μαθητές στα φύλλα εργασίας (βλ. παράρτημα) ωθούνται 

στην εκμάθηση του ποιήματος. Επιλέχθηκαν δραστηριότητες γραπτού λόγου π.χ. 

αντιστοίχιση λέξης και εικόνας σε ζεύγη αντίθετων λέξεων και εννοιών 

κλιμακούμενης δυσκολίας. Στη συνέχεια κλήθηκαν να διαβάσουν απλές ρίμες, που 

έγραψε η εκπαιδευτικός για τα νησιά του Αιγαίου, μέσα σε παιγνιώδες διδακτικό 

περιβάλλον με στόχο την κατανόηση των ριμών και την παραγωγή γραπτού λόγου. 

Ταξίδεψαν νοητικά στο Αιγαίο, περιέγραψαν εικόνες και καλλιέργησαν τον 

προφορικό τους λόγο. Επιχειρήθηκε να κατανοήσουν πως μια εικόνα μπορεί να 

περιγραφεί με λέξεις και πως μια απλή ρίμα μπορεί να αποτελέσει απαρχή ποιητικής 

δημιουργίας. Ακολούθως  έπαιξαν το παιχνίδι «Istina-Αλήθεια», ένας μαθητής γίνεται 
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δημοσιογράφος και μέσω της συνέντευξης εκμαιεύονται πληροφορίες για ένα ταξίδι 

των μαθητών, οι οποίοι ωθούνται αβίαστα στην καλλιέργεια προφορικού λόγου μέσα 

από προσωπικές εμπειρίες.  

Τέλος, διανέμονται χάρτινοι σελιδοδείκτες και οι μαθητές κλήθηκαν να 

ζωγραφίσουν μια εικόνα από το σημερινό ποίημα και γράφοντας στο σελιδοδείκτη 

τον τίτλο αιτιολογούν την επιλογή τους. 

 

5.2.9. Υλοποίηση/εφαρμογής της 9
ης

 ενότητας: Μαθαίνω ελληνικά 

τραγουδώντας  «Τα Τζιτζίκια» 

 

Στην 9
η
 ενότητα, στο προστάδιο,  οι μαθητές ακούνε την ερμηνεία του 

τραγουδιού «Τα τζιτζίκια» από το Μιχάλη Βιολάρη,  σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη και 

μουσική Λίνου Κόκοτου. Η διαδικασία ακρόασης του τραγουδιού είναι πλέον πολύ 

ευχάριστη για τους μαθητές και έχει επιτευχθεί εξοικείωση με την ελληνική μουσική.  

Τα απαραίτητα υλικά  είναι cd’s, μαράκες και ντέφι. 

Η εκπαιδευτικός μετά την ακρόαση καλεί τους μαθητές στο κυρίως στάδιο να 

εκφραστούν για τα συναισθήματα που ένιωσαν ακούγοντας το τραγούδι, εάν 

παρακινήθηκαν από το ρυθμό και ένιωσαν την ανάγκη να κινηθούν στο χώρο και σε 

ποιους στίχους. Ακολούθως ρωτά, εάν φαντάστηκαν κάποιες εικόνες ακούγοντας το 

τραγούδι, και εάν επιθυμούν να τις αποδώσουν κινητικά. Οι μαθητές/τριες 

δραστηριοποιούνται κινητικά και ρυθμικά και σε ένα μουσικοκινητικό πλαίσιο 

επιτυγχάνεται η προσέγγιση και εξοικείωση με την ποίηση, τη μελωδία, το τραγούδι 

και την ΞΓ.  

Στη συνέχεια χωρίζονται σε τρεις ομάδες, η πρώτη διαβάζει το ποίημα, η 

δεύτερη περπατά ρυθμικά και η τρίτη είναι τα τζιτζίκια που ζουζουνίζουν το ρεφραίν 

«ΖΕΙ και ΖΕΙ….» Μέσα από την παιγνιώδη μουσικοκινητική δραστηριότητα 

συνδυάζονται αρμονικά γλώσσα, ρυθμός, και μελωδία. Έπειτα γίνονται δυο ομάδες, η 

πρώτη τραγουδά τα ρεφραίν και ή δεύτερη τις υπόλοιπες στροφές. Μετά από αρκετές 

επαναλήψεις με συνοδεία μουσικών οργάνων επιτυγχάνεται δημιουργικά η εκμάθηση 

των στίχων του μελοποιημένου ποιήματος.  
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Στο μεταστάδιο κάθε ομάδα επιλέγει μια στροφή, την αποδίδει σε χαρτί μέτρου 

με χρώματα και κλήθηκε να ξανατραγουδήσει βάσει της χρωματικής ακολουθίας. Η 

χρωματική πανδαισία εκφράζει τα συναισθήματα των μαθητών/τριων από τη 

μαθησιακή διαδικασία. 

 

5.2.10. Υλοποίηση/εφαρμογής της 10
ης

 ενότητας: Παίζω με το ποίημα «Τα 

τζιτζίκια» 

 

Στη δέκατη ενότητα, στο προστάδιο, η εκπαιδευτικός διανέμει ρίμες που έχει 

γράψει η ίδια, με λεξιλόγιο και θεματολογία εμπνευσμένα από τα τζιτζίκια και καλεί 

τους μαθητές να τα διαβάσουν. Επακολουθεί συζήτηση και παροτρύνει τους 

μαθητές/τριες να προβούν σε συσχετισμούς με το ποίημα. Μετά από επιθυμία των 

μαθητών αποφασίζουν να δραματοποιήσουν το ποίημα, ορίζουν το σκηνοθέτη, 

συζητούν για τα σκηνικά και τα ηχητικά εφέ και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αναλαμβάνουν τους ρόλους: σκηνοθέτης, τζίτζικας, ήλιος, γοργόνα, νησιά, οι 

μαθητές κύματα και τζιτζίκια. 

Αναφορικά με τις γλωσσικές/επικοινωνιακές δραστηριότητες οι μαθητές/τριες 

καλλιεργούν την αναγνωστική τους ικανότητα, τον προφορικό λόγο στη γλώσσα 

στόχο καθώς διαβάζουν ρόλους, συνδιαλέγονται γλωσσικά μόνο στην ΞΓ και 

αναπτύσσουν πληθώρα επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη Γ2. Σχετικά με τις γνωστικές 

δεξιότητες εξοικειώνονται με την έννοια του συμβολισμού και της μεταφορικής 

χρήσης της γλώσσας. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεργάζονται ατομικά και 

ομαδικά π.χ. για να ακουστεί το θαλάσσιο κύμα απαιτείται συλλογική προσπάθεια και 

γενικότερα αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες αντιλαμβάνονται το πνεύμα της 

συλλογικότητας μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

  Απαραίτητα υλικά για την πειραματική διδασκαλία είναι: cd’s, γαλάζιο πανί, 

χαρτί μέτρου, χάρτινος ήλιος, πράσινο πανί, κάρτες ελληνικών νησιών, μαράκες. Οι 

μαθητές ζωγραφίζουν σε χαρτί μέτρου εικόνες εμπνευσμένες από το ποίημα αλλά και 

από το καλοκαίρι και συνθέτουν το σκηνικό της παράστασης. Η γλώσσα που 

χρησιμοποιούν σε κάθε διαδικασία καθώς και οι οδηγίες είναι μόνο στην ΞΓ με 
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απώτερο στόχο τη λειτουργική χρήση της όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα από 

περιγραφικές και επικοινωνιακές εκφράσεις.  

Στο κυρίως στάδιο οι μαθητές πειραματίζονται με τους ρόλους και 

συνδυάζονται αρμονικά αφήγηση, έκφραση, κίνηση, παραστατικότητα και μουσική. 

Η εκμάθηση της Γ2 διαμορφώνεται σε ένα πλαίσιο έντονης δημιουργικότητας, 

βιωματικής μάθησης μέσα από την ποίηση και ευρύτερα την τέχνη. Οι μαθητές 

απελευθερώνονται γλωσσικά και εκφραστικά, αυτενεργούν και αξιοποιούν τη 

γλώσσα στόχο στο μέγιστο βαθμό (βλ. παράρτημα). 

Στο μεταστάδιο εκπαιδευτικός επιβραβεύει ατομικά και ομαδικά τους/τις 

μαθητές/τριες και συζητούν για τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις τους.  

 

5.2.11. Υλοποίηση/εφαρμογής της 11
ης

 ενότητας: «Η Μάγια» 

 

Στην ενδέκατη πειραματική παρέμβαση οι μαθητές θα διδαχθούν το ποίημα «Η 

Μάγια» σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη. Ο τίτλος αποτελεί έναυσμα για αναφορά σε 

αρχαία ελληνικά ονόματα που έχουν δοθεί σε ουράνια σώματα και ειδικότερα στα 

εφτά αστέρια που απαρτίζουν  τον αστερισμό της ‘Πούλιας’. Η εκπαιδευτικός 

αναφέρει στους μαθητές την ιστορία της Μάγιας που έμεινε κάτω στη γη και 

αποχωρίστηκε την Πούλια και τα αδέρφια της-αστέρια. Ο συμβολισμός είναι 

διάχυτος και μέσα από ερωταποκρίσεις μαθητές και εκπαιδευτικός συζητούν για τον 

αποχωρισμό και τη νοσταλγία.   

