Κώστας Μπενέκος, Μαρία Καπιτοπούλου, Το µάθηµα της γλώσσας µε νέα
βοηθήµατα
Κυρίες και κύριοι,
Το υλικό που ανέλαβε να γράψει η οµάδα µας απευθύνεται σε παιδιά που έχουν
µια προβληµατική σχέση µε την εκπαίδευση εξαιτίας της κοινωνικής τους
θέσης και ο στόχος µας είναι η ταχύρυθµη εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Ευθύς εξαρχής θέλουµε να τονίσουµε ότι για να γράψουµε αυτά τα εγχειρίδια
δεν στηριχθήκαµε ούτε σε µεγάλες θεωρίες, ούτε σε σχολές, αλλά είναι
αποτέλεσµα προσωπικών εµπειριών και άριστης συνεργασίας µεταξύ των µελών
της οµάδας.
Στο πρώτο τεύχος επιλέξαµε µια µέθοδο αλφαβητισµού, η οποία
βασίζεται στον ακουστικό διαχωρισµό των γραµµάτων, πράγµα που θα
βοηθήσει τους µαθητές αυτών των τµηµάτων να ακούν, να διαχωρίζουν και να
συνθέτουν σε γραπτή µορφή τα διάφορα γράµµατα. Έτσι πιστεύουµε δεν θα
εµφανίζονται λάθη όπως π.χ. στη λέξη «χωριό», όπου που ανάµεσα στο «ρ» και
το «ι» ακούγεται και ένα «γ». Θεωρούµε πολύ σηµαντικό οι λέξεις της πρώτης
σελίδας, του πρώτου τεύχους όλων των γραµµάτων, να µην συλλαβίζονται,
αλλά να προφέρονται φυσικά. Π.χ. τη λέξη «κόκορας» δεν θα τη λέµε «κό-κορας» ή το «αεροπλάνο» δεν το λέµε «α-ε-ρο-πλά-νο», αλλά θα λέµε φυσικά
«κόκορας», «αεροπλάνο». Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο
έλεγχος από τον εκπαιδευτικό αν ο µαθητής κατάφερε να εντοπίσει τη θέση
του συγκεκριµένου γράµµατος από τον ήχο. Μετά µπορεί φυσικά να
συνδυαστεί και η γραπτή µορφή του γράµµατος.
Εδώ θα αναφερθώ πιο συγκεκριµένα στη µέθοδο αλφαβητισµού που
επιλέξαµε. Καταρχάς, κάθε παιδί πρέπει να έχει στη διάθεσή του
πλαστικοποιηµένα τα τρία τµήµατα του ψαριού, δηλαδή το κεφάλι, το σώµα
και την ουρά. Κάνω σχετικά µε το ψάρι την ανάλογη επεξήγηση. Στο τέλος του
βιβλίου για τον εκπαιδευτικό υπάρχει το περίγραµµα ενός ψαριού, το οποίο

πρέπει να φωτοτυπήσει ο εκπαιδευτικός σε τόσα αντίτυπα, όσοι είναι οι
µαθητές του. Προτείνουµε η φωτοτυπία να επικολληθεί σε χαρτόνι, ο µαθητής
µε µαρκαδόρους να χρωµατίσει το κεφάλι του ψαριού κόκκινο, το σώµα
κίτρινο και την ουρά πράσινη, και στη συνέχεια να κοπεί σε τρία κοµµάτια
(κεφάλι, σώµα, ουρά), που καλό θα ήταν να πλαστικοποιηθούν.
