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ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό θαη θαζνξηζηηθό ζηνηρείν 

ηεο αλζξώπηλεο εμέιημεο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο νη 

θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο αιιάδνπλ, νη ρξήζεηο θαη νη κνξθέο ηνπ 

γξαπηνύ ιόγνπ πθίζηαληαη βαζηέο αιιαγέο. Ζ λέα επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθόηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ πνιπηξνπηθό ηεο ραξαθηήξα. Νέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο 

δηακνξθώλνληαη, όπνπ ε γιώζζα δελ απνηειεί ην κόλν θαη βαζηθό κέζν (Kress, 2003). Σα 

θείκελα δνκνύληαη πιένλ ηόζν κε ηε γιώζζα όζν θαη κε άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο, όπσο 

είλαη ε εηθόλα, ν ήρνο, ηα δηαγξάκκαηα, ηα ζύκβνια θηι. Ση ζεκαίλνπλ απηέο νη αιιαγέο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν; Σα παηδηά –θαη όρη κόλνλ απηά– πεξηβάιινληαη από 

δηάθνξνπο ηύπνπο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην δξόκν, ζηελ αγνξά. 

Κάπνηα από απηά είλαη ζε έληππε κνξθή, όπσο ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ηα θόκηθο, ηα 

πεξηνδηθά, νη εθεκεξίδεο. Άιια βαζίδνληαη ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ Ζ/Τ, θαη ζε 

άιιεο κνξθέο πνιπκεζηθήο επηθνηλσλίαο. Απηό ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά έρνπλ εκπεηξίεο από 

έλα εύξνο θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ιέμεηο κε εηθόλεο, ήρνπο, ζύκβνια θαη θίλεζε, 

εκπεηξίεο ηηο νπνίεο θέξλνπλ κέζα ζηελ ηάμε. ην εξώηεκα πώο θαιιηεξγνύληαη θαη 

αλαπηύζζνληαη απηέο νη εκπεηξίεο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ζθνπεύεη 

λα απαληήζεη ε παξνύζα εξγαζία κειεηώληαο ζε πνην βαζκό ηα λέα βηβιία ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιπηξνπηθήο επηθνηλσλίαο. 

Δηδηθόηεξα, ην ελδηαθέξνλ ηεο εζηηάδεηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά λα παξάγνπλ 

πνιπηξνπηθά θείκελα ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ζην Γεκνηηθό ρνιείν. 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξάςεη: (α) ηελ ύπαξμε δξαζηεξηνηήησλ 

παξαγσγήο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζε θάζε ηάμε, (β) ηε κνξθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ 

(ειεύζεξε / θαζνδεγεκέλε αλάπηπμε), (γ) ηα είδε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαινύληαη 

λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο ζε θάζε ηάμε, (δ) ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ παξαγσγή ηέηνησλ θεηκέλσλ, θαη (ε) ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ηξόπσλ (modes) πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ θεηκέλσλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαηαγξάθεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηα Βηβιία ηνπ Μαζεηή (ΒΜ) θαη ζηα Σεηξάδηα Δξγαζηώλ (ΣΔ) ηεο Γιώζζαο, 

ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, θαη αθνξνύλ εηδηθά ζηε δόκεζε γξαπηνύ 

θεηκέλνπ από ηνπο καζεηέο. Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ιήθζεθαλ ππόςε θαη νη 

νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη, αλ θαη γίλεηαη 

κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ώζηε νη καζεηέο λα παξάγνπλ δηάθνξα είδε πνιπηξνπηθώλ 

θεηκέλσλ, σζηόζν ηα κέζα θαη νη ηξόπνη πνπ δεηείηαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο λα 

ζπλδπαζηνύλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλα. 
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1. Διζαγωγή 

 

Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό θαη θαζνξηζηηθό ζηνηρείν 

ηεο αλζξώπηλεο εμέιημεο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, 

θαζώο νη θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο αιιάδνπλ, νη ρξήζεηο 

θαη νη κνξθέο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ πθίζηαληαη βαζηέο αιιαγέο. Ζ λέα επηθνηλσληαθή 

πξαγκαηηθόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ πνιπηξνπηθό ηεο ραξαθηήξα. Νέεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο δηακνξθώλνληαη, όπνπ ε γιώζζα δελ απνηειεί ην κόλν θαη βαζηθό ηεο 

κέζν. Ζ θπξηαξρία ηεο γιώζζαο ακθηζβεηείηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε πάξα 

πνιινύο ρώξνπο· από θύξην κέζν επηθνηλσλίαο γίλεηαη ζρεδόλ πεξηζσξηαθό (Kress, 

1998), θαζώο ην κήλπκα όιν θαη ιηγόηεξν ζπρλά παξάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

κε ηε γιώζζα. 

Σελ θπξηαξρία απηή δηαδέρεηαη ε πνιπηξνπηθή επηθνηλσλία, πνπ ζπληειείηαη κε 

ηε ζύδεπμε δηαθνξεηηθώλ επηθνηλσληαθώλ θσδίθσλ, όπσο π.ρ. γξαπηνύ θεηκέλνπ θαη 

εηθόλαο ή ήρνπ. Σα θείκελα πηα δνκνύληαη ηόζν κε ηε γιώζζα όζν θαη κε άιινπο 

ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο (modes), όπσο είλαη ε εηθόλα, ν ήρνο, ηα δηαγξάκκαηα, ηα 

ζύκβνια θηι. (Cope & Kalantzis, 2000), ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο επηηειεί έλαλ 

εηδηθό θαη ζεκαληηθό ξόιν (Υνληνιίδνπ, 1999). 