Όσον αφορά τις γλωσσικές/ επικοινωνιακές δεξιότητες στη Γ2/ΞΓ υλοποιείται: 

α) αναφορά σε αρχαία ελληνικά ονόματα και στα ουράνια σώματα και τις ιδιότητές 

τους, β) επανάληψη στα χρώματα και τους αριθμούς, γ) εμπλουτισμός του λεξιλογίου 

με νέα ρήματα, επίθετα και αφηρημένες έννοιες και δ) εκμάθηση των ημερών της 

εβδομάδας. Επιπρόσθετα, μέσα από ενδεικτικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στο 

χειμώνα-καλοκαίρι κατανοούν αντίθετες έννοιες που αντιστοιχούν στις δύο εποχές 

και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο με νέα ζεύγη αντίθετων λέξεων. 

Όσον αφορά τις γνωστικές ικανότητες μέσα από τις ρίμες εξασκούν την 

αναγνωστική τους ικανότητα καθώς και την προφορά στη ΞΓ, μαθαίνουν τα τακτικά 
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επιρρήματα και πότε να χρησιμοποιούν ευθύ λόγο. Αναπτύσσουν και καλλιεργούν τη 

σύνθεση και ανάλυση μέσα από επιλεγμένες δραστηριότητες και ανακαλώντας 

γνώσεις από προηγούμενες θεματικές ενότητες επιτυγχάνεται όξυνση τη κριτικής 

σκέψης.  

Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες μέσα από το ομαδικό παιχνίδι 

εξασκώντας τον προφορικό λόγο αποκτούν αυτοπεποίθηση, μαθαίνουν να τηρούν 

κανόνες και καλλιεργείται η ομαδικότητα και η συλλογικότητα.  

Στο πλαίσιο της πειραματικής παρέμβασης  γνωστικά πεδία όπως: α) η γλώσσα, 

β) η μελέτη περιβάλλοντος, γ) τα μαθηματικά, δ) η μουσική και ε) τα η αισθητική 

συνθέτουν ένα αλληλένδετο μωσαϊκό γνωστικών πεδίων που αρμονικά και αβίαστα 

οδηγεί στην  εκμάθησης της ΞΓ μέσα από το δημιουργικό ταξίδι της ποίησης.  

Η παρέμβαση πραγματοποιείται στην τάξη και οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν 

ατομικά και ομαδικά. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, cd’s, χάρτινα αστέρια, χαρτόνια, σελιδοδείκτες και τα φύλλα 

δραστηριοτήτων.  

Στο προστάδιο οι μαθητές ακροώνται το τραγούδι «Η Μάγια» σε ερμηνεία της 

Μαργαρίτας Ζορμπαλά και παράλληλα παρουσιάζεται ηλεκτρονικά το νέο λεξιλόγιο. 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός ανέγνωσε το ποίημα και οι μαθητές κλήθηκαν να 

διαβάσουν τον τίτλο και τον ποιητή. Ο τίτλος του ποιήματος «Η Μάγια» γίνεται 

αφορμή για συζήτηση σχετική με αρχαία ελληνικά ονόματα που κάποια απ’ αυτά 

είναι εύχρηστα και σήμερα.  

Στο κυρίως στάδιο παρουσιάζονται οι στίχοι του ποιήματος μέσα από εικόνες 

που αντιστοιχίζονται σε πλαισιωμένες λέξεις και γίνεται αναφορά στον αστερισμό της 

Πούλιας και στα ουράνια σώματα. Αναλύονται οι λέξεις αστέρια, φεγγάρι, ουρανός 

και οι ιδιότητές τους π.χ. φωτίζουν, λάμπουν κλπ. Η εκπαιδευτικός με κατάλληλες 

ερωτήσεις χρησιμοποιώντας παλιό και νέο λεξιλόγιο παροτρύνει τους μαθητές στην 

προφορά απλών περιγραφικών προτάσεων π.χ. Τι χρώμα είναι τα αστέρια; Τα 

αστέρια μαζί με το φεγγάρι τι φωτίζουν;   

 Μαθαίνουν τις ημέρες της εβδομάδας στη ΞΓ, τον αριθμό επτά (7), τους 

δώδεκα (12) μήνες και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Γίνεται συγκριτικός 
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παραλληλισμός στις εποχές, στις αντίστοιχες καιρικές συνθήκες μέσα από τις οποίες 

καταφαίνεται ή έννοια της αντίθεσης. Οι μαθητές κλήθηκαν να αριθμήσουν τους 

μήνες που απαρτίζουν κάθε εποχή μέσα από το ετήσιο ημερολογιακό χάρτη, 

εκφράζονται γλωσσικά και κατανοούν τη λειτουργική χρήση της ξένης γλώσσας. 

Ταυτόχρονα καλλιεργείται η δεξιότητα της απαρίθμησης, αντιστοίχισης και 

ταξινόμησης και κατανοούν την κατάφαση, την άρνηση, αφηρημένες έννοιες και 

λέξεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο του ποιήματος. Μαθαίνουν τη σημασία 

νέων ρημάτων και συνομιλώντας με την εκπαιδευτικό και μεταξύ τους εκφέρουν 

ευθύ λόγο. Ειδικότερα οι πλαισιωμένες λέξεις και φράσεις επιλέχθηκαν έτσι ώστε να 

συνδυάζεται η προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα, δηλαδή το παλιό λεξιλόγιο 

χρησιμοποιείται για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου και κατά την προβολή 

υποβάλλονται ερωτήσεις που στοχεύουν στην ανάκληση της γνώσης, στην 

επανάληψη και στην εκφορά προφορικού λόγου με απλές περιγραφικές προτάσεις 

ακόμη και σύνθετο λόγο. 

Οι μαθητές στα φύλλα εργασίας (βλ. παράρτημα) στο μεταστάδιο μεταφέρουν 

την προσκτηθείσα γνώση σε δραστηριότητες γραπτού λόγου, συμπληρώνουν λέξεις 

στους στίχους του ποιήματος, επιδίδονται σε σύνθετες δραστηριότητες π.χ. διαβάζουν 

ρίμες και καλούνται να γράψουν τη σωστή ημέρα εστιάζοντας στην ομοιοκαταληξία 

ή να συνδυάσουν αρίθμηση-σχήματα, εικόνα-χαρακτηριστικά και τακτικά αριθμητικά 

για να γράψουν το σωστό μήνα, σε αντιστοιχίσεις συμπληρώνουν τη λέξη που 

προκύπτει από τα συμφραζόμενα.  

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να παίξουν το ομαδικό κινητικό και 

γλωσσικό παιχνίδι «Γύρω-γύρω όλοι» με το Μανώλη κάθε φορά να υποβάλλει 

ερωτήσεις απλές ή συνδυαστικές. Η εκφορά και καλλιέργεια του προφορικού λόγου 

λαμβάνει χώρα σε παιγνιώδες μαθησιακό περιβάλλον, ενεργοποιούνται μηχανισμοί 

ανάκλησης και εμπέδωσης της γνώσης, όξυνση της σκέψης, η συνδυαστική 

λειτουργική χρήση της γλώσσας και γενικότερα καλλιεργείται αβίαστα ο ευθύς και 

προφορικός λόγο στη ΞΓ. Συνδυάζεται το τερπνόν μετά του ωφελίμου καθώς κίνηση 

και παιχνίδι παρέχουν ψυχαγωγία, ευχαρίστηση και καλλιέργεια του λόγου στη 
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γλώσσα στόχο. Σε εναλλακτική δραστηριότητα δύναται οι μαθητές να σχηματίσουν 

τον αστερισμό της Πούλιας και ο καθένας να περιγράψει εικόνες από το ποίημα. 

 

5.2.12. Υλοποίηση/εφαρμογής της 12
ης

 ενότητας: Μαθαίνω ελληνικά 

τραγουδώντας  «Η Μάγια» 

 

Στην τελευταία ενότητα της παρέμβασης, στο προστάδιο,  οι μαθητές ακούνε την 

ερμηνεία του τραγουδιού «Η Μάγια» από τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά σε στίχους 

Οδυσσέα Ελύτη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Τα απαραίτητα υλικά  είναι cd’s, 

μαράκες και ντέφι. 

Η εκπαιδευτικός μετά την ακρόαση καλεί τους μαθητές στο κυρίως στάδιο να 

περιγράψουν τα συναισθήματα που ένιωσαν ακούγοντας το τραγούδι ή μια εικόνα 

που φαντάστηκαν και να διαβάσουν τον αγαπημένο τους στίχο. Στη συνέχεια κάθε 

μαθητής διαβάζει τον αγαπημένο του στίχο, τον αποδίδει ρυθμικά και επιτυγχάνεται η 

προσέγγιση και εξοικείωση με τη μελοποιημένη ποίηση στη Γ2/ ΞΓ.  