Ας πάρουµε τώρα για παράδειγµα το γράµµα «σ». Υποβάλλουµε στα
παιδιά τις παρακάτω ερωτήσεις: «Στη λέξη ΄σαύρα΄ το ΄σ΄ ακούγεται σαν
πρώτο γράµµα, σαν τελευταίο ή ακούγεται στη µέση της λέξης;», «Στη λέξη
'πίνακας΄ το ΄σ΄ ακούγεται σαν πρώτο γράµµα, σαν τελευταίο ή ακούγεται στη
µέση της λέξης;», «Στη λέξη ΄τηλεόραση΄ το ΄σ΄ ακούγεται σαν πρώτο γράµµα,
σαν τελευταίο ή ακούγεται στη µέση της λέξης;». Είναι σπουδαίο για την
επιτυχία του αλφαβητισµού µε αυτήν τη µέθοδο τα παιδιά να καταλάβουν µε
παραδείγµατα τι εννοούµε µε τις παραπάνω φράσεις, ώστε µετά να είναι σε
θέση να σηκώσουν το κόκκινο κεφάλι του ψαριού στη λέξη «σαύρα» (το «σ»
είναι πρώτο γράµµα), την πράσινη ουρά στη λέξη «πίνακας» και το κίτρινο
σώµα του ψαριού στη λέξη «τηλεόραση». Μετά θα ζητήσουµε από τα παιδιά να
βάλουν Χ ή να χρωµατίσουν τα σωστά κυκλάκια, που είναι κάτω από τις
εικονολέξεις. Είναι αντιληπτό ότι στη λέξη «τηλεόραση», όπου το «σ» είναι
µέσα στη λέξη, τα παιδιά θα χρωµατίσουν τον µεσαίο κύκλο. Αν ζητήσουµε
από τα παιδιά να µας πουν πού ακούγεται το «α» π.χ. στη λέξη «πατάτα»,
πρέπει να σηκώσουν το κίτρινο σώµα και την πράσινη ουρά του ψαριού και να
βάλουν Χ στον µεσαίο και τελευταίο κύκλο, που βρίσκονται κάτω από καθεµιά
εικονολέξη.
Σηµειώνεται στη συνέχεια ότι τα παιδιά θα ακούσουν από τον
εκπαιδευτικό για πρώτη φορά τη λέξη «συλλαβή» στο τέλος της ενότητας µε το
γράµµα «σ». Θα είναι µόνο στην εκφώνηση, την οποία θα διαβάσει µόνο ο
εκπαιδευτικός, και θα ασχοληθούν συγκεκριµένα µε συλλαβές στην ενότητα µε
το γράµµα «γ», δηλαδή τρεις ενότητες µετά.

Να δώσουµε µια επεξήγηση. Όταν λέµε «εικονολέξη», εννοούµε το
σκίτσο, το οποίο βλέπει το παιδί σαν εικόνα, και τη λέξη που ακούγεται από το
στόµα του εκπαιδευτικού ή ακόµα και του παιδιού, αν τυχόν την ξέρει και την
ανακαλύψει.
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χρησιµοποιήθηκαν ως βοηθήµατα εικόνες, όπως π.χ. γράφουµε «η», δηλαδή
ήτα, ακούµε «ι», δηλαδή γιώτα. Αυτά πρέπει να τα αντιληφθεί το παιδί. Ή
γράφουµε «αι», δηλαδή άλφα γιώτα, ακούµε «ε», δηλαδή έψιλον, πάλι µε τον
ίδιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουµε την παρουσίαση των δίψηφων
φωνηέντων, όπως π.χ. είναι το «αυ», δηλαδή το άλφα ύψιλον στη λέξη
«αυτοκίνητο». Με άλλα σκίτσα παρουσιάζεται η γραπτή εµφάνιση του «α» π.χ.
µέσα στο τρενάκι και η µεταβολή της σε ήχο, δηλαδή σε α, µέσα στον καπνό.
Το µεγαλύτερο µέρος των ενοτήτων του πρώτου τεύχους έχει ασκήσεις
ακουστικής αναγνώρισης του γράµµατος µε βάση τις εικονολέξεις. Εδώ πρέπει
να γίνεται συνεχής χρήση των τριών τµηµάτων του ψαριού, τα οποία πρέπει να
επιδεικνύουν τα παιδιά ανάλογα µε τη θέση του γράµµατος. Σε περίπτωση που
ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο χρόνο και θέλει, µπορεί να χρησιµοποιήσει
άλλες δικές του λέξεις ή περισσότερες ασκήσεις.
