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Abstract 
This paper examines the feasibility of teaching phenomena of historical phonology to Greek junior 
high school pupils. More specifically, it presents a lesson plan on the process of spirantization that 
was applied to two 1st grade classes of the Experimental Junior High School of the University of 
Athens. The main objective of the instructional application was to investigate whether pupils of this 
age are capable of understanding the evolution of the pronunciation of the ancient Greek language 
through a scientific-exploratory approach to phonological data. What was also tested was the 
students’ ability to use the phonetic alphabet in order to refer to different pronunciations. The 
results suggest that phenomena of historical phonology are not only comprehensible, but also 
particularly interesting for pupils and should therefore be integrated into the teaching of Ancient 
Greek in secondary education. Finally, our conclusions are followed by teaching proposals for 
future implementation.   
 
Λέξεις-κλειδιά: φωνητική-φωνολογία, εκπαιδευτική γλωσσολογία, ερευνητικό διδακτικό μοντέλο, 
αποκλειστοποίηση, ηχηρά κλειστά, ηχηρά τριβόμενα 
 

                                    ✦ 

1. Εισαγωγή  

Η Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (ΕΚΓ) (Educational Linguistics) αποτελεί υποπεδίο της 
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΓ) (Applied Linguistics) που καθιερώθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του ’70 από τον καθηγητή γλωσσολογίας Bernard Spolsky (1978) και 
αναφέρεται σε γλωσσολογικές θεωρίες, μεθόδους και περιγραφικά πορίσματα που 
βρίσκουν εφαρμογή στο σχολείο ή σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ενδεικτικά 
ερευνητικά θέματα της ΕΚΓ αποτελούν η μελέτη της ανάγνωσης και της γραφής, τα 
ιδιώματα, οι διάλεκτοι και ευρύτερα η γλωσσική ποικιλία μέσα από τα αναλυτικά 
προγράμματα, καθώς και η διδασκαλία της γραμματικής (Crystal, 2003). Βασική λοιπόν 
παράμετρος διαφοροποίησης της ΕΚΓ από τους υπόλοιπους υποκλάδους της ΕΓ αποτελεί 
η άμεση σύνδεσή της με τομείς της εκπαίδευσης.  

Σε ό,τι αφορά τη διδακτική πρακτική, η ΕΚΓ προτάσσει μια διερευνητική προσέγγιση, 
η οποία - σε αντιδιαστολή με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας - αποσκοπεί στην 

mailto:makrochris@hotmail.com
mailto:nikipaza@yahoo.gr


177 Μακροδημήτρης Χρήστος & Πάζα Νικολέττα 
 

ανακάλυψη και συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών/-τριών1 των αιτιών που 
παράγουν και των διαδικασιών που ρυθμίζουν τα γλωσσικά φαινόμενα και όχι στη 
μηχανιστική εφαρμογή κανόνων. Απώτερος στόχος της προσέγγισης αυτής είναι να 
εξοικειωθούν οι μαθητές με την επιστημονική προσέγγιση της γνώσης και να 
αναπτύξουν δεξιότητες επιστημονικής σκέψης, επωφελούμενοι από το πλήθος των άμεσα 
προσβάσιμων δεδομένων που τους παρέχει η γλώσσα (Μαγουλά, 2013).    

Τα παραπάνω μπορούν, φυσικά, να εφαρμοστούν στη διδασκαλία φαινομένων 
σχετικών με όλα τα επίπεδα περιγραφής της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου και του 
φωνητικού-φωνολογικού. Ωστόσο, η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα εμφανίζει 
μια τελείως διαφορετική εικόνα, καθώς απουσιάζει ένας σαφής σχεδιασμός για θέματα 
που άπτονται της ηχητικής πλευράς της γλώσσας. Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται από τη 
δυσκολία αντίληψης φωνητικών-φωνολογικών στοιχείων, ακόμα και από τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από την υπερίσχυση της γραπτής εικόνας της γλώσσας σε 
όλες τις εκφάνσεις της εκπαίδευσης (Nádasdy, 1995). 

