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«Ω ποίηση αναμάρτητη 
εμπιστευμένη στη δροσιά 
της θύελλας.
Ω ποίηση ατελεύτητη,
φτεροκόπημα χελιδονιών.»

είπε ο ποιητής Τάκης Βαρβιτσιώτης 
στο ποίημά του 
«Όταν ο ποιητής…»



Η γλώσσα στην ποίηση
• Η γλώσσα της ποίησης είναι η γλώσσα στην 

κορυφαία της μορφή και στην απόλυτη 
λειτουργία της. Η γλώσσα αυτή δεν είναι 
συμβατική (συνηθισμένη), αλλά είναι 
ανεξάρτητη και απελευθερωμένη από κάθε 
διχασμό. Σημαίνοντα (λέξεις) και 
σημαινόμενα (νοήματα) δεν μπορούν να 
νοηθούν χωριστά, γι αυτό και η ποίηση 
δύσκολα μεταφράζεται, αφού της 
αφαιρείται η αρχική της γοητεία.

• Είναι μοναδική και ανεπανάληπτη, εφόσον 
αποκτά διαφορετική υπόσταση σε κάθε 
ποίημα. Ένας ποιητής δεν ξεκινάει από την 
ποίηση, αλλά καταλήγει σ’ αυτήν και δεν 
αναζητάει ποιητικές λέξεις, αλλά 
προσπαθεί να κάνει τις λέξεις ποιητικές. 
Όπως ρητά μας λέει ο Οδυσσέας Ελύτης 
στο ποίημα του «Ως Ενδυμίων»:



Ποίηση μόνον είναι.
Κείνο που απομένει.
Ποίηση.
Δίκαιη και ουσιαστική κι ευθεία.
Όπως μπορεί και
να την φαντασθήκαν οι πρωτόπλαστοι.
Δίκαιη 
στα στυφά του κήπου και 
στο ρολόι αλάθητη.

Ο ποιητής χρησιμοποιώντας την  έμπνευσή του μεταφέρει 
τις σκέψεις του στο χαρτί με ένα τρόπο ιδιαίτερα ευαίσθητο 
κι εντυπωσιακό.



Ο λόγος στην ποίηση

• Για να δημιουργηθεί ποιητικός λόγος,                                                  
ο άνθρωπος χρειάζεται να βρίσκεται                                             
στην υπέρτατη μορφή του, αφού οι                                     
πεποιθήσεις του στο ποίημα δεν ταυτίζονται πάντα     
μ’ αυτές της πραγματικής ζωής. Ο λόγος στην ποίηση 
είναι συμπυκνωμένος και βαθύτερος σε υπόσταση 
από τον λόγο της καθημερινής ζωής.

• Μετουσιώνεται σε αιώνια επιθυμία του ανθρώπου να 
υπερβεί την καθημερινή πραγματικότητα. «Γιατί η 
ποίηση δεν είναι ο τρόπος να μιλήσουμε, αλλά ο 
καλύτερος τοίχος να κρύψουμε το πρόσωπό μας» είπε 
ο Μανόλης Αναγνωστάκης, στο ποίημα του «Εκεί». 



Η γοητεία της ποίησης

• Ένα μεγάλο μέρος από τη γοητεία της ποιητικής γλώσσας πηγάζει 
από την αντιφατικότητά της. Η γλώσσα της ποίησης είναι τολμηρή, 
γιατί ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο ποιητής είναι 
πρωτότυπος, καθώς συνθέτει νέους συνδυασμούς λέξεων που 
ανατρέπουν τη συμβατικότητα, το συνηθισμένο χαρακτήρα της 
καθημερινής έκφρασης. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 
αντιδραστική γλώσσα λόγω του υλικού της κι επαναστατική ως προς 
τις χρήσεις αυτού του υλικού. 

• Η ποίηση είναι αυτό που αισθανόμαστε, γι’ αυτό και δεν προοδεύει, 
αλλά αλλάζει συνεχώς πρόσωπο. 
Η ποίηση είναι ο χρόνος του άχρονου 
παρόντος, γιατί απογυμνώνει το 
παρελθόν και το παρόν από τη 
χρονικότητά τους: παρελθόν και παρόν 
συναντιούνται στην ποίηση σ’ ένα βαθύ, 
αέναο παρόν. 



Αίσθηση, Διαίσθηση και Ευαισθησία

• Ένας άνθρωπος που αισθάνεται και λειτουργεί 
ποιητικά συνήθως δεν υποφέρει από μοναξιά, 
αφού η ποίηση είναι το αντίθετό της. Ένας ποιητής 
δεν είναι ποτέ ερημωμένος ψυχικά, εφόσον η 
ποίηση κάνει την επικοινωνία με τον εαυτό του και 
τους άλλους ευκολότερη. Οι άνθρωποι που 
αισθάνονται ποιητικά ισορροπούν, γιατί τους 
βοηθάει να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, 
αλλά και να κατανοήσουν τους άλλους ανθρώπους 
διά του εαυτού τους. 

• Κι ο Νικηφόρος Βρεττάκος στο ποίημα του «Η 
ποίηση και η ζωή» είπε: «Η ποίηση γεννιέται μαζί 
με τα πράγματα, μαζί με τον έρωτα, μαζί με τον 
πόνο.»

• Κάθε ποιητική εμπειρία αποτελεί έναν εκτροχιασμό 
από τη στεγνή άσφαλτο της καθημερινότητας, μια 
υπέροχη εκτροπή μας σ’ έναν ρυθμό ιδανικό. Όπως 
και το αντίθετο: η καθημερινότητα είναι 
απαραίτητη, για να απολαύσει κανείς την ποίηση, 
όσο απαραίτητη είναι η ποίηση για να μπορέσει 
κανείς να υπομείνει την καθημερινή ζωή.



• Η ανάγνωση ενός ποιήματος 
δεν τελειώνει ποτέ. Συνεχίζεται κάθε φορά που ερχόμαστε 
σε κρυφή επαφή μαζί του, συνεχίζεται ακόμη κι όταν το 
ποίημα κοιμάται μέσα μας, σα μια αδιάκοπη κυοφορία. 
Όπως είπε κι ο ακραιφνής υπερρεαλιστής Αντρέας 
Εμπειρίκος στο ποίημα του: «Ο Πλόκαμος της Αλταμίρας»

• «Η ποίησις είναι ανάπτυξη στίλβοντος ποδηλάτου. Μέσα 
της όλοι μεγαλώνουμε. Οι δρόμοι είναι λευκοί. Τ΄ άνθη 
μιλούν. Από τα πέταλά 
τους αναδύονται συχνά
μικρούτσικες παιδίσκες.                                                                                    
Η εκδρομή αυτή δεν έχει                                                                  
τέλος.»



• Η ποίηση είναι ένας ξεχωριστός τρόπος να βλέπουμε 
την πραγματικότητα. Ας γνωρίσουμε αποσπάσματα 
στίχων γνωστών ποιητών. 

«Πάρε την λέξη μου

δώσε μου το χέρι σου.»

Αντρέας Εμπειρίκος 

«Ο πλόκαμος της Αλταμίρας»

• Ο ποιητής τόσο απλά αλλά ποιητικά, αισθάνεται 
έντονη την ανάγκη να επικοινωνήσει ερωτικά με το 
χέρι και τις λέξεις.                                                             



«Ήλιος ο πρώτος»
«Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα.