Ση ζεκαίλνπλ απηέο νη αιιαγέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν; Σα παηδηά –

θαη όρη κόλνλ απηά– πεξηβάιινληαη από δηάθνξνπο ηύπνπο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ 

ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην δξόκν, ζηελ αγνξά. Κάπνηα από απηά είλαη ζε έληππε 

κνξθή, όπσο ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ηα πιεξνθνξηαθά βηβιία, ηα θόκηθο, ηα 

πεξηνδηθά, νη εθεκεξίδεο. Άιια βαζίδνληαη ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ Ζ/Τ, 

θαη ζε άιιεο κνξθέο πνιπκεζηθήο επηθνηλσλίαο. Απηό ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά έρνπλ 

εκπεηξίεο –αθόκα θαη πξηλ έξζνπλ ζην ζρνιείν– από έλα εύξνο θεηκέλσλ πνπ 

ζπλδπάδνπλ ηηο ιέμεηο κε εηθόλεο, ήρνπο, ζύκβνια θαη θίλεζε, εκπεηξίεο ηηο νπνίεο 

θέξλνπλ κέζα ζηελ ηάμε. Σν εξώηεκα, ινηπόλ, πνπ πξνθύπηεη είλαη πώο 

θαιιηεξγνύληαη θαη αλαπηύζζνληαη απηέο νη εκπεηξίεο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. 

 

2. κοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ 

 

θνπόο καο ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη λα εμεηάζνπκε ζε πνην βαζκό ηα λέα 

εγρεηξίδηα1 ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν πξνεηνηκάδνπλ ηνπο 

καζεηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιπηξνπηθήο επηθνηλσλίαο. Δηδηθόηεξα, ην ελδηαθέξνλ 

καο εζηηάδεηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά λα παξάγνπλ πνιπηξνπηθά 

θείκελα ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλάο καο είλαη λα θαηαγξάςνπκε: 

1. ηελ ύπαξμε δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζε θάζε 

ηάμε,  

2. ηε κνξθή ησλ πνιπηξνπηθώλ απηώλ δξαζηεξηνηήησλ (ειεύζεξε / 

θαζνδεγεκέλε αλάπηπμε), 

3. ηα είδε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαινύληαη λα παξαγάγνπλ νη 

καζεηέο ζε θάζε ηάμε, 

4. ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ 

θεηκέλσλ, θαη 

                                                 
1
 Δηζήρζεζαλ ζηελ εθπαίδεπζε ην επηέκβξην ηνπ 2006. 
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5. ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ηξόπσλ (modes) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

παξαγσγή απηώλ ησλ θεηκέλσλ. 
 

3. Μεθοδολογία 
 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ όιεο νη 

δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα Βηβιία ηνπ 

Μαζεηή (ΒΜ) θαη ζηα Σεηξάδηα Δξγαζηώλ (ΣΔ) ηεο Γιώζζαο, ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, θαη αθνξνύλ εηδηθά θαη κόλν ζηε δόκεζε γξαπηνύ θεηκέλνπ 

από ηνπο καζεηέο κέζα ζε επξύηεξεο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ιήθζεθαλ ππόςε θαη νη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηα βηβιία 

ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ. Απνθιείζακε από ηελ παξνύζα 

έξεπλα ηηο δξαζηεξηόηεηεο εθείλεο πνπ, ελώ δεηνύλ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, ν 

ζηόρνο ηνπο εμππεξεηεί ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ηελ εκπέδσζε ελόο 

γξακκαηηθνύ θαηλνκέλνπ, ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηινγίνπ, ηελ νξζνγξαθία ή 

ηελ αληηγξαθή. 

ηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηήζακε ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε ηάμεο κε 

βάζε ην είδνο θεηκέλνπ (genre) πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα παξαγάγνπλ. Γηα ηε 

δηάθξηζε ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ ιάβακε ππόςε ηόζν ηηο εθθσλήζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ 

όζν θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Γεσξγαθνπνύινπ & Γνύηζνο, 1999· Cope & 

Kalantzis, 1993· Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ, 1997· Κσζηνύιε, 2000, 2001· 

Μαηζαγγνύξαο, 2004, 2007).  

ύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, εληνπίζακε: 

1. ζε πνηεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαινύληαη νη καζεηέο λα 

παξαγάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα, 

2. πνηεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο έρνπλ κνξθή θαζνδεγεκέλεο ή 

ειεύζεξεο αλάπηπμεο, δειαδή αλ νξίδεηαη ή όρη ν ζεκεησηηθόο ηξόπνο 

(εηθόλα, δηάγξακκα, ζύκβνιν θηι.) θαη δεηείηαη λα παξαρζεί θείκελν 

ζρεηηθό κ’ απηόλ, 

3. πνην κέζν επηθνηλσλίαο (medium of communication) απαηηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή απηώλ ησλ θεηκέλσλ: ραξηί, Ζ/Τ, θαζεηόθσλν, βίληεν, 

ζπλδπαζκόο απηώλ, θαη 

4. πνηνη ζεκεησηηθνί ηξόπνη απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ή πνηνο 

ζπλδπαζκόο απηώλ (combinations of modes): 

- γξαπηόο ιόγνο ή έληππνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηππνγξαθηθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο γξακκαηνζεηξάο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο, 

- εηθόλεο –θηλνύκελεο ή αθίλεηεο, δηαγξάκκαηα, 

- ήρνο –νκηιία ή κνπζηθή, 

- ρεηξνλνκία, θίλεζε, δξακαηνπνίεζε. 