Στη συνέχεια, στο πρώτο τεύχος και πάλι, υπάρχουν ασκήσεις
αναγνώρισης, γραφής και ανάγνωσης. Σχετικά µε τις ασκήσεις γραφής,
νοµίζουµε ότι είναι εξίσου σηµαντικό να εξασκούνται τα παιδιά και να
µαθαίνουν και τα κεφαλαία γράµµατα. Προτείνουµε στον εκπαιδευτικό να
επιµείνει στη σωστή φορά της γραφής των γραµµάτων, όπως αυτή
υποδεικνύεται µε τα βέλη στο πάνω αριστερό µέρος κάθε σελίδας. Αν κάποιος
εκπαιδευτικός θέλει να εφαρµόσει έναν άλλο δοκιµασµένο τρόπο γραφής, είναι
ελεύθερος να το πράξει. Στο τέλος του τεύχους ακολουθούν σε µεγέθυνση τα
24 γράµµατα της αλφαβήτας, τα οποία µπορούν να κοπούν και να
χρησιµοποιηθούν σε διάφορες ασκήσεις.

Υπολογίζουµε τελικά ότι το πρώτο τεύχος, αν διδαχθεί εντατικά, µπορεί
να τελειώσει το αργότερο µέχρι τα Χριστούγεννα, υπό την προϋπόθεση βέβαια
ότι το τµήµα δεν θα καθυστερήσει και πολύ να λειτουργήσει.
Σε αυτό το τεύχος καταβάλαµε ιδιαίτερη προσπάθεια για την
παρουσίαση πολλών προτάσεων και µικρών κειµένων φυσικά, τα οποία θα
βοηθήσουν τα παιδιά να χειρίζονται όσο το δυνατόν αρτιότερα την ελληνική
γλώσσα, ώστε να ενταχθούν στο κανονικό σχολείο µε αρκετά εφόδια. Αυτά
ήθελα να πω εγώ σχετικά µε το πρώτο τεύχος. Στη συνέχεια η Μαρία θα σας
µιλήσει για το δεύτερο τεύχος, που έγραψε η οµάδα µας. Ευχαριστώ πολύ.
--Στο δεύτερο και τρίτο τεύχος ο στόχος της οµάδας ήταν να περικλείσει
όλη τη βασική γραµµατική και το συντακτικό της ελληνικής γλώσσας, µε
τρόπο σύντοµο αναγκαστικά, αλλά κατανοητό και ευχάριστο ελπίζουµε από
την άλλη. Τα δύο αυτά βιβλία θα µπορούσαν να ενταχθούν σε ένα χρονικό
διάστηµα δεκαπέντε περίπου µηνών ή πέντε σχολικών τριµήνων. Με άλλα
λόγια, προσπαθήσαµε να συµπιέσουµε τη γλωσσική ύλη των έξι τάξεων του
δηµοτικού σχολείου σε δύο βιβλία και όπως είναι φυσικό, τα γραµµατικά ή
συντακτικά φαινόµενα που επεξεργαζόµαστε σε κάθε ενότητα είναι
περισσότερα από ό,τι σε µία ενότητα των σχολικών εγχειριδίων, γεγονός που
καθιστά αυτοµάτως τα βιβλία µας πιο δύσκολα. Ελπίζουµε, όµως, ότι αυτή η
δυσκολία εξισορροπείται πρώτον από το γεγονός ότι απευθυνόµαστε σε παιδιά
ηλικίας 11-13 ή 14 ετών, τα οποία µπορούν να επεξεργαστούν ευκολότερα
περισσότερα δεδοµένα, και δεύτερον από την επιλογή των κειµένων, τα οποία
προσπαθήσαµε να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα αυτής της ηλικιακής οµάδας
και να έχουν µια γενικότερη χρησιµότητα στην καθηµερινή τους ζωή π.χ. η
σύνταξη µιας αγγελίας, µιας πρόσκλησης, ενός γράµµατος, µιας αίτησης κτλ.
Η παρουσίαση των γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων γίνεται µε
τη σειρά που εµφανίζονται στο εγχειρίδιο διδασκαλίας της ελληνικής ως
δεύτερης ξένης γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη, Ελληνική γλώσσα. Εκτός από

αυτό, χρησιµοποιήσαµε και τη Νεοελληνική Γραµµατική του Μ.
