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Θεωρητικό υπόβαθρο
Περίληψη
     Το πρόγραμμα με τίτλο «Μαθαίνοντας αλλιώς τη Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού», είναι ειδικά
 σχεδιασμένο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Έγινε η προσπάθεια προσέγγισης
 των γλωσσικών φαινομένων μέσω της εφαρμογής των αρχών της Διαφοροποιημένης 
Διδασκαλίας. Προσεγγίζοντας το γνωστικό αντικείμενο κειμενοκεντρικά, επιχειρήθηκε 
να πραγματοποιηθεί η τροποποίηση του περιεχομένου της  Γλώσσας Στ΄ Δημοτικού. 
Στο εγχείρημα αυτό οδηγός στάθηκε η φιλοσοφία και η εξέταση της γνώσης υπό το 
πρίσμα της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Έτσι, με βάση το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ, δη-
μιουργήθηκε ένα τροποποιημένο πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας, δομημένο στους
 βασικούς άξονες της συστημικής λειτουργικής γραμματικής και της κειμενοκεντρικής
 προσέγγισης. Ο συνδυασμός των παραπάνω αξόνων πραγματοποιείται με την ταυτό-
χρονη εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Ο σκοπός του προ-
γράμματος ήταν η απόκτηση αναγνωστικής ευχέρειας, η αναγνωστική κατανόηση και η 
κατάκτηση των γραμματικών κανόνων. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η κατανόηση των μορ-
φολογικών και συντακτικών φαινομένων της Γλώσσας Ε΄ Δημοτικού, όπως επίσης και 
η δυνατότητα εφαρμογής τους από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η εφαρμογή του
 προγράμματος υλοποιήθηκε σε πιλοτικό επίπεδο, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό
 επίπεδο, σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ως επιπρόσθετο εργαλείο υποστήριξης
 της γλωσσικής διδασκαλίας. Συμπερασματικά, η δόμηση του προγράμματος σε συνδυ-
ασμό με τη χρησιμοποίηση των εξειδικευμένων διδακτικών τεχνικών του, έχει ως αποτέ-
λεσμα την πληρέστερη κατάκτηση της γνώσης. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού, σύνταξη,
 γραμματική

Εισαγωγή
Γραμματική και Επικοινωνιακή χρησιμότητα
    Το περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας και η οργάνωσή της πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη ότι τα γλωσσικά φαινόμενα χρειάζεται 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, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη
 γραμματική γενικότητα και επικοινωνιακή χρησιμότητα και, στη συνέχεια, πραγματο-
ποιείται 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 μοντέ-
λα. Τέλος, ερμηνεύει τη γλώσσα ως ένα σύστημα σημασιών, οι οποίες πραγματώνονται
 από τύπους. 
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ΚΑΤΑΝΟΩ

1. Εντόπισε και υπογράμμισε τα χρονικά επιρρήματα στις προτάσεις:

• Το καράβι φεύγει αύριο το πρωί.

• Μην αφήνεις για αύριο κάτι που μπορείς να τελειώσεις σήμερα. 

• Πάντα έρχομαι προετοιμασμένος στο σχολείο.

• Όταν έρχεται ο παππούς από το χωριό, πάντοτε φέρνει φρέσκα αυγά.

• Το ξυπνητήρι χτυπούσε διαρκώς με αποτέλεσμα να ξυπνήσω.

2. Γράψε προτάσεις με τα χρονικά επιρρήματα που δίνονται:

ξαφνικά               τώρα                πρώτα     
  νωρίς              συνεχώς          πότε  πότε

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Γιατί ο τουρισμός είναι αυξημένος
                  στη χώρα μας;

    Γιατί στην Ελλάδα η θάλασσα 
             θεωρείται δεδομένη;

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

   Πώς πρέπει να φερόμαστε
                 στη θάλασσα;

Δραστηριότητες Λεξιλογίου

1. Εντόπισε στο κείμενο τις παρακάτω λέξεις.

• Δεδομένη
• Γνωρίζουμε 
• Αυξημένος
• Φροντίζουμε

3. Εντόπισε στο κείμενο την απάντηση των παρακάτω ερωτήσεων. 
     Υπογράμμισέ την και Απάντησε.

2. Μπορείς να γράψεις με λίγα λόγια τι σημαίνουν;

Δεδομένη: ________________________________
Γνωρίζουμε: ________________________________
Αυξημένος: ___________________________________
Φροντίζουμε: _____________________________

©
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r

33



ΚΑΤΑΝΟΩ
1. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις στα ρήματα των προτάσεων.
• Έχει απόλυτη ησυχία. Τίποτα δεν ακούγε___ γύρω. 
• Ακού___ τι σας λέω; Προσέχετ__ ή περάσετ__ έξω. 
• Αν με χρειαστείτ___ μη διστάσετ___ να με φωνάξετ___.
• Καθένας χρειάζετ___ τη βοήθεια του άλλου.
• Καλό θα ήταν να παίζετ__ πιο προσεκτικά στο προαύλιο, γιατί μπορεί να χτυπήσετ__.

2. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις στα παρακάτω ρήματα.

