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ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΛΕΞΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Το νέο σχολικό εγχειρίδιο για   τη Γλώσσα της 
Α΄ δημοτικού. Ένα βιβλίο για όλους; 

 
Τατιάνα Σπανέλλη- Θεοδώρα Τσιαγκάνη 
Εκπαιδευτικοί-μέλη της συγγραφικής ομάδας του σχολικού εγχειριδίου για  τη 
Γλώσσα της Α΄ δημοτικού, ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΛΕΞΕΙΣ ,ΙΣΤΟΡΙΕΣ. 

 
 
«Πιστεύουμε πως το σχολείο του μέλλοντος είναι το σχολείο της συλλογικότητας 

όπου συναντιέται η πολιτεία με την κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, στην πιο γόνιμη και δημιουργική σχέση, με σκοπό την εξασφάλιση 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για όλα τα παιδιά καθώς και ίσων ευκαιριών για 
προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωσή τους, με γνώμονα ότι κάθε παιδί αποτελεί μια 
μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα.»112 

Το δικαίωμα της μόρφωσης για όλους προκύπτει ως καθολικό πρόταγμα μέσα 
από την πρόσληψη του σχολείου ως του θεσμού που νομιμοποιείται να μεταδίδει, 
αλλά και να επικυρώνει τη γνώση σε μια κοινωνία και συμπίπτει ιστορικά με τη 
βιομηχανική επανάσταση η οποία έθεσε τα θεμέλια της αστικής κοινωνίας.  Το 
κράτος μέσω των εκπαιδευτικών μηχανισμών αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
παρέχει εκπαίδευση σε όλους, χωρίς διακρίσεις. Το δικαίωμα στη μόρφωση 
εξασφαλίζει την αστική ισότητα και συνεπάγεται τη γενίκευση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης.  

Πέρα ωστόσο από τις διακηρύξεις της επίσημης πολιτείας ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες, καθώς συνδέεται με άλλα συστήματα της 
κοινωνικής δομής. Εκτός  από την προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και στο αίτημα για οικονομική ανάπτυξη, εγχαράσσοντας την 
κυρίαρχη ιδεολογία, εξασφαλίζει την ομοιογένεια στο σύστημα καθώς μεταβιβάζει 
την κουλτούρα που θα διατηρήσει τη συνοχή της κοινωνικής δομής. Μέσα από μια 
τέτοια  οπτική που πηγάζει από τις θεωρίες περί αναπαραγωγής της κυρίαρχης 
ιδεολογίας το σχολείο έχει συχνά κατηγορηθεί πως αγνοεί τις προϋπάρχουσες 
μορφωτικές και κοινωνικές διαφορές των μαθητών και απευθύνεται σε όλους 
εξισωτικά, χρησιμοποιεί δηλαδή για όλους την ίδια γλώσσα, τους ίδιους κώδικες, 
μεταφέρει τα ίδια πολιτιστικά μηνύματα. Καθώς το σχολείο θεωρεί αυτό το 
πολιτισμικό κεφάλαιο προϋπάρχον, ευνοεί τους ήδη ευνοημένους και μεγιστοποιεί τα 
μειονεκτήματα των μαθητών που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.  

  Το ζήτημα της σύνδεσης της διδακτέας ύλης  με την πραγματική ζωή 
προκειμένου η διδασκαλία  να έχει νόημα για τους μαθητές και να βρίσκεται σε 
άμεση σχέση με την κοινωνική τους πραγματικότητα, είναι ακόμα ζητούμενο αν και 
διατυπωμένο από τις αρχές του 20ου αιώνα. Θραύσματα αυτών των συζητήσεων 
μπορεί να διακρίνει κανείς στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, σε  επιμέρους 
εκπαιδευτικές δράσεις (Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικά προγράμματα,  
Προγράμματα Αγωγής Υγείας) ή σε θεσμικές πρωτοβουλίες όπως αυτή της ευέλικτης 
ζώνης και της διαθεματικής διδασκαλίας. Επιπλέον όσον αφορά στην αποτύπωση αυτών των 
επιλογών της επίσημης πολιτείας στα σχολικά εγχειρίδια, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως ο 
φυσικός και κοινωνικός κόσμος που αναπαριστούν είναι πιο κοντινός  στην 
                                                           

