
 

 

Π3.1.1. 
Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε 

 

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ 

ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

 
Μειέηε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ 

εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δημιοςπγία εκπαιδεςηικών 

ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια 

εκπαίδεςζη» MIS 296579 - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο 1-

2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό 

Σακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο. 

 

 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Θεζζαινλίθε 2011 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιώζζαο Αγγιίαο Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 2 από 93 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξσηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΤΠΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη 

Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηόηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη εζληθνύο 

πόξνπο. Ζ αλσηέξσ πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε».   

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ 

πληνληζηήο Οκάδαο Γιώζζαο: Γεκήηξεο Κνπηζνγηάλλεο 

Οκάδα εξγαζίαο γιώζζαο: 

ηαπξνύια Αλησλνπνύινπ 

Κσλζηαληίλνο Κνπηζαλδξέαο 

Βαζηιηθή Μπαηζίδνπ 

Μαξία Παπιίδνπ 

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ  
http://www.greeklanguage.gr  
Καπαμαούνα 1 – Πλατεία Σκπα Τ.Κ. 55 132 Καλαμαπιά, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 459101 , Φαξ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr 

http://www.greeklanguage.gr/
mailto:centre@komvos.edu.gr


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιώζζαο Αγγιίαο Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 3 από 93 
 

 

Πεξηερόκελα 

Πεξίιεςε ................................................................................................................. 4 

1. Δηζαγσγή ............................................................................................................. 6 

2. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ........................................................................................ 9 

3. Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ...................................................... 18 
3.1. Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα: Ζ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο ................ 18 
3.2 Ζ γιώζζα θαη νη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα: Ο θεληξηθόο ξόινο ησλ θεηκελνθεληξηθώλ 

αληηιήςεσλ .......................................................................................................................... 24 
3.3.Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνθνξηθνύ ιόγνπ: ε εκθάληζε ησλ νιηζηηθώλ ιόγσλ ...... 31 
3.4. ηνηρεία νιηζηηθώλ ιόγσλ: ε γξαθή σο δηαδηθαζία .............................................. 34 
3.5.  εκείσζε θαη γλώζεηο γηα ηελ πνιπηξνπηθόηεηα: επηξξνή από ην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκώλ ............................................................................................................. 39 
3.6 Απνζπαζκαηηθή εκθάληζε ηνπ θξηηηθνύ ιόγνπ ...................................................... 44 
3.7. Οη πξνζεγγίζεηο απέλαληη ζηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο  θαη ε εκθάληζε ηνπ 

δεκηνπξγηθνύ ιόγνπ ............................................................................................................. 45 
3.8. Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν θαη αμίεο πνπ πξνβάιινληαη ............................................. 52 

4. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηόηεηεο ησλ καζεηώλ ......................................... 54 
4.1.Οη ηαπηόηεηεο πνπ θέξλνπλ νη καζεηέο: έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθόηεηα ................. 54 
4.2. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο: ε έκθαζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ....................... 56 
4.3. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη δεμηόηεηεο λένπ γξακκαηηζκνύ .................................... 58 
4.4. Δπέθηαζε ηνπ ζρνιηθνύ ρξόλνπ θαη ρώξνπ ........................................................... 61 
4.5. Παξαδείγκαηα δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ ............................ 64 
4.6 πκπεξάζκαηα ........................................................................................................ 71 

5. Αμηνιόγεζε ........................................................................................................ 73 
5.1. πλερήο ελδνζρνιηθή αμηνιόγεζε: ην πξόγξακκα «Assessing pupil’s Progress» 73 
5.2. Οη εζληθέο εμεηάζεηο ζην Key Stage 2 ................................................................... 77 
5.3. πκπεξάζκαηα ....................................................................................................... 81 

6. πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα ............................................................................ 82 
6.1. Ο ραξαθηήξαο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ............................................................ 82 
6.2. Γηαπηζηώζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ .............................................. 85 