Σέινο, πξνρσξήζακε ζε ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ ηάμεσλ γηα λα δηαπηζηώζνπκε ην 

βαζκό ζηνλ νπνίν ηα λέα εγρεηξίδηα αμηνπνηνύλ ηελ πνιπηξνπηθόηεηα, ώζηε λα δνζεί 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

όισλ ησλ πεγώλ λνήκαηνο. 
 

4. Παποςζίαζη αποηελεζμάηων 
 

Όπσο θαίλεηαη από ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1, ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαηαγξάςακε 

419 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ από ηηο νπνίεο νη 143 (34,1%) 

αθνξνύλ ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο ηα 
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παηδηά θαινύληαη λα παξαγάγνπλ 41 δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ (βι. Πίλαθα 2). Από 

ηηο 143 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 82 (57,3%) έρνπλ κνξθή ειεύζεξεο 

αλάπηπμεο θαη νη 61 (42,7%) θαζνδεγνύκελεο κνξθήο (βι. Γξάθεκα 1). 
 

Πίνακαρ 1: Γπαζηηπιόηηηερ παπαγωγήρ γπαπηού λόγος  

ζηο Γημοηικό ζσολείο. 

ΣΑΞΖ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΜΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ 

Α΄ 12 20 32 

Β΄ 29 29 58 

Γ΄ 35 49 84 

Γ΄ 28 48 76 

Δ΄ 12 65 77 

ΣΤ΄ 27 65 92 

ΣΥΝΟΛΟ 143 276 419 

 
Πίνακαρ 2: Δίδη κειμένων 

1 ΑΗΝΗΓΜΑ 22 ΚΟΜΗΚ 

2 ΑΗΣΖΖ / ΔΝΣΤΠΟ 23 ΛΔΕΑΝΣΑ 

3 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 24 ΜΖΝΤΜΑ 

4 ΑΝΑΦΟΡΑ 25 ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΗΔ 

5 ΑΡΘΡΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 26 ΟΓΖΓΗΔ 

6 ΑΦΖΓΖΖ 27 ΟΡΗΜΟΗ 

7 ΑΦΗΑ 28 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

8 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 29 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

9 ΓΔΛΣΗΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 30 ΠΗΝΑΚΑ 

10 ΓΗΑΦΖΜΗΖ 31 ΠΗΝΑΚΗΓΑ 

11 ΔΠΔΞΖΓΖΖ 32 ΠΟΗΖΜΑ 

12 ΔΠΗΓΡΑΦΖ 33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

13 ΔΠΗΣΟΛΖ 34 ΠΡΟΚΛΖΖ 

14 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ 35 ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΟ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 

15 ΔΣΗΚΔΣΔ 36 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

16 ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ ΚΑΡΣΑ 37 ΥΟΛΗΟ 

17 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 38 ΣΗΣΛΟ 

18 ΘΔΑΣΡΗΚΟ 39 ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ 

19 ΚΑΡΣΑ ΦΗΛΗΑ 40 e-mail 

20 ΚΑΡΣ-ΠΟΣΑΛ 41 ΠΟΛΤΓΔΝΔΣΗΚΑ 

21 ΚΑΣΑΛΟΓΟ   
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Γράυημα 1: ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

57,3%

42,7%

ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΚΑΘΟΓΗΓΟΤΜΔΝΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.1. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Α΄ τάξη 

 

ηελ Α΄ ηάμε θαηαγξάςακε 32 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ από 

ηηο νπνίεο νη 12 (37,5%) απαηηνύλ ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. Σα είδε 

θεηκέλσλ πνπ θαινύληαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο θαη πνηα από απηά ζα είλαη 

πνιπηξνπηθά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα απηόλ, ζηελ 

ηάμε απηή παξάγνληαη 14 δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, αξθεηά κπνξνύκε λα πνύκε, 

αλ ιάβνπκε ππόςε καο όηη ζ’ απηή ηελ ηάμε ε παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ αξρίδεη 

νπζηαζηηθά κε ην δεύηεξν βηβιίν ηεο Γιώζζαο (γύξσ ζηνλ Μάξηην). 

Από ηηο 12 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 6 (50%) είλαη θαζνδεγεκέλεο 

αλάπηπμεο, ηνπο δίλεηαη δειαδή ν ζεκεησηηθόο ηξόπνο γηα λα παξαρζεί ην θείκελν, ε 

δε παξαγσγή όισλ γίλεηαη γξαπηώο ζην ραξηί θαη ν ηξόπνο (mode) παξνπζίαζεο 

ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ γίλεηαη ζε όιεο κε ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη 

εηθόλαο. 
 

Πίνακαρ 3: Δίδη κειμένων Α΄ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα 

ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 
ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

(n) ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
3,1% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΑΦΖΓΖΖ 

  

Μέηξεζε 2 3 5 
15,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο 40,0% 60,0% 100,0% 

ΑΦΗΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
3,1% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΓΔΛΣΗΟ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
3,1% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΠΗΣΟΛΖ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
6,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ Μέηξεζε 2 0 2 6,3% 
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ΚΑΡΣΑ 

  

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
3,1% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 

  

Μέηξεζε 1 3 4 
12,5% 

% εληόο ηνπ είδνπο 25,0% 75,0% 100,0% 

ΛΔΕΑΝΣΑ 

  

Μέηξεζε 2 0 2 
6,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΜΗΚΡΔ 

ΑΓΓΔΛΗΔ 

  

Μέηξεζε 0 4 4 
12,5% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΟΓΖΓΗΔ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
6,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

  

Μέηξεζε 3 1 4 
12,5% 

% εληόο ηνπ είδνπο 75,0% 25,0% 100,0% 

ΠΡΟΚΛΖΖ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
6,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΣΗΣΛΟ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
3,1% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 

 

12 20 32 
100% 

37,5% 62,5% 100,0% 

 
4.2. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Β΄ τάξη 

 

ηελ ηάμε απηή θαηαγξάςακε 58 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, νη 

νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζε 25 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4. Ζ θαηαλνκή πνιπηξνπηθώλ ή κε δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηζνκεξήο: 29 

πνιπηξνπηθέο θαη 29 κε πνιπηξνπηθέο. 