Στη συνέχεια ένας μαθητής αποδίδουν με παντομίμα στίχους και οι υπόλοιποι 

καλούνται να εντοπίσουν τους συγκεκριμένους στίχους και να τους τραγουδήσουν. 

Με αυτόν τον τρόπο σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο τραγουδούν ευκολότερα, 

απελευθερώνονται εκφραστικά και γλωσσικά. Οι μαθητές γίνονται ένας κύκλος που 

περικλείει τη Μάγια, κάθε μαθητής αρχικά τραγουδά ένα στίχο και στη συνέχεια όλοι 

μαζί τραγουδούν τη Μάγια με συνοδεία μουσικής υπόκρουσης και υπό τις υποδείξεις 

του μαέστρου. Μέσα από την αλληλόδραση ατομικά ή σε ομάδες συνδυάζονται 

αρμονικά, γλώσσα, ρυθμός, και μελωδία και επιτυγχάνεται η δημιουργική εκμάθηση 

των στίχων του μελοποιημένου ποιήματος.  

Στο μεταστάδιο οι μαθητές κλήθηκαν να τραγουδήσουν στίχους ή στροφές από το 

αγαπημένο τους τραγούδι από όλες τις παρεμβάσεις συνολικά. Μέσα από πανδαισία 

στίχων και μουσικών ήχων, από ένα μουσικό μοτίβο προάγεται η γλωσσική ευχέρεια 

στη Γ2/ΞΓ σε κλίμα ψυχαγωγίας και έντονης ευχαρίστησης.  
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6. Αποτίμηση του πιλοτικού προγράμματος 

 

Στην παρούσα φάση επιχειρείται η συνολική αποτίμηση της εφαρμογής του 

πιλοτικού προγράμματος με την παρουσίαση των ερευνητικών πορισμάτων που 

προέκυψαν από τη διδασκαλία της μελοποιημένης ποίησης των Ελύτη και Ρίτσου με 

τη μέθοδο ΟΕΠΓ, την εξοικείωσή των μαθητών/τριών με την τέχνη του λόγου και τη 

σημασιολογία του, την αφομοίωση της ελληνικής γλώσσας στο μέγιστο βαθμό. Το 

δείγμα των μαθητών ήταν μικρό (εννέα μαθητές) και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε  

ποιοτική έρευνα. Η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια επιδίωξε μέσα από την αξιολόγηση των 

παρεμβάσεων να αποτιμηθεί η χρησιμότητα της ΟΕΠΓ στη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, καταδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεπίδρασης 

γλώσσας, ποικίλων γνωστικών αντικειμένων και πολυαισθητηριακών, πολυτροπικών 

δεξιοτήτων.  

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

α) οι ημερολογιακές καταγραφές της εκπαιδευτικού /ερευνήτριας μετά την 

ολοκλήρωση κάθε παρέμβασης  

β) τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης, τα οποία συμπληρώθηκαν από τους 

μαθητές/τριες μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, βασιζόμενοι στην 

προσωπική τους εκτίμηση για τη διδακτική διαδικασία και αξιολογώντας ουσιαστικά 

την πιλοτική εφαρμογή. 

Στην ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην κριτική επεξεργασία 

και στον αναστοχασμό για βελτίωση μεθόδων και τεχνικών συνετέλεσαν και 

οπτικοακουστικές εγγραφές (video και audio recording). 
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6.1. Αποτελέσματα ημερολογιακών καταγραφών της εκπαιδευτικού/ 

ερευνήτριας 

 

Προκειμένου να αποτιμηθεί η διδακτική/μαθησιακή διαδικασία και τα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων του πιλοτικού προγράμματος η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια 

κρατούσε ημερολόγια, τα οποία συμπλήρωνε με το πέρας της εκάστοτε παρέμβασης με 

απώτερο στόχο την καταγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ημερολόγια συνιστούν 

σημαντικό ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων, βοηθούν στον εντοπισμό 

μαθησιακών δυσκολιών, αδυναμιών κατά την υλοποίηση της παρεμβατικής διαδικασίας 

και συνδράμουν στην αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικού, στην αλλαγή ή διόρθωση 

διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών και γενικότερα στην εποικοδομητική κριτική και στο 

δημιουργικό αναστοχασμό (McDonough & McDonough, 1997). Οι ημερολογιακές 

καταγραφές παρέχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης των παιδαγωγικών πρακτικών, 

κριτικής επεξεργασίας των μεθόδων, βελτίωσης και ποιοτικής αναβάθμισης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η ημερολογιακή δομή αναπτύχθηκε γύρω από τις «ερωτήσεις προβληματισμού για 

καθοδήγηση ημερολογιακών εγγράφων» των Richards & Lockart (1994 στο Geoegopoulou 

& Griva, 2011).  

Παρατίθενται αντικατοπτριστικά ερωτήματα που απαντήθηκαν σε κάθε 

ημερολογιακή καταγραφή ως ακολούθως: 

α) ερωτήματα αναφορικά με τη διδακτική διαδικασία:  

- Ήταν επιτυχής η εισαγωγή των μαθητών στην εκάστοτε θεματολογία της 

παρέμβασης; 

- Η χρήση των διδακτικών μεθόδων και τεχνικών κρίθηκε αποτελεσματική; 

- Κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις και γιατί; 

- Υλοποιήθηκαν τροποποιήσεις  κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης 

και γιατί;  

- Τι έπρεπε να αλλάξει στο αρχικό διδακτικό πλάνο; 

- Έλαβαν χώρα ευτράπελα, διασκεδαστικά ή μη συνήθη περιστατικά; 
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β) ερωτήματα αναφορικά με την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στις διδακτικές 

παρεμβάσεις: 

- Ήταν εφικτή η κατανόηση του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων; 

- Εντοπισμός δυσχερειών/ προβλημάτων και αιτιολόγηση τους 

- Πως χαρακτηρίζεται η εμπλοκή των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες της 

παρέμβασης (θετική στάση, αρνητική, αδιάφορη ή ουδέτερη· μερική ή ολική 

συμμετοχή τους); 

- Που δυσκολεύτηκαν ή προβληματίστηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; 

- Πως περιγράφεται η στάση/αντίδρασή τους στα τρία στάδια (προστάδιο, 

κυρίως στάδιο, μεταστάδιο) της διδακτικής διαδικασίας; 

- Πως περιγράφονται οι εντυπώσεις των μαθητών/τριών για τις δραστηριότητες 

και την παρεμβατική διαδικασία μετά την ολοκλήρωσή της; 

- Τι αποκόμισαν οι μαθητές/τριες από την διδακτική διαδικασία; 

- Ποια είναι τα συναισθήματα τους μετά την ολοκλήρωση της διαθεματικής 

παρέμβασης; 

Από την ποιοτική ανάλυση δώδεκα ημερολογιακών καταγραφών προέκυψαν 

τέσσερις βασικοί θεματικοί άξονες. Ακολούθως περιγράφεται αναλυτικά η δομή των 

ημερολογιακών καταγραφών και η συχνότητα εμφάνισης κάθε υποκατηγορίας.  

 

Πίνακας 4: Δομή των ημερολογιακών καταγραφών 

Θεματικoί 

Άξονες 

Κατηγορίες Υποκατηγορίες Συχνότητα 

εμφάνισης 

Α) Διδακτική/ 

Μαθησιακή       

Διαδικασία 

1.Στόχοι i. ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 12 

  ii. ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων  12 

  iii. ανάπτυξη κοινωνικό-συναισθηματικών  

δεξιοτήτων 

11 

  iv. προϊδεασμός για τη θεματολογία της εκάστοτε 

διδακτικής παρέμβασης 

8 

  v. ανατροφοδότηση γνώσης 11 
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 2. Μέθοδοι-τεχνικές i. ανάγνωση-απαγγελία 8 

  ii. διδασκαλία με χρήση πολυμέσων 8 

  iii. βιωματικές μέθοδοι (συνεντεύξεις, παιχνίδια  

 ρόλων, κινητικά παιχνίδια, καραόκε, παντομίμα, 

τραγούδια) 

12 

  iv. διερευνητικές ερωτήσεις  12 

 3.Μέσα Διδασκαλίας i. power point 8 

  ii.βίντεο 2 

  iii. εικόνες με το λεξιλόγιο 12 

  iv. Έργα ζωγραφικής σχετικών με τις 

 θεματικές ενότητες 

5 

  v. λογοτεχνικά βιβλία 2 

  vi. εποπτικό υλικό (ποιητικές ανθολογίες, χαρτόνια,  

κόλλες Α4,  μαρκαδόροι, χάρτες, υδρόγειος  

σφαίρα, στεφάνια, σκηνικά κοστούμια, μουσικά 

όργανα) 

 

 

12 

  vii. Φύλλα δραστηριοτήτων 12 

  viii. μουσική 12 

 4.Πλαίσιο εργασίας- 

Συνεργασία- 

Ομαδικότητα 

i. ατομική εργασία  12 

  ii. εργασία σε ζεύγη 8 

  iii. ομαδική εργασία 8 

  iv. συνεργασία εκπαιδευτικού-μαθητών/τριών 6 

Β) Ο ρόλος της 

Εκπαιδευτικού  

 

