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 Ανάμεσα στις γλωσσικές ποικιλίες συγκαταλέγονται και εκείνες που 
συνδέονται με τον καταμερισμό της κοινωνικής / επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 

 Πρόκειται για ευδιάκριτες γλωσσικές ποικιλίες-αποκλίσεις από την εθνική 
γλώσσα που δημιουργούνται από τις διάφορες επαγγελματικές ομάδες με 
ιδιότυπους όρους της ειδικότητάς της. 

 Χαρακτηρίζονται κυρίως από διαφοροποιήσεις στο λεξιλόγιο που 
ικανοποιούν συντεχνιακές ανάγκες.

 Στα σχολικά εγχειρίδια των θετικών και θεωρητικών επιστημών δίδεται η 
ευκαιρία στους μαθητές/-τριες να διακρίνουν τις λέξεις-όρους που 
χρησιμοποιούνται:

1. αποκλειστικά από τις ειδικές γλώσσες (στις οποίες ανήκουν)

2. από άλλες λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τις 
ειδικές) και αλλού.



 Έτσι έχουμε τις ειδικές γλώσσες των νομικών, των γιατρών, των μηχανικών, 
των ψαράδων, των ποδοσφαιριστών, των θεολόγων, των μαθηματικών, των 
χημικών κτλ., οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από λεξιλογικές διαφορές που 
οφείλονται:

1. στη χρήση ειδικών όρων 

2. στη χρήση καθημερινών λέξεων που φορτίζονται όμως κατά 
περίπτωση με ιδιαίτερο σημασιολογικό φορτίο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 Η λέξη λ.χ. χολοκυστογραφία (σύνθετη από τις λέξεις χολή, κύστη και 
γράφω) αποτελεί όρο μόνο της ιατρικής επιστήμης και δηλώνει (γι’ αυτό 
εξάλλου και κατασκευάστηκε) την ακτινογραφία της χοληδόχου κύστης. 

 Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τη λέξη μέτρο την οποία συναντούμε και στην 
καθημερινή χρήση (μονάδα μέτρησης, σύγκρισης ποσών κτλ.) και στην 
ειδική γλωσσική ποικιλία ενός συγκεκριμένου φιλολογικού κλάδου, της 
μετρικής: μέτρο στίχου, μέτρο και ρυθμός κτλ. 



 Η λέξη μεθάνιο π.χ. χρησιμοποιείται μόνο στη Χημεία.

 Η λέξη όμως κύτταρο, εκτός από τις φυσικές επιστήμες (βοτανική, ζωολογία, 
ανθρωπολογία κτλ.) όπου συνηθίζεται, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και 
αλλού, π.χ.: 

1. Η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας

2. Η πρόταση αποτελεί το κύτταρο του λόγου κλπ.

 Ο μαθητής/-τρια έτσι αγκαλιάζει όλα τα μαθήματα και αντλεί από εκεί 
τρόπους, μεθοδεύσεις και εργαλεία χρήσιμα στο χτίσιμο ενός κειμένου.

 Κατανοεί ότι ο καλλιεργημένος λόγος δεν είναι ένα επίσημο ένδυμα του 
σχολικού λόγου, παρά είναι η καθημερινή γλωσσική επικοινωνιακή 
πράξη τόσο των σχολικών μαθημάτων και της επιστήμης όσο και των 
άλλων μορφών ζωής.

 Έτσι ο μαθητής/-τρια αρχίζει να αποκτά συνείδηση του οργανωμένου 
λόγου και του σκοπού που υπηρετεί.



 Σημειώστε τις ειδικές λέξεις (ειδικό λεξιλόγιο) που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας 
(π.χ. δύναμη, πεδίο, φορτίο κλπ.). Χρησιμοποιήστε πέντε από αυτές σε φράσεις 
με διαφορετική σημασία. 

 Να εντοπίσετε στο κείμενο το ειδικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι φυσικές 
επιστήμες. Να το καταγράψετε και να σχηματίσετε με ορισμένες από αυτές τις 
λέξεις δικές σας προτάσεις. 