΄Ο,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα.»

Οδυσσέας Ελύτης  

• Ο Ελύτης ό,τι αγαπά το βλέπει σαν μια καινούργια 
αρχή. Γι’ αυτόν ό,τι αγαπά αναγεννιέται, 
ξαναζωντανεύει. 

Μια αγάπη που δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος.



«Πουλιά του Προύθου»

Αντρέας Εμπειρίκος                                      

«Είναι τα  βλέφαρα μου 

διάφανες αυλαίες,

όταν τ’ ανοίγω βλέπω

εμπρός μου 

ό,τι κι αν τύχει.

Όταν τα κλείνω, βλέπω

εμπρός μου

ό,τι ποθώ.»

• Ο Εμπειρίκος παρομοιάζει τα 
βλέφαρά του με διάφανες 
αυλαίες. Όταν τ’ ανοίγει, βλέπει 
την καθημερινότητα σαν μια 
παράσταση, ένα έτοιμο σενάριο 
από άλλους δοσμένο. 

• Όταν όμως τα κλείνει, δηλαδή 
όταν η αυλαία πέφτει, η φτιαχτή 
παράσταση τελειώνει και μπαίνει 
στους δρόμους της φαντασίας, 
μια παράσταση που ο ίδιος 
σκηνοθετεί, δηλώνοντας ρητά ότι 
οι πόθοι και τα όνειρα δεν 
αποτελούν μέρος της 
καθημερινότητας.



«Μαύρες φλόγες»
Νικόλαος Κάλας

«Μην έχεις εμπιστοσύνη  
σε κάποιον που δεν ερωτεύτηκε.

Μόνο ο ερωτεμένος είναι αναμάρτητος.
Το όνειρο που συνεχίζεται

και το άλλο, το όνειρο του ύπνου,
είναι που σε στιγμές δυσκολιών 

θα σε σώσει απ’ την απελπισία.»

• Ο ποιητής δηλώνει πως ο ερωτευμένος είναι αναμάρτητος.  
Αφήνεται στα δίχτυα του έρωτα, όπου κυριαρχεί η αγάπη 
κι όχι η λογική. Είναι μια ονειρική κατάσταση που 
προσφέρει δύναμη και κουράγιο για ζωή. 



Οδυσσέας Ελύτης

• Ο ποιητής εκφράζει την έντονη 
ανάγκη του να βρίσκεται παντού 
και πάντα με την αγαπημένη του.

«Πουθενά δεν πάω, 
μ’ ακούς…
Ή κανείς 
ή κι οι δύο μαζί, 
μ’ ακούς…»

Γιώργος Θέμελης

Ο Θέμελης για να εκφράσει το 
έντονο συναίσθημα της αγάπης 
στην καρδιά του λέει: 

«Είναι για σένα 

που αγαπώ 

το φως….

Είναι η καρδιά μου 

που σε στηρίζει 

σα μια σημασία.

Είναι η καρδιά μου 

που σε δέχεται 

σαν ουρανό»



«ΚΕΡΙΑ»
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης      

«Του μέλλοντος η μέρες

στέκοντ’ εμπροστά μας

σαν μια σειρά

κεράκια αναμμένα

χρυσά, ζεστά 

και ζωηρά κεράκια.»

• Ο Καβάφης στο ποίημα του βλέπει το μέλλον να ξετυλίγεται  
μπροστά του ολοζώντανο, σαν αναμμένα κεράκια. Έτοιμος κι 
αυτός για να το ζήσει.



Νικηφόρος Βρεττάκος 
«Κι είναι γι’ αυτό όπως ένας ουρανός με 
ανοιγμένα παράθυρα τα βιβλία μου.»

Μανώλης Αναγνωστάκης 
«Έχασα τα βιβλία μου, φώναξες, έχασα τα 
χαρτιά μου, έχασα κάθε τι που πιότερο στον 
κόσμο αγαπώ: είχες χάσει κάτι πολύτιμο. 

Μια ατέλειωτη νεότητα σε κάθε γωνιά της 
ολόπικρης νόησης.»

• Οι  ποιητές θέλουν να δηλώσουν πως τα βιβλία 
αποτελούν γι’ αυτούς το μεγαλύτερο κέρδος, 
είναι θησαυροί ουρανού. 



• O ποιητής λυπάται που άφησε ανεκμετάλλευτη μια 
σπουδαία ευκαιρία και το λέει με μια όμορφη εικόνα:

«Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατύ ποτάμι 

μέσα από τα δάκτυλα μου

χωρίς να πιω ούτε μια στάλα.»

Γιώργος Σεφέρης                           

• Για να δηλώσει ο ποιητής κάτι που                       

μένει σταθερό και όμορφο λέει:

«Είτε βραδιάζει είτε φέγγει

μένει λευκό το γιασεμί.»



Η πιο σοβαρή πάθηση
• Είναι βράδυ Σαββάτου, όλοι είναι 

ερωτευμένοι και χαρούμενοι στους 
ακόλουθους στίχους, εκτός από τον                                                                   
ποιητή που εκφράζει την μοναξιά του:

«Σάββατο βράδυ ανθίζουνε στο δρόμο σα λουλούδια,

οι απλές καρδιές παθητικά ν’ ανέβουνε τραγούδια

που την χαρά ή τον απαλό του έρωτα ψάλλουν πόνο,

ενώ για μένα η εβδομάς ετέλειωσε και μόνο.» 

Κώστας Καρυωτάκης

• Για να εκφράσει την μεγάλη του αγάπη ο ποιητής για την 
αγαπημένη του θα μπορούσε να πει απλά «σ’ αγαπώ πολύ» 
Αντιθέτως αυτός λέει: 

«Σ’ αγάπησα καθώς το φως αγάπησε την αυγή.

Σ’ αγάπησα καθώς το ρόδο αγάπησε το κόκκινο χρώμα.»

Κώστας Κατσώνης 



• Τι να διαλέξει, την αγάπη για την πατρίδα ή την αγαπημένη 
του;

«Την Ελλάδα αγαπώ αλλά και σένα

μ’ ένα έρωτα μεγάλο αληθινό

τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα

τον γαλάζιο της θυμίζουν ουρανό.»

Ευαγόρας 

Παλληκαρίδης



Και τώρα ας κάνουμε ποίηση…

• Πώς θα μπορούσαμε να εκφράσουμε την ανάγκη ενός 
έρωτα που δεν βρίσκει ανταπόκριση, γιατί δέχεται τα 
πυρά του καθωσπρεπισμού. 



‘‘ΕΡΩΤΙΚΟ’’

«Έκλεισα το μάτι στην ζωή

Χαμένη σε πνοές ερωτικές…

Οι μεταλλάξεις μου,

θριαμβευτικά χτυπούσαν την 

απάτη.

Κι η ζωή στο χαλινάρι,

θαρρείς πως σέρνει τους τροχούς!

Μου πίστωσαν την τρέλα…

Οι άγευστοι του έρωτα.