5. Μορφές 

 επικοινωνίας 

i. χρήση μητρικής γλώσσας (Γ1) 3 

  ii. χρήση ξένης γλώσσας (Γ2) 12 

  iii. χρήση της μητρικής γλώσσας (Γ1) από την 

εκπαιδευτικό για διευκρινίσεις, οδηγίες,  

επεξηγήσεις  

3 

  iv. μη λεκτική επικοινωνία  (εκφράσεις, κινήσεις 

χειρονομίες) 

6 
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  v. χρήση εικόνας για εμπέδωση λεξιλογίου 8 

  vi. χρήση ηχητικών και ακουστικών μέσων για 

βελτίωση της προφοράς 

9 

 6. Υποστηρικτικά 

          μέσα 

 προς  μαθητές/τριες  

i. χρήση της μητρικής γλώσσας (Γ1) από την 

εκπαιδευτικό για καλλιέργεια οικειότητας με τους  

μαθητές/τριες και  ελαχιστοποίηση τους άγχους 

4 

  ii. οδηγίες και επεξηγήσεις για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων 

3 

  iii. ενεργή συμμετοχή της εκπαιδευτικού στις 

δραστηριότητες 

5 

  iv. παροχή ποικίλου οπτικοακουστικού και  

εποπτικού υλικού για κατανόηση και εμπέδωση 

της γνώσης 

 

12 

  v. εξατομικευμένη διδασκαλία όπου απαιτούνταν 3 

Γ) Συμπεριφορά 

           των  

μαθητών/τριών 

7. Στάση των  

μαθητών/τριών  

 κατά την εφαρμογή 

 του πιλοτικού 

 προγράμματος 

i. ευαρέσκεια από τη διδακτική διαδικασία 11 

  ii. θετική ανταπόκριση και ενεργή συμμετοχή σε 

βιωματικές δραστηριότητες 

12 

  iii. ενεργή εμπλοκή σε ατομικές και ομαδικές 

δραστηριότητες 

9 

  iv. ανάληψη πρωτοβουλιών, αυτενέργεια 3 

  v. Στρατηγικές οργάνωσης, δόμησης και  

 εμπέδωσης της προσκτηθείσας γνώσης  

(καταγραφή σημειώσεων) 

8 

 8. Συμμετοχή,  

εμπλοκή   

στις δράσεις 
 

i. συμμετοχή σε δημιουργικές  

 δραστηριότητες  

(ζωγραφική, κατασκευές) 

8 

  ii. ενεργή συμμετοχή στα παιχνίδια ρόλων 10 

  iii. συμμετοχή σε μουσικούς διαγωνισμούς          3 



 

100 

 

(καραόκε) 

  iv. Συνεντεύξεις 3 

  iv. συμμετοχή στις παρουσιάσεις ατομικών και 

ομαδικών εργασιών 

10 

 9. Δυσχέρειες 

κατά τη συμμετοχή  

των εμπλεκόμενων  

i. δυσκολία ως προς την κατανόηση των οδηγιών 2 

  

 

ii. δυσκολία κατανόησης λεξιλογίου 2 

  iii. δυσκολία στην κατανόηση προφορικού 

 λόγου 

2 

  iv. δυσκολία στην κατανόηση γραπτού λόγου 2 

  v. δυσκολία στην παραγωγή προφορικού 

 λόγου 

2 

  vi. δυσκολία στην παραγωγή γραπτού λόγου 4 

  vii. δυσκολία κατά την απαγγελία 3 

  viii. χρήση μητρική γλώσσας από αμηχανία 

 ή συνήθεια 

3 

Δ) Αποτίμηση  

των  

παρεμβάσεων 

10. Προβλήματα  

κατά την  

εφαρμογή των  

πιλοτικών 

 παρεμβάσεων 

 

i. Διαχείριση του χρόνου   

(διευκρινίσεις, επεξηγήσεις, οδηγίες) 

3 

  ii. διευκρινίσεις στη  μητρική γλώσσα 3 

  iii. απόσπαση προσοχής (τυχόν αδιαφορία 

μαθητών/τριών, φασαρία) 

1 

  iv. έλλειψη χώρου για συνθετότερες δράσεις 2 

 11. Προσκτηθείσα 

γνώση-Μάθηση 

(Αποτελέσματα)  

i. χρήση Γ2 ως επικοινωνιακού μέσου 

  

10 

  ii. εμπέδωση λεξιλογίου 12 
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  iii. εκμάθηση νέου λεξιλογίου 12 

  iv. χρήση και ανάπτυξη στρατηγικών στην 

 κατανόηση γραπτού λόγου 

5 

  v. Δεξιότητες σύνθεσης/ανάλυσης κειμένου 4 

  vii. Εκμάθηση μελοποιημένων ποιημάτων 11 

 12. Στάσεις & 

 αξίες 

i. Θετική στάση για τη μελοποιημένη ποίηση 10 

  ii. Θετική στάση για τη Γ2/ΞΓ 10 

  iii. Αυτενέργεια 5 

  iv. Θετική στάση για εξατομικευμένες και  

ομαδικές δράσεις 

10 

  v. Ενίσχυση αυτοπεποίθησης 7 

  vi. Συνεργασία, αλτρουισμός 11 

  vii. Πολυπολιτισμική συνείδηση 6 

 13. Προτάσεις - 

Αναστοχασμός  

       της  

διδακτικής 

διαδικασίας  

i. αύξηση του χρόνου   

για επεξήγηση νέου λεξιλογίου 

3 

  ii. χρήση πίνακα για επεξήγηση λέξεων 

 

1 

  iii. αύξηση χρόνου ανάγνωσης των ποιημάτων 3 

  iv. χρήση κυρίως χρόνου ενεστώτα 3 

  v. συχνότερη χρήση της ξένης γλώσσας 1 

  vi. συχνότερη χρήση εικόνων μέσα από  το ποίημα 3 

  vii. λιγότερη χρήση μητρικής  γλώσσας 

 

2 

  viii.. αύξηση χρόνου ομιλίας μαθητών 3 
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Α) Διδακτική/ μαθησιακή διαδικασία 

Βάσει των ημερολογιακών καταγραφών, οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια 

των διδακτικών παρεμβάσεων ανέπτυξαν στο μέγιστο δυνατό γλωσσικές και 

γνωστικές δεξιότητες καθώς η δόμηση των διδακτικών πλάνων αξιοποιούσε ποικίλες 

στρατηγικές και δεξιότητες μάθησης. Η ακρόαση των μελοποιημένων ποιημάτων, το 

τραγούδι, τα παιχνίδια ρόλων, λογοπαίγνια, η ενεργοποίηση και ανατροφοδότηση της 

γνώσης συντελούσαν στην ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων και 

επιτεύχθηκαν σε όλες τις διδακτικές παρεμβάσεις. Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούσαν 

τη Γ2/ΞΓ στη μεταξύ τους επικοινωνία και με την εκπαιδευτικό τόσο κατά τη 

διδακτική διαδικασία όσο και κατά την υλοποίηση των δεξιοτήτων. Ανέπτυξαν και 

ικανότητες και πρακτικές αποκωδικοποίησης ενός μηνύματος, δεξιότητες σύνθεσης 

και ανάλυσης καθώς μπόρεσαν να επεξεργαστούν στοιχεία, να αναλύσουν ένα ποίημα 

και να συνθέσουν ένα κείμενο π.χ. δόμηση κειμένου στην ενότητα 7, όπου γράφουν 

τη δική τους ιστορία για την ποδηλάτισσα. 

Αξιοποιήθηκαν δεξιότητες και τεχνικές για την εκμάθηση της γλώσσας 

στόχου κατά την παρέμβαση όπως: α)  μετάφραση, άγνωστες λέξεις και φράσεις 

αποδόθηκαν και στη μητρική γλώσσα για βέλτιστη κατανόηση του νοήματος, β) 

σύγκριση –ανάλυση του λεξιλογίου στη μητρική και στη γλώσσα στόχο, γ) νοηματική 

ακολουθία π.χ. κατανόηση περιεχομένου από τα συμφραζόμενα, δ) συστηματική 

γραφή π.χ. τήρηση σημειώσεων, καταγραφή λεξιλογίου, ε) ανάγνωση, απαγγελία 

ποιημάτων για καλλιέργεια προφορικού λόγου και στ) διερευνητικού τύπου 

ερωτήσεις, βιωματική διδασκαλία και χρήση πολυμέσων στο σύνολο των 

παρεμβάσεων.  

 Σε όλες σχεδόν τις παρεμβάσεις επιτεύχθηκε σύνδεση θεωρίας και πράξης π.χ. 