πλνπηηθόο πίλαθαο ζπκπεξαζκάησλ .................................................................... 88 

Βηβιηνγξαθία ......................................................................................................... 93 

Γηθηπνγξαθία ......................................................................................................... 93 
 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιώζζαο Αγγιίαο Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 4 από 93 
 

 

 

Πεξίιεςε 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηέιεζε ην γισζζηθό κάζεκα ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Αγγιίαο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Γηα ηε 

δηεξεύλεζε απηνύ ηνπ δεηήκαηνο κειεηήζεθε πιηθό από ην επίζεκν πξόγξακκα 

ζπνπδώλ γηα ην γισζζηθό κάζεκα ζε ζπλδπαζκό κε επηπιένλ πιηθό πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Σν πιηθό απηό πξνζεγγίζηεθε από ηε ζεσξεηηθή ζθνπηά ηεο 

θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leeuwen, 2005) θαη ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λόγνπ 

(Gee, 2005·Fairclough 2005) θαη θηλήζεθε ζηνλ άμνλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο θαζώο θαη ζηνλ άμνλα ηεο πξαγκάησζεο ηνπ καζήκαηνο.  

Ζ κειέηε αξρηθά επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάδεημε ησλ γισζζνδηδαθηηθώλ 

αληηιήςεσλ πνπ δηαηξέρνπλ ην γισζζηθό κάζεκα. Μέζα από ηελ αλάιπζε, πξνέθπςε 

πσο ν θπξίαξρνο γισζζνδηδαθηηθόο ιόγνο πνπ θαζνξίδεη ην ραξαθηήξα ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ν θεηκελνθεληξηθόο, κε νξηζκέλεο επηξξνέο από ηνπο νιηζηηθνύο 

ιόγνπο. Δπηπιένλ, αλαδείρζεθαλ θαη ζηνηρεία πνπ πεγάδνπλ από ην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκώλ θαζώο κειεηάηαη ε ζρέζε ηεο γιώζζαο κε ηνπο άιινπο 

ζεκεησηηθνύο πόξνπο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο. Οη λέεο ηερλνινγίεο θάλεθε 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη είηε σο παηδαγσγηθό κέζν είηε σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνύ. Αθνινπζώληαο κηα εξγαιεηαθή ινγηθή, νη ππνινγηζηέο δηεπθνιύλνπλ 

ηελ εθκάζεζε ηνπ θιαζηθνύ γξακκαηηζκνύ κέζα από ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ 

πξνζθέξνπλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, κέζν πξνβνιήο). Από ηελ 

άιιε, ν ππνινγηζηήο σο έλα λέν κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ απαηηεί λέεο 

δεμηόηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο νη νπνίεο αλαπηύζζνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

ηε ζπλέρεηα, ε κειέηε επηθεληξώζεθε ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο όπσο απηέο 

κπνξνύλ λα αλαζπληεζνύλ κέζα από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ αιιά θαη κέζα από 

δηάθνξεο άιιεο πεγέο πνπ δίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο (π.ρ. δηδαθηηθά ζελάξηα). 

Αλαδείρζεθε ν ηδηαίηεξα ελεξγόο ξόινο ηνπ καζεηή θαζώο απηόο ζπκκεηέρεη ζε 
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νκάδεο, εξεπλά θαη αλαθαιύπηεη ηε κάζεζε. Από ηελ άιιε, αλαδείρζεθε ν 

θαζνδεγεηηθόο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο εκθαλίδνληαη σο ιηγόηεξν θπξίαξρνη 

ζηηο δηδαζθαιίεο. ε απηό ην πιαίζην, νη λέεο ηερλνινγίεο, θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν, 

ρξεζηκνπνηνύληαη ώζηε λα επεθηαζεί ν ζρνιηθόο ρώξνο θαη ρξόλνο πξνο ηελ 

εμσζρνιηθή θνηλσλία αιιά θαη πξνο ην ρξόλν ζην ζπίηη. Δπηπιένλ, νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο θνξέο γηα λα αιιάμνπλ ηειείσο ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηώλεηαη ην ζρνιηθό κάζεκα, σο ην λέν κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνύ.  