Θεωρούμε ότι η εισαγωγή στοιχείων φωνητικής-φωνολογίας στο σχολείο είναι δυνατό 
να έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές, με την προϋπόθεση ότι η διδασκαλία τους 
γίνεται με τρόπο συστηματικό. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουμε ένα σχέδιο διδασκαλίας 
στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, βασικός σκοπός του οποίου είναι η εξοικείωση 
των μαθητών με την εξελικτική πορεία της ελληνικής γλώσσας σε φωνητικό-φωνολογικό 
επίπεδο. Η διδακτική μας πρόταση έχει διερευνητικό χαρακτήρα και φιλοδοξεί να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για γλωσσολογικά θέματα. 

2. Διδακτική πρόταση 

2.1. Αντικείμενο διδασκαλίας  

Το φαινόμενο που επελέγη προς εξέταση στην παρούσα μελέτη είναι η 
αποκλειστοποίηση των ηχηρών κλειστών /b d g/ και η μεταβολή τους σε ηχηρά 
τριβόμενα /v ð γ/ σε όλες τις θέσεις, εκτός ύστερα από έρρινο σύμφωνο. Η φωνολογική 
αυτή εξέλιξη συστηματοποιείται κατά την ελληνιστική εποχή, οπότε συμβαίνουν 
αλλαγές στην προφορά πλήθους λέξεων (Horrocks, 2006; Μπαμπινιώτης, 2002). Έτσι 
λ.χ. η ελληνιστική προφορά της λέξης δένδρον ήταν [ðéndron], αντί της κλασικής 
προφοράς [déndron], ενώ η λέξη βόμβος προφερόταν ως [vόmbos], αντί για [bόmbos].  

Αφορμή για αυτή την επιλογή στάθηκαν οι αναφορές του Βιβλίου του Μαθητή της Α΄ 
Γυμνασίου στην προφορά των συμφώνων <β δ γ>, στο πλαίσιο της ενότητας 2.Γ. 
Φθόγγοι και γράμματα (Μπεζαντάκος, Παπαθωμάς, Λουτριανάκη, & Χαραλαμπάκος, 
2005). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν μόνο την προφορά της κλασικής εποχής και σε 
καμία από τις επόμενες ενότητες δεν περιγράφεται η εξέλιξη της προφοράς κατά τις 
επόμενες φάσεις εξέλιξης της Ελληνικής. Κρίνεται ότι η παρουσίαση του φαινομένου 
στη διαχρονική του διάσταση είναι δυνατό να γίνει μέσα από την ενεργό εμπλοκή των 
μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης. 

 
 
 
 

                                                           
1 Στο υπόλοιπο του κειμένου, το αρσενικό γένος αναφέρεται σε συμμετέχοντες στη διδακτική-μαθησιακή 
διαδικασία και των δύο φύλων.   
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2.2. Το διδακτικό μοντέλο  

Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε το ερευνητικό διδακτικό μοντέλο των φυσικών επιστημών 

(Καλκάνης, 2005; 2006), ούτως ώστε η διδασκαλία να αποκτήσει και διεπιστημονικό 
χαρακτήρα. Στο μοντέλο αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια2: 

 Παρατήρηση του φαινομένου 
 Προβληματισμός και υποθέσεις 
 Διερεύνηση και πειραματισμός 
 Εξαγωγή συμπερασμάτων 
 Γενίκευση και εμπέδωση 
Τα ερωτήματα στα οποία εστιάζει η παρούσα μελέτη είναι δύο. Κατά πρώτον, 

ελέγχεται κατά πόσον η κατανόηση φαινομένων ιστορικής φωνολογίας και η χρήση του 
φωνητικού αλφαβήτου για την απόδοση των διαφορετικών προφορών ανταποκρίνονται 
στο μαθησιακό επίπεδο μαθητών της Α΄ Γυμνασίου. Κατά δεύτερον, εξετάζεται η 
καταλληλότητα του ερευνητικού διδακτικού μοντέλου των φυσικών επιστημών για την 
προσέγγιση γλωσσικών φαινομένων.  