έκθεση στη Γ2/ΞΓ με νέο λεξιλόγιο, χρήση σε επικοινωνιακές δεξιότητες 

(προφορικός λόγος) και μεταφορά στα φύλλα εργασιών (γραπτός λόγος). Ειδικότερα 

υλοποιήθηκε ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης κατά το προστάδιο, νέα 

γνώση και ανατροφοδότηση κατά το κυρίως στάδιο και εμπέδωση της κατά το 

μεταστάδιο. Αναφορικά με τους κοινωνικό-συναισθηματικούς στόχους διαπιστώθηκε 

ότι υπήρξε λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων σε όλες τις 

παρεμβάσεις και έντονο ομαδοσυνεργατικό πνεύμα.  
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Αναφορικά με τα διδακτικά μέσα χρησιμοποιήθηκε ο Η/Υ καθώς μέσω του 

power point παρουσιάστηκαν οι θεματικές ενότητες κατά το προστάδιο, cd’s για την 

ακρόαση των μελοποιημένων ποιημάτων και ακουσμάτων βαλκανικής μουσικής, 

λογοτεχνικά βιβλία και ποιητικές ανθολογίες για την εξοικείωση με την ποίηση. Η 

εξοικείωση με το ρυθμό και τη μελωδία επιτεύχθηκε με τη χρήση μουσικών οργάνων 

και σε όλες σχεδόν τις συναντήσεις έγινε χρήση ποικίλου υλικού για την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων κατά τη μαθησιακή διαδικασία, στα παιχνίδια ρόλων και στην 

επιτέλεση μουσικοκινητικών δεξιοτήτων (χαρτόνια, μαρκαδόροι, χρώματα, σκηνικά 

κουστούμια, μάσκες, στεφάνια, κλπ.) Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε χάρτης, ζωγραφιές, 

φωτογραφικό υλικό για την αφομοίωση του νέου λεξιλογίου και την εισαγωγή στη 

θεματολογία, επεξηγηματικοί πίνακες για κατανόηση γραμματικών φαινομένων, 

φωτοτυπίες με τα ποιήματα. και φύλλα εργασιών για την εμπέδωση και αξιολόγηση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σχετικά με τους τρόπους εργασίας διαπιστώθηκε επιτυχής σύζευξη ατομικής 

και ομαδικής όπου οι μαθητές αυτενεργούσαν και αλληλεπιδρούσαν ταυτόχρονα π.χ. 

απέδωσαν εικόνες ή νοήματα του ποιήματος σε ατομική ζωγραφιά την οποία 

παρουσίασαν, ταυτόχρονα όμως από τις συνθέσεις όλων των έργων προέκυψε 

ομαδική εργασία ή μέσα από σύνθεση ατομικών κειμένων δημιούργησαν μια νέα 

ιστορία ή στα παιχνίδια ρόλων ανέλαβαν εργασίες μεμονωμένα ή σε ζεύγη που 

συντέθηκαν για την τελική παρουσίαση.  

 

Β) Ο ρόλος της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας  

 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ποικίλει ανάλογα με την περίσταση και τα στάδια 

της διδακτικής διαδικασίας. Η εκπαιδευτικός δρούσε ως εμψυχώτρια προκειμένου να 

παροτρύνει, να ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να εκφραστούν στη γλώσσα στόχο, 

αποσκοπώντας στη μείωση τους άγχους ενώ σε πιθανά λάθη επιβραβεύει και 

επισημαίνει την αξία της προσπάθειας. Η γλώσσα επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες 

ήταν κατά κόρον η γλώσσα-στόχος και χρησιμοποιούσε τη μητρική γλώσσα των 

μαθητών μόνο όταν απαιτούνταν για την καλύτερη κατανόηση λέξεων και νοημάτων 
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ή για περαιτέρω επεξηγήσεις. Ενίοτε, μετέφραζε κάποιες λέξεις στη μητρική γλώσσα 

των μαθητών/τριών και τα πιθανά λάθη που έκανε, προκάλεσαν τα γέλια τους και 

συνετέλεσαν στην εξοικείωση και δημιουργία ενός ευχάριστου παιδαγωγικού 

περιβάλλοντος, όπου σημαντική κρίνεται η εκφορά και παραγωγή λόγου και όχι η 

επισήμανση τυχόν λαθών. Επίσης το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην ‘απελευθέρωση’ 

των μαθητών, οι οποίοι στις δύο πρώτες παρεμβάσεις ήταν διστακτικοί και 

φοβούμενοι τυχόν γλωσσικά λάθη περιορίζονταν σε λιτές φράσεις και περιορισμένο 

λεξιλόγιο.  

Η εκπαιδευτικός ήταν επεξηγηματική και αναλυτική στις οδηγίες προκειμένου 

να επιτευχθεί ορθή διαχείριση του χρόνου, συντόνιζε τις δραστηριότητες και 

παρενέβαινε συνεργατικά μόνο όταν έκρινε σκόπιμο για την επίλυση εκάστοτε 

δραστηριοτήτων. Χρησιμοποίησε εξατομικευμένη διδασκαλία όπου απαιτούνταν, 

προκειμένου να αξιοποιήσει τις ικανότητες κάθε μαθητή, ενώ στους πιο «δεινούς» 

υπέβαλε συνθετότερα ερωτήματα και επέλεξε εργασίες κλιμακωτής δυσκολίας 

παρέχοντας ερέθισμα για πιο σύνθετο προφορικό και γραπτό λόγο.  

Συνοψίζοντας, ο ρόλος της εκπαιδευτικού ποικίλει ανάλογα με την περίσταση 

και τα στάδια της διδακτικής διαδικασίας και χαρακτηρίζεται α) εμψυχωτικός καθώς 

παρότρυνε διαρκώς τους μαθητές για γλωσσική έκφραση σε όλη τη διάρκεια της 

διδακτικής διαδικασίας, β) παρεμβατικός και επεξηγηματικός π.χ. στην ανάληψη 

ρόλων, στις συνεντεύξεις, γ) συμβουλευτικός π.χ. για τον καταμερισμό των 

αρμοδιοτήτων, δ) συνεργατικός για τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοφώνηση και ε) 

συμμετοχικός με την ενεργή εμπλοκή της σε ομαδικές δραστηριότητες.  

 

Γ) Συμπεριφορά των μαθητών/τριών   

 

Η επιτυχής παρεμβατική προσέγγιση καθορίζεται πρωταρχικά από τη στάση 

και της αντιδράσεις των μαθητών/τριών έναντι της διδακτικής διαδικασίας, την 

ενεργό δράση τους, την αποκρυστάλλωση και απόκτηση γλωσσικών και γνωστικών 

δεξιοτήτων.  
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Βάσει των ημερολογιακών καταγραφών η στάση και συμπεριφορά τους 

αναπτύχθηκε και αναλύθηκε γύρω από τους κάτωθι άξονες:  

1. τη στάση απέναντι στη διδακτική διαδικασία 

2. την εμπλοκή και συμμετοχή τους στις διαδικασίες μάθησης 

3. τις δυσχέρειες των μαθησιακών διαδικασιών 

4. τις εμπειρίες που αποκόμισαν (θετικές ή αρνητικές)  

Αναλυτικότερα, η στάση των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται θετική 

λαμβάνοντας υπόψη την ευχαρίστηση και ψυχαγωγία που αποκόμισαν. Σχεδόν σε 

όλες τις διδακτικές παρεμβάσεις επέδειξαν προθυμία και ζήλο, οι βιωματικές 

δραστηριότητες κέντρισαν τον ενδιαφέρον τους και η συμμετοχική τους δράση ήταν 

ιδιαίτερα αυξημένη σε ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες.  

Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν στρατηγικές δόμησης και 

οργάνωσης της μάθησης (τήρηση σημειωματάριου για την καταγραφή σημειώσεων, 

λεξιλογίου, γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, εστίαση σε συγκεκριμένες 

πληροφορίες), κειμενικές δεξιότητες όπως τη μεταφορά των ποιημάτων σε πεζό λόγο, 

δεξιότητες σύγκρισης και ανάλυσης (ειδοποιός διαφορά πεζού και ποιήματος και 

αναγνώριση της συμβολικής γλώσσας των ποιημάτων).  

Όπως διαφαίνεται από τις ημερολογιακές καταγραφές, η συμμετοχή των 

μαθητών/τριών στις δραστηριότητες ήταν σημαντική, ενεπλάκησαν ενεργά στα 

παιχνίδια ρόλων, σε δραστηριοκεντρικές δράσεις και σε εικαστικές δραστηριότητες. 

Πιο διστακτικοί, εμφανίστηκαν αρχικά στις παρουσιάσεις των εργασιών, σταδιακά 

όμως η αυτοπεποίθησή τους τονώθηκε, επέδειξαν ιδιαίτερη προθυμία και ζήλο και 

απέκτησαν τη σχετική ευχέρεια. Αντίστοιχα στο τραγούδι, αρχικά εξέφρασαν 

δισταγμό, παρατηρήθηκε ότι στο σύνολο προτιμούσαν να τραγουδούν περισσότερο 

ομαδικά παρά ατομικά, σταδιακά όμως και με τη βοήθεια της μουσικής 

εξοικειώθηκαν και αποτέλεσε δραστηριότητα ιδιαίτερα παραγωγική, απελευθερωτική 

και ψυχαγωγική. 

