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Περύληψη 

  

ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο αλάδεημε ηεο ζρέζεο αξραίαο 

θαη λέαο ειιεληθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο 

απφ ηνπο καζεηέο. Ζ πξνβνιή απηήο ηεο ζρέζεο απνηειεί θχξηα κέζνδν δηδαζθαιίαο ζην κάζε-

κα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ γη‟ απηφ θαη ν θηιφινγνο νθείιεη λα εζηηάδεη ζ‟ απηήλ θαηά ηηο δη-

δαζθαιίεο ηνπ. θνπφο ηε έξεπλαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αξρηθψλ αληηιήςεσλ ησλ κα-

ζεηψλ γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν, ψζηε κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, νη καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ αληίιεςε ζπλέρεηαο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιεληθά. Ζ 

έξεπλα απνηειεί κία κειέηεο πεξίπησζεο ελφο ηκήκαηνο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ πνπ πεξηιακβάλεη 21 

καζεηέο θαη αλήθεη ζην κεηθηφ παξάδεηγκα ζπλδπάδνληαο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά εξεπλεηηθά εξ-

γαιεία (εξσηεκαηνιφγηα, νκάδα εζηίαζεο θαη παξαηήξεζε). Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςαλ επξήκαηα πνπ θαλεξψλνπλ ηε ζηαδηαθή ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο ζρέζεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο απφ ηνπο καζεηέο αιιά ρξήδεη πεξαηηέξσ ζπζηεκαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Αξραία Διιεληθή Γιψζζα, ζπλέρεηα ηεο γιψζζαο, εμέιημε ηεο γιψζζαο, θνλ-

ζηξνπθηηβηζκφο, ιεμηιφγην, κειέηε πεξίπησζεο, κεηθηφ παξάδεηγκα, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Abstract 

 

In ancient Greek course the constant designation of relationship between ancient and modern 

Greek language is essential for the efficient comprehension of ancient Greek language by stu-

dents. Promotion of this relationship constitutes a basic teaching method in ancient Greek course. 

It is the reason why language teacher must focus on it during his courses. Aim of this research is 

the investigation of students‟ original notions of relationship between ancient and modern Greek 

language on a lexical basis together with the application of appropriate teaching interventions so 

as to students be able to shape the notion of Greek language follow-up to a better vocabulary 

comprehension in ancient Greek language. Research constitutes a case study of  3
rd

 class second-

ary school which includes 21 students and belongs to the mixed paradigm combining quantita-

tive and quality research tools (questionnaires, focus group and observation). During quantitative 

and quality data analysis, findings have arisen which reflect gradual awareness of ancient and 

modern Greek language relationship from students but require further systematic establishment 

in the longer term. 

 

Key words: Ancient Greek Language, language development, constructivism, vocabulary, case 

study, mixed paradigm, secondary education. 
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Πρόλογοσ 
 

 ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγή-

ζακε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε, αξρηθά ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρέζε αξραίαο 

θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο θαηάιιειεο δηδαθηη-

θέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή αληίιεςε γηα ηε κάζεζε θαη 

εζηηάδνπλ ζηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο, λα δηακνξθψζνπλ νη καζεηέο αληί-

ιεςε γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο» ηνπ Ηδησηηθνχ  Γπκλαζίνπ Ακαξνπζίνπ 

«Ζ Διιεληθή Παηδεία». Πξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα πνπ έρεη εληάμεη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπ ην ζρνιείν θαη ζηνρεχεη ζηε αλάδεημε ηεο ζρέζεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο κε δεκηνπξγη-

θφ ηξφπν. Με ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο δηαθάλεθε ε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαη 

θαη‟ επέθηαζε ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο  ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν. Οη δηδαθηηθέο παξεκ-

βάζεηο δηελεξγήζεθαλ ζε έλα ηκήκα ηεο ηξίηεο Γπκλαζίνπ ζε έμη κνλφσξα.  Γηα ηελ πξνβνιή 

απηήο ηεο ζρέζεο ζρεδηάζηεθε αλάινγν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ θνλ-

ζηξνπθηηβηζκνχ ψζηε νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα ηελ ζηα-

δηαθή νηθνδφκεζε απηήο ηεο αληίιεςεο.  

 Ζ εξγαζία έρεη ηελ αθφινπζε δνκή: Σν Α‟ κέξνο ηεο εξγαζίαο μεθηλά κε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζα κέζα απφ ηελ εμέιημή ηεο ζην 

ρξφλν. Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε απηήο ηεο αληίιεςεο ζην κάζεκα ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ. ην θεθάιαην ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο, ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά επη-

θεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ αθνχ απνηειεί θαη κέζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αληίιεςεο απηήο ζηελ έξεπλά καο. Παξάιιεια ηνλίδεηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε σο ζεκα-

ληηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζπλέρεηαο ηεο γιψζζαο. Αθνινπζεί ε αλαθνξά ζηηο αξρέο 

κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ σο ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ζεψξεζε γηα ηε κάζεζε ζηελ νπνία 

βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

 ην Β΄ Μέξνο ηεο εξγαζίαο καο παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξη-

κέλα, πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο, ε νπνία πεξη-

ιακβάλεη ηνλ ζθνπφ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηε κέζνδν, ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο, ηε κέζνδν ηξηγσλνπνίεζεο ηελ νπνία αθνινπζήζακε αιιά θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη, 
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αλαιχνληαη θαη εξκελεχνληαη ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέμακε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

θαηαιήμακε ζρεηηθά ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σέινο, παξαηίζεληαη νη βηβιηνγξαθηθέο καο α-

λαθνξέο θαη ην παξάξηεκα, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηα ζρέδηα καζήκαηνο, 

θαη ην πξσηφθνιιν ησλ εξσηήζεσλ ηεο νκάδαο  εζηίαζεο ησλ καζεηψλ. 

 Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ θαζεγήηξηα θαη δηδάζθνπζα ζην 

ΠΜ θ. Μαξία-Εσή Φνπληνπνχινπ, επφπηξηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ε νπνία κε ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο θαη ηηο ηδέεο ηεο κε ελέπλεπζε λα πξαγκαηνπνηήζσ κεηαπηπρηαθέο ζπνπ-

δέο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη λα αζρνιεζψ νπζηαζηηθά θαη ζπλεηδεηά κε ηε δηδαζθαιί-

α. Δπίζεο ηελ επραξηζηψ γηα ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηεο, ηεο  πξφηαζήο κνπ λα αζρνιεζψ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαζψο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγα-

ζίαο απηήο. 

 Δμαηξεηηθά ππνζηεξηθηηθή γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, ππήξμε ε ζπκβνιή ησλ δχν κε-

ιψλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Μηράιε, επίθνπξνπ θαζεγεηή θαη ηεο θ. Μαξί-

αο Μακνχξα, εληεηαικέλεο δηδάζθνπζαο ζην ηκήκα Φ.Π.Φ, θαζψο θαη ηεο  θ. Κσλζηαληίλαο 

Καινγεξάθνπ, ζπλεξγάηηδαο ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ., πνπ κε ηηο θαίξηεο επηζεκάλεηο θαη ηηο πνιχ-

ηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο νινθιεξψζεθε απηή ε εξγαζία. 

 Θα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ θ. Αγγ. Καιχβα, κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ εθπαηδεπηεξίσλ «Ζ Διιεληθή Παηδεία» θαη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ 

Γπκλαζίνπ Ακαξνπζίνπ, π. Απφζηνιν αθειιαξίνπ πνπ επέηξεςαλ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

ζην ζρνιείν ηνπο. Δπίζεο, επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηελ θ. Α. Αιεμίνπ, θηιφινγν ησλ Δθπαηδεπηεξί-

σλ «ε Διιεληθή Παηδεία», κέληνξά κνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, γηα ηηο εχ-

ζηνρεο επηζεκάλεηο ηεο θαη γηα ηελ πξνζπκία ηεο λα βνεζήζεη ζε φ,ηη δπζθνιία είρα θαηά ηε δηε-

μαγσγή απηήο ηεο εξγαζίαο. Αθφκε επραξηζηψ ηνλ θ. θφλδξα, θηιφινγν ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ 

«Ζ Διιεληθή Παηδεία» πνπ δέρηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα ζηελ ηάμε ηνπ. Δπίζεο, ζεξκά 

επραξηζηψ ηε ζπλάδειθν παξαηεξήηξηα, θ. Μ. Σζεξψλε γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζε γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ, γηα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχζακε πξηλ θαη κεηά ηηο 

δηδαζθαιίεο γηα ζηνηρεία ησλ παξαηεξήζεψλ ηεο θαζψο θαη γηα ηελ εζηθή ζηήξημε θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο.  Δπίζεο, επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο ησλ Δθπαηδεπηε-

ξίσλ, νη νπνίνη δέρηεθαλ κε ζεηηθή δηάζεζε θαη ελζνπζηαζκφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία. 

 Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θάζε έλαλ μερσξηζηά ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπλάληεζα 

ζην ΠΜ, θαζψο θαη ηνλ θ. Πάλν, ζπλεξγάηε ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο κε ηηο 
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δηδαζθαιίεο ηνπο θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικα-

ηηθήο θαη εξεπλεηηθήο κνπ ηαπηφηεηαο. 

 Σέινο, επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνπο γνλείο κνπ Μηράιε θαη Κσλζηαληίλα θαη ηελ αδεξθή 

κνπ Διέλε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ππνκνλή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

κνπ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηελ θ. Α. Μπφηδηνπ, πνπ κε πξνέηξεςε λα αθνινπζήζσ κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο θαη κε ζηήξηδε πάληνηε ζ‟ απηή κνπ ηελ πνξεία. 
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ 

ΦΕΗ ΑΡΦΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ : 

Η ΑΝΣΙΛΗΧΗ ΣΗ  ΤΝΕΦΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΨΑ 

 

1.1. Η ςυνϋχεια τησ Ελληνικόσ Γλώςςασ ςτο Πρόγραμμα πουδών 
 

 Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο  πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ηνπ 2003 

(Φ.Δ.Κ. 303 Β΄/13-03-2003) αλαθέξνπλ ζηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο  ηε ζρέζε ηεο 

αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο σο ζρέζε ζπλέρεηαο θαη εμέιημεο. «Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο λα ζπλεη-

δεηνπνηήζνπλ φηη ε λέα ειιεληθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία θαη απνηειεί εμέιημε θαη ζπλέρεηά 

ηεο». Ζ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο θαη εμέιημεο δελ ινγίδεηαη κφλν σο αλάδεημε ησλ νκνηνηήησλ ησλ 

δχν γισζζηθψλ κνξθψλ αιιά θαη σο «ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αθεηεξίαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο ει-

ιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ εζληθνχ βίνπ (κε επηζήκαλζε φισλ ησλ εμειηθηηθψλ θάζεσλ: επηδξάζε-

σλ, κεηαβνιψλ, αιιαγψλ θαη αλακείμεσλ) θαη, επνκέλσο, ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πνιηηηζκηθήο καο ηαπηφηεηαο» (ΓΔΠΠ, 2003: 81).  To 

ΓΔΠΠ & ΑΠ ηνπ 2003 δελ αλαθέξεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ αληίιεςε απηή ηεο ζπλέρεηα θαη 

ηεο εμέιημεο ηεο γιψζζαο,  ελψ ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 2011 εηζάγεη  ηελ έλλνηα ηεο 

«γισζζηθήο αιιαγήο, σο αλαπφδξαζην θαηλφκελν γηα φιεο ηηο θπζηθέο γιψζζεο πνπ κηινχλ νη άλ-

ζξσπνη».  Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο απνθηνχλ «απηή εηθφλα γηα ηε κνξθή πνπ είρε ε γιψζζα 

καο κέζα ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ» (Πξφγξακκα πoπδψλ, 2011: 37-38). Δπνκέλσο, ην Πξφ-

γξακκα πνπδψλ ζπλδέεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο αιιαγήο θαη 

ηεο εμέιημεο ηεο γιψζζαο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Με απηφ ην πεξηερφκελν ε ζπλέρεηα βαζίδε-

ηαη  ζε ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθήο θαη ζεσξεηηθήο γισζζνινγίαο φπσο αλαπηχζζνπκε αθνινχζσο.  
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1.2. Η εξϋλιξη και η ςυνϋχεια τησ ελληνικόσ γλώςςασ ςτην πορεύα 

του χρόνου 
 

 Ζ ειιεληθή είλαη κηα γιψζζα πνπ κηιηέηαη ρσξίο θακηά δηαθνπή 4.000 ρξφληα θαη γξάθε-

ηαη επί 3.500 ρξφληα (Μπακπηληψηεο, 1994: θ.α΄).  ηα ρξφληα απηά ε ειιεληθή γιψζζα δελ έ-

κεηλε αλαιινίσηε αιιά πέξαζε θαη πεξλά απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη θάζεηο. Οη λεφηεξεο 

γισζζηθέο κνξθέο απνηεινχλ εμέιημε ησλ παιαηφηεξσλ κνξθψλ ηεο ειιεληθήο. Ζ εμέιημε απηή 

νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο πνπ κηα γιψζζα πθίζηαηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ  ζην ιεμηιφγην, 

ζηε θσλεηηθή, ζηε ζχληαμε θαη γεληθά ζε φια ηα πεδία ηεο εμαηηίαο ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ, θνη-

λσληθψλ αλαγθψλ θαη εγγελψλ ζηνηρείσλ ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο (Aitchison, 2005· Βαξκάδεο, 

2008: 58· Ραγθάθνο, 2004: 131). 

 Ζ εμέιημε πνπ κηα γιψζζα πθίζηαηαη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο πξψηνο επεζήκαλε 

ν Saussure, έρεη σο απνηέιεζκα λα δηαθξίλνπκε ηε κειέηε ηεο γιψζζαο ζε δχν επίπεδα: ηε ζπγ-

ρξνλία θαη ηε δηαρξνλία. Ζ ζπγρξνλία κειεηά ηε κνξθή ηεο γιψζζαο ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν, σο νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κηαο θνηλφηεηαο. Ζ δηαρξνλία κειεηά ηελ εμέιημε ηεο 

γιψζζαο ζην ρξφλν θαη ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο πνπ ε γιψζζα πεξλά απφ επνρή ζε επνρή (Μπα-

κπηληψηεο, 1998: 38). Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο ηεο γιψζζαο. Πην ζπγθεθξηκέ-

λα, ε ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε εκθαλίδεη ηε γιψζζα σο «θαηάζηαζε», ελψ ε δηαρξνληθή πξνζέγ-

γηζε σο «δηαδνρή ή κεηαβνιή» (Μπακπηληψηεο, 1994: 368). Δπνκέλσο, ε ζπγρξνληθή πξνζέγγη-

ζε ελδηαθέξεηαη γηα «ην είλαη ηεο γιψζζαο», δειαδή κε πνηνπο κεραληζκνχο θαη δνκέο ιεηηνπξ-

γεί ε γιψζζα, γηα φ,ηη απνηειεί ην ζχζηεκα ηεο γιψζζαο. Δλψ ε δηαρξνληθή πξνζέγγηζε ελδηα-

θέξεηαη γηα ην «γίγλεζζαη» ηεο γιψζζαο, δηαδνρηθέο θάζεηο εμέιημεο απφ ηηο νπνίεο πεξλά ε 

γιψζζα θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηηο αηηίεο απηψλ 

ησλ αιιαγψλ (Μπακπηληψηεο, φ.π.: 368). 

 ε κηα δηαρξνληθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο νη γισζζνιφγνη κειεηνχλ ην θαηλφκελν ηεο 

γισζζηθήο αιιαγήο. Ζ γισζζηθή αιιαγή είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε γιψζζα κεηαβάι-

ιεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ 

επίπεδν. Ζ γισζζηθή αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιεο ηηο δσληαλέο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ. πκ-

βαίλεη κε αξγνχο ξπζκνχο ζε ζχγθξηζε κε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ γη‟ απηφ ν άλζξσπνο 

δελ ηελ αληηιακβάλεηαη (Fromkin, Rodman & Hyams, 2010: 644-657). Ζ γισζζηθή αιιαγή εί-

λαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο. Έρεη ππνζηεξηρηεί, ηδηαί-
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ηεξα απφ ηνπο θνηλσληνγισζζφινγνπο, φηη νθείιεηαη ζε θνηλσληθνχο παξάγνληεο (Αξράθεο & 

Κνλδχιε, 2011). Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν Aitchison  (2005: 274-275) «απηνί νη  παξάγνληεο 

δελ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ αλ ε γιψζζα δελ είλαη έηνηκε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αιιαγή. Απιψο 

εθκεηαιιεχνληαη  εγγελείο ηάζεηο ηεο θπζηθήο θαη λνεηηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ αλζξψπσλ. Ζ άκεζε 

αθνξκή ηεο ππξνδφηεζεο αλαδεηείηαη παξάιιεια κε πξνδηαζέζεηο πνπ θξχβεη ε γιψζζα κε ηελ 

νπνία αζρνινχκαζηε θάζε θνξά, αιιά θαη νη αλζξψπηλεο γιψζζεο ελ γέλεη». Δπνκέλσο, ε  Γιψζ-

ζα είλαη έλα ζχλζεην θνηλσληθφ θαη λνεηηθφ θαηλφκελν, «ζην νπνίν νη θνηλσληθνγισζζηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο-γισζζηθέο παξάκεηξνη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο» (Aitchison, 2005: 275). 

 Ζ γισζζηθή αιιαγή είλαη εκθαλήο θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γη‟ απηφ θαη ε ειιεληθή 

γιψζζα δηαθξίλεηαη ζε  δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη. 

Ζ ηζηνξηθή πεξίνδνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο μεθηλά απφ ην 2.000 π. Υ. φπσο γλσξίδνπκε απφ ηα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα. χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2002: 80), ε ηζηνξηθή πεξίνδνο ηεο ει-

ιεληθήο γιψζζαο δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ θάζεηο:  

 

Πίλαθαο 1: Πεξίνδνη ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Ζ πξψηε ηζηνξηθή πεξίνδνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη ε αξραία ειιεληθή. Ζ αξραία 

ειιεληθή δελ έρεη κία εληαία κνξθή αιιά δηαηξείηαη ζε δηαιέθηνπο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηα-

μηλνκίεο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ δηαιέθησλ
1
. Ο Tonnet (2011:24-34) ηηο δηαθξίλεη ζε ηέζζεξηο 

νκάδεο α) ηελ Ησληθή-Αηηηθή πνπ κηιηνχληαλ ζηελ Μ. Αζία, Δχβνηα θαη Αηηηθή β) ηελ Αηνιηθή 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε Λέζβν, ηε Βνησηία θαη ηε Θεζζαιία γ) ηελ αξθαδνθππξηαθή θαη δ) 

                                                           
1
 Αλαιπηηθφηεξα γηα ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ δηαιέθησλ ζην  Μπακπηληψηεο (2002 :102-109) 

1. Αξραία Διιεληθή (1.400-300 π.Υ.) 

2. Αιεμαλδξηλή Κνηλή (300-(300)/6
νο

 αη. κ.Υ. 

3. Μεζαησληθή (6
νο

-18
νο

 αη.) 

i. Πξψηκε βπδαληηλή (6
νο

 -12
νο

 αη.) 

ii. Βπδαληηλή (12
νο

-15
νο

 αη.) 

iii. Μεηαβπδαληηλή (15
νο

 -18
νο

 αη.) 

4. Νενειιεληθή Γιψζζα (19
νο 

–ζήκεξα) 
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ηελ νκάδα ησλ δπηηθψλ δηαιέθησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γσξηθήο πνπ κηιηφληαλ ζηε Λα-

θσλία, ην Άξγνο, ηελ Κξήηε, ηε Ρφδν θαη ηελ Κάησ Ηηαιία.  

 Ζ επφκελε ηζηνξηθή πεξίνδνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη ε Αιεμαλδξηλή Κνηλή, ε ν-

πνία δηακνξθψζεθε κε βάζε ηελ Ησληθή –αηηηθή δηάιεθην (Tonnet, φ.π.: 35). Ζ Αιεμαλδξηλή 

θνηλή  είλαη ε θξίζηκε θακπή πνπ ε γιψζζα κεηαβάιιεηαη ξηδηθά πεξλψληαο απφ ηελ αξραία ζηε 

λέα ειιεληθή. ε φια ηα επίπεδα ηεο γιψζζαο ζεκεηψλνληαη κεηαβνιέο πνπ θαζφξηζαλ ηε δνκή 

ηεο λέαο ειιεληθήο. χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (1994: θδ΄), ζε θσλνινγηθφ επίπεδν ε ειιε-

ληθή γιψζζα αιιάδεη ξηδηθά σο άθνπζκα. ζνλ αθνξά ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζχληαμε αλαπηχζ-

ζνληαη ηξεηο ζεκειηψδεηο δνκηθέο ηάζεηο:  

1. Ζ ηάζε γηα αλαιπηηθή (πεξηθξαζηηθή εθθνξά). πσο ε αλάιπζε ηνπ αξραίνπ απαξεκθά-

ηνπ ζε δνκέο  κε ην λα θαη ην φηη  π.ρ. θπγεῖλ>  λα θχγεη /φηη έθπγε. Σα αξραία ειιεληθά 

ζεσξείηαη θιηηή ή ζπλζεηηθή γιψζζα, ελψ ηα λέα ειιεληθή ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζπλζε-

ηηθή ή αλαιπηηθή γιψζζα. Με άιια ιφγηα, ηα λέα ειιεληθά ρξεζηκνπνηνχλ πεξηθξάζεηο 

εθεί πνπ ηα αξραία ειιεληθά ρξεζηκνπνηνχλ θιίζε, δειαδή ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε κνξ-

θή ηεο ιέμεο (Υξηζηίδεο, 2005).  

2. Ζ ηάζε γηα απινπνίεζε ηεο δήισζεο θάπνησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ ζρέζεσλ. Π.ρ. αληί 

γηα παηήξ, παηξφο, παηξί, παηέξα, πάηεξ, ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ηα παηέξαο-παηέξα. 

3. Ζ ηάζε γηα δνκηθή ζπκκεηξία. Όπσο ππήξρε αληίζεζε παξαηαηηθνχ ανξίζηνπ (δηάξθεηα / 

επαλάιεςε) εκθαλίζηεθε δηάθξηζε εμαθνινπζεηηθνχ θαη ζηηγκηαίνπ κέιινληα (Μπακπηληψ-

ηεο, 1994: θδ‟). 

 

 Απφ ηελ Διιεληζηηθή Κνηλή θαηάγνληαη ζρεδφλ φιεο νη λενειιεληθέο δηάιεθηνη, θαη ε 

επίζεκε λέα ειιεληθή γιψζζα κέζσ ηεο Μεζαησληθήο Διιεληθήο (Tonnet, φ.π.: 186).  

 Παξά ηηο κεηαβνιέο πνπ ππέζηε ε γιψζζα ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ ε ειιεληθή δηαηεξεί-

ηαη θαη κέλεη δσληαλή κέρξη ηηο κέξεο καο θαζψο ν «εζσηεξηθφο ζθειεηφο έκεηλε ζηαζεξφο». Ζ 

πνηθηιία ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο γιψζζαο θαη ν ζθειεηφο ησλ ιέμεσλ
2
 δελ 

                                                           
2
 «Οη θσλνινγηθέο εμειίμεηο άιιαμαλ ηελ πξνθνξά ησλ ιέμεσλ ρσξίο λα ηηο αιινηψζνπλ, θπξίσο ζηελ ει-

ιεληθή ηεο Πεινπνλλήζνπ πνπ νδήγεζε ζηε ζχγρξνλε Κνηλή. Μέζσ ησλ αιιαγψλ ηεο πξνθνξάο ησλ θσ-

λεέλησλ θαη ησλ ζπκθψλσλ ν ζθειεηφο ησλ ιέμεσλ παξακέλεη αλέπαθνο, γηαηί εμαθαλίζηεθαλ πνιχ ιίγα 

θσλήεληα. Μαληεχνπκε ι.ρ.  εχθνια ηε ιέμε θσλψπηνλ, ππνθνξηζηηθφ ηνπ θψλσς, πνπ καξηπξείηαη ζηα αξ-

ραία, πίζσ απφ ην λενειιεληθφ θνπλνχπη, ελψ ζα δπζθνιεπφκαζηαλ αλ είρε επηβιεζεί ν φξνο θλνππ ησλ 

Βνξείσλ ηδησκάησλ. Παξά ηε δηαθνξεηηθή ηνπ πξαγκάησζε, ν ηφλνο δηαηεξείηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο 
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άιιαμαλ. Ζ δνκηθή ζπλνρή έκεηλε ζηαζεξή θαη ηα ζηνηρεία πνπ άιιαμαλ είλαη ζηνηρεία πνπ είλαη 

θπζηθφ θαη αλακελφκελν λα αιιάμνπλ ζε κία γιψζζα. Σα ζηνηρεία απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε 

λέεο δεκηνπξγίεο πνπ δηαηήξεζαλ ηελ εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα ηεο γιψζζαο (λένο κέιινληαο, λέα 

ππνηαθηηθή, λένο παξαθείκελνο) (Μπακπηληψηεο, 1994: θδ΄· Tonnet, φ.π. 185). 

 Έλα εχζηνρν παξάδεηγκα, γηα λα γίλεη ζαθέζηεξε ε εμέιημε θαη ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, είλαη  απηφ πνπ αλαθέξεη ν  Βαξκάδεο (2008: 58)  ζην νπνίν παξνκνηάδεη ηελ ειιελη-

θή γιψζζα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ηεο θάζεηο κε νκψλπκα θιάζκαηα, «ηα νπνία έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ αξηζκεηή, ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο γιψζζαο θαη θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Ο δηαθνξεηηθφο αξηζκεηήο δειψλεη ηηο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη ε γιψζζα θάησ απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη ν θνηλφο παξνλνκαζηήο επηηξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη αξηζκε-

ηέο θαη λα δψζνπλ σο άζξνηζκα ηελ ειιεληθή γιψζζα». Δπνκέλσο,  ε ειιεληθή γιψζζα είλαη κία 

γιψζζα θαη ην θάζε νκψλπκν θιάζκα παξνπζηάδεη ηε κνξθή ηεο ειιεληθήο εθείλε ηελ ηζηνξηθή 

πεξίνδν. Αλάκεζα ζηα θιάζκαηα ππάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαη απηφ θαλεξψλεηαη απφ 

ηνλ δηαθνξεηηθφ αξηζκεηή, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ πθίζηαηαη ε γιψζζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέ-

λεο θάζε θνξά ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο.   

 κσο, ζηαηηθή δελ είλαη ε γιψζζα νχηε ζε ζπγρξνληθφ επίπεδν. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο γιψζζαο είλαη δπλακηθφηεηα. Κάζε ρξνληθή πεξίνδν αλαπηχζζνληαη «δπλακηθέο, ηάζεηο κε-

ηαδφκεζεο» κέζα ζην γισζζηθφ ζχζηεκα, νη νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή «δηηππηψλ/ παξάιιεισλ ηχ-

πσλ». Οη παξάιιεινη ηχπνη παξνπζηάδνπλ ηε γισζζηθή κεηαβνιή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπγρξνλίαο. ε θάζε ζπγρξνληθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ πάληα νξηζκέλεο ηάζεηο θαη 

δπλακηθέο πνπ νδεγνχλ ζε νξηζκέλε εμέιημε θαη θαηεχζπλζε κέζα ζηε γιψζζα (Μπακπηληψηεο, 

1998: 51). Δπηπιένλ, ζε κηα ζπγρξνλία κπνξεί λα βξίζθνληαη δχν ηχπνη έλαο πνπ εθιακβάλεηαη 

σο αξρατζκφο θαη ίζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πην επίζεκν χθνο ή ζεσξείηαη εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφ-

γην, φπσο π.ρ. ην ςέγσ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα αξραία ειιεληθά, θαη έλαο πνπ ζεσξείηαη σο πην 

ζχγρξνλνο ηχπνο θαη δηαδεδνκέλνο, φπσο ην ξήκα θαηεγνξψ.  Δπνκέλσο, δηαρξνληθά ζηνηρεία 

πνπ εκπεξηέρνληαη  ζε κηα ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη. 

 πλεπψο, ζε ζπγρξνληθφ επίπεδν εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο γισζζηθήο δηκνξθίαο 

(Μήηζεο, 2004: 35). χκθσλα κε ηνλ Μήηζε (2004: 36-37) ε γισζζηθή δηκνξθία δηαθαίλεηαη 

ζην πιαίζην ηεο ίδηαο γιψζζαο. Δίλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ζπλππάξρνπλ θαη ζπιιεηηνπξ-

                                                                                                                                                                                           
ηνπ νλφκαηνο θαη ιηγφηεξν ζπρλά ηνπ ξήκαηνο θαη παίδεη  πάληα ην ξφιν ηνπ, ηεο κνξθνινγηθήο δηαθνξν-

πνίεζεο.» (Tonnet, 2011: 185-186). 
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γνχλ πνιιέο γισζζηθέο κνξθέο (θνηλσληθέο δηάιεθηνη, γεσγξαθηθά ηδηψκαηα) ζην εζσηεξηθφ 

ηεο γιψζζαο. Σν θαηλφκελν απηφ  δηαθξίλεηαη ζε δχν επίπεδα: ην L (lower), πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο αλεπίζεκεο γισζζηθέο κνξθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. Μπνξεί 

λα είλαη έλα ηδίσκα θαη δηάιεθηνο ή κηα ηδηφιεθηνο. Έλα παξάδεηγκα είλαη νη αξραίεο θαη λενει-

ιεληθέο δηάιεθηνη πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζπγρξνληθφ επίπεδν. Απφ ηελ άι-

ιε ην Ζ (high) πςειφ επίπεδν, πεξηιακβάλεη ηηο ηππηθέο/απαηηεηηθέο κνξθέο ηεο γιψζζαο πνπ 

δηδάζθνληαη θαηά θχξην ιφγν νη καζεηέο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ‟ απηφ ην επίπεδν ζα κπν-

ξνχζαλ λα εληαρηνχλ αξρατζκνί θαη ε ιφγηα παξάδνζε.  

 πκπεξαζκαηηθά,  «ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο» δελ ζεκαίλεη πσο ε γιψζζα έκεη-

λε αλέπαθε θαη ακεηάβιεηε ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν θαη 

γισζζνιφγν W. Von Humbold: «Γελ κπνξεί πνηέ λα ππάξμεη κηα ζηηγκή πξαγκαηηθήο αθηλεζίαο 

κέζα ζηε γιψζζα, ηφζν ζχληνκε φζν ζηελ αδηάθνπε ζπηλζεξνβφιν ζθέςε ησλ αλζξψπσλ. Απφ ηε 

θχζε ηεο είλαη κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο» (Aitchison, 2005: 13).  Ζ ειιεληθή γιψζζα πθίζηαηαη 

ηελ γισζζηθή αιιαγή αιιά κέλνπλ ζηαζεξέο νη βαζηθέο δνκέο πνπ καο θάλνπλ λα ππνζηεξίδνπ-

κε πσο πέξαζε απφ δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαη κνξθέο γηα λα θηάζεη σο ηηο κέξεο καο κε ηε κνξθή 

ηεο λέαο ειιεληθήο. 

 

1.3. Η  εξϋλιξη και η ςυνϋχεια του λεξιλογύου ςτην πορεύα του χρό-

νου 
   

 Έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν γίλεηαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζ-

ζαο είλαη ην ιεμηινγηθφ επίπεδν (Μπακπηληψηεο, 2002: 14). Έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ λενειιελη-

θνχ ιεμηινγίνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραία ή βπδαληηλή ειιεληθή θαη επηβηψλεη απηνχζην ή 

κνξθνινγηθά θαη ζεκαζηνινγηθά πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν παξαιιαγκέλν. χκθσλα κε ηνπο 

Fromkin, Rodman & Hyams, (2010: 657-666) ε γισζζηθή αιιαγή ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν πξαγ-

καηνπνηείηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 

1. Με ηελ πξνζζήθε λέσλ ιέμεσλ.  

Νέεο ιέμεηο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζχλζεζεο. Υηιηάδεο ειιεληθέο 

ιέμεηο εηζήρζεζαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζην γισζζηθφ ζχζηεκα. Έλαο άιινο ηξφπνο δεκηνπξγίαο 

λέσλ ιέμεσλ είλαη νη λενινγηζκνί. Οη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο δεκηνπξγήζεθαλ ην 19
ν
 αηψλα απφ 
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ηνπο ινγίνπο είηε απφ απηνχζηεο αξραίεο είηε απφ λεφπιαζηεο ιέμεηο πνπ αθνινπζνχλ ηα πξφηπ-

πα ησλ αξραίσλ. θνπφ είραλ είηε ηελ θάιπςε λέσλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο ζε ηνκείο ηεο ηε-

ρλνινγίαο, ηεο ςπραγσγίαο θ.α΄. π.ρ. ηειέθσλν είηε γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ μέλεο ιέμεηο 

(Σνχξθηθεο, Ηηαιηθέο θ.α΄) π.ρ. ν γηαηξφο ηνλ ληνηφξν, ν ζπκβνιαηνγξάθνο ην λνηάξην. Πξφθεη-

ηαη, επνκέλσο, γηα κηα «ηερλεηή» ζπλέρεηα (Μπακπηληψηεο, 2002: 15).   

1. Γαλεηζκνί ή δάλεηεο ιέμεηο 

Γαλεηζκφο ζεκαίλεη φηαλ κία γιψζζα «πξνζζέηεη  κία ιέμε ή έλα κφξθεκα κηαο άιιεο γιψζ-

ζαο ζην δηθφ ηεο ιεμηθφ» (Fromkin, Rodman & Hyams, φ.π.: 659). Σέηνηεο ιέμεηο ζηα λέα ει-

ιεληθά αξθεηέο φπσο ε θξάνπια ή ε πνιπζξφλα θ.α‟. 

2. Απψιεηα ιέμεσλ. 

Αξθεηέο ιέμεηο ηεο αξραίαο, βπδαληηλήο ή θαη λεφηεξεο ειιεληθήο έρνπλ ραζεί θαη έρνπλ α-

ληηθαηαζηαζεί απφ άιιεο π.ρ. θεκί. 

3. εκαζηνινγηθή αιιαγή. 

Μηα ιέμε κπνξεί λα κελ αιιάμεη κνξθή αιιά ζεκαζία. 

3.1. Γηεχξπλζε ή επέθηαζε:  

ηαλ κηα ιέμε ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα απ‟ φηη ζήκαηλε πξηλ. πσο ε ιέμε θεξλάσ πνπ 

ζήκαηλε  «πξνζθέξσ θξαζί αλακεκεηγκέλν κε λεξφ» (θηξλψ) θαη ζήκεξα ζεκαίλεη «πξν-

ζθέξσ θάηη θαγψζηκν ή πφζηκν» 

3.2. ηέλσζε: 

ηαλ κηα ιέμε ζεκαίλεη ιηγφηεξα απ‟ φηη ζήκαηλε πξηλ. πσο ε ιέμε πεηεηλφο ζήκαηλε 

«νηηδήπνηε πεηνχκελν» ελψ ζήκεξα ζεκαίλεη «ηνλ θφθνξα».  

3.3. Μεηαηφπηζε: 

Αιιαγή ηεο ζεκαζίαο κηαο ιέμεο είηε σο α) βειηίσζε ηεο ζεκαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγ-

κα, ππνπξγφο  φπνπ παιαηφηεξα ε ζεκαζία ήηαλ βνεζφο ζε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο, ελψ 

ζήκεξα είλαη κέινο ηεο θπβέξλεζεο.  β) είηε σο επηδείλσζε ηεο ζεκαζίαο, φπσο γηα πα-

ξάδεηγκα  ε ιέμε αγαζφο ζήκαηλε ηνλ ελάξεην, ελψ ζήκεξα ζεκαίλεη ηνλ αλφεην. 

4. Μνξθνινγηθή αιιαγή 

Ζ κνξθνινγία εμεηάδεη ηα δεηήκαηα ηεο θιίζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζχλζεζεο ζηε γιψζζα. 

‟ απηφλ ηνλ θιάδν εληάζζεηαη θαη ε εηπκνινγηθή ελαζρφιεζε κε ηηο ιέμεηο, δειαδή ε αλάιπ-

ζε ησλ ιέμεσλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπο κέξε θαη ε αλεχξεζε ηεο ξηδηθήο ηνπο πξνέιεπζεο (Βεηζέ-

ηεο, 2003β: 112-113). ην πιαίζην ηεο γισζζηθήο αιιαγήο είλαη δπλαηφλ νξηζκέλνη κνξθνιν-
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γηθνί θαλφλεο λα ραζνχλ θαη λα πξνθχςνπλ λένη θαη άιινη κπνξεί λα αιιάμνπλ. Μπνξνχλ λα 

παξαηεξεζνχλ απηέο νη αιιαγέο ζπγθξίλνληαο ηνπο παιαηφηεξνπο κε ηνπο λεφηεξνπο θαλφλεο 

ηεο γιψζζαο ή εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε λέα ειιεληθή έρεη 

δηαηεξήζεη ηελ νλνκαζηηθή, ηε γεληθή, ηελ αηηηαηηθή θαη ηελ θιεηηθή έρεη απνιέζεη ηε δνηηθή, 

ηελ νπνία έρεη αληηθαηαζηήζεη κε ηηο πξνζέζεηο κε, ζε, γηα (Fromkin, Rodman & Hyams, φ.π.: 

653-654).  

5.  Φσλνινγηθή αιιαγή 

Ζ θσλνινγία κειεηά ηνπο θζφγγνπο κηαο γιψζζαο απφ ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο πιεπξά. Οη ιέμεηο 

δηαρξνληθά έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο θζνγγηθέο κεηαβνιέο θαη νη κεηαβνιέο απηέο αθνινπζνχλ  

νξηζκέλνπο θαλφλεο, γλσζηνχο σο θσλεηηθνχο λφκνπο ηεο γιψζζαο. Σέηνηνη θαλφλεο είλαη ν 

λφκνο ηεο αλνκνηψζεσο ησλ δαζέσλ, ν βξαρπληηθφο λφκνο ηνπ Osthoff, ν λφκνο ηνπ 

Wackernagel θαη άιινη πνιινί (Βεηζέηεο, 2003β: 113). 

Ζ γισζζηθή αιιαγή ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ λα πξνβάιιεηαη 

ζηνπο καζεηέο δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ «λα αληηιεθζνχλ ηε ζπλέρεηα θαη ηηο αζπλέρεηεο 

ηεο ειιεληθήο ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ» θαη λα θαηαλνήζνπλ ζαθέζηεξα ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο  (Πξφγξακκα πνπδψλ, 2011: 37). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΝΕΦΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΨΑ 

 

2.1. ύγκριςη αρχαύασ και νϋασ ελληνικόσ 
 

 Ζ ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη κηα αληίιεςε πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δηδα-

θηηθά κε πνιιαπινχο ηξφπνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ δηδαθηηθή ηεο αμηνπνίεζε βνεζά ηνλ 

καζεηή λα θαηαλνεί θαιχηεξα ηνλ αξραηνειιεληθφ ιφγν, λα ζπλεηδεηνπνηεί πξαθηηθά ηε ζεκα-

ζία ηεο έλλνηαο ηεο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη λα θαιιηεξγεί 

ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ κε ηελ αλάπηπμε αλάινγσλ δεμηνηήησλ (Φ.Δ.Κ. 303 Β΄/13-03-

2003).  

 ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ε γιψζζα πξνζεγγίδεηαη δηαρξνλη-

θά, εθφζνλ ε δηαρξνληθή ζεψξεζε πεξηιακβάλεη ηε κειέηε δχν δηαθνξεηηθψλ ζπγρξνληψλ, αξ-

ραίαο θαη λέαο ειιεληθήο (Μπακπηληψηεο, 1998: 48). Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε εθιακβάλεη ηε 

γιψζζα σο νιφηεηα ζε κηα δηαρξνληθή ζεψξεζε θαη  απαηηεί ζπγθξηηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. Ζ 

κέζνδνο απηή έρεη ήδε εηζαρηεί απφ ηνλ Κνξαή, θαη ζεσξείηαη ε θχξηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο (Βαξκάδεο, 2008 : 60· Φ.Δ.Κ. 303 Β΄/13-03-2003: 81). Δπνκέλσο,  ε δηδαζθαιία ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο ζηεξίδεηαη ζηε «δηαξθή ζχγθξηζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο», παξνπζηάδν-

ληαο «ηηο δηαθνξέο ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ» (Βαξκάδεο, 2008: 59). Γειαδή, ν εθπαηδεπηη-

θφο μεθηλά ηε δηδαζθαιία απφ ηηο νκνηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηα γλσζηά θαη νηθεία ζηνηρεία ζηνλ 

καζεηή θαη έπεηηα εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζε-

καληηθή «ε θίλεζε απφ «ηα γλσζηά ζηα άγλσζηα»: απφ ηε ζπγρξνλία ζηε δηαρξνλία, απφ ην ζήκε-

ξα ζην εγγχηεξν θαη, ελ ζπλερεία, ζην απψηεξν παξειζφλ» (Πξφγξακκα πνπδψλ, 2011: 40). Α-

παηηείηαη δηαξθήο ζχγθξηζε ζε φια ηα επίπεδα κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ, ιεμηινγηθφ ψζηε λα 

αλαδεηρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο θαη νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηε 

ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο. Δπνκέλσο, «ε λέα ειιεληθή πξέπεη λα απνηειεί 

ζεκείν αλαθνξάο, αθεηεξία αιιά θαη ζηφρν ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ» (Φνπληνπνχινπ, 2013: 

129). 
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 Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη θαη ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, ν Μέιινληαο ζηα Αξραία Διιεληθά δηαθξίλεηαη ζε απιφ Μέιινληα θαη ζε 

πληειεζκέλν Μέιινληα. ηα Νέα Διιεληθά ππάξρεη ε δηάθξηζε ηνπ πληειεζκέλνπ Μέιινληα 

αιιά ν απιφο Μέιινληαο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ δηαθξίλεηαη κε βάζε ην πνηφλ ελεξγείαο ηνπ 

ζε Δμαθνινπζεηηθφ θαη πλνπηηθφ Μέιινληα. Δπνκέλσο, θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ απινχ Μέι-

ινληα ζηα Αξραία Διιεληθά, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα μεθηλήζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κε αλα-

θνξά ζηνλ Μέιινληα ζηα λέα ειιεληθά φπνπ δηαθξίλεηαη κε βάζε ην πνηνλ ελεξγείαο ηνπ ζε ε-

μαθνινπζεηηθφ θαη ζπλνπηηθφ κέιινληα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζηα αξραία φπνπ εκ-

θαλίδεηαη έλαο (απιφο) Μέιινληαο. Ζ δηάθξηζε απηή είλαη απαξαίηεηε δηφηη αιιηψο ν καζεηήο 

ζα δπζθνιεπηεί αξθεηά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ Μέιινληα ζηα αξραία θαη ζηελ κεηάθξαζε ελφο 

ξεκαηηθνχ ηχπνπ ηνπ Μέιινληα ζηα Νέα Διιεληθά. Με απηφ ηνλ ηξφπν πέξα απφ ηελ θαηαλφε-

ζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ ζηα αξραία ειιεληθά, ν καζεηήο θαηαλνεί φηη ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ νη επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ψζεζαλ ζηε δηάθξηζε ηνπ εμαθνινπζεηηθνχ θαη ζπλνπηηθνχ 

πνηνχλ ελεξγείαο ζηνλ Μέιινληα. 

 Ζ άγλνηα ηεο ζρέζεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαη ηεο εμέιημεο ηεο ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ νδεγεί ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο ζχγρπζε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηδα-

ζθαιία ηνπ Παξαηαηηθνχ (έθξπβα, έθξπβεο, έθξπβε, θξχβακε, θξχβαηε, έθξπβαλ) θαη ηνπ Ανξί-

ζηνπ (έθξπςα, έθξπςεο, έθξπςε, θξχςακε, θξχςαηε, έθξπςαλ) ζηα λέα ειιεληθά εξκελεχεη ην 

ζηνηρείν ηεο ξεκαηηθήο αχμεζεο ζηνλ α, β, γ‟ εληθφ  θαη ζηνλ γ‟ πιεζπληηθφ αξηζκφ σο ζηνηρείν 

δήισζεο γηα ηνλ παξειζφληα ρξφλν θαη‟ αλαινγία κε ηελ ειιεληθή ηεο θιαζζηθήο πεξηφδνπ θαη 

φρη σο «κνξθνθσλεκαηηθφ ζηνηρείν πνπ εμππεξεηεί ηε ζέζε ηνπ ηφλνπ», ηφηε απνδίδεηαη ζε απηφ 

ην ζηνηρείν κηα ιεηηνπξγία πνπ δελ έρεη. Σν φηη ε ξεκαηηθή αχμεζε απνηειεί θνξέα ηνπ ηφλνπ 

θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη φηαλ ν ξεκαηηθφο ηχπνο έρεη ηξεηο ζπιιαβέο δελ εκθαλίδεηαη (Μπα-

κπηληψηεο, 1998: 43-44). 

 Δπνκέλσο, ε γλψζε ηεο λέαο ειιεληθήο δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δηδα-

ζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Απνηειεί ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα θά-

λεη ην άικα πξνο ηε δηαρξνλία. Υσξίο απηή ηε βάζε είλαη αξθεηά δχζθνιε κηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Γη‟ απηφ πνιχ εχζηνρα αλαθέξεη ν Βαξκάδεο (φ.π.: 60) «Σν 

πξφβιεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ είλαη νπζηαζηηθά πξφβιεκα ησλ λέσλ ειιεληθψλ: ε θαιχηεξε 

γλψζε ηεο λέαο ζπλεπάγεηαη επθνιφηεξε εθκάζεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο».  
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2.2. Η διδαςκαλύα του λεξιλογύου 

 

 Σν ιεμηιφγην, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, είλαη έλαο ηνκέαο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ είλαη θαλεξή ε ζπλέρεηα θαη ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπ-

λεηηθή εξγαζία ε αληίιεςε απηή ζα πξνβιεζεί ζηνπο καζεηέο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Οπφηε 

θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά ζηηο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ηάμε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηνπ. 

Αξρηθά, ε γιψζζα σο ζχζηεκα δηαζέηεη δχν δηαζηάζεηο ηε ζπληαγκαηηθή θαη ηελ παξα-

δεηγκαηηθή δηάζηαζε. Ζ ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε είλαη «ε  δηαδνρηθή παξάζεζε γισζζηθψλ ζηνη-

ρείσλ γηα ηε δεκηνπξγία κελπκάησλ»,  θαη απφ απηή απνξξένπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο φπσο 

ε αθξφαζε, ε νκηιία, ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή. Οη δεμηφηεηεο απηέο ππνδηαηξνχληαη ζε πξνιε-

πηηθέο θαη παξαγσγηθέο θαζψο θαη ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο. Σν ζχλνιν ησλ γισζζηθψλ δεμη-

νηήησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξφζιεςε θαη ε παξαγσγή ιφγνπ ζην πιαίζην 

ελφο ζπγθξηκέλνπ θψδηθα νλνκάδεηαη γισζζηθή ρξήζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ νξαηή πιεπξά ηεο 

γιψζζαο. Ζ παξαδεηγκαηηθή δηάζηαζε νλνκάδεηαη ε αφξαηε, κε αηζζεηή πιεπξά ηεο γιψζζαο, 

είλαη ν γξακκαηηθφο κεραληζκφο ή γισζζηθφ ζχζηεκα. Δίλαη ην νξγαλσκέλν ζχζηεκα αξρψλ  

βάζεη ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί θαη παξάγεηαη ην γισζζηθφ θαηλφκελν θαη απνηειείηαη απφ δχν ά-

μνλεο ηε γξακκαηηθή θαη ην ιεμηιφγην (Μήηζεο, 2011: 24-25).  

 Δπνκέλσο, ην ιεμηιφγην απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη 

απαξαίηεην λα θαιιηεξγείηαη. ηα αξραία ειιεληθά, εθφζνλ είλαη κηα θιαζζηθή γιψζζα θαη δελ 

νκηιείηαη, ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεη-

κέλνπ. Οη άγλσζηεο ιέμεηο εκπνδίδνπλ ηνλ καζεηή λα θαηαλνήζεη ην αξραηνειιεληθφ θείκελν. 

Οη γλσζηέο ιέμεηο, θνηλέο ζηελ αξραία θαη ζηε λενειιεληθή κνξθή ηεο γιψζζαο, πνιιέο θνξέο 

παξαζχξνπλ ηνπο καζεηέο ζε ιαλζαζκέλε απφδνζε θαζψο έρνπλ ππνζηεί ζεκαζηνινγηθή κεηα-

βνιή (Βαξκάδεο, φ.π.: 62).  Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Μπαζιή (1997: 163), ζα κπν-

ξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ην αξραηνειιεληθφ ιεμηιφγην ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Λέμεηο  ηεο Αξραίαο Διιεληθήο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηε λέα ειιεληθή πρ θεκί, νἶδα. 

 Λέμεηο πνπ ζεκαζηνινγηθά θαη κνξθνινγηθά  έρνπλ επηβηψζεη ζηε λέα ειιεληθή  π.ρ. ζά-

ιαζζα, αθνχσ. Ζ κνξθνινγηθή φκσο ηαχηηζε είλαη κεξηθή.  



Γηνπξκεηάθε Διεπζεξία, 2018 

 
22 

  Λέμεηο κε κηθξή κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε αιιά θαη κε αιιαγή ζεκαζίαο π.ρ. άγγε-

ινο, αξγφο, εθθιεζία. Πξφθεηηαη γηα ιέμεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηε κεγαιχηεξε ζχγρπζε  

ζηελ θαηαλφεζε ελφο αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ.  

 Δπνκέλσο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα θαιιηεξγείηαη ην ιεμηιφγην κε ζπζηεκαηηθφ ηξφ-

πν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ιεμηιφγην είλαη ν ηνκέαο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ επη-

βηψζεη ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ ηελ αξραία ειιεληθή κέζα απφ ηηο ξίδεο ησλ ιέμεσλ, ε δη-

δαζθαιία ηνπ πξνυπνζέηεη εμ νξηζκνχ ηε δεκηνπξγηθή ζχλδεζε αξραίσλ θαη λέσλ ειιεληθψλ 

θαη επνκέλσο ηελ πξνβνιή ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

 Ζ παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ εζηίαδε ζηε ιέμε σο ππξελη-

θή θαη απηφλνκε κνλάδα ηνπ ιφγνπ (Βεξηζέηεο, 2003β: 105).  Απηή ε αληίιεςε είρε σο δηδα-

θηηθή πξνέθηαζε ηελ δηδαζθαιία απνκνλσκέλσλ θαη απνπιαηζησκέλσλ ιέμεσλ (teaching words 

in isolation). Ζ ζχγρξνλε ηάζε θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ, πνπ είλαη επεξεαζκέλε απφ 

ηελ επηθνηλσληαθή κέζνδν, ππνζηεξίδεη πσο νη καζεηέο εκπεδψλνπλ ην ιεμηιφγην φηαλ θαινχ-

ληαη λα επεμεξγαζηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ ζπγθείκελν (Μη-

ράιεο & παλφο, 2012: 200). Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα αληηιακβάλεηαη ν καζεηήο ηε ρξή-

ζε ηεο ιέμεο ζην ζπληαγκαηηθφ άμνλα κέζα ζε θξάζε/πξφηαζε/θείκελν (Μπακπηληψηεο, 1994: 

302). Ζ αληίιεςε απηή απνηππψλεηαη θαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 2011, πνπ φπσο αλαθέ-

ξεη «Αμηνπνηψληαο αλαινγηθά ηελ εκπεηξία απφ ηε δηδαζθαιία ησλ νκηινχκελσλ γισζζψλ, δε δη-

δάζθνπκε ηα γισζζηθά ζηνηρεία απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (πα-

ξά κφλν πξνο ζηηγκήλ), αιιά εληαγκέλα ζε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ηνπ ιφγνπ (πξφηαζε, παξάγξαθν, 

κηθξνθείκελν)» (Πξφγξακκα πνπδψλ, 2011: 93).  

 Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ πα-

ξαζέηνπλ ην απαηηεηηθφ ιεμηιφγην ησλ θεηκέλσλ κε ηε κνξθή γισζζηθψλ ζρνιίσλ παξάιιεια 

κε ην θείκελν. Με ηελ παξάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζε ππνζέιηδα ή παξαζέιηδα, δηδάζθεηαη απνηε-

ιεζκαηηθφηεξα θαη ιεηηνπξγηθφηεξα θαζψο ην ιεμηιφγην κε απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγεί σο κέζν 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμαζθεζνχλ ζηε δηαδηθαζία λα αλαθέ-

ξνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη ηα γισζζηθά ζρφιηα είηε αηνκηθά είηε θαηά νκάδεο (Βαξκάδεο, 

φ.π.: 63). Πνιιέο θνξέο φκσο παξαηεξείηαη λα κελ εξκελεχνληαη κφλν ιέμεηο αιιά θαη νιφθιε-

ξεο πξνηάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 7
ε
 ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Α΄ Γπκλαζί-

νπ ε θξάζε «ὡο ηνῦ ινγίνπ ηνῦ ἐπὶ ηῇ ιύζεη ηνῦ δεζκνῦ μπκβεβεθόηνο», πνπ απνδίδεηαη «κε 

ηελ ηδέα φηη ν ρξεζκφο γηα ηε ιχζε ηνπ δεζκνχ είρε εθπιεξσζεί». Απηή ε πξαθηηθή αλαθφπηεη 
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ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα 

θαη πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ ηερληθή ηεο απνζηήζηζεο (Υαηδεκαπξνπδή, φ.π.: 239-240). 

 Σν ιεμηιφγην γηα λα θαηαθηεζεί απφ ηνπο καζεηέο είλαη ζεκαληηθφ λα  θαιιηεξγείηαη θαη 

ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα δειαδή λα ζπλδέεηαη κε άιιεο ιέμεηο, ζπλψλπκεο, αληψλπκεο, ππε-

ξψλπκεο, ππψλπκεο (Μπακπηληψηεο, 1994: 302). Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο αληηιακβάλν-

ληαη ηελ νηθνλνκία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο εθφζνλ δχν ιέμεηο δελ κπνξνχλ πνηέ 

λα έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ζεκαζία, θαη αλ ζπκβεί απηφ, ε κία απφ ηηο δχν απνβάιιεηαη σο πε-

ξηηηή (Βαξκάδεο, φ.π.: 66). 