ε ό,ηη αθνξά ηε κνξθή αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, από ηηο 29 

δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ νη 18 (62,1%) είλαη 

θαζνδεγεκέλεο κνξθήο. Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή, νη 28 (96,6%) γίλνληαη ζε 

έληππε κνξθή (ραξηί) θαη απαηηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, ελώ 

κόλν κία δξαζηεξηόηεηα απαηηεί σο κέζν επηθνηλσλίαο ην θαζεηόθσλν θαη 

ζπλδπάδεη γξαπηό ιόγν θαη ήρν. 

 

Πίνακαρ 4: Δίδη κειμένων Β΄ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα 

ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 
ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

(n) ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΑΗΝΗΓΜΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΔΝΣΤΠΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΑΡΘΡΟ 

  

Μέηξεζε 1 3 4 
6,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο 25,0% 75,0% 100,0% 

ΑΦΖΓΖΖ 

  

Μέηξεζε 5 7 12 
20,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο 41,7% 58,3% 100,0% 
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ΑΦΗΑ 

  

Μέηξεζε 2 0 2 
3,4% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΓΔΛΣΗΟ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

  

Μέηξεζε 2 0 2 
3,4% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΔΠΗΓΡΑΦΖ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΠΗΣΟΛΖ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΣΗΚΔΣΔ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ 

ΚΑΡΣΑ 

  

Μέηξεζε 2 0 2 
3,4% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΚΑΡΣ-ΠΟΣΑΛ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 

  

Μέηξεζε 0 4 4 
6,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΚΟΜΗΚ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΛΔΕΑΝΣΑ 

  

Μέηξεζε 4 0 4 
6,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΜΖΝΤΜΑ 

  

Μέηξεζε 0 3 3 
5,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΜΗΚΡΔ 

ΑΓΓΔΛΗΔ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΟΓΖΓΗΔ 

  

Μέηξεζε 2 0 2 
3,4% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΟΡΗΜΟΗ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

  

Μέηξεζε 4 1 5 
8,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο 80,0% 20,0% 100,0% 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΗΝΑΚΑ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
3,4% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΟΗΖΜΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΠΡΟΚΛΖΖ 

  

Μέηξεζε 1 2 3 
5,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο 33,3% 66,7% 100,0% 

e-mail 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 

 

29 29 58 100% 

50,0% 50,0% 100,0%  
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4.3. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Γ΄ τάξη 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5, ζηελ Γ' ηάμε εληνπίδνληαη 84 δξαζηεξηόηεηεο 

παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, όπνπ ηα παηδηά θαινύληαη λα παξαγάγνπλ 29 

δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε. Από απηέο, νη 35 (41,7%) είλαη πνιπηξνπηθέο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 14 (40%) είλαη θαζνδεγνύκελεο κνξθήο. ην ζύλνιό ηνπο (100%) 

παξάγνληαη ζην ραξηί, ελώ 33 από ηηο 35 (94,3%) απαηηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ 

ιόγνπ θαη εηθόλαο θαη δύν (5,7%) ηνλ ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη 

δξακαηνπνίεζεο. 
 

Πίνακαρ 5: Δίδη κειμένων Γ΄ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα 

ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ 

ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

(n) 
ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΑΗΝΗΓΜΑ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΝΣΤΠΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΑΡΘΡΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,2% % εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΑΦΖΓΖΖ 

  

Μέηξεζε 4 5 9 
10,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο 44,4% 55,6% 100,0% 

ΑΦΗΑ 

  

Μέηξεζε 3 0 3 
3,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΓΔΛΣΗΟ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

  

Μέηξεζε 4 1 5 

6,0% % εληόο ηνπ είδνπο 
80,0% 20,0% 100,0% 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΔΠΗΣΟΛΖ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,4% % εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ 

  

Μέηξεζε 0 10 10 
11,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ 

ΚΑΡΣΑ 

  

Μέηξεζε 2 1 3 

3,6% % εληόο ηνπ είδνπο 
66,7% 33,3% 100,0% 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,4% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΘΔΑΣΡΗΚΟ 

  

Μέηξεζε 2 2 4 
4,8% 

% εληόο ηνπ είδνπο 50,0% 50,0% 100,0% 

ΚΑΡΣΑ ΦΗΛΗΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΚΟΜΗΚ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΛΔΕΑΝΣΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΜΖΝΤΜΑ 

  

Μέηξεζε 1 1 2 
2,4% 

% εληόο ηνπ είδνπο 50,0% 50,0% 100,0% 

ΟΓΖΓΗΔ 

  

Μέηξεζε 2 4 6 
7,1% 

% εληόο ηνπ είδνπο 33,3% 66,7% 100,0% 

ΟΡΗΜΟΗ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

  

Μέηξεζε 5 4 9 
10,7% 

% εληόο ηνπ είδνπο 55,6% 44,4% 100,0% 
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ΠΗΝΑΚΗΓΑ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΟΗΖΜΑ 

  

Μέηξεζε 2 2 4 
4,8% 

% εληόο ηνπ είδνπο 50,0% 50,0% 100,0% 

ΠΡΟΚΛΖΖ 

  

Μέηξεζε 1 2 3 
3,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο 33,3% 66,7% 100,0% 

ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΟ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 

1,2% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

  