Βλέπεις ξέχασαν

πως περπατάνε στη βροχή!
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Ομάδα μαθητών: Ζαντής Χαράλαμπος, 
Πολυδώρου Νέαρχος

Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου
Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

Σχολική Χρονιά 2015 – 2016



Περιεχόμενα 

Πώς προήλθε;

Πρόλογος

Εισαγωγή

Πράξη πρώτη

Πράξη δεύτερη

Πράξη τρίτη

Πράξη τέταρτη

Πράξη πέμπτη

Συμπεράσματα 



Πώς προήλθε; 
 Εργασία στο σπίτι σε όλη την τάξη από τον καθηγητή 

υπό μορφή ποιήματος 

 Απαντήσαμε στις ερωτήσεις και δώσαμε τις δικές μας 
απαντήσεις μετά την επίλυση της άσκησης υπό μορφή 
ποιήματος, πράξεων και γραφικών παραστάσεων

 Παρουσιάζεται όλη η εργασία με τις δικές μας 
απαντήσεις 

 Ποίημα από τον καθηγητή: Μαύρο χρώμα

 Δική μας παρέμβαση: Μπλε χρώμα



Εισαγωγή 
Ένα τραγούδι θα σας πω, ελπίζω πολύ να σας αρέσει

και πρέπει να ξέρετε εσείς, ότι η Φυσική δημιουργεί. 

Πρέπει να ξέρετε εσείς, ότι η Κινηματική, 

μέσα από μία γραφική, μπορεί ευθύς να διηγηθεί, 

μια ιστορία αληθινή, αλλά και συνάμα φανταστική. 

Μια ιστορία θα σας πω και πρέπει να το βάλετε σκοπό,

με το μυαλό σας καθαρό, να σκέπτεστε στο λεπτό

κάθε στίχο, σαν ζωντανό.

Μέσα από τις αράδες τις μικρές, πληροφορίες θα βρείτε πολλές,

φτάνει να τις καταλάβετε, είναι απλές 

και να στήσετε με αυτές, ιστορίες αυθεντικές!



Κάθε στίχος που περνά, φεύγει, δεν ξαναγυρνά!
Πληροφορίες του αρέσει να σκορπά, εσάς πλέον να καθοδήγει
σε σχέση με αυτά που προωθεί, και θέλει να αναφερθεί, 
τόσο απλή, είναι του στίχου η μορφή. 
Μετά τα εισαγωγικά, αρχίζουν τα παραπλανητικά, 
για να μπορέσετε τελικά, να βγάλετε άκρη ρε παιδιά!
Στο σχήμα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε στη στιγμή,
πληροφορίες μια τρελής, σε μια ιστορία εικονική. 
Λαμβάνουν μέρος σε αυτή, ο Αντρέας, ο μάγκας δηλαδή, 
η Λευκή που είναι μελαχρινή, η Νίκη που είναι ζωηρή,
ο Γιάννης, το έξυπνο πουλί, και η Μαρία η αυθεντική.
Τα σπίτια τους μπορείτε να δείτε στη στιγμή, στο πιο κάτω σχήμα της τρελής, 
σε σχέση με το σχολείο της αρχής, που σημειώνεται σαν την αρχή
στο σύστημα που ακολουθεί. Θα πρέπει να αναφερθεί,
ότι οι αποστάσεις της τρελής είναι σε μέτρα της οργής!



Ποίηση τη φυσική, ζητάτε μου να  κάνω
και κάθομαι ο δύστυχος, τη σκέψη να τη βγάλω…

Τις πράξεις και υπολογισμούς, εύκολα θα τα γράψω
στα λόγια τα ποιητικά. Φίλε μου, θα τη βάψω…

Προβλήματα με κίνηση, θέλετε να σας λύσω
πόσο γρήγορα ή αργά, με γραφήματα να σας τα δείξω…

Η εισαγωγή τελείωσε και πήραμε σε αυτή
το σπίτι των παιδιών σε θέση αρχική. 

Τι μας περιμένει τώρα στην πορεία μας αυτή
ένας Θεός το ξέρει και η αφηγήτρια η τρελή. 



Πράξη Πρώτη 
Παίρνει τηλέφωνο το έξυπνο πουλί, ο Γιάννης δηλαδή,

σε μια ομαδική, συνομιλία διαδικτυακή.
Αρχίζει να τους λέει στη στιγμή, να θεωρήσετε μηδέν αυτή 

τώρα τη στιγμή, 
και ξεκινάω με την ταχύτητα αυξητική, 

να επιταχύνω δηλαδή, τους είπε το πουλί. 
Με επιτάχυνση 0,2m/s2, μικρή να είναι δηλαδή, 

και πάω σε ευθεία γραμμή, 
στο σπίτι της Νίκης μου, της ζωηρής. 

Θα είμαι τους λέει εκεί 
ξεκινώντας αυτή την στιγμή, 

σε χρόνο που πρέπει να υπολογίσετε εσείς.
Κάντε  τους λέει το πουλί, 

την πράξη τη σωστή, 
και αποφασίστε στη στιγμή,

να είσαστε όλοι εκεί, 
τη σωστή τη χρονική στιγμή.



Πρώτη μιλάει η Νίκη που είναι είπαμε και ζωηρή, 

και λέει στη στιγμή, 

«Εγώ δεν θέλω να κάνω την πράξη τη σωστή, 

διότι σπίτι μου θα ’ρθείτε, οποιαδήποτε στιγμή. 

Και έτσι εγώ, έχω πετύχει στην στιγμή,

να είμαι στο ραντεβού μας συνεπής!» 



Μετά από σκέψη φοβερή,

ο Αντρέας το παιδί, ο μάγκας δηλαδή 

ξεκινάει για να πει,

ότι θα ξεκινήσει στη στιγμή, 

με ταχύτητα αυξητική, 

και με επιτάχυνση πιο μικρή, 

να είναι 0,1m/s2, δηλαδή, 

και με κατεύθυνση αρνητική.

Θα πετύχω τους λέει την στιγμή,

ώστε να είμαι σπίτι της ζωηρής,  

με τον Γιάννη την ίδια στιγμή!



Δεν φαίνεται να σκέφτηκε πολύ, η Λευκή η 
μελαχρινή, να αμοληθεί,

και να αρχίσει σταθερή, την πορεία της και 
γραμμική,

προς κατεύθυνση πλέον θετική, την ίδια την 
στιγμή,

αλλά με ταχύτητα νωχελική, που κρατούσε 
σταθερή, 

την οποία σας καλεί, αν μπορείτε εσείς αντί για 
αυτή, 

να την βρείτε πριν αυτή φτάσει, με μια γραμμή, 

στη Νίκη μας την ζωηρή με μια προϋπόθεση απλή 

ότι ξεκινάει στη στιγμή, την ίδια δηλαδή χρονική 
στιγμή, 

με το Γιάννη το έξυπνο πουλί



Μια βαρεμάρα την κρατεί, τη Μαρία την 
αυθεντική,

μέχρι να μπορέσει να σκεφτεί, χρόνος περνάει 
στη στιγμή,

και μέχρι να αποφανθεί, δεύτερα 30 έχουν 
περάσει ανεπιστρεπτί. 

Είναι εκεί ακίνητη, νωχελική, βγαίνει έξω στη 
στιγμή,

φαίνεται πως ξύπνησε η καλή, αν θέλει να φτάσει 
την στιγμή,

και πάει με ταχύτητα σταθερή, δεν μπορούμε να 
πούμε πλέον  νωχελική, 

διότι σίγουρα πρέπει να βιαστεί, αν θέλει να 
προφτάσει τη στιγμή,

για να είναι εκεί όλοι μαζί, την ίδια τη χρονική 
στιγμή!