112ΥΠΕΠΘ, Ενιαίος Διοικητικός Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών,Φ.3/526/89124/Γ1, Προς 
διευθυντές, Υποδιευθυντές και διδακτικό προσωπικό Σχολικών Μονάδων Π.Ε, (μέσω Δ/νσεων και 
Γραφείων Π.Ε), Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2004, σ 1.  
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υπάρχουσα πραγματικότητα των παιδιών τουλάχιστον σε σύγκριση  με το παρελθόν. 
Είναι πλέον ρητά διατυπωμένο πως οι εμπειρίες των παιδιών, οι βιωματικές 
παραστάσεις τους για τον κόσμο που τα περιβάλλει, θα πρέπει να αποτελούν το 
σημείο εκκίνησης της διδακτικής πράξης. Ένα ζήτημα ωστόσο που εύλογα προκύπτει 
είναι πως και αυτές οι βιωμένες παραστάσεις των παιδιών παρόλα κάποια πιθανά 
κοινά χαρακτηριστικά, ως προς τις αντιλήψεις διαφοροποιούνται και αυτή η 
διαφοροποίηση δεν είναι ανεξάρτητη του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος, της 
ψυχολογικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού χωριστά. 

Αντί αυτού του είδους η διαφοροποίηση να αποτελεί τροχοπέδη για την 
εκπαιδευτική πράξη, μπορεί αντίθετα να αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα 
διεύρυνσης των βιωματικών παραστάσεων, ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων, 
εξοικείωσης με διαφορετικούς κόσμους. 

Το νέο εγχειρίδιο για τη Γλώσσα της Α΄ δημοτικού στα πλαίσια της 
διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών τόσο ως προς το καθαρά γνωστικό-
αναπτυξιακό κομμάτι, όσο και ως προς τις κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές των 
υποκειμένων, φιλοδοξεί, στηριζόμενο στην προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία όλων 
των παιδιών, πέρα από το να αποτελέσει ένα ευέλικτο εργαλείο για τον/την 
εκπαιδευτικό να ελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών φέρνοντάς τα μπροστά σε 
αναπάντεχες καταστάσεις που συντελούνται σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 Ένας από τους λόγους δυσκολίας στο σχολείο των παιδιών με προέλευση από 
μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες είναι η απουσία νοήματος στις πράξεις 
/δραστηριότητες  που τους ζητά  το σχολείο. Η παρουσία νοήματος σε κάθε κείμενο, 
άσκηση, δραστηριότητα στο γλωσσικό μάθημα της Α΄ τάξης φιλοδοξεί να βοηθήσει 
όλα τα παιδιά προς την κατεύθυνση της κατανόησης της χρήσης του κώδικα. Όλα τα 
παιδιά στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει και δη τα 
γραπτά κείμενα, έχουν αναπτύξει κάποιους τρόπους «αποκωδικοποίησης». Το νέο 
μοντέλο διδασκαλίας της γλώσσας όχι μόνο δεν τους αγνοεί, αλλά τους χρησιμοποιεί 
και τους προάγει δίνοντας έτσι σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα συμμετοχής και 
κατανόησης. Το παλιό μοντέλο, αγνοώντας αυτές τις γνώσεις, έθετε στο περιθώριο 
όσα παιδιά δεν είχαν την κατάλληλη προετοιμασία (πολιτιστικό κεφάλαιο) που το 
σχολείο έβλεπε ως χάρισμα των μεν, ως έλλειμμα των δε (μη ευνοημένων). 

Τα κείμενα που αποτελούν το αφηγηματικό πλαίσιο του βιβλίου, φέρουν 
εξαρχής πλήρες νόημα,  κινητοποιούν  τις αναγνωστικές προσδοκίες των μαθητών, 
είναι γραμμένα σε λόγο καθημερινό, ώστε να είναι οικεία στους μαθητές και 
αποτελούνται από μικρές ιστορίες- επεισόδια  με ήρωες μια παρέα παιδιών. Ως προς 
τα γενικότερα χαρακτηριστικά του βιβλίου η δράση εξελίσσεται  κυρίως στον 
κοινωνικό χώρο της γειτονιάς και του σχολείου. Καθώς ένας από τους βασικούς τόσο 
διδακτικούς όσο και ιδεολογικούς  άξονες του εγχειριδίου είναι η διαχείριση της 
διαφορετικότητας του μαθητικού πληθυσμού, τόσο η επιλογή των ηρώων (στην παρέα 
των παιδιών ενεργό μέλος είναι και ο Σαμπέρ , ένα παιδί πακιστανικής καταγωγής) 
όσο και η προσέγγιση ζητημάτων όπως το θρήσκευμα, η οικογενειακή δομή ή το 
φύλο γίνεται με τρόπο διακριτικό, χωρίς θεματοποίηση προκειμένου να επιτραπούν 
στους μικρούς μαθητές συναισθηματικές ταυτίσεις πέρα από αυτή του κυρίαρχου 
μοντέλου. 