Η διδασκαλία εφαρμόστηκε το Μάρτιο του 2014 σε δύο τμήματα Α΄ Γυμνασίου του 
Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε διάρκεια δύο 
διδακτικές ώρες ανά τμήμα και συνολικά συμμετείχαν 41 μαθητές. Μία εβδομάδα μετά 
τη διεξαγωγή της διδασκαλίας οι μαθητές υποβλήθηκαν σε ατομικό γραπτό έλεγχο 
διάρκειας 10΄, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο είχαν συγκρατήσει τα 
όσα είχαν διδαχθεί σχετικά με το φαινόμενο. Στη συνέχεια παραθέτουμε αυτούσιο το 
σχέδιο διδασκαλίας, καθώς και το φύλλο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε.   

2.3. Το σχέδιο διδασκαλίας 

2.3.1. Γενικός σκοπός 

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την εξελικτική πορεία της ελληνικής γλώσσας σε 
φωνητικό-φωνολογικό επίπεδο και με τις συνακόλουθες μεταβολές στην ορθογραφία. 

2.3.2. Ειδικοί στόχοι  

Επιδιώκεται οι μαθητές: 
 Να αντιληφθούν ότι η μεταβολή στην προφορά των γραμμάτων <β, δ, γ> δε 

συνδέεται με αλλαγή στο αλφάβητο 
 Να αντιληφθούν ότι η νεοελληνική προφορά βρίσκεται αρκετά κοντά στην 

προφορά της ελληνιστικής εποχής     
 Να διαπιστώσουν περιπτώσεις μεταβολής της ορθογραφίας, προκείμενου να 

αποδοθεί η νεότερη προφορά ορισμένων λέξεων, αλλά και περιπτώσεις επιβίωσης 
της αρχαίας ορθογραφίας, παρά τη μεταβολή της προφοράς.  

 
 
 
 
                                                           
2 Για τις ανάγκες της παρούσας διδασκαλίας, προστέθηκε ένα επιπλέον στάδιο, με τον τίτλο «Έλεγχος 
επίτευξης στόχων», μεταξύ των σταδίων «Διερεύνηση και πειραματισμός» και «Εξαγωγή 
συμπερασμάτων». 
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2.3.3. Δραστηριότητες ανά στάδιο 

2.3.3.1. Παρατήρηση του φαινομένου 

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα διάγραμμα διπλής χρονολόγησης, που 
αναφέρεται μέσα από τη χρήση εικόνων αφενός στις περιόδους της ελληνικής ιστορίας 
και αφετέρου στις περιόδους της ελληνικής γλώσσας. 

Γίνεται σύνδεση με το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας και ακολουθεί ελεύθερη 
συζήτηση. Ο εκπαιδευτικός εκφωνεί το ακόλουθο απόσπασμα από έργο του κωμικού 
ποιητή Κρατίνου (5ος αι. π.Χ.):  

  Ὅ δὲ ἠλίθιος, ὣσπερ πρόβατον, βῆ βῆ λέγων βαδίζει. 

αποδίδοντας τα εξεταζόμενα σύμφωνα, καθώς και το φωνήεν <η> με ερασμική προφορά. 
Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να συμπληρώσουν, βάσει των όσων άκουσαν, τα 
κενά που υπάρχουν στο απόσπασμα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ατομικό φύλλο 
εργασίας που τους έχει διανεμηθεί: 

Ὅ …ὲ ἠλίθιος, ὣσπερ πρό…ατον, βῆ βῆ λέ…ων …α…ίζει. 

Κρατίνος, 5ος αι. π.Χ 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα το απόσπασμα και ζητά από κάποιον 
μαθητή να το διαβάσει μεγαλόφωνα.  