Ζ εηπκνινγηθή κειέηε ησλ ιέμεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ εηπκνινγηθέο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ (ηθέηεο, ηθε-

ζία, ηθεηεχσ). Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζχλζεζεο θαη αμηνπνηψληαο  

πξψηα ηηο βαζηθέο κεηαπησηηθέο βαζκίδεο (π.ρ. ιέγσ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ε ιέμε ιφγνο, απφ 

ηελ ηξνπή ηνπ ν ζε ε) νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο ζην ρξφλν θαη ζπλ-

δένπλ άκεζα ηα αξραία κε ηα λέα ειιεληθά (Βαξκάδεο , φ.π.: 66·  Κνζεγηάλ, 2005). πσο αλα-

θέξεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 2011 «Με ηελ αλαιπηηθή δηδαζθαιία ηνπ εηπκνινγηθνχ ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο, επηδηψθεηαη ζπζηεκαηηθά ε εηπκνινγηθή ζχλδεζε ηεο λέαο κε ηελ αξραία ειιε-

ληθή θαη ν ζρεκαηηζκφο νηθνγελεηψλ εηπκνινγηθά ζπγγελψλ ιέμεσλ κε πξννπηηθή λα ζπλεηδεηνπνη-

εζεί ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη λα δηεπξπλζεί ν γισζζηθφο νξίδνληαο ησλ καζεηψλ» (Πξφγξακκα 

πνπδψλ, 2011: 94). 

 Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα επηρεηξείηαη ζηα εγρεηξίδηα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηνπ γπκλαζί-

νπ θαζψο ζηα γισζζηθά ζρφιηα ζπλδένληαη ηχπνη ηεο αξραίαο κε ηε λέα ειιεληθή. πσο γηα πα-

ξάδεηγκα, ζηελ 2
ε
 ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ ζηε ιέμε «ηεθηόλσλ 

(νπζ. ὁ ηέθησλ)»  εθηφο απφ ηε κεηάθξαζε «ησλ καξαγθψλ ή νηθνδφκσλ» παξαηίζεληαη θαη ν-

κφξξηδα ζηε λέα ειιεληθή (πβ. λ.ε.: αξρηηέθηνλαο, ηεθηνληθφο). Δθηφο απφ ηηο ζπλδέζεηο ηεο αξ-

ραίαο κε ηε  λέα ειιεληθή κέζσ νκνξξίδσλ πνπ παξαζέηεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζε θάπνηεο ιέ-

μεηο ηνπ θεηκέλνπ, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα ζπλδένπλ ηηο πεξηζζφ-

ηεξεο ιέμεηο ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ κε νκφξξηδεο ηεο λέαο ειιεληθήο, φηαλ ππάξρνπλ, 

ψζηε ζηαδηαθά νη καζεηέο λα επηρεηξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κφλνη ηνπο ηηο ζπλδέζεηο θαηά ηελ 

πξνζπέιαζε ελφο αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ (Υαηδεκαπξνπδή, φ.π.: 241).  

 κσο, κηα πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ζχλδεζεο αξραίαο κε ηε λέα ειιεληθή παξαηε-

ξείηαη ζηελ ελφηεηα Β‟ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ γπκλαζίνπ. Οη ζπγγξαθείο ησλ εγρεηξηδί-
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σλ έρνπλ θαηαξηίζεη πίλαθεο κε νκφξξηδα κε βάζε ηε ξίδα κηαο ιέμεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

βαζηθφ θείκελν ηεο ελφηεηαο Α‟. Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ιέμεηο απιέο ή ζχλζεηεο ρσξηζκέλεο 

ζε ηξεηο ζηήιεο. Οη ιέμεηο απηέο έρνπλ κηθξή ή θαη θακία ζεκαζηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ζ 

πξψηε ζηήιε πεξηιακβάλεη νκφξξηδεο ιέμεηο ηεο αξραίαο ειιεληθήο, ε δεχηεξε ιέμεηο πνπ ππάξ-

ρνπλ ζηελ αξραία θαη ζηε λέα ειιεληθή θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο ζπλή-

ζσο ζχλζεηεο, πνπ πεξηέρνπλ ηε ξίδα ηεο αξραίαο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηα βηβιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο φπνπ έρνπλ αθαηξεζεί νη ιεμηινγηθνί πίλαθεο θαη πα-

ξνπζηάδνληαη νκάδεο ιέμεσλ κε ζεκαζηνινγηθή ζρέζε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

(Μπαζιήο, 2016: 141 ·Υαηδεκαπξνπδή, φ.π.: 243). Ζ δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ κέζα απφ έηνη-

κνπο  πίλαθεο ιέμεσλ, ελψ ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ παζεηηθνχ ιεμηινγίνπ, δελ ζπληειεί 

ζηελ αχμεζε θαη ζηελ εκπέδσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (Μηράιεο & παλφο, φ.π.: 202), φζνλ αθνξά ην λενειιεληθφ ιεμηιφ-

γην πνπ δηδάζθεηαη ζ‟ απηή ηελ ελφηεηα. 

 Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο κφλνη ηνπο λα ζπγθξνηνχλ ηνλ πίλαθα κε ηελ κέζν-

δν ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming) κε βάζε θάπνηα ξίδα θαη κε ηε βνήζεηα ιεμηθψλ. -

πσο αλαθέξεη θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 2011, νη καζεηέο «εθθηλψληαο απφ θάπνηα/εο ιέ-

μεηο ζηελ αξρηθή ηνπο βαζκίδα ή ζε βαζηθέο κεηαπησηηθέο βαζκίδεο θαη κέζα απφ ηελ εθκάζεζε 

δεμηνηήησλ παξαγσγήο θαη ζχλζεζεο (ζχλζεζε κε πξνζήκαηα, παξαγσγή κε ρξήζε επηζεκάησλ), 

φπσο θαη ηεο δηδαζθαιίαο εηπκνινγηθψλ λφκσλ (π.ρ. κεηαπηψζεηο), ζα θαινχληαη λα δεκηνπξγή-

ζνπλ ιέμεηο ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ ζε έλα πξνζσπηθφ ιεμηθφ πνπ ζα δεκηνπξγή-

ζνπλ νη ίδηνη θαη ζα είλαη ρσξηζκέλν αλά ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο».  

 Οη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο είλαη κία ζηξαηεγηθή εθκάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ ρξεζηκν-

πνηείηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ νκηινχκελσλ γισζζψλ. κσο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

ζηα αξραία ειιεληθά φπσο κε νκαδνπνίεζε ιέμεσλ αλά ζεκαηηθφ θχθιν (π.ρ. ζρεηηθέο κε ηνλ 

πφιεκν, ηνλ ζεζκφ ηεο δνπιείαο, ηελ νηθνλνκία), ζχκθσλα πάληα κε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξν-

ζέγγηζε (Βεξηζέηεο, 2003β: 107· Βνζθφο & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1992: 75). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

νη καζεηέο εκπεδψλνπλ ην ιεμηιφγην αθνχ ζπζρεηίδνπλ ιέμεηο κε παξφκνηα ζεκαζία θαη κπν-

ξνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα λα θαηαθηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπο (Μηράιεο & παλφο, 2012: 200)  

Χο πξνο ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζα κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηνπο φ-

ηαλ ηηο ζπλαληήζνπλ ζε θάπνην θείκελν. 
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Δπηπιένλ, ε ζεκαζηνινγηθή κειέηε ησλ ιέμεσλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο 

ζπλδέεηαη κε ηε γισζζηθή αιιαγή. Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη  φηη ιέμεηο εθθξάδνπλ ζπγθε-

θξηκέλεο αλάγθεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ θαη ρψξνπ πνπ κε ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ κπν-

ξνχλ λα ππνζηνχλ κεηαβνιέο σο ζεκαίλνληα θαη σο ζεκαηλφκελα (Βαξκάδεο , φ.π.: 63). Ζ κε-

ηαβνιή ηεο ζεκαζίαο, ε δηεχξπλζε ή επέθηαζε, ε ζηέλσζε, ε κεηαηφπηζε κε ηελ βειηίσζε ή ηελ 

επηδείλσζε ηεο ζεκαζίαο είλαη θαλεξέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ ηε γισζζηθή αιιαγή θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ηεο 

γιψζζαο. πλεηδεηνπνηνχλ φηη ν πνιηηηζκφο ελφο ιανχ απνηππψλεηαη ζηε γισζζηθή παξάδνζε 

θαη ε δεκηνπξγία ή ε εηζξνή λέσλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δεκηνπξγεί κεηαβνιέο ζηε ζεκαζία 

ησλ ιέμεσλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεη ε Κνζεγηάλ (2005), «ε ιέμε ζηαπξφο –

γηα παξάδεηγκα- ζηα αξραία ειιεληθά  ζήκαηλε «φξζηνο πάζζαινο, παινχθη <ίζηακαη > *ζηαF-

ξφο. Μεηά ηε κεηαγελέζηεξε ζχλδεζή ηνπ κε ην crux –crucis θαη πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί ην φξγα-

λν εθηειέζεσο ηνπ Υξηζηνχ, πήξε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ζήκεξα, πνπ νπηηθά βεβαίσο έρεη ζρέζε κε 

πάζζαιν//δνθφ, αιιά ελλνεί δπν, νη νπνίνη λα ηέκλνληαη θάζεηα, ελψ απφ θεη θαη πέξα έρεη έλα 

πιήζνο ζπκβνιηζκψλ πνπ εθθηλνχλ απφ ην ζξεζθεπηηθφ  ζχκβνιν». Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζε-

ηέο αληηιακβάλνληαη ηελ εμέιημε ηεο ιέμεο ζην ρξφλν θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αηηίεο 

πνπ δεκηνχξγεζαλ απηή ηε κεηαβνιή. 

 ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε θάπνηεο επηπξφζζεηεο ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο ηνπ ιεμηινγί-

νπ απφ ηελ εθαξκνζκέλε γισζζνινγία πξνζαξκνζκέλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα 

αξραία ειιεληθά (Βνζθφο & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1992: 74-75· Μήηζεο, φ.π.: 312-313· Υαηδε-

καπξνπδή, φ.π.: 244-247): 

 Υξήζε θαξηέιαο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε ιέμε. 

 πλδπαζκφο ιέμεο κε ζθίηζν, εηθφλα ή  αληηθείκελν.  

Γηα παξάδεηγκα ζηελ 6
ε
 ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Α‟ γπκλαζίνπ ζην θείκελν αλα-

θέξνληαη νη ιέμεηο θέξαο, ζψκα, ζθέινο γηα ην ειάθη. Μπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηνπο καζεηέο 

κηα εηθφλα ηνπ ειαθηνχ πνπ εκθαλίδεη απηά ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Ή ζην ιεμηινγηθφ πίλαθα θαη 

ζηα εηπκνινγηθά ζρφιηα αλαθέξνληαη ιέμεηο άγλσζηεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ κε κηα εηθφλα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο, φπσο ε ιέμε ρνάλε. 

 Παξνπζίαζε ιέμεο κε νξηζκφ. 

 Παηρλίδηα ιέμεσλ. 
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 πσο ζηαπξφιεμα, θξππηφιεμα, trivial pursuit. πσο αλαθέξεη ν Σζηηζηξίδεο (2005) «Γελ ππάξ-

ρεη θαλέλαο απνιχησο ιφγνο ε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ λα γίλεηαη κε ηνλ ζνβαξνθα-

λή, μεξφ θαη απζηεξφ ηξφπν πνπ ζπλεζηδφηαλ ζην παξειζφλ. Σν ρηνχκνξ, ην αζηείν, ην παηγληψδεο 

ζηνηρείν πξέπεη λα βξνπλ, θπξίσο ζηα πξψηα ζηάδηα εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, ηε ζέζε ηνπο ζην 

κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ άιισλ ζχγρξνλψλ καο 

γισζζψλ». 

 Υξήζε ιεμηθψλ.  

 Σν  Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 2011 αλαθέξεη ζρεηηθά «Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ρξήζε θαη ε αμην-

πνίεζε ιεμηθψλ, ηφζν έληππσλ φζν θαη ειεθηξνληθψλ, ζηα νπνία ηα παηδηά ζα αλαηξέρνπλ, πξν-

θεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηελ νξζφηεηα ή θαη ηελ εξκελεία ησλ ιέμεσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ (επεηδή νη 

ίδηνη ηηο δεκηνχξγεζαλ θαη επεηδή έκαζαλ ηη αθξηβψο ζεκαίλνπλ)».  

 Αλαγλψξηζε αξραηνειιεληθψλ ξηδψλ θαη ιέμεσλ ζε μέλεο γιψζζεο (π.ρ. geology, geome-

try) 

 Υξήζε πνηθίισλ αζθήζεσλ γηα εκπέδσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ  

π.ρ. ζπκπιήξσζε θελψλ ζε πξνηάζεηο ή θείκελα, ηνπνζέηεζε ιέμεσλ ζε ζσζηή ζεηξά ψζηε λα 

πξνθχπηεη λφεκα, αληηθαηάζηαζε ιέμεο κε άιιε ιέμε ή θξάζε ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ην λφεκα. 

 Οκάδεο ιέμεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηδηθέο ηνπο ζπληάμεηο, κε ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχλ 

ζηεξεφηππεο θξάζεηο. 

 πγγξαθή θεηκέλσλ κε νκφξξηδεο ιέμεηο. 

 

 πκπεξαζκαηηθά, ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

γηα ηελ πξνζπέιαζε ελφο αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δαλεηζηεί 

ζηξαηεγηθέο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ δσληαλψλ γισζζψλ, πξνζαξκνζκέλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ. Δπηπιένλ, «ην παηρλίδη θαη ε άζθεζε κε ηηο ξίδεο ηεο Γιψζζαο, κε ηε ζρέζε 

εηπκνινγίαο, νξζνγξαθίαο θαη ζεκαζίαο» βνεζνχλ ην καζεηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη  ηελ «νξγαλη-

θή ζπλέρεηα θαη ηε δηαρξνληθή αμία ηεο γιψζζαο καο» (Μηράιεο & παλφο, φ.π.: 54). πλεπψο, ε 

δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην φρεκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο 

ηεο ζπλέρεηαο ηεο γιψζζαο. 
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2.3. Η ςυνϋχεια τησ ελληνικόσ γλώςςασ ςε μια διαθεματικό  θεώρη-

ςη 

 

 Ζ αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δηδαθηηθά θαη 

ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο/δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Αξρηθά, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ απηψλ. 

 Με ηνλ φξν δηαζεκαηηθή/δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ελλννχκε ηελ ζπλέλσζε δηαθνξεηη-

θψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ελφο δεηήκαηνο, πξνβιήκαηνο 

ή ζέκαηνο (Μαηζαγγνχξαο, 2006: 48-49· Φνπληνπνχινπ, 2010: 50). Οη φξνη ζηελ ειιεληθή βη-

βιηνγξαθία ζπλήζσο ηαπηίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά φπσο ζπκβαίλεη ζην ΑΠ-

ΓΔΠΠ ηνπ 2003. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα εζηηάδεη ζηελ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνζθέξεη 

θάζε επηζηεκνληθφο θιάδνο ζε έλα ζέκα. Ζ ζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ γίλεηαη παξάι-

ιεια θαη νη δηαθνξεηηθνί θιάδνη παξακέλνπλ δηαθξηηνί. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα είλαη κηα επξχηεξε 

έλλνηα φπνπ ιακβάλεη ελλνηνινγηθά κε κεζνδνινγηθά ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνλη-

θνχο θιάδνπο ρσξίο απηνί λα γίλνληαη δηαθξηηνί κε ζθνπφ λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ 

πξνβάιιεη ην πξνο εμέηαζε ζέκα ζε κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη επηθνηλσλία κε ην πεξη-

βάιινλ (Κνχζνπιαο 2011:26-27· Μαηζαγγνχξαο, 2006). Ζ δηαζεκαηηθφηε-

ηα/δηεπηζηεκνληθφηεηα ζα κπνξνχζαλ λα εηδσζνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ Κνχζνπια (2011: 26) ε δηαζεκαηηθφηεηα απνηειεί επξχηεξν πεδίν πξνζέγγη-

ζεο, έλλνηα νκπξέια, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε δηεπηζηεκνληθή ζέαζε ελφο δεηήκαηνο ζα κπν-

ξνχζε λα θσηίζεη θάπνηεο αθαλείο φςεηο ελφο ζέκαηνο βνεζψληαο ζηελ νιφπιεπξε αλάιπζή 

ηνπ.  

 Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ηεθκεξηψλεηαη ζεσξεηηθά βάζεη ησλ αξρψλ ηεο Μνξθνινγηθήο Φπ-

ρνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε καζεζηαθή δηαδηθαζία απνηειεί «αηθλίδηα ζχιιεςε ηνπ φ-

ινπ» (Μαηζαγγνχξαο, 2006· Φνπληνπνχινπ, 2005). Σα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο γίλνληαη 

αληηιεπηά ζην άηνκν σο νιφηεηεο. Απηέο νη νιφηεηεο, απαξηίδνληαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία, εί-

λαη φκσο αλψηεξεο απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπο. Σα κέξε ηνπ ζπλφινπ, απνδίδνπλ ζην «φ-

ιν» ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ νπνία δελ θαηέρνπλ ηα ίδηα σο κεκνλσκέλα ζηνηρεία (Φνπληνπνχινπ, 

2010: 50). 

 Αλάινγα κε ην βαζκφ δηαπινθήο ησλ γλσζηηθψλ θιάδσλ ε δηαζεκαηηθφηεηα / δηεπηζηε-

κνληθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ θαηαγξάςεη πξνηά-
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ζεηο γηα δηάθνξεο κνξθέο δηαπινθήο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Fogarty, 1991· Jacobs, 1989·  

Κνχζνπιαο, 2011· Kysilka, 1998· Μαηζαγγνχξαο, 2006). ιεο νη πξνηάζεηο θηλνχληαη ζε έλα 

ζπλερέο απφ ηελ απφ ηελ παξαδνζηαθή δηάθξηζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ νιηθή (total 

integration) ή πιήξε (complete integration) δηαζεκαηηθφηεηα, φπνπ ε δηδαζθαιία βαζίδεηαη απν-

θιεηζηηθά ζηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ (Kysilka, 1998). Πα-

ξνπζηάδεηαη ε δηάθξηζε ηνπ Κνχζνπια (2011:51-54) θαζψο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ φιεο ηηο 

πξνζεγγίζεηο. Γηαρσξίδεη ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία ζε δχν επί-

πεδα: 

 α) κε θξηηήξην ηε ζρέζε ησλ γλσζηηθψλ θιάδσλ : 

1. Πξνζέγγηζε κε επίθεληξν έλαλ γλσζηηθφ θιάδν. 

 Ζ δηδαζθαιία έρεη θεληξηθφ ζέκα κειέηεο κηα ελφηεηα απφ έλα γλσζηηθφ θιάδν. ηνηρεία 

απφ άιινπο γλσζηηθνχο θιάδνπο εκπιέθνληαη κε θχξην ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

θεληξηθήο γλσζηηθήο πεξηνρήο. Δπνκέλσο, φινη νη ππφινηπνη θιάδνη ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά 

ζηνλ θεληξηθφ. 

2. Πνιπζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

Οη δηδαζθαιίεο πξαγκαηνπνηνχληαη μερσξηζηά γηα θάζε γλσζηηθφ θιάδν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ φκσο πξνγξακκαηίζεη κε ηέηνην ηξφπν ηε ζεκαηηθή ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπο ψζηε λα δη-

δάζθνληαη νη καζεηέο ηα ίδηα ζέκαηα φπσο πξνζεγγίδνληαη απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληη-

θείκελα. Γελ ππάξρνπλ ζαθείο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο, αλακέλεηαη λα γίλνπλ 

κε ηπραίν ηξφπν ζηε ζθέςε ησλ  καζεηψλ. 

3. Γηαθιαδηθή  ή ζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ δηδαζθαιία μεθηλά απφ ηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ελφο δεηήκαηνο θαη γη‟ απηή ηελ πξνζπά-

ζεηα ρξεζηκνπνηνχληαη έλλνηεο θαη κέζνδνη απφ θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ δηαθιαδηθή ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ εί-

λαη εκθαλήο ζηνπο καζεηέο αθνχ πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα απφ θάζε δπλαηή νπηηθή. Ζ δηάξ-

θεηα ηεο δηδαζθαιίαο θπκαίλεηαη απφ κεξηθέο κέξεο έσο θαη κήλεο. Ζ δηαθιαδηθή ή ζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. 

4. Δληαηνπνηεκέλε πξνζέγγηζε. 

ηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο ηίζεηαη έλα ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ καζε-

ηψλ θαηεπζχλνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο φιεο νη δξαζηεξηφ-
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ηεηεο έρνπλ ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ηελ νιφπιεπξε πξνζέγγηζε ελφο ζέκα-

ηνο. Ζ παξνπζία ησλ γλσζηηθψλ θιάδσλ ζ‟ απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. 

 

β) κε θξηηήξην ηνλ θεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζέκαηνο, κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί 

λα εζηηάδεη ζε έλλνηεο (π.ρ. αλεμαξηεζία, ρξφλνο), ζε δεμηφηεηεο (π.ρ. ζηήξημεο κηαο άπνςεο), ζε 

εξεπλεηηθέο κεζφδνπο (π.ρ. νινθιήξσζεο έξεπλαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο) θαη εζηίαζε ζε 

κεηθηά ζέκαηα, πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ φια ηα παξαπάλσ. 

  ιεο νη παξαπάλσ κνξθέο δηαζεκαηηθφηεηαο είλαη απιψο πξνηάζεηο. Απηή ε δηαδηθαζία 

πνηέ δελ ηειεηψλεη. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ  δηθέο ηνπο εθδνρέο δηαπινθήο 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Fogarty, 1991: 65). κσο, βαζηθφ θξηηήξην γηα νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο δηαζεκαηηθφηεηαο είλαη ε αλαγθαηφηεηα. Γειαδή λα πθίζηαηαη αλάγθε λα παξνπζηαζηεί 

ην ζέκα κέζα απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ην θα-

ηαλνήζνπλ θαιχηεξα (Jacobs, 1989: 2). Δπνκέλσο, ε  δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο δελ 

είλαη απηνζθνπφο σο κηα λέα ηάζε ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί αιιά πξνθχπηεη 

απφ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ην ίδην ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Σα πιενλεθηήκαηα κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη αξθεηά, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 

παξαθάησ. Οη καζεηέο θαηαλννχλ βαζχηεξα θαη ζθαηξηθφηεξα θάζε ζέκα, ειέγρνπλ νη ίδηνη ηελ 

πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπο (απηφλνκε κάζεζε), απμάλνληαη ηα θίλεηξα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ, θαζψο ν καζεηήο βξίζθεη λφεκα ζ‟ απηφ πνπ καζαίλεη, απνθηνχλ κεηαγλσζηηθέο δε-

μηφηεηεο, θαζψο θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη θαη αμηνινγνχλ 

ηηο ελέξγεηέο ηνπο, εκπιέθεηαη ην ζχλνιν ηεο ηάμεο κέζα απφ νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο θαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο, είλαη έλαο ηξφπνο ζθέςεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαηά ηελ πξνζπάζεηα ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο. (Κνχζνπιαο, 2011: 45). 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζπλνςίδε-

ηαη ζε κηα θξάζε ηνπ ακεξηθαλνχ θηινζφθνπ Emerson «ηνπο λεαξνχο καζεηέο ηα πάληα είλαη 

αηνκηθά θαη ζηέθνληαη απφ κφλα ηνπο. ηγά –ζηγά, αλαθαιχπηνπλ πσο ζπλδένληαη δχν πξάγκαηα 

θαη ηα βιέπνπλ ζαλ κηα θχζε. Μεηά ηξία, κεηά ηξεηο ρηιηάδεο….. αλαθαιχπηνληαο ηηο ξίδεο πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ ην έδαθνο κε ηηο νπνίεο αληίζεηα θαη απνκνλσκέλα πξάγκαηα ζπλδένληαη  

θαη αλζίδνπλ απφ έλα θνηζάλη» (Fogarty, 1991: 61).  

 Ζ δηαζεκαηηθφηεηα απνηειεί θχξην άμνλα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 2003 ζε φια 

ηα καζήκαηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, επνκέλσο, θαη ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιε-
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ληθψλ. ‟ απηφ ην λέν πιαίζην νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο δελ ηξνπνπνηνχληαη, α-

πιψο δηεπξχλνληαη θαη αλαθέξνληαη ζεκειηψδεηο δηδαθηηθέο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο (Φνπληνπνχινπ, 2010: 53). Σέηνηεο αξρέο είλαη «Υψξνο-ρξφλνο, Οκνηφηεηα-

δηαθνξά, Δμέιημε, Μεηαβνιή, Πνιηηηζκφο, χζηεκα, Άηνκν-Κνηλσλία». Δπίζεο, πξνηείλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο σο δηαζεκαηηθέο είηε σο πξνέθηαζε ζηηο ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

ζηελ 3ε ζηήιε ηνπ πίλαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ΓΔΠΠ, είηε σο απηφλνκα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξ-

γαζίαο φπσο: α) Λφγηνη ηχπνη θαη απνθζεγκαηηθέο θαη παξνηκηαθέο θξάζεηο ζηε λέα ειιεληθή 

γιψζζα. β) Οη έθεβνη ζηελ αξραηφηεηα θαη ζηελ επνρή καο  γ) Γξακαηνπνίεζε αηζσπείσλ κχ-

ζσλ δ) Λεμηθφ αξραίσλ ειιεληθψλ αζιεηηθψλ φξσλ ε) Αξξηαλνχ, Αιεμάλδξνπ Αλάβαζε θαη λε-

νειιεληθή παξάδνζε (δεκνηηθή θαη ιφγηα). ηα ζρέδηα απηά πξνηείλνληαη θαη καζήκαηα απφ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο δηδαθηηθέο πξνεθηάζεηο, φπσο ε 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή αγσγή, ε Λνγνηερλία, ε Φπζηθή Αγσγή, ηα Θξεζθεπηηθά θ.α‟. Δπνκέ-

λσο, ζην Πξφγξακκα πνπδψλ αμηνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε κε επίθεληξν έλα γλσζηηθφ θιάδν 

ζηελ 3
ε
 ζηήιε ηνπ πίλαθα ηνπ ΓΔΠΠ θαη ε δηαθιαδηθή ζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα ζρέδηα εξ-

γαζίαο. 

 πλεπψο, έλαο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κπνξεί λα 

δεη ηελ γιψζζα ζηε δηαρξνλία σο νιφηεηα ζπάδνληαο ηνπο θξαγκνχο αλάκεζα ζηα δχν καζήκα-

ηα ζηα νπνία εμεηάδνληαη απηφλνκα νη δχν γισζζηθέο κνξθέο, ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θξίλε-

ηαη αλαγθαίν, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ σο έλα βαζκφ θαη ησλ λέσλ 

ειιεληθψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπλδένληαη ηα αξραία ειιεληθά κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 

(Πνηκελίδνπ, 2011: 110). Μηα νιηζηηθή /δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί  κε 

ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαη αξθεηέο θνξέο κε πξνεθηάζεηο θαη 

ζε άιια καζήκαηα φπσο ε ινγνηερλία, ε ηζηνξία, ηα ζξεζθεπηηθά θαη άιια. Σέηνηνπ είδνπο πξν-

ηάζεηο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ πξφηαζε ηεο 

Κνζεγηάλ (2005) «Γηδάζθνληαο Διιεληθή Γιψζζα νιηζηηθά, δηαζεκαηηθά θαη δηεξεπλεηηθά», 

πνπ πξνζεγγίδεη νιηζηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθφηεηαο ην ιεμηιφγην ζηελ ειιεληθή γιψζ-

ζα.  Δπίζεο, αλαθέξνπκε θαη ηελ πξφηαζε ησλ Σζεξπέο & Υηνλίδεο, (2016) «Ζ επηξξεκαηηθή 

κεηνρή ζηελ ειιεληθή γιψζζα: Μηα δηδαθηηθή πξφηαζε», πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ επηξξεκαηηθή 

κεηνρή ζε κηα παξάιιειε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηα αξραία θαη λέα ειιελη-

θά κε ηελ ζπκβνιή θαη ηεο Λνγνηερλίαο. 
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 ζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο λέαο ειιεληθήο ζε κηα δηαρξνληθή, νιηζηηθή θαη δηαζε-

καηηθή ζεψξεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, δελ ιεζκνλνχκε, φπσο ππνζηεξίδεη ε ζχγρξνλε γισζ-

ζνινγία, φηη ε δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο πξνεγείηαη θαη δελ εμαξηάηαη απφ παιαηφηεξεο 

κνξθέο ηεο. κσο, νη παιαηφηεξεο κνξθέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά ζην πιαίζην 

κηαο ηέηνηαο ζεψξεζεο, ζε ζεκεία φπνπ ε λέα ειιεληθή δηαζψδεη ιφγηα ζηνηρεία (Βαξκάδεο, φ.π: 

59· Μπακπηληψηεο, 1994· Υαηδεκαπξνπδή, 2008: 199), φπσο γηα παξάδεηγκα, γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ αξραηφθιηησλ ξεκάησλ πνπ έρνπλ επηβηψζεη ζηα λέα ειιεληθά: ην βαίλσ θαη ηα ζχλζεηά ηνπ 

(ζπκβαίλσ, απνβαίλσ), ην άγσ θαη ηα ζχλζεηά ηνπ (δηάγσ, εμάγσ, παξάγσ), ην ιακβάλσ θαη ηα 

ζχλζεηά ηνπ (ζπιιακβάλσ, απνιακβάλσ), ην δεηθλχνκαη θαη ηα ζχλζεηά ηνπ (επηδεηθλχνκαη, 

απνδεηθλχνκαη) κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ παξάιιεια ζηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο.  

 

 

2.4. Καλλιϋργεια τησ κριτικόσ ςκϋψησ 

 

 Μηα πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε δηαρξνληθφ επίπεδν είηε ζην πιαίζην ηνπ κα-

ζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ είηε ζε κηα δηαζεκαηηθή ζεψξεζε κε ηελ έληαμε πεξηζζφηε-

ξσλ γλσζηηθψλ θιάδσλ πξνζθέξεη αξθεηά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή, 

πνπ απνηειεί πιένλ βαζηθφ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ: «Σα αξραία ειιεληθά 

θείκελα, πέξα απφ ηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

ηε δεκηνπξγία ειεχζεξεο θαη ππεχζπλεο πξνζσπηθφηεηαο» (Φ.Δ.Κ. 303 Β΄/13-03-2003).  Μηα δη-

δαθηηθή πξάμε, φπνπ ζπλδέεη αξραία κε λέα ειιεληθά, απαηηεί δεμηφηεηεο φπσο παξαηήξεζε, 

ζχγθξηζε, ηαμηλφκεζε, πξφβιεςε, δηεχξπλζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, δηαηχπσζε επαγσγηθψλ ή 

παξαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ, πνπ απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Μαηζαγγνχ-

ξαο, 2007: 83· Φνπληνπνχινπ, 2006). 

 Ο καζεηήο κε ηελ βνήζεηα παξαγσγηθψλ, επαγσγηθψλ θαη αλαινγηθψλ ζπιινγηζκψλ α-

λαπηχζζεη γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ελφο αξραίνπ θεηκέλνπ ν καζεηήο παξαηεξεί ηα γισζζηθά ζηνηρεία ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζη-

θψλ κνξθψλ κέζα απφ ηα θείκελα,  αλαιακβάλεη δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ 

πιηθνχ, ην νπνίν κειεηάηαη κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Απηή ε δξα-

ζηεξηφηεηα κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο, «νξγάλσζεο ζπιινγήο, αλάιπζεο 

θαη ππέξβαζεο δεδνκέλσλ» πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή «λα γίλεη εξεπλεηήο δνκψλ θαη ζρέζε-

σλ θαη φρη απνδέθηεο πιεξνθνξηψλ» (Μαηζαγγνχξαο, 2007: 292). Έπεηηα, ν καζεηήο ζπγθξίλεη 
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ηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο θαζψο θαη ηηο ηδέεο πνπ ηα θείκελα πξνβάιινπλ, εληνπίδνληαο νκνηφ-

ηεηεο θαη δηαθνξέο, δηαθξίλεη δειαδή ζρέζεηο θαη απνθιείζεηο. Αθνινχζσο, θαηεγνξηνπνηεί, δε-

ιαδή νκαδνπνηεί ηα γισζζηθά ζηνηρεία βάζεη θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Κάλεη ππνζέζεηο γη‟ 

απηή ηε ζρέζε. Μπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ αλάγθε γηα εμήγεζε, δειαδή ηελ εμεχξεζε ηεο ζρέζεο 

αηηίαο-αηηηαηνχ, πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη δχν θαηαζηάζεηο ή θαηλφκελα. ηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα εθαξκφζεη θαλφλεο, αξρέο θαη ηδέεο ζε λέεο θαηαζηάζεηο, δειαδή λα πξαγκαηνπνηή-

ζεη κεηαθνξά κάζεζεο. Σέινο, ν καζεηήο θαιιηεξγεί  ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ κε ηε  δεκηνπξγία 

θάπνηνπ θεηκέλνπ ή ηελ εκπινθή ηνπ καζήκαηνο κε θάπνηα κνξθή ηέρλεο θ.α‟ (Μαηζαγγνχξαο, 

2007: 82-100· Φνπληνπνχινπ, 2006). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Η ΜΑΘΗΗ  ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΗ 

ΚΟΝΣΡΟΤΚΣΙΒΙΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

 

3.1. Υιλοςοφικϋσ βϊςεισ  
 

 Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο είλαη έλα επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα πνπ αλαπηχρζεθε σο αληί-

δξαζε ζηηο παξαδνζηαθέο δπηηθέο ζεσξίεο ηεο γλψζεο (Glasersfeld, 1995). Έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ επηζηεκνινγία ηνπ ζεηηθηζκνχ φζνλ  αθνξά ηε θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο αιή-

ζεηαο, ηελ πξνέιεπζε ηεο γλψζεο, θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ αηφκσλ ζ‟ 

απηήλ. ην επηζηεκνινγηθφ ζπλερέο, ζεηηθηζκφο θαη θνλζηξνπθηηβηζκφο αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

δχν αληίζεηα άθξα (Φξπδάθε, 2009: 242).  

 Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο βαζίδεηαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξαγκαηηζκνχ πνπ ππνζηεξίδεη πσο ε 

αιήζεηα θαη ε γλψζε δελ έρνπλ απφιπηε χπαξμε, θη αθφκε θη αλ έρνπλ, δελ έρνπκε ηε δπλαηφηε-

ηα λα ηε γλσξίζνπκε. Ο πξαγκαηηζκφο αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο ην απνηέιεζκα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ-πεξηβάιινληνο, επνκέλσο, δελ κπνξεί λα ελλνεζεί αληηθεηκεληθή 

θαη  αλεμάξηεηε πξαγκαηηθφηεηα πέξα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη «ε 

ίδηα ε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ» πνπ ζπκπεξηιακβάλεη  ηε «ζπλείδεζε, ηε ινγηθή, ηε θαληαζία, ηελ 

εζηθή, ηηο αηζζήζεηο, ηηο πξνζδνθίεο, ηηο αμίεο». Ζ αιεζηλή γλψζε γηα ηνλ πξαγκαηηζκφ βαζίδεηαη 

ζηελ εκπεηξία, θαζψο βνεζά ην άηνκν λα αληηκεησπίδεη δχζθνιεο θαη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηά-

ζεηο. Δπνκέλσο, ε αιεζηλή γλψζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα δεη θαιχηεξα θαη πην 

ιεηηνπξγηθά (Υαηδεγεσξγίνπ, 1998: 313-314).  

 Βαζηθή ζέζε ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ είλαη φηη ε γλψζε θαη ε κάζεζε έρνπλ άκεζε ζρέ-

ζε κε ηελ «θαηαζθεπή», φπσο θαλεξψλεη θαη ε ξίδα ηεο ιέμεο (construct). ε αληίζεζε κε ηελ 

πεπνίζεζε ηνπ ζεηηθηζκνχ γηα ηελ απφιπηε αιήζεηα θαη ηελ λνεκαηνδφηεζε ηνπ θιεξνλνκείηαη 

ζηα αληηθείκελα αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο ππνζηεξίδεη 

φηη ε γλψζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη έμσ απφ ην κπαιφ θαη ηε ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ.  Ζ αιή-
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ζεηα δελ είλαη απφιπηε θαη ε γλψζε δελ αλαθαιχπηεηαη αιιά νηθνδνκείηαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα 

βαζηδφκελε ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ζ γλψζε ζεσξείηαη πξνζσξηλή, κε αληηθεηκεληθή, εζσηεξηθά 

θαηαζθεπαζκέλε, εμειηζζφκελε θαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλε (Fosnot, 1996· 

Yilmaz, 2008: 162). Δπνκέλσο, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο «αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη  άλζξσπνη 

δνκνχλ, θαηαζθεπάδνπλ ηε γλψζε κε βάζε ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ή 

δηακνξθψλνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λφεζεο». Γηα ηνλ θνλζηξνπθηηβη-

ζκφ «ε γλψζε απνηειεί θαηαζθεπή ε νπνία λνεκαηνδνηείηαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο» (Μαξηδάθε-

Καζζσηάθε, 2011: 212). Με άιια ιφγηα ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ κηα αληηθεηκεληθή 

«αιήζεηα» πέξα απφ ηε δηθή ηνπο εξκελεία ηεο αιήζεηαο, γηαηί νη γλψζεηο ηνπο θηιηξάξνληαη θαη 

εξκελεχνληαη θάησ απφ ην πξίζκα ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ηνπο.  

 

3.2. Θεωρύεσ μϊθηςησ και διδακτικό τουσ εφαρμογό 

 

 Γηα ηνλ καζεηή ε ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζεκαίλεη «φηη πξέπεη ν ίδηνο λα αλαθα-

ιχςεη θαη λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο ειέγρνληαο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο κε βάζε 

ππάξρνληεο θαλφλεο θαη αλαζεσξψληαο θαλφλεο φηαλ δελ είλαη πηα απνηειεζκαηηθνί» (Slavin, 

2007: 315). Ζ άπνςε απηή έρεη νπζηαζηηθέο πξνεθηάζεηο ζηε δηδαζθαιία. Ο καζεηήο έρεη έλα 

πνιχ ελεξγφ ξφιν ζηε κάζεζε θαζψο δελ ζεσξείηαη έλα θελφ δνρείν πνπ πεξηκέλεη λα γεκίζεη 

γλψζεηο φπσο ππνζηήξηδε ε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξννπηηθή αιιά έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηππψ-

λεη εξσηήζεηο, λα ιχλεη πξνβιήκαηα θαη λα θαηαζθεπάδεη ζεσξίεο θαη γλψζε (Yilmaz, φ.π.: 

162). Οη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεψξεζε θαη ην-

πνζεηνχλ ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ καζεηή, σο «ελεξγεηηθφ ππνθείκελν ηεο 

κάζεζεο» νλνκάδνληαη «καζεηνθεληξηθέο». ε ηέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθέο «ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

είλαη «ν απφ θαζέδξαο ζνθφο» αιιά «ν παξαζηάηεο θαζνδεγεηήο» πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

αλαθαιχςνπλ ην δηθφ ηνπο λφεκα αληί λα δίλεη δηάιεμε θαη λα ειέγρεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέ-

ζα ζηελ ηάμε» (Slavin, 2007: 316). 

 Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο δελ είλαη κηα εληαία ζεσξία  αιιά απνηειεί έλα κεγάιν θηινζνθη-

θφ θαη ζεσξεηηθφ θάζκα πνπ πεξηιακβάλεη αξθεηνχο ζεσξεηηθνχο ηεο κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ζε θάπνην βαζκφ φηη αλήθνπλ ζην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ θίλεκα (Phillips, 1995: 6). Ζ 

γέλεζή ηνπ ηνπνζεηείηαη ηνλ 18
ν
 αη. ζηνπο θηινζφθνπο Giambattista Vico, Immannuel Kant θαη 
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John Dewey αιιά αλαπηχρζεθε θπξίσο ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αη. ζην πεδίν ηεο γλσζηηθήο ςπρνιν-

γίαο, θπξίσο κε ηηο ηειεπηαίεο εξγαζίεο ηνπ Piaget, ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

Vigotsky θαη ησλ αθνινχζσλ ηνπ, ηνπ Jerome Bruner, ηνπ Howard Gardner, ηνπ Nelson Good-

man θαη ηνπ Ernst von Glasersfeld (Fosnot, 1996).  

 O Matthews (2000) αλαθέξεη πσο ε εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδεη δεθανθηψ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θνλζηξνπθηηβηζκνχ κε φξνπο φπσο  κεζνδνινγηθή  ξηδνζπαζηηθή, δηδαθηη-

θή, θαη δηαιεθηηθή  ζεψξεζε. κσο, νη ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο θνλζηξνπθηηβηζκνχ πνπ αλαθέ-

ξνληαη ζπλήζσο είλαη νη εμήο (Oxford, 1997· Φξπδάθε, 2009: 248-259):  

 

3.2.1. Χυχολογικόσ ό ατομικόσ Κονςτρουκτιβιςμόσ (Individu-

al/Psychological Constructivism) 
 

 Ο Piaget παξνπζίαζε ην παηδί ζαλ έλα κνλαρηθφ επηζηήκνλα πνπ δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ 

αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν. Τπνζηήξημε φηη ηα άηνκα θαηαλννχλ ηνλ θφζκν κέζα απφ ελλνηνινγη-

θέο θαηεγνξίεο ή ζρήκαηα. Σα ζρήκαηα αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πε-

ξηβάιινλ. Ζ εκπεηξία πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν δελ εζσηεξηθνπνηείηαη α-

πιά αιιά νηθνδνκείηαη ελεξγεηηθά (Oxford, 1997: 39). Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 

εξγαιεία δχν έλλνηεο, ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο. Ζ αθνκνίσζε είλαη ε ελζσκάησ-

ζε λέσλ ζηνηρείσλ ζηηο ππάξρνπζεο λνεηηθέο δνκέο, ελψ ε  ζπκκφξθσζε είλαη ε ηξνπνπνίεζή 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα λέα δεδνκέλα (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 2011: 215). 

Ο Piaget αλαγλσξίδεη φηη απηή ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην αιιά 

δελ ελδηαθέξζεθε ηδηαίηεξα γηα ηνλ ξφιν ηνπ δηαδξακαηίδεη ην θνηλσληθνπνιηζκηθφ πιαίζην ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ.  

 Οη απφςεηο ηνπ Piaget γηα ηελ κάζεζε απαηηνχλ πην ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε ρξήζε δηεξεπλεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

Οπζηαζηηθή κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη ηνλ καζεηή ζηελ αλα-

θάιπςε ηεο γλψζεο. Ο καζεηήο δελ κέλεη απιφο ζεαηήο κηαο δηδαζθαιίαο θαιά νξγαλσκέλεο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά ζπλεξγάδεηαη ελεξγά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο πεηξακαηίδεηαη, ρεηξίδεηαη ζχκβνια, ζέηεη εξσηήκαηα, 

ζπλδπάδεη απηφ πνπ δηαπηζηψλεη κε ηα πξνεγνχκελα επξήκαηά ηνπ, ζπγθξίλεη ηα δηθά ηνπ επξή-

καηα κε απηά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2013: 101-102). 
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3.2.2. Ριζοςπαςτικόσ Κονςτουκτιβιςμόσ του Von Glasersfeld 

(Radical Constructivism) 
 

 Οη απφςεηο ηνπ  Von Glasersfeld έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηνλ Piaget (Phillips, 1995: 8) Δ-

θείλνο φκσο εζηηάδεη ζηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο. «Ζ κάζεζε, δελ είλαη έλα θαηλφ-

κελν εξεζίζκαηνο-αληίδξαζεο. Απαηηεί απηνξξχζκηζε θαη ηελ θαηαζθεπή λνεηηθψλ δνκψλ κέζα 

απφ ηνλ ζηνραζκφ θαη ηελ αθαίξεζε» (Von Glasersfeld, 1995: 9).  Ζ γλψζε γηα ηνλ θφζκν βαζί-

δεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ θαη άξα δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα αλεμάξηε-

ηε απφ ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε, νπφηε ε γλψζε απνηειεί «κηα απζαίξεηε πξνζσπηθή θαηα-

ζθεπή» (Υαηδεγεσξγίνπ, φ.π.: 319). Αθφκε θη αλ ππάξρεη, δελ κπνξεί ν άλζξσπνο λα ηελ γλσξί-

δεη (Von Glasersfeld, 1995: 4). Σέηνηεο αληηιήςεηο νδεγνχλ ζην ζρεηηθηζκφ ηεο γλψζεο θαζψο 

δελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ θξηηήξηα γηα ην ζσζηφ θαη ην ιάζνο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ν Von Glasersfeld 

δηαηππψλεη ηελ έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο σο θξηηήξην γηα ηελ αιήζεηα. ηαλ κηα γλψζε είλαη ιεη-

ηνπξγηθή  γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηφηε γίλεηαη απνδεθηή θαη είλαη αιεζηλή (Φξπδά-

θε, 2009: 251). 

 Οη ηδέεο απηέο είλαη νπηνπηθέο γηα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θα-

ζψο ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη δηαδηθαζίεο  ζεζκνζεηεκέλεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο (ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνί, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, πηζηνπνηήζεηο θ.α‟). ια απηά  

ππνηίζεηαη φηη εγγπψληαη πσο ηα λεαξά κέιε ηεο θνηλσλίαο δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθαιχςνπλ απφ 

ηελ αξρή φιε απηή ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε ζαλ λα κελ ππήξμε πνηέ, δειαδή φια ηα θαηεθηε-

κέλα επίπεδα ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο αιιά λα απνθηήζνπλ ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία 

κε έλα ζπζηεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν ζαλ λα αλαθαιχπηνπλ κηα γλψζε πνπ ήδε ππάξρεη κε 

δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο (Terhart, 2003: 37-38). Δπνκέλσο, νη απφςεηο ηνπ Von Glasersfeld κέ-

λνπλ πεξηζζφηεξν ζ‟ έλα θηινζνθηθφ επίπεδν. 

 

 

3.2.3. Κοινωνικόσ Κονςτρουκτιβιςμόσ  (Social Constructivism) 
 

 O Vigotsky δηακφξθσζε κηα θνηλσληθνπνιηηζκηθή ζεσξία γηα ηε κάζεζε ζπλδπάδνληαο 

ζηνηρεία απφ ηε Φπρνθπζηνινγία, ηε καξμηζηηθή ηδενινγία, ηηο πξνεγνχκελεο αληηιήςεηο γηα ηα 

ςπρηθά θαηλφκελα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο πνπ έθαλε ν ίδηνο ζε παηδηά. Ο θνηλσληθφο 
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θνλζηξνπθηηβηζκφο ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα θέξνπλ ππφξξεηεο ζεσξίεο θαη αληηιήςεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Μέζα ζην πνιηηηζκηθφ απηφ πεξη-

βάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο δηα-

κνξθψλεηαη εθ λένπ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ αηφκνπ (Adams, 2006: 248). Δπνκέλσο, ζε α-

ληίζεζε κε φινπο ηνπο εξεπλεηέο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη θπξίσο ηνπ Piaget,  πνπ ζεσξνχ-

ζαλ πσο ε κάζεζε είλαη κηα αηνκηθή δηαδηθαζία βηνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε θαη ηαπηφζεκε 

γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ν Vigotsky έδσζε κεγάιε έκθαζε ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην  

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα βηνινγηθά ζηνηρεία ζηε κάζεζε 

(Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2013: 121). Οη απφςεηο ηνπ Vigotsky γηα ηε κάζεζε έρνπλ επεξεάζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηα θείκελα λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα φ-

πσο ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ, ηα βηβιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα (Φνπλην-

πνχινπ, 2010: 42) θαη γη‟ απηφ ζα αλαθεξζνχκε εθηεηακέλα ζ‟ απηή. 

 Ο Vigotsky ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο σο κέζν κάζεζεο ζε 

ζπλδπαζκφ φκσο κε ηε γιψζζα. Ζ γιψζζα είλαη κέζν αλάπηπμεο θαζψο δηεπθνιχλεη ηηο θνηλσ-

ληθέο αιιειεπηδξάζεηο, θάλεη εθηθηή ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαθηάηαη ε 

γλψζε θαη ε ζθέςε. Γηα ηνλ «θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ», ε γιψζζα αζθεί ηζρπξή επηξξνή 

ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε δνκή ηεο ζθέςεο. Ζ κάζεζε θαη ε αλάπηπμε απνηεινχλ θνηλσληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο πνπ παξάγνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλνκηιία
3
. 

Δπνκέλσο, ε ζπλνκηιία θαη ν δηάινγνο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπγθξφ-

ηεζε ηεο γλψζεο ηνπ αηφκνπ (Φξπδάθε, φ.π: 346).  

 Με ηε ρξήζε ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ αγψλσλ αληηινγίαο ν εθπαηδεπηηθφο δηεπθξηλίδεη θαη 

μεζθεπάδεη ηηο πξνζσπηθέο ηδέεο θαη ζεσξίεο. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη κέζν, ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ππνγξακκίζνπλ παξαλνήζεηο θαη αζηήξηθηε γλψζε. ‟ απηφ ην πιαίζην ν εθ-

παηδεπηηθφο νθείιεη λα δεκηνπξγεί θαη λα δηεπζεηεί αληηζέζεηο κε ζθνπφ λα ελεξγνπνηήζεη ηε 

ζπδήηεζε θαη ηε ζθέςε. Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο νη δηαινγηθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δψζεη ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα λα ζπδεηνχλ θαη ν ίδη-

νο λα είλαη αθξναηήο θαη παξαηεξεηήο ηεο δνπιεηάο ησλ καζεηψλ. Να ππνζηεξίδεη ηε κάζεζή 

ηνπο  κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ θξάζεσλ, αλνηρηψλ εξσηήζεσλ, λα αλαζέηεη εξγαζίεο πνπ απαη-

ηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα εθαξκφδνπλ ηδέεο. Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε επηθνη-

λσληαθψλ ηερληθψλ φπσο παηρλίδηα ξφισλ, δεκηνπξγία λνεηηθψλ ραξηψλ, θαηαζθεπέο, δσγξαθη-

                                                           
3
 Πεξηζζφηεξα γηα ηηο κνξθέο ηνπ ζπλνκηιηαθνχ ιφγνπ  ζην Φξπδάθε (2009: 352-362). 
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θή. πλεπψο, έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ επηθνηλσληαθψλ πε-

ξηβαιιφλησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο (Adams, 2006: 248-250). 

 Ζ ζεσξία ηνπ Vigotsky ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηνλ ξφιν ησλ «ζεκαληηθψλ άιισλ» γηα ηελ θα-

ηαζθεπή ηεο γλψζεο απφ ην άηνκν. Γη‟ απηφ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο δψλεο επηθείκελεο αλάπηπ-

μεο, ε νπνία δειψλεη «ην ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην πνπ παξέρεη ν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφο πεξίγπξνο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ» (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, φ.π.: 237).  Γηα ηνλ Vigotsky ε δψλε επη-

θείκελεο αλάπηπμεο νξίδεηαη σο «ε απφζηαζε απφ ην πξαγκαηηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν, πνπ θα-

ζνξίδεηαη απφ ηθαλφηεηα γηα απηνδχλακε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δπλεηηθφ αλαπηπμηαθφ επίπε-

δν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα επίιπζε πξνβιήκαηνο κε ηε βνήζεηα ελφο ελήιηθα ή 

ελφο ηθαλνχ ζπλνκήιηθνπ» (Φξπδάθε, φ.π.: 269). Οη καζεηέο πνπ εξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δψλεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηνχλ έξγα, πνπ κφλνη ηνπο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαην-

πνηήζνπλ, κε ηελ ππνζηήξημε ελφο ζπλνκήιηθνπ ή ελφο ελήιηθα. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο εξγαζίαο 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ απφ έλα ζπκκαζεηή ηνπο κε ειαθξψο πςειφηεξν γλσζηηθφ επί-

πεδν, εληφο ηεο δψλεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο. Ζ θηινζνθία απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη φηη απηφ 

πνπ έλαο καζεηήο πξαγκαηνπνηεί ζήκεξα κε βνήζεηα, αχξην ζα ην πξαγκαηνπνηεί απηφλνκα. 

 Ο Vigotsky έδσζε κεγάιε έκθαζε ζηε θζίλνπζα ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ή ζηε δηακε-

ζνιαβνχκελε κάζεζε (scaffolding).  Ζ δηακεζνιαβνχκελε κάζεζε βαζίδεηαη ζηε δψλε επηθεί-

κελεο αλάπηπμεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ή νη ηθαλνί ζπλνκήιηθνη πξνθέξνπλ ζην καζεηή ππνζηήξημε, 

γηα λα κπνξεί λα θαηαθέξεη πξάγκαηα πνπ πξηλ δελ κπνξνχζε κφλνο ηνπ. Σα ζηνηρεία ππνζηήξη-

μεο «ζεκειηψλνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δεμηφηεηα λα νηθνδνκνχλ πάλσ ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη 

λα εζσηεξηθεχνπλ ηε λέα πιεξνθνξία» (Φξπδάθε, φ.π.: 404).  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη 

ζχλζεηα θαη απζεληηθά έξγα, αθξηβψο πάλσ απφ ην επίπεδν πνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ κφλνη ηνπο, κε ηελ αλάινγε ππνζηήξημε θαη βνήζεηα απφ ηνλ ηθαλφ ελήιηθα ή 

ζπλνκήιηθν γηα λα ηηο θέξνπλ εηο πέξαο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε δη-

δαζθαιία κηθξψλ θαη απνζπαζκαηηθψλ γλψζεσλ πνπ αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα ελσζνχλ ζε 

ζχλζεηεο δεμηφηεηεο. Ζ βηγθνηζηαλή παξάδνζε ζεσξεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ηε ζπκκεηνρή 

ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο κάζεζεο κε ηε δεκηνπξγία ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ, πξνζνκνηψζεσλ, 

εμεξεπλήζεσλ ζε εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζχληαμε θεηκέλσλ γηα πξαγκαηηθνχο αλαγλψζηεο θαη 

άιισλ απζεληηθψλ έξγσλ ζε αλάινγν επηθνηλσληαθφ πάληα πιαίζην (Slavin, φ.π.: 317). Ζ δεκη-
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νπξγία ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ βνεζά ηνλ καζεηή λα πεξάζεη απφ ηελ 

ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε κάζεζε. 