 Παράλληλες ιστορίες με το Βιβλίο του Μαθητή (Β.Μ) εξελίσσονται και στο 
Τετράδιο Εργασιών (Τ.Ε.) με ήρωες  τα ζώα που εμφανίζονται στην κυρίως πλοκή 
στο Β.Μ. Η λύση των ασκήσεων πέρα από το να εξασκεί τα παιδιά στο υπό 
επεξεργασία γράμμα/δίψηφο ή γλωσσικό φαινόμενο δίνει απαντήσεις στην πλοκή. 
Αυτή η παράλληλη δράση του Τ.Ε. με το Β.Μ., στοχεύει μεταξύ άλλων και στην 
ευαισθητοποίησή τους ως προς την ύπαρξη διαφορετικών οπτικών γωνιών και την 
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υποκειμενική πρόσληψη των γεγονότων. Με τρόπο παιγνιώδη και διαισθητικό 
καλλιεργείται και οξύνεται η αντιληπτική ικανότητα των παιδιών, πέραν της μίας, 
«ουδέτερης», συμπαγούς και αδιαμφισβήτητης εκδοχής της πραγματικότητας: στην 
προκειμένη περίπτωση η οπτική των παιδιών και η οπτική των ζώων για τα ίδια 
γεγονότα δεν ταυτίζονται πάντα - ένα πρώτο βήμα στην κατανόηση και διαχείριση 
της πολυδιάστατης σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.  

Ο ρόλος της εικόνας είναι κομβικός. Η εικονογράφηση των κειμένων και των 
ασκήσεων  δίνει την ευκαιρία για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου καθώς πολλές 
φορές παρέχει πληροφορίες για την πλοκή της ιστορίας, τονίζει κάποια επιπλέον 
στοιχεία και τέλος αξιοποιεί το υπάρχον δυναμικό των μαθητών, καλλιεργώντας έτσι 
το πέρασμα των παιδιών από τον προφορικό στο γραπτό λόγο. Μέσα από αυτή τη 
δυναμική δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έκφραση, τη συμμετοχή, τη 
διατύπωση γνώμης όλων, ακόμα και των πιο «σιωπηλών» μαθητών, εκείνων δηλαδή 
που προέρχονται από λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες. Η ενασχόληση αυτή 
θέτει τις βάσεις των κανόνων της συζήτησης μέσα στην τάξη και της δημιουργίας 
επικοινωνιακού κλίματος, καθώς κάθε παιδί καλείται όχι μόνο να εκφράσει την 
άποψή του, αλλά και να ακούσει αυτές, τις διαφορετικές, των συμμαθητών του. 
Επιπλέον μέσα από την επεξεργασία της εικόνας αναπτύσσονται προσδοκίες για το 
περιεχόμενο του κειμένου και δημιουργούνται κίνητρα για την ανάγνωση της 
συνέχειας της ιστορίας. Ειδικά για τα παιδιά που δεν έχουν μητρική γλώσσα τα 
ελληνικά, αλλά και όσα προέρχονται από μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες και 
είναι λιγότερο εξοικειωμένα με τον οργανωμένο γραπτό λόγο, η εικόνα αποτελεί το 
διαμεσολαβητή ανάμεσα σε αυτά και το κείμενο, ένα είδος γέφυρας προς την 
κατανόηση του κειμένου.   

Η αναζήτηση του νοήματος και η έκθεση των παιδιών σε κείμενα που 
περιέχουν γνωστά και άγνωστα στοιχεία εξυπηρετεί πολλαπλούς και ανοιχτούς 
αναγνωστικούς στόχους με γνώμονα πάντα τον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού. 
Τα κείμενα του βιβλίου στις αρχικές ενότητες αποτελούνται από γνωστά και άγνωστα 
στοιχεία. Τα γνωστά, δηλαδή τα ρητώς διδαγμένα προσφέρονται  για ανάγνωση από 
το σύνολο των μαθητών. Ταυτόχρονα ή επαφή τους με λέξεις-φράσεις που περιέχουν 
μερικώς γνωστά ή άγνωστα στοιχεία,  αποτελώντας  πάντα μέρος του συνολικού 
νοήματος, δημιουργεί κίνητρα για περαιτέρω προσπάθεια στην ανάγνωση και συχνά 
οδηγεί τα παιδιά στη διαισθητική αναγνώρισή τους. Μέσα από αυτή την επιλογή 
καθώς και μέσα  και τη διαλογική μορφή των κειμένων επιτυγχάνεται η διαβάθμιση 
των αναγνωστικών απαιτήσεων.  