Μέηξεζε 1 3 4 
4,8% 

% εληόο ηνπ είδνπο 25,0% 75,0% 100,0% 

ΥΟΛΗΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΣΗΣΛΟ 

  

Μέηξεζε 3 1 4 
4,8% 

% εληόο ηνπ είδνπο 75,0% 25,0% 100,0% 

ΠΟΛΤΓΔΝΔΣΗΚ

Α 

  

Μέηξεζε 0 1 1 

1,2% % εληόο ηνπ είδνπο 
,0% 100,0% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 

Μέηπηζη 35 49 84 

100,0% % ενηόρ ηος είδοςρ 
41,7% 58,3% 100,0% 

 

4.4. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Γ' τάξη 
 

ηελ Γ' ηάμε θαηαγξάςακε 76 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, από 

ηηο νπνίεο νη 28 (36,8%) απαηηνύλ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. Όπσο 

πξνθύπηεη από ηνλ Πίλαθα 6, ζηελ ηάμε απηή παξάγνληαη 28 δηαθνξεηηθά είδε 

θεηκέλσλ. Από ηηο 28 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 11 (37,9%) είλαη ζε κνξθή 

θαζνδεγεκέλεο αλάπηπμεο θαη παξάγνληαη ζε έληππε κνξθή. Ζ πιεηνλόηεηα (27 

δξαζηεξηόηεηεο, 96,4%) ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ γίλεηαη 

κε ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, ελώ κία δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη κε 

ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη δξακαηνπνίεζεο. 
 

Πίνακαρ 6: Δίδη κειμένων Γ΄ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα 

ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ 

ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

(n) 
ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΔΝΣΤΠΟ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΑΡΘΡΟ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΑΦΖΓΖΖ 

  

Μέηξεζε 2 8 10 
13,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο 20,0% 80,0% 100,0% 

ΑΦΗΑ 

  

Μέηξεζε 4 0 4 
5,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΓΔΛΣΗΟ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

  

Μέηξεζε 2 0 2 

2,6% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

  

Μέηξεζε 1 1 2 
2,6% % εληόο ηνπ είδνπο 50,0% 50,0% 100,0% 

ΔΠΗΣΟΛΖ 

  

Μέηξεζε 0 3 3 
3,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΣΗΚΔΣΔ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ Μέηξεζε 1 0 1 1,3% 
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ΚΑΡΣΑ 

  

% εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΘΔΑΣΡΗΚΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΚΑΡΣ-ΠΟΣΑΛ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,3% % εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΚΟΜΗΚ 

  

Μέηξεζε 4 0 4 
5,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΛΔΕΑΝΣΑ 

  

Μέηξεζε 2 0 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΜΖΝΤΜΑ 

  

Μέηξεζε 1 1 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο 50,0% 50,0% 100,0% 

ΟΓΖΓΗΔ 

  

Μέηξεζε 1 6 7 
9,2% % εληόο ηνπ είδνπο 14,3% 85,7% 100,0% 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

  

Μέηξεζε 2 10 12 
15,8% 

% εληόο ηνπ είδνπο 16,7% 83,3% 100,0% 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΗΝΑΚΗΓΑ 

  

Μέηξεζε 3 0 3 
3,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΠΟΗΖΜΑ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΡΟΚΛΖΖ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

  

Μέηξεζε 1 1 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο 50,0% 50,0% 100,0% 

ΣΗΣΛΟ 

  

Μέηξεζε 2 0 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

e-mail 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 

Μέηπηζη 28 48 76 
100,0% 

% ενηόρ ηος είδοςρ 36,8% 63,2% 100,0% 

 

4.5. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Δ΄ τάξη 
 

ηελ ηάμε απηή θαηαγξάςακε 77 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, νη 

νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζε 22 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 7. Αμηνζεκείσηε είλαη εδώ ε κηθξή παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ· 

κόλν 12  δξαζηεξηόηεηεο ην απαηηνύλ (15,6% επί ηνπ ζπλόινπ). ε ό,ηη αθνξά ηε 

κνξθή αλάπηπμήο ηνπο, από ηηο 12 δξαζηεξηόηεηεο νη 6 (50%) είλαη θαζνδεγεκέλεο 

κνξθήο. ην ζύλνιό ηνπο (100%) παξάγνληαη ζην ραξηί θαη απαηηνύλ ην ζπλδπαζκό 

γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο. 
 

Πίνακαρ 7: Δίδη κειμένων Δ΄ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα 

ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ 

ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

(n) 
ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΔΝΣΤΠΟ 

  

Μέηξεζε 0 3 3 
3,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 
ΑΡΘΡΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΑΦΖΓΖΖ 

  

Μέηξεζε 3 14 17 
22,1% 

% εληόο ηνπ είδνπο 17,6% 82,4% 100,0% 
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ΔΡΧΣΖΜΑ

ΣΟΛΟΓΗΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΓΗΑΦΖΜΗ

Ζ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΠΗΣΟΛΖ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΠΗΥΔΗΡΖ

ΜΑ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΔΤΥΔΣΖΡΗ

Α ΚΑΡΣΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΖΜΔΡΟΛΟ

ΓΗΟ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΘΔΑΣΡΗΚΟ 

  

Μέηξεζε 0 3 3 
3,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ

 

  

Μέηξεζε 0 3 3 
3,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΚΟΜΗΚ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΜΖΝΤΜΑ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΟΓΖΓΗΔ 

  

Μέηξεζε 1 4 5 
6,5% 

% εληόο ηνπ είδνπο 20,0% 80,0% 100,0% 

ΠΔΡΗΓΡΑΦ

Ζ 

  

