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Θεωρητικό υπόβαθρο

Περίληψη
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που αφορά τη διδασκαλία της Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού και
είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, εφαρμόστηκε μία μεθοδολογία προσέγγισης γνωστικών φαινομένων με την ενσωμάτωση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Με την προσθήκη της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, έγινε μία προσπάθεια
τροποποίησης του περιεχομένου της Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού με γνώμονα τις αρχές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Δημιουργήθηκε τροποποιημένο πρόγραμμα γλωσσικής
διδασκαλίας βασισμένο στο ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Η μεθοδολογία του προγράμματος βασίστηκε στον συνδυασμό της συστημικής λειτουργικής γραμματικής με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και την κειμενοκεντρική προσέγγιση. Σκοπός του προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας ήταν η απόκτηση ευχέρειας στην κατανόηση και χρήση των γραμματικών, εννοιολογικών και μορφοσυντακτικών φαινομένων στους μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Το πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ως υποστηρικτικό εργαλείο γλωσσικής διδασκαλίας. Συμπερασματικά, φάνηκε ότι το πρόγραμμα παρέμβασης με τη δομή και την εξειδικευμένη μεθοδολογία του είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Λέξεις κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, γλώσσα, γραμματική, μορφοσύνταξη
Εισαγωγή
Γραμματική και Επικοινωνιακή χρησιμότητα
Το περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας και η οργάνωσή της πρέπει να λαμβάνει
υπόψη ότι τα γλωσσικά φαινόμενα πρέπει να παρουσιάζονται με κάποια λογική σειρά και
ιεράρχηση. Η ιεράρχηση των γραμματικών φαινομένων που παρουσιάζονται, υπαγορεύεται και οργανώνεται, άλλοτε από μορφολογικά, άλλοτε από εννοιολογικά κριτήρια και
άλλοτε από έναν συνδυασμό εννοιολογικών και μορφολογικών κριτηρίων. Η αρχή γίνεται
με γραμματικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη γραμματική γενικότητα
και επικοινωνιακή χρησιμότητα και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται εισαγωγή νέων
γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
Το μοντέλο γλωσσικής μελέτης που προτείνεται, στηρίζεται στη Συστημική Λειτουργική Γραμματική (ΣΛΓ) (M.A.K Halliday), η οποία είναι μία γραμματική προσανατολισμένη στη σημασιολογία και στη λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και οργανώνεται με
βάση τη σημασία και όχι τη δομή, όπως προτείνουν άλλα γνωστά γλωσσολογικά μοντέλα.
Ερμηνεύει τη γλώσσα ως ένα σύστημα σημασιών, οι οποίες πραγματώνονται από τύπους.
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Λειτουργική Γραμματική
Ρήματα
ΓΝΩΡΙΖΩ
Yποδειγματική Διδασκαλία

Το ρήμα αμέσως για να θυμηθώ, σκέφτομαι κι αμέσως απαντώ.
Ρήμα είναι η λέξη που μου λέει καθαρά ότι κάτι κάνω, κάτι παθαίνω
ή ότι βρίσκομαι σε μία κατάσταση, σας το λέω εγώ παιδιά.

Στον βυθό κολυμπώ,
τις δαγκάνες μου χτυπώ
και στην αμμουδιά λιάζομαι και τραγουδώ!
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Ουσιαστικό:
Θυμάμαι είναι:

Ό,τι βλέπω!

Ό,τι ακούω!

Ό,τι αισθάνομαι!
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ΚΑΝΩ
1. Συμπλήρωσε με το σωστό. (Φωνημική νύξη)
καπέλο, διευθυντής, σφεντόνα, Θεόδωρος, παππούς, τσάντα, πίνακα, Ευγενία,
φακές, Μίλτος, μακαρόνια, γιαγιά, βιβλίο, πάτωμα, μαμά
Ο Θ ____________ κρατάει την τσ __________ του.
Εσύ φοράς κ ___________!
Ο πα _____________ έριξε μία πέτρα με τη σφ ___________ του.
Ο δ ______________ γράφει στον πί _____________.
Η γ ______________ μαγειρεύει φ _____________.
Ο Μ ______________ διαβάζει ένα β _____________.
Η Ευ _______________ μαγειρεύει μακ _____________.
Η μ ____________ σφουγγαρίζει το π ______________.
2. Σκέψου και γράψε γρήγορα 5 ουσιαστικά που συναντάμε σε έναν βυθό.
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Λειτουργική Γραμματική

ΓΝΩΡΙΖΩ
Yποδειγματική Διδασκαλία

Μία ιστορία θα σας πω για το άρθρο το οριστικό! Όταν για κάτι
συγκεκριμένο μιλώ αυτό χρησιμοποιώ. Μπροστά από το
ουσιαστικό, το γένος για να δείξω, το βάζω στο λεπτό!

ΓΕΝΗ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ο στον ενικό
οι στον πληθυντικό
ΘΗΛΥΚΟ
η στον ενικό
οι στον πληθυντικό

οη

το

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
το στον ενικό
τα στον πληθυντικό

62

Μοντελοποίηση
Διαβάζω τα παραδείγματα.

Η γάτα

Οι γάτες

Της κότας

Τις κότες

Τον σκύλο

Των σκύλων

79

Αναγνωστική Κατανόηση
Το κείμενο διαβάζω με ρυθμό, τις ερωτήσεις κοιτάζω στο λεπτό και με χαρά τις
απαντήσεις βρίσκω!

Κάθετη μορφή κειμένου
Αγαπητό μου ημερολόγιο
Προχθές το βράδυ
και καθώς ετοιμαζόμουν
να κοιμηθώ,
σκέφτηκα
πως θέλω
να περιγράψω τη μέρα μου
στο ημερολόγιό μου,
για να μην την ξεχάσω.
Άνοιξα, λοιπόν,
το πρώτο συρτάρι του κομοδίνου μου
και με τρόμο
κοίταξα
ότι έλειπε από εκεί.
Βγήκα τρέχοντας
από το δωμάτιο,
φώναξα τους γονείς μου
και τον αδερφό μου,
μα κανείς δεν ήξερε
πού είναι.
Πριν χάσω τελείως
την ψυχραιμία μου,
θυμήθηκα
ότι δεν έψαξα
στο δεύτερο συρτάρι
του κομοδίνου μου
κι έτρεξα φωνάζοντας:
«Αγαπητό μου ημερολόγιο!».
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ΓΝΩΡΙΖΩ
Υποδειγματική Διδασκαλία
ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Ημερών (Δευτέρα)
Μηνών (Μάρτιος)
Γιορτών (Πάσχα)

Ανθρώπων
(π.χ. Γιάννης)

ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Εθνικά ονόματα (π.χ. Έλληνας,
Ισπανός)

Δρόμων ( π.χ. Λεωνίδου)
Πόλεων (π.χ. Σπάρτη)
Χωρών (π.χ. Ιταλία)
Βουνών (π.χ. Όλυμπος)
Νησιών (π.χ. Σάμος)
Ποταμών (π.χ. Ευρώτας)

Στον πίνακα μπορούμε να δούμε ποιες λεξούλες ονομάζουμε ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ. Δεν
ξεχνώ ότι τα κύρια ονόματα είναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ τα οποία, γράφονται ΠΑΝΤΑ με κεφαλαίο!
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Τα ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ που δείχνουν εθνικότητα ξεκινούν με Κεφαλαίο, ΟΜΩΣ
τα επίθετα που προέρχονται από αυτά ξεκινούν με μικρό!
π.χ.
Έλληνας - ελληνικός
Ιάπωνας - ιαπωνικός
Νορβηγός - νορβηγικός
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