 Οη απφςεηο ηνπ Vigotsky γηα ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο λφεζεο έ-

ζηξεςαλ ηε δηδαθηηθή ζην κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε βαζίδε-

ηαη ζηε ζπλεξγαζία καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ. Οη ηθα-

λφηεξνη καζεηέο ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο.  Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αλάπηπμε είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο 

καζεηή-θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηφηε ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε πξνζθέξεη 

πνιιαπιά νθέιε ζηνπο καζεηέο. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε  

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ησλ νκάδσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο εη-

θφλαο πνπ νη καζεηέο έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή θ.α‟ (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 

φ.π.: 40· Υαηδεγεσξγίνπ, φ.π.: 425-429). 

 Δπηπιένλ, ν θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο έδσζε ηδηαίηεξε ζέζε  ζην παηρλίδη σο κέζν 

αγσγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. Ηδηαίηεξα ην νκαδηθφ παηρλίδη πξνζθέξεη πνηθίιεο θνηλσλη-

θέο εκπεηξίεο θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δηάδξαζεο  ηνπ αηφκνπ θαζψο φπσο π-

πνζηεξίδεηαη αλαπηχζζεη γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (Καζζσηάθεο & 

Φινπξήο, φπ.: 125· Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, φ.π.: 237). 

 

3.2.4. Πολιτιςμικόσ Κονςτρουκτιβιςμόσ του Bruner 
 

 Ο Bruner ππνζηεξίδεη  πσο ε κάζεζε είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν 

καζεηήο «θαηαζθεπάδεη» ηδέεο θαη αληηιήςεηο βαζηδφκελνο ζηηο παιαηφηεξεο θαη ζηηο ηξέρνπζεο 

εκπεηξίεο ηνπ. Σν άηνκν δειαδή έρεη απφ ηε θχζε ηνπ ηελ ηθαλφηεηα λα νκαδνπνηεί ην πιήζνο 

ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα ηα εληάζζεη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, φ.π.: 224). Απηή ε αληίιεςε ηνλ εληάζζεη ζην 

ρψξν ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Βαζηθή ζέζε ηνπ Bruner είλαη φηη «έλα κάζεκα κπνξεί λα δηδαρηεί 

απνηειεζκαηηθά ζε νπνηνδήπνηε παηδί, άζρεηα απφ ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπ, αξθεί λα ρξεζηκνπνη-

εζεί ε γιψζζα πνπ απηφ θαηαιαβαίλεη». Δπνκέλσο, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πξέπεη λα απεπζχ-

λνληαη ζην παηδί κε απιφ ηξφπν, ζηε γιψζζα πνπ θαηαιαβαίλεη, ψζηε λα είλαη ζπκβαηφο κε ηηο 

καζεζηαθέο ηνπ δπλαηφηεηεο (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, φ.π.: 106). Απηή ηνπ ε ζέζε ηνλ δηαθν-
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ξνπνηεί απφ ηνλ Piaget θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαξγνχληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ, ηα ν-

πνία θαζνξίδνπλ ην ηη κπνξεί λα κάζεη ην παηδί ζε θάζε ειηθία. Αθφκε, ν Bruner  έδσζε κεγάιε 

ζεκαζία ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αηφ-

κσλ θαη επηδξνχλ ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. ‟ απηφ ην ζεκείν νη απφςεηο ηνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπ Vigotsky γηα ηελ θνηλσληθή θχζε ηεο κάζεζεο.  

 Οη απφςεηο ηνπ Bruner ζπκθσλνχλ κε απηέο ησλ ππνινίπσλ θνλζηξνπθηηβηζηψλ γηα ην 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ βνε-

ζνχ θαη ππνζηεξηθηή ηνπ καζεηή ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο δε κεηαδίδεη 

αιιά «κεηαθξάδεη» ηε γλψζε, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα ηελ θαηαλνήζεη ν καζεηήο. 

Γεκηνπξγεί δειαδή ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο (δεκηνπξγία πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, λχμεηο, 

εξσηήζεηο, αλάπηπμε θηλήηξσλ, δεκηνπξγία θαηάιιεισλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ), ψζηε ν καζε-

ηήο λα νηθνδνκήζεη ηε δεηνχκελε γλψζε (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, φ.π.: 231). 

 O Bruner είλαη ππέξκαρνο δηεξεπλεηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο αλαθα-

ιππηηθήο κάζεζεο. ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα κάζνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ αλεμάξηεηα, αζρνινχκελνη κε έλλνηεο θαη αξρέο. Γειαδή, δίλνληαη ζηνπο καζεηέο πξν-

βιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελεξγνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ελεξγνχζε έλαο επηζηήκνλαο ζε κηα 

παξφκνηα πεξίπησζε. Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

έρνπλ εκπεηξίεο λα δηεμάγνπλ πεηξάκαηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο ηηο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πξνο δηδαζθαιία αληηθείκελν (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, φ.π.: 108· Slavin, 

φ.π.: 319). Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε αηνκηθά είηε ζην πιαίζην ηεο ν-

καδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο ν Bruner «Γηδάζθνπκε έλα αληηθείκελν φρη 

γηα λα πάξνπκε κηθξέο δσληαλέο βηβιηνζήθεο πάλσ ζε απηφ ην αληηθείκελν αιιά γηα λα θάλνπκε 

ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ…. λα κεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. Ζ γλψζε είλαη 

δηαδηθαζία, φρη πξντφλ» (Bruner, 1966: 72). Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

θάζεηο: α) ηελ αλαθάιπςε λέσλ γλψζεσλ κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ β) ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο, γ) ηε γελίθεπζε ηνπο, ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα 

ηηο αμηνπνηήζνπλ ζε παξφκνηεο πεξηζηάζεηο δ) ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, κηα δηαδηθαζία πνπ αλα-

πηχζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, φ.π.: 227). 

 Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Καιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο δεμηφ-

ηεηεο αλεμάξηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθήο ζθέςεο, βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηα-

λννχλ ηηο έλλνηεο θαη φρη απιψο λα ηηο απνκλεκνλεχνπλ, επίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ επθνιφηε-
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ξα λα  ζπζρεηίδνπλ ηε λέα κάζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη λα ηελ εθαξκφδνπλ ζε λέεο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, φ.π.: 108· Slavin, φ.π.: 320). Δπνκέλσο, 

ε αλαθαιππηηθή κάζεζε θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο απηφλνκεο κάζεζεο. 

 

 Οη βαζηθέο ππνζέζεηο θαη αξρέο κηαο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο νπηηθήο κπνξνχλ  λα ζπλνςη-

ζηνχλ σο εμήο (Yilmaz, φ.π.: 167-168): 

 Ζ κάζεζε είλαη κηα ελεξγή δηαδηθαζία. 

 Ζ κάζεζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πξνζαξκνγήο. 

 Ζ κάζεζε πξνζαξκφδεηαη ζην πιαίζην ζην νπνίν ζπκβαίλεη. 

 Ζ γλψζε δελ απνξξνθάηαη παζεηηθά αιιά νηθνδνκείηαη ελεξγεηηθά απφ ηνλ καζεηή. 

 ιε ε γλψζε είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε. 

 Ζ γλψζε είλαη απαξαίηεηα κηα δηαδηθαζία πνπ δίλεη λφεκα ζηνλ θφζκν. 

 Ζ εκπεηξία θαη ε πξνεγνχκελε γλψζε δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε κάζεζε. 

 Ζ θνηλσληθή δηάδξαζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζε. 

 Ζ απνδνηηθή κάζεζε απαηηεί νπζηαζηηθά θαη πξνθιεηηθά πξνβιήκαηα γηα λα ιχζνπλ νη 

καζεηέο.  
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3.3. Διδακτικϋσ προεκτϊςεισ τησ κονςτρουκτιβιςτικόσ προςϋγγιςησ 
 

 Μηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή αληίιεςε γηα ηε κάζεζε αλαλεψλεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθα-

ιία θαη δίλεη λέεο θαηεπζχλζεηο ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. Ζ ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο δηδαζθα-

ιίαο νλνκάδεηαη  ιεηηνπξγηθή δηδαθηηθή ή δηδαθηηθή ηνπ ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ. ηηο δχν απηέο 

νπηηθέο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ππνζηεξίδεηαη ε αληίιεςε πσο ε γλψζε νηθνδνκεί-

ηαη/θαηαζθεπάδεηαη ελεξγεηηθά απφ ην καζεηή θαη δε κεηαδίδεηαη ζ‟ απηφλ (Φνπληνπνχινπ, 

2010: 35). Δπνκέλσο, δηδαζθαιία ζεκαίλεη ε νξγάλσζε θαηαζηάζεσλ κάζεζεο απφ ηνλ εθπαη-

δεπηηθφ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε απηέο (Minder, 2007: 227-

28). 

 

 

 χκθσλα κε ηνλ Minder (2007: 27-28), κηα ηέηνηα αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία έρεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ έκθαζε δίλεηαη ζην καζεηή σο ελεξγφ ππνθείκελν ηεο κάζεζεο παξά ζηνλ εθπαηδεπ-

ηηθφ σο δηαλνκέα ηεο γλψζεο. 

 Ζ επηκνλή ζηελ θαηαζθεπή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηφζν κέζσ ηεο αηνκηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο φζν θαη κέζσ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο αιιά θαη 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 Ζ ζηξνθή ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη νιηζηηθέο δεμηφηεηεο ζηελ πξνζπάζεηα λα πέζνπλ νη 

θξαγκνί αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο ηεο γλψζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ απφθηεζε απιά ελ-

λνηψλ θαη θαηαθεξκαηηζκέλσλ γλψζεσλ. 

 χλδεζε ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηα βηψκαηα ησλ καζε-

ηψλ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο απηνδηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηνπιάρηζηνλ κέζα ζε νξηζκέλα 

φξηα. 

 Ζ ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο κνξθέο ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη ζηελ νκαδηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο. 

 Ζ αμία πνπ δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε βαζχηεξσλ θηλήηξσλ θαη ζηελ επηζπκία ηεο αλαθά-

ιπςεο θαη ηεο δξάζεο. 
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 Δπνκέλσο, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ π-

πφςε νη αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ψζηε νη καζεηέο ζηαδηαθά κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

λα νηθνδνκήζνπλ ηελ αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

ΕΠΙΚΟΠΗΗ  ΣΟ ΕΡΕΤΝΨΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ 

 

 Σν εξεπλψκελν πεδίν απνηειεί ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ 

ην πξσηφηππν ζην γπκλάζην θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα λέα ειιεληθά ζην πιαίζην κηαο θνλζηξνπθηη-

βηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

Κπξίσο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζρεηηθέο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

 Αξρηθά, δχν έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαθέξνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ κα-

ζήκαηνο «Ζ ειιεληθή γιψζζα κέζα απφ αξραία, βπδαληηλά θαη ιφγηα θείκελα», πνπ δηδαζθφηαλ 

ηελ πεξίνδν 1993-1999/2000, θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ σο πξνο ηελ εθκάζεζε ησλ αξ-

ραίσλ θαη ησλ λέσλ ειιεληθψλ.  

 Ζ έξεπλα ηεο Κνμαξάθε «Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζ-

ζαο κέζα απφ αξραία, βπδαληηλά θαη ιφγηα θείκελα» θαη εθδφζεθε απφ ηηο εθδφζεηο Γξεγφξε 

(2000). Όζηεξα απφ ζπγθξηηηθή έξεπλα ζε 704 καζεηέο ηεο Α‟ ιπθείνπ (361 πνπ είραλ δηδαρηεί 

ζην Γπκλάζην ηελ Αξραία Διιεληθή Γιψζζα κφλν απφ λενειιεληθή κεηάθξαζε θαη 343 καζε-

ηέο πνπ είραλ δηδαρηεί ζην Γπκλάζην ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία θαη απφ ην πξσηφηππν 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηδαζθαιία ηνπ λένπ καζήκαηνο ζπλέβαιε α) ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ ελ-

δπλάκσζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ σο πξνο ην ζπληαθηηθφ θαη ην ζεκαζηνινγη-

θφ επίπεδν β) δελ ζπλέβαιε ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο γιψζζαο σο πξνο ηελ 

παξαγσγή ιφγνπ γ) δε ζπλεηζέθεξε θακηά βνήζεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηα αξραία 

ειιεληθά απφ ην πξσηφηππν ζην Λχθεην δ) ε βειηίσζε ζε θάπνηνπο ηνκείο, αθνξνχζε ηνπο κα-

ζεηέο ησλ αζηηθψλ πφιεσλ. 

 Αθνινχζεζε ε έξεπλα ησλ Αθεληάθε, Μηράιε, Μπισλά, παλνχ θαη Φνπληνπνχινπ κε 

ζέκα «Γισζζηθή Δπάξθεηα» θαη εθδφζεθε απφ ηηο εθδφζεηο Γξεγφξε (2009), δηεμήρζε ηελ πεξί-

νδν 1997-2000. ηε κειέηε απηή δηεξεπλήζεθε ε γισζζηθή επάξθεηα ησλ καζεηψλ ηεο Γ‟ ιπ-

θείνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε σο πξνο ηε γισζζηθή επάξθεηα δχν νκάδσλ καζεηψλ, ησλ  

800 καζεηψλ πνπ είραλ δηδαρηεί ηα αξραία ειιεληθά ζην γπκλάζην κφλν απφ κεηάθξαζε θαη ησλ 

800 καζεηψλ πνπ είραλ δηδαρηεί ηα αξραία ειιεληθά ζην γπκλάζην κέζα απφ ην κάζεκα «Ζ ει-

ιεληθή γιψζζα κέζα απφ αξραία, βπδαληηλά θαη ιφγηα θείκελα». Οη καζεηέο ηεο δεχηεξεο νκά-

δαο πέηπραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηνπο ηνκείο: α) ξεκαηηθέο δνκέο ηδηάδνπζαο δπζθνιίαο, β) 
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θαηαλφεζε ιφγνπ θαη δηαρξνλία γ) ζχληαμε, δ) αλάπηπμε ζέκαηνο-παξαγσγή θεηκέλνπ ζη) θαηα-

λφεζε θεηκέλνπ θαη πεξηιεπηηθή απφδνζε.  Απνδείρζεθαλ δηαθνξέο ζην επίπεδν γισζζηθήο ε-

πάξθεηαο ησλ καζεηψλ πνπ είρε δηδαρηεί ηελ ειιεληθή ζηε δηαρξνληθή ηεο δηάζηαζε ζε ζπλδπα-

ζκφ κε άιιεο παξακέηξνπο φπσο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εμέηα-

ζεο.  εκαληηθά αηζζεηή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξήζεθε ζε ηνκείο ηεο γιψζζαο κε ζπζηεκαηη-

θφηεξε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηε δηαρξνληθή θαη ζπγρξνληθή δηά-

ζηαζε (ξεκαηηθέο δνκέο, ζχληαμε, δηαρξνληθή θαη ιφγηα δηάζηαζε). Οη καζεηέο απηνί είραλ θα-

ιχηεξα απνηειέζκαηα θαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ζέκαηνο θαη ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ. Ζ επίδν-

ζή ηνπο ήηαλ ειαθξά θαηψηεξε σο πξνο ηηο ιεμηινγηθέο δνκέο. 

 Ζ παλειιαδηθή έξεπλα γηα ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζην Γπκλάζην, πνπ δηε-

μήρζε απφ ην ηκήκα Δξεπλψλ, Σεθκεξίσζεο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ (2005,2006). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκκεηείραλ 350 θηιφινγνη θαη εμεηάζηεθε 

ε επίδξαζε ηνπ καζήκαηνο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζηε ζσ-

ζηφηεξε ρξήζε ηεο Νέαο Διιεληθήο. Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε πςειά πνζνζηά φηη ην 

κάζεκα ζπκβάιιεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αιιά θαη 

ηε ζσζηφηεξε ρξήζε ηεο λέαο ειιεληθήο. Χζηφζν, ελψ θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη φηη νη δπ-

ζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλεπαξθή γλψζε ηεο λέαο 

ειιεληθήο απφ ηνπο καζεηέο, νη θηιφινγνη επηκέλνπλ ζηε ιεπηνκεξή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηη-

θήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ηεο αξραίαο ειιεληθήο (Γθιάβαο & Καξαγεσξγίνπ, 2007).  

 Αθνινχζεζε ε έξεπλα ηνπ Κειπαλίδε (2009: 21-70), ε νπνία άζθεζε θξηηηθή ζηελ πξν-

εγνχκελε έξεπλα. Ο Κειπαλίδεο θαη ε νκάδα ηνπ δηεμήγαγε έξεπλα κε ηπραίν δείγκα 500 θηιν-

ιφγσλ θαηαγξάθνληαο ηηο απφςεηο ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δε ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθφ ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ιφγσ έιιεηςεο εζηίαζεο ζηε λνεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ, 

ελψ ππνζηεξίδνπλ φηη γηα ηελ βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηεο λέαο ειιεληθήο απαηηνχληαη πεξηζζφηε-

ξεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη είλαη παξσρεκέλε θαη δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ δηεζλή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Κειπαλίδεο, 2009: 66). 

 Μηα άιιε νκάδα εξεπλψλ αλαθέξεηαη ζηα θίλεηξα θαη ζην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Ζ έξεπλα ηεο Ρίδνπ Φνίβεο (2011) «Θέιεηο λα 

κάζεηο αξραία ειιεληθά;» Γηεξεπλψληαο ηα καζεηηθά θίλεηξα γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αξραίσλ ει-
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ιεληθψλ ζην γπκλάζην» πνπ δηεμήρζε ηελ πεξίνδν 2003-2005 ζε εθηά ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ε 

έξεπλα ηεο Πνηκελίδνπ Γέζπνηλαο (2011) «ηάζεηο θαη απφςεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ζην κάζεκα 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ» ζε έλα ζρνιείν αζηηθήο πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν δείγ-

κα ηεο έξεπλαο ήηαλ 173 καζεηέο, 42 αγφξηα θαη 128 θνξίηζηα. Καη νη δχν απηέο έξεπλεο απέ-

δσζαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Σα θίλεηξα κάζεζεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ απέλαληη 

ζην κάζεκα κεηψλεηαη θαζψο πξνρσξνχλ ζηε βαζκίδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο 

θνξκαιηζηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο κε έκθαζε ζηε γξακκαηηθή θαη ζην ζπληαθηηθφ θαζψο ε αξ-

λεηηθή εηθφλα γηα ηα αξραία ειιεληθά πνπ θαιιηεξγείηαη απφ ηελ θνηλσλία απσζεί ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο απνκαθξχλεη απφ κηα πην νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν.  

 Ζ έξεπλα ηεο Μαξίαο Πξαγθαζηήο « Ζ δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ε 

ζρέζε ηεο κε ηελ αξραία ειιεληθή: κία πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα ηεο γισζζηθήο επίγλσζεο» 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 16/3/2013 έσο ηηο 13/4/2013 θαη εμεηάδεη ην βαζκφ επίηεπμεο ηεο 

γισζζηθήο επίγλσζεο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο θαη ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 107 θηιφινγνη, πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ζρνιεία ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θπξίσο. Ζ εξεπλήηξηα εζηίαζε ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηε γισζζηθή επίγλσζε, ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο 

θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Σα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ ηα αθφινπζα α) ε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο 

θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

επίηεπμε ηεο γισζζηθήο επίγλσζεο, β) νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θέξνπλ αληηιήςεηο πνπ δε 

ζηεξίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο β) νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαγλσξίδνπλ ηελ αδπλακία ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο λα θαηαδείμεη ηε 

ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο, πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γ) Θε-

σξνχλ απνηειεζκαηηθή ηε „ζπλδεδεκέλε‟ ή παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο θαη ηεο λέαο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γισζζηθήο επίγλσζεο. 

 Δπηπιένλ, έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιά άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά  γηα ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα θαη ηηο κεζφδνπο αιιά θαη ηα ηξσηά ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξ-

ραίσλ ειιεληθψλ. Δπίζεο έρνπλ γίλεη δεκφζηεο ζπδεηήζεηο ζε ζπλέδξηα, δηπισκαηηθέο θαη δηδα-

θηνξηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα αιιαγήο ή βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζπ-

γθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο πξνθξίλνπλ αιιαγή ζηνλ ηξφπν θαη ζηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, απαιιαγή απφ θνξκαιηζηηθέο κεζφδνπο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ θαη 
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απφ ηελ εμαληιεηηθή εμέηαζε ησλ ζπληαθηηθψλ θαη γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη πξνσζνχλ ηελ 

θεηκελνθεληξηθή κέζνδν. 

 Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά: Κνζεγηάλ (2005) «Γηδάζθνληαο ειιεληθή Γιψζζα νιηζηηθά, 

δηαζεκαηηθά θαη δηεξεπλεηηθά», πνπ πξνζεγγίδεη νιηζηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθφηεηαο ην 

ιεμηιφγην ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Αθφκε, επηζεκαίλνπκε ηελ πξφηαζε ηεο Φνπληνπνχινπ, Μ.-

Ε. (2006). «Αξρέο κάζεζεο θαη θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο: εθαξκνγή ζην κάζεκα ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ» κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηε δηδαζθαιία ησλ νπ-

ζηαζηηθψλ. Μία άιιε πξφηαζε είλαη ησλ Καηζνχδα θαη Γαιάλε (2007) «Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή: Ζ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο», φπνπ πα-

ξνπζηάδνπλ δηδαθηηθέο πξνηάζεηο κε δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ ιεμηινγηθνχ πίλα-

θα θαη ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηπκνινγίαο ψζηε ν καζεηήο λα ζπλδέζεη ηελ αξραία κε ηε λέα ειιε-

ληθή, ζε θάζε επίπεδν αλάιπζεο ηεο γιψζζαο, φπσο κνξθνινγία, ζχληαμε, ιεμηιφγην θαη ζεκα-

ζηνινγία.  Αθνινπζεί ε πξφηαζε ηνπ  Σζηφηξα (2013) «Γηδάζθνληαο αξραία ειιεληθά (απφ ην 

πξσηφπππν) ζην Γπκλάζην: Θεσξεηηθέο αξρέο θαη παξαδείγκαηα», πνπ παξνπζηάδεη ηε δηδαθηη-

θή πξνζέγγηζε κηαο ελφηεηαο απφ ηα αξραία ειιεληθά ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ. Δπίζεο, αλαθέξνπκε 

θαη ηελ πξφηαζε ησλ Σζεξπέο & Υηνλίδεο, (2016) «Ζ επηξξεκαηηθή κεηνρή ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα: Μηα δηδαθηηθή πξφηαζε», πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ επηξξεκαηηθή κεηνρή ζε κηα παξάι-

ιειε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηα αξραία θαη λέα ειιεληθά κε ηελ ζπκβνιή 

θαη ηεο Λνγνηερλίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ άξζξσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί  κπνξνχλ λα ζπλνςη-

ζηνχλ σο εμήο: 

 Έιιεηςε θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ θαη αλάγθε γηα αιιαγή δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή θαη ζα θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε.  

 Πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο ειιεληθήο θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αξραί-

αο ειιεληθήο. 

 Παξάιιειε δηδαζθαιία δχν γισζζηθψλ κνξθψλ κε εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αξραίσλ θαη ησλ λέσλ ειιεληθψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο γιψζζαο γεληθφηεξα. 

      

 Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαη νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε 

θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαη ηε ζεσξνχλ σο κέζν γηα ηελ απνηειε-
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ζκαηηθή εθκάζεζε ηεο αξραίαο. Έρνπλ δεκνζηεπηεί δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχ-

ζπλζε, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ δηεξεπλεζεί ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

ζηνπο καζεηέο. Αθφκε, έρεη εξεπλεζεί ε αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη 

λέαο ειιεληθήο (Πξαγθαζηή, 2015). κσο, δελ έρεη δηεξεπλεζεί ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηε 

ζρέζε αξραίαο θαη λέαο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα θάπνηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ λα 

βαζίδεηαη ζ‟ απηή ηε ζρέζε. 

 Οπφηε ζεσξήζακε πσο ζ‟ απηφ ην ζεκείν ππάξρεη εξεπλεηηθφ θελφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

δεκηνπξγία ελφο δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ λα ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε αληίιεςεο γηα ηε 

ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζα βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα γηα ηε κεηαβνιή θαη ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο ψζηε νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ίδηα ηε γιψζζα θαη πσο ιεηηνπξγεί θαη λα απνθεπρζνχλ αθξαίεο απφ-

ςεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη αληηιήςεηο είηε αξραηνιαηξίαο είηε πεξηθξφλεζεο ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο θαη γίλεηαη αληηιεπηή ε ζέζε θαη ε πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο ειιεληθήο. Μηα 

ηέηνηα αληίιεςε ππνζηεξίδεη ην ξφιν ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη σο έλα βαζκφ 

ηνπ καζήκαηνο ησλ λέσλ ειιεληθψλ.  χκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έλαο 

ηέηνηνο δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα ε-

λεξγνπνηεί ηνλ καζεηή θαη ζα απμάλεη ηα θίλεηξά ηνπ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, επνκέλσο 

ζα εληάζζεηαη ζε κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή αληίιεςε γηα ηε κάζεζε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

Η ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ 

 

5.1. Η ϋρευνα 
 

5.1.1. Ζ αθεηεξία ηεο έξεπλαο 

 

 Σν έλαπζκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δφζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ 

άζθεζεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ.  ην ηδησηηθφ Γπκλάζην Ακαξνπζίνπ «Ζ Διιεληθή Παηδεία» 

πνπ δηεμήγαγα ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε, πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα επηπιένλ δηδαθηηθή ψξα ζην 

κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηελ νπνία παξνπζηαδφηαλ ε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιε-

ληθήο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Ζ ψξα απηή ζεσξνχληαλ αλεμάξηεην κάζεκα κε ηελ νλνκαζία 

«Διιεληθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο». Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

ζρνιείν ζην πιαίζην απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη  ηα παηρλίδηα κε ιέμεηο απφ ηελ νκεξηθή επνρή 

σο ζήκεξα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο εληφπηδαλ ζηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο 

ζηνηρεία ηεο αξραίαο ειιεληθήο.  

 Θεψξεζα πνιχ ελδηαθέξνλ ην εγρείξεκα θαζψο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ είλαη δήηεκα θαίξηαο ζεκαζίαο ε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. Οη 

καζεηέο κφλν κε ηε ζχγθξηζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Δπίζεο, κφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν δε ζπγρένπλ ηα δχν γισζζη-

θά ζπζηήκαηα, αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, θαη απνηξέπεηαη ν θίλδπλνο ηεο ηαχηηζεο ησλ δχν 

γισζζηθψλ κνξθψλ κε απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή γλψζε ηφζν ηεο αξραίαο θαη φζν θαη ηεο λέαο 

ειιεληθήο. 
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5.1.2. Ο ςκοπόσ τησ ϋρευνασ  

 

 θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρέζε αξ-

ραίαο θαη λέαο ειιεληθήο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηακφξθσζε αληίιεςεο ζπ-

λέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηνπο καζεηέο κε ηελ θαηάιιειε δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθκάζεζε ηφζν ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ φζν θαη κέξνπο ηνπ λενειιεληθνχ 

ιεμηινγίνπ.  

 Βέβαηα, είλαη αξθεηά δχζθνιν ην εγρείξεκα ηεο αλάπηπμεο κηαο αληίιεςεο κε έμη κφιηο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Απηφ πνπ πξνζπαζήζακε λα κειεηήζνπκε πεξηζζφηεξν είλαη ε ηάζε 

πξνο ηε δηακφξθσζε κηαο πην ζπλεηδεηνπνηεκέλεο αληίιεςεο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. 

  

5.1.3. Tα ερευνητικϊ ερωτόματα  

 

ε απηφ ην πιαίζην ζεψξεζα αξθεηά ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζνχλ ηα παξαθάησ: 

1. Πνηεο θαίλεηαη λα είλαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιε-

ληθήο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν; 

2. Έλαο δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο, βαζηζκέλνο ζηηο αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, πνπ εζηηά-

δεη ζηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, θαίλεηαη λα ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε α-

ληίιεςεο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο; 

 Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα επηρεηξεί λα δηαπηζηψζεη αλ ζηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ 

έρεη δηαζαθεληζηεί ε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ιεμηινγηθφ ε-

πίπεδν. Δπηιέρηεθε ην ιεμηιφγην θαζψο κέζα απφ απηφ θαίλεηαη ε εμέιημε θαη ε ζπλέρεηα ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο (Μπακπηληψηεο, 2002: 14) αιιά είλαη θαη έλα πεδίν ζηνλ νπνίν δελ εζηηάδεη 

ηδηαίηεξα ε έξεπλα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηνπ, ηφζν ζηα αξραία φζν θαη 

ζηα λέα ειιεληθά. Οη  έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη καζεηέο ην ζεσξνχλ ελδηαθέξνλ αιιά νη θηιφ-

ινγνη δελ αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν ζ‟ απηφ (Ρίδνπ, 2011). Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ζηνρεχεη, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ, λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα απηή ηε ζρέζε, θαζψο ε ζπλεηδεηνπνίεζε απ-

ηήο ηεο ζρέζεο σθειεί ηφζν ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ φζν θαη ησλ λέσλ. 
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5.1.4. Τποθϋςεισ ϋρευνασ 
 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα κεηθηή κεζνδνινγηθά έξεπλα, πνπ πεξηέρεη θαη πνζνηηθά ζηνη-

ρεία, είλαη απαξαίηεην λα δηαηππσζνχλ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αληη-

θαηνπηξίδνπλ κηα εηθαζία γηα ηελ απάληεζε ελφο εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ε νπνία κεηά ην πέ-

ξαο ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα επαιεζεπηεί ή λα απνξξηθηεί (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ βαζίδνληαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

1. Οη καζεηέο πηζαλφλ λα έρνπλ κηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν δηακνξθσκέλε θαη ζπλεηδεην-

πνηεκέλε  αληίιεςε γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. 

2. Μηα δηαρξνληθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηνπ θνλ-

ζηξνπθηηβηζκνχ ππνζέηνπκε φηη βνεζά ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ζαθέζηεξα ηε ζπ-

λέρεηα θαη εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. 

3. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζε κηα δηαρξνληθή ζεψξεζε ππνζέηνπκε φηη κπνξεί λα π-

πνζηεξίμεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηελ θαιχηε-

ξε εθκάζεζή ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιεληθά απφ ηνπο καζεηέο. 

 

5.2. Η μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ : το εύδοσ και ο ςχεδιαςμόσ τησ ϋρευ-

νασ 
 
 

5.2.1. υνδυαςμόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ϋρευνασ, το μεικτό πα-

ρϊδειγμα 

 

 Κάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα βαζίδεηαη ζε θάπνηεο θηινζνθηθέο, νληνινγηθέο θαη επη-

ζηεκνινγηθέο παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηε ζρέζε ηνπ εξεπλεηή κε 

ηα γεγνλφηα θαη κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ηηο κεζφδνπο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξεο γηα 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θ.α΄. Απηέο νη αληηιήςεηο ηνπ εξεπλεηή νθείινπλ λα δηαζαθελίδν-
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ληαη ήδε απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο έξεπλαο ψζηε ην φιν εγρείξεκα λα θαηαιήμεη ζ‟ έλαλ θαιφ 

θαη ρξήζηκν εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ (Mason, 2011).  

 Ζ πνζνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηε ζεηηθηζηηθή παξάδνζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο ππάξ-

ρεη κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα αλεμάξηεηε απφ ηα ππνθείκελα ηηο έξεπλαο θαη ηηο πεπνηζή-

ζεηο ηνπ εξεπλεηή, ε νπνία κπνξεί λα κειεηεζεί κέζα απφ ηηο κεζφδνπο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. 

Σα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο έξεπλαο έρνπλ αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα. Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ 

αλεχξεζε γεληθψλ ηάζεσλ, πξνζεγγίδνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζηφρν ηελ επαιή-

ζεπζε ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ (Κπξηαδή, 2011: 20-49). Απφ ηελ άιιε, ε πνηνηηθή έξεπλα βαζί-

δεηαη ζηελ εξκελεπηηθή παξάδνζε, επνκέλσο, επηθεληξψλεηαη ζην λφεκα πνπ ηα ίδηα ηα ππνθεί-

κελα δίλνπλ ζηα θνηλσληθά θαηλφκελα. Γειαδή, ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα δεη ηα θαηλφκελα 

κέζα απφ ηα κάηηα ησλ εξεπλψκελσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε πνηνηηθή έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ αληί-

ιεςε φηη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα «θαηαζθεπάδεηαη» απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αλά-

ινγα κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν βξίζθνληαη (Κπξηαδή, 2011: 51-53).  

 Γηα λα εληαρζεί ε παξνχζα έξεπλα ζε έλα επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα απφ ην νπνίν α-

πνξξένπλ θαη νη κέζνδνη ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, πέξα απφ ηηο απφςεηο ηνπ ε-

ξεπλεηή, θχξην ξφιν θαηέρεη ην αληηθείκελν πνπ κειεηά ε έξεπλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηε-

ξεπλά θαηά θχξην ιφγν αληηιήςεηο καζεηψλ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Αληηιήςεηο 

πνπ έρνπλ πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε θαη αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο. Οη αληηιήςεηο θαλεξψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ πξαγ-

καηηθφηεηα. Mειεηψληαη ζαθέζηεξα κέζα απφ ιεθηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδη-

νπο ηνπο καζεηέο, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπο.  πλεπψο, ε έξεπλα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα έρεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα θαλεί ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ κα-

ζεηψλ. 

  κσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ νη αληηιήςεηο ηνπ ζπ-

λφινπ ησλ καζεηψλ γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίιεςε 

πνπ δηακφξθσζε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο πξηλ θαη κεηά ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. 

Οη απφςεηο φισλ ησλ καζεηψλ κειεηψληαη θαιχηεξα κε ηελ εθαξκνγή κηαο πνζνηηθήο κεζνδν-

ινγίαο, αθνχ ελδηαθέξεη ε  αλεχξεζε ηεο  γεληθήο ηάζεο πνπ επηθξαηεί ζηνπο καζεηέο ηνπ ηκή-

καηνο.  

 Δπνκέλσο, ζ‟ απηή ηελ έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ νη δχν κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ζπλεπψο, πξφθεηηαη γηα έξεπλα πνπ βαζίδεηαη ζε δχν θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο πνπ 
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ε κία αθνινπζεί ηελ άιιε (αξαθίδνπ, 2011: 111).  Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δχν 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε ηξηγσλνπνίεζε (triangulation), πνπ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε 

ηεο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο «κέζσ ηεο αληηζηνίρηζεο, ηεο επηβεβαίσζεο ή ηεο ζχγθιηζεο πνζνηη-

θψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ», ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα (complementary) κε ηελ πξννπηηθή φηη 

ζα πξνθχςνπλ «δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ φπνπ ζα αιιεινζπκπιεξψλνληαη» 

θαη ε έθηαζε (expansion) θαζψο «ε αλάκεημε ζα εκπινπηίζεη ην ζθνπφ θαη ζα δηεπξχλεη ηελ έξεπ-

λα» (αξαθίδνπ,2011:107). 

 Ζ εθαξκνγή κηαο κεζνδνινγίαο πνπ ζπλδπάδεη  πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ παξάδεηγκα 

πξνέξρεηαη απφ ηε δηαπίζησζε πσο ε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη αξθεηά ζχλζεηε θαη 

πνιχπινθε. «Σα εθπαηδεπηηθά θαηλφκελα δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ πιήξσο θάλνληαο ρξήζε 

ελφο κφλν είδνπο πξνζέγγηζεο, πνηνηηθήο ή πνζνηηθήο. Υξεηάδεηαη πνηθηιία δεδνκέλσλ απφ δηάθν-

ξεο πεγέο θαη πνηθίιεο αλαιχζεηο ζηα δηάθνξα επίπεδα» (Πνπξθφο, 2013: 89). Δπηζηεκνινγηθά 

πηζηεχνπκε πσο κηα εθιεθηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία πνπ ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πνζν-

ηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο κπνξεί λα θσηίζεη θαη λα δψζεη κηα ζθαηξηθφηεξε εηθφλα ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή ηα ηειεπ-

ηαία ρξφληα. ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ επηθξαηήζεη δηάθνξνη φξνη γηα ηελ νλνκαζία ηεο φπσο κεη-

θηέο κέζνδνη (mixed methods) ή πνιιαπιέο κέζνδνη (multiple methods), κεζνδνινγηθφο ηξηγσ-

ληζκφο (methodological triangulation) θαη πβξηδηθή έξεπλα (hybrid research) (Κπξηαδή, 2011: 

367). Ο κεζνδνινγηθφο δηαρσξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ θαζψο θαη ν «πφιε-

κνο ησλ παξαδεηγκάησλ» ηείλεη λα κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. «Σν κεηθηφ παξάδεηγκα βαζίδεηαη 

ζε έλα ξεαιηζκφ ηνπ θνηλνχ λνπ, ζε κηα πινπξαιηζηηθή, εθιεθηηθή θαη πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε, 

φπνπ ν εξεπλεηήο επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη θαη λα ζπλζέζεη ηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο, 

έηζη ψζηε λα απαληήζεη ζηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα κε ηνλ θαιχηεξν θαη πην ιεηηνπξγηθφ ηξφ-

πν» (Πνπξθφο, 2013: 48).   

 

 

5.2.2.  Μελϋτη περύπτωςησ 

 

 Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο. Ζ κειέηε πεξίπησζεο (case study) 

είλαη «κηα εκπεηξηθή έξεπλα πνπ κειεηά έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν ζην πξαγκαηηθφ πιαίζην αλάπηπ-

μήο ηνπ, φηαλ ηα φξηα κεηαμχ θαηλνκέλνπ θαη πιαηζίνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα δηαρσξηζηνχλ» 

(Yin, 2003: 13). Απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ θαιχπηεη φια ηα ζηά-
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δηα κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο –ζρεδηαζκφ, ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Yin, 2003: 14).   

 Χο πεξίπησζε κπνξεί λα νξηζηεί έλα άηνκν, κηα νηθνγέλεηα, έλαο νξγαληζκφο, έλα λνκν-

ζρέδην, κηα εηαηξεία, κηα θνηλφηεηα, έλα ζρνιείν, κηα ηάμε ή θάπνηα άιιε κνξθή ζπιινγηθφηε-

ηαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο εμέιημήο ηεο. Ζ πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα είλαη έλα ηκήκα 21 καζεηψλ ηεο Γ΄  Γπκλαζίνπ. Χο πιαίζην κπνξεί λα εθιεθζεί ην πεξη-

βάιινλ ζην νπνίν εληάζζεηαη έλα άηνκν, κηα νηθνγέλεηα, έλαο νξγαληζκφο, έλα λνκνζρέδην, κηα 

εηαηξεία, κηα θνηλφηεηα, έλα ζρνιείν, κηα ηάμε. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαδεηρζεί δηφηη θάζε πεξί-

πησζε ιακβάλεη ρψξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Robson, 2010: 212). ηελ 

εθπαίδεπζε, φπνπ ην φξην κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο πεξίπησζεο δελ είλαη επδηάθξηην, ελδεί-

θλπηαη ε κειέηε πεξίπησζεο γηα ηνλ νιηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ πξνζεγγίδεη ηα θαηλφκελα. Ο ε-

ξεπλεηήο πξνζεγγίδεη ην πιαίζην, ηελ θαηάζηαζε θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο νιηζηηθά (Απγαιηα-

λνχ, 2014). Απηφο είλαη θαη ν ζθνπφο κηαο ηέηνηνπ είδνπο έξεπλαο, δειαδή λα κειεηήζεη κηα 

«πεξίπησζε», έλα θαηλφκελν, ζε βάζνο, εζηηάδνληαο ζε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα γίλεη α-

ληηιεπηφ ζηελ νιφηεηά ηνπ. Καζψο «ε ζχλζεζε κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο απαηηεί πεξηγξαθή φισλ 

ησλ κεξψλ πνπ  ζπληζηνχλ ην ζχζηεκα θαη ην πψο απηά ηα κέξε ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο» (αξα-

θίδνπ, 2011: 79). Δπνκέλσο, ν ραξαθηήξαο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη νιηζηηθφο θαζψο ην 

φινλ δειαδή ην θαηλφκελν πνπ εμεηάδεηαη, «είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηε ζχλζεζε ησλ κεξψλ 

ηνπ». (Nisbet & Watt, ζην Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 310). 

 Ζ κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί ηχπν έξεπλαο ηνπ πνηνηηθνχ παξαδείγκαηνο. κσο, φπσο 

αλαθέξεη ν Robson (2010: 211), o Τin (2003), ε αξαθίδνπ (2011), κηα κειέηε πεξίπησζεο 

κπνξεί λα βαζηζηεί ζε κηα κεηθηή κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ ζπλδπάδεη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα κε ζηφρν ηελ απφθηεζε κηαο πιεξέζηεξεο πεξηγξαθήο θαη θαηαλφεζεο ηεο πεξίπησ-

ζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ απνηχπσζε κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ θαηλνκέ-

λνπ απαηηεί πνιιαπιέο κεζφδνπο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν απμά-

λεηαη θαη ε εγθπξφηεηα ηεο κειέηεο  θαζψο νη αδπλακίεο κηαο κεζφδνπ κπνξνχλ λα αληηζηαζκη-

ζηνχλ κε ηα πιενλεθηήκαηα κηαο άιιεο κεζφδνπ.  

  Ο Yin (2009, 2003) δηαθξίλεη ηξία βαζηθά είδε κειέηε πεξίπησζεο α) ηελ επεμεγεκαηη-

θή κειέηε πεξίπησζεο (explanatory case study) πνπ επηδηψθεη ηελ παξαγσγή ζεσξίαο ή ειέγρεη 

ζεσξία αλαδεηψληαο θαηά θχξην ιφγν αηηηψδεηο ζρέζεηο, β) ηελ πεξηγξαθηθή κειέηε πεξίπησζεο 

(descriptive case study) πνπ αθεγείηαη κηα ηζηνξία ή απεηθνλίδεη έλα ζρέδην, παξέρνληαο αθεγε-
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καηηθέο πεξηγξαθέο θαη γ) ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε πεξίπησζεο (exploratory case study) φηαλ ν 

εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηη ζπκβαίλεη ζε κηα θαηάζηαζε, γηα ηελ νπνία ειάρηζηα 

κφλν ζηνηρεία είλαη γλσζηά, ή θαη ηίπνηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θηλείηαη θπξίσο ζηε ινγηθή 

ηεο δηεξεπλεηηθήο κειέηεο πεξίπησζεο, θαζψο δηεξεπλάηαη ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρέ-

ζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο πξηλ θαη κεηά ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. 

 

 

5.2.3. Θεωρητικό τεκμηρύωςη του εκπαιδευτικού ςχεδιαςμού των 

διδακτικών παρεμβϊςεων  

 

 Ζ έξεπλα απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηξηψλ δίσξσλ δηδαθηηθψλ πα-

ξεκβάζεσλ ζην κάζεκα «Διιεληθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο». κσο, ιφγσ δπζθνιηψλ ζην ζρν-

ιηθφ πξφγξακκα θαζψο ην κάζεκα «Διιεληθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο» δηδάζθεηαη κία ψξα ε-

βδνκαδηαίσο, νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έμη δηδαθηηθά κνλφσξα.  

Γηα λα δηαθαλεί ε εμέιημε θαη ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο επηιέρηεθε ην ιεμηιφγην, φπσο 

ήδε έρεη αλαθεξζεί, θαζψο κέζα απφ απηφ νη έλλνηεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Γηα 

ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κειεηήζεθε ην ιεμηιφγην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ. Σν ιεμηιφγην πνπ εληνπίζηεθε, εληάρηεθε ζε 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πφιεκνο, θχζε, επαγγέικαηα, ζπλαηζζήκαηα/ςπρηθέο θαηαζηάζεηο, ζά-

ιαζζα, νηθνγέλεηα, δηθαζηήξηα θ.α.‟. Απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ επηιέρηεθε ην 

δηθαληθφ ιεμηιφγην, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ηεο δηθαληθήο νξνινγίαο πξνέξρνληαη απφ ηα 

αξραία ειιεληθά είηε απηνχζηεο είηε παξαιιαγκέλεο, έηζη δηαθαίλεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Δπίζεο, ην δηθαληθφ ιεμηιφγην είλαη έλα αξθεηά απαηηεηηθφ ιεμηιφγην πνπ δπζθνιεχεη 

ηνπο καζεηέο ηφζν ζηα αξραία φζν θαη ζηα λέα ειιεληθά. χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπ 2011 « ε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ιφγηνπ 

ρξεζηηθνχ επηπέδνπ ηεο λέαο ειιεληθήο, φπνπ παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξεο επηβηψζεηο πξνεγνχ-

κελσλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηεο ειιεληθήο» Δπνκέλσο, ε εζηίαζε ζ‟ απηφ ην ιεμηιφγην κπνξεί λα 

ηνπο βνεζήζεη ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ησλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηθαληθφ 

ιεμηιφγην φζν θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θα-

ζεκεξηλή ηνπο δσή. Δπνκέλσο, είλαη κηα γλψζε πνπ άπηεηαη ησλ βησκάησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ 
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ησλ καζεηψλ θαη ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ηελ θνλζηξνπ-

θηηβηζηηθή νπηηθή ηεο κάζεζεο (Minder φ.π.: 27-28· Yilmaz, φ.π.: 167-168).  

 Δπηιέρηεθε λα δηδαρηεί ην ιεμηιφγην κε βάζε έλα ζέκα θαζψο, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέ-

ξεη, απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή εθκάζεζεο ησλ νκηινχκελσλ γισζζψλ φπνπ κπνξεί λα εθαξκν-

ζηεί θαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιεληθά (Βνζθφο & Παπαθσλζηαληίλνπ, 

φ.π.: 75· Κνζεγηάλ, 2005·  Υαηδεκαπξνπδή, φ.π.: 245) ζην πιαίζην κηαο πεξηζζφηεξν θεηκελνθε-

ληξηθήο θαη φρη επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαζψο ηα αξραία ειιεληθά είλαη κηα θιαζζηθή 

γιψζζα πνπ δελ νκηιείηαη. 

 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (βι. Παξάξηεκα) πνπ ζρεδηάζηεθε δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε. Σν 

πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηξία θείκελα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο ειιελη-

θήο. Σα θείκελα πξνζεγγίδνληαη απφ ην λεφηεξν ζην παιαηφηεξν κε βάζε ηελ αξρή «απφ ηα γλσ-

ζηά ζηα άγλσζηα, απφ ηα λέα ζηα αξραία» απφ ην ηψξα ζην ρζεο (Βαξκάδεο, φ.π.: 59). Αθφκε 

απηή ε επηινγή ζηεξίδεηαη θαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Piaget πξέπεη λα έξζνπλ ζην θσο δηφηη πάλσ ζ‟ απηέο νηθνδνκείηαη ε λέα γλψζε (Oxford,φ.π.: 

39· Φξπδάθε, φπ.: 264-265). Σν πξψην θείκελν φπνπ πεξηέρεη δηθαληθφ ιεμηιφγην ζηα λέα ειιε-

ληθά βνεζά ηνπο καζεηέο λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ην δηθαληθφ ιεμηιφγην πνπ γλσξίδνπλ ζηα 

λέα ειιεληθά θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε γλψζε, ηελ άγλνηα ή ηελ αλεπάξθεηα πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ σο πξνο απηφ. Καιχπηνληαο απηά ηα θελά κπνξνχλ νη καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ πην πίζσ 

ζην ρξφλν ζε παιαηφηεξεο κνξθέο ηεο ειιεληθήο θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηε ζρέζε ησλ κνξθψλ 

απηψλ κε ηε λέα ειιεληθή.  

 Σν πξψην θείκελν πνπ πξνζεγγίδνπλ νη καζεηέο νλνκάδεηαη «Δπεηζφδηα ζην γήπεδν» 

είλαη έλα θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ηηο δηθαζηηθέο ζπλέπεηεο επεηζνδίσλ κεηαμχ δχν πνδνζθαηξη-

θψλ νκάδσλ ζην γήπεδν. Πξφθεηηαη γηα έλα απζεληηθφ θαη ζχγρξνλν θείκελν απφ ηελ εθεκεξί-

δα. Σν δεχηεξν θείκελν πξνέξρεηαη απφ ηελ Καηλή δηαζήθε (Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, 25, 6-11), 

φπνπ ν απφζηνινο Παχινο απνινγείηαη ζηνλ ξσκαίν έπαξρν Φήζην. Ζ ειιεληθή ηεο επνρήο απ-

ηήο είλαη ε ειιεληζηηθή θνηλή. Σν ηξίην θείκελν πξνέξρεηαη απφ ηα Διιεληθά ηνπ Ξελνθψληα 

(1,7,5-7) θαη αλαθέξεηαη ζηελ θαηαδίθε ησλ Αζελαίσλ ζηξαηεγψλ κεηά ηε λίθε ησλ Αζελαίσλ 

ζηε λαπκαρία ησλ Αξγηλνπζψλ (406 π.Υ.), επεηδή δελ πεξηζπλέιεμαλ ηνπο λαπαγνχο θαη ηνπο 

λεθξνχο. Ζ ειιεληθή ηεο επνρήο είλαη ε αξραία ειιεληθή αηηηθή δηάιεθηνο ηεο θιαζζηθήο πε-

ξηφδνπ. ηα θείκελα ηεο ειιεληζηηθήο θαη θιαζζηθήο πεξηφδνπ παξάιιεια κε ην πξσηφηππν 

θείκελν δίλεηαη ε κεηάθξαζε ψζηε νη καζεηέο λα αληηζηνηρίδνπλ θαιχηεξα ηηο δχν γισζζηθέο 
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κνξθέο κε ηε λέα ειιεληθή. Καη ηα ηξία θείκελα είλαη απζεληηθά θείκελα ρσξίο επεμεξγαζία ηα 

νπνία έρνπλ παξαρζεί γηα λα ρξεζηκνπνηεζoχλ ζε θπζηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη φρη γηα 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο (Μηράιεο & παλφο, φ.π.: 178). 

 Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηπιαλφ ηνπο ην δηθαληθφ ιεμηιφγην ζε θα-

ζέλα απφ ηξία θείκελα. Δπνκέλσο, ην δηθαληθφ ιεμηιφγην ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνπο καζεηέο θαη 

δελ δίλεηαη έηνηκν. Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ελεξγεηηθά ηε γλψζε (Yilmaz, φ.π.: 167-168· 

Φνπληνπνχινπ, 2010: 35). ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζπδεηνχληαη νη δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο 

ειιεληθήο κέζα απφ ην ιεμηιφγην, ε επνρή πνπ γξάθηεθε ην θείκελν θαη νη ιφγνη πνπ ηελ θάζε 

επνρή νη άλζξσπνη νδεγήζεθαλ ζην δηθαζηήξην. ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο κε 

ηελ βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ δηακνξθψλνπλ έλα πίλαθα πνπ ζπλνςίδεη φζα εηπψζεθαλ γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηνλ ρξφλν. Σν ιεμηιφγην δηαθξίλεηαη: 

 Λέμεηο πνπ κέλνπλ ίδηεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ (δνκηθά θαη ζεκαζηνινγηθά) 

 Λέμεηο πνπ αιιάδνπλ ζεκαζία ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ (δνκή θαη ζεκαζία) 

 Λέμεηο πνπ δελ επηβηψλνπλ ζηε λέα ειιεληθή 

 Λέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ αξραία ειιεληθή. 

 Σν δεχηεξν κέξνο εζηηάδεη ζε ιέμεηο πνπ εληφπηζαλ νη καζεηέο ζηα θείκελα. ιεο απηέο 

νη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νκαδηθφ πιαίζην. Οη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζε πέ-

ληε νκάδεο. Οη ηέζζεξηο πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξα άηνκα θαη ε κία πέληε άηνκα. Οη καζεηέο εηπ-

κνινγνχλ ηηο ιέμεηο (άζθεζε Β1), κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ην κάζεκα ησλ αξ-

ραίσλ ειιεληθψλ θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο 

(Πξφγξακκα πνπδψλ 2011: 94). ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ιεμηθνχ (Πχιε γηα 

ηελ ειιεληθή γιψζζα) ζρεκαηίδνπλ νκφξξηδα θαη παξάγσγα, κε απηφλ ηνλ ηξφπν αληηιακβάλν-

ληαη ηελ παξαγσγή θαη ηε ζχλζεζε θαη δηαπηζηψλνπλ ηε ζπλέρεηα θαη ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Έπεηηα επηιέγνπλ πνηεο απφ ηηο ιέμεηο πνπ ζρεκάηηζαλ εληάζζνληαη ζηε ζεκαηηθή θα-

ηεγνξία «δηθαληθφ ιεμηιφγην». Απηή ε δξαζηεξηφηεηα  δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ ιεμηινγηθφ πί-

λαθα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαζψο νη καζεηέο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο ζρεκαηίδνπλ ηα 

νκφξξηδα κε ηε βνήζεηα ηνπ ιεμηθνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε γλψζε δελ παξέρεηαη έηνηκε αιιά 

νηθνδνκείηαη κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ηνλ πίλαθα 

θαη δελ πξνβάιιεηαη απιψο πξνο απνζηήζηζε απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ή ηνλ δηδάζθνληα 

(Minder, 2007: 27-28).  
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 Δπίζεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθφ ιεμηθφ. Ζ ρξήζε ιεμηθνχ 

νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηε-

ξε ρξήζε ηεο γιψζζαο αθνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο γιψζζαο, θσλε-

ηηθφ/θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ, ζεκαζηνινγηθφ, πξαγκαηνινγηθφ. Αθφκε ν καζε-

ηήο αληηιακβάλεηαη φηη ε γιψζζα δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο κε ζπγθεθξηκέλε δνκή, 

καζαίλεη ηνπο κεραληζκνχο ηεο γιψζζαο θαηαλνψληαο θαιχηεξα ην γισζζηθφ ζχζηεκα.   κσο, 

επηηπγράλεηαη θαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ζηφρνο πέξα απφ ην γεγνλφο φηη θαηαθηνχλ κηα πνιχηη-

κε πεγή γλψζεο, θαζψο ν καζεηήο καζαίλεη ην θχξην δεηνχκελν ηεο εθπαίδεπζεο, καζαίλεη πψο 

λα καζαίλεη. Αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηξίηα πξφζσπα (γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο) θαη νδεγείηαη 

ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ απηνλφκεζε (Υαηδεδήκνπ, 2008: 111- 112).  

 Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ ζηε ζεκαηηθή ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ λα κειεηεζνχλ 

θαη ζπλψλπκεο ιέμεηο θάπνησλ δηθαληθψλ ιέμεσλ ησλ θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ζρνιηθά εγ-

ρεηξίδηα ηνπ γπκλαζίνπ. ηε δξαζηεξηφηεηα Β2 νη καζεηέο εληνπίδνπλ ζπλψλπκεο ηνπ ξήκαηνο 

αἰηηῶκαη. Οη πξνηάζεηο απηέο ειήθζεζαλ απφ ηα θείκελα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Ζ ζπγθεθξη-

κέλε δξαζηεξηφηεηα εχξεζεο ζπλσλχκσλ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα (Μπακπηληψηεο, 1994: 302). Αθνινπζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο εηπκνινγίαο ησλ ιέμεσλ απφ ηνπο καζεηέο, εχξεζεο νκνξξίδσλ θαη ζπλζέησλ 

κε ηε βνήζεηα ηεο «Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα» ζε νκαδηθφ πιαίζην. 

 Οη νκφξξηδεο ιέμεηο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηα λέα ειιεληθά απνθηνχλ θάπνηα ζεκαζία 

φηαλ δελ απνηεινχλ παζεηηθφ ιεμηιφγην γηα ηνπο καζεηέο αιιά φηαλ εληάζζνληαη ζε θεηκεληθά 

ζπκθξαδφκελα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηηθνχ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

θαη ηεο λέαο ειιεληθήο (Μηράιεο & παλφο, φ.π.: 203). Γη‟ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ έλα ζηαπξφιε-

μν θαη έλα θξππηφιεμν. ην ζηαπξφιεμν αληί λα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ν νξηζκφο ηεο ιέμεο, δί-

λεηαη κία πξφηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα εληάμνπλ έλα ζχλζεην ηνπ βάιισ (δξαζηεξηφηεηα «ην 

βάιισ ζην δηθαζηήξην»). Σν θξππηφιεμν πεξηιακβάλεη νκφξξηδα δηθαληθψλ ιέμεσλ φπνπ νη κα-

ζεηέο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ κε ηε ιχζε ηνπ θξππηφιεμνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα εληάμνπλ 

ζε πξνηάζεηο. Οη πξνηάζεηο  ηνπ ζηαπξφιεμνπ θαη ηνπ θξππηφιεμνπ απνηεινχλ απζεληηθέο πξν-

ηάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε εθεκεξίδεο θαη ιήθζεθαλ απφ ην ζψκα θεηκέλσλ ηεο «Πχιεο 

γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα».   

  Σν ηξίην κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ιφ-

γνπ. Έρνπλ εληαρηεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηέζζεξηο ππνζέζεηο πνπ παξαπέκθζεθαλ ζην 
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δηθαζηήξην, κία γηα θάζε νκάδα (δχν νκάδεο έρνπλ ηελ ίδηα ππφζεζε). Οη ππνζέζεηο απηέο 

πξνέξρνληαη απφ απζεληηθά θείκελα δεκνζηεπκέλα ζε εθεκεξίδεο θαη ιήθζεθαλ θαη απηέο απφ 

ην ζψκα θεηκέλσλ ηεο «Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα». Οη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ 

έλα θείκελν πνπ ζα παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην θαη ε δξαζηεξηφηεηα 

απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. ην θείκελν πνπ ζα ζπλζέζνπλ πξέπεη ρξεζηκν-

πνηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο ιέμεηο πνπ ζπλαληήζακε κέρξη ηψξα. Έηζη, δηδάζθεηαη κε ηξφπν θπζη-

θφ ην ιεμηιφγην ζε ζχλδεζε κε ηα θείκελα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη ζην πιαίζην ελφο λενειιεληθνχ θεηκέλνπ, ρσξίο λα επηβάιιεηαη ε απνκλεκφλεπζε εθηελψλ 

θαηαιφγσλ ιέμεσλ ψζηε νη καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (Υα-

ηδεκαπξνπδή, φ.π.: 123-124). Οη καζεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη ην δηθαληθφ ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκν-

πνηνχκε ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν πξνέξρεηαη απφ ηα αξραία ειιεληθά. Δπίζεο, εμαζθνχ-

ληαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ λενειιεληθνχ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ φπνπ κειεηήζεθε ζηηο δηδαζθαιίεο 

απηέο. Οη καζεηέο θαιιηεξγνχλ ηε γισζζηθή-θεηκεληθή ηθαλφηεηα θαη ηελ επρέξεηα ιφγνπ 

(developing fluency with vocabulary) θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζθήζεσλ 

παξαγσγήο γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ (meaning - focused output) αλαπηχζζνπλ ην ελεξγεηη-

θφ ιεμηιφγην ζηα λέα ειιεληθά (Μηράιεο & παλφο, φ.π.: 203).  

 ην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ εληάζζεηαη θαη ην παηρλίδη. Πξαγκαηνπνηνχληαη ηξία παηρλίδηα: 

Έλα ζηαπξφιεμν, έλα θξππηφιεμν, δχν παηρλίδηα «Βξεο ηε ιέμε». Σν πξψην «Βξεο ηε ιέμε» εί-

λαη  έλα είδνο θνπίδ πνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα βξνπλ ηε ιέμε ζπθνθάληεο κέζα απφ ηηο εηπ-

κνινγίεο πνπ δίλνληαη. Σν δεχηεξν «Βξεο ηηο ιέμεηο» παίδεηαη θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ 

πνπ έγξαςαλ νη καζεηέο ζην ηξίην κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Καζψο ε θάζε νκάδα πα-

ξνπζηάδεη ην θείκελν φπνπ έγξαςε, νη ππφινηπνη καζεηέο κε ηελ νκάδα ηνπο θαινχληαη λα ελην-

πίζνπλ ζην ιφγν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ην δηθαληθφ ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη λα αλα-

θέξνπλ απφ πνην θείκελν ην πξψηνπ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ  θείκελν πήξαλ ην 

ιεμηιφγην απηφ. πνηα νκάδα ηηο εληνπίζεη γξεγνξφηεξα θεξδίδεη! Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαθαίλε-

ηαη ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ζ έληαμε ηνπ παηρληδηνχ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ 

βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ πνπ έδσζε ηδηαίηεξε ζέζε  ζην παη-

ρλίδη σο κέζν αγσγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ θαη ηδηαίηεξα ζην νκαδηθφ παηρλίδη γη‟ απηφ φια 

ηα παξαπάλσ παηρλίδηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νκαδηθφ πιαίζην (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, φ.π.: 

237· Καζζσηάθεο & Φινπξήο, φπ.: 125). 
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 πκπεξαζκαηηθά, ν ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ βαζίδεηαη ζηελ θνλζηξνπθηη-

βηληηθή αληίιεςε γηα ηελ κάζεζε. Οη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε γλψζε κε δηεξεπλεηηθέο δηαδηθα-

ζίεο, παηγληψδε ηξφπν θαη δνπιεχνπλ νκαδηθά. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαηαζθεπή 

ηεο γλψζεο θαζψο αλέιαβαλ δξάζε, δηεξσηήζεθαλ, ζχγθξηλαλ ηελ αξραία κε ηε λέα ειιεληθή, 

δηαηχπσζαλ ππνζέζεηο, ηηο επηβεβαίσζαλ θαη θαηέιεμαλ ζε ζπκπεξάζκαηα κε πξνζσπηθή ζπκ-

κεηνρή θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο απνξξένπλ απφ ηηο απφςεηο ηνπ 

Piaget, ηνπ Vigotsky θαη ηνπ Βruner γηα ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηηο δηεξεπλεηηθέο θαη αλα-

θαιππηηθέο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Οη  καζεηέο εληφπηζαλ 

ην δηθαληθφ ιεμηιφγην ζηα ηξία θείκελα ηνπ πξψηνπ κέξνπο θαη ην δηέθξηλαλ ζε θαηεγνξίεο αλά-

ινγα κε ηε κνξθνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή εμέιημή ηνπ ζην ρξφλν, εηπκνιφγεζαλ ηηο ιέμεηο, 

ζρεκάηηζαλ νκφξξηδα, ζπζρέηηζαλ ηηο ιέμεηο κε ζπλψλπκεο ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα ελέηα-

μαλ ηηο ιέμεηο ζε πξνηαζηαθφ θαη θεηκεληθφ  πιαίζην ζην ζπληαγκαηηθφ άμνλα. 

 Ζ νκαδηθή εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απνξξέεη απφ ηηο απφςεηο ηνπ Vigotsky γηα ηελ θνηλσληθή θχζε ηεο κά-

ζεζεο, ηελ ππνζηεξηθηηθή κάζεζε θαη ηε δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο. Οη καζεηέο  θαηά ηε δηά-

δξαζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη ν έλαο ζηεξίδεη ηνλ άιιν ζηελ 

αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. Οη ηθαλφηεξνη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ σο «εγθξαηείο» γλψζηεο θαη βνε-

ζνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.   

 ια ηα θείκελα θαη νη πξνηάζεηο ζην ζηαπξφιεμν, θξππηφιεμν θαη θείκελα πνπ ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ πνπ εληάρηεθαλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη απζεληηθά 

θείκελα ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Ζ επηινγή απηή αηηηνινγείηαη απφ ηελ επη-

θνηλσληαθή κέζνδν θαζψο θαηεπζπληήξηα ζέζε ηεο είλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εκπινθή 

ησλ καζεηψλ ζε απζεληηθέο δξάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα πξνζιεπηηθψλ δεμηνηήησλ (αθξφαζε, 

αλάγλσζε) (Μηράιεο & παλφο, φ.π.: 178) θαη απφ ηε  βηγθνηζηαλή παξάδνζε ζεσξεί ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή ηε ζπκκεηνρή ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο κάζεζεο ζε αλάινγν επηθνηλσληαθφ 

πάληα πιαίζην (Slavin, φ.π.: 317). 

 Δπηπιένλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αληιεί ζηνηρεία απφ ηε δηαζεκαηηθή ζεψξεζε ηεο γλψ-

ζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζε δηαρξνληθφ επίπεδν θα-

ζψο βιέπεη σο φινλ ην ιεμηιφγην ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. πλδέεη ην δηθαληθφ ιεμηιφγην ησλ αξ-

ραίσλ θεηκέλσλ κε ην ζχγρξνλν δηθαληθφ ιεμηιφγην (Πνηκελίδνπ, 2011). Τπάξρεη έλα ζέκα (Υν-

ζεγηαλ, 2008), «Σν δηθαληθφ ιεμηιφγην ζηελ ειιεληθή γιψζζα», ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη ζε έλα 
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αλεμάξηεην κάζεκα «Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο» κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Ζ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ, βαζίδεηαη ζε 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθήο ζεψξεζεο, φπσο αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Αξρηθά, εκθαλίδνληαη νη έλλνηεο ηνπ «ρψξνπ-ρξφλνπ», θαζψο εμεηάδεηαη ε ειιεληθή γιψζζα 

ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, κε αλαθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο ηεο θάζεηο. Πξν-

βάιινληαη νη έλλνηεο ηεο «νκνηφηεηαο-δηαθνξάο» θαζψο ζπγθξίλνληαη νη δχν θάζεηο ηεο γιψζ-

ζαο, Παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο «ηεο εμέιημεο θαη ηεο κεηαβνιήο» κε ηελ επηζήκαλζε ησλ αι-

ιαγψλ ηεο ειιεληθήο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Σέινο, πξνβάιιεηαη σο έλα βαζκφ, ν πνιηηηζκφο, 

αξραίνο, πξσηνρξηζηηαληθφο θαη ζχγρξνλνο. Δπίζεο, εληάζζνληαη θαη ζηνηρεία απφ άιια γλσζηη-

θά αληηθείκελα φπσο ηα Θξεζθεπηηθά, κε ηελ εμέηαζε ελφο θεηκέλνπ απφ ηελ Καηλή Γηαζήθε 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ειιεληζηηθήο θνηλήο, θαζψο επίζεο ζηνηρεία απφ ηε δηθαληθή νξνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα νη λνκηθνί, φπσο ἐγθαιῶ, κνκθή. Δπίζεο, ζπδεηνχληαη  θαη  ηδενιν-

γηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ θαζψο θαη επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επνρή φπνπ 

γξάθηεθαλ. Σα ζρέδηα δηδαζθαιίαο πνπ πεξηγξάθνπλ πην αλαιπηηθά ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο θα-

ζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα. 

 

 

5.3. υλλογό δεδομϋνων 

 

5.3.1. Δειγματοληψύα 

 

 Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί αξρηθά ν πιεζπζκφο-

ζηφρνο ηεο έξεπλαο. Ο πιεζπζκφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζέκα θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Απφ ηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν επηιέγεηαη έλα δείγκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξί-

βεηα θαζψο ζ‟ απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006: 34).  

 Ζ βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ ζεσξήζεθε ε πην θαηάιιειε γηα λα απνηειέζεη ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο έξεπλαο δηφηη ζ‟ απηή ηε βαζκίδα νη καζεηέο έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ αξ-

ραία ειιεληθή γιψζζα, επνκέλσο, βξίζθνληαη ζε κηα αξρηθή θάζε δηακφξθσζεο αληίιεςεο γηα 

ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ζ έξεπλα ζηξάθεθε ζε καζεηέο-ηξηεο ηεο Γ΄  Γπκλαζίνπ, 

δηφηη θξίζεθε πσο ήηαλ ζε έλα επίπεδν φπνπ ήδε ζα είραλ δηακνξθψζεη θάπνηα αληίιεςε γηα ηε 

ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, νπφηε ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί απηή ε αληίιεςε θαη λα 
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δηαζαθεληζηνχλ κε ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζεκεία ζακπά ζηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ.  Ζ 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, Οθηψβξην-Ννέκβξην νπφηε ε Α‟ 

Γπκλαζίνπ απνξξίθζεθε ακέζσο θαζψο απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απνθηά ηελ πξψηε επαθή κε 

ηελ αξραία ειιεληθή θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ έρεη δηακνξθψζεη αθφκε θάπνηα αληίιεςε. 

Απνκέλεη ε Β΄ θαη ε Γ΄ Γπκλαζίνπ. Δπεηδή βξίζθνληαλ νη καζεηέο αθφκε ζηελ αξρή ηεο ζρνιη-

θήο ρξνληάο, νπφηε θαη ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ηελ πξνεγνχκελε ηάμε ζηελ επφκελε, ε Γ΄ 

ζεσξήζεθε ζε κηα θαιή θάζε γηα λα εζηηαζηεί ε έξεπλα, εθφζνλ έρεη δηδαρηεί ηελ χιε ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ θαη πνιχ ιίγα ζηνηρεία απφ ηελ Γ΄. Γειαδή, απεπζπλφκαζηε ζε καζεηέο πνπ έρνπλ 

δηδαρηεί ηελ αξραία ειιεληθά δχν ζρνιηθέο ρξνληέο. Οπφηε ζα έρνπλ δηακνξθψζεη θάπνηα αληί-

ιεςε γηα ηελ ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο, φπνπ ζα κπνξέζνπκε λα δηεξεπλή-

ζνπκε θαη λα παξέκβνπκε δηδαθηηθά γηα λα θαιιηεξγήζνπλ κηα πην ζπλεηδεηνπνηεκέλε άπνςε. 

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 21 καζεηέο ελφο ηκήκαηνο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, 12 θν-

ξίηζηα θαη 9 αγφξηα. Σν ζρνιείν ζην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα είλαη ην  Ηδησηηθφ Γπκλάζην Ακα-

ξνπζίνπ «Ζ Διιεληθή Παηδεία» ζην νπνίν πξαγκαηνπνίεζα ηελ πξαθηηθή άζθεζε. 

  Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα εμαζθάιηδε κεξηθά άιια ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζεσξήζεθαλ 

ελδηαθέξνληα γηα ηελ έξεπλα. Γελ ππήξραλ κεγάιεο απνθιείζεηο σο πξνο ην θνηλσληθφ θαη πνιη-

ηηζκηθφ θαζεζηψο ηεο νηθνγελείαο ησλ καζεηψλ. Αθφκε, φινη νη καζεηέο πξνέξρνληαλ απφ ει-

ιελφθσλν πεξηβάιινλ, ζηνηρείν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο ε ειιεληθή απνηεινχζε κεηξηθή 

γιψζζα φισλ ησλ καζεηψλ. ινη γλψξηδαλ άξηζηα ηελ λέα ειιεληθή επνκέλσο, ε ζχγθξηζε αξ-

ραίαο θαη λέαο ειιεληθήο απνηειεί  ελδεδεηγκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραί-

σλ ειιεληθψλ. Δπηπιένλ, φινη νη καζεηέο είραλ δχν ρξφληα θνηλήο καζεηηθήο δσήο ζην ζπγθε-

θξηκέλν ζρνιείν, θάηη πνπ αλακελφηαλ φηη ζα είρε ήδε δεκηνπξγήζεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ηνπο, ζηνηρείν ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ θαζψο νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηή-

ζεθαλ απαηηνχζαλ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. Δπίζεο, νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο, φπσο αλέθεξε ν 

θαζεγεηήο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, έρνπλ δνπιέςεη αξθεηέο θνξέο νκαδνζπλεξγαηηθά ζην πα-

ξειζφλ θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο. Χο πξνο ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κάζαηλαλ, αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι (Φξπδάθε, 2009: 274) θαη είραλ 

δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο έρνπλ πα-

ξαθνινπζήζεη ην κάζεκα « Διιεληθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο» δχν ζρνιηθά έηε νπφηε ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Δ-

πνκέλσο, πξφθεηηαη γηα ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία θαζψο γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκν-
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πνηήζεθε ε πξνγελέζηεξε γλψζε ησλ εξεπλεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα (Ησζεθίδεο, 2008: 

64). 

 

5.3.2. Σα ερευνητικϊ εργαλεύα 

  

 Σν είδνο ηεο κείμεο πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ παξαδείγκαηνο δελ είλαη απζαίξεην αιιά 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηα πξαθηηθά δεηήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ν εξεπλεηήο (Πνπξθφο, 2013: 48).  

 

 

5.3.2.1. Ερωτηματολόγια 

 

 Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα κειεηά φπσο είδακε ηηο αληηιήςεηο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ 

νη καζεηέο γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν. Θεσξήζεθε ζεκα-

ληηθφ λα εμεηάζνπκε ηελ άπνςε γηα ηελ ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο πνπ επηθξαηνχζε ζην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ-ηξηψλ πξηλ ηελ παξέκβαζε. Ζ παξαπάλσ ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα πξαγ-

καηνπνηεζεί θαιχηεξα κε ηελ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα «ζπι-

ινγήο ζηνηρείσλ απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ γηα ηα ίδηα ζέκαηα» (Κπξηαδή, 2011: 117).   

 Σν εξσηεκαηνιφγην αλάινγα κε ην βαζκφ δφκεζήο ηνπ  κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δνκεκέ-

λν, εκηδνκεκέλν θαη κε δνκεκέλν (Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 417). Ο βαζκφο δφκεζήο 

ηνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. «Όζν πην κεγάιν είλαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο ηφζν 

πην δνκεκέλν, θιεηζηφ θαη αξηζκεηηθφ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. Δλψ φζν πην κηθξφ είλαη ην κέγε-

ζνο ηνπ δείγκαηνο ηφζν ιηγφηεξν δνκεκέλν, αλνηρηφ θαη βαζηζκέλν ζε ιέμεηο κπνξεί λα είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην» (Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 417).  

 ε κηα πνζνηηθή έξεπλα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εμεχξεζε «επαλαιακβαλφκελσλ κνηί-

βσλ πνπ δίλνπλ δπλαηφηεηα γηα ζπγθξίζεηο» (Cohen, Manion, & Morrison, 2008:417) απαηηείηαη 

ε εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σφηε απνηειε-

ζκαηηθφηεξεο είλαη νη θιεηζηέο, εμαηξεηηθά δνκεκέλεο εξσηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία. Σέηνηεο έξεπλεο ελδηαθέξνληαη  γηα ηε γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε γεληθεπζηκφηεηα νθείιεη λα ιακβάλεηαη  έλα αξθεηά κεγάιν θαη αληη-

πξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ ην ζχλνιν ηνπ επηιεγκέλνπ πιεζπζκνχ. Αληίζεηα, ζε κηα πνηνηηθά 
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πξνζαλαηνιηζκέλε έξεπλα, φπσο κηα κειέηε πεξίπησζεο,  θαηαιιειφηεξα είλαη ηα πνηνηηθά, ιη-

γφηεξν δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα κε αξθεηέο αλνηρηέο εξσηήζεηο. Έηζη, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα 

αληηιεθζεί ζαθέζηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο θαη λα δηεξεπλήζεη ζε 

βάζνο ηα εξεπλψκελα ζέκαηα. πκπεξαζκαηηθά, φηαλ επηδηψθεηαη  ε κέηξεζε ζε κία έξεπλα 

πξνηηκφηεξα είλαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη κε απζηεξά δνκεκέλα εξσηεκαηνιφ-

γηα. Αληίζεηα, φηαλ επηδηψθεηαη λα ιεθζνχλ πινχζηα ιεθηηθά δεδνκέλα ζε κηα πνηνηηθή πξνζέγ-

γηζε πξνηηκφηεξα είλαη ιηγφηεξν δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008: 417-418). 

  Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο δηαθξίλνληαη ζε 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ κε αλνηθηή κνξθή κε απαληήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ειεχζεξα απφ ηνλ 

εξσηψκελν θαη ζε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ θιεηζηή κνξθή κε απαληήζεηο έρνπλ πξνθαζνξηζηεί απφ 

ηνλ εξεπλεηή (Κπξηαδή, 2011: 124). Με ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο ν εξσηψκελνο έρεη ηε δπλαηφηε-

ηα λα εθζέζεη ηελ άπνςή ηνπ ειεχζεξα, ρξεζηκνπνηψληαο δηθή ηνπ νξνινγία, απνθεχγνληαο πε-

ξηνξηζκνχο απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηή. Ζ ειεχζεξε έθθξαζε ηνπ απαληψκελνπ κπνξεί λα 

δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα κηα «πην αμηφπηζηε αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηε-

ηαο» (Κπξηαδή, 2011: 125). ηηο  θιεηζηέο εξσηήζεηο, απφ ηελ άιιε, ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα 

επηιέμεη απφ κηα ζεηξά απαληήζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηνλ εξεπλεηή. Δίλαη ζρεηηθά εχ-

θνιε ε ζπκπιήξσζε θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε δελ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο απαληψληεο λα εθθξάζνπλ ην δηθφ ηνπο ιφγν θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα επεξεάδνληαη 

νη απαληήζεηο απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηή. Σν έηνηκν ζρήκα εξψηεζεο θαη απάληεζεο ηνπ 

εξεπλεηή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζηνηρεία πνπ δελ εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο 

ηνπ εξσησκέλνπ, δηφηη πνιιέο θνξέο φηη ν ηξφπνο ζθέςεο εξεπλεηή θαη εξεπλψκελνπ δελ ηαπηί-

δνληαη. Τπάξρνπλ δηαθφξσλ ηχπσλ θιεηζηέο εξσηήζεηο. Σέηνηνπ ηχπνπ εξσηήζεηο είλαη νη δηρν-

ηνκηθέο, νη εξσηήζεηο κε απαληήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, θιίκαθεο ηεξάξρεζεο (π.ρ. θιίκαθεο 

Likert, ζεκαζηνινγηθέο δηαθνξηθέο θιίκαθεο, θιίκαθεο Thurstone θαη θιίκαθεο Guttman) 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 418-426). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

κειεηψληαη ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία ιακβάλεη θχξην ξφιν ν αλ-

ζξψπηλνο παξάγνληαο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί,  «ν  ζπλδπαζκφο θιεηζηψλ θαη αλνηρηψλ εξσ-

ηήζεσλ αλάινγα κε ην ζέκα, κε αληίζηνηρε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, α-

πνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη νινθιεξσκέλν ηξφπν πξνζέγγηζεο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο» 

(Κπξηαδή, 2011: 125). 
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 ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηαζθεπάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, ιηγφηεξν δνκεκέλν, ην 

νπνίν πεξηείρε θιεηζηέο θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο κε ζηφρν λα εληνπίζεη ηελ ηάζε πνπ επηθξαηνχ-

ζε ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο αιιά θαη λα αληηιεθζεί  ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ην δηθφ ηνπο ιφγν. Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 13 

εξσηήζεηο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ. ηηο  εξσηήζεηο 1-10 ππάξρεη ζπλδπαζκφο ηεο θιίκαθαο Likert 

κε αλνηθηέο εξσηήζεηο. Ο ζπλδπαζκφο θιεηζηψλ θαη αλνηθηψλ εξσηήζεσλ είλαη αξθεηά ζεκα-

ληηθφο ζηε κειέηε «απφςεσλ, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, νπηηθψλ θαη αηηηνινγηψλ γηα ηηο εθάζηνηε 

δειψζεηο» (Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 434).  Ζ θιίκαθα Likert απνηειεί ηελ πην δηαδε-

δνκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ζηάζεσλ ζηελ θνηλσληθή έξεπλα, δηφηη  ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

θιίκαθεο κέηξεζεο ζηάζεσλ είλαη  πην εχθνιε ζηελ θαηαζθεπή ηεο. Ο δεκηνπξγφο ηεο θιίκαθαο 

Robert Likert  πξφηεηλε κηα ηερληθή κέζσ ηεο νπνίαο «νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζην βαζκφ πνπ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ ζε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα  πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζπ-

γθεθξηκέλν θαηλφκελν. Οη δπλαηέο απαληήζεηο  πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ζέκαηα έρνπλ ζηαζεξή κνξθή 

θαη είλαη ζπλήζσο πέληε (π.ρ. ζπκθσλψ απνιχησο, ζπκθσλψ, δελ έρσ άπνςε, δηαθσλψ, δηαθσλψ 

απνιχησο). (Κπξηαδή, 2011: 69). Έλα κεηνλέθηεκα ηεο θιίκαθαο Likert είλαη φηη ηα δηαζηήκαηα 

κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ δελ είλαη ίζα, επνκέλσο, αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηα-

μχ ηνπ ζπκθσλψ θαη ηνπ ζπκθσλψ απνιχησο αιιά δελ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ έληαζε 

απηήο ηεο δηαθνξάο, νχηε εάλ νη απαληψληεο ιέλε αιήζεηα. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο ηχπνπ Likert αθνινπζνχλ αλνηρηέο εξσηήζεηο φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζρνιηά-

ζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. Κάηη ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε κηα 

κειέηε πεξίπησζεο, φπσο ε παξνχζα έξεπλα, φπνπ επηβάιιεηαη λα απνηππσζεί θαη ν ιφγνο ησλ 

ίδησλ ησλ καζεηψλ.  

 

Γηα ην εξσηεκαηνιφγην νξίζηεθαλ πέληε ηηκέο: 

1 Καζφινπ 

2 Λίγν 

3 Αξθεηά 

4 Πνιχ 

5 Πάξα πνιχ 
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 Οη ηξεηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηρνηνκηθψλ εξσηήζεσλ. Οη 

δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο είλαη εξσηήζεηο πνπ απαληψληαη κε κηα θαηαθαηηθή ή αξλεηηθή απάληε-

ζε λαη/φρη. Οη δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο πνπ εληάρηεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην εμεηάδνπλ ηε γλψζε 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  Οη εξσηήζεηο απηέο 

επηιέρηεθε λα απαληεζνχλ κε λαη/φρη θαζψο θχξηα επηδίσμε ήηαλ νη καζεηέο λα απνθαιχςνπλ 

κε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζηάζε ζην εξεπλψκελν ζέκα (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008: 422). 

 Οη εξσηήζεηο, σο πξνο ην πεξηερφκελν, δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο πνπ βαζκηαία 

θηλνχληαη απφ πην ζρεηηθά «απιά» ζε πην  ζχλζεηα  δεηήκαηα. ηελ πξψηε νκάδα άλεθε ε πξψ-

ηε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πην ζπγθεθξηκέλα ην θχιν. Δίλαη ζεκαληηθφ 

ηέηνηνπ είδνπο εξσηήζεηο λα ηίζεληαη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

(Javeau,1996:138).  Αθνινπζνχλ πην γεληθέο θαη εχθνιεο, κε ζθνπφ λα ληψζεη ν καζεηήο πην ά-

λεηα (Javeau,1996:138). Σέηνηεο εξσηήζεηο είλαη νη 1,2,3 θαη 4 πνπ αλαθέξνληαη ζην κάζεκα 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζην ζχλνιφ ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζεκαζία ηεο εθκάζεζεο 

αξραίσλ ειιεληθψλ θαη γηα ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ. Μέζα απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο ζα κπνξνχ-

ζαλ λα βγνπλ απζφξκεηα απφ ηνπο καζεηέο ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ρσξίο λα πξνθαηαβιεζνχλ απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηή. Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο 5,6,7,8,9 

θαη 10 πνπ εζηηάδνπλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ει-

ιεληθήο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν. Σέινο, νη εξσηήζεηο 11,12 θαη 13 είλαη  ιίγν πην δχζθνιεο πνπ 

εμεηάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κέζα ζην ρξφλν 

θαη θαηά πφζν νη καζεηέο δηαπηζηψλνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο. 

 Γηα ηελ απάληεζε ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα έλα απφ ηα ηξία εξεπλεηηθά εξγα-

ιεία ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν απνηειεί ην θχξην κέ-

ξνο ηεο έξεπλαο  κειεηά ην θαηά πφζν έλαο δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ εζηηάδεη ζηε ζχλδεζε 

αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαίλεηαη λα ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε αληίιεςεο απφ ηνπο καζεηέο 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα ρξεζηκνπνηή-

ζεθε αξρηθά έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ λα εληνπηζηεί θαηά πφζν ην ζχλνιν ηεο ηάμεο άιια-

με ηελ άπνςή ηνπ κεηά ηελ παξέκβαζε. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε ηελ 

ινγηθή ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πεξηείρε 14 εξσηήζεηο πνπ ζπλδχαδαλ  ηελ θιίκαθα Likert 

κε αλνηθηέο εξσηήζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην δηαηεξνχζε θάπνηεο θνηλέο εξσηήζεηο κε απηφ πνπ 

δφζεθε πξηλ ηελ παξέκβαζε αιιά εληάρηεθαλ θαη εξσηήζεηο  πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία πνπ 
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αλαθέξζεθαλ ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν άιιαμαλ ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο εμ αηηίαο ηεο παξέκβαζεο. Οη εξσηήζεηο 1-7 θαη 14 αλαθέξνληαη ζηελ αληίιεςε γηα ηε 

ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαη νη εξσηήζεηο 8-13 αλαθέξνληαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμη-

ινγίνπ κέζσ απηήο ηεο αληίιεςεο. 

 Σα δχν εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχληαλ απφ 13 εξσηήζεηο ην πξψην θαη 14 εξσηήζεηο ην 

δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απφ ηηο νπνίεο ζην πξψην εξσηεκαην-

ιφγην νη πέληε ήηαλ αλνηρηέο θαη νη νθηψ θιεηζηέο εξσηήζεηο, ελψ ζην δεχηεξν νη πέληε ήηαλ α-

λνηθηέο θαη νη ελληά θιεηζηέο. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα ζχληνκα ζε έθηαζε εξσηεκαηνιφγηα. 

θνπφο ήηαλ λα κελ ληψζνπλ νη καζεηέο δπζθνξία ή πιήμε απφ έλα αξθεηά κεγάιν εξσηεκαην-

ιφγην (Javeau,1996:136) θάηη ην νπνίν πξνθαιείηαη ζπρλά ζε ελήιηθεο πφζν κάιινλ ζε καζεηέο. 

Δμάιινπ, νη καζεηέο έπξεπε λα απαληήζνπλ ιεθηηθά ζε πέληε εξσηήζεηο, θάηη ην νπνίν απαηηεί 

αξθεηφ ρξφλν θαη ζθέςε. 

 πκπεξαζκαηηθά, θαηαζθεπάζηεθαλ δχν εξεπλεηηθά εξγαιεία, ην έλα γηα ηελ απάληεζε 

ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ην άιιν ζην πιαίζην ηεο ηξηγσλνπνίεζεο γηα ηελ απάληεζε 

ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ παξαδνζηαθά αλήθνπλ ζην πνζνηηθφ παξάδεηγκα, δηα-

κνξθψζεθαλ φκσο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζέηνπλ πνηνηηθά ζηνηρεία, κε απψηεξν ζηφρν λα 

δηαθσηηζηνχλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη κέζα απφ ηνλ δηθφ ηνπο ιφγν. 

 

 

5.3.2.2. Ομϊδα εςτύαςησ 

 

  Έπεηηα, ζην πιαίζην ηεο ηξηγσλνπνίεζεο γηα ηελ απάληεζε ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ ε-

ξψηεκα, θαηαζθεπάζηεθε έλα πνηνηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηέο ζε βά-

ζνο νη αληηιήςεηο πνπ δηακφξθσζαλ νη καζεηέο κεηά ηελ παξέκβαζε. Θεσξήζεθε σο πην θαηάι-

ιειν ην πνηνηηθφ εξγαιείν ηεο νκάδαο εζηίαζεο. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν πξνέθπςε απφ ηελ έ-

ξεπλα αγνξάο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 (Bogards,1926 ζην Robson, 2010).  Δίλαη κηα κνξθή 

νκαδηθήο ζπλέληεπμεο, φπνπ ηα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ φρη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ζπλεληεπμηα-

δφκελνπ θαη ζπλεληεπθηή αιιά απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, νη νπνίνη 

ζπδεηνχλ ζέκαηα φπνπ παξέρνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο ιακβάλεη ην ξφιν ηνπ κεζνιαβε-

ηή ηεο ζπδήηεζεο (Morgan,1997:1-2).   
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 Οη νκάδεο εζηίαζεο είλαη ηερλεηά δεκηνπξγεκέλεο απφ ηνλ εξεπλεηή ψζηε λα δηεμαρζεί 

κηα παξαγσγηθή ζπδήηεζε. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εζηίαζεο θπκαίλεηαη ζηα 6-12 ά-

ηνκα (Morgan,1997: 45· αξαθίδνπ, 2011: 64).  πσο νη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, έηζη θαη νη ν-

κάδεο εζηίαζεο, σο πξνο ην βαζκφ δφκεζήο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε πιήξσο δνκεκέλεο, εκηδνκε-

κέλεο θαη κε δνκεκέλεο. (Robson, 2010: 337). Ζ πιήξσο δνκεκέλε πεξηιακβάλεη πξνθαζνξη-

ζκέλεο εξσηήζεηο, ζε πξνθαζνξηζκέλε δηάηαμε, ζηελ εκηδνκεκέλε πξνβάιινληαη κηα ζεηξά απφ 

ζέκαηα ζηα νπνία ν εξεπλεηήο επηζπκεί λα πάξεη απαληήζεηο, θαη ζηε κε δνκεκέλε πξαγκαην-

πνηείηαη κηα αλνηθηή θαη ζε βάζνο ζπλέληεπμε (Robson, 2010: 329-333). Οη νκάδεο κπνξεί λα 

είλαη νκνηνγελείο ή εηεξνγελείο. Οη νκνηνγελείο νκάδεο έρνπλ θνηλά ζηνηρεία φπσο ππφβαζξν θαη 

εκπεηξίεο κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ληψζνπλ 

αζθάιεηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Απφ ηελ άιιε νη εηεξνγελείο νκάδεο δηαθέξνπλ σο 

πξνο ην ππφβαζξν θαη ηηο εκπεηξίεο κε απνηέιεζκα λα παξαθηλήζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηε 

ζπδήηεζε θαζψο πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο (Rob-

son, 2010: 339-340).  

 χκθσλα κε ηνλ Morgan (1997: 2-3) νη νκάδεο εζηίαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θνηλσ-

ληθή έξεπλα ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζρήκαηα. Πξψηνλ, σο απηνηειήο κέζνδνο, απνηειψληαο ηελ 

θχξηα πεγή δεδνκέλσλ γηα ηελ έξεπλα. Γεχηεξνλ, σο ζπκπιεξσκαηηθή πεγή δεδνκέλσλ, ζε έ-

ξεπλεο πνπ έρνπλ θάπνηα άιιε σο θχξηα κέζνδν. Σξίηνλ, ζε πνιπκεζνδηθέο έξεπλεο πνπ ζπλ-

δπάδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. ε έλαλ πνιπκεζνδηθφ ζρεδηαζκφ 

ζα πξέπεη θάζε κέζνδνο λα ζπλεηζθέξεη απφ θάηη ζηελ νπηηθή ηνπ εξεπλεηή γηα ην θαηλφκελν 

πνπ κειεηά. Αθφκε, ζε έλαλ πνιπκεζνδηθφ ζρεδηαζκφ νη νκάδεο εζηίαζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο φπσο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ε ζπλέληεπμε θαη ε πα-

ξαηήξεζε (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 486 ·Robson, 2010: 341), φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα.  

 Οη νκάδεο εζηίαζεο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απηφ νθείιεηαη 

ζε αξθεηά πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε γξήγνξε ζπιινγή πινχζηνπ πιη-

θνχ (αξαθίδνπ, 2011: 64), νη δπλακηθέο ηεο νκάδαο βνεζνχλ ζηελ εζηίαζε ζηα πην ζεκαληηθά 

ζέκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζπλήζσο απνιακβάλνπλ ηελ εκπεηξία, ελζαξξχλεηαη ε ζπλεηζθνξά 

ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ζπλήζσο απξφζπκνη λα δψζνπλ ζπλέληεπμε. Τπάξρνπλ φκσο θαη κεηνλε-

θηήκαηα φπσο είλαη νη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπλεληεπθηή, ε ερεκχζεηα 
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κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θ.α.΄ (Robson, 2010: 338-

339). 

 Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο νκάδαο εζηίαζεο ζε έλαλ πνιπκεζνδηθφ ζρε-

δηαζκφ ζεσξήζεθε πσο είλαη θαιχηεξε επηινγή απφ ηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ζηε ζπγθεθξηκέ-

λε έξεπλα, θαζψο ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ. Μηα νκαδηθή ζπλέ-

ληεπμε κπνξεί λα θαλεί ιηγφηεξν απεηιεηηθή γηα ηνπο καζεηέο απφ κηα αηνκηθή ζπλέληεπμε. 

ηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε κπνξεί λα ληψζνπλ άβνια θαη λα κελ εθθξάζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

γλψκε θαζψο κπνξεί λα αληηιεθζνχλ ηνλ εξεπλεηή σο «θηγνχξα εμνπζίαο» (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008: 484). ηελ νκαδηθή ζπλέληεπμε ν ζπλεληεπθηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 

επράξηζην θιίκα ζπδήηεζεο αλάκεζα ζε ζπκκαζεηέο, πνπ γλσξίδνληαη αξθεηά, γηα έλα ζέκα δε-

κηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε πσο φιεο νη απφςεηο ζα αθνπζηνχλ. ε έλα ηέηνην θιίκα κπνξνχλ λα 

εθδεισζνχλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ν καζεηήο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη πσο θαη άιινη ζπκκα-

ζεηέο ηνπ έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε πνπ κπνξεί λα ζεσξνχζε φηη δελ ήηαλ ζσζηή φηη δελ έπξεπε λα 

αλαθέξεη ζηε ζπλέληεπμε. 

 Δπηπιένλ, επεηδή ζεσξήζεθε ζεκαληηθή ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ νκάδσλ, δεκηνπξ-

γήζεθε κία αλνκνηνγελήο νκάδα εζηίαζεο πνπ απνηεινχληαλ απφ έμη καζεηέο. Ζ επηινγή ησλ 

καζεηψλ έγηλε κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπνκέλσο, επειέγε-

ζαλ έμη καζεηέο, κεηθηήο επίδνζεο, δχν άξηζηνη καζεηέο, δχν κέηξηνη καζεηέο θαη δχν ρακειφ-

ηεξσλ επηδφζεσλ καζεηέο ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ 

δείγκαηνο, έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλάδειθν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαηήξεζε. 

 Σν Πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο πεξηειάκβαλε δχν ζέκαηα κε ππνεξσηήζεηο: Οη πξψηεο 

πέληε εξσηήζεηο ζηφρεπαλ ζηελ αλίρλεπζε ηεο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρέζε αξραίαο 

θαη λέαο ειιεληθήο θαη νη ππφινηπεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο αλίρλεπαλ ηελ αληίιεςε απηή κέζα απφ 

ηελ εθκάζεζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο θαη θαηά πφζν ηνπο βνήζεζε ην ιεμη-

ιφγην ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο αληίιεςεο. Αλαιπηηθά ην πξσηφθνιιν εξσηήζεσλ ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο ησλ καζεηψλ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο καο. 
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5.3.2.3. Παρατόρηςη 

 

 Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάσξεο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ηεο παξαηήξεζεο. Ζ παξαηήξεζε απνηειεί ππξήλα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. χκθσλα 

κε ηνλ Mason (2011:111-12) ε «παξαηήξεζε» ζεσξείηαη κέζνδνο παξαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ 

πξνυπνζέηεη ηε δηείζδπζε ηνπ εξεπλεηή ζε έλα εξεπλεηηθφ πιαίζην θαη ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε 

θάπνησλ δηαζηάζεσλ απηνχ ηνπ πιαηζίνπ -δξάζεσλ, ζρέζεσλ, πξάμεσλ ,γεγνλφησλ- πνπ ιακβά-

λνπλ ρψξα κέζα ζε απηφ.  

 χκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion, & Morrison, (2008: 513-514) ηα είδε ηεο παξαηήξε-

ζεο δηαθξίλνληαη ζε έλα ζπλερέο απφ ηελ απζηεξά δνκεκέλε ζηε κε δνκεκέλε παξαηήξεζε. 

ηελ απζηεξά δνκεκέλε παξαηήξεζε έρνπλ πξνθαζνξηζηεί νη θαηεγνξίεο παξαηήξεζεο θαη επη-

ηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα δεκηνπξγήζεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

είλαη «ηξφπνο πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο» (Robson,2010:386). Οη παξαηεξή-

ζεηο ζεκεηψλνληαη ζε θχιιν παξαηήξεζεο ζην νπνίν ν εξεπλεηήο πνπ θαηαγξάθεη  αλά ιεπηφ 

ηελ εκθάληζε ηεο εξεπλψκελεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ δνκεκέλε παξαηήξεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλή-

ζσο «ζε πεηξάκαηα πεδίνπ, ηδηαίηεξα ζηελ επίηεπμε κεηξήζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο» 

(Robson, 2010: 387-401). ηελ εκηδνκεκέλε παξαηήξεζε ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ 

ζηα νπνία νθείιεη λα εζηηάζεη ν εξεπλεηήο ηελ πξνζνρή ηνπ θαη λα ζπιιέμεη ζηνηρεία φκσο κε 

ιηγφηεξν θαζνξηζκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. ηε κε δνκεκέλε παξαηήξεζε ν εξεπλεηήο είλαη 

ιηγφηεξν μεθάζαξνο ζρεηηθά κε ην ηη αλαδεηά θαη κπαίλεη ζε κηα θαηάζηαζε κε ζηφρν λα παξα-

ηεξήζεη θαη κεηά λα απνθαζίζεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί λα εξεπλήζεη. ηηο εκηδνκεκέλεο θαη 

κε δνκεκέλεο παξαηεξήζεηο ν εξεπλεηήο θαηαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ζε κνξθή θεηκέλνπ σο 

ζεκεηψζεηο πεδίνπ, παξάγνληαο πνηνηηθά δεδνκέλα. 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη βαζκνί ζπκκεηνρήο ηνπ εξεπλεηή ζηελ παξαηήξεζε. Θα κπνξνχζα-

κε λα αλαθέξνπκε φηη ζηεξίδεηαη «ζε έλα ζπλερέο απφ ηελ απφιπηε ζπκκεηνρή ζηελ απφιπηε απν-

ζηαζηνπνίεζε» (Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 514).  Ο Raimon Gold (1969 ζην Κπξηαδή, 

2011: 248)  δηαθξίλεη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ παξαηεξεηή ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: πιήξσο 

ζπκκεηέρσλ (complete participant) ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη απφιπηα ζηελ νκάδα απνθξχπην-

ληαο ηελ εξεπλεηηθή ηνπ ηδηφηεηα, ν ζπκκεηέρσλ σο παξαηεξεηήο (participant as observer), ν 

νπνίoο απνθαιχπηεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ηδηφηεηα θαη επηδηψθεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 
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ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο, ν παξαηεξεηήο σο ζπκκεηέρσλ (observer as partici-

pant) o νπνίνο απνθαιχπηεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ ηδηφηεηα είλαη παξψλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά ν ίδηνο δε ζπκκεηέρεη, ν πιήξσο παξαηεξεηήο (complete observer), ν ν-

πνίνο δελ απνθαιχπηεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο εξεπλεηή θαη δελ ιακβάλεη κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηε-

ηεο πνπ παξαηεξεί (Κπξηαδή, 2011: 248-253). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη  «ν ξφινο ηνπ απφ-

ιπηνπ παξαηεξεηή ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ θαζξέθηε κηαο φςεο, κε ηε βηληενθαζέηα, κε ηελ θαζέηα 

θαη ηελ θσηνγξαθία, ελψ ζηελ απφιπηε ζπκκεηνρή νη εξεπλεηέο αλαιακβάλνπλ ζπκκεηνρηθνχο ξφ-

ινπο (εκθαλείο ή ζπγθεθαιπκκέλνπο)» (Cohen, Manion, & Morrison, 2008:514).  

  Ζ παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κία ζπλάδειθν, πνπ παξεπξηζθφηαλ ζηελ αίζνπ-

ζα. Ζ θχξηα εξεπλήηξηα πνπ δηεμήγαγε ηελ έξεπλα θαη πξαγκαηνπνίεζε ηηο δηδαθηηθέο παξεκβά-

ζεηο, ζεσξήζεθε δχζθνιν λα είλαη παξάιιεια δηδάζθνπζα θαη παξαηεξήηξηα. Δπνκέλσο, θξί-

ζεθε αλαγθαίν ηνλ ξφιν ηνπ παξαηεξεηή λα παίμεη θάπνην άιιν πξφζσπν. Ο ξφινο ηεο ζπλα-

δέιθνπ-παξαηεξήηξηαο ήηαλ απηφο ηνπ παξαηεξεηή σο ζπκκεηέρνληνο (observer as 

participant). Οη καζεηέο-ηξηεο ηεο ηάμεο γλψξηδαλ ηνλ ξφιν ηεο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο ζηελ ηάμε. 

Παξαηεξνχζε απφ  ην πίζσ κέξνο ηεο αίζνπζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ κεησπηθψλ 

δηδαζθαιηψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ππφινηπσλ νκαδνζπλεξγαηηθψλ δηδαζθαιηψλ θηλνχληαλ 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Ζ παξαηήξεζε σο πξνο ην είδνο ηεο ήηαλ εκηδνκεκέλε, θαζψο είραλ δηα-

ζαθεληζηεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξαηήξεζεο ζηνηρεία ζηα νπνία φθεηιε λα εζηηάζεη ηελ παξα-

ηήξεζή ηεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ γίλνληαλ ζε κνξθή ζεκεηψζεσλ πεδίνπ παξάγν-

ληαο ιεθηηθά δεδνκέλα. Παξάιιεια, ερνγξαθνχζε ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα λα θαηαγξα-

θνχλ ζηνηρεία πνπ ίζσο δηέθεπγαλ ηεο πξνζνρήο ή δελ πξνιάβαηλε λα θαηαγξάςεη. Ζ ερνγξά-

θεζε ιεηηνχξγεζε σο βνήζεκα ηεο παξαηήξεζεο (Mason, 2011: 127), ην νπνίν ζα θξηλφηαλ η-

δηαίηεξα βνεζεηηθφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

 θνπφο ηεο παξαηήξεζεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ νη καζεηέο αλαθέξνπλ θαηά ηε δηάξ-

θεηα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ φηη νηθνδνκνχλ κηα αληίιεςε γηα 

ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκν-

πνηήζεθε ζπκπιεξσκαηηθά θαη επηθνπξηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηηο νκάδεο εζηίαζεο ψζηε 

λα επηβεβαησζεί φηη νη απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ νη καζεηέο κέζσ ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ φλησο νηθνδνκήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Δπίζεο, λα δηαπηζησζεί αλ 

νη καζεηέο θαίλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κέζα απφ ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχλ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. 
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5.3.3. Σριγωνοπούηςη 

 

 Εήηεκα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα θάζε έξεπλα είλαη ε εγθπξφηεηα (validity) θαη ε αμηνπηζηία 

(reliability). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα σο κειέηε πεξίπησζεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ αλή-

θεη ζην πεδίν ηνπ κεηθηνχ ζρεδηαζκνχ έξεπλαο κε ζηνηρεία πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο πξνζέγγη-

ζεο.  

 Χο πξνο ηελ αμηνπηζηία, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δε ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη ηε δπλαηφ-

ηεηα αλαπαξαγσγήο ζην ζχλνιφ ηεο φπσο κηα θαζαξά πνζνηηθή έξεπλα, παξαδείγκαηνο ράξε 

κηα κειέηε επηζθφπεζεο κε κεγάιν δείγκα. Γειαδή, δε ζα κπνξνχζαλ λα επαλαιεθζνχλ νη ίδηεο 

κέζνδνη ζην ίδην δείγκα ιακβάλνληαο παξφκνηα απνηειέζκαηα (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008: 202· Ησζεθίδεο, 2008: 274). Ζ επαλάιεςε, ιφγνπ ράξηλ, κηαο ζπδήηεζεο ζηελ ίδηα νκάδα 

εζηίαζεο ή κηαο παξαηήξεζεο ή κηαο αλνηθηήο εξψηεζεο ζην εξσηεκαηνιφγην, δελ ζα απνδψζεη 

πνηέ κε αμηνπηζηία ηηο ίδηεο αθξηβψο θαηαγξαθέο. Γη‟ απηφ ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα δελ κπν-

ξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζηαηηζηηθά. Οχηε ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα γεληθεπηνχλ θαζψο ηα εξσηεκαηνιφγηα ιεηηνχξγεζαλ ππνζηεξηθηηθά ζε κηα κε-

ιέηε πεξίπησζεο θαη φρη σο απηφλνκα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε κηα κειέηε επηζθφπε-

ζεο κε κεγάιν δείγκα.  

 Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αληαπνθξί-

λεηαη ζηα δεηήκαηα ζπγθξηζηκφηεηαο θαη κεηαθξαζηκφηεηαο (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008: 183). Γειαδή, νη ίδηνη νη αλαγλψζηεο θξίλνπλ θαηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα ηζρχνπλ ηα ί-

δηα ζπκπεξάζκαηα γηα κηα παξφκνηα πεξίπησζε, δειαδή γηα έλα ηκήκα ηεο Γ΄  Γπκλαζίνπ κε 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εγθπξφηεηα ζε κία έξεπλα εμαζθαιίδεηαη φηαλ «ηα εξεπλεηηθά ε-

ξσηήκαηα απαληψληαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ φγθν ησλ επξεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο αξρηθνχο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο» (Ησζεθίδεο, 2008: 274). Δπνκέλσο, εί-

λαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα γηα λα ζεσξείηαη έγθπξε κηα έξεπλα. ηε ζπγθε-

θξηκέλε έξεπλα ν «φγθνο ησλ επξεκάησλ» εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ρξήζε πνιιψλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ, αθνχ ε έξεπλα σο  κειέηε πεξίπησζεο δελ ιακβάλεη δεδνκέλα απφ κεγάιν δείγκα. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε έλα πνιπκεζνδνινγηθφ  ζρεδηαζκφ έξεπλαο (mixed method re-

search), φπσο ε παξνχζα έξεπλα, ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξηγσλη-

ζκφ κεζνδνινγηψλ, δεδνκέλσλ θαη νπηηθψλ. Ο ηξηγσληζκφο κεζνδνινγηψλ αλαθέξεηαη ζην ζπλ-
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δπαζκφ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Robson, 2010: 207). ην πξψην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο, ην εξσηεκαηνιφγην. 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζπλδπάζηεθαλ έλα εξγαιείν πνζνηηθήο (εξσηεκαηνιφγην) θαη 

δχν εξγαιεία πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο (νκάδα εζηίαζεο, παξαηήξεζε).  

 Ο ηξηγσληζκφο δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ κεζφδσλ ζπιιν-

γήο δεδνκέλσλ (Robson ,2010: 207). Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εξεπλεηηθά εξγαιεία: α) εξσηεκα-

ηνιφγην, β) νκάδεο εζηίαζεο γ) παξαηήξεζε. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην γηα λα δηαπηζησζεί ε άπνςε γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο πνπ 

επηθξαηεί ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο. ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζπλδπάδνληαη ηα ηξία εξεπ-

λεηηθά εξγαιεία. Σν εξσηεκαηνιφγην θαλεξψλεη ηελ άπνςε πνπ επηθξαηεί ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο 

κεηά ηελ εμάσξε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη νη νκάδεο εζηίαζεο εληνπίδνπλ βαζχηεξα θαη κε ζα-

θήλεηα ηηο απφςεηο πνπ ζρεκάηηζαλ νη καζεηέο κέζα απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ιφγν. Σα δχν ε-

ξεπλεηηθά εξγαιεία αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηή-

ζεθε θαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο  παξαηήξεζεο γηα λα δηαπηζησζεί αλ φλησο φζα αλέθεξαλ 

νη καζεηέο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ζηηο νκάδεο εζηίαζεο παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο. 