Μέζα από ηε κειέηε επηπιένλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ην γισζζηθό κάζεκα 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπσο είλαη ε αμηνιόγεζε, δεκηνπξγείηαη κηα 

ζπλνιηθόηεξε εηθόλα. Οη ηδηαηηεξόηεηεο πνπ δηαθξίλνπλ ην αγγιηθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα, όπσο ε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο κέζα από ηηο πνιιέο πεγέο 

πνπ παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ε έιιεηςε θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηηο 

γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ, 

ζπληεινύλ ζηνλ λεσηεξηθό θαη ηδηαίηεξα αλνηρηό ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ.  
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1. Δηζαγσγή 

 

Ζ Αγγιία έρεη απνηειέζεη πνιιέο θνξέο αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ γηα ηηο επηινγέο ηεο 

ζηε δηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο ζπζηήκαηνο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αγγιηθήο εθπαίδεπζεο, όπσο ν ηδηαίηεξα απνθεληξσκέλνο ραξαθηήξαο, ε έκθαζε 

ζηηο ζπρλέο εμεηάζεηο θαη ε ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δίλνπλ ζηελ Αγγιία κηα 

κόληκε ζέζε ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνύλ δεηήκαηα δηνίθεζεο, αμηνιόγεζεο θαη 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Δπηπιένλ, ε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζηα 

ζρνιεία έρεη αθνινπζήζεη κηα δηθή ηεο ηδηόηππε ηζηνξία, άιινηε πεξηζζόηεξν 

πξσηνπνξηαθή θαη άιινηε πεξηζζόηεξν παξαδνζηαθή, παξνπζηάδνληαο ζήκεξα 

επηξξνέο από πνηθίιεο γισζζνδηδαθηηθέο παξαδόζεηο. Μηα κειέηε ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην γισζζηθό κάζεκα, δελ ζα κπνξνύζε λα αγλνήζεη 

ηελ Αγγιία θαζώο έρεη παίμεη κεγάιν ξόιν ζηε δηακόξθσζε ελόο παγθόζκηνπ 

παξαδείγκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Ο ραξαθηήξαο ηνπ αγγιηθνύ ζρνιείνπ έρεη ππνζηεί αξθεηέο αιιαγέο ηα 

ηειεπηαία 30 ρξόληα (Gillard, 2011· Kress, 2005). Πξηλ ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε 

κεηαξξύζκηζε ηεο Thatcher ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ηα αγγιηθά ζρνιεία ήηαλ 

ηδηαίηεξα απνθεληξσκέλα θαη ιεηηνπξγνύζαλ απηόλνκα, αθνινπζώληαο ηηο 

αληηιήςεηο ηεο νιηζηηθήο παηδαγσγηθήο. Σν θάζε ζρνιείν δηακόξθσλε εμνινθιήξνπ 

ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ ρσξίο λα ππάξρνπλ θεληξηθέο νδεγίεο από θάπνηνλ 

επίζεκν θνξέα γηα ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ. Ζ κεηαξξύζκηζε ηνπ 1988 

εηζάγεη γηα πξώηε θνξά ην ππνρξεσηηθό Δζληθό Πξόγξακκα πνπδώλ (National 

Curriculum) ζην νπνίν δίλνληαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα ππνρξεσηηθά 

καζήκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην γισζζηθό.  

ύκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο, ε θπξηαξρία ησλ νιηζηηθώλ κνληέισλ 

ζηε δηδαζθαιία θαη ε έιιεηςε θεληξηθνύ ειέγρνπ ήηαλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

απνηπρία ησλ καζεηώλ ζηηο εμεηάζεηο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο. 