Μέηξεζε 2 22 24 
31,2% 

% εληόο ηνπ είδνπο 8,3% 91,7% 100,0% 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

  

Μέηξεζε 0 3 3 
3,9% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΟΗΖΜΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΠΡΟΚΛΖ

Ζ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΠΡΧΣΟΔ

ΛΗΓΟ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓ

Α 

  

Μέηξεζε 1 0 1 

1,3% 
% εληόο ηνπ είδνπο 

100,0% ,0% 100,0% 

ΤΝΔΝΣΔΤ

ΞΖ 

  

Μέηξεζε 0 2 2 
2,6% 

% εληόο ηνπ είδνπο ,0% 100,0% 100,0% 

ΣΗΣΛΟ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 
1,3% 

% εληόο ηνπ είδνπο 100,0% ,0% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 

Μέηπηζη 12 65 77 100,0% 

% ενηόρ ηος είδοςρ 
15,6% 

84,4

% 
100,0% 
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4.6. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην ΣΤ΄ τάξη 

 

ηελ Σ΄ ηάμε θαηαγξάςακε 92 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, 

όπνπ ηα παηδηά θαινύληαη λα παξαγάγνπλ 21 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε (Πίλαθαο 

8). Από απηέο, νη 27 (29,3%) είλαη πνιπηξνπηθέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 6 (22,2%) είλαη 

θαζνδεγνύκελεο θαη νη ππόινηπεο 21 (77,8%) ζε κνξθή ειεύζεξεο αλάπηπμεο. Οη 26 

από απηέο (96,3%) παξάγνληαη ζην ραξηί θαη κία απαηηεί ηε ρξήζε θαζεηόθσλνπ. ε 

ό,ηη αθνξά ηνλ ζεκεησηηθό ηξόπν, 24 δξαζηεξηόηεηεο (88,9%) ρξεζηκνπνηνύλ ην 

ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, κία (3,7%) ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ 

θαη ήρνπ θαη δύν (7,4%) ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη δξακαηνπνίεζεο. 

 

Πίνακαρ 8: Δίδη κειμένων Σ΄ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα 

ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ 

ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

(n) 
ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

  

Μέηξεζε 0 4 4 

4,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
,0% 100,0% 100,0% 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 

1,1% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΑΡΘΡΟ 

  

Μέηξεζε 1 10 11 

12,0% % εληόο ηνπ είδνπο 
9,1% 90,9% 100,0% 

ΑΦΖΓΖΖ 

  

Μέηξεζε 1 14 15 

16,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
6,7% 93,3% 100,0% 

ΑΦΗΑ 

  

Μέηξεζε 3 0 3 

3,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟ

ΓΗΟ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 

1,1% % εληόο ηνπ είδνπο 
,0% 100,0% 100,0% 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

  

Μέηξεζε 3 0 3 

3,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ 

  

Μέηξεζε 1 4 5 

5,4% % εληόο ηνπ είδνπο 
20,0% 80,0% 100,0% 

ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ 

ΚΑΡΣΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 

1,1% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΘΔΑΣΡΗΚΟ 

  

Μέηξεζε 2 0 2 

2,2% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 

  

Μέηξεζε 0 4 4 

4,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
,0% 100,0% 100,0% 

ΚΟΜΗΚ 

  

Μέηξεζε 4 0 4 

4,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε 2 0 2 2,2% 
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  % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΜΗΚΡΔ 

ΑΓΓΔΛΗΔ 

  

Μέηξεζε 0 3 3 

3,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
,0% 100,0% 100,0% 

ΟΓΖΓΗΔ 

  

Μέηξεζε 0 1 1 

1,1% % εληόο ηνπ είδνπο 
,0% 100,0% 100,0% 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

  

Μέηξεζε 5 10 15 

16,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
33,3% 66,7% 100,0% 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

  

Μέηξεζε 1 7 8 

8,7% % εληόο ηνπ είδνπο 
12,5% 87,5% 100,0% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 

1,1% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΠΡΟΚΛΖΖ 

  

Μέηξεζε 1 0 1 

1,1% % εληόο ηνπ είδνπο 
100,0% ,0% 100,0% 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

  

Μέηξεζε 0 3 3 

3,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
,0% 100,0% 100,0% 

ΠΟΛΤΓΔΝΔΣΗΚΑ 

  

Μέηξεζε 0 4 4 

4,3% % εληόο ηνπ είδνπο 
,0% 100,0% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 

Μέηπηζη 27 65 92 

100,0% 
% ενηόρ ηος είδοςρ 

29,3% 70,7% 100,0% 

 
4.7. Σύγκπιση μεταξύ των τάξεων 
 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαηαγξάςακε 419 δξαζηεξηόηεηεο 

παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: Α΄ ηάμε: 32, Β΄ ηάμε: 

58, Γ΄ ηάμε: 84, Γ΄ ηάμε: 76, Δ΄ ηάμε: 77 θαη Σ΄ ηάμε: 92.  
 

Πίνακαρ 1: Γπαζηηπιόηηηερ παπαγωγήρ γπαπηού λόγος  

ζηο Γημοηικό ζσολείο 

ΣΑΞΖ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΜΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ 

Α΄ 12 20 32 

Β΄ 29 29 58 

Γ΄ 35 49 84 

Γ΄ 28 48 76 

Δ΄ 12 65 77 

Σ΄ 27 65 92 

ΣΥΝΟΛΟ 143 276 419 
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ην παξαθάησ Γξάθεκα 2 παξαηεξνύκε κία αύμεζε ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ 

ιόγνπ από ηελ Α΄ έσο ηε Γ΄ ηάμε, ε νπνία ζηηο επόκελεο ηάμεηο ζηαζεξνπνηείηαη. 