 Ο ηξηγσληζκφο νπηηθψλ αλαθέξεηαη ζηελ νπηηθή ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(Bryman 1992, ζην Robson, 2010: 443). Τπήξραλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ζηελ έξεπλα: α) Ζ 

νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κέζσ ησλ  νκάδσλ εζηίαζεο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

κε αξθεηέο αλνηθηέο εξσηήζεηο β) Ζ νπηηθή ηεο παξαηεξήηξηαο, ε νπνία παξαθνινχζεζε ην ζχ-

λνιν ησλ έμη δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θξαηψληαο ζεκεηψζεηο πεδίνπ, γ) θαη ε νπηηθή ηεο  θχξη-

αο εξεπλήηξηαο ε νπνία δηεμήγαγε ην ζχλνιν ηεο έξεπλαο θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο νκάδεο εζηίαζεο έγηλε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ παξαηεξήηξηα ψζηε θαη ε νπηηθή ηεο εξεπλήηξηαο λα αληηζηαζκηζηεί θαη ε επηινγή ησλ 

καζεηψλ λα γίλεη δίρσο θάπνηα πξνθαηάιεςε. 
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5.3.4.  Περιοριςμού ϋρευνασ 

 

 Οη πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έ-

ξεπλαο θαη ηα  εξεπλεηηθά δεδνκέλα.  

 Αξρηθά, ε έξεπλα απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο πνπ δηεξεπλά ηελ αλάπηπμε κηαο α-

ληίιεςεο ζην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Πηζαλφλ, αλ ε 

έξεπλα θξαηνχζε κία ζρνιηθή ρξφληα νη καζεηέο λα εμέθξαδαλ κηα πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηε-

κέλε αληίιεςε. Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ηα απνηειέζκαηα βα-

ζίδνληαη ζηελ αληίιεςε πνπ δηακφξθσζαλ νη καζεηέο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Δπίζεο, νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έμη κνλφσξα ιφγσ δπζθνιίαο 

ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη φρη ζε ηξία δηδαθηηθά δίσξα φπσο είρε ζρεδηαζηεί. Δπνκέλσο, 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ε κία ζπκπιήξσλε ηελ άιιε θαη ζα είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ζηνπο καζεηέο αλ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε έλα δίσξν δηαζπάζηεθαλ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε, ε 

ζπγγξαθή θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ε παξνπζίαζή ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Πηζα-

λφλ, κηα ηέηνηα ελέξγεηα λα επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 Αθφκε, φζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηφζν ζηα εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη 

ζηελ νκάδα εζηίαζεο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ππφθεηληαη ζηε κεξνιεςία ηεο απφθξηζεο (Rob-

son, φ.π.: 281). Μεξνιεςία ηεο απφθξηζεο ζην εξσηεκαηνιφγην ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ελδέρε-

ηαη λα κελ θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή θαη λα κελ απαληήζνπλ 

θαζφινπ ζε θάπνηεο απφ απηέο. Γηα λα απνθεπρζνχλ νη παξαπάλσ θίλδπλνη θαηά ηε ζπκπιήξσ-

ζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ βξηζθφηαλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ε εξεπλήηξηα θαη έδηλε ζηνπο 

καζεηέο δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο. ηελ νκάδα εζηίαζεο κεξνιεςία ηεο απφθξηζεο κπνξεί λα 

ζπκβεί θαζψο νη καζεηέο ελδέρεηαη λα κελ απαληήζνπλ απζφξκεηα θαη εηιηθξηλά ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπ εξεπλεηή, φπσο ζα απαληνχζαλ ζε έλαλ ζπλνκήιηθφ ηνπο. Δλδηαθέξνληαη ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ λα κελ αιινηψζνπλ ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηεο θνξέο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπγθξαηεκέλνη απφ ην αλακελφκελν. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη παξαπάλσ θίλδπλνη ε εξεπλήηξηα 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο νκάδαο εζηίαζεο πεξηέγξαςε ζηνπο καζεηέο ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ηνπο, 

έλαο απφ ηνπο νπνίνπο εζηίαδε ζην φηη νη καζεηέο ζα ζέιακε λα απαληνχλ κε βάζε ηε δηθή ηνπο 

εκπεηξία απφ ηε δηδαζθαιία θαη φρη κε βάζε φια φζα ζα αλακέλακε λα αθνχζνπκε. 

 ηελ παξαηήξεζε, γηα λα απνθεπρζεί ε κεξνιεςία ηνπ εξεπλεηή ν νπνίνο δηεμάγεη ηελ 

έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε αλεμάξηεηνο παξαηεξεηήο ν νπνίνο θαηέγξαθε ζεκεηψζεηο πεδίνπ. 
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Γηα λα απνθεπρζνχλ  επηδξάζεηο ηνπ παξαηεξεηή ζηα δεδνκέλα, φπσο επηιεθηηθή πξνζνρή θαη 

επηιεθηηθή κλήκε (Robson, φ.π.: 385) νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ερνγξαθήζεθαλ θαη νη ερν-

γξαθήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηθνπξηθά απφ ηελ εξεπλήηξηα θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο παξαηήξεζεο. 
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5.4. Εύδοσ ανϊλυςησ και διαδικαςύα ανϊλυςησ των δεδομϋνων 
 

5.4.1. Διαδικαςύα ανϊλυςησ και ερμηνεύασ ποςοτικών δεδομϋνων 

των ερωτηματολογύων 
 

 Σα δχν εξσηεκαηνιφγηα, ην έλα γηα ηελ απάληεζε ζην α‟ εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ην 

δεχηεξν γηα ηελ απάληεζε καδί κε δχν αθφκε εξεπλεηηθά εξγαιεία ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ ε-

ξψηεκα παξήγαγαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ 

ηηο απαληήζεηο ζηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο αλνη-

θηέο εξσηήζεηο. Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηα-

ηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηε-

ρνκέλνπ. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο έρεη ηε κνξθή πνζνηηθνπνίεζεο 

πνηνηηθνχ πιηθνχ (αξαθίδνπ, 2011: 118). Σα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απα-

ληήζεηο ησλ καζεηψλ θαηαηάρηεθαλ ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο επαγσγηθά κε κνλάδα αλάιπζεο 

ζε άιιεο εξσηήζεηο ηε ιέμε θαη ζε άιιεο ηε θξάζε ησλ καζεηψλ (Κπξηαδή, 2011: 287-288). 

Απηή ε δηαδηθαζία κεηέηξεςε ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηππνπνηεκέ-

λσλ απαληήζεσλ πνπ επέηξεςαλ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζην SPSS (Robson, 2010: 305). Οη θα-

ηεγνξίεο αλάιπζεο είλαη «θαζνιηθέο» θαη «ακνηβαία απνθιεηφκελεο» δειαδή εληάζζνπλ ην ζχ-

λνιν ησλ δεδνκέλσλ κε κνλαδηθφ ηξφπν (Robson, 2010: 421). 

 

5.4.2. Διαδικαςύα ανϊλυςησ  και ερμηνεύασ ποιοτικών δεδομϋ-

νων από την παρατόρηςη και την ομϊδα εςτύαςησ.  
 

 Γηα ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ νκάδα εζηίαζεο 

αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ δηαδηθαζία. πσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Ησζεθίδεο (2008: 173), πξνε-

γείηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζηα δεδνκέλα κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη 

ηεο εξκελείαο ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή απφ ηνλ εξεπλεηή 

ησλ δεδνκέλσλ εθείλσλ πνπ θξίλνληαη σο ηα πιένλ θαηάιιεια θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πξνθεηκέλνπ 
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λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ππήξραλ ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο 

αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κέζσ ηεο εμέιημήο ηεο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

νκάδα εζηίαζεο εθαξκφζηεθε ζπλδπαζκφο κεζφδσλ αλάιπζεο. Κχξηα κέζνδνο αλάιπζεο απν-

ηέιεζε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis). Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα πάξεη 

κηα πεξηζζφηεξν πνζνηηθή ή πεξηζζφηεξν πνηνηηθή κνξθή.  Ζ πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο ζηνηρείνπ, ηηο ηδέεο πνπ επαλέξρνληαη, ελψ ζηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε, ζεκαζία έρεη ε έλλνηα ηνπ αμηνπξφζεθηνπ ή ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ πξνθχ-

πηεη απφ ηελ χπαξμε ηνπ «λένπ», ηνπ «ελδηαθέξνληνο», ηεο «αμίαο» ελφο ζέκαηνο, θξηηήξηα φ-

κσο πνπ παξακέλνπλ ππνθεηκεληθά. ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ε δεκηνπξγία ησλ θαηεγνξηψλ είλαη 

πην νπζηψδεο απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο, γηαηί ν εξεπλεηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηαηή-

ξεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ (Πάιια, 1992: 47-48). Γη‟ απηφ θαη ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε, πνπ 

απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν κηαο ζεσξίαο, νη αξρηθέο θαηεγνξίεο δε κεηαβάιινληαη, ελψ ζηελ πνηνηη-

θή αλάιπζε ηα δεδνκέλα αληηπαξαβάιινληαη  κε αξρηθέο δνθηκαζηηθέο θαηεγνξίεο θαη αλαιφγσο 

ην πφζν θαηάιιειεο απνδεηθλχνληαη, ηξνπνπνηνχληαη ή νξηζηηθνπνηνχληαη. Δπνκέλσο, ε ηειηθή 

κνξθή ησλ θαηεγνξηψλ αλάιπζεο είλαη έλαο ζπλερήο δηάινγνο κεηαμχ ζεσξίαο θαη δεδνκέλσλ 

(Κπξηαδή, 2011: 290).  

 Οη δχν ηχπνη αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ δελ απνθιείνπλ ν έλαο ηνλ άιιν αιιά αιιεινζπ-

κπιεξψλνληαη. Ζ ζρέζε ηνπο είλαη θπθιηθή, θαζψο θαζεκηά απφ ηηο δχν πξνζεγγίζεηο παξέρεη 

ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ άιιε πξνζέγγηζε θαη ηελ βνεζά λα εμειηρζεί. Παξαδείγκαηνο ράξε,  ε 

πνηνηηθή αλάιπζε παξέρεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ηηο αλαγθαίεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ ζηελ πνζν-

ηηθή αλάιπζε. Αλάινγα ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ 

ζε πνζνηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ζε κηα έξεπλα φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζην ζχλνιν ησλ απφςεσλ ή 

ζε κηα κφλν άπνςε, είλαη δπλαηφλ, φζν θη αλ δίλνπλ ηελ εληχπσζε ηνπ ανξίζηνπ θαη κε κεηξή-

ζηκνπ, λα παξαπέκπνπλ ζε πνζνηηθέο πξαθηηθέο (Πάιια, φ.π.: 47). 

  πλήζσο ην ίδην ην ζέκα θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη απηά πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ 

επηινγή ηνπ ηχπνπ αλάιπζεο (Πάιια, φ.π.: 48). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε αλάιπζε πεξηερν-

κέλνπ ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ζεκεηψζεηο παξαηήξεζεο (observation notes) θαη ηελ 

νκάδα εζηίαζεο είρε έλαλ πην πνηνηηθφ ραξαθηήξα θαζψο ζηφρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ φρη 
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ε αλεχξεζε θάπνηαο ζπρλφηεηαο αιιά ε απνηχπσζε αληηιήςεσλ πνπ θαλεξψλνπλ ηε ζηαδηαθή 

νηθνδφκεζε αληίιεςεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο καζεηέο κέζσ ηεο εμέιη-

μήο ηεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. 

 Δπνκέλσο, ζπγθξνηήζεθαλ δχν ζπζηήκαηα θαηεγνξηψλ αλάιπζεο, έλα ζχζηεκα γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζεο θαη έλα ζχζηεκα γηα ηα δεδνκέλα ηεο νκάδαο εζηίαζεο, πνπ βαζίδν-

ληαη ζε πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δχν ζπζηήκαηα θαηεγνξηψλ βαζίζηεθαλ ζην 

επαγσγηθφ ζχζηεκα θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξεη ν Μπνλίδεο (2013: 478). Σν ζχζηεκα αλάιπζεο 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο. Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκά-

ησλ ζπγθξνηείηαη έλα «παξαγσγηθφ» ζχζηεκα βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ή αμφλσλ αλάιπζεο κε ηνπο 

νπνίνπο πξνζεγγίδεηαη ην εξεπλψκελν πιηθφ. Έπεηηα, κε αθεηεξία ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ή 

ηνπο άμνλεο αλάιπζεο, κειεηήζεθε πξνζεθηηθά ην θείκελν θάζε πεξίπησζεο (ζεκεηψζεηο πεδί-

νπ, θείκελν απνκαγλεηνθσλεκέλεο νκάδαο εζηίαζεο) θαη ππνγξακκίζηεθαλ ζε απηφ φιεο νη δε-

ιψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηνπο άμνλεο αλάιπζεο ηνπ, δίλνληαο πα-

ξάιιεια ζχληνκν ηίηιν ζηελ θαζεκηά απφ απηέο. Με βάζε απηνχο ηνπο ηίηινπο δηακνξθψζεθαλ 

νη πξψηεο επαγσγηθέο θαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ησλ 

φκνησλ θαηεγνξηψλ, νκαδνπνίεζεο ησλ θαηεγνξηψλ κε ζπλαθέο πεξηερφκελν θαη έληαμή ηνπο σο 

ππνθαηεγνξηψλ ζε κηα βαζηθή θαηεγνξία. ιε απηή ε δηαδηθαζία είρε σο απνηέιεζκα λα ζπ-

γθξνηεζεί ην νξηζηηθφ «επαγσγηθφ» ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ ηεο αλάιπζεο 

(Μπνλίδεο 2013: 478). Οη άμνλεο αλάιπζεο θαη νη θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο αλάιπζεο α-

λαθέξνληαη ζην επφκελν θεθάιαην (βι. 6.2.2. θαη 6.2.3.).  

 Οη θαηεγνξίεο θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα αλάιπζεο είραλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) 

ήηαλ θαζνιηθέο, δειαδή θάζε απφζπαζκα ιφγνπ ηνπ θεηκέλνπ κπνξνχζε λα θαηεγνξηνπνηεζεί, 

αθνχ αθφκε θαη γη‟ απηά πνπ δελ εληάζζνληαλ ζε κηα εληαία θαηεγνξία, δεκηνπξγήζεθε κία θα-

ηεγνξία απνξξηκκάησλ, γηα λα ελζσκαησζνχλ πρ. ζηελ νκάδα εζηίαζεο αλαθέξζεθαλ νη καζε-

ηέο αξθεηέο θνξέο ζην πφζν πνιχ ηνπο άξεζε ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο πνπ παξνπζηάζηεθε ην 

δηθαληθφ ιεμηιφγην. Σν ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν πεγάδεη εκκέζσο απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

θαη θαηεγνξηνπνηήζεθε μερσξηζηά, β) ήηαλ ακνηβαία απνθιεηφκελεο, δειαδή θάζε απφζπαζκα 

ιφγνπ κπνξνχζε λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε κία κφλν θαηεγνξία (Robson, 2010: 421).  

 Γηα λα απνδψζνπκε λφεκα ζηα δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θη άιινη κέζνδνη αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ (Ησζεθίδεο, 2008: 

176-179).  



Γηνπξκεηάθε Διεπζεξία, 2018 

 
80 

α) Ζ ηππνινγηθή αλάιπζε (typology), ε νπνία αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο νθείινπλ λα είλαη εμαληιεηηθέο ηνπ ζέκαηνο ζην νπνίν α-

λαθέξνληαη γηα λα κελ ππάξρνπλ επηθαιχςεηο. Δπίζεο, θαηά ηελ ηππνινγηθή αλάιπζε είλαη ζε-

καληηθφ λα επηδηψθεηαη ν ζπζρεηηζκφο θαη νη ζπλδέζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ 

ηνπο. 

β) Ζ εξκελεπηηθή αλάιπζε (hermeneutical analysis), ε νπνία έρεη σο βαζηθφ ηεο ζηφρν ηελ αλά-

δεημε λνήκαηνο πνπ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο απνδίδνπλ ζην ππφ κειέηε θαηλφκελν. θνπφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηνλ εξεπλεηή ηνπ λνήκαηνο πνπ παξάγνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο εληαγκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην, θαζψο ην πιαί-

ζην απηφ δηακνξθψλεη ηα βηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπνκέλσο, ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ππνθεηκεληθψλ λνεκάησλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (Ησζεθίδεο, 2008: 178-179). 

 Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ θπξηνιεθηηθή, εξκελεπηηθή θαη αλαζηνρα-

ζηηθή αλάιπζε ηεο Mason (2011: 140).  Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα άληιεζε ζηνηρεία ζε κεγαιχηε-

ξν βαζκφ απφ ηελ θπξηνιεθηηθή θαη εξκελεπηηθή αλάγλσζε. ηελ θπξηνιεθηηθή αλάγλσζε ν ε-

ξεπλεηήο αληρλεχεη ην εθθξαζκέλν λφεκα ησλ δεδνκέλσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ θπξηνιεθηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο κνξθήο, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δνκήο, ηνπ ζηπι θαη νχησ θαζεμήο. Ζ εξκελεπηη-

θή αλάγλσζε, είλαη κηα «αλάγλσζε κέζα θαη πίζσ ή πέξα απφ ηα δεδνκέλα απηά θαζεαπηά, είηε 

πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθά θείκελα είηε γηα νπηηθέο παξαζηάζεηο ή γηα νηηδήπνηε άιιν». Έηζη, ν ε-

ξεπλεηήο πξνζπαζεί λα αληηιεθζεί θαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ηε ζεκαζία ησλ δε-

δνκέλσλ ηνπ, δειαδή λα αληρλεχζεη «ηα ππνλννχκελα πξφηππα ή ηνπο θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο 

ιεηηνπξγεί ν εξσηψκελνο, ηα είδε ηνπ ζεκαηηθνχ ιφγνπ πνπ ηνλ επεξεάδνπλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπγθξνηνχληαη απηά ηα είδε ιφγνπ, ηελ χπαξμε κεραληζκψλ αηηηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο πξάμεο». Ο εξεπλεηήο, αθφκε,  κπνξεί λα εζηηάζεη ζε εξκελείεο, αληηιήςεηο ή αλα-

θνξέο «πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην πψο ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αληηιακβάλνληαη λνεκαηηθά ηα θνη-

λσληθά θαηλφκελα» (Mason, φ.π.: 197-198). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

 

6.1.  Αποτελϋςματα ςτο α΄  ερευνητικό ερώτημα 

  

 ην α΄ εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλνχκε ηηο αληηιήςεηο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ νη  καζε-

ηέο γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο. Γηα ηελ απάληεζε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Αξρηθά, νη πξψηεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο (1-4), φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην ηεο 

κεζνδνινγίαο (βι. 5.3.2.1.), απνηεινχλ πην γεληθέο εξσηήζεηο ψζηε νη καζεηέο λα αηζζαλζνχλ 

πην άλεηα θαη ίζσο λα αλαθέξζνπλ απζφξκεηα ζε ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα. ηελ πξψηε εξψηεζε νη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε γλψζε ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ. Οη καζεηέο εμέθξαζαλ κηα ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ηε ζπνπ-

δαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο θαζψο 17 ζηνπο 21 καζεηέο (81%)  ζεψξεζαλ απφ αξθεηά σο πάξα πν-

ιχ ζεκαληηθφ ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,  8 καζεηέο  ( 38,1 %) α-

πάληεζαλ «αξθεηά», 6 καζεηέο (28,6%) απάληεζαλ «πνιχ» θαη 3 καζεηέο (14,3%) απάληεζαλ 

«πάξα πνιχ». Μφιηο 4 καζεηέο (19%) απάληεζαλ «ιίγν», ελψ θαλείο καζεηήο δελ απάληεζε 

πσο ην κάζεκα δελ έρεη θακία ζεκαζία γη‟ απηφλ.  

 ηε ζπλέρεηα ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα δηαπηζησζνχλ νη ιφγνη πνπ νη καζεηέο ζεσξνχλ 

φηη ην κάζεκα είλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηνχο. Οη ιφγνη πνπ αλέθεξαλ νη καζεηέο απνηππψλνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζηελ πξψηε ζηήιε. ηε δεχηεξε ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ  θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε, ε ζπρλφηεηα επί ηνηο εθαηφ. Με ηνλ ίδην ηφπν 

παξνπζηάδνληαη φινη νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Ζ εξψηεζε απηή είλαη κία αλνηθηή εξψηεζε 

πνπ κε ηελ πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζπλνςίζηεθαλ σο εμήο: 
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Πίλαθαο 2: εκαζία γλώζεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο  

Σημαζία γνώζηρ ηηρ απσαίαρ 

ελληνικήρ 
f f % 

γιψζζα πξνγφλσλ/ξίδεο 14 53.8% 

θαιχηεξε θαηαλφεζε 

 λέαο ειιεληθήο 
6 23.1% 

κφξθσζε/θαιιηέξγεηα 3 11.5% 

βνεζά ζε θάπνηα επαγγέικαηα 2 7.7% 

θακία ρξεζηκφηεηα 1 3.8% 

 

 Ζ θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ είλαη φηη ε ει-

ιεληθή είλαη ε «γιψζζα ησλ πξνγφλσλ», 14 καζεηέο ( 53,8%). Ζ αληίιεςε απηή εκθαλίδεηαη σο 

θπξίαξρε θαη απφ ηελ απφ ηελ έξεπλα ηεο Ρίδνπ (2011) πνπ θη εθεί ηα θίλεηξα εζληζκνχ θαη ε-

ζληθνχ ρξένπο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ είλαη ηα επηθξαηέζηεξα. Μπνξνχκε 

φκσο λα ζπκπεξάλνπκε πσο απηή ε αληίιεςε ππνδειψλεη πσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αληη-

ιακβάλνληαη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο είλαη νη 

εμήο: «Γηα λα γλσξίζνπκε ηηο ξίδεο καο», «Πηζηεχσ φηη ηα αξραία ειιεληθά δελ ρξεζηκεχνπλ ζηε 

δσή καο αξγφηεξα αιιά πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηε γιψζζα ησλ παιηψλ Διιήλσλ» , έλαο άιινο κα-

ζεηήο είπε «Δπεηδή εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ θαη γλσξίδνπκε ηε γιψζζα ησλ 

πξνγφλσλ καο, πξντφλ ηεο νπνίαο είλαη θαη ε λέα ειιεληθή γιψζζα». ηε ζπλέρεηα 6 καζεηέο 

(23,1%) ππνζηήξημαλ ηελ αληίιεςε πσο ε γλψζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο  απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο λέαο ειιεληθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο απφςεηο δχν καζε-

ηψλ: «Γηαηί κέζα απφ ηα αξραία ειιεληθά θαηαλνείο θαιχηεξα ηα λέα ειιεληθά, καζαίλεηο έλα κέ-

ξνο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη δηαηεξείηαη έηζη ν πνιηηηζκφο». Δληχπσζε πξνθάιεζε ε απάληεζε 

ελφο καζεηή πνπ ζεψξεζε ηα αξραία ειιεληθά σο κεηξηθή γιψζζα: «Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζε-

καληηθφ δηφηη είλαη ε κεηξηθή καο γιψζζα θαη επεηδή ηε καζαίλνπλ θαη άιινη άλζξσπνη ζε μελφ-

γισζζα παλεπηζηήκηα».  ηελ έξεπλα ηεο Πνηκελίδνπ (2011) ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κα-

ζεηψλ ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε γλψζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ππνζηεξίδεη ηε γλψζε ησλ 

λέσλ ειιεληθψλ. Ζ αξραία ειιεληθή κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ θαηάθηεζε απηή σο έλα ζεκείν, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (2011: 37) «ε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο 
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κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ιφγηνπ ρξεζηηθνχ επηπέδνπ ηεο λέαο ειιεληθήο» θαζψο 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε θαη ηα πνξίζκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο ε ε-

παθή κε ηε λενειιεληθή γξακκαηεία θαη φρη κε ηελ αξραία γξακκαηεία ζπκβάιιεη βειηίσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ ηεο λέαο ειιεληθήο (Καθξηδήο, 1994: 53). κσο, ζα κπνξνχζε λα αηηηνιν-

γεζεί ε άπνςε ησλ καζεηψλ, αθνχ παξφκνηα αληίιεςε θαίλεηαη λα έρνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ δηδάζθνπλ αξραία ειιεληθά. ηελ έξεπλα ηεο Πξαγθαζηήο (2015) θαη ηνπ Κειπαλίδε (2009) 

ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξσηήζεθαλ ππνζηεξίδεη πσο ε γλψζε ηεο λέαο ειιεληθήο 

εμαξηάηαη απφ ηε γλψζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο.  

  Έπεηηα, αθνινπζεί ε αληίιεςε πσο ε γλψζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απνηειεί ζηνηρείν 

κφξθσζεο θαη θαιιηέξγεηαο γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ αληίιεςε απηή ππνζηήξημαλ 3 καζεηέο 

(11,5%). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: «Βνεζνχλ ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα», έλα άιινο καζεηήο 

απάληεζε φηη «Πξέπεη λα έρνπκε γεληθέο γλψζεηο θαη λα είκαζηε κνξθσκέλνη». ηελ έξεπλα ηεο 

Πνηκελίδνπ (2011) ε άπνςε απηή εθθξάδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, 

αληαλαθιάηαη θαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 2003 θαζψο ν θχξηνο ζθνπφο  ηνπ καζήκαηνο 

πξνβάιιεηαη σο  «κνξθσηηθφο-αλζξσπηζηηθφο θαη αξραηνγλσζηηθφο θαη ζπληειείηαη κε ηε βαζχηε-

ξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, κέζα απφ ηελ παξάιιειε κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γιψζζαο» (Πξφγξακκα πνπδψλ, 2003: 78).  Έλαο κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ αλέθεξε πσο βνεζά 

ζε θάπνηα επαγγέικαηα, 2 καζεηέο (7,7%). Έλαο καζεηήο απάληεζε φηη  δελ έρεη θακηά ρξεζη-

κφηεηα θαζψο «δελ είλαη θαζνκηινπκέλε γιψζζα πιένλ». 

 Έπεηηα, νη καζεηέο ξσηήζεθαλ γηα ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο. Κακία δπζθν-

ιία αλέθεξαλ κφιηο 3 καζεηέο (14,3%), ιίγε δπζθνιία αλέθεξαλ 3 καζεηέο (14,3%), ελψ αξθεηή 

( 11 καζεηέο, 52,4%) θαη πνιιή  δπζθνιία (4 καζεηέο, 19%) αλέθεξαλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο. 

Αθνινχζεζε κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ κε κηα αλνηρηή εξψηεζε.  Οη 

καζεηέο απάληεζαλ σο εμήο: 

Πίλαθαο 3: Γπζθνιίεο ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ  

Δςζκολίερ ηος μαθήμαηορ 

ηυν απσαίυν ελληνικών 
f f % 

Γξακκαηηθή 10 41.7% 

Σίπνηα 5 20.8% 

εκαζηνινγία/Λεμηιφγην 3 12.5% 
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Σνληζκφο 2 8.3% 

χληαμε 2 8.3% 

πλνιηθά ε γισζζηθή κνξθή 

ηεο  αξραίαο ειιεληθήο 
2 8.3% 

  

 Παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 10 καζεηέο (41.7%), ζπλαληνχλ δπζθνιίεο 

ζηε Γξακκαηηθή. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Πνηκελίδνπ (2011), 

πνπ νη καζεηέο αλέθεξαλ πσο δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηε Γξακκαηηθή. Έλαο καζεηήο απά-

ληεζε «Όηη έρεη πεξίεξγεο θαηαιήμεηο πνπ ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα απνζηήζηζε». Ζ απάληεζε 

απηή ήηαλ αλακελφκελε θαζψο ε Γξακκαηηθή δηαθέξεη αξθεηά ζηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο (Σζη-

ηζηξίδεο, 2005: 90).  Αθνινπζεί ε απάληεζε «ηίπνηα», 5 καζεηέο (20.8%) θαίλεηαη πσο δελ α-

ληηκεησπίδνπλ θακία δπζθνιία ζην κάζεκα. Σν πνζνζηφ απηφ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο 

είλαη κηθξφ θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα αληηζηνηρεί ζηνπο άξηζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. Έλαο κα-

ζεηήο πνπ αλήθεη ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία απάληεζε: «Γε κε δπζθνιεχεη θάηη ζπγθεθξηκέλα πη-

ζηεχσ πσο ε ιχζε είλαη πεξηζζφηεξν δηάβαζκα». ηε ζπλέρεηα 3 καζεηέο (12,5%) απάληεζαλ 

πσο ηνπο δπζθνιεχεη ην ιεμηιφγην θαη νη ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ.  Έλαο καζεηήο απάληεζε: «Οη 

δπζλφεηεο ιέμεηο». Αθνινπζνχλ ν ηνληζκφο θαη ε ζχληαμε κε δχν καζεηέο (8.3%) ε θάζε απά-

ληεζε. Σέινο, 2 καζεηέο (8,3%) απάληεζαλ πσο ηνπο δπζθνιεχεη ην ζχλνιν ηνπ καζήκαηνο. Δλ-

δεηθηηθέο απαληήζεηο είλαη νη εμήο: «Γελ είλαη εχθνιν λα θαηαλνήζεηο κηα γιψζζα πνπ δελ είλαη 

αθξηβψο ίδηα κε απηή πνπ κηιάο». Έλαο καζεηήο απάληεζε «ε πνιππινθφηεηα». Φαίλεηαη λα θα-

ηαλνεί ηελ αλαιπηηθφηεηα ηεο Νέαο ειιεληθήο θαη ηε ζπλζεηφηεηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο (Υξη-

ζηίδεο, 2005). 

 Μεηά ηηο γεληθέο εξσηήζεηο ην εξσηεκαηνιφγην εζηίαζε ζην ιεμηιφγην ηεο αξραίαο ειιε-

ληθήο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο θαηαλννχλ ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηε λέα ειιεληθή. Αξρηθά, ζε 

ζχλδεζε κε ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, ξσηήζεθε ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ. Οη πεξηζ-

ζφηεξνη καζεηέο (15 καζεηέο, 71.4%) απάληεζαλ πσο δπζθνιεχνληαη «αξθεηά» (7 καζεηέο, 

33.3%) ή «πνιχ» θαηά ηελ εθκάζεζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ ιεμηινγίνπ.  Δλψ  φηη δπζθνιεχνληαη 

«ιίγν» απάληεζαλ 4 καζεηέο (19.0%) θαη κφιηο 2 καζεηέο ( 9.5%) απάληεζαλ «θαζφινπ». Απ-

ηέο νη απαληήζεηο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε  πνπ κφιηο 3 καζεηέο α-

λέθεξαλ φηη δπζθνιεχνληαη ζην ιεμηιφγην θαη άιινη 2 καζεηέο φηη δπζθνιεχνληαη γεληθά ζην 

κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ.  Απηή ε δηαθνξά κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη 
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πηζαλφλ νη δπζθνιίεο ζηε γξακκαηηθή, ηνλ ηνληζκφ θαη ηε ζχληαμε λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο 

ζε θάπνηνπο καζεηέο απφ ηηο δπζθνιίεο ζην ιεμηιφγην. Οη δπζθνιίεο απηέο επηβεβαηψλνληαη θαη 

απφ ηηο έξεπλεο (Κνμπξάθε, 2000· Πνηκελίδνπ, 2011).  Tν αξραηνειιεληθφ ιεμηιφγην, φπσο ήδε 

έρνπκε αλαθέξεη, ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ λέα ειιεληθή ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ην-

κείο ηεο γιψζζαο (Μπακπηληψηεο, 2002: 13-16). 

 Έπεηηα, ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ λα δηεπθξηληζηνχλ ηα ζεκεία πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο κα-

ζεηέο ζην ιεμηιφγην. Γη‟ απηφ ην ιφγν εληάρηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην κία αλνηθηή εξψηεζε. Οη 

καζεηέο απάληεζαλ σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 4: εκεία δπζθνιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ  

εκεία δπζθνιίαο ηνπ ιεμη-

ινγίνπ 
f f % 

εκαζηνινγία/Μνξθνινγία 14 66.7% 

Οξζνγξαθία/ηφλνη 3 14.3% 

Άιιν 3 14.3% 

Σίπνηα 1 4.8% 

 

 Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζαθέο φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αλέθεξαλ 

πσο δπζθνιεχνληαη ζηε ζεκαζηνινγία/ κνξθνινγία, 14 καζεηέο (66,7%), 3 καζεηέο ( 14,3%) 

ζηνλ ηνληζκφ θαη ηελ νξζνγξαθία, 3 καζεηέο (14,3%) αλέθεξαλ άιιν θαη έλαο καζεηήο αλέθεξε 

φηη δελ ηνλ δπζθνιεχεη ηίπνηα. Ζ δπζθνιία ζηε ζεκαζία θαη ζηε κνξθή ησλ ιέμεσλ νθείιεηαη 

ζηε γισζζηθή αιιαγή πνπ πθίζηαηαη ε γιψζζα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη ήηαλ αλακελφκελν 

απηφ ην ζεκείν λα δπζθνιεχεη αξθεηά ηνπο καζεηέο. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο φζνλ αθνξά ηε 

ζεκαζηνινγία/κνξθνινγία είλαη νη εμήο: «(ην ιεμηιφγην) είλαη πεξίεξγν», «Ζ δηαθνξά ζηνλ ηξφπν 

ζρεκαηηζκνχ ησλ αξραίσλ ιέμεσλ ζε ζρέζε κε ηηο λέεο», «Με δπζθνιεχεη γηαηί νη πεξηζζφηεξεο 

ιέμεηο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηε γιψζζα πνπ κηιάκε ηψξα», «επεηδή ηα αξραία είλαη ζαλ θαη-

λνχξγηα γιψζζα γηα κέλα, ην ιεμηιφγην είλαη δχζθνιν. αλ λα καζαίλσ κηα μέλε γιψζζα», ελψ 

έλαο άιινο καζεηήο απαληά «Γε κε δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα, γηαηί νη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ζπλδένληαη 

κε λενειιεληθέο» Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ελλννχλ νη καζεηέο ηε δπζθνιία ζηελ ζεκαζία θαη 
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ηε κνξθή ησλ ιέμεσλ δηαθξίλακε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα ζεκεία πνπ δπζθνιεχνληαη ζηε ζε-

καζηνινγία/ κνξθνινγία σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 5 : Γπζθνιίεο ζηε ζεκαζηνινγία/κνξθνινγία  

εκεία δπζθνιίαο ζηε ζε-

καζηνινγία/ κνξθνινγία 
f f % 

Οη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο άγλσ-

ζηεο 
7 50.0% 

Οξηζκέλεο ιέμεηο άγλσζηεο 5 35.7% 

Σειείσο άγλσζηεο 2 14.3% 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 7 καζεηέο (50%), αλέθεξαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ησλ 

θεηκέλσλ είλαη άγλσζηεο γη‟ απηνχο,. Αθνινπζνχλ 5 καζεηέο (35,7%) πνπ αλαθέξνπλ πσο νξη-

ζκέλεο ιέμεηο ηνπο θαίλνληαη άγλσζηεο θαη 2 καζεηέο (14,3%) αλέθεξαλ πσο νη ιέμεηο ησλ αξ-

ραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ είλαη ηειείσο άγλσζηεο. Οη καζεηέο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο παξνπζηά-

δνπλ ην θαηλφκελν ηεο γισζζηθήο αιιαγήο αιιά δελ γίλεηαη ζαθέο θαηά πφζν ην ζπλεηδεηνπνη-

νχλ. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη αξθεηνί καζεηέο ζεσξνχλ ην ιεμηιφγην είηε δπζπξφζηην (πεξηζζφηε-

ξεο ιέμεηο άγλσζηεο) ή ηειείσο άγλσζην ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ. Ζ 

δηδαζθαιία ζα ηνλίδεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε λέα ειιεληθή (Βαξκάδεο, 2008: 62).  Ζ δηαδηθαζία 

απηή είλαη απαξαίηεηε γηαηί ηφηε θαη ηα θείκελα απφ δπζπξφζηηα ζα γίλνπλ πην πξνζηηά ζηνπο 

καζεηέο. 

 Έπεηηα, ξσηήζεθαλ νη καζεηέο αλ ζεσξνχλ φηη ην ιεμηιφγην ησλ αξραίσλ κε ησλ λέσλ 

ειιεληθψλ ζπλδέεηαη. Παξφιν πνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε κηα κεγάιε κεξίδα 

καζεηψλ ζεσξεί  πσο ζην ιεμηιφγην ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ νη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο είλαη άγλσ-

ζηεο ή ηειείσο άγλσζηεο, ζηελ εξψηεζε απηή δελ ππάξρεη θαλείο καζεηήο πνπ λα ππνζηεξίδεη 

πσο δελ ππάξρεη θακηά ζχλδεζε ζην ιεμηιφγην αξραίσλ θαη λέσλ ειιεληθψλ, ππήξμε φκσο έλαο 

καζεηήο πνπ δελ απάληεζε θαζφινπ, κφιηο 5 καζεηέο (23,8%) αλέθεξαλ πσο ππάξρεη  κηθξή 

ζχλδεζε , ελψ 16 καζεηέο (76.1%) αλαθέξνπλ πσο ζπλδένληαη νη δχν γισζζηθέο κνξθέο σο 

πξνο ην ιεμηιφγην είηε «αξθεηά», 5 καζεηέο (23,8%) είηε «πνιχ», 4 καζεηέο (19.0%) είηε «πάξα 

πνιχ», 7 καζεηέο (33,3%). 
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 ηε ζπλέρεηα επηδηψμακε λα δηαπηζηψζνπκε πσο θαηαλννχλ νη καζεηέο απηή ηε ζχλδεζε.  

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

Πίλαθαο 6 : Σξόπνο ζύλδεζεο αξραία θαη λέαο ειιεληθήο ζε  ιεμηινγηθό επίπεδν  

Σξόπνο ζύλδεζεο αξραία θαη 

λέαο ειιεληθήο  ζην ιεμηιό-

γην 

f f % 

Κνηλέο ξίδεο/νκφξξηδα 10 47.6% 

Ίδηα ζεκαζία/ίδηα κνξθή 4 19.0% 

Έιιεηςε αηηηνιφγεζεο ηξφπνπ 

ζχλδεζεο 
4 19.0% 

Κακία ζχλδεζε 

 
2 9.5% 

 

 Οη  πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαηαλννχλ απηή ηε ζχλδεζε κέζσ νκνξξίδσλ, 10 καζεηέο 

(47,6%). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπλ: «Οη ξίδεο ησλ ιέμεσλ εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ βάζε ηνπ ιε-

μηινγίνπ απφ ηελ νκεξηθή επνρή κέρξη ζήκεξα», «Πνιιέο ιέμεηο απφ ηα λέα ειιεληθά είλαη παξά-

γσγεο θαη νκφξξηδεο απφ ηα αξραία». Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πσο 10 καζεηέο (47,6%) αηηην-

ιφγεζαλ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν απηή ηε ζχλδεζε.  ηε ζπλέρεηα 4 καζεηέο (19.0%) αλαθέξνπλ 

πσο ππάξρνπλ θνηλέο ιέμεηο ζηελ αξραία θαη λέα ειιεληθή, επνκέλσο ηε ζχλδεζε ηελ αληηιακ-

βάλνληαη κφλν σο νκνηφηεηα θάπνησλ ιέμεσλ ζηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο. κσο, ππάξρνπλ θαη 

4 καζεηέο (19.0%) πνπ ελψ αλαθέξνπλ πσο ππάξρεη ζχλδεζε ζην ιεμηιφγην ηεο αξραίαο κε ηε 

λέα ειιεληθή δελ αηηηνινγνχλ απηή ηε ζχλδεζε. Πηζαλφλ, κεηαθέξνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ ηεο ηάμεο πνπ πξνβάιιεηαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ρσ-

ξίο λα ηελ έρνπλ δηαπηζηψζεη ζηελ πξάμε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπλ: «Δίλαη ειιεληθή άξα ζα έρεη 

ζρέζε κε ηα λέα ειιεληθά», «Πηζηεχσ πσο ζπλδέεηαη αιιά νη ιέμεηο δε κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο», «Τ-

πάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο». Μία καζήηξηα θαίλεηαη αληηιακβάλεηαη ηελ αλαιπηηθφηεηα ηεο λέ-

αο ειιεληθήο θαζψο απάληεζε: «Δθείλα ηα παιηά ρξφληα ήηαλ πην δχζθνια ελψ ηψξα ηα αλαιχνπλ 

πεξηζζφηεξν».  Τπάξρνπλ θαη 2 καζεηέο (9,5%) πνπ αλαθέξνπλ πσο δελ ππάξρεη θακία ζχλδεζε. 
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πσο έλαο καζεηήο πνπ απάληεζε πσο «πηζηεχσ φηη ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαζαξεχνπζα 

θαη φρη ηφζν πνιχ κε ηελ Νέα Διιεληθή Γιψζζα». 

 ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ πξαγκαηνπνίεζαλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο  αζθή-

ζεηο πνπ ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαιάβνπλ ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. Με απηή ηελ ε-

ξψηεζε γίλεηαη αληηιεπηφ αλ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα δηακνξθψ-

ζνπλ ηηο παξαπάλσ απφςεηο γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. Οη καζεηέο αλέθεξαλ ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

 

Πίλαθαο 7 : Αζθήζεηο πνπ θαλεξώλνπλ ηε ζύλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο  

Αζθήζεηο πνπ θαλεξώλνπλ 

ηε ζύλδεζε αξραίαο θαη λέαο 

ειιεληθήο 

f f % 

Οκφξξηδα/παξάγσγα/ζχλζεηα 7 33.3% 

Μεηάθξαζε 5 23.8 % 

Λεμηινγηθφο πίλαθαο ηνπ ζρν-

ιηθνχ βηβιίνπ 
3 14.3 % 

Κακία 3 14.3 % 

Γεκηνπξγία πξνηάζε-

σλ/θεηκέλσλ κε ιέμεηο 
1 4.8% 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 7 καζεηέο (33,3%) απάληεζαλ πσο πξαγκαηνπνίεζαλ αζθή-

ζεηο κε νκφξξηδα/παξάγσγα/ζχλζεηα πνπ ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ απηή ηε ζρέζε. ε 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ κφλνη ηνπο ηα νκφξξηδα/παξάγσγα/ζχλζεηα. 

Αληίζεηα, ν ιεμηινγηθφο πίλαθαο, πνπ απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβάιιεη ηε 

ζρέζε αξραίαο-λέαο ειιεληθήο (Βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, 2011: 12) κφιηο 3 καζεηέο (14,3%) ζθέ-

θηεθαλ ηελ χπαξμή ηνπ θαη αλέθεξαλ πσο ηνπο βνήζεζε. Δπηβεβαηψλεηαη ε άπνςε φηη νη καζε-

ηέο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν φηαλ νη 

ίδηνη δεκηνπξγνχλ ην ιεμηινγηθφ πίλαθα παξά φηαλ ηνπο δίλεηαη έηνηκνο (Υαηδεκαπξνπδή, φ.π.: 

243-244). Αθφκε, 5 καζεηέο (23,8%) αλέθεξαλ πσο ε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία ηνπο βνήζεζε 

αξθεηά, ελψ δχν καζεηέο δελ απάληεζαλ θαζφινπ.  
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 Έπεηηα νη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ ε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιεληθά ηνπο 

βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ κέξνο ηνπ λενειιεληθνχ ιεμηινγίνπ. Καλείο καζεηήο δελ απάληεζε 

πσο δελ ηνλ βνεζά θαζφινπ. Μφιηο 4 καζεηέο (19,0%) απάληεζαλ «ιίγν», ελψ ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο καζεηψλ ηνπνζεηείηαη ζηηο επηινγέο «αξθεηά», 8 καζεηέο (38,1%) , «πνιχ» , 5 καζεηέο 

(23,8%) θαη «πάξα πνιχ», 4 καζεηέο (19,0%). Απηέο νη απαληήζεηο θαλεξψλνπλ πσο νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη θάπνηα ζρέζε ζην ιεμηιφγην ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ θαη ληψζνπλ φηη ζε 

θάπνην βαζκφ ηνπο βνεζνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ λενειιεληθνχ ιεμηινγίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηα αξραία ειιεληθά (Μπακπηληψηεο, 1994: 301-305). 

 Οη επφκελεο ηξεηο εξσηήζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Αξρηθά ξσηήζεθαλ αλ ζεσξνχλ πσο ε ειιεληθή πνπ 

κηιηφηαλ ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο ήηαλ κία γιψζζα. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 14 καζεηέο 

(66,7%) ππνζηήξημαλ πσο ε ειιεληθή ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ δελ ήηαλ κία γισζζηθή κνξ-

θή, ελψ 4 καζεηέο (33,3%) αλέθεξαλ πσο ε ειιεληθή ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ ήηαλ κία 

γισζζηθή κνξθή. Ζ κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα θαηαλνεί πσο ε ειιεληθή πέ-

ξαζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ γηα λα θηάζεη ζηε λέα ειιεληθή (Μπακπηληψ-

ηεο, 1999 · Tonnet, 2011). 

 Δπίζεο, oη καζεηέο θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο αιιαγήο θα-

ζψο ζηελ εξψηεζε  αλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ 

δηαηεξνχλ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη άιιεο πνπ αιιάδνπλ ζεκαζία, νη 20 καζεηέο, (95,2%) απάληε-

ζαλ  «λαη» θαη κφιηο έλαο καζεηήο απάληεζε «φρη». 

 Πξνβιεκαηηζκφ φκσο δεκηνπξγεί ε ηειεπηαία εξψηεζε πνπ ξσηά ηνπο καζεηέο αλ ππν-

ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε ειιεληθή είλαη δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 

14 καζεηέο (66,7%) απάληεζαλ πσο δελ είλαη δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο φκσο ππήξμαλ 7 καζε-

ηέο (33,3%) πνπ απάληεζαλ «λαη», πσο αξραία θαη λέα ειιεληθή απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο. Ζ ηειεπηαία εξψηεζε παξέρεη έλδεημε πσο ππάξρνπλ θάπνηνη καζεηέο πνπ βξίζθνληαη 

ζε ζχγρπζε σο πξνο ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο.  

 πλνςίδνληαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ιεμηιφγην δελ ηνπνζεηείηαη ζηα  πην δχζθνια ζεκεία 

ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηε Γξακκαηη-

θή, πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο θαη ζεσξείηαη αλακελφκελν θαζψο ην ιεμηιφγην 

ζπλδέεη πεξηζζφηεξν ηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο ζε ζρέζε κε ηε Γξακκαηηθή.  Αθφκε νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηε γισζζηθά αιιαγή, εθφζνλ δηαπηζηψλνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζην ιεμη-
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ιφγην αλάκεζα ζηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο θαη αλαθέξνληαη ζηηο άγλσζηεο ιέμεηο πνπ ζπλα-

ληνχλ ζηα θείκελα πνπ πξνζεγγίδνπλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, ππάξρνπλ αξθε-

ηνί καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο αληηιακβάλνληαη πσο ππάξρεη ζχλδεζε. Ήηαλ αλακε-

λφκελν έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα θαζψο νη καζεηέο, πέξα απφ ην θαηεμνρήλ κάζεκα ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ πνπ πξνβάιιεη ηε ζρέζε απηή ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, έρνπλ παξαθνινπζήζεη γηα 

δχν ζρνιηθά έηε ην κάζεκα  «Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο», πνπ ζθνπφο ηνπ, φπσο ήδε έρεη αλα-

θεξζεί, είλαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ αληίιεςε γη‟ απηή ηε ζρέζε.  κσο, ππάξρεη κηα κεξίδα καζε-

ηψλ πνπ βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε σο πξνο απηή ηελ αληίιεςε. Ζ ζχγρπζε απηή γίλεηαη αληηιεπηή 

θαζψο δελ αηηηνινγνχλ επαξθψο ή θαη θαζφινπ ηηο απαληήζεηο ηνπο ή εκθαλίδνπλ αλαθνινπζίεο 

ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Δπίζεο, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κεξίδα καζεηψλ (7 καζεηέο) φπνπ ζεσ-

ξνχλ πσο αξραία θαη λέα ειιεληθή απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο.  

  Δπνκέλσο, νη  δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζηφρν είραλ πξψηνλ, λα βνε-

ζήζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ δελ είραλ μεθαζαξίζεη ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη 

λέαο ειιεληθήο λα έρνπλ κηα πην ζαθή εηθφλα, θαη δεχηεξνλ, θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πνπ 

είραλ θαηαλνήζεη απηή ηε ζρέζε λα ηε ζπλεηδεηνπνηήζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν. θνπφο ηεο ζπ-

λεηδεηνπνίεζεο απηήο ηεο ζρέζεο, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε ησλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέ-

λσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ λενειιεληθνχ ιεμηινγίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα αξραία ειιεληθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηνπξκεηάθε Διεπζεξία, 2018 

 
91 

6.2. Αποτελϋςματα ςτο β΄ ερευνητικό ερώτημα 

 

 ην β΄ εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ απνηειεί θαη ην θχξην κέξνο ηεο έξεπλαο, δηεξεπλνχκε  

αλ έλαο δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ εζηηάδεη ζηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαίλεηαη 

λα ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε αληίιεςεο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Γηα ηελ απάληεζε ζ‟ απηφ ην εξψηεκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εξεπλεηηθά εξγαιεία,  

εξσηεκαηνιφγην, νκάδα εζηίαζεο θαη παξαηήξεζε, ζην πιαίζην ηνπ ηξηγσληζκνχ, ψζηε λα απν-

θηεζνχλ πινχζηα δεδνκέλα γηα ηελ εμαγσγή πην έγθπξσλ απνηειεζκάησλ (Ησζεθίδεο, 2008: 

274) . 

 

6.2.1. Ερωτηματολόγιο 
 

 Σν εξσηεκαηνιφγην είρε παξφκνηα δνκή κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε γηα ηελ απά-

ληεζε ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη αλαιχζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο έρνπκε ήδε αλα-

θέξεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. 5.4.1.). ζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλα-

θέξνπκε ηα εμήο. Οη πξψηεο επηά εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 1-7) αθνξνχλ  

ηελ αληίιεςε πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο γηα ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. 

Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 9-14) δείρλνπλ θαηά πφζν ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ππνζηήξημε ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε θαη εθκάζεζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ θαη λενει-

ιεληθνχ ιεμηινγίνπ. ε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ 19 απφ ηνπο 21 καζεηέο πνπ έρεη ην 

ηκήκα θαζψο ππήξραλ δχν απφληεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Αξρηθά, νη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ ζεσξνχλ πσο ε ειιεληθή είλαη ίδηα κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. Οη πεξηζζφηεξνη, 15 καζεηέο (78,9%) απάληεζαλ «φρη» θαη κφιηο 4 καζεηέο (21,1%) 

απάληεζαλ «λαη». Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ φηη νη καζεηέο απαληνχλ ζπλεηδεηνπνηεκέλα ζηελ εξψ-

ηεζε δεηήζεθε ζηε ζπλέρεηα λα αηηηνινγήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, κε κηα αλνηρηή εξψηεζε. Μεηά 

ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πξνέ-

θπςαλ νη παξαθάησ απαληήζεηο: 
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Πύνακασ 8 : Αιτιολόγηςη προηγούμενησ απϊντηςησ μαθητών  

Αηηηνιόγεζε  f f % 

 

Δμέιημε ηεο γιψζζαο 
13 86.7 % 

Αιινίσζε ηεο γιψζζαο 1 6.7 % 

πξνθνξά 1 6.7 % 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (13 καζεηέο, 86,7%) αλαθέξνπλ ηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο. Ζ 

έλλνηα ηεο εμέιημεο είρε αλαθεξζεί ζε φιεο ηηο δηδαζθαιίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα είρε παξνπζη-

αζηεί αλαιπηηθά ζηηο δχν πξψηεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Κάπνηνη ηελ αλαθέξνπλ ξεηά θαη θά-

πνηνη ηελ πεξηγξάθνπλ. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο: «Κάπνηεο ιέμεηο έ-

ρνπλ αιιάμεη ζεκαζία, ελψ θάπνηεο άιιεο δηαηεξνχλ ηε ζεκαζία ηνπο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ», 

«Δμειίζζεηαη, θξαηάεη ηηο ίδηεο ξίδεο ή αιιάδεη ηε ζεκαζία ηνπο ή θάπνηεο ιέμεηο ράλνληαη/ δε ρξε-

ζηκνπνηνχληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ». Έλαο καζεηήο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθνξά πνπ άιιαμε 

ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, ηελ εξαζκηθή πξνθνξά (Μπακπηληψηεο, 1985: 38). Πηζαλφλ δηφηη αλα-

θέξζεθε ζε κία δηδαζθαιία θαη ηνπ έθαλε θάπνηα εληχπσζε. Μφιηο έλαο καζεηήο αλαθέξεη ηελ 

γισζζηθή  αιιαγή σο θζνξά «Πηζηεχσ φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ γίλεηαη πην απιή, δηφηη π-

πάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα ηελ αιινηψζνπλ». 

 Οη δχν επφκελεο εξσηήζεηο εμεηάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο γισζζηθήο αιιαγήο σο πξνο 

ηε ζεκαζία. ινη νη καζεηέο, (19 καζεηέο, 100%) αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ 

δηαηεξνχλ ηελ ίδηα ζεκαζία ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη 18 ζηνπο 19 καζεηέο (94,7%), φηη 

ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ νη ιέμεηο αιιάδνπλ ζεκαζία. Σα ίδηα απνηειέζκαηα παξνπζίαζαλ νη 

καζεηέο ζην ίδην εξψηεκα ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε πξηλ ηελ παξέκβαζε. ην πξψην 

εξσηεκαηνιφγην ζην εξψηεκα αλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ππάξρνπλ 

ιέμεηο πνπ δηαηεξνχλ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη άιιεο πνπ αιιάδνπλ ζεκαζία, νη 20 καζεηέο, 

(95,2%) απάληεζαλ  «λαη» θαη κφιηο έλαο καζεηήο απάληεζε «φρη». Δπνκέλσο, ε θαιή αληίιεςε 

γηα ηελ γισζζηθή αιιαγή ζην ζεκαζηνινγηθφ ηνκέα παξακέλεη θαη κεηά ηηο δηδαθηηθέο παξεκ-

βάζεηο. 

 Αθνινπζεί απηνχζηα ε εξψηεζε απφ ην πξψην εξσηεκαηνιφγην «αλ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

αηψλεο ε ειιεληθή ήηαλ κία». Οη 14 καζεηέο (73,7%) απάληεζαλ «φρη», ελψ 5 καζεηέο (26,3%) 

απάληεζαλ «λαη». Φαίλεηαη λα έρεη κεησζεί ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ απάληεζαλ «λαη» ζε 
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ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εξσηεκαηνιφγην. ην πξνεγνχκελν εξσηεκαηνιφγην 14 καζεηέο 

(66,7%) ππνζηήξημαλ πσο ε ειιεληθή ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ δελ ήηαλ κία γισζζηθή κνξ-

θή, ελψ 7 καζεηέο (33,3%) αλέθεξαλ πσο ε ειιεληθή ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ ήηαλ κία 

γισζζηθή κνξθή. κσο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ έιιεηπαλ δχν κα-

ζεηέο. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε ε δηαθνξά κεηά ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο είλαη κηθξή.  