Μπορείτε, παιδιά, να βρείτε ποια είναι η 
ταχύτητα αυτή; 



Συνοψίζοντας την πράξη αυτή,  
πρέπει να ασχοληθείτε σε αυτή,

με τρία ερωτήματα μικρά, 
απλά και στοργικά. 

Πρέπει να σκεφτείτε εσείς παιδιά, 
να απαντήσετε σωστά, 

βάλτε τα ερωτήματα στη γραμμή, 
αιτιολόγηση να κάνετε σωστή, 

για να μπορέσετε εσείς, 
τη σκέψη σας να οργανώσετε σωστή, 
και να τα παρουσιάσετε σε μια στιγμή, 

σε μια ενότητα αυθεντική.



Γιάννης το πουλί: XΓ = -150 + 0,1t2

Νίκη η ζωηρή: ΧΝ = 100

Αντρέας ο Μάγκας: 

ΧΑ = 225 – 0,05t2

Λευκή η μελαχρινή: ΧΛ = 50 + t

Μαρία η αυθεντική 

(x σε μέτρα, t σε δευτερόλεπτα)

Ο Γιάννης στη Νικούα του 
ήθελε για να φτάσει
50 δευτερόλεπτα 
Το χέρι να της πιάσει…
Η Νίκη σαν πριγκίπισσα
τον Γιάννη περιμένει
στο σπίτι όμως έρχεται 
παρέα παινεμένη…
Μάγκας Ανδρέας έφτασε   
μαζί με την Λευκούλα,
αλλά για δες ποιοι είναι εκεί
Γιάννης και Μαριγούλλα…
Όλοι την ίδια ώρα έφτασαν
στη Νίκη τη ζωηρούλα…
Κάθεται και μαγεύεται
από τη θέα έξω…
και ξέχασε τον κόσμο της
30 στο σύνολο second…
Και ύστερα αγχώθηκε, κι έτρεξε να 
προλάβει, μέσα σε δευτερόλεπτα  20 
για να φτάσει
Ο Γιάννης μην την κατσαδιάσει…!



Πράξη δεύτερη 

Θέλουμε τώρα γραφική, αναπαράσταση σωστή, 
της πρώτης πράξης ολική, σε μια παράσταση αυθεντική,

της θέσης της κανονικής,  σε σχέση με τη χρονική στιγμή. 
Θέλουμε δηλαδή, την x=f(t), παράσταση κανονική,

με καταμέτρηση σωστή.
Πάνω σε αυτή την γραφική, τη μία και μοναδική, 

μορφή θα έχει διαφορετική, για το κάθε μας παιδί.
Με κόκκινο για τη Λευκή την μελαχρινή, 

για τον μάγκα τον Αντρέα, μαύρη θα κάνετε γραμμή,
πράσινη για τη Μαρία την αυθεντική, μπλε για τον Γιάννη το πουλί, 

και κίτρινο για την Νίκη μας, τη ζωηρή.
Έτσι, ώστε όλοι μαζί,  να παρουσιαστούν σε μία γραφική,

που θα χει μορφή διαφορετική, για το κάθε μας παιδί!



Γιάννης το Πουλί

Νίκη η Ζωηρή

Αντρέας ο Μάγκας

Λευκή η Μελαχρινή

Μαρία η Αυθεντική

Μαρία η Μελαχρινή
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Τη βλέπετε και είναι αυθεντική 

Με βάση το ποίημα που είχαμε εκεί. 



Πράξη Τρίτη 

Αφού φτάσανε όλοι μαζί, την ίδια τη χρονική στιγμή,
ξεκουράστηκαν από τη διαδρομή, όσο χρόνο χρειάστηκε η Λευκή, 

για να φτάσει στη στιγμή, στη Νίκη μας, την ζωηρή. 
Μετά από αυτή τη χρονική στιγμή, αποφάσισαν όλοι μαζί, 

να ξεκινήσουνε μαζί, σαν μια παρέα τόσο καλή, 
για να πάνε στη στιγμή, στο σχολείο που είναι στην αρχή. 

Ο χρόνος δεν πρέπει να υπερβεί, τα 150s, και αυτό γίνεται επειδή, 
μέσα στην τάξη πλέον θα διεξαχθεί, το μάθημα της Φυσικής, 

με τον τρελό καθηγητή, που έχει δυνατή φωνή, 
αλλά και τόσο διαπεραστική. 

Και σίγουρα δεν θέλουνε αυτοί να τους βάλει την φωνή!



Για αυτό και σεις παιδιά, πρέπει να αποφασίσετε με μιας, 

γράφοντας μια μονοκονδυλιά, την ταχύτητα με μιας, 

που πρέπει να έχουν σταθερά. 

Θέλουν να φτάσουνε αυτοί, 

τη σωστή τη χρονική στιγμή, στο μάθημα της Φυσικής. 

Μέσα στον υπολογισμό, πρέπει να σκεφτείτε στον απολογισμό,

50 πλέον second, για στάση στο σπίτι της αυθεντικής,  

να πάρει την τσάντα της αυτή, διότι ήτανε νωχελική,

όταν ξεκίνησε η διαδρομή και ξεχάστηκε αυτή.



Αφού υπολογίσετε την ταχύτητα αυτή, ένα διάγραμμα στη στιγμή, 

για μεγαλύτερη χρονική στιγμή, που να δείχνετε την σωστή, 

συνολική διαδρομή που έκαναν μαζί, η παρέα των παιδιών αυτή. 

Πρέπει να υπολογιστεί, ότι όλοι έφτασαν μαζί στη τάξη για τη Φυσική,

στην ώρα την κανονική. Για να γίνουμε πιο σαφείς, 

θα πρέπει να καθοριστεί, η θέση τους αυτή, 

από την αρχή, μέχρι τη χρονική στιγμή, 

που μπαίνουν στο μάθημα της Φυσικής.

Και θα χρωματίσετε αυτή, όπως την χρωματίσατε πιο πριν, 

να είναι διαφορετική, ξεχωριστά για το κάθε παιδί,

σε μια νέα γραφική,  αφού υπολογίσετε εσείς,

μια ταχύτητα σταθερή, μετά την στάση τους αυτή, 

στο σπίτι της Νίκης μας της ζωηρής,  κάνοντας όλοι μαζί, 

στάση στη Μαρία την αυθεντική.



Εύκολα μπορούμε να βρούμε την ταχύτητα που πρέπει να 
έχουν σε αυτά τα 100 δευτερόλεπτα: 

υ=x/t = 100/100 = 1m/s. 

Όλη η παρέα βρίσκεται στης Νίκης μας το σπίτι 
“Κοίτα” φωνάζει η Μαριγώ, “εκείνο το σπουργίτι…”
“Γρήγορα πρέπει να φύγουμε, σχολείο για να πάμε  
στης Φυσικής το μάθημα, απουσία να μην φάμε…”

“Έχουμε  δευτερόλεπτα 150 για να πάμε
και ξέχασες τη βαλίτσα σου, κατσάδα που θα φάμε!”

“Μέτρο και δευτερόλεπτο το βήμα σου κάνε“
είπε ο Γιάννης το πουλί  και κίνησε να πάνε. 



Γιάννης το Πουλί
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Έτοιμη κι η γραφική, 
που πάνε όλοι μαζί 

στο σχολείο της αρχής 
για το μάθημα της Φυσικής



Πράξη τέταρτη 
Ήρθε πλέον η στιγμή να δούμε όλοι μαζί,

πόσο καλά έχουμε φτιαχτεί και πόσο μπήκαμε στην άσκηση αυτή,

που πέραν από Φυσική, μας διασκεδάζει, επειδή είναι τρομερή!