 Να εντοπίσετε τους ειδικούς όρους που χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Ποιοι 
από τους όρους αυτούς νομίζετε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και στην 
καθημερινή χρήση; 

 Υπογραμμίστε και αναλύστε τις ειδικές λέξεις σύμφωνα με το ειδικό 
εννοιολογικό φορτίο που φέρουν στο κείμενο. 

 Σημειώστε τις ειδικές ως προς το συγκεκριμένο θέμα λέξεις (ειδικό λεξιλόγιο), 
που διασαφηνίζουν το εννοιολογικό περιεχόμενο της παραγράφου. 



Η Πύλη σχετικά με τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας προσφέρει τις εξής 
δυνατότητες:

α) Ηλεκτρονικά λεξικά ως εργαλεία αναφοράς: Βρισκόμενοι/ες στο ηλεκτρονικό 
περιβάλλον της Πύλης (http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html) και 
ακολουθώντας τη διαδρομή «Νέα Ελληνική≫ → ≪Εργαλεία» → «Ηλεκτρονικά λεξικά»-
δηλαδή:  https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

μεταφερόμαστε στα λεξικά, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε ποικιλοτρόπως στη 
διδασκαλία με στόχο να ωθήσουμε τους μαθητές μας στην προσέγγιση του λεξιλογίου με 
τρόπο διερευνητικό. Όπως βλέπουμε, τα λεξικά αυτά είναι τέσσερα:
• Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη
• Η Επιτομή Λεξικού της Μεσαιωνικής Δημώδους Γραμματείας του Εμμ. Κριαρά
• Το Ελληνο-αγγλικό λεξικό του Δ. Γεωργακά (Α΄ τόμος)
• Το Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη).

 Το περιβάλλον είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να επιτρέπεται η επικοινωνία μεταξύ των 
λεξικών και η παράλληλη αναζήτηση λημμάτων στα τρία πρώτα λεξικά. Δίνεται επίσης η 
δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης, αναζήτησης δηλαδή με συνδυασμό κριτηρίων 
(γραμματική κατηγορία του λήμματος, ετυμολογία, σημασιολογικό πεδίο κτλ.) καθώς και 
της σύνδεσης κάθε λήμματος με το κλιτικό του παράδειγμα.

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html


β) Σώματα κειμένων: Βρισκόμενοι/-ες στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πύλης 
(http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html) και ακολουθώντας τη 
διαδρομή «Νέα Ελληνική» → «Εργαλεία» → «Σώματα κειμένων» - δηλαδή:

https://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/index.ht
ml

μεταφερόμαστε στα σώματα κειμένων που ανθολογούνται στην Πύλη. Όπως 
βλέπουμε, αποτελούνται από: 

α)το σώμα κειμένων της εφημ. Τα Νέα, 

β) το σώμα κειμένων της εφημ. Μακεδονία και 

γ) το σώμα κειμένων των διδακτικών βιβλίων του Π. Ι.

 Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των λεξικών με το σώμα κειμένων. Αυτό 
μεταθέτει το ενδιαφέρον της γλωσσικής διδασκαλίας από τη λέξη αυτή καθαυτή 
στο περικείμενο (context), στο γλωσσικό περιβάλλον δηλαδή που καθορίζει τη 
σημασία και τη λειτουργία των λέξεων.

