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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 διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας. Με την προσθήκη της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, έγινε μία 
προσπάθεια τροποποίησης του περιεχομένου της Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού, με γνώμονα τις
 αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε τροποποιη-
μένο πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας βασισμένο στο ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Η μεθοδολογία
 του προγράμματος βασίστηκε στον συνδυασμό της συστημικής λειτουργικής γραμματι-
κής 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 μα-
θητές με δυσκολίες μάθησης. Το πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ατο-
μικό και ομαδικό επίπεδο σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ως υποστηρικτικό εργα-
λείο 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 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 μοντέλα. Τέλος, 
ερμηνεύει τη γλώσσα ως ένα σύστημα σημασιών, οι οποίες πραγματώνονται από τύπους. 
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Λειτουργική Γραμματική

ΓΝΩΡΙΖΩ

Yποδειγματική Διδασκαλία 

Η απόστροφος

      Μία ιστορία θα σας πω για ένα σημάδι
       μαγικό, που όταν το χρησιμοποιώ, πιο 
         όμορφα τις λέξεις ακούω στο λεπτό!

  Απόστροφος είναι τ’ όνομά της και μπαίνει
      στο τέλος ή στην αρχή μίας λέξης, όταν
 χάνεται το πρώτο ή το τελευταίο γράμμα της. 

π.χ.

Να είμαι                     Να ‘μαι

Με έναν τρόπο                  Μ’ έναν τρόπο

Και έχω                  Κι έχω
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Δραστηριότητες Αναγνωστικής Κατανόησης

1. Βάλε Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή Λ αν είναι λανθασμένη.

• Έξω από την πόρτα του σπιτιού εμφανίστηκε ένας μαύρος γάτος. ___
• Ο γάτος κάθισε στην πολυθρόνα. _____
• Η οικογένεια κράτησε τον γάτο. _____
• Φαινόταν ότι ήταν άγριος. _____

2. Εντόπισε και υπογράμμισε στο κείμενο την απάντηση και, ύστερα, κύκλωσε τη σωστή.

• Έξω από το σπίτι εμφανίστηκε:
α) ένας σκύλος
β) μία γάτα
γ) ένας γάτος

• Για να βρεθούν οι ιδιοκτήτες του:
α) κόλλησαν αφίσες και τον φωτογράφισαν
β) έπαιρναν τηλέφωνο τους γείτονες
γ) ζήτησαν τη βοήθεια του Δήμου 

• Αυτό που έψαχνε ήταν:
α) στέγη
β) φαγητό
γ) όλα τα παραπάνω

3. Απάντησε με λίγα λόγια στην ερώτηση. Στη συνέχεια, ζωγράφισε τον γάτο της ιστορίας.

         Τι εμφανίστηκε έξω απ’ το σπίτι της οικογένειας; Ποιες ενέργειες έκανε, 
                                        ώστε να βρεθούν οι ιδιοκτήτες του ζώου;

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Δραστηριότητες Λεξιλογίου

1. Εντόπισε στο κείμενο τις παρακάτω λέξεις.
• προηγούμενη
• εμφανίστηκε
• βάλαμε
• συντροφιά

2. Μπορείς να γράψεις με λίγα λόγια τι σημαίνουν;
προηγούμενη: ________________________________
εμφανίστηκε:________________________________
βάλαμε:___________________________________
συντροφιά:_____________________________

3. Φτιάξε δικές σου προτάσεις με τις παραπάνω λέξεις.
• _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________
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ΚΑΝΩ

1. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κλίση των ουσιαστικών ο αγρότης, η γάτα, το 
     τραπέζι. Με βάση αυτό το παράδειγμα, να κλίνεις τα ουσιαστικά: ο γάτος, η 
     οικογένεια, το σπίτι.

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

  ο αγρότης

του αγρότη

 τον αγρότη

   - αγρότη

     το τραπέζι 

του τραπεζιού

     το τραπέζι

      - τραπέζι

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

   οι αγρότες

των αγροτών

τους αγρότες

    - αγρότες

  οι γάτες

των γατών

  τις γάτες

  - γάτες

  τα τραπέζια 

των τραπεζιών

   τα τραπέζια

    - τραπέζια

π.χ.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

  η γάτα

της γάτας

   τη γάτα

     - γάτα

Μπορείς να κάνεις το ίδιο;
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Δραστηριότητες Λεξιλογίου

1. Εντόπισε στο κείμενο τις παρακάτω λέξεις.
• παρατήρησα
• ακροθαλασσιά
• ταυτόχρονα
• τολμηρό

2. Μπορείς να γράψεις με λίγα λόγια τι σημαίνουν;
παρατήρησα: ________________________________
ακροθαλασσιά:________________________________
ταυτόχρονα:___________________________________
τολμηρό:_____________________________

3. Φτιάξε δικές σου προτάσεις με τις παραπάνω λέξεις.
• _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________
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Δραστηριότητες Αναγνωστικής Κατανόησης

1. Βάλε Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή Λ αν είναι λανθασμένη.

• Οι ήρωες της ιστορίας περπατούσαν λίγη ώρα. ___
• Οι ιππότες είχαν χάσει τα ίχνη τους. _____
• Οι ήρωες της ιστορίας είχαν κλέψει το παλάτι. _____
• Οι ήρωες της ιστορίας χάθηκαν στο δάσος για προστασία. _____

2. Εντόπισε και υπογράμμισε στο κείμενο την απάντηση και, ύστερα, κύκλωσε τη σωστή.
• Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας:
α) είχαν κλέψει ένα σπίτι
β) είχαν ξεγελάσει τον βασιλιά
γ) είχαν κλέψει το παλάτι

• Οι ιππότες θα τους περίμεναν:
α) στο επόμενο χωριό
β) μέσα στο δάσος
γ) στην επόμενη πόλη 

• Τα άλογα ακούστηκαν:
α) στο δάσος
β) στην ακροθαλασσιά
γ) στο χωριό

3. Απάντησε με λίγα λόγια στην ερώτηση. Στη συνέχεια, ζωγράφισε τους ιππότες της 
     ιστορίας.
Γιατί οι άνθρωποι της ιστορίας έτρεχαν να ξεφύγουν από τους ιππότες; Τα κατάφεραν 
τελικά;
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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5. Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό

Στόχοι μαθήματος
Οι μαθητές:
• Να ξαναθυμηθούν τα επίθετα.
• Να τα κατανοήσουν.
• Να είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν.
• Να ενισχύσουν την αναγνωστική τους δεξιότητα.
• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
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