Αναφορικά με τις δυσχέρειες που αντιμετώπισαν οι μαθητές/τριες κατά τη 

διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων, η μεγαλύτερη δυσκολία καταγράφεται στην  

1η εισαγωγική ενότητα, από τη μια γιατί είναι η πρώτη τους ουσιαστική επαφή με τη 

νέα εκπαιδευτικό και με μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά κυρίως λόγω της 
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θεματολογίας της, καθώς δεν γνώριζαν καθόλου για ποίηση και ποιητές. Έτσι 

δυσκολεύθηκαν να κατανοήσουν το ‘ξένο’ προς αυτούς λογοτεχνικό είδος και κατά 

συνέπεια να απαντήσουν στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις καθώς ήρθαν σε επαφή με 

ανοίκειο λεξιλόγιο, το οποίο αδυνατούσαν να μεταφέρουν στη μητρική τους γλώσσα. 

Σταδιακά όμως στις επόμενες συναντήσεις καταγράφηκε ότι οι μαθητές 

εξοικειώθηκαν με τη δομή και τη νέα διδακτική μέθοδο, το ποιητικό είδος καθώς 

προέβησαν σε συγκρίσεις πεζών κειμένων και ποιημάτων. Κατά την ενεργοποίηση 

και ανατροφοδότηση της γνώσης γινόταν ανακύκλωση του λεξιλογίου και 

παρατηρήθηκε αύξηση του χρόνου ομιλίας και συνθετότερος λόγος. 

Όσον αφορά το γραπτό λόγο οι μαθητές/τριες όταν κλήθηκαν να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις κατανόησης παρήγαν ευκολότερα γραπτό λόγο ενώ παρουσίασαν 

μεγαλύτερη δυσκολία σε σύνθεση προτάσεων για την παραγωγή ενός κειμένου ή μιας 

μικρής ιστορίας (προφορικά ή γραπτά). Δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τη 

συμβολική λειτουργία κάποιων λέξεων των ποιημάτων και χρειάστηκε να 

μεταφραστούν ή να συσχετιστούν με αντίστοιχα παραδείγματα στη μητρική τους 

γλώσσα.  

 

 Δ) Αποτίμηση των παρεμβάσεων 

Η αποτίμηση του πιλοτικού προγράμματος, όπως προκύπτει από τις 

ημερολογιακές καταγραφές εστιάζει στις δυσχέρειες και τα προβλήματα που ήταν 

εμφανή κατά τη διεκπεραίωση των παρεμβατικών προσεγγίσεων με την ΟΕΠΓ, τα  

μαθησιακά αποτελέσματα, τις στάσεις που υιοθετήθηκαν και τις αλλαγές και 

προτάσεις βελτίωσης αναφορικά με τη μεθοδολογία και την εκπαιδευτική πρακτική.  

Αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα της παρέμβασης, διαπιστώθηκε 

ότι οι μαθητές/τριες:  

o Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες εξάσκησαν και εμπλούτισαν το 

λεξιλόγιό τους 

o Ανέπτυξαν επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες τόσο μεταξύ 

τους όσο και με την εκπαιδευτικό 

o Χρησιμοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τη γλώσσα-στόχο 
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o Ανέπτυξαν και χρησιμοποίησαν στρατηγικές κατανόησης του 

γραπτού λόγου 

o Η επαφή με την ποίηση αποτέλεσε ερέθισμα για την εξοικείωση με τη 

λογοτεχνία και καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία  

o Ανταποκρίθηκαν θετικά στη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων 

o Ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών/τριών  

Αναφορικά με τα προβλήματα κατά την υλοποίηση της παρέμβασης με την 

ΟΕΠΓ, παρατηρήθηκε:  

o Δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου (ιδιαίτερα κατά τις πρώτες 

συναντήσεις) 

o Μερική δυσχέρεια στην κατανόηση λεξιλογίου και περιεχομένου, 

όπου κρίθηκε αναγκαίο η εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει τη μητρική 

τους γλώσσα 

o Διστακτική συμπεριφορά κατά τις πρώτες συναντήσεις στη παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου, η οποία περιορίστηκε ή εξαλείφθηκε 

μετέπειτα καθώς οι μαθητές/τριες ανέπτυσσαν ολοένα και 

περισσότερο επικοινωνιακές δεξιότητες και αυξημένη ομιλία στις 

εκάστοτε δραστηριότητες 

o Δυσκολία να τραγουδήσουν μεμονωμένα, ενώ τραγουδούσαν πρόθυμα 

ομαδικά 

o Μεμονωμένη διάσπασης προσοχής που αποδόθηκε σε αδιαφορία 

o Έλλειψη κατάλληλου χώρου, καθώς δεν υπήρχε προαύλιο για τη 

διεξαγωγή κάποιων δραστηριοτήτων 

Σχετικά με τις στάσεις και αξίες που υιοθέτησαν οι μαθητές/τριες 

παρατηρήθηκε: 

o Τόνωση της αυτοπεποίθησης, μείωση του άγχους, εκφραστική 

‘απελευθέρωση’ και θετική στάση για την Γ2/ΞΓ 

o Καλλιέργεια αλτρουιστικών συναισθημάτων  

o Ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, τα 

τραγούδια, τις ομαδικές εργασίες κ.λ.π. 
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o Μέσα από τη θεματολογία των ποιημάτων π.χ. «Αν όλα τα παιδιά της 

γης» καλλιεργήθηκε ο ουμανισμός, η διαπολιτισμική επίγνωση και ο 

σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα.  

o Μέσα από τις συζητήσεις οι μαθητές/τριες εξέφρασαν ευαισθησία σε 

προβλήματα του κοινωνικού παρόντος (ρατσισμός, ξενοφοβία) 

Όσον αφορά τις προτάσεις για βελτιώσεις στις διδακτικές παρεμβάσεις 

εφαρμόζοντας την  ΟΕΠΓ, επισημαίνεται:  

α) Η αύξηση της συχνότητας των παρεμβάσεων θα επέφερε καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα και πιο ολοκληρωμένη διεκπεραίωση κάποιων 

δραστηριοτήτων π.χ. παιχνιδιών ρόλων 

β) Η αύξηση του χρόνου για την κατανόηση και εμπέδωση του λεξιλογίου 

συνδυαστικά με τη χρήση περισσότερων παραδειγμάτων μέσα στην τάξη θεωρήθηκε 

ότι θα συνέβαλε στην ευκολότερη κατανόηση  

γ) Μεγαλύτερη χρήση παροντικών χρόνων για αμεσότητα λόγου και 

αναφορικά με δυσχέρειες στην κατανόηση του περιεχομένου, συσχέτιση με 

παραδείγματα της καθημερινότητας των μαθητών/τριών, παραλληλισμούς στη 

μητρική τους γλώσσα με στόχο τη συγκριτική ικανότητα 

δ) Αύξηση του χρόνου διδασκαλίας που διατίθεται για προφορική επικοινωνία 

καθώς διαπιστώθηκε ότι όταν οι μαθητές/τριες δεν περιορίζονταν χρονικά παρήγαγαν  

εκτενή και πιο σύνθετο προφορικό λόγο  

ε) Στη παραγωγή γραπτού λόγου θα συνέβαλε η προφορική προεργασία 

καθώς διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη παραγωγή προφορικού λόγου περιόριζε το άγχος 

και συντελούσε στην εμπέδωση και καλύτερη κατανόηση των ερωτημάτων που 

ετίθεντο  

στ) Η χρήση της μητρικής γλώσσας στις πρώτες συναντήσεις δεν αποτελούσε 

ανασταλτικό παράγοντα της μαθησιακής διαδικασίας καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν 

μηχανική και αυθόρμητη και σταδιακά στις επόμενες συναντήσεις εξαλείφθηκε  

ζ) Η άρτια οργάνωση των διδακτικών πλάνων και θεματικών συνδυαστικά με 

τη χρήση οπτικοακουστικών πολυμέσων κεντρίζει το ενδιαφέρον, διευκολύνει και 

ενισχύει μαθησιακές διαδικασίες  στη γλώσσα-στόχο και περιορίζει στο μέγιστο την 
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απόσπαση της προσοχής (π.χ. χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας μόνο σε μία συνάντηση για 

να επεξηγηθούν καταλήξεις στα γένη των ουσιαστικών). 
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6.2. Αποτελέσματα ερωτηματολογίων ικανοποίησης των μαθητών/τριών 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια ικανοποίησης, τα οποία συμπλήρωσαν οι 

μαθητές/τριες μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος. Περιείχαν επτά 

ερωτήσεις τύπου Likert, τριβάθμιας κλίμακας, μερικές εκ των οποίων διέθεταν 

υποερωτήματα και κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ των διαβαθμισμένων απαντήσεων 

«Πολύ», «Μέτρια», «Λίγο ή καθόλου». Λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές τους 

εκτιμήσεις, αξιολογούν τις παρεμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας απαντήσεων των μαθητών/τριών στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης  