Τριανταφυλλίδη, τη Νεοελληνική Γραµµατική του Χρ. Τσολάκη, καθώς και το
Συντακτικό της Νέας Ελληνικής.
Το δεύτερο τεύχος, το οποίο δεν έχει ακόµη τυπωθεί, αποτελείται από 24
ενότητες, από τις οποίες οι πέντε είναι κεφάλαια-τεστ. Η κάθε ενότητα έχει
κατά µέσο όρο 10 σελίδες και χωρίζεται σε 3-5 υποενότητες. Στην πρώτη
σελίδα κάθε ενότητας έχουµε τον τίτλο, σκίτσα ή φωτογραφίες σχετικές µε το
θέµα του κεφαλαίου και κάποιες ερωτήσεις, που σκοπό έχουν ουσιαστικά να
εισαγάγουν το µαθητή στο θέµα το οποίο θα επεξεργαστεί στη συνέχεια, και να
δώσουν αφορµή για συζήτηση. Για παράδειγµα, στην πρώτη σελίδα του
κεφαλαίου 19 που φέρει τον τίτλο «Επαγγέλµατα χθες και σήµερα», οι
φωτογραφίες είναι σχετικές µε το θέµα και παρουσιάζονται οκτώ επαγγέλµατα.
Κάποια από αυτά παλιά και παραδοσιακά, όπως αυτά του τσαγκάρη και του
ράφτη, και άλλα καινούρια και σύγχρονα, όπως αυτά της οδοντιάτρου, του
πιλότου και της χειρίστριας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στόχος µας µε αυτή
τη σελίδα είναι, όπως είπαµε και παραπάνω, να προκαλέσουµε µια συζήτηση
γύρω από τα επαγγέλµατα, µε βοήθεια τις ερωτήσεις στο κάτω µέρος της
σελίδας, αλλά και άλλες που θα θέσει ο εκπαιδευτικός (π.χ. µε τι ασχολείται ο
οικοδόµος, αν έχει συγκεκριµένο χώρο εργασίας, αν είναι µια καλοπληρωµένη
δουλειά, αν γνωρίζουν τα παιδιά κάποιον οικοδόµο κτλ.).
Στην επόµενη σελίδα έχουµε το πρώτο κείµενο, όπου περιέχεται το
γραµµατικό φαινόµενο που θα µελετηθεί αµέσως µετά, κάποιες φράσεις και
λέξεις-κλειδιά, µια ερώτηση κατανόησης κειµένου και µια ερώτηση, στην οποία
ο µαθητής πρέπει να δώσει την προσωπική του άποψη.
Τα γραµµατικά ή συντακτικά φαινόµενα παρουσιάζονται συνήθως από
δύο χαρακτήρες-σκίτσα: το ένα παιδί είναι ο επιµελής και καλός µαθητής, είναι
αυτός που κρατά και το βιβλίο, ενώ το άλλο παρουσιάζεται σχετικά αδιάφορο
και απρόσεκτο. Οι διάλογοι µεταξύ των δύο αυτών χαρακτήρων σκοπό έχουν
να παρουσιάσουν το γραµµατικό φαινόµενο µε τρόπο ανάλαφρο και

κατανοητό. Έτσι, στην τρίτη σελίδα του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχουµε την
παρουσίαση του παρατατικού της παθητικής φωνής από τους δύο χαρακτήρες,
και στη συνέχεια την κλίση µέσα σε προτάσεις µε διαφορετικά ρήµατα και τις
καταλήξεις µέσα στο πλαίσιο-µανιτάρι. Κατόπιν έχουµε τις ασκήσεις. Έχουµε
δηλαδή µια σελίδα µε κείµενο και ερωτήσεις κατανόησης περιεχοµένου και
κατόπιν µία ή δύο σελίδες που παραπέµπουν στο γραµµατικό φαινόµενο.