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
https://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/index.html


«Ας θεωρήσουμε δύο σφαίρες κινούμενες προς δυο διαφορετικές διευθύνσεις, πάνω σ' ένα 
λείο τραπέζι. Για να 'χουμε μια πιο συγκεκριμένη παράσταση, θα υποθέσουμε πως οι 
διευθύνσεις των κινήσεών τους είναι μεταξύ τους κάθετες. Αφού δεν υπάρχουν εξωτερικές 
δυνάμεις σε δράση, οι κινήσεις θα είναι ομοιόμορφες. Ας υποθέσουμε ακόμα πως και οι 
ταχύτητές τους είναι ίδιες, δηλαδή πως και οι δύο σφαίρες διανύουν ίσες αποστάσεις σε 
ίσα χρονικά διαστήματα. Αλλά είναι σωστό να πούμε πως οι σφαίρες έχουν την ίδια 
ταχύτητα; Η απάντηση μπορεί να είναι και ναι και όχι! Αν τα ταχύμετρα δυο αμαξιών 
δείχνουν και στα δυο σαράντα μίλια την ώρα, είναι συνηθισμένο να λέμε, πως τ' αμάξια 
έχουν την ίδια ταχύτητα, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση της κίνησης. Αλλά η επιστήμη 
πρέπει να δημιουργήσει τη δικιά της γλώσσα και τις δικές της έννοιες για δικιά της χρήση. 
Οι επιστημονικές έννοιες συχνά αρχίζουν με τις έννοιες που χρησιμοποιούμε στην 
καθομιλουμένη γλώσσα, για τις υποθέσεις της καθημερινής ζωής. Αλλά οι έννοιες αυτές 
στην επιστήμη αναπτύσσονται και αποβάλλουν ό,τι διφορούμενο έχουν, αποκτώντας την 
αυστηρότητα που απαιτείται για να είναι εφαρμόσιμες στην επιστημονική σκέψη.»

Άλμπερτ Aϊνστάιν, Λ. Ίνφελντ, H εξέλιξη των ιδεών στη Φυσική,
μτφρ. Σπ. Kατσαΐτης, εκδ. Eπιστημονικός κόσμος, 1959





https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html


Αρχές 
Διαφοροποιημέ
νης διδασκαλίας

1. Κλιμακωτές 
δράσεις

2. Δημιουργία 
ομάδων με κοινά 
ενδιαφέροντα

3. Διερεύνηση ενός 
θέματος κάτω 
από έξι (6) 
διαφορετικές 
οπτικές 
(Cubing)



Ταξινομία SOLO (Structure of observed learning outcomes): Πέντε (5) στάδια

1. Το προδομικό: 
ο μαθητής 
μαθαίνει 
κομμάτια 

ασύνδετων 
πληροφοριών 
που δεν έχουν 

καμιά οργάνωση 
και δεν βγάζουν 
κανένα νόημα.

2. Το 
μονοδρομι

κό: οι 
μαθητές 
κάνουν 

απλές και 
προφανείς 
συνδέσεις 

μεταξύ των 
πληροφοριώ

ν 

3. Το πολυδομικό: 
διάφορες συνδέσεις. 

Γίνονται, αλλά όχι 
μετασυνδέσεις
μεταξύ τους. Οι 

μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν 
περισσότερα από 
ένα κομμάτια των 

δεδομένων 
πληροφοριών αλλά 
δεν ενσωματώνουν 

ιδέες.

4. Το 
συσχετιστικό: οι 
μαθητές βλέπουν 
πως τα διάφορα 

κομμάτια των 
πληροφοριών 

σχετίζονται μεταξύ 
τους. 

5. Το επίπεδο της 
εκτεταμένης 
αφαίρεσης: οι 

μαθητές μπορούν 
να κάνουν 

συνδέσεις πέρα από 
το πεδίο του 

προβλήματος ή της 
ερώτησης. Οι 

ερωτήσεις αυτές 
περιλαμβάνουν ένα 
εκτεταμένο επίπεδο 

αφαίρεσης.



ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
 Να ασκηθούν στον εντοπισμό των τρόπων και των μέσων της πειθούς, των γλωσσικών τρόπων και 

στην αξιολόγησή τους. 

 Να μάθουν οι μαθητές τη χρήση διάφορων κοινωνικών γλωσσικών ποικιλιών σχετικών με την 
«πειθώ» σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. Να εξηγήσουν τους λόγους που οδηγούν στη 
γλωσσική διαφοροποίηση και τη γλωσσική μεταβολή.