Ερωτήματα Πολύ Μέτρια Λίγο/Καθόλου 

1. Να μαθαίνω για την ποίηση στην ξένη γλώσσα ήταν εύκολο;  70% 30%  

2. Να μαθαίνω για την ποίηση στην ξένη γλώσσα ήταν ενδιαφέρον;  80% 20%  

3.Συμμετέχοντας στο πρότζεκτ "Η μελοποιημένη ποίηση του Ελύτη και του Ρίτσου.." 

i. μου άρεσε που συνεργαζόμουν με τους/τις συμμαθητές/τριες μου 100%   

ii.  μου άρεσε που έμαθα για την ποίηση  με αυτό τον τρόπο 100%   

iii. Μου άρεσε που έμαθα την ξένη γλώσσα με αυτόν τον 

τρόπο 
80% 20%  

iv. Μου άρεσε που απαγγέλαμε τα ποιήματα 80% 20%  

v. Μου άρεσε που ακούγαμε μελοποιημένα ποιήματα 100%   

vi. Μου άρεσε που έμαθα να τραγουδώ τα ποιήματα  100%   

4. Θα ήθελα να ξανακάνω ένα παρόμοιο πρόγραμμα και του 

χρόνου  
100%   

5. Από όλες τις δραστηριότητες, μου άρεσε περισσότερο: 

i.  Στεφάνια 80% 20%  

ii.  Καραόκε 50% 50%  

iii. Παιχνίδια ρόλων 80% 20%  
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iv. Τραγούδια 80% 20%  

6. Κατά την διάρκεια του project, με δυσκόλεψε περισσότερο η ενότητα: 

i. «Ποίηση-Ρίτσος-Ελύτης» 100%   

ii.  «Αν όλα τα παιδιά της Γης»   100% 

iii. «Η ποδηλάτισσα»  20% 80% 

iv. «Τα τζιτζίκια»  20% 80% 

v. «Η Μάγια» 10% 20% 70% 

7. Συμμετέχοντας στο project έμαθα   

i. Να μιλάω καλύτερα ελληνικά 80% 20%  

ii. Να καταλαβαίνω τα ποιήματα 80% 20%  

iii  Να τραγουδώ ελληνικά 90% 10%  

iv. Νέο λεξιλόγιο  90% 10%  

v. Να διαβάζω καλύτερα 90% 10%  

vi. Να γράφω πιο μεγάλα κείμενα 80% 20%  

 

Συμπερασματικά, αξιολογώντας τα δεδομένα του ερευνητικού δείγματος, 

διαπιστώνεται ότι η επιλογή της ποίησης, ως θεματικής ενότητας, κρίθηκε 

ενδιαφέρουσα (ποσοστό 80% επί του συνόλου) και ο βαθμός δυσκολίας συγκριτικά 

μικρός, καθώς στο δεύτερο ερώτημα  «να μαθαίνω για την ποίηση στην ξένη γλώσσα  

ήταν εύκολο;» (ποσοστό 70% επί του συνόλου απάντησε «πολύ» και 30% «μέτρια». 

Η μεθοδολογία, η διδακτική προσέγγιση παρουσίασε υψηλά ποσοστά (ερώτημα 3, 

i,ii, v και vi ποσοστό 100%) και η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου (GLIL) 

προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων ως μια επιτυχής εκπαιδευτική 

διαδικασία (ερώτημα 4, ποσοστό 100%). Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκμάθηση της 

Γ2/ΞΓ σε συνάρτηση με εφαρμογή δραστηριοκεντρικών δεξιοτήτων παρουσίασε 

υψηλά ποσοστά (80%) και μόνο στο καραόκε οι μαθητές/τριες εμφανίστηκαν πιο 

διστακτικοί (50%). Αναφορικά με το έκτο ερώτημα διαπιστώθηκε δυσκολία μόνο 
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στην η 1
η 

 ενότητα «Ποίηση-Ρίτσος-Ελύτης» (ποσοστό 100%) γιατί ήταν η πρώτη και 

ουσιαστική επαφή με την ποίηση, η οποία ήταν ‘ξένο’ λογοτεχνικό είδος και ως 

θεματική κρίνεται δύσκολη. Επίσης, οι μαθητές/τριες αφομοίωσαν τη Γ2/ΞΓ, 

ανέπτυξαν δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο (ερώτημα 7, i, ii και vi 

ποσοστό 80%), εμπλούτισαν το λεξιλόγιο και καλλιέργησαν την αναγνωστική 

ικανότητα (90%).  

 

6.3. Συζήτηση 

 

Η εκμάθηση της  ελληνικής ως ξένης γλώσσας αξιοποιώντας την ΟΕΠΓ μέσα 

από τη διδασκαλία ποιημάτων διακεκριμένων ελλήνων ποιητών, αποτέλεσε μια 

διδακτική πρόκληση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος 

σε σλαβόφωνο μαθησιακό περιβάλλον, προκειμένου να μελετηθεί η 

αποτελεσματικότητα και να διευκρινιστούν ή να επιβεβαιωθούν τα πλεονεκτήματα 

της διδασκαλίας της ποίησης για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 

γλώσσας.  

Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και των πλεονεκτημάτων που δύναται 

να έχει η πιλοτική εφαρμογή «Η ποίηση του Ρίτσου και Ελύτη. Ένα διαθεματικό 

πρότζεκτ για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης σε σλαβόφωνους πληθυσμούς» 

με τη χρήση της μεθόδου ΟΕΠΓ αποτελεί τη βασική στοχοθεσία της συγκεκριμένης 

παρεμβατικής διδακτικής διαδικασίας σε αλλόγλωσσους μαθητές πρωτοσχολικής και 

σχολικής ηλικίας (7 έως 10 ετών).  

Τα ερευνητικά δεδομένα του πιλοτικού προγράμματος καταδεικνύουν ότι η 

εκμάθηση της Γ2/ΞΓ μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση πραγματοποιήθηκε 

επιτυχώς,  μέσα σε ένα πλαίσιο, όπου αναδεικνύεται η δυναμική της μεθόδου CLIL 

στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, καθώς παρέχει το γνωστικό υπόβαθρο για την 

ολιστική αξιοποίηση γλωσσικών λειτουργιών, κίνητρα για ενεργοποίηση της 

μαθησιακής διαδικασίας και εχέγγυα για πολυπολιτισμική ενσυναίσθηση.  

Η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια κατά την εφαρμογή των δώδεκα παρεμβάσεων 

αξιοποίησε κάθε δυνατότητα γλωσσικής έκφρασης και δημιουργικής γραφής μέσα 
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από τη δραστηριοκεντρική μέθοδο (task–based-learning). Οι μαθητές μέσα από την 

ανάληψη και επιτέλεση ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων αυτενεργούν και 

αλληλεπιδρούν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Εκτίθενται σε αυθεντικές, 

βιωματικές περιστάσεις επικοινωνίας, επιτυγχάνεται λεκτική αλληλεπίδραση και 

κατάκτηση της γλώσσα-στόχου μέσα από δημιουργική έκφραση και αυξημένη 

παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 

Για την αξιολόγηση των ερευνητικών πορισμάτων χρησιμοποιήθηκαν τρία 

βασικά εργαλεία ως μέσα συλλογής δεδομένων: α) οι συνεντεύξεις σε ομάδες (focus 

group) πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων, προκειμένου να διερευνηθούν οι 

ανάγκες των μαθητών/τριών, β) οι ημερολογιακές καταγραφές της 

εκπαιδευτικού/ερευνήτριας μετά από την υλοποίηση κάθε παρέμβασης και γ) τα 

ερωτηματολόγια ικανοποίησης των μαθητών/τριών με την ολοκλήρωση της πιλοτικής 

εφαρμογής.  

 Αναλύοντας τα αποτελέσματα των απαντήσεων που δόθηκαν από τους 

μαθητές/τριες, διαπιστώνεται ότι η παρεμβατική διαδικασία είχε θετικές επιδράσεις 

και αποτελέσματα. Αποτιμάται ότι εκπληρώθηκε ικανοποιητικά η στοχοθεσία της 

εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης μέσα από το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα, καθώς 

παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, 

αύξηση του γλωσσικού ενδιαφέροντος για τη Γ2/ΞΓ και επιβεβαίωση ότι η ποίηση 

μπορεί να αποτελέσει γνωστικό πεδίο ιδιαίτερα χρηστικό για την εκμάθηση και 

λειτουργική χρήση της Γ2/ΞΓ.  

Η ερευνητική προσπάθεια είχε πολλαπλά οφέλη, βάσει των δεδομένων που 

προέκυψαν καθώς  παρείχε ολιστική και σφαιρική μάθηση. Οι γλωσσικές δεξιότητες 

κατακτήθηκαν μέσα από την αλληλεπίδραση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργατική μάθηση μεταξύ των εμπλεκόμενων. Η 

ποικιλομορφία στη θεματολογία, η χρήση πλείστων τεχνικών, στρατηγικών και 

ερεθισμάτων διαμόρφωσε ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον για δημιουργική και 

πολυαισθητηριακή μάθηση σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Η σταδιακή 

εξοικείωση με καινοτόμες μεθόδους εργασίας, η ενεργή συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων συνετέλεσε στην αύξηση της παραγωγής του προφορικού λόγου. 