2.3.3.2. Προβληματισμός και υποθέσεις  

Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στην 
ηχομιμητική φράση <βῆ βῆ>, παρακινώντας τους να προβληματιστούν σχετικά με τον 
τρόπο που εκείνος την εκφώνησε και να διατυπώσουν υποθέσεις αναφορικά με τη σχέση 
της γραφής με την προφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση.  

2.3.3.3.  Διερεύνηση και πειραματισμός  

Μετά από σχετική υπόδειξη του εκπαιδευτικού, οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες των 4-5 
ατόμων και προχωρούν στην επεξεργασία της δεύτερης δραστηριότητας του φύλλου 
εργασιών. Σε αυτήν παρατίθενται οι λέξεις του ακόλουθου πίνακα, τις οποίες εκείνοι 
καλούνται να διαβάσουν με την προφορά που άκουσαν προηγουμένως.  
 
 Πίνακας 1. Λέξεις προς πειραματισμό 

Βάτος γένος  δόξα  
Βιβλίον Γαία δέω 

Βάρβαρος Γέμω δάμαρ 
Βέλος Γένεσις δόρυ 
βορά  Γέρων δίδωμι 

Βροτός Γόος δασμός 

Ακολούθως προβάλλεται στον πίνακα το ακόλουθο απόσπασμα από την περίοδο της 
Ελληνιστικής Κοινής: 
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Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδεῑν […]. 

Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 

Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να το διαβάσουν, αρχικά βάσει της κλασικής 
προφοράς και κατόπιν βάσει της προφοράς που υποθέτουν ότι αντιστοιχεί στην 
ελληνιστική περίοδο της γλώσσας. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις φωνολογικές 
μεταβολές που έχουν λάβει χώρα σε αυτή την περίοδο. 

Μετά το πέρας της συζήτησης διανέμεται στους μαθητές το ακόλουθο φύλλο 
πληροφοριών, με αφορμή το οποίο ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει τη χρήση του φωνητικού 
αλφαβήτου για τη φωνητική μεταγραφή των λέξεων: 

 Πίνακας 2. Εξέλιξη της προφοράς των γραμμάτων <β δ γ> 
Κλασική εποχή  Ελληνιστική εποχή 

                 βάρος → [báros]                 βάρος → [város] 
                 δέρας → [déras]                  δέρας → [ðéras] 
                  γάλα → [gála]                   γάλα → [γála] 

Όταν προηγείται <μ> ή <ν> παραμένουν τα [b d g] 
κόμβος→ [kómbos] 

ἄνδρα → [ándra] 
          ἒγγαμος → [éngamos] 

2.3.3.4. Έλεγχος επίτευξης στόχων      

Δίνεται η οδηγία στους μαθητές να επαναφέρουν το φύλλο εργασιών και να 
παρατηρήσουν τον επόμενο κατά σειρά πίνακα που περιλαμβάνεται σε αυτό, δηλαδή τον 
παρακάτω:  
 
 Πίνακας 3. Δραστηριότητα ελέγχου επίτευξης στόχων 

Κλασική εποχή Ελληνιστική εποχή 
  
  
  
  
  

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει τον παραπάνω πίνακα σε επιφάνεια της τάξης και κατόπιν 
μοιράζει σε κάθε ομάδα δύο πλαστικοποιημένες καρτέλες, στη μία από τις οποίες 
αναγράφεται η προφορά μιας λέξης κατά την κλασική εποχή και στην άλλη η προφορά 
της ίδιας λέξης κατά την ελληνιστική εποχή. Οι λέξεις που περιλαμβάνονται στις 
καρτέλες είναι οι ακόλουθες: δένδρον, ἀνδράποδον, βάμβαξ, βόμβος, ἐνδίδωμι, δόλος.  

Οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν την κάθε προφορά με μία από τις στήλες του 
παραπάνω πίνακα. Αφού καταγραφούν οι απαντήσεις στο φύλλο εργασιών, ένας 
εκπρόσωπος κάθε ομάδας σηκώνεται στον πίνακα της τάξης και αναρτά σε αυτόν τις 
καρτέλες που εξέτασε η ομάδα του. Το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα θα έχει ως εξής: 
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 Πίνακας 4. Αναμενόμενες απαντήσεις 
Κλασική εποχή Ελληνιστική εποχή 

δένδρον [déndron] δένδρον [ðéndron] 
ἀνδράποδον  [andrápodon] ἀνδράποδον [andrápoðon] 

βάμβαξ [bámbaks] βάμβαξ [vámbaks] 
βόμβος [bόmbos] βόμβος [vόmbos] 

ἐνδίδωμι [endídomi] ἐνδίδωμι [endíðomi] 

δόλος [dόlos] δόλος [ðόlos] 

Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα, ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τις ομάδες να παρέμβουν, 
σε περίπτωση διαφωνίας με κάποιο από τα αποτελέσματα, κάνοντας τις απαραίτητες 
αλλαγές. Το στάδιο ολοκληρώνεται με την επιστροφή των μαθητών στις αρχικές τους 
θέσεις. 

2.3.3.5. Εξαγωγή συμπερασμάτων  

Ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών σχετικά με όσα έχουν 
προηγηθεί. Μετά την ολοκλήρωσή της, αναμένεται οι μαθητές να έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η μεταβολή στην προφορά των γραμμάτων <β δ γ> δε συνδέεται με 
αλλαγή στο αλφάβητο ή/και ότι η νεοελληνική ορθογραφία βρίσκεται αρκετά κοντά στην 
προφορά της ελληνιστικής περιόδου, σε ό, τι αφορά το εξεταζόμενο φαινόμενο. 

 2.3.3.6. Γενίκευση και εμπέδωση 

Αφού ολοκληρωθεί το προηγούμενο στάδιο, ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα της 
τάξης διαδοχικά ζεύγη προτάσεων, σε καθένα από τα οποία κάποια λέξη αποδίδεται τη 
μία φορά με την αρχαία ορθογραφία και την άλλη με τη νεοελληνική. Τα ζεύγη αυτά 
είναι τα ακόλουθα: 

Aποφασίστηκε η δενδροφύτευση όλων των κεντρικών δρόμων της πόλεως. 
Aποφασίστηκε η δεντροφύτευση όλων των κεντρικών δρόμων της πόλεως. 

Το τμήμα με τα ανδρικά ρούχα είναι στον πάνω όροφο του καταστήματος.  
Το τμήμα με τα αντρικά ρούχα είναι στον πάνω όροφο του καταστήματος. 

Η Ομόνοια είναι ένας σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος της Αθήνας.  
Έφτασε πια ο κόμπος στο χτένι!  

Οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν τις προτάσεις κάθε ζεύγους σε υφολογικό και 
σημασιολογικό επίπεδο. Αναμένεται να διαπιστωθεί ότι στα δύο πρώτα ζεύγη η διαφορά 
είναι μόνο υφολογική, ενώ στο τρίτο είναι και σημασιολογική, γι’ αυτό και αλλάζουν 
τελείως τα συμφραζόμενα. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αναφέρουν 
ανάλογες περιπτώσεις λέξεων με ορθογραφική διαφοροποίηση που αντιστοιχεί σε 
υφολογική ή σημασιολογική διαφορά .  

Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με την ακρόαση ηχογραφημένης απαγγελίας του 
προοιμίου της Οδύσσειας, κατά την οποία οι μαθητές επισημαίνουν και άλλες διαφορές 
(μουσικός τονισμός, προφορά των διπλών συμφώνων και της δασείας, διφθογγισμός κ.ά.) 
μεταξύ της αρχαίας και της σημερινής προφοράς της ελληνικής γλώσσας. 
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2.4. Το φύλλο αξιολόγησης  

Μία εβδομάδα μετά το πέρας της διδασκαλίας, η συγκράτηση των νέων γνώσεων από 
τους μαθητές ελέγχεται με τη βοήθεια των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