Μέσα από τα νέα  Αναλυτικά  Προγράμματα είναι εμφανές πως μια 
μετατόπιση έχει συντελεστεί ως προς την πρόσληψη του γλωσσικού μαθήματος. Το 
γλωσσικό μάθημα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα γνωστικό αντικείμενο μεταξύ 
πολλών, αλλά ως μέσο διδασκαλίας του συνόλου των γνωστικών περιοχών. Υπ’ αυτό 
το πρίσμα εισάγεται από την πρώτη τάξη η συστηματική επαφή των παιδιών  με 
διαφορετικούς τύπους κειμένων με βασικό σκοπό την άσκηση τους στην κατανόηση 
και παραγωγή γραπτού λόγου μέσα σε διαφοροποιημένες περιστάσεις επικοινωνίας. 
Πιο συγκεκριμένα ο στόχος είναι η βαθμιαία  εξοικείωση με  διαφορετικούς 
εκφραστικούς τρόπους που χαρακτηρίζουν το εκάστοτε είδος κειμένου, καθώς και με 
τα βασικά δομικά και μορφικά τους χαρακτηριστικά προκειμένου να 
συνειδητοποιήσουν σταδιακά οι μαθητές  ότι κάθε τύπος κειμένου εξυπηρετεί 
διαφορετικούς επικοινωνιακούς στόχους και γι’ αυτό και οι γλωσσικές επιλογές, 
καθώς και η μορφή διαφέρουν. Η γραφή και η ανάγνωση προσλαμβάνονται ως 
συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές  που σε συνεργασία με άλλα σημειωτικά 
συστήματα όπως αυτό της εικόνας κατασκευάζουν νοήματα, χαρακτηρίζονται από 



Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», Αθήνα, 
4‐ 6 Μαΐου 2007. 

ISSN: 1790-8574 156

ιδεολογικοπολιτική διάσταση. Η έμφαση στη δόμηση κειμένων με διαφορετική 
κοινωνική στόχευση αναγνωρίζει την ανάγκη εφοδιασμού των μαθητών με όλα 
εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους διασφαλίζει όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
πρόσβαση στη γνώση και προετοιμάζει το μαθητή, αυριανό πολίτη,  να αντιμετωπίσει 
και να διαχειριστεί με  δεξιότητα  ποικίλα συμβάντα γραμματισμού. Η συστηματική 
επεξεργασία, διδακτική προσέγγιση και τελικά η γνώση και ο χειρισμός  των 
διαφορετικών ειδών κειμένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές των μη 
προνομιούχων κοινωνικών τάξεων καθώς τους εφοδιάζει με εργαλεία ανάγνωσης και 
ερμηνείας διαφορετικών κωδίκων, όπως για παράδειγμα της γλώσσας της επιστήμης 
προσφέροντας τους πέρα από την πρόσβαση, τη δυνατότητα παραγωγής αλλά και 
διαμόρφωσης της γνώσης.  

Πρέπει να επισημανθεί πως οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας του 
γλωσσικού μαθήματος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή 
του/της εκπαιδευτικού. Η ευελιξία του απέναντι στη διαχείριση και χρήση των 
διδακτικών πακέτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μέγιστη αξιοποίηση τους. 
Υπό αυτή την οπτική είναι σχεδιασμένες ποικίλες δραστηριότητες που δίνουν 
περιθώρια διαφοροποίησης και εναλλαγής, προωθούν την ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη αξιών και στάσεων 
σημαντικών στη σημερινή κοινωνία, όπως η συνεργατικότητα, η συμμετοχή στα 
κοινά, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.  

 
 [ Στην ανακοίνωση,  θα παρουσιαστούν  προγενέστερα και σύγχρονα 

παραδείγματα εφαρμογής του διδακτικού μοντέλου που προτείνεται από το παρόν 
εκπαιδευτικό υλικό σε περιοχές της Αττικής και τα αποτελέσματά της.] 
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