Γη’ απηόλ ην ιόγν, κε ηελ ίδηα κεηαξξύζκηζε, εηζήρζεζαλ νη ζπρλέο αμηνινγήζεηο ησλ 
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καζεηώλ ζε εζληθό επίπεδν, παξάγνληαο πνπ επεξέαζε θαη επεξεάδεη σο θαη ζήκεξα 

ην κάζεκα ζηα αγγιηθά ζρνιεία. Οη αμηνινγήζεηο απηέο είραλ σο ζθνπό λα 

δηακνξθώζνπλ κηα εηθόλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θάζε ζρνιείνπ, γεγνλόο πνπ 

επεξέαδε ηε ρξεκαηνδόηεζε από ην θξάηνο αιιά θαη ηηο επηινγέο ησλ γνλέσλ, κηαο 

θαη ήηαλ ειεύζεξνη λα επηιέμνπλ όπνην ζρνιείν ζέινπλ. Οπζηαζηηθά, απηή ε 

κεηαξξύζκηζε ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ελόο «αγώλα δξόκνπ» κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ 

ηα νπνία αληαγσλίδνληαη ώζηε λα πξνζειθύζνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο πνιιέο θνξέο ήηαλ ε πηνζέηεζε αθόκα 

θαη ησλ πην πξσηνπνξηαθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο ώζηε λα πεηύρνπλ ηα θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα ζηηο  εμεηάζεηο.  

ην ίδην πιαίζην άξρηζαλ λα εληάζζνληαη ζηελ Αγγιία θαη  νη λέεο ηερλνινγίεο. 

Ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ ’80, πνιιά ζρνιεία ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γιώζζαο έλαλ εηδηθό ππνινγηζηή θαηαζθεπαζκέλν από ην BBC γηα λα δηδάζθεη 

θαιύηεξα ηε γιώζζα. ηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ηα ζρνιεία άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ γηα λα πξνζειθύζνπλ καζεηέο αιιά θαη γηα λα θάλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ηνπο.  

ήκεξα ε θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη ζε θάπνην βαζκό. Με ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ 

2008, ε θεληξηθή αμηνιόγεζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ ελδνζρνιηθή, απειεπζεξώλνληαο 

ηνλ επαγγεικαηηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν ππνρξεσηηθό National Curriculum 

απνηειεί πεξηζζόηεξν έλα πιάλν γηα ην ηη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα ζρνιεία θαη 

όρη έλα απζηεξό πιαίζην από ην νπνίν δελ κπνξνύλ λα μεθύγνπλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ε έληαμή ηνπο ζηα καζήκαηα απνηεινύλ κόληκν ζηόρν ησλ θπβεξλήζεσλ θαη γη’ 

απηόλ ην ιόγν έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθνί νξγαληζκνί, όπσο ην BECTA (British 

Educational Communications and Technology Agency), νη νπνίνη πξνσζνύλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε. Μεηά ηελ πξόζθαηε 

αιιαγή θπβέξλεζεο ηνλ Μάην ηνπ 2010, νη πξνζέζεηο δείρλνπλ πσο ε Αγγιία ζα 

πξνρσξήζεη ζε κηα αθόκε εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε θαη αλαζεώξεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. Γείρλνπλ όκσο θαη κηα κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απέλαληη 
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ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηα ζρνιεία, θαζώο απνθαζίδεηαη ην θιείζηκν ηνπ BECTA γηα 

νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Σν κέιινλ ζα δείμεη πνηα πνξεία ζα αθνινπζήζεη ηειηθά ε 

Αγγιία ζηε δηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο ζπζηήκαηνο.  