Έχει ομοιοκαταληξία χαρακτηριστική, και κρατεί κάθε στιγμή,

μια συνοχή φανταστική.  

Στην πράξη μας τώρα αυτή, θέλουμε και πάλι γραφική,

της ταχύτητας για κάθε παιδί σε μία κοινή τους γραφική,

που θα φαίνεται σε αυτή, η ταχύτητα για το κάθε παιδί.

Από τη μηδενική χρονική στιγμή μέχρι τη στιγμή, 

που στην τάξη πια θα μπει, για να κάνει Φυσική.

Πρέπει να φαίνεται κανονική και το χρώμα για το κάθε παιδί,

να κρατηθεί, όπως μέχρι στιγμής. 

Να φαίνεται διακριτική για κάθε παιδί,

αλλά και συνολική για όλα τα παιδιά μαζί. / Κλίμακα να κρατήσετε καλή,

και να είναι ευδιάκριτη αυτή, να είσαστε προσεκτικοί,

και προπάντων με ακρίβεια σωστή, ώστε να αποδοθεί, στη γραφική,

ολόκληρη η εικόνα της κίνησης αυτής!



 Έχουμε κάνει όλες τις πράξεις πιο πάνω απλά θα συνοψίσουμε 
πλέον για το καθένα τις εξισώσεις της ταχύτητας και έτσι έχουμε: 

 Γιάννης το πουλί: υΓ = 0,2t (υ σε m/s, t σε s)

 Αντρέας ο μάγκας: υA = - 0,1t (υ σε m/s, t σε s)

 Νίκη η ζωηρή: υN = 0 (υ σε m/s, t σε s)

 Λευκή η μελαχρινή:  υΛ = 1 (υ σε m/s, t σε s)

 Μαρία η αυθεντική: (υ σε m/s, t σε s)

 Όλοι μαζί: (υ σε m/s, t σε s)

Ταχύτητα θέλουμε στην πράξη 
ξεχωριστή να είναι για κάθε παιδί.

Αλλά, θα έπρεπε εμείς 
να συνοψίσουμε ευθύς 

και την ταχύτητά τους την κοινή. 



Έτοιμη και η γραφική της ταχύτητας ξεχωριστή, 
διαφορετική για κάθε παιδί 

και σε όλους μια κοινή 
σε χρωματισμό που έχει καθοριστεί

από την αρχή στην άσκηση αυτή. 



Πράξη Πέμπτη 

Νομίζω πλέον τώρα πια, δεν έχουμε αντίδραση καμιά, 
και θα απαντήσουμε σωστά σε όλα τα ερωτήματα αυτά. 

Πρώτο ερώτημα της πράξης αυτής, που θα πρέπει να απαντηθεί,
ποια είναι η θέση για κάθε παιδί, την 30κοστή χρονική στιγμή.

Θα πρέπει να δικαιολογηθεί και σωστά να αιτιολογηθεί,
η απάντησή σας αυτή. 

Δεύτερο ερώτημα να απαντηθεί, είναι να υπολογιστεί, 
η μετατόπιση για κάθε παιδί, μέχρι την τελική μας χρονική στιγμή, 

που μπαίνουν όλοι μαζί, στο μάθημα της Φυσικής. 
Η μετατόπιση αυτή, θα πρέπει σχηματικά να ζωγραφιστεί,

σε ένα διάγραμμα της στιγμής, που θα παρουσιαστεί, 
με το διάνυσμα για κάθε παιδί της μετατόπισης που θα υπολογιστεί!



Τρίτο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί,  

έχει να κάνει με την απόσταση αυτή, 

που διένυσε κάθε παιδί.

Θέλουμε δηλαδή να υπολογιστεί,

το διάστημα που διένυσε κάθε παιδί, 

μέχρι την τελική μας χρονική στιγμή, 

που μπήκανε στο μάθημα της Φυσικής. 

Τέταρτο ερώτημα που θα τεθεί, είναι να υπολογιστεί, 

ξεχωριστά για το κάθε παιδί, η μέση ταχύτητα αυτή, 

αριθμητική, αλλά και διανυσματική, σε μια ενότητα συνολική, 

για όλη την κίνηση αυτή και για το κάθε παιδί ξεχωριστή. 

Έτσι, για να συνοψιστεί η μέση ταχύτητα για κάθε παιδί

πρέπει να υπολογιστεί, αριθμητική και διανυσματική. 



Επίσης, θέλω να γραφτεί για κάθε παιδί ξεχωριστή
εξίσωση κινηματική για τη θέση του αυτή,

κάθε χρονική στιγμή. 
Σύμφωνα με τη σχέση αυτή, 

x = x0 + υ0 . t + ½ . α . t2

πρέπει για το κάθε παιδί, 
να γράψετε μια εξίσωση πραγματική.

Θα πρέπει να αναφερθεί,
ότι ο πρώτος όρος της εξίσωσης αυτής, 
αναφέρεται στη θέση του την αρχική,

ο δεύτερος όρος στην ταχύτητα την αρχική, 
και ο τρίτος όρος στην επιτάχυνση για κάθε παιδί.

Έτσι λαμβάνοντας αυτά όλα μαζί 
θα γράψετε για κάθε παιδί, τη δική του ξεχωριστή, 

εξίσωση απλή, για τη θέση του αυτή, 
σε σχέση με τη χρονική στιγμή,

μόνο για την πράξη την πρώτη την καλή. 



Σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες έχουμε να 
απαντήσουμε σε 5 ερωτήματα. Φυσικά τα περισσότερα 
από τα ερωτήματα τα έχουμε απαντήσει και έτσι θα 
συνοψίσουμε απλά  όλα τα αποτελέσματα μας. 

Πέντε ερωτήματα εμείς 
μας θέλει για να κάνουμε η πράξη μας αυτή.

Ερώτημα και διαφάνεια θα προσπαθήσουμε εμείς
να δείξουμε και να αποδείξουμε τη σχέση μας αυτή. 



 Για να το απαντήσουμε αυτό, γράφουμε τις εξισώσεις του κάθε 
παιδιού και αντικαθιστούμε τον χρόνο 30s σε αυτές: 

 Γιάννης το πουλί: XΓ = -150 + 0,1t2
 XΓ=-60m

 Νίκη η ζωηρή: ΧΝ = 100m  ΧΝ = 100m

 Αντρέας ο μάγκας: ΧΑ = 225 – 0,05t2
 ΧΑ =180m

 Λευκή η μελαχρινή: ΧΛ = 50 + t  ΧΛ =80m

 Μαρία η αυθεντική:  ΧΜ =20m

Στο πρώτο μας ερώτημα θέση θέλουμε να υπολογιστεί
ξεχωριστά για κάθε πρωταγωνιστή 
την  τριακοστή τη χρονική στιγμή

σε σχέση πάντοτε με την αρχή.

Ερώτημα α



Μετατόπιση τώρα πρέπει να βρεθεί
τελική πλην αρχική και διανυσματική.

Ξέρουμε τη θέση τους την αρχική
Και ότι στο τέλος όλοι μαζί 

κάνουνε το μάθημα της Φυσικής 
στο σχολείο που είναι στην αρχή.

Έτσι μετατόπιση εμείς 
υπολογίζουμε στη στιγμή.