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την παραγωγή ενός νέου κειμενικού είδους σε συγκεκριμένες
επικοινωνιακές περιστάσεις και στο πλαίσιο του τεχνολογικού γραμματισμού των
πολυγραμματισμών (αρχείο παρουσίασης με διάφορους σημειωτικούς πόρους – κείμενο, ήχος,
εικόνα)

 Να κατανοήσουν τον ρόλο που έχει ο δίαυλος επικοινωνίας, σε συνάρτηση με την ιδιαιτερότητα
των κοινωνικών πρακτικών στο είδος του λόγου που παράγεται.

 Να αναγνωρίσουν ότι η γλώσσα δεν μεταφέρει απλώς ένα μήνυμα, αλλά εγγράφονται σε αυτό
οπτικές του κόσμου.

 Να κατανοήσουν ότι τα νέα ΜΜΕ (τηλεόραση, Νέες Τεχνολογίες) αποτελούν εγγενές στοιχείο της
σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι ΤΠΕ ως μέσο πρακτικής γραμματισμού αλλά και ως συστατικό 

στοιχείο της γλώσσας, ως νέα γλώσσα και ως κοινωνική και πολιτισμική 

νοηματοδοτική πρακτική. 

Οι ΤΠΕ όχι ως μέσο εμπλουτισμού αλλά ως μέσο μετασχηματισμού του 

περιεχομένου της διδασκαλίας.

Επιδιώκεται η ανάπτυξη κριτικής μεταγλώσσας (αποκωδικοποίηση 

κοινωνικής και πολιτισμικής δύναμης του μηνύματος και της νέας 

επικοινωνιακής πραγματικότητας των ιστοσελίδων γενικά)

Οι μαθητές/-τριες να διερευνήσουν την προσωπική και συλλογική τους 

ταυτότητα μέσα από τις νέες κοινωνικές ταυτότητες (προφίλ του 

Facebook, διαφημιστικές ταυτότητες-πραγματικές ή πλαστές) που 

οικοδομούνται ή υπαγορεύονται από την ευρεία χρήση των ΤΠΕ στον 

καθημερινό μας βίο.



ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εντάσσει τις γλωσσικές γνώσεις στο κειμενικό επίπεδο
(γραμματικο-συντακτικές δομές) μέσα σε ευρύτερες
επικοινωνιακές δραστηριότητες (πλαίσιο-περίσταση).
Οι μαθητές καλούνται να πραγματώσουν ποικίλους ρόλους

και να επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο κείμενα (όπως άρθρα
από εφημερίδες ή το διαδίκτυο, διαφημίσεις, κλπ.)

Η διδασκαλία με άξονα τα κειμενικά είδη, στις πιο πρόσφατες
εκδοχές της, αναγνωρίζει έναν πιο ενεργό ρόλο σε δασκάλους
και μαθητές

ΤΠΕ: νέες μορφές κειμενικότητας



ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Ολιστική προσέγγιση της γλώσσας

Η γλώσσα ως σύστημα και ως μέσο 
επικοινωνίας 

Η εστίαση στη διδασκαλία των κειμενικών
ειδών, η κριτική οπτική και οι 
πολυγραμματισμοί

Συγκερασμός κειμενοκεντρικών και 
επικοινωνιακών θεωρήσεων



Η πρακτική της απόλυτης οργάνωσης της σχολικής γνώσης σε 
κατακερματισμένα, ανεξάρτητα και αποκομμένα μεταξύ τους 
σχολικά μαθήματα, θεωρείται ότι καθιστά τη διδασκαλία 
αποσπασματική και αφηρημένη. 

Διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, τα οποία 
χρησιμοποιούν τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης 
της σχολικής γνώσης και ταυτόχρονα επιχειρούν να 
συσχετίσουν το περιεχόμενό τους, προτείνονται ως εγγύτερα 
στα βιώματα των παιδιών και στη διαδικασία με την οποία οι 
μαθητές οικοδομούν τη γνώση.
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