Ζ παξνύζα κειέηε έρεη σο ζθνπό λα απνηππώζεη ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ζηα 

αγγιηθά ζρνιεία. πγθεθξηκέλα, ζα αζρνιεζεί κε ηε κειέηε ησλ γισζζηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ (ζην εμήο Π..) πνπ αθνξνύλ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Ζ κειέηε απηή ζα εζηηάζεη, αξρηθά, ζην πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο θαη 

ζηηο επηξξνέο από ηηο δηάθνξεο γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη. 

Υξεζηκνπνηώληαο ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο, ζα 

αλαδεηρζνύλ νη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα πνπ κεηαθέξνληαη ζηνπο καζεηέο θαζώο θαη νη 

αληηιήςεηο γηα ηε γιώζζα πνπ ελππάξρνπλ κέζα ζην Π.. Παξάιιεια, ζα 

δηεξεπλεζεί ν ηξόπνο θαη ην εύξνο εηζαγσγήο ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίεο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο (ζην εμήο ΣΠΔ) ζην γισζζηθό κάζεκα όπσο αλαδεηθλύνληαη κέζα 

από δηάθνξα παξαδείγκαηα πνπ ζα δνζνύλ. ηε ζπλέρεηα, ζα κειεηεζνύλ νη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαηά ηελ πξαγκάησζε ηνπ γισζζηθνύ 

καζήκαηνο, όπσο απηέο κπνξνύλ λα αλαζπληεζνύλ κέζα από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

αιιά θαη όπσο παξαηίζεληαη ζε άιιεο πεγέο. H αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί ζην ξόιν 

ησλ θνηλσληθώλ πξσηαγσληζηώλ, ζύκθσλα κε ην κεζνδνινγηθό πιαίζην ηνπ V. 

Leeuwen (2005), αλαδεηώληαο ηηο ηαπηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

αιιά θαη ηνλ ξόιν ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαηά ηελ πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Σέινο, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο θαζώο θαη ζηε ζρέζε πνπ έρεη 

κε ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο.  
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2. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ε απηό ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ νξηζκέλα γεληθόηεξα ζηνηρεία γηα ην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Αγγιίαο πνπ αθνξνύλ ηε ρξνληθή νξγάλσζε θαζώο θαη ην 

πεξηερόκελν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα εηζαγσγή ζην 

γισζζηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ κε κηα πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ δόκεζεο ηνπ. Σέινο, ζα 

παξνπζηαζηεί πεξηιεπηηθά ην ζπλνδεπηηθό πιηθό πνπ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα κειέηε.  

 

Σν National Curriculum 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Αγγιία θαζνξίδεηαη από ην Σκήκα Παηδείαο (Department of 

Education
1
) θαη από ην Σκήκα γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Καηλνηνκία θαη ηηο 

Γεμηόηεηεο (Department for Business, Innovation and Skills
2
). Σν Σκήκα Παηδείαο, 

πξηλ από ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ηνλ Μάην ηνπ 2010, νλνκαδόηαλ «Σκήκα γηα ηα 

παηδηά, ηα ζρνιεία θαη ηηο νηθνγέλεηεο»  (Department for Children, Schools and 

Families-DCSF) θαη νξηζκέλα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα 

αλαθέξνληαη ζε απηό ην Σκήκα.  

Όια ηα ζρνιεία είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζνύλ ην National Curriculum
3
. 

ύκθσλα κε απηό, ε εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα παηδηά ειηθίαο 5-16 εηώλ 

κε ηελ επηινγή ηεο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδώλ γηα δύν επηπιένλ ρξόληα ζηελ κε 

ππνρξεσηηθή αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα. Με ηε λεόηεξε ξύζκηζε ηνπ 2008 (Education 

and Skills Act 2008), ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απμάλεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 18 

εηώλ, κηα αιιαγή πνπ ζα ηζρύζεη ζπλνιηθά από ην 2015.  