 Αθνινχζεζε απηνχζηα ε εξψηεζε απφ ην πξψην εξσηεκαηνιφγην αλ ην ιεμηιφγην ησλ 

αξραίσλ ζπλδέεηαη κε ην ιεμηιφγην ησλ λέσλ ειιεληθψλ. Γελ ππάξρεη θαλείο καζεηήο πνπ λα 

ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρεη θακηά ζχλδεζε ζην ιεμηιφγην αξραίσλ θαη λέσλ ειιεληθψλ, κφιηο 

3 καζεηέο (15,8%) απάληεζαλ «ιίγν», 8 καζεηέο (42,1%) απάληεζαλ «αξθεηά», 5 καζεηέο 

(26,3%) απάληεζαλ «πνιχ» θαη 3 καζεηέο (15,8%) «πάξα πνιχ».  

 

Πύνακασ 9: Σο λεξιλόγιο των αρχαύων ςυνδϋεται με το λεξιλόγιο των νϋων 

ελληνικών;  

 Το λεξιλόγιο ηυν απσαίυν 

ζςνδέεηαι με ηο λεξιλόγιο ηυν 

νέυν ελληνικών; 

1
ν 

εξσηεκαηνιόγην 2
ν
 εξσηεκαηνιόγην 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 5 καζεηέο (23,8%) 3 καζεηέο (15,8%)   

Αξθεηά 5 καζεηέο (23,8%) 8 καζεηέο(42,1%) 

Πνιχ 4 καζεηέο (19.0%) 5 καζεηέο (26,3%) 

Πάξα πνιχ 7 καζεηέο (33,3%) 3 καζεηέο (15,8%) 

 

 

 Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπγθξίλεη ηηο απαληήζεηο ζηα δχν εξσηεκαηνιφγηα, πξηλ θαη κεηά 

ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο επέιεμαλ ηελ 

απάληεζε «αξθεηά» (8 καζεηέο, 42,1%), ελψ ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην νη πεξηζζφηεξνη καζε-

ηέο επέιεμαλ ηελ απάληεζε «πάξα πνιχ» (7 καζεηέο, 33,3%). Γηαπηζηψλνπκε, επνκέλσο, πσο νη 

καζεηέο  είλαη πην κεηξηνπαζείο ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Σελ απάληεζε  «πάξα πνιχ» ζην δεχηεξν 

εξσηεκαηνιφγην έδσζαλ κφιηο 3 καζεηέο (15,8%), ελψ ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην είραλ δψζεη 

7 καζεηέο (33,3%). Απηέο νη δηαθνξέο θαλεξψλνπλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ κέξνπο ησλ καζε-

ηψλ  ηεο ζρέζεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ρσξίο λα 
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παξαβιέπνπλ ηελ έλλνηα ηεο «γισζζηθήο αιιαγήο» θαη ηεο εμέιημεο ηεο γιψζζαο, επνκέλσο, 

«…νη καζεηέο απνθηνχλ κηα απηή εηθφλα γηα ηε κνξθή πνπ είρε ε γιψζζα καο κέζα ζην πέξαζκα 

ησλ αηψλσλ» φπσο πξνβιέπεη θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ (2011: 37-38).  

 ηελ επφκελε εξψηεζε ε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα δχν εξσηεκαην-

ιφγηα παξνπζηάδεη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ απηή ηε ζρέζε, θα-

ζψο πξφθεηηαη γηα κηα αλνηρηή εξψηεζε φπνπ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα έρνπλ πνζνηηθνπνηεζεί. 

 

Πύνακασ  10 : Σρόποσ ςύνδεςησ αρχαύασ και νϋασ ελληνικόσ  

 

Απανηήζειρ μαθηηών  1
ν
 εξσηεκαηνιόγην Απαληήζεηο καζεηώλ  2

ν
 εξσηεκαηνιόγην 

 

Κνηλέο ξίδεο/νκφξξηδα 

10 καζεηέο 

 (47.6%) 

 

Κνηλή ξίδα/θνηλέο ιέ-

μεηο 

12 καζεηέο 

(63.2  %) 

Ίδηα ζεκαζία/ίδηα κνξ-

θή 

4 καζεηέο 

(19.0%) 
Δμέιημε ηεο γιψζζαο 3 καζεηέο (15.8  %) 

Έιιεηςε ζαθνχο αηηην-

ιφγεζεο ηξφπνπ ζχλδε-

ζεο 

4 καζεηέο 

(19.0%) 
Ηζηνξία  1 καζεηήο (5.3 %) 

Κακία ζχλδεζε 

 

2 καζεηέο 

(9.5%) 
Γελ μέξσ 1 καζεηήο ( 5.3 %) 

 

 ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αληηιακβάλνληαη  ηε ζρέζε αξραίαο 

θαη λέαο ειιεληθήο σο πξνο ην ιεμηιφγην κέζα απφ νκφξξηδα θαη θνηλέο ιέμεηο. ην πξψην εξσ-

ηεκαηνιφγην 14 καζεηέο (66,6%) αλέθεξαλ πσο ην ιεμηιφγην αξραίαο θαη λέαο ζπλδέεηαη κέζα 

απφ θνηλέο ιέμεηο/νκφξξηδα θαη ιέμεηο κε ίδηα ζεκαζία/κνξθή. ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην νη 

καζεηέο (12 καζεηέο, 63.2 %) πνπ αλέθεξαλ πσο ην ιεμηιφγην ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ ζπλ-

δέεηαη κε θνηλή ξηδα/θνηλέο ιέμεηο κεηψζεθαλ. Δλδεηθηηθά νη καζεηέο απηνί αλαθέξνπλ: «Τπάξ-

ρνπλ πεξίπνπ νη ίδηεο ιέμεηο κε πεξίπνπ ηηο ίδηεο ζεκαζίεο», «Με ηηο ξίδεο νξηζκέλσλ ιέμεσλ», «νη 

ξίδεο θαη κεξηθέο θνξέο θαη ε αξρηθή ζεκαζία παξακέλνπλ νη ίδηεο» Δκθαλίζηεθαλ, φκσο, 3 κα-

ζεηέο (15.8 %) πνπ αλέθεξαλ ξεηά ηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο ηεο γιψζζαο «Ζ γιψζζα είλαη ε ίδηα 

απιψο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη» ή «ε λενειιεληθή γιψζζα είλαη εμέιημε 
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ηεο αξραίαο ειιεληθήο» Γελ ππάξρεη ηφζν ζαθή θαη ζπλεηδεηή αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο γιψζ-

ζαο ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην. Έλαο καζεηήο αλέθεξε ηελ ηζηνξία, ρσξίο λα εμεγεί ηη αθξηβψο 

ελλνεί κε ηελ αλαθνξά ζηελ ηζηνξία θαη άιινο έλαο αλέθεξε φηη δε γλσξίδεη. Γελ ππήξμε καζε-

ηήο πνπ λα αλαθέξεη ξεηά φηη δελ ππάξρεη θακία ζχλδεζε. Τπήξραλ φκσο δχν καζεηέο πνπ δελ 

απάληεζαλ θαζφινπ ζηελ εξψηεζε (missing value). πλνιηθά φκσο νη καζεηέο ήηαλ πεξηζζφηε-

ξν ζαθείο θαη εζηηαζκέλνη ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Γελ ππήξραλ καζεηέο πνπ απάληεζαλ δηθν-

ξνχκελα ή πνιχ γεληθά αλαδηαηππψλνληαο απιψο ηελ εξψηεζε φπσο ζπλέβε ζην πξψην εξσηε-

καηνιφγην. 

 ηηο επφκελεο εξσηήζεηο εμεηάζηεθε ζε πνην βαζκφ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηη-

θνχ ζρεδηαζκνχ βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο ζηελ εθκάζεζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία 

θαη ζηα λέα ειιεληθά θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ αζθήζεηο πνπ ηνπο βνήζε-

ζαλ πεξηζζφηεξν. Ζ εθκάζεζε ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ζηελ 

ηαμηλνκία ηνπ Bloom, αθνχ νη καζεηέο ξσηψληαη αλ ζπκνχληαη θαη κπνξνχλ λα νξίζνπλ κηα ιέ-

με (Φξπδάθε, 2009: 129). Απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηνπο καζεηέο ψζηε λα ζπλδπάζνπλ ην 

αξραηνειιεληθφ κε ην λενειιεληθφ ιεμηιφγην θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίιεςε γηα ηε ζπλέρεηα 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πνπ απνηειεί αλψηεξνο ζηφρνο, ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο νη κα-

ζεηέο θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ  θαη λα δηακνξθψζνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε (Φξπδάθε, 2009: 

129). Γηα ηνπο καζεηέο είλαη πην εχθνιν λα εθθξάζνπλ άπνςε γηα ην θαηά πφζν έλησζαλ φηη έ-

καζαλ ην ιεμηιφγην, γηαηί είλαη θάηη πην απηφ γη‟  απηνχο θαη πην ζπγθεθξηκέλν. Δπνκέλσο θαη 

κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ εθκάζεζε κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο ζρέζεο αξραίαο 

θαη λέαο ειιεληθήο, ζην πιαίζην ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, νη καζεηέο θαιιηεξγνχλ 

ηελ πξνζδνθψκελε αληίιεςε. 

 Αξρηθά νη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνπο βνή-

ζεζαλ λα ζπκνχληαη  ην δηθαληθφ ιεμηιφγην (κέκθνκαη, αἰηηῶκαη, ςέγσ, ἐγθαιῶ θ.α΄)  πνπ ρξε-

ζηκνπνηείηαη ζηα αξραία ειιεληθά. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 9 καζεηέο (47,4%) απάληεζαλ 

«αξθεηά», αθνινπζεί ε απάληεζε «πνιχ» κε 4 καζεηέο (21,1%) θαη απφ δχν καζεηέο (10,5%) 

ιακβάλνπλ νη απαληήζεηο «πάξα πνιχ», «ιίγν» θαη «θαζφινπ». πλεπψο, νη πεξηζζφηεξνη καζε-

ηέο θπκαίλνληαη ζηηο απαληήζεηο απφ «αξθεηά» έσο «πάξα πνιχ». Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη καζε-

ηέο αηζζάλνληαη πσο νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πνπ ζπλδπάδνπλ αξραία θαη λέα ειιεληθά θαη 

πξνβάιινπλ ηε ζρέζε ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ, ηνχο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εθκάζε-

ζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιεληθά. 
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 Έπεηηα, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνήζεζαλ πε-

ξηζζφηεξν λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην δηθαληθφ ιεμηιφγην ζηα αξραία ειιεληθά. Οη καζεηέο 

αλέθεξαλ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Πύνακασ 11 : Δραςτηριότητεσ που βοόθηςαν  ςτα αρχαύα ελληνικϊ  

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ βνήζε-

ζαλ  ζηα αξραία ειιεληθά 
f f % 

θείκελα/ζχγθξηζε δηαθνξεηη-

θψλ γισζζηθψλ κνξθψλ 

 

14 58.3  % 

ζχληαμε δηθνχ ηνπο θεηκέλνπ  4 16. 7 % 

πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζ-

ζα  
3 12.5 % 

αζθήζεηο κε νκφξξηδα 2 8.3 % 

Κακία 1 4.2% 

 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ βνήζεζε πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο, 14 καζεηέο (58.3  %), θαίλε-

ηαη λα είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ηνπ ιεμηινγίνπ δηαθνξε-

ηηθψλ γισζζηθψλ κνξθψλ κέζα απφ ηξία δηαθνξεηηθά θείκελα. Αθνινπζεί ε ζχληαμε δηθνχ ηνπο 

θεηκέλνπ, 4 καζεηέο (16. 7 %), ε «πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα», 3 καζεηέο (12.5 %), αζθή-

ζεηο κε νκφξξηδα, 2 καζεηέο (8.3 %). Έλαο καζεηήο αλέθεξε πσο θακία δξαζηεξηφηεηα δελ ηνλ 

βνήζεζε. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπλδένπλ ηα αξραία κε ηα λέα ειιεληθά. 

 Έπεηηα, κειεηήζεθε θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένπλ αξραία 

κε λέα ειιεληθά βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ ην απαηηεηηθφ ιεμηιφγην ζηα λέα ειιελη-

θά. Τπάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο καζεηψλ πνπ δε θαίλεηαη λα βνεζήζεθε. πσο δηαπηζηψ-

ζεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 3 καζεηέο (15,8%) αλέθεξαλ φηη δε βνεζήζεθαλ «θαζφ-

ινπ», θαη 6 καζεηέο (31,6%) φηη βνεζήζεθαλ «ιίγν». κσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 10 καζε-

ηέο (52,6%) αλέθεξαλ φηη βνεζήζεθαλ απφ «αξθεηά» έσο «πάξα πνιχ». Πην αλαιπηηθά, «αξθε-

ηά» αλέθεξαλ 2 καζεηέο (10,5%), «πνιχ» αλέθεξαλ 6 καζεηέο (31,6%) θαη «πάξα πνιχ» αλέθε-

ξαλ 2 καζεηέο (10,5%). 



Γηνπξκεηάθε Διεπζεξία, 2018 

 
97 

Χο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν, νη καζεηέο απάληεζαλ σο εμήο: 

 

Πύνακασ 12 : Δραςτηριότητεσ που βοόθηςαν  ςτα νϋα ελληνικϊ  

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ βνήζε-

ζαλ  ζηα λέα ειιεληθά 
f f % 

θείκελα/ζχγθξηζε δηαθνξεηη-

θψλ γισζζηθψλ κνξθψλ 

 

10 32.3 % 

πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζ-

ζα  
7 22.6 % 

αζθήζεηο κε νκφξξηδα λνπ  6 19.4 % 

ζχληαμε δηθνχ ηνπο θεηκέλνπ 6 19.4  % 

Κακία 2 6.5 % 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 10 καζεηέο (32.3 %) αλέθεξαλ φηη πεξηζζφηεξν ηνπο βνήζεζε 

ε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ηνπ ιεμηινγίνπ δηαθνξεηηθψλ γισζ-

ζηθψλ κνξθψλ κέζα απφ ηξία δηαθνξεηηθά θείκελα. Αθινπζεί ε πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα 

κε 7 καζεηέο (22,6%). ηε ζπλέρεηα  6 καζεηέο (19,4%) αλαθέξνπλ ηηο αζθήζεηο κε νκφξξηδα 

θαη άιινη 6 καζεηέο (19,4%) ηε ζχληαμε δηθνχ ηνπο θεηκέλνπ. Δλψ 2 καζεηέο (6.5 %) αλαθέ-

ξνπλ πσο θακία άζθεζε δελ ηνπο βνήζεζε ζηα λέα ειιεληθά. Ξαλά ε δξαζηεξηφηεηα πνπ βνή-

ζεζε πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ζχγθξηζεο ηνπ ιεμηινγίνπ δηαθνξεηηθψλ 

γισζζηθψλ κνξθψλ κέζα απφ ηξία δηαθνξεηηθά θείκελα. Δπνκέλσο, επηβεβαηψλεηαη φηη «ε δηδα-

ζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ιφγηνπ ρξεζηηθνχ επηπέδνπ 

ηεο λέαο ειιεληθήο, φπνπ παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξεο επηβηψζεηο πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ εμέ-

ιημεο ηεο ειιεληθήο» ( Πξφγξακκα πνπδψλ, 2011: 37). 

 Σέινο, νη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο βνήζεζαλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη 

γξαπηφ ιφγν. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο δελ ηνπο βνήζεζε η-

δηαίηεξα, αθνχ 10 καζεηέο αλέθεξαλ φηη ηνπο βνήζεζε απφ «ιίγν», 6 καζεηέο (31,6%) έσο «θα-

ζφινπ», 4 καζεηέο (21,1%).  Απηέο νη απαληήζεηο  ζεσξνχκε πσο ήηαλ αλακελφκελεο θαζψο ην 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ ζηξακκέλν πεξηζζφηεξν ζην αξραηνειιεληθφ ιεμηιφγην 
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θαη ζην πσο ζα ππνζηεξίμνπλ ηα λέα ειιεληθά ηε κάζεζή ηνπ, επνκέλσο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηα λέα ειιεληθά απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο  

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Τπήξμαλ φκσο θαη 9 καζεηέο, 47,4%  πνπ αλάθεξαλ πσο ην ζπγθε-

θξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπο βνήζεζε ζηα λέα ειιεληθά απφ «αξθεηά» έσο «πάξα πνιχ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα 3 καζεηέο, 15,8%  αλέθεξαλ φηη ηνπο βνήζεζε «αξθεηά», 5 καζεηέο, 26,3%  

«πνιχ» θαη 1 καζεηήο «πάξα πνιχ». 

 

Χο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν, νη καζεηέο απάληεζαλ σο εμήο: 

Πύνακασ 13  : Δραςτηριότητεσ που βοόθηςαν  ςτον προφορικό και γραπτό 

λόγο  

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ βνήζε-

ζαλ  ζηνλ πξνθνξηθό θαη 

γξαπηό ιόγν 

 

f f % 

ζχληαμε δηθνχ ηνπο θεηκέλνπ 10 40.0 % 

θείκελα/ζχγθξηζε δηαθνξεηη-

θψλ γισζζηθψλ κνξθψλ 

 

5 20.0  % 

αζθήζεηο κε νκφξξηδα  4 16.0  % 

πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζ-

ζα  
3 12.0 % 

Κακία 3 12.0 % 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 10 καζεηέο (40 %) αλέθεξαλ πσο ζηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ 

θαη γξαπηνχ ιφγνπ ηνπο βνήζεζε πεξηζζφηεξν ε ζχληαμε δηθνχ ηνπο θεηκέλνπ, θάηη ην νπνία 

ζπλάδεη θαη κε ηελ επηθνηλσληαθή κέζνδν (Μηράιεο & παλφο, 2012). Αθνινπζεί ε δξαζηεξηφ-

ηεηα θείκελα/ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ κνξθψλ, 5 καζεηέο (20.0%). Έπεηηα 4 καζεηέο 

(16.0%) αλέθεξαλ ηηο αζθήζεηο κε ηα νκφξξηδα, 3 καζεηέο (12.0%) αλέθεξαλ ηελ πχιε γηα ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη άιινη 3 (12%) αλέθεξαλ πσο θακία δξαζηεξηφηεηα δελ ηνπο βνήζεζε. 
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 Σέινο, νη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ ε αξραία κε ηε λέα ειιεληθή είλαη δχν δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ππήξρε θαη ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην γη‟ απηφ πξαγκαην-

πνηήζακε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα δχν εξσηεκαηνιφγηα.  

 

Πύνακασ 14  : Αρχαύα και νϋα ελληνικϊ, δύο διαφορετικϋσ γλώςςεσ  

 Αξραία θαη λέα ειιεληθά, 

δύν δηαθνξεηηθέο γιώζζεο 

Απαληήζεηο 1
νπ

 εξσηεκαην-

ινγίνπ 

Απαληήζεηο 2
νπ

 εξσηεκαην-

ινγίνπ 

 Ναη   7 καζεηέο  (33.3%)  4 καζεηέο (21.0%) 

ρη  14 καζεηέο (66.7%) 15 καζεηέο (78.9%) 

 

 ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην νη καζεηέο πνπ ππνζηήξημαλ πσο ε αξραία κε ηε λέα ειιε-

ληθή είλαη δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο είλαη ιηγφηεξνη (4 καζεηέο, 21%) ζε ζρέζε κε ην πξψην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο πξηλ ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο (7 καζεηέο, 

33,3%). κσο, επηζεκαίλνπκε πσο δχν καζεηέο έιιεηπαλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Παξαηεξνχκε φκσο φηη ε παξέκβαζε βνήζεζε θάπνηνπο καζεηέο λα αιιά-

μνπλ άπνςε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. 

 πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε πσο ζε ζρέζε κε ην πξψην εξσηεκαηνιφγην νη καζεηέο 

θαίλεηαη λα δηαηππψλνπλ κηα ζαθέζηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηε ζρέζε αξραίαο 

θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ. Υξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλε νξνινγία π.ρ. 

εμέιημε ηεο γιψζζαο θαη ζπγθξηηηθά κε ηηο απαληήζεηο ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην ιηγφηεξνη 

καζεηέο δελ έρνπλ άπνςε ή δελ ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο. κσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

δηεξεπλνχκε ηε δηακφξθσζε αληίιεςεο θαη απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο θαη εμάζθεζε κε πνηθί-

ιεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα αθφκε θαιχηεξε εηθφλα γηα ηε ζρέζε 

αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο.  ζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κέζσ απφ δξαζηεξηφ-

ηεηεο πνπ πξνβάιινπλ ηε ζπλέρεηα ηεο γιψζζαο παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηφ-

ληζαλ πσο βνεζήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηα αξραία ειιεληθά θη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ εχ-

ξεκα γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ καζήκαηνο. 
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6.2.2. Ομϊδα εςτύαςησ (Focus group interview) 
  

 Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα εξσηεκαηνιφ-

γηα έδεημαλ πσο νη καζεηέο κεηά ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ κηα ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηε 

ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. κσο, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί απηή ε αληίιε-

ςε βαζχηεξα θαη πιεξέζηεξα. Ζ νκάδα εζηίαζεο είλαη κηα πνηνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέ-

λσλ πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί βαζχηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα ν ηξφπνο 

πνπ νη καζεηέο θαηαλννχλ απηή ηε ζρέζε κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ νκάδα 

εζηίαζεο δηακνξθψζεθαλ θάπνηνη άμνλεο πνπ απέξξεαλ απφ ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

θαη ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Ο πξψηνο άμνλαο ζθνπφ έρεη λα δηεξεπλήζεη ηελ αληίιεςε 

ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ζην πιαίζην ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο, σο πξνέθηαζε ηνπ πξψηνπ άμνλα, ζηφρν έρεη λα δηαπηζηψζεη αλ νη καζεηέο 

θαηαλννχλ θαη καζαίλνπλ ην ιεμηιφγην κέζα ζην πιαίζην ηεο αληίιεςεο ηεο ζπλέρεηαο θαη εμέιη-

μεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην, ην δηθαληθφ ιεμηιφγην, κε ηνλ ηξφπν 

πνπ παξνπζηάδεηαη πξνβάιιεη ηε ζπλέρεηα ηεο γιψζζαο νπφηε ε εθκάζεζή ηνπ, φπσο ήδε έρνπ-

κε αλαθέξεη,  κπνξεί  λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλδπάζνπλ ηηο αξραίεο κε ηηο ζχγρξνλεο 

ιέμεηο πνπ έρνπλ θνηλή ξίδα θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίιεςε γηα ηε ζπλέρεηα. Βαζηδφκελνη ζε 

απηνχο ηνπο άμνλεο νξγαλψζακε έλα ζψκα αλνηρηψλ εξσηήζεσλ γηα ηελ νκάδαο εζηίαζεο. 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: Αξρηθά ηα καγλεηνθσλεκέλα δεδνκέλα, κεηαγξάθεθαλ θαη ςεθηνπνηήζεθαλ, ψζηε 

λα κπνξνχκε λα ηα αλαιχζνπκε σο γξαπηά θείκελα. Ο φγθνο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ 

κηθξφο θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν δελ ρξεηάζηεθε λα αμηνπνηήζνπκε θάπνην εηδηθφ ινγηζκηθφ παθέ-

ην. Έπεηηα, κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηε-

ρνκέλνπ, θαηαιήμακε ζηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο αλάιπζεο ζηηο νπνίεο εληάμακε ην π-

ιηθφ καο πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. Δπηιέμακε σο κνλάδα 

θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ καο ηε κνλάδα ησλ ζπκθξαδνκέλσλ θαζψο νη κεκνλσκέλεο ιέμεηο 

δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εξκελεπηνχλ παξά κφλν ζε ζρέζε κε ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ ιφγνπ ησλ κα-

ζεηψλ (Κπξηαδή, 2001: 287). 
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Οη θαηεγνξίεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πξψηε θαηεγνξία αλάιπζεο αθνξά ηελ αληίιεςε πνπ δηακφξθσζαλ νη καζεηέο κεηά ηηο δηδα-

ζθαιίεο γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο.  

 

1.  Αληίιεςε καζεηώλ γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο 

 

1.1.   Αλαθνξά ζηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο 

 Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαηαλννχλ ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο σο ζρέζε ν-

κνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. Χο νκνηφηεηεο ελλννχληαη νη θνηλέο ιέμεηο 

ζηε ζεκαζία θαη ζηε δνκή, ελψ σο δηαθνξέο ελλννχληαη νη δνκηθέο αιιαγέο (κνξθνινγηθέο, θσ-

λνινγηθέο, ζεκαζηνινγηθέο) πνπ κηα γιψζζα πθίζηαηαη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ (Fromkin, 

Rodman & Hyams, 2010: 644-665). Οη καζεηέο απηνί  δελ αλαθέξζεθαλ ξεηά θαη κε ζαθήλεηα 

ζηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο, φπσο νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ επφκελε θαηεγνξία αιιά ελλννχ-

ληαλ απφ ηα ιεγφκελά ηνπο. Δπίζεο, αξθεηνί καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηή ηελ νκάδα θαίλεηαη 
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φηη πξηλ ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο δελ είραλ μεθάζαξε εηθφλα γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο 

ειιεληθήο. Αξθεηνί απφ απηνχο ηνπο εζηίαζαλ πεξηζζφηεξν ζηελ βνήζεηα πνπ ηνπο πξφζθεξε ε 

δηαζαθήληζε ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ.  «Μεξηθέο ιέμεηο δελ ήμεξα ην λφεκα ηνπο αιιά κφλν φηαλ είδακε ηηο αξραίεο ιέμεηο 

θαη ηηο ξίδεο ηνπο θαη  κάζακε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε κε άιιε ζεκαζία», άιινο καζεηήο είπε «Δ, 

θάπνηεο ιέμεηο. Με βνήζεζε λα ηα κάζσ, λα ηα θαηαιάβσ θαη λα ηα εκπεδψζσ θαη λα ηα ρξεζηκν-

πνηψ», άιινο καζεηήο «Τπήξραλ ιέμεηο πνπ πξηλ ηα καζήκαηα δελ ήμεξα θαλ ηη ζεκαίλνπλ. Έκα-

ζα θαηλνχξγηεο ιέμεηο. Απηφ δελ είλαη ην λφεκα;». Οη  καζεηέο απηνί δηαθξίλνληαη ζε δχν νκάδεο, 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο. 

 

1.1.1. Δζηίαζε θαη ζηηο νκνηφηεηεο θαη ζηηο δηαθνξέο. 

 

 Ζ νκάδα απηή πεξηιακβάλεη καζεηέο πνπ εζηίαζαλ θαη ζηηο νκνηφηεηεο θαη ζηηο δηαθνξέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο κνξθέο ζην ιεμηιφγην. Οη καζεηέο απηνί αλέθε-

ξαλ πσο πίζηεπαλ φηη ππήξρε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο σο πξνο ην ιεμηιφγην αιιά κέζα 

απφ ηηο δηδαζθαιίεο ε ζρέζε απηή έγηλε πεξηζζφηεξν αληηιεπηή. Οη καζεηέο απηνί αλέθεξαλ θαη 

ηελ εληχπσζε πνπ ηνπο πξνθάιεζε ε γισζζηθή αιιαγή. Μία καζήηξηα αλέθεξε «Μέζα απφ ηα 

θείκελα, κε ζέκα ην δηθαζηήξην ππάξρνπλ ηφζεο ιέμεηο πνπ λα κελ ππήξραλ πην παιηά θαη λα δεκη-

νπξγήζεθαλ ηψξα». Μία άιιε καζήηξηα είπε «Δκέλα κνπ έθαλε εληχπσζε πσο ζε φια ηα θείκελα 

ππήξραλ ιέμεηο δηαθνξεηηθά (ελλ. κε δηαθνξεηηθή κνξθή)». 

 Οη καζεηέο αλέθεξαλ σο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο 

ζρέζεο, ηελ άζθεζε πνπ ζπλέθξηλαλ ην δηθαληθφ ιεμηιφγην κέζα απφ ηα ηξία θείκελα ησλ δηα-

θνξεηηθψλ επνρψλ.  «Ναη. Σν είδα απφ ηα θείκελα επεηδή ππήξρε κηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε θαη ππήξ-

ρε θαη ζηα άιια θείκελα πην κεηά….. γηαηί ππήξρε θαη ζην άιιν ιίγν δηαθνξεηηθά αιιά ππήξρε». 

Έγηλε αλαθνξά θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο «Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα» φπνπ νη καζεηέο ε-

ληφπηζαλ νκφξξηδα απφ δηαθνξεηηθή επνρή κε ηελ ίδηα ξίδα. «Βνεζήζεθα αξθεηά φηαλ κπήθακε 

ζηελ πχιε θαη είδακε ηηο ιέμεηο θαη δηαπηζηψζακε φηη νη ξίδεο πξνέξρνληαη απφ ηα αξραία ειιελη-

θά». 
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1.1.2. Δζηίαζε ζηηο νκνηφηεηεο (θνηλέο ιέμεηο) 

 

 Ζ νκάδα απηή πεξηιακβάλεη καζεηέο πνπ εζηίαζαλ θπξίσο ζηηο νκνηφηεηεο ησλ δηαθνξε-

ηηθψλ γισζζηθψλ κνξθψλ.  ε απηή ηελ νκάδα νη καζεηέο πξηλ ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ε-

ληφπηδαλ θπξίσο ηηο δηαθνξέο ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ θαη δπζθνιεχνληαλ αξθεηά ζηελ αξ-

ραία ειιεληθή γιψζζα. Μηα καζήηξηα αλέθεξε «Ζ λέα είλαη πην σξαία θαη πην εχρξεζηε δελ ζνπ 

βγαίλεη ε γιψζζα κέρξη λα.. (κηιήζεηο)». ηαλ ε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα ξσηήζεθε γηα ηελ άπν-

ςε πνπ είρε γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο σο πξνο ην ιεμηιφγην πξηλ ηηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο απάληεζε «Ναη ζα ππήξρε θάηη». Έλαο καζεηήο πνπ ηνπνζεηήζεθε ζ‟ απηή ηελ ν-

κάδα ζέινληαο λα εμεγήζεη ηελ παξαπάλσ επηζήκαλζε ηεο ζπκκαζήηξηάο ηνπ απάληεζε φηη «Οη 

άλζξσπνη ήηαλ πην έμππλνη ηφηε». Θεψξεζε, επνκέλσο, φηη γηα λα θαηαιάβεηο ηα αξραία πξέπεη 

λα είζαη αξθεηά έμππλνο. Οη καζεηέο απηνί εζηίαζαλ πεξηζζφηεξν ζηηο νκνηφηεηεο πνπ ζπλά-

ληεζαλ αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο κνξθέο. Απηέο ηνπο έθαλαλ πεξηζζφηεξε εληχπσ-

ζε. Έλαο καζεηήο αλαθέξεη «(Πξηλ ηηο δηδαζθαιίεο πίζηεπα) φηη ήηαλ ίδηεο ιέμεηο κε δηαθνξεηηθή 

ζεκαζία… (κεηά ηηο δηδαζθαιίεο) φηη αθφκα ππάξρνπλ ιέμεηο κε αθξηβψο ηελ ίδηα ζεκαζία». 

 Θεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα δηαπηζηψζνπκε πνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξ-

γαζίαο βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα εζηηάζνπλ ζηηο νκνηφηεηεο ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ. Οη 

καζεηέο αλέθεξαλ ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα κε ηε ζχγθξηζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ δηαθνξε-

ηηθψλ επνρψλ «ηα πξψηα θείκελα.  Σα ηξία θείκελα.». ε απηά ηα θείκελα είραλ εληνπηζηεί θαη 

θνηλέο ιέμεηο. Μία καζήηξηα αλέθεξε ηε ζχληαμε δηθνχ ηνπο θεηκέλνπ σο δεκνζηνγξάθνη. «ε 

απηή πνπ καο βάιαηε λα θηηάμνπκε ην θείκελν….. (θαηάιαβα) πσο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηηο αξραίεο ιέμεηο ζε έλα θείκελν ζηε λέα γιψζζα, ζηε λενειιεληθή γιψζζα». Ζ απάληεζε απηή 

δείρλεη πσο ε καζήηξηα εζηίαζε κφλν ζηηο νκνηφηεηεο θαζψο ηεο θάλεθε ελδηαθέξνλ, πσο αθφκε 

θαη ζήκεξα ππάξρνπλ θνηλέο ιέμεηο. 

 

1.2.    Δμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

 

 Τπήξμε κηα κεξίδα καζεηψλ πνπ αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο 

πεξηζζφηεξν σο εμέιημε ηεο γιψζζαο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε νκάδα καζεηψλ είρε δηα-

κνξθψζεη πξηλ ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο αληίιεςε ζπλέρεηαο ηεο γιψζζαο θαη νη δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ηνπο βνήζεζαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ζαθέζηεξα απηή ηε ζρέζε. Οη καζεηέο απ-
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ηνί απφ ηελ πξψηε εξψηεζε ζηελ νκάδα εζηίαζεο πνπ δεηνχζε λα αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

ηνπο άξεζαλ ζηηο δηδαζθαιίεο αλέθεξαλ απζφξκεηα ηελ εληχπσζε πνπ ηνπο πξνθάιεζε ε πα-

ξνπζίαζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ  ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο κνξθέο θαη επνρέο. « Μνπ 

άξεζε… πνπ είδακε κέζα απφ δηαθνξεηηθέο επνρέο πσο εθθξάδνληαλ ζρεηηθά κε ηα ίδηα ζέκαηα θαη 

πσο εμειίρηεθε απηή ε νξνινγία……. ην ήμεξα φηη ε γιψζζα εμειίζζεηαη αιιά φρη ζε ηέηνην βαζ-

κφ». Άιινο καζεηήο αλέθεξε φηη «Δίρα ζθεθηεί φηη κπνξεί λα εμειίζζεηαη  ε γιψζζα αιιά δελ ην 

είρα δεη ζηελ πξάμε. Κη απηφ καο βνήζεζε λα δνχκε θάπνηεο ιέμεηο πνπ παξέκελαλ απ’ ηα αξραία 

ζηα λέα θαη θάπνηα πνπ άιιαμαλ…….. ήμεξα φηη εμειίζζεηαη αιιά δελ ην είρα ζθεθηεί έηζη». Οη 

καζεηέο απηνί είραλ εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ζηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο θαη ζε κηθξφ βαζκφ αλα-

θέξζεθαλ απφ κφλνη ηνπο ζηε βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ εθκάζεζε 

ηνπ ιεμηινγίνπ παξά κφλν φηαλ ξσηήζεθαλ γη‟ απηφ. 

 Θεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα δηαπηζηψζνπκε πνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξ-

γαζίαο βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ απηή ηελ αληίιεςε. Οη καζεηέο αλέθεξαλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλέθξηλαλ ην δηθαληθφ ιεμηιφγην κέζα απφ ηα ηξία θείκελα ησλ δηαθνξεηη-

θψλ επνρψλ. Οη καζεηέο αλέθεξαλ: « Σν είδα πην πνιχ ζηελ πξάμε…… κέζα απφ ηηο αζθήζεηο κε 

ηα θείκελα πνπ καο ξσηνχζαηε: Ση παξαηεξνχκε, εδψ δελ ππάξρεη νκνηφηεηα θαη ζήκεξα θαη πα-

ιηά;» Άιινο καζεηήο αλέθεξε «Ναη θη εγψ ην ήμεξα απφ πξηλ απφ φια ηα θηινινγηθά πνπ καο έιε-

γαλ απφ ηα έπε ηνπ νκήξνπ απφ ηελ νκεξηθή επνρή φηη ππήξραλ ιέμεηο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε α-

θφκε θαη ζήκεξα θαη απιψο κέζα απφ ηα θείκελα κπφξεζα θαη ην είδα ζηελ πξάμε, δειαδή φζα 

γλψξηδα πξηλ είδα ηελ εθαξκνγή ηνπο». 

  

1.3.    H αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κέζα απφ ηε ζρέζε αξραί-

αο θαη λέαο ειιεληθήο 

 

 πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, αληίιεςε γηα ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη εθκάζεζε 

ιεμηινγίνπ είλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιε-

ληθά, φηαλ ε εθκάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζχγθξηζε αξραίσλ θαη λέσλ ειιεληθψλ. Σφηε ε 

εθκάζεζε κέζσ ηεο ζχγθξηζεο απνθαιχπηεη ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (Βαξκάδεο, 

2008: 68). Μαζαίλνληαο ηελ πνξεία ηεο ιέμεο ζην ρξφλν θαη ηε ζεκαζία ηεο, θαιιηεξγείηαη  ε 

αληίιεςε γηα ηε ζπλέρεηα, επνκέλσο, ε εθκάζεζε πξνσζεί ηελ αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο. Αιιά 

θαη ην αληίζηξνθν,  ε αληίιεςε γηα ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζηελ θαιχηεξε θαη απν-
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ηειεζκαηηθφηεξε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ, αθνχ ν καζεηήο 

ζπλδέεη ην ήδε γλσζηφ ζηα λέα ειιεληθά κε ην άγλσζην αξραία ειιεληθά.  

 Κάπνηνη καζεηέο απφ κφλνη ηνπο  αλέθεξαλ πσο βνεζήζεθαλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγί-

νπ πξηλ θαλ εξσηεζνχλ θαη ζηελ πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο ηεο νκάδαο εζηίαζεο φιν θαη πεξηζζφ-

ηεξν αλαθέξνληαλ ζηα νθέιε πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ θαηαλφεζε 

θαη εκπέδσζε ησλ ιέμεσλ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα πξνβάιινπλ ηελ 

εμέιημε θαη ηε ζπλέρεηα ηεο γιψζζαο. Ζ θαηεγνξία απηή δηαθξίλεηαη ζε δχν νκάδεο πνπ παξνπ-

ζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

1.3.1. Αξραία Διιεληθά 

 

 ινη νη καζεηέο ηεο νκάδαο εζηίαζεο αλέθεξαλ πσο βνεζήζεθαλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιεληθά άιινη πεξηζζφηεξν θαη άιινη ιηγφηεξν. Αλέθεξαλ ζρεηηθά «Ναη 

ηηο ζπκάκαη ηηο ιέμεηο, φρη κε πάζα ιεπηνκέξεηα, ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο», άιινο καζεηήο είπε 

«Ναη, κε βνήζεζε, κάζακε γηα θάπνηεο ξίδεο, νη νπνίεο απ’ φηη θαίλεηαη είλαη ίδηεο φιεο απηέο ηηο 

επνρέο», θάπνηνο άιινο «Κάπνηεο λαη, ηηο ζπκάκαη», θαη έλαο άιινο φηη «Με βνήζεζε γεληθψο 

γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ηηο ζπκφκαζηε λνκίδσ, αλ φρη φιεο».  Μηα καζήηξηα αλέθεξε απφ κφ-

λε ηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο «αἰηηῶκαη, αἰηηψκαηα».   

 Χο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο βνήζεζαλ ηδηαηηέξσο αλέθεξαλ ηελ πξψηε δξα-

ζηεξηφηεηα κε ηε ζχγθξηζε θεηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ κνξθψλ. Έλαο καζεηήο εζηίαζε 

ζηελ «πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα». Αλέθεξε ζρεηηθά: «……….θαη καο βνήζεζε απηφ πνπ 

καο παξνπζηάζαηε κε ην site πνπ θάλακε θαη είδακε θάπνηεο ιέμεηο απφ πνχ πξνέξρνληαη, νκφξξη-

δα, εηπκνινγηθά, γεληθψο». Έπεηηα, ξσηήζεθαλ θαη νη ππφινηπνη καζεηέο γηα ηνλ ηζηφηνπν ε 

«πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα» θαη αλέθεξαλ θαη πσο ληψζνπλ επαξθείο λα ηνλ μαλαρξεζηκν-

πνηήζνπλ. «Ναη, κπνξψ λα κπσ λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζσ» αλέθεξαλ φινη νη καζεηέο. Αιιά 

ρξεηάδεηαη ρξφλνο θαη  ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ ζπλερψο κέζα ζηελ ηάμε ψζηε λα γίλεη ζ‟ 

απηνχο ζπλήζεηα θαζψο κία καζήηξηα αλέθεξε: «Καιά πνπ ην είπαηε, ρηεο έκπαηλα θη έςαρλα ζην 

ιεμηθφ θαη έβγαια ηα κάηηα κνπ». Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξνσζνχλ απηή ηελ αληίιεςε ηεο ζπ-

λέρεηαο ηεο γιψζζαο θαη ε αλαθνξά ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη έλδεημε θαιιηέξγεηαο ηεο 

αληίιεςεο ηεο ζπλέρεηαο. 
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1.3.2. Νέα Διιεληθά 

 

 Τπήξραλ θάπνηνη καζεηέο πνπ αλέθεξαλ πσο βνεζήζεθαλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ δηθαληθνχ 

ιεμηινγίνπ ζηα λέα ειιεληθά. Έλαο καζεηήο αλέθεξε ζρεηηθά: «ηελ Έθζεζε κε ηνλ θ. Α, επεηδή 

ζπλέρεηα καο ιέεη θαηλνχξγηεο ιέμεηο, θαη πξέπεη λα ηηο ζεκεηψλνπκε γηα λα ηηο βάδνπκε ζηελ έθζε-

ζε. Πηζηεχσ φηη απηέο πνπ θάλακε κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ. ε θάπνηεο απφ απηέο δελ έρεη αι-

ιάμεη ην λφεκά ηνπο, νπφηε ζα καο ρξεζηκέςνπλ». Δπνκέλσο, παξαηεξνχκε φηη ν καζεηήο ζπλεη-

δεηνπνηεί ηα θνηλά ζηνηρεία θαη ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λέαο ειιεληθήο. κσο 

νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ππνζηήξημαλ πσο ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ ζηξακκέλν 

ζηα αξραία ειιεληθά θαη πσο βνεζήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζηελ εθκάζεζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγί-

νπ ζηα αξραία ειιεληθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλέθεξαλ ζρεηηθά: «Δγψ δελ έλησζα φηη βνεζήζεθα 

πνιχ ζηα λέα, λνκίδσ φηη ήηαλ πην πνιχ ζηξακκέλν πξνο ηα αξραία θαη λα δνχκε θαη ηελ πξνέθηα-

ζε σο πξνο ηα λέα γηα λα θαηαιάβνπκε πφζν επεξεαζκέλε είλαη ε ζεκεξηλή γιψζζα». Άιινο κα-

ζεηήο ζπκθψλεζε κε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ «Κη εγψ ζπκθσλψ κε ηνλ ζπκκαζεηή κνπ ήηαλ πεξηζζφ-

ηεξν ζην θνκκάηη ησλ αξραίσλ θαη ιηγφηεξν ζηε λενειιεληθή  γιψζζα. Πεξηζζφηεξν βνήζεζε ζηα 

αξραία απ΄ φηη ζηε γιψζζα». Μηα άιιε καζήηξηα είπε: «Έκαζα κεξηθέο ιέμεηο ζηα λέα ειιεληθά. 

Σα πεξηζζφηεξα ηα ήμεξα λα πσ ηελ αιήζεηα. ηα αξραία δελ ηα ήμεξα ηφζν». Απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο θαίλεηαη φηη ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ αληηιακβάλνληαη ηε λέα ειιεληθή σο βν-

εζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο. πλεπψο, θαίλεηαη λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ. 

  

 

2.   Κνλζηξνπθηηβηζηηθόο ζρεδηαζκόο θαη ζύλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλάιπζεο απνξξέεη εκκέζσο απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη 

απνηειεί επέθηαζή ηνπ. Πξνέθπςε απφ ζηνηρεία πνπ αλέθεξαλ νη καζεηέο ζηελ νκάδα εζηίαζεο 

θαη ζεσξήζεθαλ ελδηαθέξνληα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζην πιαίζην ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαλεξψλεη πσο αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ιεμηινγίνπ ζην πιαίζην ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, πνπ απνηέιεζε άμνλα ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Οη καζεηέο αλέθεξαλ ηε 

γλψκε ηνπο γηα ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη γηα ην θαηά πφζν ζα επηζπκνχζαλ λα πξαγκαην-
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πνηνχλ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ην ιεμηιφγην ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ηα 

νθέιε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ.  

  

2.1  Καηλνηφκνο δηδαθηηθή πξαθηηθή 

 

 ινη νη καζεηέο είραλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη επηζπκνχλ λα 

δνπιέςνπλ ην ιεμηιφγην κε παξφκνην ηξφπν ζην κέιινλ. Θεσξνχλ πσο είλαη επράξηζηνο θαη δε-

κηνπξγηθφο ηξφπνο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγεί επράξηζην καζεζηαθφ θιίκα ζηελ ηάμε.  Έλαο κα-

ζεηήο είπε «Ήηαλ θάηη θαηλνχξγην δελ ην είρακε μαλαθάλεη», κία άιιε καζήηξηα είπε  «Γελ ήηαλ 

ηφζν θνπξαζηηθφ», έλαο άιινο καζεηήο είπε «Καη ήηαλ θαη πην επράξηζην θαη πην δξαζηήξην», κία 

καζήηξηα  είπε «(Μνπ άξεζε) φηη ήκαζηαλ ζε νκάδεο, φηη ζπλεξγαδφκαζηαλ».  Αθφκε πξφζζεζε 

αλαθεξφκελε ζηελ δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ιφγνπ: «Βάδακε δηθηά καο θαληαζία, κπήθακε ιί-

γν ζηε ζέζε ηνπ λα γξάθνπκε φπσο γξάθνπλ νη δεκνζηνγξάθνη», αθφκε εηπψζεθε φηη «Σα καζαί-

λνπκε βησκαηηθά, δελ είλαη κφλν ζηε ζεσξία», άιινο καζεηήο είπε : «Δίλαη θιαζζηθφο ν ηξφπνο 

θάζε ρξφλν ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, ελψ (ζε απηέο ηηο δηδαζθαιίεο) είλαη δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο πνπ ηα 

καζαίλνπκε». Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ επηβεβαηψλνπλ ηε ζεκαζία ησλ αληηιήςεσλ ηνπ θνλ-

ζηξνπθηηβηζκνχ γηα ηε κάζεζε. Γειαδή φηη ε κάζεζε είλαη κηα ελεξγή δηαδηθαζία, πνπ δίλεη λφ-

εκα ζηνλ θφζκν ηνπ καζεηή θαη εζηηάδεη  ζηηο ζπλεξγαηηθέο κνξθέο ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη ζηελ 

νκαδηθή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο (Minder, 2007: 27-28· Yilmaz, φ.π.: 167-168).   

 

2.2  Απνηειεζκαηηθφηεξε εθκάζεζε ιεμηινγίνπ 

 

 Οη καζεηέο δελ έκεηλαλ κφλν ζηνλ επράξηζην ηξφπν δηδαζθαιίαο αλέθεξαλ πσο έλαο ηέ-

ηνηνο ηξφπνο εθκάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ θέξλεη θαη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη α-

πφςεηο ησλ καζεηψλ επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάγθε νη δηδαζθαιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα βαζίδν-

ληαη ζηηο αξρέο ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή, δειαδή ζηελ πην ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε ρξήζε δηεξεπλεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2013: 101-102), ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνε-

ζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο θαη φρη απιψο λα ηηο απνκλεκνλεχνπλ (Slavin, φ.π.: 

320). Έλαο καζεηήο αλέθεξε ζρεηηθά «Γελ είλαη κφλν κηα ζηείξα απνκλεκφλεπζε, πνπ δηαβάδνπ-

κε, είλαη κία δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα ηα ζπκφκαζηε αθνχ εκείο ηα βξί-
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ζθνπκε δε καο ηα έρνπλ έηνηκα ζε έλαλ πίλαθα, πξνζπαζνχκε εκείο λα ηα εληνπίζνπκε …», έλαο 

άιινο είπε: «Δδψ καο κέλεη θαη θάηη θαη ηα ζπκφκαζηε γηα πάληα» αθφκε εηπψζεθε «κάζακε γηα 

θάπνηεο ξίδεο, νη νπνίεο απ’ φηη θαίλεηαη είλαη ίδηεο φιεο απηέο ηηο επνρέο, αληί λα θαζφκαζηε λα 

ηηο δηαβάδνπκε ζην ζπίηη πνπ ζίγνπξα ζα ηηο ζπλαληήζνπκε ζε θάπνην αξραίν θείκελν ηηο κάζακε 

απ’ εδψ». Μηα άιιε καζήηξηα ηφληζε ηε ζεκαζία πνπ έρεη  ε γλψζε λα θαιχπηεη άκεζεο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ θαζψο ε λέα γλψζε απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα γηα λα ιχ-

ζνπλ (Yilmaz, φ.π.: 167-168).  Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξε φηη «Σν βιέπακε θαη πην πνιχ ζηελ 

πξάμε αο πνχκε. Κάλακε θάηη θαη ην ρξεζηκνπνηνχζακε εθείλε ηε ζηηγκή, φρη ζην κέιινλ θάπνηε 

θαη αλ … καο ιέλε φηη ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ ηξίηε ιπθείνπ ζηε δεπηέξα ιπθείνπ θαη κέρξη λα 

πάκε εθεί πέξα ζα ηα έρνπκε μεράζεη, ελψ έηζη ηα εκπεδψλνπκε, κπαίλνπλε κέζα, ξηδψλνπλε».  π-

λνιηθά δηαπηζηψλνπκε πσο φιε ε δηαδηθαζία αλέπηπμε ζηνπο καζεηέο βαζχηεξα θίλεηξα θαη επη-

ζπκία αλαθάιπςεο θαη δξάζεο (Minder, 2007: 27-28). Δπνκέλσο, έλαο θνλζηξνπθηηβηζηηθφο 

ζρεδηαζκφο κπνξεί λα αλαπηχμεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθκάζεζε 

ηνπ ιεμηινγίνπ θαη κέζσ απηνχ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο γιψζζαο. 

 πλνςίδνληαο, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδήγεζε ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηελ νκάδα εζηίαζεο είλαη ηα εμήο. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ φπσο εθθξάζηεθαλ ζηελ νκάδα 

εζηίαζεο επηβεβαίσζαλ ηα ιεγφκελα ησλ καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε κεηά ηηο δη-

δαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη βφεζεζε λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν.  

 πλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζρέζε αξραίαο 

θαη λέαο ειιεληθήο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη πξηλ ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Απφ ηα ιεγφ-

κελα ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ θαίλεηαη πσο θαηαλννχλ απηή ηε ζρέζε κέζα απφ ην πξίζκα 

ηεο εμέιημε ηεο γιψζζαο ζην ρξφλν, είηε δειψλνληάο ην ζαθψο είηε ππνλνψληαο ην. Αθφκε, 

θαίλεηαη φηη ε αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο ηεο γιψζζαο θαιιηεξγείηαη κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ. Ζ παξνπζίαζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ απνηέιεζε εξγαιείν γηα ηελ ζηαδηαθή θαι-

ιηέξγεηα απηήο ηεο αληίιεςεο, θαζψο νη καζεηέο επηζεκαίλνπλ φηη θαηά ηελ εθκάζεζε, ηνπο 

βνήζεζαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβάιινπλ έληνλα απηή ηελ αληίιεςε, φπσο ε ζχγθξηζε ιέμε-

σλ κέζα απφ ηα θείκελα δηαθνξεηηθψλ επνρψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αλαθέξζεθε πνιιέο θν-

ξέο ζηελ νκάδα εζηίαζεο θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεη φηη ηνπο επεξέαζε αξθεηά. κσο ζα κπν-

ξνχζακε λα επηζεκάλνπκε πσο ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν, φηη κηα ηέηνηα αληίιεςε βνεζά θαη 

ζηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ησλ καζεηψλ θαη  επηθπ-
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ξψλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (Βαξκάδεο, 2008: 60· Υαηδεκαπξνπδή, 2007: 239-

247· Φνπληνπνχινπ, 2013: 129). Δπίζεο, επηβεβαηψλεηαη πσο ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε 

θαηά ηε δηδαζθαιία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη αξθεηά ηελ νηθνδφκεζε ηεο αληίιεςεο ηεο ζπλέρεηαο 

θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο εθκάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ. 
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6.2.3. Παρατόρηςη 
 

  Ζ παξαηήξεζε  ιεηηνχξγεζε σο  ππνζηεξηθηηθή κέζνδνο ζην πιαίζην ηνπ ηξηγσληζκνχ  

γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ  ψζηε λα θσηηζηνχλ ηα δεδνκέλα  πνπ ζπιιέρηεθαλ κε ηηο άιιεο 

δχν κεζφδνπο (Robson, φ.π.: 370). Ζ παξαηήξεζε, επνκέλσο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζπκπιεξσ-

καηηθή κέζνδνο, γηα λα επηβεβαηψζεη θαη λα επηθπξψζεη ηα δεδνκέλα ηεο νκάδαο εζηίαζεο θαη 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθφκα ζα καο βνεζνχζε λα δηαζηαπξψζνπκε πηζαλέο αζπκθσλίεο κεηα-

μχ ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο θαη ησλ αληαπνθξίζεψλ ηνπο 

θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, νη νπνίεο ζπλήζσο πξνθχπηνπλ ιφγσ «ηεο αλεπάξθεηαο ηεο κλή-

κεο ηνπο ή ηεο επηζπκίαο ηνπο λα παξνπζηάζνπλ επλντθά ηνπο εαπηνχο ηνπο» (Robson, 2010: 369). 

 Σν ζψκα ησλ δεδνκέλσλ καο αληιήζεθε κέζσ ηεο παξαηήξεζεο έμη (6) δηδαθηηθψλ σ-

ξψλ. Οη ζεκεηψζεηο πεδίνπ πνπ θξάηεζε ε παξαηεξήηξηα ςεθηνπνηήζεθαλ θαη έιαβαλ ηε κνξθή 

θεηκέλνπ. Παξάιιεια κε ηηο ζεκεηψζεηο πεδίνπ ηεο παξαηεξήηξηαο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ερνγξάθεζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ ερνγξάθεζε απηή βνήζεζε 

ζηελ ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ πνπ δελ είραλ θαηαγξαθεί επαξθψο απφ ηελ παξαηεξήηξηα θαη ν-

δήγεζε ηελ εξεπλήηξηα ζε κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ ζηνη-

ρείσλ πνπ νη καζεηέο αλέθεξαλ ζε απηέο.  