Γράυημα 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΣΆ ΣΑΞΗ

(ύνολο: 419)
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Ζ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ θαηαιακβάλεη ην 1/3 (34,1%) ηνπ ζπλόινπ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Γξάθεκα 3).  

 

Γράυημα 3: Δίδος δραστηριοτήτων

ΜΗ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΔ

66%

ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΔ

34%

 
 

Ζ θαηαλνκή ησλ πνιπηξνπηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηάμε, όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ Πίλαθα 1, έρεη σο εμήο: Α΄ ηάμε: 12, Β΄ ηάμε: 20, Γ΄ ηάμε: 35, Γ΄ ηάμε: 28, Δ΄ 

ηάμε: 12 θαη Σ΄ ηάμε: 27. 

Αμίδεη εδώ λα επηζεκάλνπκε ηελ πνιύ κηθξή παξαγσγή ζηελ Δ΄ ηάμε, όπνπ 

θαηαιακβάλεη ην 8% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (419), ίζν κε απηό ηεο 

Α΄ ηάμεο, ελώ ζηελ Σ΄ ηάμε έρνπκε αύμεζε 125% απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

επηζήκαλζε απηή απνθηά κεγαιύηεξε ζεκαζία, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη νη 

ζπγγξαθηθέο νκάδεο ησλ γισζζηθώλ εγρεηξηδίσλ ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο έρνπλ θνηλά 

κέιε. 
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Γράυημα 4: ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Β΄

20%

Γ΄

25%

Γ΄

20%

Α΄

8%
Σ΄

19%

Δ΄

8%

 
 

5. ςμπεπάζμαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαηέδεημαλ όηη ζηα λέα βηβιία 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ππάξρεη κία επξεία πνηθηιία παξαγσγήο θεηκεληθώλ εηδώλ 

(41 ζπλνιηθά), όπνπ γίλεηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ώζηε νη καζεηέο λα 

παξαγάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα, παξόιν πνπ θάηη ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη ξεηά 

από ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο (ΦΔΚ 303, 2003: 3745-3777). 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη από ηηο 143 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 

82 (57,3%) είλαη ζε κνξθή ειεύζεξεο αλάπηπμεο, απαηηνύλ δειαδή από ηα παηδηά λα 

ζπλδηακνξθώζνπλ ην θεηκεληθό λόεκα κε άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο (βι. 

Παξάξηεκα Η). Ζ ρξήζε άιισλ ζεκεησηηθώλ ηξόπσλ, πέξαλ ηνπ γισζζηθνύ 

(νπηηθνί, αθνπζηηθνί, ρσξηθνί, θ.ά.), γηα ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο, 

θαζώο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ απαηηνύληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο δε ραξαθηεξίδνληαη από πνηθηιία: ην 88,9% ησλ θεηκέλσλ 

παξάγεηαη κε ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, ελώ ην 96,6% απηώλ 

παξάγνληαη ζην ραξηί κε ην ρέξη. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε παξαγσγή e-mail ζηηο 

ηάμεηο Β΄ (ΣΔβ, ζ. 23) θαη Γ΄  (ΣΔβ, ζ. 53) γίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη όρη ζε 

Ζ/Τ. 

Οθείινπκε ζην ζεκείν απηό λα αλαθέξνπκε όηη ηόζν ζην Γηαζεκαηηθό Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (ΓΔΠΠ) όζν θαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα  

πνπδώλ (ΑΠ) ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο δελ ππάξρεη νύηε ν όξνο πολςηποπικόηηηα 

νύηε θάπνηεο ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ κε γισζζηθώλ ηξόπσλ ζηελ 

επηθνηλσλία. Αθόκα θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ θείκελα ακηγώο 

πνιπηξνπηθά, όπσο π.ρ. ε αθίζα, δελ ππάξρνπλ θάπνηεο ζπζηεκαηηθέο νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα θαη ηα επηθνηλσληαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ ηξόπσλ 

πνπ λα αλαδεηθλύνπλ ηελ ζπνπδαηόηεηά ηνπο (βι. Παξάξηεκα ΗΗ), αιιά όια 

επαθίεληαη ζηηο γλώζεηο ηνπ δηδάζθνληα. εκεηώλνπκε εδώ όηη γηα άιια είδε 

θεηκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αθήγεζε θαη ηελ πεξηγξαθή, δίλνληαη 

ζαθείο νδεγίεο γηα ηε δόκεζή ηνπο ηόζν ζην ΓΔΠΠ θαη ζην ΑΠ (ΦΔΚ, 2003: 

3772-3775) όζν θαη ζην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ θαη ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ ηνπ 

καζεηή (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ). 

Γηαπηζηώλνπκε, ινηπόλ, ηελ θπξηαξρία ηεο γιώζζαο ζην ζεκεησηηθό ηνπίν, 

γεγνλόο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

γξαπηνύ ιόγνπ δε ιακβάλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ππόςε νη πξνϋπάξρνπζεο 
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εκπεηξίεο θαη γλώζεηο ησλ παηδηώλ, νη ζρεηηθέο κε ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 

πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ ηα πεξηβάιινπλ.  

Σν λέν επηθνηλσληαθό ηνπίν ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο απαηηεί λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο ησλ πνιπηξνπηθώλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο ησλ καζεηώλ, πέξα από ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπο γηα αλάγλσζε θαη γξαθή. Σν ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηεο Διιεληθήο 

Γιώζζαο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο θαη λα ελζσκαηώζνπλ ηηο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζην ζύγρξνλν επηθνηλσληαθό 

ηνπίν θαζώο θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνύ πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ.  