                                                      
1
 http://www.education.gov.uk/ [23.02.2011] 

2
 http://www.bis.gov.uk/ [23.02.2011] 

3
 εκεηώλεηαη όηη ην National Curriculum δελ αληηπξνζσπεύεη ηηο αληηιήςεηο ηεο παξνύζαο 

θπβέξλεζεο ηεο Αγγιίαο αιιά ηεο απεξρόκελεο ηνλ Μάην ηνπ 2010. Έρεη αξρίζεη ε δηαδηθαζία 

αλαζεώξεζεο ηνπ National Curriculum, ρσξίο όκσο λα ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ή 

γηα ην είδνο ησλ αιιαγώλ πνπ ζα ππάξμνπλ. Παξόι’ απηά, ην πιηθό πνπ κειεηήζεθε θαη, ζπλεπώο, ε 

παξνύζα κειέηε πεξηγξάθνπλ ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία ηεο Αγγιίαο. 

http://www.education.gov.uk/
http://www.bis.gov.uk/
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Σν National Curriculum γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θνίηεζε νξγαλώλεηαη ζε 

ηέζζεξα ρξνληθά ηκήκαηα ηα νπνία νλνκάδνληαη «Βαζηθά ηάδηα» (Key Stages).  

- Βαζηθό ηάδην 1: 1
ν
–2

ν
 έηνο (2 ηάμεηο) 

- Βαζηθό ηάδην 2: 3
ν
-6

ν
 έηνο (4 ηάμεηο) 

- Βαζηθό ηάδην 3: 7
ν
-9

ν 
έηνο (3 ηάμεηο) 

- Βαζηθό ηάδην 4: 10
ν
-11

ν 
έηνο (2 ηάμεηο) 

Οπζηαζηηθά ην Βαζηθό ηάδην 1 θαη ην Βαζηθό ηάδην 2 (από ην 1
ν
 σο ην 6

ν
 

ζρνιηθό έηνο) απνηεινύλ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζα απνηειέζνπλ ην 

αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.  

Σν National Curriculum γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε εθδόζεθε ην 1999 

από ην «Qualifications and Curriculum Authority
4
», ηνλ εηδηθό θνξέα ζρεδηαζκνύ 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. Σν National Curriculum πεξηγξάθεη ηνπο ζηόρνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηηο γεληθόηεξεο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο, ην πεξηερόκελν ηνπ θάζε 

καζήκαηνο θαη ηηο νδεγίεο γηα ηελ αμηνιόγεζε. Γελ εληνπίδεηαη ζε έλα εληαίν θείκελν 

αιιά παξαηίζεηαη ζε κνξθή ηζηνζειίδαο ζηνλ δεζκό 

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/index.aspx. πγθεθξηκέλα, έρεη ηελ 

παξαθάησ δνκή:  

ηόρνη, αμίεο θαη ζθνπνί 

- Γεληθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο 

 - Δλζσκάησζε όισλ ησλ καζεηώλ 

 - Υξήζε ησλ ΣΠΔ 

 - Υξήζε ηεο γιώζζαο 

 - Τγεία θαη αζθάιεηα 

 - Πλεπκαηηθή, εζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε 

 - Απαηηήζεηο καζεκάησλ 

- Γηδαθηηθά Αληηθείκελα 

 - Key Stage 3    Πξόγξακκα πνπδώλ 

                                                      
4
 Ο θνξέαο απηόο πιένλ νλνκάδεηαη Qualifications and Curriculum Development Agency θαη 

βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.qcda.gov.uk/ [23.02.2011] 

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/index.aspx
http://www.qcda.gov.uk/
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 - Key Stage 4    Πεξηγξαθή Δπηπέδσλ 

    Λεηηνπξγηθέο δεμηόηεηεο 

    Αμηνιόγεζε 

- Γεμηόηεηεο 

 - Λεηηνπξγηθέο Γεμηόηεηεο 

 - Πξνζσπηθέο δεμηόηεηεο, δεμηόηεηεο κάζεζεο θαη δεμηόηεηεο ζθέςεο 

- Αμηνιόγεζε 

 

Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα γηα ην Key Stage 1 θαη Key Stage 2 είλαη ηα εμήο: 

ηέρλε θαη ζρεδηαζκόο, ζρεδηαζκόο θαη ηερλνινγία, αγγιηθά, γεσγξαθία, ηζηνξία, 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, καζεκαηηθά, κνπζηθή, θπζηθή 

αγσγή θαη θπζηθή. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαη ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε.  