 Ζ παξαηεξήηξηα εζηίαζε ηελ παξαηήξεζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία βάζεη ζπγθε-

θξηκέλσλ αμφλσλ πνπ απέξξεαλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφ-

πεζε. ε θάζε δξαζηεξηφηεηα έπξεπε λα παξαηεξήζεη, αλ νη καζεηέο κέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπο  

θαίλεηαη λα νηθνδνκνχλ αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κέζα απφ ηελ εμέιημή 

ηεο ζην ρξφλν. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε εμέιημε κπνξεί λα δηαπηζησζεί κέζσ ηεο ζεκα-

ζηνινγηθήο αιιαγήο, ηεο δνκηθήο αιιαγήο (θσλνινγηθή θαη κνξθνινγηθή), ηεο απψιεηαο θαη 

δεκηνπξγίαο λέσλ ιέμεσλ θαη ησλ θνηλψλ ιέμεσλ (βι. θεθ. 1). ε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ νη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο, ε παξαηεξήηξηα ζεκείσλε ηέηνηα ζηνηρεία 

κε παξαδείγκαηα απφ ην ιφγν ησλ καζεηψλ, πνπ θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ή λα κελ θαηαλννχλ 

ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο θάλνληαο παξάιιεια θαη δηθά ηεο ζρφιηα.   

 Δπίζεο, ε παξαηεξήηξηα εζηίαδε θαη ζηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηα-

δηθαζία. χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2004: 29-30), ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε κα-

ζεζηαθή δηαδηθαζία ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο, εμεγνχλ, ζρνιηάδνπλ, αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη 

πιεξνθνξίεο, ππνζηεξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, αληηπαξαζέηνπλ θαη α-
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ληαπαληνχλ δηαιεθηηθά ζην ζθεπηηθφ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ, ππνζέηνπλ εξεπλνχλ, πεηξακαηίδν-

ληαη θαη ζην ηέινο θαηαιήγνπλ ζε ηεθκεξησκέλεο απφςεηο, ιχζεηο θαη πξνηάζεηο. Δπνκέλσο, ε 

παξαηεξήηξηα εζηίαζε ζηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ ζηηο νκάδεο θαη ζηελ εμέιημή ηνπο ζηελ πν-

ξεία ησλ δηδαζθαιηψλ γηα λα δηαπηζησζεί, αλ ε ελεξγή εκπινθή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

ηνπο βνήζεζε ζηελ νηθνδφκεζε απηήο ηεο αληίιεςεο. Γηφηη αλ ππήξρε ελεξγή εκπινθή γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη δηακφξθσζαλ απηή ηελ αληίιεςε εμ αηηίαο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

 πσο, ήδε έρεη αλαθεξζεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο νκάδαο εζηία-

ζεο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφ-

δνπο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. 

5.4.2.). Δπηιέμακε σο κνλάδα θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ καο ηε κνλάδα ησλ ζπκθξαδνκέλσλ 

θαζψο νη κεκνλσκέλεο ιέμεηο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εξκελεπηνχλ παξά κφλν ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκθξαδφκελα ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ (Κπξηαδή, 2001: 287). 

 

 Οη θαηεγνξίεο αλάιπζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Ζ ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο κέζσ ηεο εμέιημεο ηεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ 

1.1. εκαζηνινγηθή αιιαγή 

1.2.  Γνκηθή αιιαγή θαη θνηλέο ιέμεηο 

1.3. Απψιεηα ιέμεσλ 

1.4. Οη καζεηέο θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ηελ αιιαγή γισζζηθήο κνξθήο ζπλνιηθά κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

1.4.1. Αξραία ειιεληθή- Διιεληζηηθή θνηλή –Νέα ειιεληθή. 

1.4.2. Οξζνγξαθία  

1.4.3. πκπεξάζκαηα γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα 

 

2. πκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ κε ηα 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. 
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1.  Ζ ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο κέζσ ηεο εμέιημεο ηεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ 

 

1.1.  Οι μαθηηέρ θαίνεηαι να διαμοπθώνοςν ανηίλητη για ηη ζημαζιολογική αλλαγή 

 

 Οη καζεηέο αλαθέξνληαη αξθεηέο θνξέο ζηε ζεκαζηνινγηθή αιιαγή, φηαλ θαινχληαη λα 

εμεγήζνπλ ηελ αιιαγή ηεο ζεκαζίαο θάπνηαο ιέμεο, πνπ δνκηθά δηαηεξείηαη απηνχζηα κέρξη 

ζήκεξα. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ζχγθξηζεο θεηκέλσλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ, φηαλ νη 

καζεηέο θιήζεθαλ λα εμεγήζνπλ ηε δηαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «αλαίξεζεο» ζην θείκελν 

ηνπ 4
νπ

 αηψλα θαη ζήκεξα, δχν καζεηέο είπαλ «Αιιάδεη ε ζεκαζία», «Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

θαη κε ηελ εμέιημε γιψζζαο αιιάδεη ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη ζεκαίλνπλ θάηη άιιν». ηε ζπλέ-

ρεηα κφλνο ηνπ θάπνηνο καζεηήο αλαθέξζεθε ζηε ιέμε εθθιεζία θαη ζηελ αιιαγή πνπ θαηαια-

βαίλεη πσο θη απηή ε ιέμε πθίζηαηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. «Ζ ιέμε εθθιεζία, (φηαλ ηελ 

αθνχκε) καο έξρεηαη ζην κπαιφ ν Υξηζηφο, νη παπάδεο θαη γεληθψο κηα εθθιεζία, ελψ παιηά ηε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κηα αίζνπζα πνπ καδεπφληνπζαλ πνιχ θαη ζπδεηνχζαλ δηάθνξα». Ζ εθπαη-

δεπηηθφο ξψηεζε γηαηί πηζηεχνπλ πσο ζπλέβε θάηη ηέηνην θαη έλαο άιινο καζεηήο απάληεζε 

«Γηαηί ζρεκαηίζηεθε πην κεηά ε εθθιεζία, νπφηε δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη απηφ. Γελ ππήξρε (ηφηε)  ε 

αλάγθε (λα ππάξρεη απηή ε ζεκαζία) ». Αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε πξαγκαηνπνηήζεθε αξ-

θεηέο θνξέο ζηελ πνξεία ησλ δηδαζθαιηψλ, έλαο καζεηήο ζε επφκελε δηδαζθαιία φηαλ θιήζεθε 

λα εμεγήζεη ηελ αιιαγή ηεο ζεκαζίαο είπε «Με πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη ιέμεηο απνθηνχλ  λέεο ζε-

καζίεο, παξαδείγκαηνο ράξε ηδξχζεθαλ εθθιεζίεο». Έλαο άιινο καζεηήο είπε « Οη λέεο αλάγθεο 

ηεο γιψζζαο δεκηνπξγνχλ λέεο ζεκαζίεο. Ζ γιψζζα εμειίζζεηαη». Δπίζεο, ε θαηαλφεζε ηεο ζε-

καζηνινγηθήο αιιαγήο θαίλεηαη θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα κε ην θνπίδ «Βξεο ηε ιέμε».  Ζ παξαηε-

ξήηξηα επεζήκαλε θαη ην ζρεηηθφ παξάδεηγκα. Μηα καζήηξηα αλέθεξε ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο 

«ζπθνθάληεο» σο «ζπθν + θαίλνκαη». Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θνπίδ «Βξεο ηε ιέμε», φπνπ α-

λαθέξεηαη ε ζεκαζία ηεο εηπκνινγίαο ηεο ιέμεο, ε εθπαηδεπηηθφο ξψηεζε ηνπο καζεηέο αλ πξφ-

θεηηαη γηα ηελ ίδηα ζεκαζία ηφηε θαη ζήκεξα. Έλαο καζεηήο αλέθεξε φηη «αιιάδεη ε ζεκαζία» θη 

έλαο άιινο ελέηαμε απζφξκεηα ηε ιέμε ζε κηα ζχγρξνλε πξφηαζε «ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε». 

 Ζ έλλνηα ηεο ζεκαζηνινγηθήο αιιαγήο αλαθέξζεθε αξθεηέο θνξέο ζην ιφγν ησλ καζε-

ηψλ, φηαλ νη καζεηέο πξνέβαηλαλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξφλνπ. Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα θαη ηδηαίηεξα απφ ην παξάδεηγκα ηεο ζεκαζηνιν-

γηθήο αιιαγήο ηεο ιέμεο «εθθιεζία» δηαπηζηψλνπκε, πσο ζηελ πνξεία ησλ δηδαζθαιηψλ θάπνηνη 
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καζεηέο γίλνληαη πην ζαθείο ζηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο αιιαγήο, δειαδή ρξεζηκν-

πνηνχλ πην ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή απηνχ ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ, φπσο 

επεζήκαλε ε παξαηεξήηξηα. 

 

1.2. Δομική αλλαγή και κοινέρ λέξειρ 

 

 Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ φηη ζην δη-

θαληθφ ιεμηιφγην ππάξρεη κηα θνηλή ξίδα πνπ κέλεη ζηαζεξή ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ αιιά ε 

γισζζηθή αιιαγή έρεη επηθέξεη είηε κνξθνινγηθέο είηε θσλνινγηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ ιέ-

μεσλ. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα κε ηε ζχγθξηζε ησλ θεηκέλσλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ νη 

καζεηέο εληνπίδνπλ ιέμεηο πνπ έρνπλ θνηλή ξίδα. Μηα καζήηξηα εληφπηζε ηελ θνηλή ξίδα ζηηο 

εμήο ιέμεηο: «έθθιεζε-ἐπηθαινχκαη-ἐθθιεζία ηνῦ δήκνπ» ή θάπνηνο άιινο καζεηήο αλέθεξε ηελ 

θνηλή ξίδα ησλ ιέμεσλ «αἰηηῶκαη-αἰηηψκαηα». 

 ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο εληνπίδνπλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ε «Πχιε γηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα», ιέμεηο απφ ηελ νκεξηθή επνρή  κέρξη ηε ζχγρξνλε, πεξλψληαο απφ ηηο δηάθνξεο θά-

ζεηο φπνπ πέξαζε ε ειιεληθή. Δληφπηζαλ κε ηελ νκάδα ηνπο πνχ ε ξίδα ηνπο παξακέλεη ε ίδηα 

αιιά αιιάδνπλ νη θαηαιήμεηο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, φιεο νη νκάδεο αλαθέξνπλ ν-

κφξξηδα πνπ είηε εληφπηζαλ ζηελ «πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα» είηε ηα  ζθέθηεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο νκάδαο θαη ηα ζεκείσζαλ ζην θχιιν εξγαζίαο. Ζ παξαηεξήηξηα αλέθεξε φηη «Οη 

καζεηέο εηπκνινγνχλ ξήκαηα, θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπο κε ηελ αλαθνξά ζηα ζπλζεηηθά κέξε. 

Δληάζζνπλ ηηο ιέμεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ζε πξνηάζεηο». Δπίζεο, νη καζεηέο θαίλεηαη λα ζπλδέ-

νπλ ηελ αξραία ιέμε κε ηε ζχγρξνλε πνπ ζπλαληνχλ ζην θξππηφιεμν θαη ζην ζηαπξφιεμν. Πα-

ξαδείγκαηα πνπ ζεκείσζε ε παξαηεξήηξηα είλαη ε ζχλδεζε ηνπ «κεκπηφο» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηα λέα ειιεληθά κε ην ξήκα «κέκθνκαη» θαη ηνπ ξήκαηνο «επηθαινχκαη» πνπ αλαθέξζεθε ζην 

θείκελν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο  κε ην νπζηαζηηθφ «θιεηήξαο». Με φιεο ζρεδφλ ηηο ιέμεηο πνπ νη 

καζεηέο ζπλάληεζαλ ζην ζηαπξφιεμν θαη ζην θξππηφιεμν ζπλέδεζαλ ηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο.  

 Ζ δνκηθή αιιαγή θαίλεηαη λα έγηλε θαηαλνεηή θαη κέζα απφ ηα θείκελα πνπ ζπλέηαμαλ 

νη ίδηνη νη καζεηέο, ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα πνπ θχιινπ εξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλέηαμε ε θάζε νκάδα, δεηήζεθε απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο, λα 

εληνπίζνπλ πνηεο ιέμεηο ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζε 

πνηα  θείκελα απφ ηα ηξία πνπ κειεηήζακε κπνξνχκε λα ηηο εληνπίζνπκε είηε απηνχζηεο είηε δη-
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αθνξνπνηεκέλεο κνξθνινγηθά ή θσλνινγηθά. χκθσλα κε ηα ζρφιηα ηεο παξαηεξήηξηαο, αξρη-

θά νη καζεηέο θαίλεηαη λα εληάζζνπλ ιεηηνπξγηθά ζηνλ γξαπηφ ηνπο ιφγν ην δηθαληθφ ιεμηιφγην. 

Δπίζεο, νη καζεηέο θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ηε δνκηθή αιιαγή. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα πνπ α-

λέθεξε ε παξαηεξήηξηα είλαη: «Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ηελ θνηλή ξίδα ηξηψλ ιέμεσλ: έγθιεκα 

(πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο ζην θείκελφ πνπ ζπλέηαμαλ), επηθαινχκαη (ηνλ Καίζαξα) ζην θεί-

κελν απφ ηελ Καηλή δηαζήθε  θαη  εθθιεζία (ηνπ δήκνπ) ζην αξραηνειιεληθφ θείκελν, παξαηεξψ-

ληαο φκσο πσο αιιάδεη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ».  

 Δπίζεο, νη καζεηέο εληνπίδνπλ ιέμεηο πνπ έκεηλαλ απηνχζηεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. 

Δπηζεκαίλνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ιέμεηο πνπ δηαηεξνχλ ηελ ίδηα δνκή θαη ζεκαζία κέ-

ρξη ζήκεξα. Δλδεηθηηθά ε παξαηεξήηξηα ζεκείσζε θάπνηεο ιέμεηο πνπ αλέθεξαλ νη καζεηέο φ-

πσο «δίθε, κάξηπξαο, θαηεγνξία, θξίλσ, απνινγνπκέλνπο». 

 

1.3.Απώλεια λέξευν 

 

 Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη θαη ηελ απψιεηα ιέμεσλ. Καη ηελ αλαθέξνπλ αξθεηέο θνξέο 

θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ, γηα ηα νπνία ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλαθνξψλ απφ 

καζεηέο «Πνιιέο ιέμεηο έρνπλ εμαθαληζηεί» θαη «Κάπνηεο (ιέμεηο) δε ρξεζηκνπνηνχληαη». Μηα 

καζήηξηα ζρνιηάδνληαο κηα ιέμε πνπ δελ ππάξρεη κε απηή ηε κνξθή ζήκεξα αλαθέξεη: 

«εἰζελεγθεῖλ, κνπ αθνχγεηαη ηνχξθηθν». Γηα ηελ απψιεηα αξραίσλ ιέμεσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ 

ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λενειιεληθφ ιεμηιφγην θαηά θχξην ιφγν αλαθέξζεθαλ ζαθψο 

θάπνηνη καζεηέο θαη ζηελ νκάδα εζηίαζεο. 

 

1.4.    Οι μαθηηέρ θαίνεηαι να καηανοούν ηην αλλαγή γλυζζικήρ μοπθήρ ζςνολικά με ηην 

πάποδο ηος σπόνος 

 

1.4.1. Αξραία ειιεληθή- Διιεληζηηθή θνηλή –λέα ειιεληθή. 

 

  Οη καζεηέο θαίλεηαη λα θαηαλννχλ φηη θάπνηα ζηνηρεία ζηελ ειιεληθή γιψζζα αιιάδνπλ 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, γη‟ απηφ θαη ζεσξνχκε φηη ε ειιεληθή δηαθξίλεηαη ζε γισζζηθέο 

κνξθέο. Έλαο καζεηήο γλψξηδε φηη ε γισζζηθή κνξθή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο νλνκάδεηαη «ειιε-
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ληζηηθή θνηλή» θαη ζηελ επφκελε δηδαζθαιία αξθεηνί καζεηέο ζπκφληνπζαλ ηελ ειιεληζηηθή 

θνηλή. ηαλ αλαγλψζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ θαη ηα ηξία θείκελα πνπ άλεθαλ ζε ηξεηο δηαθνξε-

ηηθέο επνρέο, δεηήζεθε ζηνπο καζεηέο λα ηα θαηαηάμνπλ απφ ην επθνιφηεξν ζην δπζθνιφηεξν, 

γηα λα δηαπηζηψζνπλ φηη φζν κηθξφηεξε είλαη ε απφζηαζε απφ ηελ επνρή ηνπ θεηκέλνπ ηφζν επ-

θνιφηεξα αληηιακβάλεηαη ν αλαγλψζηεο ηε ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή κνξθή.  «Τπήξραλ αξθεηνί 

καζεηέο πνπ ζεψξεζαλ πσο ην θείκελν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο θαη ην αξραίν θείκελν είραλ ηελ ίδηα 

δπζθνιία. Διάρηζηνη καζεηέο είπαλ πσο ην θείκελν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο είλαη επθνιφηεξν». Απηφ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Μπνξεί λα ζπκβαίλεη δηφηη ηα δχν θείκελα δηδά-

ρηεθαλ κε απφζηαζε κηαο εβδνκάδαο θαη νη καζεηέο δε ζπκφληνπζαλ ην θείκελν ηεο Καηλήο Γη-

αζήθεο είηε λα ζεψξεζαλ πξαγκαηηθά δχζθνιν ην θείκελν θαζψο ζπγθξηηηθά κε άιια ρσξία ηεο 

Καηλήο Γηαζήθεο έρεη έλα κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο.  

 Δπίζεο, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ε 

γιψζζα ησλ νκηιεηψλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ νκηιεηψλ ηεο. Οη 

καζεηέο αλαθέξνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο πνπ ππήξραλ ζηελ Αξραία Διιάδα.  Δλδεη-

θηηθά αλαθέξνπκε έλα απφζπαζκα απφ ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. «Δθπαηδεπηηθφο: Σα ίδηα ειιελη-

θά κηινχζαλ φινη; Πνηα ειιεληθά κηινχζαλ ζηελ Αζήλα;» Οη καζεηέο ζθέθηνληαη θαη πξνβιεκαηί-

δνληαη. «Γσξηθή, φρη φρη, δσξηθή κηινχζαλ ζηελ πάξηε». Έλαο καζεηήο αλαθέξεη «Αηηηθή δηάιε-

θην». Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπκπεξαίλεη  «Άξα, ε αξραία ειιεληθή είλαη ίδηα ζε φιν ηνλ ειιεληθφ ρψ-

ξν;». Κάπνηνο καζεηήο αλαθέξεη  «Όρη. Τπήξραλ δηάιεθηνη.» Ζ εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηνπο καζεηέο 

«ήκεξα ππάξρνπλ δηάιεθηνη;» Όινη νη καζεηέο απαληνχλ «λαη» θαη έλαο καζεηήο πξνζπκνπνηεί-

ηαη λα αλαθέξεη κία δηάιεθην θαη ζπγθεθξηκέλα «ηα ηζαθψληθα». Γηα ηηο λενειιεληθέο δηαιέ-

θηνπο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηα αξραία ειιεληθά είραλ δηδαρηεί ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ζην 

κάζεκα «Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο». 

  

1.4.2. Οξζνγξαθία  

 

 Έλαο καζεηήο θαηαλνεί ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο κε ηελ αιιαγή ζηελ νξζνγξαθία ρσξίο 

λα κπνξεί λα εμεγήζεη ηνλ ιφγν πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. «Μαζεηήο: Αιιάδεη ε νξζνγξαθία, 

Δθπαηδεπηηθφο: Αιιάδεη ε νξζνγξαθία. Γηαηί; ,Μαζεηήο: Δίραλ πλεχκαηα θαη ηφλνπο». Οη καζεηέο 

δελ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ ηνλ ιφγν πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην θαη ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη 
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ζηελ εξαζκηθή πξνθνξά (Μπακπηληψηεο, 1985: 38).  Ζ δηαθνξεηηθή πξνθνξά σο ζηνηρείν εμέιη-

μεο ηεο γιψζζαο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζην εξσηεκαηνιφγην απφ θάπνηνλ καζεηή. 

 

1.4.3. πκπεξάζκαηα γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα 

 

 Οη καζεηέο αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαινχληαλ λα 

εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε γιψζζα. Κάπνηα ζηηγκή νη καζεηέο αλαθέξνπλ ηα εμήο, γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο ην ρξφλν: «1. (Ζ γιψζζα) Αιιάδεη, 2. λέεο ιέμεηο (δεκη-

νπξγνχληαη) , 3. Δμειίζζεηαη  4. φρη ηφζνη ηφλνη (ζηα λέα ειιεληθά , φρη ηφζν δχζθνιε (ε λέα ειιε-

ληθή) ζηελ πξνθνξά». Παξαηεξνχκε φηη επαλέξρνληαη ζην δήηεκα ηνπ ηνληζκνχ θαη ηεο πξνθν-

ξάο, παξφιν πνπ εμεγήζεθε ν ιφγνο πνπ δηαθνξνπνηείηαη ε πξνθνξά θαη ν ηνληζκφο ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξφλνπ. Φαίλεηαη λα ηνπο εληππσζηάδεη θαη ηνπο δπζθνιεχεη αξθεηά θαηά ηελ εθκαζεζε ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ, αλ θαη πξνθνξά δελ δηδάζθνληαη, πηζαλφλ ελλννχλ ηε δπζθνιία εθθνξάο 

ηνπ αξραίνπ ιφγνπ, φπσο κηα καζήηξηα αλέθεξε ζηελ νκάδα εζηίαζεο: «Ζ λέα είλαη πην σξαία 

θαη πην εχρξεζηε δελ ζνπ βγαίλεη ε γιψζζα κέρξη λα… (κηιήζεηο)».  

 ε επφκελε δηδαζθαιία ξσηήζεθαλ μαλά γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην ρξφλν θαη νη καζεηέο απάληεζαλ «1. Έρνπλ αιιάμεη θά-

πνηεο ιέμεηο, 2. Πνιιέο ιέμεηο έρνπλ εμαθαληζηεί, 3. Παξακείλεη ε κνξθή αιιά έρεη αιιάμεη ε ζε-

καζία, 4. Κάπνηεο δε ρξεζηκνπνηνχληαη». Καη ζε επφκελε δηδαθηηθή παξέκβαζε «Οη  ιέμεηο εμε-

ιίζζνληαη θαη αιιάδνπλ, θάπνηεο θξαηνχλ ηελ ίδηα ζεκαζία, θάπνηεο ράλνληαη», «Κάπνηεο δε ρξε-

ζηκνπνηνχληαη».  Γηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο είραλ εκπεδψζεη απηά ηα ζπκπεξάζκαηα θαη εί-

ραλ θαηαλνήζεη ηα ζηνηρεία απηά. Δπίζεο, παξαηεξνχκε πσο πξννδεχεη θαη ν ηξφπνο πνπ εθ-

θξάδνληαη γηα ηελ γισζζηθή αιιαγή θαη ηε ζπλέρεηα ηεο γιψζζαο. Κάπνηνη καζεηέο εθθξάδν-

ληαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλα, θη απηφ ην ζπκπέξαζκα επηβεβαηψ-

λεηαη φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζην ιφγν θάπνησλ καζεηψλ ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο ησλ εξσηε-

καηνινγίσλ θαζψο θαη ζηελ νκάδα εζηίαζεο.  
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2. πκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ κε ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ηνπο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. 

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο θχξην ζηφρν έρεη λα δηαπηζηψζεη, αλ νη καζεηέο, θαηά ηε ζπ-

λεξγαζία ζε νκάδεο, ζπδεηνχζαλ αληαιιάζζνληαο απφςεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ιχζνπλ ηηο 

αζθήζεηο. Οη νκάδεο αλαθνίλσλαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, κε εθπξφζσπν, ζηελ νινκέιεηα ηεο ηά-

μεο, επνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ λα εξεπλήζνπκε, αλ δνχιεπαλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Γηφηη θαη 

ζην πιαίζην ηεο νκάδαο κε ηελ ζπλεξγαζία θαηά ηελ ιχζε ησλ αζθήζεσλ πξφεθπςαλ αξθεηέο 

απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, πνπ δείρλνπλ φηη θαιιηεξγείηαη ε αληίιεςε ηεο ζπ-

λέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

 Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ κηα εμέιημε ζηελ πνξεία ησλ δηδαζθαιηψλ. ηελ ηξίηε (πξψηε 

ζπλεξγαηηθή) δηδαζθαιία ε παξαηεξήηξηα αλέθεξε φηη «ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε νκάδα δνπιεχ-

νπλ θαη ζπλεξγάδνληαη αξθεηά θαιά φια ηα κέιε κεηαμχ ηνπο». Δπίζεο, ζεκείσζε φηη «ε πξψηε 

νκάδα έβξηζθε θαη απφ κφλε ηεο ιέμεηο θαη δελ αξθνχηαλ ζηα νκφξξηδα πνπ εληφπηδαλ ζηελ «πχιε 

γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα». Ζ ηξίηε νκάδα ελψ αξρηθά δνπιεχεη ζηελ πνξεία ζηακαηά ηελ εληαηη-

θή πξνζπάζεηα θαη δε δνπιεχνπλ φινη νη καζεηέο. «Απφ ηνπο ηξεηο καζεηέο, πεξηζζφηεξν εξγάδν-

ληαη νη δχν καζεηέο».  Ζ ηέηαξηε νκάδα απφ ηελ αξρή δελ εξγάδεηαη εληαηηθά «θαη θαίλεηαη λα 

έρνπλ αιινχ ην κπαιφ ηνπο». «Πεξηζζφηεξν δνπιεχνπλ νη δχν απφ ηηο ηέζζεξηο καζήηξηεο». Παξφ-

κνηα ζπκπεξηθνξά κε ηελ ηέηαξηε νκάδα αθνινπζεί θαη ε πέκπηε νκάδα, φπνπ φπσο αλαθέξεη ε 

παξαηεξήηξηα «ιέλε άζρεηα κεηαμχ ηνπο». Πηζαλφλ, ε ζπκπεξηθνξά λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εχξεζε νκνξξίδσλ ζηελ «πχιε γηα ηελ ειιελη-

θή γιψζζα» λα ήηαλ θάηη δηαθνξεηηθφ πνπ ηνπο απνζπληφληζε. Οη καζεηέο είραλ κεηαθεξζεί 

απφ ηελ ηάμε ηνπο ζηελ αίζνπζα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νπφηε θαη ην πεξηβάιινλ θαη ε ζπ-

γθξφηεζε ηεο ηάμεο είρε αιιάμεη. Αθφκε, φπσο δήισζαλ, πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν.  

 ηελ επφκελε δηδαζθαιία παξαηεξείηαη φηη ε πξψηε θαη δεχηεξε νκάδα παξακέλνπλ 

ζηαζεξά αξθεηά θαιέο νκάδεο ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ. Ζ παξαηεξήηξηα 

ζεκεηψλεη φηη «ε πξψηε νκάδα νινθιεξψλεη γξεγνξφηεξα ηε δνπιεηά ηεο». Παξαηεξείηαη πξφν-

δνο ζηηο νκάδεο ηξία θαη ηέζζεξα. «πλεξγάδνληαη θαιχηεξα θαη ζπδεηνχλ φινη καδί». Δλψ ε πέ-

κπηε νκάδα ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη έιιεηςε θαιήο ζπλεξγαζίαο «κφλν έλαο ςάρλεη». 
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 ηελ πέκπηε δηδαζθαιία φπνπ νη καζεηέο ζπγγξάθνπλ δηθφ ηνπο θείκελν ε πξψηε θαη 

δεχηεξε νκάδα ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη αξθεηά θαιά. Ζ δεχηεξε νκάδα νινθιεξψλεη γξεγν-

ξφηεξα. ηελ ηξίηε νκάδα «ζπδεηνχλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο αιιά εξγάδνληαη νη δχν 

απφ ηνπο ηξεηο καζεηέο». πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε παξαηεξήηξηα «δελ αζρνιήζεθαλ 

πάξα πνιχ κε ηελ εξγαζία ηνπο». Ζ ηέηαξηε νκάδα παξνπζηάδεη δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγ-

γξαθή ηνπ θεηκέλνπ. «Υξεζηκνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο θαη θαίλνληαη ελζνπζηαζκέλνη γηα ην έξγν 

πνπ θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ». Ζ πέκπηε νκάδα «δπζθνιεχηεθε αξθεηά θαη δήηεζε αξθε-

ηέο θνξέο βνήζεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα λα νινθιεξψζεη ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο». 

 ηελ ηειεπηαία δηδαζθαιία φιεο νη νκάδεο εληάζζνπλ ζηνλ γξαπηφ ηνπο ιφγν ζσζηά ην 

δηθαληθφ ιεμηιφγην θαη εληνπίδνπλ ζην ιφγν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ιεμηιφγην δηθαληθφ θαη απφ 

πνηα θείκελα πξνέξρεηαη. Ζ παξαηεξήηξηα αλέθεξε φηη «Τπάξρεη έλαο ελζνπζηαζκφο ζηελ ηάμε 

γηα ην έξγν πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη ρεηξνθξνηνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο». ‟ απηή ηε δηδαζθα-

ιία φιεο νη νκάδεο δείρλνπλ πξνζπκία λα εληνπίζνπλ δηθαληθφ ιεμηιφγην ζην ιφγν ησλ ζπκκαζε-

ηψλ, πηζαλφλ θάλεθε ζαλ παηρλίδη θη απηφ ηνπο θηλεηνπνίεζε. 

 πλνςίδνληαο, παξαηεξνχκε φηη νη καζεηέο θάλεθε πσο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θαη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηα κέιε ηεο νκά-

δαο ηνπο θαη κπήθαλ ζε θαηάζηαζε καζεηείαο (Φξπδάθε, 2009: 30). Ο ιφγνο ηνπο θαηά ηηο δη-

δαθηηθέο παξεκβάζεηο απνηππψλεη  πσο εμειηθηηθά θαη ζηαδηαθά δηακνξθψλνπλ κηα πην νινθιε-

ξσκέλε θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε αληίιεςε ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κέζσ ηεο εμέιημήο 

ζην ρξφλν. Ζ αληίιεςε απηή δηαθαίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ θαλεξψλνπλ πσο 

θαηαλννχλ ηε ζεκαζηνινγηθή αιιαγή, ηε δνκηθή αιιαγή, ηελ απψιεηα ιέμεσλ θαη ζπλνιηθά ηελ 

αιιαγή ηεο γισζζηθήο κνξθήο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, παξαηεξψληαο παξάιιεια θαη ηα θνηλά 

ζηνηρεία. Αξθεηά απφ απηά ηα παξαδείγκαηα αλαθέξζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ζηελ νκάδα 

εζηίαζεο επηβεβαηψλνληαο πσο νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κε ην αλάινγν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

νδήγεζαλ ηνπο καζεηέο ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο αληίιεςεο. 
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ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΖΗΣΗΗ 

 

7.1. υμπερϊςματα τησ ϋρευνασ 
 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνζθνπνχζε αξρηθά ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ κα-

ζεηψλ γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν, ψζηε κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, πνπ εζηηάδεη ζηε 

ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, λα δηακνξθψζεη  ζηνπο καζεηέο αληίιεςε ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  Σν πιαίζην ζην νπνίν δηελεξγήζεθε ε έξεπλα ήηαλ ην κάζεκα  

«Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο» ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ «Ζ Διιεληθή Παηδεία» ζε έλα ηκήκα ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αλαδείθλπαλ ηε 

ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο  κε κέζνλ ην δηθαληθφ ιεμηιφγην. 

 Αλαζθνπψληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ θαη εξκελεχζεθαλ 

ζην θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ, ζα κπνξνχζακε λα πξνρσξήζνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκα-

ηα, κε ηελ πξνζνρή βέβαηα πνπ πξέπεη λα δηαθξίλεη πάληα κηα κειέηε πεξίπησζεο. Σα ζπκπεξά-

ζκαηα πνπ πξνέθπςαλ  παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά θαη ζπλδπαζηηθά  θαη φρη κφλν θαηά εξεπλεηη-

θφ εξψηεκα απνθιεηζηηθά. θνπφο απηήο ηεο παξνπζίαζεο είλαη ε κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηα 

ζπκπεξάζκαηα.  

7.1.1. Αντύληψη τησ ςυνϋχειασ τησ γλώςςασ μϋςω τησ εξϋλιξησ 
 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε θαλεξφ πσο ζρεδφλ φινη νη καζεηέο  

άιινη ζε κεγαιχηεξν θαη άιινη ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαίλεηαη λα αλέπηπμαλ ηελ αληίιεςε ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο γιψζζαο. ε φια ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία απνηππψζεθαλ ζηνηρεία πνπ θαλεξψ-

λνπλ πσο νη καζεηέο ζηαδηαθά θαιιηεξγνχλ απηή ηελ αληίιεςε. Άιινη καζεηέο αλαθέξζεθαλ 

ζηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ, άιινη εζηίαζαλ ζηηο νκνηφηεηεο θαη 

θάπνηνη καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζαθψο ζηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αλέ-

θεξαλ φηη ε δηαδηθαζία απηή ηνπο βνήζεζε αξθεηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ απηή ηε ζρέζε ελην-
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πίδνληαο ηα ζηνηρεία κνξθνινγίαο, ζεκαζηνινγίαο, θσλνινγίαο ζε ιεμηινγηθφ πάληα επίπεδν 

πνπ κέλνπλ ίδηα ή πνπ αιιάδνπλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Τπάξρνπλ επίζεο καζεηέο πνπ αθφκε  

δελ έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε γη‟ απηή ηε ζρέζε, φκσο ήηαλ αλακελφκελν θαζψο απαη-

ηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε ζε βάζνο ρξφλνπ λα δηα-

κνξθψζνπλ κηα θαιχηεξε αληίιεςε. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα καζεηέο γπκλα-

ζίνπ πνπ έρνπλ δηδαρηεί κφιηο δχν ρξφληα αξραία ειιεληθή γιψζζα. 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία βνήζεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

απηή ηε ζρέζε, ήηαλ ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ ηξηψλ θεηκέλσλ πνπ άλεθαλ ζε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο επνρέο, θαζψο αλαθέξεηαη ζπλερψο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ηελ νκάδα εζηί-

αζεο θαη θαηά ηελ παξαηήξεζε απνηέιεζε ηε δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ ηα πε-

ξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ ηελ αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

 Γηαπηζηψλεηαη φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνβάιιεη ηε ζπλέρεηα 

ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο εμέιημήο ηεο ζην ρξφλν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ 

ηε γισζζηθή κεηαβνιή θαη θαη‟ επέθηαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο γεληθφηεξα. Καζψο φιεο 

νη γιψζζεο ηνπ θφζκνπ πθίζηαληαη ηε γισζζηθή αιιαγή είλαη έλα αλαπφδξαζην θαηλφκελν πνπ 

θαλεξψλεη ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο ζην ρξφλν. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη αληηιήςεηο 

θζνξάο θαη αιινίσζεο ηεο γιψζζαο θαη νη καζεηέο απνθηνχλ κηα πην επηζηεκνληθά ηεθκεξησ-

κέλε άπνςε πνπ ηνπο αθνινπζεί ζηελ πνξεία ηεο δσή ηνπο αλεμάξηεηα απ‟ ην αλ ζπκνχληαη 

ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ηεο αξραίαο ειιεληθήο. πλεπψο, ε πξνβνιή ηεο 

εμέιημεο ηεο γιψζζαο κπνξεί λα θαλεξψζεη ζηνπο καζεηέο θαη ηελ αμία θαη πξνηεξαηφηεηα ηεο 

λέαο ειιεληθήο θαη ηνπο απνκαθξχλεη απφ πηζαλέο αληηιήςεηο ππνηίκεζεο ηεο λέαο ειιεληθήο.   

 

7.1.2.   Ανϊγκη προβολόσ ςχϋςησ αρχαύασ και νϋασ ελληνικόσ.  
 

 ηελ πξψηε θάζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο έγηλε θαλεξφ φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκή-

κα ππήξραλ καζεηέο πνπ είραλ ζπγθερπκέλε αληίιεςε γηα ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο 

θαζψο θαη καζεηέο φπνπ είραλ κηα θαιή αληίιεςε γη‟ απηή ηε ζρέζε. κσο, φπσο θάλεθε απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα ηξία εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη θπξίσο ζηελ νκάδα εζηίαζεο, νη 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηνπο βνήζεζαλ λα δηακνξθψζνπλ κηα πην μεθάζαξε άπνςε. Δπνκέλσο, 

είλαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο λα αλαδεηθλχεη ζπλερψο απηή ηε ζρέζε ζην κάζεκα ησλ αξ-
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ραίσλ ειιεληθψλ κέζσ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξέπεη λα αλα-

δεηθλχνπλ απηή ηε ζρέζε κε απηφ ηφπν θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε δηδαζθα-

ιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαζψο νη καζεηέο θαηαλννχλ θαιχηεξα 

ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα.  

7.1.3.   χϋςη αρχαύασ και νϋασ ελληνικόσ και διδαςκαλύα λεξιλογύου 
 

 Ζ αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο ηεο γιψζζαο θαιιηεξγήζεθε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ δηθαληθνχ 

ιεμηινγίνπ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα ηξία εξεπλεηηθά εξγαιεία θάλεθε φηη ε δηδα-

ζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ αληίιεςε θαη απηή ε αληίιεςε λα ππν-

ζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθκάζεζή ηνπ απφ ηνπο καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ θνλ-

ζηξνπθηηβηζηηθά ζηνηρεία, δειαδή λα ζρεδηάδεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

πξνρσξήζνπλ ζηαδηαθά ζηελ νηθνδφκεζε απηήο ηεο αληίιεςεο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ εθκά-

ζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ.  Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξε απ-

ηελέξγεηα θαη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε δηεξεπλεηηθψλ κε-

ζφδσλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα εκπιέθνπλ δεκηνπξγηθά 

ηνπο καζεηέο (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2013: 101-102).  

 Αθφκε ζα κπνξνχζακε λα εμάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμη-

ινγίνπ ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ε ζρέζε αξ-

ραίαο θαη λέαο ειιεληθήο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν πξνβάιιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ιεμηινγηθφ 

πίλαθα. Θα κπνξνχζαλ φκσο νη καζεηέο λα θαηαζθεπάδνπλ κφλνη ηνπο ηνλ ιεμηινγηθφ πίλαθα 

ζρεκαηίδνληαο  παξάγσγα θαη ζχλζεηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή φπσο ζπλέβε ζηηο δηδα-

θηηθέο παξεκβάζεηο, αθνχ δηαπηζηψζεθε πσο νη καζεηέο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ φ-

λησο βειηίσζαλ ηελ αληίιεςε πνπ είραλ γη‟ απηή ηε ζρέζε. Οη καζεηέο ζηελ νκάδα εζηίαζεο 

ηφληζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο κε ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Θεψ-

ξεζαλ αξθεηά ζεκαληηθφ φηη κφλνη ηνπο ζρεκάηηζαλ παξάγσγα θαη ζχλζεηα θαη δελ ηνπο δφζε-

θαλ έηνηκα. Αθφκε, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα εληάμεη πεξηζζφηεξεο  ιεμηινγηθέο αζθήζεηο πνπ 

ζπλδένπλ ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηα λέα ειιεληθά θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηά-

δνπλ ην θαηλφκελν ηεο γισζζηθήο αιιαγήο θαη φια απηά πιαηζησκέλα κε θείκελα θαη φρη απηφ-

λνκα. 
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7.2. Προτϊςεισ-προεκτϊςεισ 
 

 ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ήηαλ πσο νη πεξηζζφηεξνη  καζεηέο 

κε ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαίλεηαη λα δηακφξθσζαλ αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο θαη εμέ-

ιημεο ηεο γιψζζαο. Πξνηάζεηο θαη πξνεθηάζεηο γηα ηε βαζχηεξε κειέηε ηνπ δεδνκέλνπ απηνχ 

ππάξρνπλ ζίγνπξα αξθεηέο.  

 Αξρηθά, ε δηακφξθσζε αληίιεςεο ζηνπο καζεηέο απαηηεί αξθεηφ ρξφλν θη αξθεηέο δξα-

ζηεξηφηεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Έμη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο δελ είλαη αξθεηέο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα κίαο ζηάζεο. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζε κηα άιιε έξεπλα λα κειεηεζεί ζε 

βάζνο ρξφλνπ απηή ε αληίιεςε θαη κε πεξηζζφηεξνπο ζεκαηηθέο νκάδεο ζην ιεμηιφγην πνπ πξν-

θχπηνπλ απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηνπ γπκλαζίνπ. πσο γηα παξάδεηγ-

κα πφιεκνο θαη εηξήλε, ζπλαηζζήκαηα/ςπρηθέο θαηαζηάζεηο θ.α‟. ίγνπξα ηα απνηειέζκαηα ζα 

ήηαλ δηαθνξεηηθά. Πηζαλφλ αθφκε πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ ζαθέζηεξα ηε 

ζπλέρεηα θαη εμέιημε ηεο γιψζζαο.  

 Δπίζεο, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο πνπ λα εζηηάδνπλ 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ ιεμηινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο. χκθσλα κε ηνλ 

Βαξκάδε, φ.π.: 62), ε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ «έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηελ επαθή ησλ καζεηψλ 

κε ην αξραίν θείκελν, γη’ απηφ θαη νθείιεη ε δηδαζθαιία λα επηκέλεη ζηελ εθκάζεζε θαη ζηνλ ε-

κπινπηηζκφ ηνπ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν». πλεπψο σο πξνέθηαζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξν-

ζπάζεηαο ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί εάλ φλησο ε πξνβνιή ηεο ζρέζεο αξραίαο θαη λέαο 

ειιεληθήο  βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ην ιεμηιφγην. Οη καζεηέο αηζζάλνληαη φηη σθειή-

ζεθαλ αξθεηά αιιά ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο 

δηαδηθαζίαο. Αθφκε, ζα κπνξνχζε λα εξεπλεζεί αλ ε χπαξμε θνηλψλ ζεκαηηθψλ νκάδσλ φζνλ 

αθνξά ην ιεμηιφγην ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ θαη ζην κάζεκα ησλ λέσλ ειιεληθψλ, ζε ιεμηιφγην 

θπζηθά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα αξραία, φπσο ην δηθαληθφ ιεμηιφγην, θαίλεηαη λα κπνξεί λα ππν-

ζηεξίμεη θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα λέα ειιεληθά. ηελ παξνχζα έξεπλα δε ζα κπν-

ξνχζε λα πξνθχςεη ηέηνην ζπκπέξαζκα θαζψο φινο ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ ζηξακκέ-

λνο ζηα αξραία ειιεληθά.  

 Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο ζηελ παξάιιειε δηδαζθαιία 

γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ,  ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν κηα ηέηνηα δηαδη-

θαζία βνεζά ηνπο καζεηέο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ ζηα αξραία ειιε-
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ληθά. πσο αλέθεξαλ νη καζεηέο, ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη ζε πξνγελέζηεξεο έ-

ξεπλεο, δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ ελ-

δηαθέξνλ λα δηαπηζησζεί αλ κηα πην νπζηαζηηθή ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο ππνζηεξί-

δεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο. 

 Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ αξραία ειιεληθή γιψζζα νθείινπλ λα επηκνξθψ-

λνληαη ζπλερψο ψζηε λα αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο εθαξκφδνληαο θαη-

λνηφκεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. Γεκηνπξγηθέο θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένπλ 

αξραία θαη λέα ειιεληθή γιψζζα θαη εληάζζνπλ, φηαλ είλαη αλαγθαίν, θαη ηα ππφινηπα καζήκα-

ηα ζην πιαίζην ηεο θαηάξγεζεο ησλ θξαγκψλ αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο ηεο γλψζεο (Φνπληνπνχ-

ινπ, 2011: 11) κε ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθφηεξε επαθή ηνπ καζεηή κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ ιφγν 

θαη πνιηηηζκφ. 
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 1.ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ/ΔΝΑΡΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

1.1  Σίηινο ζρεδίνπ: Σν δηθαληθφ ιεμηιφγην ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

 

1.2  πκβαηόηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ 

 Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ΓΔΠΠ ηνπ κα-

ζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ ην πξσηφηππν. 

 Γίλεηαη αλαθνξά ζην ζθνπφ θαη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο φηη είλαη αλα-

γθαία «ε ζπλεμέηαζε θαη ε παξάιιειε (ρξνληθά) δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αξραί-

αο θαη ηεο λέαο ειιεληθήο (πνξεία απφ ηε ζπγρξνλία ζηε δηαρξνλία) φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ». 

 ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο ηνλίδεηαη ε αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη κα-

ζεηέο φηη «ε λέα ειιεληθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία θαη απνηειεί εμέιημε θαη ζπλέρεηά ηεο» 

θαη  λα «ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη γλσξίζνπλ ζηνηρεηψδε θαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ρσξίο επέθηαζε ζε ιεπηνκέξεηεο, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ηδηνηππίεο ηεο θαη λα κπν-

ξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο αληηζηνηρίεο κε ηε λέα ειιεληθή». Δπηπιένλ, «λα εμνηθεησζνχλ κε θείκελα 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο, θιαζηθά θαη κεηαγελέζηεξα, ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ, θαη λα αζθεζνχλ ζηε 

γισζζηθή θαηαλφεζή ηνπο». 

 Μεζνδνινγηθά φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ «κε αλαιπηηθή δηδαζθαιία ηνπ 

εηπκνινγηθνχ ηεο αξραίαο ειιεληθήο, επηδηψθεηαη ζπζηεκαηηθά ε εηπκνινγηθή ζχλδεζε ηεο λέαο κε 

ηελ αξραία ειιεληθή θαη ν ζρεκαηηζκφο νηθνγελεηψλ εηπκνινγηθά ζπγγελψλ ιέμεσλ κε πξννπηηθή 

λα ζπλεηδεηνπνηεζεί ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη λα δηεπξπλζεί ν γισζζηθφο νξίδνληαο ησλ καζε-

ηψλ». Δπίζεο, «Αμηνπνηψληαο αλαινγηθά ηελ εκπεηξία απφ ηε δηδαζθαιία ησλ νκηινχκελσλ γισζ-

ζψλ, δε δηδάζθνπκε ηα γισζζηθά ζηνηρεία απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ ηνπο πεξη-

βάιινλ (παξά κφλν πξνο ζηηγκήλ), αιιά εληαγκέλα ζε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ηνπ ιφγνπ (πξφηαζε, 

παξάγξαθν, κηθξνθείκελν)». 

 

1.3  Γεληθόο ζθνπόο 

Ζ δηακφξθσζε αληίιεςεο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ιε-

μηινγηθφ επίπεδν. 
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1.4  Δπηκέξνπο ζηόρνη  

 Να αλαγλσξίδνπλ φηη ηα θείκελα αλάινγα κε ηελ επνρή ζηελ νπνία γξάθηεθαλ απνηπ-

πψλνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

 Να δηαθξίλνπλ ην ιεμηιφγην ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζε ιεμηιφγην πνπ παξέκεηλε ίδην θαη 

ζε ιεμηιφγην πνπ άιιαμε ζεκαζηνινγηθά θαη δνκηθά ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. 

 Να νξίδνπλ ηε ζεκαζία αξραηνειιεληθψλ δηθαληθψλ ιέμεσλ. 

 Να ζπγθεληξψλνπλ παξάγσγα θαη ζχλζεηα αξραηνειιεληθψλ ιέμεσλ ζηα λέα ειιεληθά 

κε ηε βνήζεηα ςεθηαθνχ θαη έληππνπ ιεμηθνχ. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά ην δηθαληθφ ιεμηιφγην ζην γξαπηφ ηνπο ιφγν ζπληάζζν-

ληαο θείκελν κε αλάινγν ιεμηιφγην.  

 

1.5  Πξνηεηλόκελε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

 Ζ θπζηνγλσκία ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαίλεηαη λα επηβάιιεη κηα εθιε-

θηηθηζηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο. «Ο εθιεθηηθηζκφο  είλαη κέζνδνο δηδαζθαιίαο  ε 

νπνία επηδηψθεη λα ζπλζέζεη ζηνηρεία απφ ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο γισζζνινγίαο άιινηε 

παξαδνζηαθέο θαη άιινηε ιηγφηεξν ή θαζφινπ» (Φνπληνπνχινπ, 2013). Απνηειεί έλα θξάκα κε-

ζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δηδαθηηθή πξάμε. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αθφινπζεο δηδαζθαιίεο ζπλδπάδνπλ: 

πγθξηηηθή κέζνδνο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο απνηειεί ηε βαζηθφηεξε κέζνδν θαη δηδαθηηθή αξρή  ηνπ καζήκαηνο 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. χκθσλα κε ηνλ Βαξκάδε (2008: 59) «ηεξίδνκαη ζηε λέα ειιεληθή πνπ 

απνηειεί ηε γισζζηθή πεξηνπζία ησλ καζεηψλ, θαη δηδάζθσ ηηο δηαθνξέο ηεο αξραίαο απφ ηε λέα 

ειιεληθή». ηε ζπλέρεηα ηνλίδεη φηη «Γηα λα αλαδεηρηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη λα επηζεκαλζνχλ νη 

δηαθνξέο ησλ γισζζηθψλ θάζεσλ απαηηείηαη δηαξθήο ζχγθξηζε θαηά ηε δηδαζθαιία ζε φια ηα επί-

πεδα» (Βαξκάδεο, φ.π.: 59). ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ζπγθξίλεηαη ην αξραηνειιεληθφ κε ην 

λενειιεληθφ ιεμηιφγην θαη νη καζεηέο παξαηεξνχλ πσο ην ιεμηιφγην δηαθξίλεηαη ζε: ιεμηιφγην 

πνπ αγλννχλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ηα παξάγσγά ησλ ιέ-

μεσλ απηψλ ζηε λέα ειιεληθή, ζε ιεμηιφγην πνπ ε ζεκαζία ηνπ, ε δνκή ηνπ ή θαη ηα δχν έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί ζηε πνξεία ησλ ρξφλσλ, ζε ιεμηιφγην πνπ ε ζεκαζία ηνπ, ε δνκή ηνπ ή θαη ηα 

δχν είλαη ε ίδηα κέρξη ζήκεξα. Ζ ζπγθξηηηθή κέζνδνο σθειεί ζεκαληηθά ηνπο καζεηέο θαζψο 
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«επλνεί ηελ ελεξγνπνίεζε ζχλζεησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ καζεηψλ θαη ζπληειεί ζηε δηα-

κφξθσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο» (Φξπδάθε, 2009: 192). 

 

Κεηκελνθεληξηθή ηερληθή 

«Ζ πνξεία πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ βαζίδεηαη θαη απνξξέεη απφ ην ίδην ην θείκελν, ηηο εθθξάζεηο 

ηνπ, ηα ζεκαίλνληα θαη ζεκαηλφκελα. Οη εξσηήζεηο θαη νη πξνηξνπέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ηεθκε-

ξηψλνπλ νη καζεηέο ηελ απάληεζή ηνπο κε βάζε ην θείκελν θπξηαξρνχλ θαη θαηεπζχλνπλ ηελ κα-

ζεζηαθή δηαδηθαζία» (Φνπληνπνχινπ, 2011). ιεο νη ελέξγεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ 

ηάμε ζα έρνπλ αθεηεξία θαη ζθνπφ ην ίδην ην αξραηνειιεληθφ θείκελν. 

 

Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

 Κχξην ζηφρν έρεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη ζηάζεο, ησλ αλ-

ζξψπηλσλ ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη, κάιηζηα, κε θξηηήξην ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην έληαμήο ηνπο 

(Φνπληνπνχινπ, 2011). Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζα απνηειέζεη βάζε ηεο πνξείαο δηδαζθαιί-

αο (φιν-κέξε-φιν) θαη ζα απνηειέζεη εξγαιείν ηεο θαηαλφεζεο ησλ λνεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ηεο επνρήο ζηελ νπνία εληάζζεηαη (Πεηζηκέξε, 2005). 

 

1.6  Μνξθή δηδαζθαιίαο 

Καηεπζπλφκελνο δηάινγνο. «Ο νπνίνο επηδηψθεη λα δξαζηεξηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ αλαδή-

ηεζε ή αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηελ θαηαθηή-

ζνπλ» (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2013: 379).  

Δξγαζία ζε νκάδεο: Μέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο νη καζεηέο αλακέλεηαη λα νηθνδνκήζνπλ 

ηελ αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

 

1.7  Μέζα Γηδαζθαιίαο 

Χο πξνο ηα κέζα ηεο δηδαζθαιίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 ρνιηθφο πίλαθαο 

 Φεθηαθφο πξνβνιέαο 

 Φχιιν εξγαζίαο 

 

1.8  Δθηηκώκελε δηάξθεηα: 6 δηδαθηηθέο ψξεο 
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2. Δλδεηθηηθή πνξεία δηδαζθαιίαο 

 

1
ε
 -2

ε
 δηδαθηηθή ώξα 

Α΄ Φάζε: Αθόξκεζε 

 

 

 Οη παξαπάλσ εηθφλεο ηη παξνπζηάδνπλ; 

 Γηα πνην ιφγν κπνξεί λα βξεζεί θάπνηνο ζην δηθαζηήξην; 
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Β Φάζε: Αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ 

 ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε κειεηνχκε ηελ ειιεληθή γιψζζα ζηε δηαρξνλία 

ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα θείκελα απφ ηελ αξραία ειιεληθή (αηηηθή δηάιεθηνο), ηελ ειιεληζηηθή 

θνηλή θαη ηε λέα ειιεληθή εληνπίδνληαο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Σν πξψην θείκελν πνπ ζα επε-

μεξγαζηνχκε είλαη θείκελν ηεο λέαο ειιεληθήο. Βαζηδφκαζηε ζηε λέα ειιεληθή θαη ζε δηθαληθφ 

ιεμηιφγην ήδε γλσζηφ ζηνπο καζεηέο γηα λα κεηαβνχκε ζηηο δχν αξραηφηεξεο κνξθέο ηεο γιψζ-

ζαο. χκθσλα κε ηνλ Βαξκάδε (2008:59) ηελ πξνζέγγηζε απηή επηβάιιεη ε επαγσγή. «Ζ επα-

γσγή ππνδεηθλχεη πνξεία απφ ηα γλσζηά ζηα άγλσζηα απφ ηα εχθνια ζηα δχζθνια, απφ ηα απιά 

ζηα ζχλζεηα, απφ ηελ λέα ζηε αξραία» (Βαξκάδεο, φ.π.:59).  