Ερώτημα β



Και πρέπει ευθύς εμείς 
να πάμε στο γράφημα της τρελής, 

που έχει για όλους την αρχή 
και να σχεδιάσουμε την μετατόπιση τη διανυσματική

κρατώντας σαν αρχή, την οδηγία μας την αρχική
για τα χρώματα του κάθε πρωταγωνιστή.  

Ερώτημα β



Η συνέχεια απλή.
Θα πρέπει να υπολογιστεί

η απόσταση για κάθε πρωταγωνιστή 
που διένυσε η ολική.

Εύκολη η πράξη αυτή,
αν κανείς αναλογιστεί 

πόσα έχουμε κάνει στη στιγμή. 

Ερώτημα  γ



Πρέπει τώρα να υπολογιστεί 
Ταχύτητα μέση και διανυσματική,
που είχε ο κάθε πρωταγωνιστής 
συνολικά για όλη τη διαδρομή.

Και ρόλο έπαιξε σε αυτή 
η κίνησή του η αρχική.

Ερώτημα δ



 Μέση Αριθμητική Ταχύτητα

 Για να υπολογιστεί η μέση αριθμητική ταχύτητα, 
χρειαζόμαστε το διάστημα που την έχουμε υπολογίσει στο 
γ ερώτημα για τον καθένα. Η μέση αριθμητική ταχύτητα 
είναι ίση με το πηλίκο του διαστήματος διά τον χρόνο που 
για όλους τους μαθητές είναι 250 δευτερόλεπτα και έτσι: 

 Γιάννης το πουλί:

 Νίκη η ζωηρή: 

 Αντρέας ο μάγκας:

 Λευκή η μελαχρινή : 

 Μαρία η αυθεντική:



Ερώτημα ε

Εξίσωση θέλουμε εμείς 
της θέσης κάθε πρωταγωνιστή, 

κάτι που έγινε από πριν.
Οπόταν την αντιγράφουμε εμείς 

και την παρουσιάζουμε ευθύς. 



Επίλογος
Αφού απαντήσετε εσείς σε όλα τα ερωτήματα ευθύς ,

εικόνα έχετε πλέον πραγματική της όλης κίνησης για κάθε παιδί
και με μια εργασία μαγική, κάναμε όλοι μαζί, 

τη δύσκολη τη Φυσική,  να μοιάζει τόσο ποιητική.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ελπίζω να έχετε επωφεληθεί, 

και επανάληψη να κάνατε σωστή για τον κλάδο αυτό της Φυσικής,
που ονομάζεται Κινηματική, θέση διάστημα ευθύς, ταχύτητα μέση και 

της στιγμής, επιτάχυνση και κίνηση θετική και αρνητική, 
συνοψίζονται σε κάθε στιγμή, στο κλάδο αυτό της Φυσικής, 

στην Κινηματική. 
Καλή δουλειά όλοι μαζί, και ο καθείς ξεχωριστή, ώστε να έχει ο 

καθείς, 
μια εργασία συνολική και μια περίληψη πραγματική

για το κεφάλαιο της Κινηματικής



Τούτη είναι η προσπάθεια, που μπόρεσα να κάμω.

Ελπίζω να σας άρεσε, ο τρόπος που ραπάρω!

Δεν έχω ρίζα ποιητή και ούτε λογοτέχνη

ούτε και πένα φοβερή, όπως και του Σεφέρη.

Έκανα μια προσπάθεια τη Φυσική να λύσω

και μέσα από στιχάκια μου, να σας την εξηγήσω…
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

«ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ» 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

√Εγλ=ή≠Μγλ (Ελληνική 
γλώσσα - Μαθηματική 
γλώσσα: ταύτιση ή απόκλιση;)



ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Αρκετοί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολία 
στην επίλυση  μαθηματικών προβλημάτων.  
Τι είναι όμως αυτό που αποτελεί τροχοπέδη 
στην πλήρη κατανόησή τους;  Αυτό ήταν και το 
ερώτημα που μας απασχόλησε και μας 
παρακίνησε να προχωρήσουμε στην έρευνά μας.



• Για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων η 
ερευνητική ομάδα μελέτησε και στατιστικά 
αποτελέσματα ερευνών που έγιναν στο 
παρελθόν, ώστε να γίνουν παραλληλισμοί και 
συσχετίσεις. 



ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών 
ισχυρίστηκαν ότι δεν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στη διατύπωση και κατανόηση 
εννοιών. Τα αποτελέσματα τους διέψευσαν. 
Ελάχιστοι ήταν οι μαθητές που κατάφεραν 
να απαντήσουν σωστά πέραν του 50% των 
εννοιών που τους δόθηκαν.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

• Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι στα 
Νέα Ελληνικά υψηλότερες επιδόσεις έχουν 
τα κορίτσια, ενώ στα Μαθηματικά τα 
ποσοστά διαφέρουν κατά πολύ μικρό ποσό, 
γεγονός που δείχνει ότι οι βαθμολογίες τους 
κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα



ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ;

• Σε  λέξεις, όπως (ταυτότητα, εξίσωση, 
συντελεστής, τομή) που συναντούνται αρκετά 
συχνά στο μάθημα των μαθηματικών, δόθηκαν 
περισσότερες  σωστές απαντήσεις για τη 
μαθηματική τους έννοια παρά  για τη σημασία 
τους στην καθομιλουμένη. 

Συμπέρασμα: 
κάποιοι όροι δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά 
στην καθημερινή μας ομιλία, η οποία δεν 
είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένη λεξιλογικά.



ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

• Η δυσκολία που παρουσιάζεται στη γλωσσική
λειτουργία του εγκεφάλου των ανθρώπων, 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα που μειώνει
την αντίληψη και την επίδοση των μαθητών. 
Πολλές φορές αδυνατούν να κατανοήσουν την 
εκφώνηση μιας άσκησης λόγω της ανεπαρκούς 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας.



• Στη Γεωμετρία το φαινόμενο της δυσκολίας
στη κατανόηση του ζητήματος είναι πιο
έντονο, αφού ο μαθητής διαβάζοντας την
οδηγία της άσκησης, καλείται να σχεδιάσει
μόνος του το σχήμα που θα τον βοηθήσει να τη
λύσει.



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

• Λόγω της αδυναμίας των μαθητών να χειριστούν 
τη γλώσσα, αντικρίζοντας ένα μαθηματικό 
πρόβλημα προκαλούνται

• Σύγχυση

• Άγχος

• Ανασφάλεια

• =>>ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ



Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ

• Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα Μαθηματικά και 
τα Νέα Ελληνικά, ιδιαίτερα η λογοτεχνία, 
αποτελούν δύο εντελώς διαφορετικούς 
«πολιτισμούς» που όμως, σύμφωνα με έρευνες, 
επιβάλλεται να συνδυαστούν και να 
συνυπάρξουν.



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

• Η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις 
αρχαιότερες και πλουσιότερες στον κόσμο. Είναι 
γνωστό ότι η γλώσσα είναι όργανο επικοινωνίας 
και μέσο έκφρασης και σκέψης.



• Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία γλώσσα. 

Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά και αυτό που 

ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην 

Ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο. Τα γράμματα 

στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα. Η 

Ελληνική είναι η μοναδική  νοηματική γλώσσα. 

• Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό 

αριστούργημα. Καθώς μιλάμε Ελληνικά, στην 

πραγματικότητα διατυπώνουμε μαθηματικές 

εξισώσεις



• ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ 
ΕΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

• Στην ερμηνεία της λέξης «ταυτότητα» στα Νέα Ελληνικά, από 
την Α΄ Λυκείου απάντησαν σωστά 5 (12,5%) άτομα και 
λανθασμένα 35 (87,5%), από τη Β΄ τάξη απάντησαν σωστά 4 
άτομα (9,8%) και λανθασμένα 37 (90,2%) και από τη Γ΄ τάξη 
υπήρξε μόνο μία σωστή απάντηση (4,5%), ενώ οι υπόλοιπες 21 
(95,5%) ήταν λανθασμένες.

• Για τον μαθηματικό ορισμό της ίδιας λέξης, από την Α΄ Λυκείου 
απάντησαν σωστά 28 μαθητές (70%), λανθασμένα 10 (25%) 
και 2 άτομα (5%) προτίμησαν να μην απαντήσουν τη 
συγκεκριμένη ερώτηση. Από τη Β΄ τάξη απάντησαν σωστά 19 
μαθητές (46,3%), λανθασμένα 21 μαθητές (51,2%) και ένας 
(2,4%) προτίμησε να μην απαντήσει στην ερώτηση. Από τη Γ΄ 
τάξη απάντησαν σωστά 13 μαθητές (59,1%) και λανθασμένα 
40 (40,9%).



• Δυστυχώς πιο πάνω φαίνεται ότι οι μαθητές 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμη και σε 
απλές λέξεις είτε πρόκειται για τη 
μαθηματική, είτε τη γλωσσική τους σημασία.



ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟ

• Οι μαθητές σε μεγάλο ποσοστό μπόρεσαν να 

διακρίνουν τις σωστές σημασίες κάποιων όρων που 

χρησιμοποιούνται συχνά στη μαθηματική γλώσσα 

(π.χ. εξίσωση, ταυτότητα, τομή) ΑΛΛΑ δεν 

κατάφεραν στο ίδιο ποσοστό να εντοπίσουν την 

ορθή ερμηνεία που η ίδια λέξη έχει στην 

καθομιλουμένη

• Αυτό μάλλον συμβαίνει, γιατί κάποιοι όροι ίσως να 

μη χρησιμοποιούνται τόσο συχνά στην καθημερινή 

μας ομιλία όσο χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά.



Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ

• Κι ενώ περιμέναμε ότι, όσο οι μαθητές 
προχωρούν σε επίπεδο τάξης, θα είχαμε 
περισσότερες ορθές απαντήσεις τόσο στα Νέα 
Ελληνικά, όσο και στα Μαθηματικά, μας 
ξάφνιασε, όταν διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές 
λέξεις οι μαθητές της Γ’ λυκείου  είχαν 
περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις και 
μάλιστα σε μερικές κάποιοι απέφυγαν να 
απαντήσουν.



ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Οι μαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν τη 

σημασία κάποιων λέξεων στη μαθηματική 

γλώσσα, δυσκολία η οποία προκύπτει ίσως 

από τη διατύπωση του μαθηματικού λόγου, 

αλλά κυρίως από την ανεπάρκειά τους στη 

χρήση της Νέας Ελληνικής γλώσσας, αφού 

ανάλογη δυσκολία  παρατηρείται και στην 

επισήμανση του σωστού ορισμού της λέξης 

στα Νέα Ελληνικά!



• Παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

(61,1%) θεωρεί ότι η καλή γνώση της γλώσσας 

παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των 

μαθηματικών ορισμών, προβλημάτων  ή εννοιών, 

ωστόσο το ποσοστό αυτό δεν το θεωρούμε αρκετά 

υψηλό.

• Συνάγεται το συμπέρασμα ότι για πολλούς από 

τους μαθητές η καλή γνώση της ελληνικής 

γλώσσας δεν αποτελεί ζητούμενο. Δεν δίνεται 

λοιπόν η ανάλογη βαρύτητα στη μελέτη της από 

μέρους τους, θεωρώντας ίσως ότι τα Ελληνικά και 

τα μαθηματικά είναι δύο εντελώς διαφορετικοί 

κόσμοι.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

ΩΣΤΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 

ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 Τέλος προτείνεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη 
του διαλόγου ως εργαλείου σκέψης 
και έκφρασης τόσο στα Ελληνικά όσο 
και στις θετικές επιστήμες.



Έμφαση επίσης θα πρέπει να δίνεται και στη 
θεωρητική κατάρτιση των μαθητών στα 
μαθηματικά, ώστε να είναι σε θέση να 
διατυπώνουν επαρκώς τόσο προφορικά, όσο και 
γραπτά μαθηματικές έννοιες και ορισμούς.

Μεγαλύτερη  έμφαση στη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας, αφού η καλή γνώση της 
συμβάλλει στην κατανόηση και κατάκτηση κάθε 
επιστήμης. 



Μαθητές που συμμετείχαν:

• Ευαγόρου Μαρία                
• Θεοδουλίδης Παναγιώτης 
• Λοϊζίδου Μαίρη                  
• Κωνσταντίνου Ραφαέλα    
• Θεοδώρου Δήμητρα           
• Κωνσταντινίδου Ραφαέλα 
• Κυριάκος Ιωάννου
• Γιώργος Νικολάου

▫ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ



Υπεύθυνοι καθηγητές

• Παναγή Καίτη

• Χρυσάνθου Αριάδνη

• Χαλκιά Μαρία

• Ιωσηφίδου Όλγα
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Περιεχόμενα

 Τι είναι η ομιλία;

 Βιολογικές προϋποθέσεις ομιλίας

 Κοινωνικοί παράγοντες

 Κρίσιμη περίοδος

 Η ανάπτυξη της ομιλίας (0-3)

 Γενικά συμπεράσματα



Τι είναι ομιλία;
 Ομιλία είναι το έμφυτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου 

να μιλάει, προκειμένου να επικοινωνεί ή να 

εκφράζεται.                                               (Λεξικό ΚΝΛ)

 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του (γενετικά) 

προγραμματισμένος να μιλήσει. 

 Καθοριστικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της ομιλίας:

• η βιολογική ωρίμαση (εγκέφαλος)

• ο ακριβής νευρομυϊκός συντονισμός 

(εγκέφαλος και όργανα παραγωγής φωνής)

• το κοινωνικό περιβάλλον

(Κουρουπέτρογλου και Λιάλιου 2002, 19-20)



Βιολογικές προϋποθέσεις ομιλίας

 Νευρολογικοί παράγοντες:

 περιοχή του Βroca  παραγωγή λόγου 

 περιοχή του Wernicke  κατανόηση λόγου

(Χρηστίδης 2005, 9-10∙ Κατή 2012, 356-357)



Περιοχή Broca

Περιοχή Wernicke



Βιολογικές προϋποθέσεις ομιλίας

 Ανατομικοί παράγοντες:

 Φωνητικές χορδές: πάλλονται μεταξύ τους και    
δημιουργούν ήχο

 Γλώσσα: κινείται

 Σιαγώνες: ανεβοκατεβαίνουν 

 Χείλη: ενώνονται και διαχωρίζονται

 Δόντια: δημιουργούν φραγμούς στον ήχο

 Ρινική κοιλότητα: αντηχεί τον ήχο

 Πνεύμονες

(Χρηστίδης 2005, 9· Κουρουπέτρογλου και Λιάλιου 2002,  19-20)



Κοινωνικοί παράγοντες

 Περιβάλλον: 

τα ερεθίσματα που δέχεται από τους γύρω του 

ένα παιδί:

ακούει  μιμείται



Κρίσιμη περίοδος

 Η κρίσιμη περίοδος είναι μια χρονική περίοδος κατά την 

οποία ο εγκέφαλος είναι βιολογικά προγραμματισμένος 

να δημιουργήσει ορισμένες συνδέσεις, οι οποίες θα 

δώσουν στο άτομο μια συγκεκριμένη ικανότητα. 