Γηα όια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα παξέρεηαη έλα νξηζκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ 

(Programme of Study) ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζα 

πξέπεη λα αλαπηύμνπλ νη καζεηέο ζε θάζε ζηάδην. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο 

Αγγιίαο δελ παξάγνληαη δηδαθηηθά εγρεηξίδηα από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή θάπνηνλ 

άιινλ θξαηηθό θνξέα. Αληίζεηα, ηα βηβιία παξάγνληαη από εκπνξηθνύο εθδνηηθνύο 

νίθνπο, ρσξίο όκσο λα εγθξίλνληαη θεληξηθά από ην Τπνπξγείν. Σα βηβιία απηά δελ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο θαζώο δελ εληάζζνληαη ζηηο πεγέο 

πνπ παξέρνληαη θεληξηθά από ην ππνπξγείν θαη δελ ππήξρε πξόζβαζε ζε απηά. 

Παξόηη δελ ππάξρεη θάπνηα ιίζηα κε πξνηεηλόκελα βηβιία, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία δηάθνξα είδε θεηκέλσλ όπσο ινγνηερληθά 

θείκελα (π.ρ. παξαδνζηαθέο θαη ζύγρξνλεο ηζηνξίεο, ηζηνξίεο από άιινπο ιανύο, 

ζεαηξηθά έξγα, πνηήκαηα) θαη κε ινγνηερληθά θείκελα. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ηελ 

επρέξεηα λα επηιέμεη είηε θάπνην δηδαθηηθό εγρεηξίδην ηνπ εκπνξίνπ είηε λα 

δηακνξθώζεη κόλνο ηνπ ην πιηθό, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ.  

ύκθσλα κε ην «Education Act 1996» (Gillard, 2011), ν ρξόλνο πνπ πξέπεη λα 

αθηεξώλεηαη ζε θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν απαγνξεύεηαη λα νξίδεηαη από ην 

National Curriculum. Αληίζεηα, ην θάζε ζρνιείν δηακνξθώλεη όπσο ζέιεη ην ρξνληθό 
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ηνπ πξόγξακκα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηώλ. Ζ κόλε θαζνδήγεζε πνπ 

δίλεηαη αθνξά ηνλ ειάρηζην εβδνκαδηαίν ρξόλν πνπ ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζπλνιηθά 

γηα ηα καζήκαηα, ν νπνίνο είλαη 21 ώξεο ηελ εβδνκάδα γηα ην Key Stage 1 θαη 23.5 

ώξεο ηελ εβδνκάδα γηα ην Key Stage 2. Σα πεξηζζόηεξα ζρνιεία απαζρνινύλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο γηα πνιύ πεξηζζόηεξεο ώξεο απ’ όηη είλαη ην ειάρηζην απαηηνύκελν.  

Όπσο θάλεθε από ηελ πεξηγξαθή ηνπ National Curriculum, ην γισζζηθό 

κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθό δηδαθηηθό αληηθείκελν θαη ζηα δύν Key Stage. Όκσο, ε 

αλάπηπμε ησλ γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ απνηειεί θαη δηαζεκαηηθό ζηόρν, ζηνηρείν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην «γεληθόηεξεο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο». Αληίζηνηρα, νη 

λέεο ηερλνινγίεο εληάζζνληαη σο απηόλνκν δηδαθηηθό αληηθείκελν αιιά παξάιιεια 

απνηεινύλ θαη έλαλ δηαζεκαηηθό ζηόρν ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη θαη απηόο ζηηο 

«γεληθόηεξεο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο». 