Η τελευταία σελίδα κάθε ενότητας αποτελείται από την παρουσίαση των
γραµµατικών ή των συντακτικών φαινοµένων µε τρόπο επιγραµµατικό, για να
µπορεί ο µαθητής να ανατρέχει εύκολα κάθε στιγµή για να δει π.χ. πώς
κλίνεται ένα ρήµα στον αόριστο ή να συµβουλευτεί τη λίστα µε τα ανώµαλα
παραθετικά επιρρηµάτων κτλ. Επίσης, στο τέλος αυτής της σελίδας υπάρχει
πάντοτε ένα πλαίσιο, στο οποίο είναι γραµµένες οι λέξεις ή φράσεις της
ενότητας, τις οποίες κρίνουµε ότι είναι σωστό να τις µάθει το παιδί από άποψη
ορθογραφίας, αλλά και εµπλουτισµού του λεξιλογίου του.
Τα κεφάλαια-τεστ αποτελούνται από δύο µέρη και δεν παρουσιάζουν νέα
γραµµατικά ή συντακτικά φαινόµενα. Στο πρώτο µέρος που εκτείνεται σε 2-4
σελίδες περιέχονται κείµενα µιας πιο ελεύθερης θεµατολογίας, συνήθως
λογοτεχνικά ή κείµενα από εφηµερίδες και περιοδικά, τα οποία στόχο έχουν
εκτός από την πρόσληψη κάποιων γενικών και εγκυκλοπαιδικών γνώσεων ή την
πρόκληση διαλόγου και συζήτησης στην τάξη, να παίξουν και έναν ρόλο
διαλείµµατος από τη σφικτή δοµή των υπόλοιπων ενοτήτων. Π.χ. στην πρώτη
σελίδα του πρώτου κεφαλαίου-τεστ –είναι το πέµπτο κεφάλαιο στο βιβλίο–,
στο οποίο το θέµα µας είναι το φθινόπωρο, επιλέξαµε ένα ποίηµα του Στέλιου
Σπεράντζα µε τον ίδιο τίτλο.
Στο δεύτερο µέρος υπάρχει τεστ µε ασκήσεις ελέγχου κατανόησης και
εµπέδωσης των γλωσσικών φαινοµένων που επεξεργάστηκαν οι µαθητές στις
τέσσερις ενότητες. Οι περισσότερες ασκήσεις είναι ασκήσεις συµπλήρωσης,
δηλαδή ο µαθητής καλείται να συµπληρώσει τα κενά των ασκήσεων µε τον

σωστό τύπο ή να διαλέξει τη σωστή απάντηση ή να βάλει τα επιρρήµατα στη
σωστή στήλη ή ακόµη και υπογράµµιση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και στα άλλα µέλη της οµάδας. Αρχίζω
από την κα Ειρήνη Πάντου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και
επιµέλεια του µεγαλύτερου µέρους των κειµένων, η οποία δυστυχώς δεν
µπόρεσε να παρευρεθεί στο συνέδριο. Μαζί µας έχουµε την κα Ευθυµία ΡήναΤσικνιά, η οποία είναι υπεύθυνη για την απαιτητική εικονογράφηση του πρώτου
τεύχους µε πάνω από 300 σκίτσα-εικόνες, αλλά και για τους δύο χαρακτήρες
που παρουσιάζουν τα γραµµατικά φαινόµενα στο δεύτερο και τρίτο τεύχος,
καθώς και για τα διάφορα σκίτσα, όπου χρειάστηκαν. Τέταρτο µέλος της
οµάδας είναι η κα Αφροδίτη Οικονόµου, η οποία συνεργάστηκε µαζί µας στο
δεύτερο τεύχος -ελπίζουµε να συνεργαστεί και στο τρίτο- και ήταν υπεύθυνη
για το πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ
µέρους όλης της οµάδας τον επιστηµονικό υπεύθυνο του Προγράµµατος,
καθηγητή κο Αθ. Γκότοβο, ο οποίος µας βοήθησε σε κάθε δυσκολία που
αντιµετωπίσαµε και κάλυψε θεωρητικά το όλο εγχείρηµα, χαράσσοντας και
τους άξονες πάνω στους οποίος έπρεπε να κινηθούµε. Ευχαριστώ.