2.4.1. Δραστηριότητα Α΄   

Τοποθετήστε τις διαφορετικές προφορές των λέξεων του παρακάτω πίνακα στη σωστή 
στήλη: 

  Πίνακας 5. Αντιστοίχιση προφοράς με εποχή 

 

 

2.4.2. Δραστηριότητα Β΄   

Σε ποια εποχή (κλασική ή ελληνιστική) αντιστοιχεί η προφορά του κάθε ομιλητή; 
Σημειώστε την απάντησή σας στο κατάλληλο κουτάκι: 
 
Εικόνα 1. Απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα (διασκευή) 

 

 

 

 

                                                       

 

 

2.4.3. Δραστηριότητα Γ΄  

Συμπληρώστε τον παρακάτω κανόνα: 
 
Τα σύμφωνα <β δ γ > τόσο στην κλασική, όσο και στην ελληνιστική εποχή διαβάζονταν 
ως [b d g], όταν προηγούνταν 
………………………………………………………………………………………… 

ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Κλασική εποχή Ελληνιστική εποχή 
ἐπίδοσις   
ἀνάβασις   

 ἀγορά   

ἐλάμβανον   

ἐνδιδόν   

[aγorá]  [epídosis]  [endiðόn]  [agorá]  [anábasis] [endidόn]  [epíðosis] [elámbanon] [anávasis] 

[elámbanon] 

Ἒνιοι δένδρα [ðéndra] πειρῶνται 

θεραπεύειν του καρποῦ ἓνεκεν. 
Ἒνιοι δένδρα [déndra] πειρῶνται 

θεραπεύειν του καρποῦ ἓνεκεν. 
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3. Αποτελέσματα 

Οι επιδόσεις των μαθητών στις δραστηριότητες του φύλλου αξιολόγησης 
παρουσιάζονται στα ακόλουθα γραφήματα: 
 
 

Γράφημα 1. Αποτελέσματα Α΄ δραστηριότητας3 

2

1

1

37
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άλλες περιπτώσεις

2 λανθασμένοι τύποι

1 λανθασμένος τύπος

κανένας λανθασμένος τύπος

 

 

 

Γράφημα 2. Αποτελέσματα Β΄ δραστηριότητας4 

1

40
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Λάθος αντιστοίχιση

Σωστή αντιστοίχιση

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ως «άλλες περιπτώσεις» κατηγοριοποιούνται οι ακόλουθες: 

i. για την απόδοση των τύπων δε χρησιμοποιήθηκε το φωνητικό αλφάβητο, όπως υποδείκνυαν οι 
οδηγίες, αλλά το ελληνικό. Η απόδοση της προφοράς κάθε εποχής ήταν πάντως σωστή. 

ii. ο μαθητής τοποθέτησε λάθος τους τύπους και ως προς την αντιστοίχισή τους με τη γραφή της 
λέξης και ως προς την εποχή στην οποία ανήκουν. 

4 Στην απάντηση χρησιμοποιήθηκαν οι όροι «Νεοελληνική» και «Νεοκλασική», οι οποίοι δεν αναφέρονταν 
στην εκφώνηση. Πρόκειται για τον ίδιο μαθητή που αναφέρεται στη σημείωση (ii) της προηγούμενης 
δραστηριότητας.  
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Γράφημα 3. Αποτελέσματα Γ΄ δραστηριότητας5 

 

 

 

 

 

 

4. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Με βάση την ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και τα αποτελέσματα 
της γραπτής αξιολόγησης των μαθητών, θεωρούμε ότι είναι δυνατή η εισαγωγή και η 
κατανόηση φαινομένων ιστορικής φωνολογίας από μαθητές Γυμνασίου, με την 
προϋπόθεση ότι η σχεδίαση και ανάπτυξη των διδακτικών δραστηριοτήτων 
ανταποκρίνεται στο εκάστοτε μαθησιακό επίπεδο. Επιπλέον, κρίνουμε ότι το ερευνητικό 
διδακτικό μοντέλο των φυσικών επιστημών ενδείκνυται για την εισαγωγή στοιχείων 
φωνητικής-φωνολογίας στην εκπαίδευση, καθώς στο γλωσσικό αυτό επίπεδο είναι 
άφθονα τα άμεσα προσβάσιμα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για 
πειραματισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα αποτελέσματα του φύλλου αξιολόγησης που 
παρουσιάσαμε στην ενότητα 3, οι μαθητές φαίνεται να μη δυσκολεύονται στις δύο 
πρώτες δραστηριότητες, που είναι κλειστού τύπου, ωστόσο να προβαίνουν σε αρκετά 
λάθη κατά τη συμπλήρωση της τρίτης δραστηριότητας. Ο βαθμός δυσκολίας της 
δραστηριότητας αυτής είναι σαφώς μεγαλύτερος, και κατά συνέπεια θεωρούμε ότι θα 
έπρεπε να έχει δοθεί μεγαλύτερη βοήθεια στους μαθητές, όπως συγκεκριμένες προτάσεις 
από τις οποίες θα καλούνταν να επιλέξουν εκείνη με την οποία συμφωνούν. Ανεξάρτητα 
από αυτό, διαπιστώνεται δυσκολία διατύπωσης γενικών κανόνων που προκύπτουν 
επαγωγικά, γεγονός που είναι πιθανό να οφείλεται τόσο στη μεσολάβηση χρονικού 
διαστήματος μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, όσο και στη μη 
εξοικείωση των μαθητών με ανάλογες μεθόδους συλλογισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι μια κατάλληλα σχεδιασμένη διδακτική εφαρμογή 
με θέμα τη συνολική διαχρονική εξέλιξη των φωνηέντων και των διφθόγγων της 
ελληνικής γλώσσας θα είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, καθώς θα υποβοηθούσε στην πληρέστερη γνωριμία των μαθητών με τη 

                                                           
5 Ως λάθος διατύπωση κατηγοριοποιούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. 8 μαθητές απάντησαν πως η προφορά των γραμμάτων «β δ γ» δε μεταβάλλεται αν προηγείται 
οποιοδήποτε σύμφωνο ή σύμφωνα που δεν εμπίπτουν στη ζητούμενη κατηγορία (π.χ. χειλικά) 

ii. 3 μαθητές απάντησαν ότι η προφορά δεν αλλάζει όταν προηγούνται φωνήεντα 
iii. 2 μαθητές ανέφεραν και άλλα σύμφωνα εκτός από τα ζητούμενα 
iv. 1 μαθητής ανέφερε ότι το <γ> προφέρεται πάντα ως [g] μετά από φωνήεν, απάντησε όμως σωστά 

ως προς τα υπόλοιπα γράμματα 
v. 1 μαθητής συμπλήρωσε τον κανόνα με τα γράμματα <β δ γ> 
vi. 1 μαθητής αναφέρεται σε διφθόγγους, χωρίς ωστόσο η απάντηση να είναι κατανοητή 
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διαδρομή που έχει διανύσει τόσο η προφορική, όσο και η γραπτή γλωσσική μας 
παράδοση, ενώ παράλληλα θα καθιστούσε εμφανέστερη τη μετάβαση από τη φωνητική 
και φωνημική στη λεγόμενη ιστορική ορθογραφία της γλώσσας μας. 

Επιπλέον, προτείνουμε το σχεδιασμό ανάλογων διδακτικών εφαρμογών σχετικά με 
ποικίλα γλωσσολογικά θέματα, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με φαινόμενα 
που συναντούν σε όλα τα επίπεδα περιγραφής της γλώσσας. Κρίνουμε ότι τα οφέλη από 
μια επιστημονική - διερευνητική προσέγγιση των γλωσσολογικών θεμάτων είναι 
πολλαπλά, καθότι μέσω αυτής οι μαθητές διευκολύνονται να κατανοήσουν σε βάθος τη 
δομή και τη δυναμική του γλωσσικού συστήματος. 
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