έρχετ__

αυτός

κάθετ__

πλένετ__

χτενίζετ__

χαίρετ__

έχετ__

εσείς

θέλετ__

παίζετ__

τρέχετ__

γράφετ__

κοιμάμ__

εγώ

κάθομ__

έρχομ__

αισθάνομ__

είμ__

έχουμ__

εμείς

τρέχουμ__

βλέπουμ__

παίζουμ__

αγαπάμ__

αυτός

σκούπι__

φόρτω__

μίλη__

άφη__

κάθε__

εσύ

έρχε__

πλένε__

θεωρεί__

πλήγωνε__

μάχοντ__

αυτοί λούζοντ__

σκέφτοντ__

δέχοντ__

έλυσ__

προσεύχοντ__

©
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r

41



ΓΝΩΡΙΖΩ

Yποδειγματική Διδασκαλία 

Ο Ενεστώτας και ο Εξακολουθητικός Μέλλοντας στην Ενεργητική και την Παθητική Φωνή

                                     Ενεστώτας
Είναι ο χρόνος του ρήματος που δηλώνει ότι κάτι 
γίνεται τώρα, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε.

Υπόδειγμα

τρέχω

                    Εξακολουθητικός Μέλλοντας
Είναι ο χρόνος που δηλώνει ότι κάτι θα γίνεται
αύριο συνέχεια. Σχηματίζεται με το θα + Ενεστώτα.

Υπόδειγμα

Θα τρέχω

Μοντελοποίηση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 
       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εγώ ζωγραφίζω
Εσύ ζωγραφίζεις
Αυτός ζωγραφίζει
Εμείς ζωγραφίζουμε
Εσείς ζωγραφίζετε
Αυτοί ζωγραφίζουν

Εγώ θα ζωγραφίζω
Εσύ θα ζωγραφίζεις
Αυτός θα ζωγραφίζει
Εμείς θα ζωγραφίζουμε
Εσείς θα ζωγραφίζετε
Αυτοί θα ζωγραφίζουν

ΠΑΘΗΤΙΚΗ  ΦΩΝΗ

Εγώ σκέφτομαι
Εσύ σκέφτεσαι
Αυτός σκέφτεται
Εμείς σκεφτόμαστε
Εσείς σκέφτεστε
Αυτοί σκέφτονται

Εγώ θα σκέφτομαι
Εσύ θα σκέφτεσαι
Αυτός θα σκέφτεται
Εμείς θα σκεφτόμαστε
Εσείς θα σκέφτεστε
Αυτοί θα σκέφτονται

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 
       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
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Δραστηριότητες Γραπτού Λόγου

4.Ο άνεμος χαρακτηρίζεται στο κείμενο με πολλά επίθετα. Μπορείς να χαρακτηρίσεις 
    κι εσύ τον άνεμο χρησιμοποιώντας τρία δικά σου επίθετα;.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

1. Έχεις επισκεφθεί ποτέ ανεμογεννήτρια; Πώς μοιάζει; Ποια είναι η χρησιμότητά της; 
     Γράψε την απάντησή σου στην ανεμογεννήτρια της εικόνας.
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Δραστηριότητες Αναγνωστικής Κατανόησης

1. Κύκλωσε την απάντηση που ταιριάζει.
• Στην αρχή γύρω από τη γειτονιά υπήρχαν:
Α) πολυκατοικίες
Β) οικόπεδα
Γ) γήπεδα καλαθοσφαίρισης

• Τα παιδιά:
Α) έμεναν στο σπίτι
Β) πήγαιναν σε άλλες γειτονιές
Γ) έπαιζαν στα οικόπεδα

• Μετά από καιρό τα οικόπεδα άρχισαν:
Α) να χτίζονται
Β) να εξαφανίζονται από τα φυτά
Γ) να επεκτείνονται

• Όταν επέστρεψαν στη γειτονιά:
Α) είχε παραμείνει η ίδια
Β) την αναγνώρισαν εύκολα
Γ) δεν μπορούσαν να την αναγνωρίσουν

2. Συμπλήρωσε τις προτάσεις του κειμένου.
Οι πόλεις _____________ ταχύτατα. Θυμάμαι όταν _________________ στην περιοχή 
που ______________, υπήρχαν γύρω μας ______________. Τα ______________ 
μαζευόμασταν όλα τα __________ της γειτονιάς και ______________ σε όλα εκείνα τα
 ________________. Σταδιακά, τα _____________ άρχισαν να _____________. 
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Η κάθε έγκλιση εκφράζει κάτι διαφορετικό. Το τι εκφράζει η καθεμιά 
                             φαίνεται στο δέντρο των εγκλίσεων.

Οριστική
-Κάτι το
πραγματικό
Όλους τους
χρόνους

Προστακτική
Εκφράζω διαταγή,
παρακαλώ
π.χ. τρέχα
Έχει μόνο β’ ενικό
β’ πληθυντικό
Ενεστώτας
Αόριστος
Παρακείμενος

Υποτακτική
-Κάτι που εύχομαι
να γίνει
-Σχηματίζεται με
το να + Οριστική
π.χ. να τρέχω
Ενεστώτας
Αόριστος
Παρακείμενος

Υπόδειγμα

Υποτακτική

  Να παίζω

  Να ακούω

Να φροντίζω

Οριστική

   παίζω

  ακούω

φροντίζω

       Προστακτική

       Παίζε – παίζετε

      Άκου – ακούτε

Φρόντιζε - φροντίζετε
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