Κείκελν α΄: Γηα λα δηαβάζνπκε έλα θείκελν απφ κηα εθεκεξίδα.  

 Ση αθξηβψο ζπκβαίλεη; 

 Γηα πνηνλ ιφγν νδεγήζεθε ε νκάδα ζην δηθαζηήξην; 

 Μπνξείηε λα εληνπίζεηε ζην θείκελν ιέμεηο πνπ ζπλαληάκε ζην δηθαζηήξην;  

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο λα θαηαγξάθνπλ ηηο ιέμεηο ζην θχιιν εξγαζίαο θαη ε εθπαη-

δεπηηθφο ζηνλ πίλαθα. Σψξα ζα ηαμηδέςνπκε ζηνλ ρξφλν.  

Κείκελν β΄: Θα κειεηήζνπκε ην θείκελν «Ο Παχινο απνινγείηαη ελψπηνλ ηνπ Καίζαξα». 

Απφ πνχ πξνέξρεηαη θαη ζε πνηα επνρή αλήθεη; 

 Γλσξίδεηε πψο νλνκάδεηαη ε ειιεληθή απηήο ηεο επνρήο; 

 Ο ηίηινο αλαθέξεη «Ο Παχινο απνινγείηαη ελψπηνλ ηνπ Καίζαξα». Γλσξίδεη θαλείο ηη ζπλέ-

βε; Δμεγεί κε ιίγα ιφγηα ε εθπαηδεπηηθφο. 

Αθνινπζεί αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη απφπεηξα κεηάθξαζεο απφ ηνπο καζεηέο. 

 Γηα πνηνλ ιφγν νδεγήζεθε ν Παχινο ζην δηθαζηήξην εθείλε ηελ επνρή; ήκεξα ζα κπνξνχζε 

θάπνην άηνκν λα νδεγεζεί γηα ηνλ ίδην ιφγν ζην δηθαζηήξην; 

 Δληνπίζηε ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα δηθαζηήξηα. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη 

θαηαγξάθνπλ ηηο ιέμεηο ζην θχιιν εξγαζίαο θαη ε εθπαηδεπηηθφο ζηνλ πίλαθα. 

 Πνηεο απφ απηέο ηηο ιέμεηο ηηο ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζήκεξα. Πνηεο απφ απηέο είλαη θνηλέο κε 

ηηο ιέμεηο πνπ ζπλαληήζακε ζην λενειιεληθφ θείκελν; 

Σψξα ζα ηαμηδέςνπκε αθφκε πην πίζσ ζην ρξφλν. 

Κείκελν γ΄ Θα κειεηήζνπκε ην θείκελν «Ζ απνινγία ησλ ζηξαηεγψλ». 

 Απφ πνχ πξνέξρεηαη θαη ζε πνηα επνρή αλήθεη;  

 Γλσξίδεηε πψο νλνκάδεηαη ε ειιεληθή απηήο ηεο επνρήο; 
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 Γλσξίδεη θαλείο ηη ζπλέβε; Δμεγεί κε ιίγα ιφγηα ε εθπαηδεπηηθφο. 

 Γηα πνηνλ ιφγν νδεγήζεθαλ νη ζηξαηεγνί ζην δηθαζηήξην εθείλε ηελ επνρή; ήκεξα ζα 

κπνξνχζε θάπνην άηνκν λα νδεγεζεί γηα ηνλ ίδην ιφγν ζην δηθαζηήξην; 

 Δληνπίζηε ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα δηθαζηήξηα. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, θα-

ηαγξάθνπλ ηηο ιέμεηο ζην θχιιν εξγαζίαο θαη ε εθπαηδεπηηθφο ζηνλ πίλαθα. Αλαθνξά ζηε 

ιέμε αλαίξεζε θαη ζηελ εμέιημή ηεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. 

 Πνηεο απφ απηέο ηηο ιέμεηο ηηο ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζήκεξα; Πνηεο απφ απηέο είλαη θνηλέο κε 

ηηο ιέμεηο πνπ ζπλαληήζακε ζην λενειιεληθφ θείκελν, ζην θείκελν ηνπ 1
νπ

 θαη ζην θείκελν 

ηνπ 4
νπ

  αηψλα; 

  ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο καδί κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ζπγθξνηνχλ έλα 

πίλαθα κε ηξεηο ζηήιεο φπνπ παξνπζηάδεη ηε κνξθή ησλ ιέμεσλ ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ ζηα 

θείκελα ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη 

φηη νη ιέμεηο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ πθίζηαηαη ζεκαζηνινγηθή θαη δνκηθή (θσλνινγηθή θαη 

κνξθνινγηθή) αιιαγή, φηη θάπνηεο ιέμεηο ράλνληαη θαη πσο άιιεο δεκηνπξγνχληαη. 

 

Γ΄ Φάζε 

Αλαθεθαιαίσζε 
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3
ε
-4

ε
  δηδαθηηθή ώξα 

 

Α’ Φάζε 

χλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα.  

Ση ζπδεηήζακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά; 

 

Β’ Φάζε:  

 Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο ζηελ άζθεζε Β1 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Καινχληαη λα εηπ-

κνινγήζνπλ ηξεηο ιέμεηο απφ απηέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα θείκελα θαη λα θαηαγξάςνπλ παξά-

γσγα θαη ζχλζεηά ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαζηήξηα. Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθή ε παξαθν-

ινχζεζε ηεο εηπκνινγίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. «Με ηελ 

εηπκνινγηθή παξαθνινχζεζε νη καζεηέο δηαθξίλνπλ ηηο ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο ησλ ιέμεσλ, 

ηηο νπνίεο πξνδίδνπλ ζ’ απηέο νη πξνζέζεηο, νη παξαγσγηθέο θαηαιήμεηο θαη ε ζέζε ηνπο κέζα ζην 

ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά γισζζηθφ πεξηβάιινλ» (Βαξκάδεο, 2008: 65-66). Γηα λα βνεζεζνχλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή «πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα». Παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέ-

ζκαηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηα θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα. Καινχληαη λα 

αλαθέξνπλ πξνθνξηθά θαη θξάζεηο ζηηο νπνίεο ζα ελέηαζζαλ ηηο ιέμεηο. 

 ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχλ κε ηελ νκάδα ηνπο ην ζηαπξφιεμν κε παξάγσγα θαη ζχλζεηα 

ηνπ «βάιισ». ην ζηαπξφιεμν δε δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ν νξηζκφο ησλ ιέμεσλ γηα λα ζπκπιε-

ξψζνπλ ην ζηαπξφιεμν αιιά πξνηάζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ κε παξάγσγα θαη 

ζχλζεηα ηνπ «βάιισ». Ζ ίδηα ινγηθή παξνπζηάδεηαη θαη ζην θξππηφιεμν πνπ αθνινπζεί. Έπεηηα, 

παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηα θαηαγξάθεη 

ζηνλ πίλαθα. 

 Έπεηηα, πξαγκαηνπνηνχληαη νη αζθήζεηο Β2 θαη Β3 φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα εληνπί-

ζνπλ ζπλψλπκα ηνπ «αἰηηῶκαη» κέζα ζε πξνηάζεηο. Σν ιεμηιφγην πνπ κειεηάηαη είλαη ζεκαηηθφ 

ιεμηιφγην, επνκέλσο, νη καζεηέο απνθηνχλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην δηθαληθφ ιεμη-

ιφγην πνπ αληηζηνηρεί ζηε βαζκίδα ηνπ γπκλαζίνπ θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ λέα ειιεληθή.  Έ-

πεηηα θαινχληαη λα εηπκνινγήζνπλ ηηο ιέμεηο. Ζ εηπκνινγία θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα. Δπηζε-

καίλεηαη ε εηπκνινγία ηνπ ξήκαηνο «ζπθνθαληψ» θαη ζπδεηείηαη ε αιιαγή ζηε ζεκαζία ηεο ιέ-

μεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ.  
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 ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο πξαγκαηνπνηνχλ ην θξππηφιεμν γηα λα 

εληνπίζνπλ κε παηγληψδε ηξφπν παξάγσγα ησλ «ςέγσ», «ἐγθαιῶ», «ζπθνθαληῶ», «θαηα-

κέκθνκαη» πνπ αλαθεξζήθαλ σο ζπλψλπκα ηνπ «αἰηηῶκαη». Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ θελά 

ζε πξνηάζεηο κε ηα παξάγσγα πνπ εληφπηζαλ ζην θξππηφιεμν.  

 Αθνινπζεί ε άζθεζε Β5 φπνπ νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ φια ηα παξάγσγα θαη ζχλζεηα 

πνπ βξήθαλ ζε πίλαθα ψζηε λα είλαη ζπγθεληξσκέλα θαη λα κπνξνχλ λα ηα αλαζχξνπλ εχ-

θνια. Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθξίλνπλ φηη αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο πνπ εληφπηζαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζσ ησλ παξαγψγσλ ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

Γ΄ Φάζε: Αλαθεθαιαίσζε 
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5
ε
 -6

ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 

Α΄ Φάζε: Πξνζπγγξαθηθό ζηάδην 

χλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα.  

Ση ζπδεηήζακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά; 

Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη ην παξαθάησ θείκελν πνπ δεκηνχξγεζε ε ίδηα θαη ξσηά ηνπο καζε-

ηέο πνηνο πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα γξάςεη έλα ηέηνην θείκελν θαη θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχ-

νπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα θαιεί ηνπο καζεηέο λα ελην-

πίζνπλ πνηεο ιέμεηο απφ ηηο παξαθάησ  έρνπλ ζρέζε κε ηα δηθαζηήξηα. 

«ηηο 15/10 βξέζεθε λεθξή ζην δηακέξηζκά ηεο ζηα Παηήζηα κηα ηξηαληαελληάρξνλε γπλαίθα. 

Κχξηνο χπνπηνο ζεσξείηαη ν ελ δηαζηάζεη ζχδπγφο ηεο. Γείηνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηελ εκέξα 

ηνπ θφλνπ είδαλ ηνλ θαηεγνξνχκελν λα κπαίλεη ζην ζπίηη ηνπ ζχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ-

ζηεθαλ θσλέο απφ ην δηακέξηζκα ηεο άηπρεο γπλαίθαο. Οη γείηνλεο παξαβξέζεθαλ ζην δηθα-

ζηήξην σο κάξηπξεο θαη θαηέζεζαλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.  

Ο ίδηνο ζηελ απνινγία ηνπ ππνζηήξημε φηη είλαη αζψνο θαη πσο έρεη πέζεη ζχκα πιεθηάλεο, φηη 

φια είλαη ζπθνθαληίεο θαη δηαβνιέο εηο βάξνο ηνπ απφ θάπνηνλ ή θάπνηνπο πνπ επσθειήζεθαλ 

ην γεγνλφο φηη δελ είρε θαιέο ζρέζεηο κε ηελ ελ δηαζηάζεη ζχδπγφ ηνπ. Μέρξη ηψξα ε δίθε έρεη 

αλαβιεζεί δχν θνξέο ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ.   

ήκεξα πξαγκαηνπνηήζεθε ε δίθε θαζψο λέα ζηνηρεία ήξζαλ ζην θσο. Δληνπίζηεθε ην φπιν 

ηνπ εγθιήκαηνο φπνπ θέξεη ην DNA ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

Ο θαηεγνξνχκελνο αλαίξεζε ηελ πξνεγνχκελε απνινγία ηνπ θαη νκνιφγεζε ηελ πξάμε ηνπ. Δ-

μήγεζε πσο ζθφησζε ηελ γπλαίθα ηνπ επεηδή δελ ήζειε λα ηεο δψζεη δηαδχγην θη εθείλε επέκε-

λε. Δπηθαιέζηεθε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα σο θχξηα αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Απφ ην ζχλν-

ιν ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ήξζαλ ζην θσο επηβιήζεθε ζηνλ θαηεγνξνχκελν 

πνηλή θπιάθηζεο 18 εηψλ γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε». 

 

Σν θείκελν απηφ εληάρηεθε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, γηα λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο  ην 

χθνο θαη ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ πνπ θαινχληαη λα γξάςνπλ ζηε επφκελε δξαζηεξηφηεηα παξα-

γσγήο ιφγνπ. 
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Β Φάζε: Κπξίσο ζπγγξαθηθό 

 Οη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζηηο ίδηεο νκάδεο. Γίλεηαη ζε θάζε νκάδα απφ έλα θχιιν εξγα-

ζίαο πνπ πεξηιακβάλεη κηα ππφζεζε πνπ παξαπέκθζεθε ζην δηθαζηήξην. Οη καζεηέο θαινχληαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ιέμεηο πνπ ζπλαληήζακε κέρξη ηψξα ζην θείκελν πνπ ζα ζπλζέζνπλ. 

Σνλίδεηαη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ιέμεηο απφ απηέο πνπ ζπλαληήζακε 

ζηα πξψηα θείκελα ψζηε λα γίλεη ζαθέζηεξε ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Γ΄ Φάζε: Μεηαζπγγξαθηθό ζηάδην 

 Αθνχ νινθιεξψζνπλ ηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ θαινχληαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ νιν-

κέιεηα ηεο ηάμεο. Καζψο παξνπζηάδνπλ ηα θείκελα νη ππφινηπνη καζεηέο θαινχληαη λα εληνπί-

ζνπλ ζην ιφγν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ην δηθαληθφ ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη λα αλαθέ-

ξνπλ απφ πην θείκελν πήξαλ ην ιεμηιφγην απηφ. πνηα νκάδα ηηο εληνπίζεη γξεγνξφηεξα θεξδί-

δεη! (παηρλίδη Βξεο ηε ιέμε). Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη θαλεξή ε ζπλέρεηα ηεο ειιελη-

θήο γιψζζαο ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν.  

 

Γ΄ Φάζε: Αμηνιόγεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο παξέκβαζεο 

 ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ απνηειεί θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

παξέκβαζεο ζα πξνβιεζεί ζηνπο καζεηέο  ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηηο Γνθηκέο ηνπ εθέ-

ξε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

«Ζ ειιεληθή γιψζζα, ν άλζξσπνο, ε ζάιαζζα... Γηα θνηηάμεηε πφζν ζαπκάζην πξάγκα είλαη λα 

ινγαξηάδεη θαλείο πσο, απφ ηελ επνρή πνπ κίιεζε ν Όκεξνο ψο ηα ζήκε-

ξα, κηινχκε, αλαζαίλνπκε θαη ηξαγνπδνχκε κε ηελ ίδηα γιψζζα. Κη απηφ δε ζηακάηεζε πν-

ηέ, είηε ζθεθηνχκε ηελ Κιπηαηκλήζηξα πνπ κηιά ζηνλ Αγακέκλνλα, είηε ηελ Καηλή Γηαζήθε, είηε 

ηνπο χκλνπο ηνχ Ρσκαλνχ θαη ηνλ Γηγελή Αθξίηα, είηε ην Κξεηηθφ Θέαηξν θαη ηνλ Δξσηφθξη-

ην, είηε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Καη φινη απηνί, νη κεγάινη θαη νη κηθξνί, πνπ ζθέθηε-

θαλ, κίιεζαλ, κέηξεζαλ ειιεληθά, δελ πξέπεη λα λνκίζεηε πσο είλαη ζαλ έλαο δξφκνο, κηα ζεη-

ξά ηζηνξηθή, πνπ ράλεηαη ζηε λχρηα ησλ πεξαζκέλσλ θαη βξίζθεηαη έμσ απφ ζαο. Πξέπεη λα 

ζθεθηείηε πψο φια απηά βξίζθνπληαη κέζα ζαο, ηψξα, βξίζθνπληαη κέζα ζαο φια καδί, πσο εί-

λαη ην κεδνχιη ησλ θνθάισλ ζαο, θαη πσο ζα ηα βξείηε αλ ζθάςεηε αξθεηά βαζηά ηνλ εαπηφ 

ζαο [...] ε ζχγρξνλή καο ινγνηερλία είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαιάβνπκε, φρη κφλν ηελ αξ-

ραία ινγνηερλία, αιιά θαη φιε ηελ ειιεληθή παξάδνζε» (Γεψξγηνο εθέξεο Γνθηκέο Α, 177-

8). 
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Έπεηηα νη καζεηέο ζα εξσηεζνχλ:  

 Πνηα ε ζηάζε ηνπ πνηεηή γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα; 

 Απφ πνηεο θάζεηο βιέπνπκε λα πεξλά ε ειιεληθή γιψζζα; 

 πκθσλείηε κε ηνλ πνηεηή; Γηα λα αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο κπνξείηε λα θάλεηε 

αλαθνξά ζηα θείκελα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ ηάμε. 
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ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
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Κείκελν 1
ν
  

Δπεηζφδηα ζην γήπεδν 

Ξεθίλεζε ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ηεο δίθεο, γηα ηα επεηζφδηα ζηνλ αγψλα Άξε - Ζξαθιή ζηηο 

15 Μαΐνπ 2005, ζην Υαξηιάνπ. Οη θαηαζέζεηο ησλ αλζξψπσλ ηνπ Ζξαθιή, πνπ ήηαλ κάξηπξεο 

θαηεγνξίαο, αιιά θαη απηέο αζηπλνκηθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ βξέζεθαλ ζην Υαξηιάνπ 

εθείλε ηελ εκέξα, θηλήζεθαλ ζηελ θαηεχζπλζε αλαγλψξηζεο γηα πνιινχο θαηεγνξνχκελνπο (γηα 

ηνπο παξάγνληεο ηεο ΠΑΔ θαη κέιε ηνπ δ.ζ. ηνπ "νχπεξ 3") ηεο πξφζεζεο λα απνηξέςνπλ ή λα 

πεξηνξίζνπλ ηα επεηζφδηα κε ηελ είζνδν θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. 

ΑΠΟ ΣΗ ΜΑΡΣΤΡΗΚΔ θαηαζέζεηο αζηπλνκηθψλ ππήξμε αλαγλψξηζε πνιιψλ θαηεγνξνπκέ-

λσλ σο πξνο ηελ παξνπζία ζην γήπεδν, φρη φκσο θαη ζπκκεηνρή ζε βηαηνπξαγίεο. 

Ο Γ. Φ., γεληθφο αξρεγφο ηεο ΠΑΔ Ζξαθιήο, είπε κεηαμχ άιισλ φηη ε δηνίθεζε ηεο ΠΑΔ θαη 

φζνπο απηφο γλσξίδεη απφ ην δ.ζ. ηνπ "νχπεξ 3", θαηέβαιαλ πξνζπάζεηεο λα απνηξέςνπλ ηα 

επεηζφδηα. Δίπε κάιηζηα πσο "θη εγψ ην έρσ θάλεη θαη αλ ρξεηαζηεί ζα ην θάλσ μαλά ζην δηθφ 

καο γήπεδν". 

Ο ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ ηνπ αγψλα, Α. Β., πεξηέγξαςε πξνζπάζεηεο απφ θαηεγνξνχκελνπο λα ζηα-

καηήζνπλ ηα επεηζφδηα. Αλαθεξφκελνο ζηνλ Γ.  είπε πσο "ήηαλ ζπλέρεηα δίπια κνπ, βνεζνχζε 

λα βγάινπκε θφζκν απφ ην γήπεδν". 

Δμεηάζηεθε θσηνγξαθηθφ πιηθφ, απνινγήζεθαλ νθηψ απφ ηνπο δεθανθηψ θαηεγνξνχκελνπο, 

έλαο εμ απηψλ κέζσ ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ, ππέβαιε έλζηαζε, αθνχ έρεη κέζσ απηφθσξνπ δηθαζηεί 

ήδε θαη ηνπ επηβιήζεθε πνηλή θπιάθηζεο 18 κελψλ κε αλαζηνιή. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ νχπεξ 3, Γ. . είπε πσο "κπήθακε κέζα θαη απφ παξφηξπλζε ηεο αζηπλνκί-

αο θαη θαηφπηλ ηελ ίδηα έθθιεζε έθαλε θαη ν δηαηηεηήο ηνπ αγψλα", ελψ ζε κηα παξέκβαζή ηνπ ν 

Λ. . είπε "γηα φια φζα θαηεγνξνχκαζηε, δελ ππήξμε νχηε κηα ζρεηηθή θιήζε απφ αζιεηηθφ δη-

θαηνδνηηθφ φξγαλν κεηά ην παηρλίδη". 

Απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ αθνχζηεθαλ δηάθνξεο εθηηκήζεηο, ε εηζαγγειέαο, ζηάζεθε αξ-

θεηά ζηελ παξνπζία ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη φια ζα μεθαζαξίζνπλ κε 

ηελ νινθιήξσζε ησλ απνινγηψλ θαη ηελ εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Αιέμεο Σζαξνχραο 

 

 

  

 

 

 

 

Δληνπίζηε ζην θείκελν ιέμεηο πνπ ζα κπν-

ξνχζακε λα ζπλαληήζνπκε ζε κηα αίζνπζα 

δηθαζηεξίνπ. 
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Κείκελν 2
ν
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ο Παύλορ ενώπιον ηος Καίζαπα                                            

6 Γηαηξίςαο δὲ ἐλ αὐηνῖο ἡκέξαο πιείνπο ἢ δέθα, 

(Φῆζηνο) θαηαβὰο εἰο Καηζάξεηαλ, ηῇ ἐπαύξηνλ 

θαζίζαο ἐπὶ ηνῦ βήκαηνο ἐθέιεπζε ηὸλ Παῦινλ 

ἀρζῆλαη.7 παξαγελνκέλνπ δὲ αὐηνῦ πεξηέζηεζαλ νἱ 

ἀπὸ ῾Ηεξνζνιύκσλ θαηαβεβεθόηεο ᾿Ηνπδαῖνη, πνιιὰ 

θαὶ βαξέα αἰηηώκαηα θέξνληεο θαηὰ ηνῦ Παύινπ, ἃ 

νὐθ ἴζρπνλ ἀπνδεῖμαη,8 ἀπνινγνπκέλνπ αὐηνῦ ὅηη 

νὔηε εἰο ηὸλ λόκνλ ηῶλ ᾿Ηνπδαίσλ νὔηε εἰο ηὸ ἱεξὸλ 

νὔηε εἰο Καίζαξά ηη ἥκαξηνλ. 9 ὁ Φῆζηνο 

….ἀπνθξηζεὶο ηῷ Παύιῳ εἶπε· ζέιεηο εἰο ῾Ηεξνπζαιὴκ 

ἀλαβὰο ἐθεῖ πεξὶ ηνύησλ θξίλεζζαη ἐπ᾿ ἐκνῦ; 10 εἶπε 

δὲ ὁ Παῦινο· ἐπὶ ηνῦ βήκαηνο Καίζαξνο ἑζηώο εἰκη, 

νὗ κε δεῖ θξίλεζζαη. ᾿Ηνπδαίνπο νὐδὲλ ἠδίθεζα, ὡο 

θαὶ ζὺ θάιιηνλ ἐπηγηλώζθεηο· 11 εἰ κὲλ γὰξ ἀδηθῶ θαὶ 

ἄμηνλ ζαλάηνπ πέπξαρά ηη, νὐ παξαηηνῦκαη ηὸ 

ἀπνζαλεῖλ· εἰ δὲ νὐδέλ ἐζηηλ ὧλ νὗηνη θαηεγνξνῦζί 

κνπ, νὐδείο κε δύλαηαη αὐηνῖο ραξίζαζζαη· Καίζαξα 

ἐπηθαινῦκαη. 

                Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ, θεθ.25,6-11 

Μεηάθξαζε 

6. Ο Φήζηνο έκεηλε καδί ηνπο πάλσ απφ δέθα κέ-

ξεο, θη χζηεξα θαηέβεθε ζηελ Καηζάξεηα. Σελ 

άιιε θηφιαο κέξα θάζηζε ζηελ έδξα θαη δηέηαμε 

λα πξνζαρζεί ν Παχινο.7.  Μφιηο απηφο εκθαλί-

ζηεθε, ηνλ πεξηθχθισζαλ νη Ηνπδαίνη πνπ είραλ 

θαηεβεί απφ ηα Ηεξνζφιπκα θαη παξνπζίαζαλ ε-

λαληίνλ ηνπ Παχινπ πνιιέο θαη βαξηέο θαηεγνξί-

εο, πνπ φκσο δελ κπνξνχζαλ λα ηηο απνδείμνπλ. 8. 

Ο Παχινο ζηελ απνινγία ηνπ έιεγε: «Οχηε ην 

λφκν ησλ Ηνπδαίσλ νχηε ην λαφ νχηε ηνλ απην-

θξάηνξα πξφζβαια πνηέ ζην παξακηθξφ». 9.Ο 

Φήζηνο, ξψηεζε ηνλ Παχιν: «Θέιεηο λα παο ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ θαη λα δηθαζηείο εθεί ελψπηφλ κνπ γη‟ 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο;». 10. Ο Παχινο απάληεζε: 

«Παξίζηακαη ζην απηνθξαηνξηθφ δηθαζηήξην, πνπ 

είλαη ην κφλν αξκφδην λα κε θξίλεη. Καλέλα θαθφ 

δελ έθαλα ζηνπο Ηνπδαίνπο φπσο θη εζχ πνιχ θα-

ιά ην μέξεηο.  11. Αλ, ινηπφλ, έθαλα θάηη θαθφ 

θαη δηέπξαμα θάηη πνπ επηζχξεη ηελ πνηλή ηνπ 

ζαλάηνπ, είκαη έηνηκνο λα πεζάλσ. Αλ φκσο απηά 

γηα ηα νπνία κε θαηεγνξνχλ είλαη αλππφζηαηα, 

θαλείο δελ κπνξεί λα κε παξαδψζεη ζ‟ απηνχο. 

Εεηψ λα παξαπέκςεηε ηελ ππφζεζή κνπ ζηνλ 

απηνθξάηνξα». 

 

Δληνπίζηε ζην θείκελν ιέμεηο πνπ ζα κπν-

ξνχζακε λα ζπλαληήζνπκε ζε κηα αίζνπζα 

δηθαζηεξίνπ.  ε πνηα επνρή αλήθεη ην 

θείκελν;  

………………………… 

 Γλσξίδεηε πψο νλνκάδεηαη 

ε ειιεληθή απηήο ηεο επν-

ρήο; 

………………………… 
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Κείκελν 3
ν
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ απνινγία ησλ ζηξαηεγώλ 

[1.7.5] κεηὰ ηαῦηα δὲ νἱ ζηξαηεγνὶ βξαρέσο ἕθαζηνο 

ἀπεινγήζαην (νὐ γὰξ πξνπηέζε ζθίζη ιφγνο θαηὰ ηὸλ 

λφκνλ), θαὶ ηὰ πεπξαγκέλα δηεγνῦλην, ὅηη αὐηνὶ κὲλ 

ἐπὶ ηνὺο πνιεκίνπο πιένηελ, ηὴλ δὲ ἀλαίξεζηλ ηῶλ 

λαπαγῶλ πξνζηάμαηελ ηῶλ ηξηεξάξρσλ ἀλδξάζηλ 

ἱθαλνῖο θαὶ ἐζηξαηεγεθφζηλ ἤδε, Θεξακέλεη θαὶ 

Θξαζπβνχιῳ θαὶ ἄιινηο ηνηνχηνηο· [1.7.6] θαὶ εἴπεξ 

γέ ηηλαο δένη, πεξὶ ηῆο ἀλαηξέζεσο νὐδέλα ἄιινλ 

ἔρεηλ αὐηνὺο αἰηηάζαζζαη ἢ ηνχηνπο νἷο πξνζεηάρζε. 

θαὶ νὐρ ὅηη γε θαηεγνξνῦζηλ ἡκῶλ, ἔθαζαλ, ςεπζφ-

κεζα θάζθνληεο αὐηνὺο αἰηίνπο εἶλαη, ἀιιὰ ηὸ κέγε-

ζνο ηνῦ ρεηκῶλνο εἶλαη ηὸ θσιῦζαλ ηὴλ ἀλαίξεζηλ. 

ηνχησλ δὲ κάξηπξαο παξείρνλην ηνὺο θπβεξλήηαο θαὶ 

ἄιινπο ηῶλ ζπκπιεφλησλ πνιινχο. ηνηαῦηα ιέγνληεο 

ἔπεηζνλ ηὸλ δῆκνλ· [1.7.7] ἐβνχινλην δὲ πνιινὶ ηῶλ 

ἰδησηῶλ ἐγγπᾶζζαη ἀληζηάκελνη· ἔδνμε δὲ 

ἀλαβαιέζζαη εἰο ἑηέξαλ ἐθθιεζίαλ (ηφηε γὰξ ὀςὲ ἦλ 

θαὶ ηὰο ρεῖξαο νὐθ ἂλ θαζεψξσλ), ηὴλ δὲ βνπιὴλ 

πξνβνπιεχζαζαλ εἰζελεγθεῖλ ὅηῳ ηξφπῳ νἱ ἄλδξεο 

θξίλνηλην. 

Ξελνθψλ, Διιεληθά, 1,7, 5-7 

 

Μεηάθξαζε 

Όζηεξα απφ απηά θαζέλαο απφ ηνπο ζηξαηεγνχο 

απνινγήζεθε κε ζπληνκία (επεηδή δελ είρε επηηξα-

πεί ζ‟ απηνχο λα απνινγεζνχλ φπσο πξνέβιεπε ν 

λφκνο) θαη εμέζεηαλ αλαιπηηθά ηα φζα είραλ γίλεη 

φηη δειαδή νη ίδηνη έπιεαλ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ, 

ελψ ηελ πεξηζπιινγή ησλ λαπαγψλ  ηελ είραλ αλα-

ζέζεη ζε άλδξεο ηθαλνχο απφ ηνπο ηξηεξάξρνπο, νη 

νπνίνη κάιηζηα ζην παξειζφλ είραλ ρξεκαηίζεη 

ζηξαηεγνί, δειαδή ζην Θεξακέλε θαη ζηνλ Θξαζχ-

βνπιν θαη ζε άιινπο εμίζνπ ηθαλνχο· θαη αλ, βέβαηα 

έπξεπε λα ζεσξήζνπλ θάπνηνπο ππεχζπλνπο), απηνί 

θαλέλαλ άιιν δε ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξήζνπλ, 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πεξηζπιινγήο ησλ λαπαγψλ, 

παξά απηνχο ζηνπο νπνίνπο δφζεθε ζρεηηθή εληνιή. 

«Καη επεηδή βέβαηα απηνί καο θαηεγνξνχλ, έιεγαλ , 

εκείο πάλησο δε ζα πνχκε ςέκαηα, ππνζηεξίδνληαο 

φηη απηνί είλαη ππεχζπλνη, αιιά ζα πνχκε φηη ε κε-

γάιε θαθνθαηξία ήηαλ εθείλν πνπ εκπφδηζε ηελ πε-

ξηζπιινγή». Χο κάξηπξεο γη‟ απηά έθεξλαλ ηνπο 

θπβεξλήηεο ησλ πινίσλ θαη άιινπο πνιινχο απφ 

ηνπο ζπκπνιεκηζηέο. Σέηνηα επηρεηξήκαηα πξνβάι-

ινληαο, έπεηζαλ ην ιαφ· πνιινί κάιηζηα απφ ηνπο 

απινχο πνιίηεο ήζειαλ λα ζεθσζνχλ (λα πάξνπλ ην 

ιφγν) θαη λα εγγπεζνχλ· απνθαζίζηεθε φκσο λα 

αλαβιεζεί ε ςεθνθνξία γηα άιιε ζπλεδξίαζε (γηαηί 

εθείλε ηελ ψξα ήηαλ αξγά θαη δε ζα κπνξνχζαλ λα 

βιέπνπλ θαζαξά ηα ρέξηα)· απνθαζίζηεθε επίζεο ε 

βνπιή, αθνχ ζπληάμεη πξνβνχιεπκα λα πξνηείλεη κε 

πνηνλ ηξφπν ζα δηθαζηνχλ νη άλδξεο. 

 
Δληνπίζηε ζην θείκελν ιέμεηο πνπ ζα κπν-

ξνχζακε λα ζπλαληήζνπκε ζε κηα αίζνπζα 

δηθαζηεξίνπ. 
 ε πνηα επνρή αλήθεη ην 

θείκελν;  

………………………… 

 Γλσξίδεηε πψο νλνκάδεηαη 

ε ειιεληθή απηήο ηεο επν-

ρήο; 

………………………… 
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B1. Παξαθάησ ζαο δίλνληαη ηξεηο ιέμεηο. πλεξγαζηείηε κε ηελ νκάδα ζαο θαη: 

 Δληνπίζηε ηελ εηπκνινγία ηνπο. 

 θεθηείηε νκφξξηδα θαη παξάγσγα θαη ζεκεηψζηε ηα ζην νξζνγψλην πιαίζην.  

 θεθηείηε πνηα απφ απηά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δηθαζηήξην θαη θαηαγξάςηε ηα 

ζηνλ πάππξν πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην θελφ πιαίζην.  

Μπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ην ιεμηθφ θαη ηελ ειεθηξνληθή πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

αἰηηῶκαη                                                               ἀπνινγνῦκαη        

    

  

 

 

 

 

 

 

 

                         

 ἀλαβάιισ   

     

 

 

 

 

  

  

 

  

 

ἀναίπεζιν ηῶλ 

λαπαγῶλ 

Ση ζεκαίλεη; Δκείο  

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

ιέμε αλαίξεζε κε ηνλ 

ίδην ηξφπν; 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
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Σν βάιισ ζην δηθαζηήξην! 

πκπιήξσζε ην ζηαπξφιεμν πνπ αθνινπζεί. ιεο νη ιέμεηο είλαη παξά-

γσγα ή ζχλζεηα ηνπ βάιισ πνπ ζπλαληάκε ζε έλα δηθαζηήξην. 
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B2. Βξείηε θαη ππνγξακκίζηε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ιέμεηο πνπ έρνπλ παξφκνηα ζεκαζία κε ην 

αἰηηῶκαη. 

Α. Ὅηαλ αἱ πξάμεηο ἀπαηηῶζη  ηνῦην, πνιιάθηο δ΄ ἐιέγρεηλ θαη ςέγεηλ ηνχο ἀλαγθαηνηάηνπο (=ζπγγελείο). 

Β.  Ὁ Γηνλχζηνο ἀπέιπζε ηῆο ηηκσξίαο ηφλ ἐγθαινχκελνλ θαί παξεθάιεζε ηνχο ἄλδξαο ηξίηνλ ἑαπηφλ εἰο 

ηήλ θηιίαλ πξνζιαβέζζαη . 

Γ.  Λέσλ θαηεκέκθεην Πξνκεζέα πνιιάθηο, ὅηη κέγα αὐηφλ ἔπιαζελ θαί θαιφλ θαί ηῶλ ἄιισλ ζεξίσλ 

δπλαηψηεξνλ. 

Γ. Λέσλ Γηόγλεηνο δηαβιεζεὶο κὲλ ὑπὸ ηῶλ ζπθνθαληῶλ θεύγσλ ᾤρεην. 

Β.3. Να γξάςεηε ζην παξαθάησ πιαίζην ηηο ιέμεηο πνπ εληνπίζαηε λα έρνπλ παξφκνηα ζεκαζία 

κε ην αἰηηῶκαη θαη λα ζεκεηψζεηε ηελ εηπκνινγία ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4. πκπιεξψζηε ηα παξαθάησ θελά κε θάπνηα απφ ηα παξάγσγα πνπ εληνπίζαηε ζην θξππηφιεμν.  

  

 

 

 

 

  

Μ Ε Μ Π Σ Ο  Σ Ε  

Ε Π Μ Θ Μ Μ Δ Θ  Κ 

Γ Ρ Ψ Ο Γ Ο  Φ Χ Λ 

Κ Ο Ν Γ Μ Μ Χ Ξ  Η 

Λ Ι Ι Κ Τ Φ Σ Ν Ε  

Η Κ Λ Η Σ Η Ρ Α  Η 

Μ  Λ Λ Π Ρ Ο Μ Ν Ρ 

Α Α Ν Α Κ Α Λ Ω Ρ Θ 

 Τ Κ Ο Φ Α Ν Σ Ι Α 

 

ΒΡΔ ΣΖ ΛΔΞΖ 

Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο έρεη δύν 

εθδνρέο 

1. Υαξαθηεξηδφηαλ απηφο πνπ πξψ-

ηνο θαλέξσλε πφηε σξίκαδαλ ηα ζχ-

θα. 

2. Δθείλνο πνπ θαλέξσλε ζχθα 

θξπκκέλα ζηα ξνχρα θάπνηνπ, «Δ-

θείλνο πνπ θαηεγνξεί ηνπο άιινπο 

γηα αζήκαληεο κηθξνθινπέο». 

ε πνηα ιέμε αλαθέξεηαη; 

 Λχζε ην θξππηφιεμν.  

Πεξηιακβάλεη παξάγσγα ησλ παξαπάλσ ιέμεσλ 

1. Έιαβε κηα ……………………. λα εκθαληζηεί σο κάξηπξαο ζηε δίθε. 

2. "ρη" ζην θαηεγνξεηήξην είπε γηα κία αθφκε θνξά ρζεο ν θαηεγν-

ξνχκελνο θαη επεηέζε εθ λένπ ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο, θάλνληαο ιφγν 

γηα ……………………….. εηο βάξνο ηνπ. 

3. Σνλ πξνζέιαβαλ σο ………………………………… ζηελ ηξάπεδα. 

4. Ο πξσζππνπξγφο πξνθάιεζε ζήκεξα ηα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ λα 
θαηαζέζνπλ πξφηαζε…………….. ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. 

5.Γελ επηηξέπσ …………………. γηα θαλέλα πξφζσπν. 

6. πλειήθζε ν δξάζηεο ηνπ…………………….. πνπ ηάξαμε ηελ 

θνηλή γλψκε. 

7. Ο κάξηπξαο ……………….ηελ θαηάζεζή ηνπ ζην δηθαζηήξην. 
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B.4.  πκπιεξψζηε ηα παξάγσγα πνπ βξήθαηε θαη άιια πνπ κπνξείηε λα ζθεθηείηε ζηνλ παξαθάησ πί-

λαθα. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Φέγσ ἐγθαιῶ 

πλαληήζακε ζε 

θάπνην θείκελν ιέμε 

πνπ λα ζρεηίδεηαη κε 

απηή ηε ιέμε; 

θαηακέκθνκαη ζπθνθαληψ 

ἀλαβαιέζζαη εἰο ἑηέξαλ 

ἐθθιεζίαλ  

Ο απφζηνινο Παχινο 

ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηε 

ιέμε εθθιεζία κε ηνλ 

ίδην ηξφπν; Γηαηί; 

………………….. 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 
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Ήξζε ε ψξα λα γίλνπκε…… 

                                                   

 

 

 

Δίζηε δεκνζηνγξάθνη ζε κηα εθεκεξίδα θαη ζαο έρεη αλαηεζεί λα ζπληάμεηε έλα θείκελν (100-120 ιέμεηο) 

πνπ λα παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο παξαθάησ ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην. Υξεζηκνπνηήζηε ην ιεμηιφγην 

πνπ ζπλαληήζακε κέρξη ζηηγκήο ζην θείκελν πνπ ζα γξάςεηε. 

Οκάδα Α 

Όμηποι ηεζζάπυν ληζηών επί ηπειρ ώπερ οι ςπάλληλοι και οι πελάηερ ςποκαηαζηήμαηορ ηηρ 

Τπάπεζαρ Π.   

 

Έλνπινη ιεζηέο εηζέβαιαλ ην κεζεκέξη ηεο Πέκπηεο, 20 Απξηιίνπ 2017 ζε ππνθαηάζηεκα ηεο Σξά-

πεδαο Π. ζηελ νδφ Υαηδεθπξηαθνχ ζηνλ Πεηξαηά .χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, νη δξάζηεο, θνξψληαο 

κάζθεο ζηιηθφλεο κπήθαλ ζην ππνθαηάζηεκα ιίγν πξηλ θιείζεη. Με ηελ απεηιή φπισλ θαη 

ρεηξνβνκβίδαο δήηεζαλ απφ ηνπο ππαιιήινπο λα απνκαθξπλζνχλ. ηε ζπλέρεηα, απεηιψ-

ληαο φηη ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηε ρεηξνβνκβίδα δήηεζαλ απφ ηνπο ππαιιήινπο λα ηνπο νδε-

γήζνπλ ζηηο ζπξίδεο. Δθεί, κε ηε βνήζεηα νμπγνλνθφιιεζεο ηηο άλνημαλ θαη άξπαμαλ ρξή-

καηα, ρξπζαθηθά θαη ξνιφγηα κεγάιεο αμίαο. Καηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ ηξάπεδα ζπλε-

ιήθζεζαλ απφ ηελ αζηπλνκία. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ήξζε ε ψξα λα γίλνπκε…… 

                                                   

 

 

 

Δίζηε δεκνζηνγξάθνη ζε κηα εθεκεξίδα θαη ζαο έρεη αλαηεζεί λα ζπληάμεηε έλα θείκελν (100-120 ιέμεηο) 

πνπ λα παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο παξαθάησ ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην. Υξεζηκνπνηήζηε ην ιεμηιφγην 

πνπ ζπλαληήζακε κέρξη ζηηγκήο ζην θείκελν πνπ ζα γξάςεηε. 

Οκάδα Β  

Αζςνείδηηορ οδηγόρ 

Άθσλνη έκεηλαλ νη ηδηνθηήηεο ελφο απηνθηλήηνπ ζηελ νδφ νθνθιή Βεληδέινπ ζηα Υαληά, φηαλ μχ-

πλεζαλ ην πξσί ηεο Κπξηαθήο θαη αληίθξηζαλ ην ακάμη πνπ ήηαλ παξθαξηζκέλν έμσ απφ ην ζπίηη 

ηνπο, λα είλαη ηξαθαξηζκέλν απφ πίζσ. ην βίληεν απφ θάκεξα αζθαιείαο δηπιαλνχ θηηξίνπ θαίλε-

ηαη μεθάζαξα έλα ιεπθφ φρεκα λα θηλείηαη επί ηεο νδνχ θαη λα πέθηεη πάλσ ζην παξθαξηζκέλν φ-

ρεκα.Ο νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ αξρηθά θάλεη φπηζζελ θαη ζηακαηάεη ζην ζεκείν γηα ιίγα δεπηεξφ-

ιεπηα θαη έπεηηα εμαθαλίδεηαη κε γξήγνξε ηαρχηεηα, αδηαθνξψληαο γηα ηε δεκηά πνπ πξνμέλεζε 

θαη δίρσο λα επηρεηξήζεη λα αθήζεη έζησ ηα ζηνηρεία ηνπ. Ζ ηδηνθηήηξηα ηνπ νρήκαηνο θαιεί ηνλ 

νδεγφ πνπ ηξάθαξε ην απηνθίλεηφ ηεο λα επηθνηλσλήζεη καδί ηεο γηα λα δηεπζεηήζνπλ ηε θζνξά 

πνπ πξνθιήζεθε, ελψ απεπζχλεη έθθιεζε ζε φπνηνλ αλαγλσξίδεη ην ελ ιφγσ φρεκα λα απεπζπλζεί 

ζηηο αξρέο θαζψο δελ δηαθξίλνληαη νη αξηζκνί ηεο πηλαθίδαο ηνπ. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Γηνπξκεηάθε Διεπζεξία, 2018 

 
155 

Ήξζε ε ψξα λα γίλνπκε…… 

                                                   

 

 

 

Δίζηε δεκνζηνγξάθνη ζε κηα εθεκεξίδα θαη ζαο έρεη αλαηεζεί λα ζπληάμεηε έλα θείκελν (100-120 ιέμεηο) 

πνπ λα παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο παξαθάησ ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην. Υξεζηκνπνηήζηε ην ιεμηιφγην 

πνπ ζπλαληήζακε κέρξη ζηηγκήο ζην θείκελν πνπ ζα γξάςεηε. 

Οκάδα Γ 

Ληζηεία ζε ζπίηι 85 σπονηρ 

ηε ζέζε ηεο πήγε ε θαξδηά κηαο ειηθησκέλεο γπλαίθαο πνπ βξέζεθε αληηκέησπε κε βίαηνπο ιεζηέο 

νη νπνίνη είραλ ηξππψζεη ζην ζπίηη ηεο ζην Βφιν ρξεζηκνπνηψληαο αληηθιείδη, θαζψο νη ηξεηο λεα-

ξνί Έιιελεο ζπλειήθζεζαλ κέζα ζε ιίγεο ψξεο απφ αζηπλνκηθνχο ηεο  Αζθάιεηαο. Οη 

δχν 22ρξνλνη θαθνπνηνί θαη ν 30ρξνλνο ζπλεξγφο ηνπο πήγαλ κε Η.Υ. απηνθίλεην ζην 

ζπίηη ηεο 85ρξνλεο θαη άλνημαλ ηελ πφξηα κε ην παζπαξηνχ, ηελ ψξα πνπ εθείλε θνη-

κφηαλ. Σελ μχπλεζαλ απφηνκα ραζηνπθίδνληάο ηελ άγξηα θαη ηελ εμαλάγθαζαλ απεη-

ιψληαο φηη ζα ηελ ζθνηψζνπλ λα ηνπο δψζεη φζα ρξήκαηα είρε. Ζ άηπρε ειηθησκέλε 

αλαγθάζηεθε λα ηνπο παξαδψζεη έλα ηζαληάθη κέζα ζην νπνίν θχιαγε ηηο νηθνλνκίεο 

ηεο χςνπο 1.100 επξψ θαη νη ιεζηέο δηέθπγαλ πξνο άγλσζηε θαηεχζπλζε. Χζηφζν, ράξε ζηελ άκε-

ζε θηλεηνπνίεζε ησλ αζηπλνκηθψλ, ην απηνθίλεην εγθισβίζηεθε ιίγε ψξα αξγφηεξα θαη νη δξά-

ζηεο ζπλειήθζεζαλ θαη νκνιφγεζαλ ηε ιεζηεία. ηελ θαηνρή ηνπο θαη ζηα ζπίηηα ηνπο βξέζεθαλ ην 

παζπαξηνχ θαη κέξνο ηνπ θιεκκέλνπ πνζνχ, ην νπνίν απνδφζεθε ζηελ 85ρξνλε, ελψ θαηαζρέζε-

θαλ ην Η.Υ. απηνθίλεην θαη ηξία θηλεηά πνπ είρε ζην ζπίηη ηνπ ν 22ρξνλνο.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ήξζε ε ψξα λα γίλνπκε…… 

 

 

 

 

Δίζηε δεκνζηνγξάθνη ζε κηα εθεκεξίδα θαη ζαο έρεη αλαηεζεί λα ζπληάμεηε έλα θείκελν (100-120 ιέμεηο) 

πνπ λα παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο παξαθάησ ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην. Υξεζηκνπνηήζηε ην ιεμηιφγην 

πνπ ζπλαληήζακε κέρξη ζηηγκήο ζην θείκελν πνπ ζα γξάςεηε. 

Οκάδα Γ 

Ληζηεία ζηα ΕΛΤΑ 

Έλνπιε ιεζηεία ζεκεηψζεθε ρζεο ην πξσί, ιίγν πξηλ απφ ηηο 08:30, ζην ππνθαηάζηεκα ΔΛΣΑ ηεο 

Μεγαιφπνιεο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, έλαο άγλσζηνο άλδξαο, θνξψληαο πεξνχθα θαη «ρν-

ληξά» γπαιηά» γηα λα θαιχςεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, κπήθε κέζα ζην θαηάζηεκα 

θξαηψληαο πηζηφιη θαη απείιεζε ηελ έληξνκε ηακία λα ηνπ δψζεη φηη ρξήκαηα ππήξραλ. Οη έμη π-

πάιιεινη θαη νη δχν πειάηεο πνπ ήηαλ κέζα εθείλε ηελ ψξα, είραλ «παγψζεη». Σειηθά ν ιεζηήο α-

πέζπαζε κφιηο 150 επξψ ζε ραξηνλνκίζκαηα θαη άιια 110 επξψ πεξίπνπ ζε θέξκαηα θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα ηξάπεθε ζε θπγή πεδφο θαη… ειαθξψο απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ πεληρξή ιεία ηνπ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΣΡΙΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ (1) 

 

 

 

  

Φχιν: 

 

Αγφξη                      Κνξίηζη  

 

εκείσζε ζε πνην βαζκό ηζρύεη θαζεκία από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο βάδνληαο  ζε θύθιν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό: 

1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3= Αξθεηά, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ Κ
α

ζ
φ
ι
ν
π

 

Λ
ίγ

ν
 

Α
ξ
θ
εη

ά
 

Π
ν
ι
χ
 

Π
ά

ξ
α

 π
ν
ι
χ
 

1. Θεσξείο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηο αξραία ειιεληθά; 

 

2.  Αλ λαη, γηαηί; 

 ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

3. Πνηνο ζεσξείο φηη είλαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο; 

4. Ση ζε δπζθνιεχεη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα; 

 ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

5. Πνηνο ζεσξείο φηη είλαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ; 

6. Ση ζε δπζθνιεχεη ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ; 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

1 2 3 4 5 

7. Σν ιεμηιφγην ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ πηζηεχεηο φηη ζπλδέεηαη 

κε ην ιεμηιφγην ησλ λέσλ ειιεληθψλ; 

 

1 2 3 4 5 
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8. Με πνηνλ ηξφπν ζεσξείο φηη ζπλδέεηαη; 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

9. Ζ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιεληθά ζε βνεζά λα 

θαηαλνήζεηο θαιχηεξα ηελ πξoέιεπζε κέξνπο ηνπ λενειιεληθνχ 

ιεμηινγίνπ; 

10. Τπάξρνπλ αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζεο κε ηνλ/ηελ θαζε-

γεηή/-ηξηα ηεο ηάμεο ζνπ πνπ ζε βνήζεζαλ λα θαηαιάβεηο ηε 

ζρέζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο φζνλ αθνξά ην ιεμηιφγην; 

Αλάθεξε κηα ηέηνηα άζθεζε. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

1 2 3 4 5 

11. Ζ ειιεληθή πνπ κηιηφληαλ ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο ήηαλ 

κία; 

ΝΑΗ                       ΟΥΗ 

 

 

ΝΑΗ                       ΟΥΗ 

 

 

ΝΑΗ                       ΟΥΗ 

 

12. ηελ ειιεληθή γιψζζα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ππάξρνπλ 

ιέμεηο πνπ δηαηεξνχλ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη άιιεο πνπ αιιάδνπλ 

ζεκαζία; 

13. Ζ  αξραία κε ηε λέα ειιεληθή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

είλαη  δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο; 

  

 

 

 

 

 

 

Σε εςσαπιζηώ πολύ  

για ηον σπόνο ζος! 
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                                  ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ (2) 
  

Φχιν: 

 

Αγφξη                      Κνξίηζη  

 

 

Κπθισζε ό,ηη ηζρύεη 
 

1. Ζ ειιεληθή γιψζζα σο πξνο ην ιεμηιφγην είλαη ίδηα κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ; 

2. Αηηηνιφγεζε ηελ άπνςή ζνπ 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

          

        ΝΑΗ                  ΟΥΗ 

3. Τπάξρνπλ ιέμεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ;  

 

 

NAI                   OXI 

4. Τπάξρνπλ ιέμεηο πνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ άιιαμε ε ζεκαζία 

ηνπο; 

 

       

       NAI                   OXI 

 

 

5. Ζ ειιεληθή πνπ κηιηφληαλ ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο ήηαλ κία; 

 
NAI                   OXI 

εκείσζε ζε πνην βαζκό ηζρύεη θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηά-

ζεηο βάδνληαο  ζε θύθιν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό: 

1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3= Αξθεηά, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ Κ
α

ζ
φ
ι
ν
π

 

Λ
ίγ

ν
 

Α
ξ
θ
εη

ά
 

Π
ν
ι
χ
 

Π
ά

ξ
α

 π
ν
-

ι
χ
 

6. Σν ιεμηιφγην ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζπλδέεηαη κε ην ιεμηιφγην ησλ 

λέσλ ειιεληθψλ; 

 

 

1 2 3 4 5 
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7. Με πνηνλ ηξφπν ζεσξείο φηη ζπλδέεηαη; 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

8. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε βνήζεζαλ λα ζπκάζαη 

ην δηθαληθφ ιεμηιφγην (κέκθνκαη, αἰηηῶκαη, ςέγσ, ἐγθαιῶ θ.α΄)  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αξραία ειιεληθά ; 

9. Αλ λαη, πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

1 2 3 4 5 

10. Ζ εθκάζεζε ηνπ δηθαληθνχ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιεληθά ζε βνή-

ζεζε λα θαηαλνήζεηο θαιχηεξα ην δηθαληθφ ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνη-

νχκε ζήκεξα; 

11. Αλ λαη, πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε βνήζεζαλ λα ρξεζη-

κνπνηείο ην δηθαληθφ ιεμηιφγην ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν; 

13. Αλ λαη, πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

14. Ζ  αξραία κε ηε λέα ειιεληθή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη  

δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο; 

 

NAI                   OXI 

  

Σε εςσαπιζηώ πολύ  

για ηον σπόνο ζος! 
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Πξσηόθνιιν ζπλέληεπμεο ηεο νκάδαο εζηίαζεο 

 

1.  Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε πνηα ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 

2α.  Οη  δηδαζθαιίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζαο βνήζεζαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε θάπνηα 

πξάγκαηα γηα ην ιεμηιφγην ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ δελ είραηε αληηιεθζεί ;  

 2β.Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζαο βνήζεζαλ; 

3. Πηζηεχαηε πξηλ ηηο δηδαζθαιίεο πσο  ε αξραία κε ηελ λέα ειιεληθή έρνπλ θάπνηα ζρέζε φζνλ 

αθνξά ην ιεμηιφγην; Απφ πνχ πξνήιζε ε άπνςε πνπ είραηε; 

4. Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ έμη δηδαζθαιηψλ ζαο βνήζεζαλ λα δηακνξθψζεηε απηή ηελ άπνςε; 

5. Πψο αμηνινγείηε ην δηθαληθφ ιεμηιφγην πνπ κειεηήζακε σο πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ; 

6.Οη ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίεο ζαο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην δηθαληθφ ιεμηιφγην 

ζηα αξραία ειιεληθά; 

7. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίεο ζαο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην δηθαληθφ ιεμηιφ-

γην ζηα λέα ειιεληθά; 

8. αο θαίλεηαη ελδηαθέξνλ λα καζαίλεηε κε ηέηνην ηξφπν ην ιεμηιφγην; (εμέιημε γιψζζαο ζην 

ρξφλν). Γηαηί; 

 

 

 

 

 

 

 