 Αν το άτομο δεν δεχτεί κατά την κρίσιμη περίοδο τα 

κατάλληλα ερεθίσματα, δεν θα αναπτυχθεί φυσιολογικά.

 (Ζαφρανά κ.ά.)
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 0-6 ετών: 

αν το παιδί δεν εκτεθεί σε 

ερεθίσματα πιθανόν να χάσει 

ικανότητα ομιλίας

 0-12 ετών: 

αν το παιδί δεν εκτεθεί σε 

ερεθίσματα πιθανόν θα χάσει 

σίγουρα την ικανότητα ομιλίας

Κρίσιμη περίοδος: ομιλία (0-6-12)



Τα παιδιά «Μόγλης»

 Ο Μόγλης γεννήθηκε με εγκέφαλο 

προγραμματισμένο να μιλήσει.

 Απομονωμένος στη ζούγκλα έχασε το 

τρένο της κρίσιμης περιόδου.

 Μιλά, μόνο επειδή πρόκειται για… 

παραμύθι.



Dina, το αγόρι - λύκος της Ινδίας

 Μεγάλωσε ως τα 6 του με 

λύκους.

 Βρέθηκε το 1867 από 

κυνηγούς και νοσηλεύτηκε 

σε άσυλο.

 Απέβαλε με κόπο τις 

συνήθειες να τρώει ωμό 

κρέας και να κοιμάται κάτω.

 Δεν κατάφερε ποτέ του να 

μάθει έστω μια λέξη!

http://www.history.com/news/history-lists/6-famous-wild-children-from-history



Συνήθως όμως όλα πάνε καλά…



Ηλικία (1-3 χρ.) Ικανότητες  (Κατή 2012, 350∙ Κουρουπέτρογλου και Λιάλιου 2002, 

22∙ Αμπατζόγλου, 348-362)

0 – 2 μηνών • Αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας και επικοινωνεί με κλάμα ή 

άλλους ήχους, που μοιάζουν με συλλαβές 

• Είναι ικανό να μιμηθεί τους ήχους όλων των γλωσσών.

• Μπορεί να πει μόνο φωνήεντα. 

• Διακρίνει τις φωνές (άγρια, ήρεμη, παιχνιδιάρικη) και αντιδρά 

διαφορετικά.

4 – 6 μηνών • Αρθρώνει τα πρώτα σύμφωνα.

• Επαναλαμβάνει τις ίδιες συλλαβές συνεχώς (μπα μπα μπα…)

6 – 10 μηνών • Χάνει την ικανότητα να μιμείται τους ήχους όλων των γλωσσών 

και επικεντρώνεται σε αυτή που ακούει.

• Επαναλαμβάνει σύμφωνα και φωνήεντα και λέει συνεχόμενες 

συλλαβές που θυμίζουν «κανονικό» λόγο.

10 – 12 μηνών • Προσπαθεί να πει λέξεις.

12 – 18 μηνών • Λέει την πρώτη του λέξη

• Λεξιλόγιο μέχρι 50 λέξεις (ουσιαστικά και επίθετα)

• Προτάσεις με μια μόνο λέξη: «μάμα»

8 – 24 μηνών • Συνδυάζει δύο λέξεις σε προτάσεις

• Λεξιλόγιο μέχρι 500 λέξεις. Επικοινωνεί ικανοποιητικά.

24 – 36 μηνών • Φτιάχνει μεγαλύτερες προτάσεις. Μπορεί να μαθαίνει μέχρι 10 

νέες λέξεις κάθε μέρα.



Γενικά συμπεράσματα

 Η ομιλία είναι μια έμφυτη ικανότητα του 

ανθρώπου.

 Για να αναπτυχθεί, είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ερεθισμάτων από το περιβάλλον.

 Η απουσία ερεθισμάτων από το περιβάλλον 

ακυρώνει την έμφυτη ικανότητα.

 Άρα, η γλωσσική καλλιέργεια έχει τεράστια 

σημασία για την εξέλιξη του ατόμου και δεν 

πρέπει να παραμελείται. 



Μια και κάποτε θα γίνουμε όλοι γονείς…

 Κάνουμε διάλογο με το παιδί

 Του δίνουμε χρόνο να απαντήσει.

 Μιλούμε καθαρά και με ακρίβεια.

 Του μαθαίνουμε νέα πράγματα και άρα νέες 
λέξεις.

 Απαντούμε στις απορίες του.

 Του διαβάζουμε βιβλία.

 Του ζητούμε να ονομάσει διάφορα πράγματα.

 Δεν το υποτιμούμε για τα λάθη του ή για την 
άποψή του.
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Ευχαριστούμε για την προσοχή              

που επιδείξατε

Σταύρια Γεωργίου
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ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ

Όταν οι λέξεις πονάνε...

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ



















Ποια σχέση έχουν ο πομπός και ο δέκτης;

Παιδί: Πήρα 10 στα Μαθηματικά.

Μάμα: Είσαι άχρηστος!

Συμμαθητής 1: Καλημέρα!

Συμμαθητής 2: Καλημέρα, ρε άχρηστε!

Πότε η λέξη «άχρηστος»                                       
είναι πραγματικά προσβλητική;



Έχει ο πομπός κακή πρόθεση;

«Θα σε πκιάσω τζιαι θα σε φακκώ.»

Πότε η πιο πάνω φράση είναι λεκτική βία;

• Όταν τη λέμε σε έναν φίλο μας, που νομίζει ότι θα 
αποτύχει και θέλουμε να του δώσουμε κουράγιο 
διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα τα καταφέρει;

• Όταν τη λέμε σε κάποιον με τον οποίο διαφωνούμε;





Γενικά η λεκτική βία 

• δεν βρίσκεται στις λέξεις

αλλά 

• στον τρόπο που μια κοινωνία καταλαβαίνει τις λέξεις

• στον σκοπό του πομπού 

• στη σχέση που έχει ο πομπός με τον δέκτη









Πορίσματα ερευνών

• οι ψυχολογικές και ψυχιατρικές συνέπειες της λεκτικής 
βίας είναι συχνά σοβαρότερες από αυτές της σωματικής 
βίας (Teicher et al. 2006: 997)

• η λεκτική βία αυξάνεται ως «ελαφρύτερη» στις 
αναπτυγμένες χώρες, γιατί η σωματική βία κατά των 
παιδιών θεωρείται απαράδεκτη (Nay 1987)

• η λεκτική βία είναι συχνότερη στην υψηλότερη και μεσαία 
κοινωνική τάξη, γιατί οι χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις 
προτιμούν περισσότερο τη σωματική τιμωρία (Jay 2009: 
87)

• η λεκτική βία είναι το ίδιο σοβαρή με τις υπόλοιπες 
μορφές βίας: σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική (Jay 
2009: 86)
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