Ζ επξύηαηε ρξήζε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζηελ θνηλσλία γελλά ην αίηεκα 

γηα αλάινγε εθπαίδεπζε ησλ απνδεθηώλ απηήο ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο –θαη θπξίσο 

ησλ καζεηώλ. Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε κηα ζπζηεκαηηθή 

δηδαζθαιία πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ παξέρνληαο έηζη ζηνπο καζεηέο ηα εθόδηα πνπ 

ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνύο λα απνθσδηθνπνηνύλ όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξα από ηα 

κελύκαηα πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ. Θα πξέπεη λα εληαρζεί ζπζηεκαηηθά ε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ Ζ/Τ θαη ησλ πνιπκέζσλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, όρη κόλν επεηδή 

ε παγθόζκηα επηθνηλσλία είλαη ζε κεγάιν βαζκό πνιπηξνπηθή αιιά θαη επεηδή είλαη 

ζέκα δηθαηνζύλεο θαη ίζσλ επθαηξηώλ πνπ πξέπεη λα παξέρνπκε ζηα παηδηά καο, 

ζηνπο πνιίηεο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ αύξην. 

 

Παπάπηημα Η 

 

 Πνιπηξνπηθή δξαζηεξηόηεηα (ειεύζεξεο κνξθήο) 

Β΄ ηάμε, ΣΔ (α), ζ. 40 
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 Με πνιπηξνπηθή δξαζηεξηόηεηα 

Β΄ ηάμε, ΒΜ (α), ζ. 68 

 

              
 
Παπάπηημα ΗΗ - Παπαγωγή αθίζαρ 

  

Α΄ ηάμε, Δλόηεηα Α3, Τπνελόηεηα 1 

ΒΓ, ζ. 44: «Ο/ε εθπαηδεπηηθόο θέξλεη ζηελ ηάμε αθίζεο, πξνγξάκκαηα θαη 

πξνζθιήζεηο από παηδηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ζπδεηά κε ηα παηδηά ζηελ 

ηάμε γηα ην πεξηερόκελν θαη ηε ρξήζε ηνπο.» 

 

ΣΔ (α), ζ.39 
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Β΄ ηάμε, Δλόηεηα 10, Τπνελόηεηα 2 

ΒΓ, ζ. 32:  «Δδώ παξνπζηάδνληαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο αθίζαο, κε ηα νπνία νη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη πεξαηηέξσ κε ηηο αζθήζεηο 1 θαη 

2 ηνπ Σ.Δ.» 

ΒΜ (β) ζ. 18 , άζθεζε 2/ ΣΔ (α) ζζ. 59-60 αζθήζεηο 1 & 2  

 

 

       

 

 
 

 

 

 

Άζθεζε παξαγσγήο 
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Άζθεζε επεμεξγαζίαο 

Άζθεζε παξαγσγήο 

 

 

 
Γ΄  

ηάμε, Δλόηεηα 1.4, Τπνελόηεηα 2 

ΒΓ, ζ. 34: «Γισζζηθόο θαη εηθνληθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ρξεζηηθνύ θεηκέλνπ ηεο 

αθίζαο» 

ΣΔ (α,50) 

 

 

 

 

 

 

Αζθήζεηο επεμεξγαζίαο 
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Παπάπηημα ΗΗΗ  - Οδηγίερ για άλλα είδη κειμένων  

Ζ αθήγηζη ζηη Γ΄ ηάξη 

 

ΒΓ, ζ. 37 

 
ΣΔ (α), ζ. 61 

 

 

 

 

 

 
      ΣΔ (α), ζ. 9 

 
 

 

Ζ αθήγηζη ζηη Γ΄ ηάξη 

 

ΒΓ, ζ. 13: «Σα αθεγεκαηηθά 

θείκελα αλαπηύζζνληαη γύξσ 

από έλα ρξνληθό άμνλα, ν νπνίνο 

πξαγκαηώλεηαη γισζζηθά κε ηε 

ρξήζε επηξξεκάησλ, ρξνληθώλ 

ζπλδέζκσλ ή θξάζεσλ θαζώο 

θαη κε ηελ ελαιιαγή 

παξειζνληηθώλ -ζπλεζέζηεξα- 

ρξόλσλ (ηνπ παξαηαηηθνύ θαη 

ηνπ αόξηζηνπ) ή ηνπ ηζηνξηθνύ 

ελεζηώηα. ην ζπληαθηηθό 

επίπεδν, ηδηαίηεξα ζπρλή είλαη ε 

ρξήζε ππνηαθηηθήο ζύλδεζεο 

(ρξνληθέο θαη αηηηνινγηθέο 

πξνηάζεηο), ελώ ζην ιεμηινγηθό 

επίπεδν ρξεζηκνπνηνύληαη 

ξήκαηα πνπ δειώλνπλ δξάζε, ζθέςε θαη ζπλαηζζήκαηα». 
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The production of multimodal texts in the new school textbooks of L1 in 

Primary School 
 

Dinas Konstantinos
*
 & Koukourikou Arestoula

*
 

 
ABSTRACT Children are surrounded by a variety of multimodal texts at home, at school, on 

street, in the market. Some are printed: illustrated stories, informative books, comics, 

magazines, newspapers. Other are screen-based: television, video, PC, and various forms of 

multimedia communication. This means that children have experienced a wide range of texts 

that combine words and pictures, sound, symbols and movement, which they carry in class. 

The aim of this current work is to study how much the new books of language teaching 

prepare students for the needs of multimodal communication. More specifically, we show 
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interest on the chances given to children to produce multimodal texts within the framework of 

the L1 course. 

 

Key words: Combinations of modes, Language teaching, Genres, Multimedia communication, 

Multimodal text, Multimodality.   

 

 

 