Ειδικότερα σε περιπτώσεις που δίνονταν χρόνος για πιο ελεύθερη έκφραση οι 
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μαθητές/τριες μιλώντας περισσότερο στη γλώσσα στόχο ανέπτυξαν πιο σύνθετες 

επικοινωνιακές δεξιότητες τις οποίες μετέφεραν και στο γραπτό λόγο (αυξημένη 

έκταση λεξιλογίου, φράσεων, κειμένου). Επιπλέον παρατηρήθηκε βελτίωση στην 

προφορά, στον επιτονισμό, στην ανάγνωση, στην κατανόηση και εμπέδωση 

συντακτικών και γραμματικών φαινομένων καθώς και ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. Η επίδειξη στρατηγικών ανάγνωσης και αποδόμησης ενός κειμένου, 

μεταφοράς του ποιητικού λόγου σε πεζό κείμενο ενίσχυσε τις αφομοιωτικές 

ικανότητες των μαθητών και καλλιέργησε δεξιότητες αποκωδικοποίησης, σύνθεσης 

και ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών. Συνοψίζοντας η μάθηση μέσα από μια 

καινοτόμο διδακτική προσέγγιση σε ευχάριστο και δημιουργικό μαθησιακό 

περιβάλλον, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, αύξησε τα κίνητρα για 

μάθηση, ενεργοποίησε μηχανισμούς αποτύπωσης και αφομοίωσης της γλώσσας-

στόχου. 

 Ο ρόλος της εκπαιδευτικού/εμψυχώτριας συνέβαλε καθοριστικά στον 

περιορισμό του γλωσσικού άγχους και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης  τους, 

δινόταν έμφαση στην αυξημένη χρήση και ροή του λόγου και όχι στη γλωσσική 

ακρίβεια με αποτέλεσμα η λειτουργική χρήση και εξοικείωση να οδηγήσει 

μακροπρόθεσμα στην ορθή γραφή και σύνταξη. 

Η ενεργός εμπλοκή συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ομάδες εργασίας και 

στις δραστηριότητες, κατέδειξε την ενεργοποίηση των μαθησιακών κινήτρων καθώς 

επίσης και τα συναισθήματα ευχαρίστησης και ικανοποίησης τους κυρίως για τις 

παιγνιώδεις δράσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των διδακτικών διαδικασιών. 

Το ενδιαφέρον ήταν έκδηλο από την πρώτη έως και τη δωδέκατη παρέμβαση, και 

εξαιρουμένης της δυσκολίας της 1
ης

 εισαγωγικής ενότητας, στις υπόλοιπες αυξήθηκε 

σταδιακά η χρήση της Γ2/ΞΓ ενώ από την τέταρτη παρέμβαση και έπειτα αποτέλεσε 

το κύριο μέσο έκφρασης στη μεταξύ τους επικοινωνία και με την ερευνήτρια.  

Μεταξύ των επιμέρους στόχων της διαθεματικής προσέγγισης με τη χρήση 

της ΟΕΠΓ ήταν οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις για την ελληνική ποίηση 

και να προβούν σε συγκριτικούς παραλληλισμούς με πολιτιστικά ερεθίσματα της 

πατρίδας τους, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές και κατ’ επέκταση πέρα από 

τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση να καλλιεργηθούν συναισθήματα ουμανισμού, 
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ανθρωπισμού και ισότητας των λαών. Επιπλέον η  συγκεκριμένη θεματική επιλογή 

της ποίησης, στο εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα, απέβη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς 

διαπιστώθηκε ότι ήταν πρωτότυπο ‘ξένο’ λογοτεχνικό είδος και αποσκοπούσε πέρα 

από τη γλωσσική καλλιέργεια να δημιουργηθούν συγκρίσεις, συσχετίσεις ανάμεσα 

στον πολιτισμό των δύο κρατών με απώτερο στόχο την πολιτισμική κουλτούρα και το 

σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα. Επιπρόσθετα η αξιοποίηση της ποίησης για 

την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας συνετέλεσε στη 

γεωγραφική προσέγγιση του ελλαδικού χώρου.  

Ως περιοριστικό στοιχείο της παρούσας παρέμβασης επισημαίνεται το μη 

αντιπροσωπευτικό δείγμα των συμμετεχόντων, που δεν επέτρεψε γενίκευση των 

ερευνητικών πορισμάτων από την παρούσα πιλοτική εφαρμογή και η έλλειψη ομάδας 

ελέγχου, ως συγκριτικού στοιχείου, καθώς δεν υπήρχε άλλη τάξη στον εν λόγω 

φροντιστήριο. Ο χωροχρονικός περιορισμός έπεται μειωμένη διάρκεια των εκάστοτε 

δραστηριοτήτων και επιτέλεση σε δυσμενή χωρικά περιβάλλοντα. Επίσης 

παρατηρήθηκε μεγαλύτερη δυσκολία στο γραπτό λόγο, κυρίως όταν τους ζητήθηκε 

να αναπτύξουν μεγαλύτερης έκτασης κείμενο. Η επίδειξη όμως δεξιοτήτων και 

στρατηγικών ανάγνωσης, απαγγελίας, εντοπισμού λέξεων και φράσεων στα 

ποιήματα, μεταφοράς ποιητικού λόγου σε πεζό, κατανόησης της έννοιας του 

συμβολισμού συνέτειναν στην καλλιέργεια της αποκωδικοποίησης, της σύνθεσης και 

ανάλυσης και ευρύτερα στην αυξημένη παραγωγή γραπτού λόγου κατά τη διάρκεια 

και ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος. 

Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν επιβεβαιώνουν μελέτες και 

έρευνες για τη χρήση λογοτεχνικών κειμένων στην εκμάθηση της Γ2/ΞΓ, καθώς 

επίσης και τη θετική επίδραση της ΟΕΠΓ για την εκμάθησης της ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης σε σλαβόφωνους μαθητές/τριες πρωτοσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

Η εγκυρότητα όμως των δεδομένων καθώς και τα πλεονεκτήματα στη 

διδακτική/μαθησιακή διαδικασία από την εφαρμογή της ΟΕΠΓ θα ήταν ωφέλιμο να 

διερευνηθούν σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ομάδας πειραματισμού και ελέγχου με 

επιδίωξη την καταγραφή πιο έγκυρων και γενικευμένων σχετικών δεδομένων για την 

εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.  
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Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μαθητών 

Ονοματεπώνυμο  ……………………………………………………… 

Κύκλωσε ένα πρόσωπο για κάθε ερώτηση: 

      ΠΟΛΥ                     ΜΕΤΡΙΑ                      ΛΙΓΟ/ΚΑΘΟΛΟΥ 

1. Να μαθαίνω για την ποίηση στη ξένη γλώσσα ήταν εύκολο. 

 

 

 

2.        Να μαθαίνω για την ποίηση στη ξένη γλώσσα ήταν ενδιαφέρον. 

           

 

3. Συμμετέχοντας στο πρότζεκτ «Η μελοποιημένη ποίηση του Ρίτσου και του 

Ελύτη….»:  

 

i. Μου άρεσε που συνεργαζόμουν με τους/τις συμμαθητές/τριες μου 

 

 

ii. Μου άρεσε που έμαθα για την ποίηση  με αυτό τον τρόπο 

 

 

 

iii. Μου άρεσε που έμαθα την ξένη γλώσσα με αυτόν τον τρόπο 

 

 

 

iv. Μου άρεσε που απαγγέλαμε τα ποιήματα 
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v. Μου άρεσε που ακούγαμε τα μελοποιημένα ποιήματα 

 

 

   

vi. Μου άρεσε που έμαθα να τραγουδώ τα ποιήματα  

 

 

 

 

 

4. Θα ήθελα να ξανακάνω ένα παρόμοιο πρόγραμμα και του χρόνου 

 

 

 

5. Από όλες τις δραστηριότητες μου άρεσε περισσότερο  

 

i. Στεφάνια  

 

 

 

 

 

ii. Καραόκε 

 

 

 

 

 

 

iii. Παιχνίδια ρόλων 

 

 

 

 

iv. Τραγούδια 
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6. Κατά τη διάρκεια του project, με δυσκόλεψε περισσότερο η ενότητα:  

 

i.  «Ποίηση-Ρίτσος-Ελύτης» 

 

 

 

 

ii. «Αν όλα τα παιδιά της Γης» 

 

 

 

 

iii. «Η ποδηλάτισσα» 

 

 

 

 

 

iv. «Τα Τζιτζίκια» 

 

 

 

 

 

v. «Η Μάγια» 

 

 

 

 

 

7. Συμμετέχοντας στο project έμαθα:  

 

i. Να μιλάω καλύτερα ελληνικά 
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ii. Να καταλαβαίνω τα ποιήματα 

 

 

 

 

iii. Να τραγουδώ ελληνικά 

 

 

 

 

 

iv. Νέο λεξιλόγιο  

 

 

 

 

 

v. Να διαβάζω καλύτερα 

 

 

 

 

 

vi. Να γράφω πιο μεγάλα κείμενα 

 

 