 

 

 

Πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθώλ 

Σν Πξόγξακκα πνπδώλ (Programme of Study)
5
 γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθώλ 

πεξηγξάθεη ην πεξηερόκελν, ηε γλώζε θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

εθπιεξσζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν Key Stage. Πξόθεηηαη γηα έλα πνηθηιόκνξθν 

Π.. θαζώο πεξηιακβάλεη θαη ην αληηθείκελν ηεο ινγνηερλίαο αιιά θαη ην αληηθείκελν 

ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, ηα νπνία ζα κειεηεζνύλ καδί ζε μερσξηζηό θεθάιαην. Σν Π.. 

ζεσξείηαη σο αξθεηά αλνηρηό ζε ραξαθηήξα θαζώο δνκείηαη κε βάζε ηα Key Stage 

θαη όρη αλά ζρνιηθό έηνο θαη ην πεξηερόκελό ηνπ δελ έρεη ηδηαίηεξε έθηαζε. 

πγθεθξηκέλα, ην πεξηερόκελν ηνπ Key Stage 1 δίλεηαη κέζα ζε κόιηο πέληε ζειίδεο 

ελώ ηνπ Key Stage 2 κέζα ζε νρηώ ζειίδεο. Δπηπιένλ, παξόηη έρεη πεξάζεη πάλσ από 

κηα δεθαεηία από ηελ έθδνζή ηνπ ην 1999, επηιέρζεθε ε κειέηε ηνπ θαζώο δίλεη κηα 

                                                      
5
 Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αξκόδηνπ νξγαληζκνύ αλάπηπμεο 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ζηελ Αγγιία, «Qualifications and Curriculum Development Agency» 

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/subjects/english/index.aspx [23.2.2011] θαη είλαη 

δηαζέζηκν θαη ζε κνξθή pdf. 
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ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην γισζζηθό κάζεκα. Ζ 

έκθαζε απηή γίλεηαη εκθαλήο από ηελ παξνπζία «Δπθαηξηώλ ρξήζεο ΣΠΔ», όπσο 

αλαθέξνληαη, κέζα ζην ίδην ην Π.., γεγνλόο αξθεηά πξσηνπνξηαθό γηα ηελ επνρή 

πνπ γξάθεθε.  

Ζ δόκεζή ηνπ Π.. θηλείηαη γύξσ από ηηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη 

δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα: Οκηιία, Αθξόαζε, Αλάγλσζε, Γξαθή. Γηα θάζε 

επίπεδν δεμηνηήησλ δίλεηαη ην πεξηερόκελν πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί («Knowledge, 

skills and understanding») θαζώο θαη νη δηάθνξεο πεξηζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα δηδαρζεί απηό ην πεξηερόκελν («Breadth of study»).  

Σν θείκελν πνπ πεξηέρεη ην Πξόγξακκα πνπδώλ, εθηόο από ην πεξηερόκελν ηνπ 

γισζζηθνύ καζήκαηνο γηα θάζε Key Stage, πεξηέρεη θαη θάπνηεο άιιεο βαζηθέο αξρέο 

νη νπνίεο βξίζθνληαη θαη ζην National Curriculum θαη, επνκέλσο, αθνξνύλ όια ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα. πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα ην θεθάιαην «Γεληθέο απαηηήζεηο 

δηδαζθαιίαο» κε όια ηνπ ηα ππνθεθάιαηα (βι. πίλαθα 1). ηελ αλάιπζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία θαη από απηά ηα ππνθεθάιαηα.  

 

Οη πεγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην National Strategies 

Δθηόο από ην Π.. πνπ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέζσ ηνπ νξγαληζκνύ 

«Qualifications and Curriculum Development Agency» (QCDA), ζην δηαδίθηπν 

εληνπίδνληαη θαη άιιεο πεγέο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ζθνπό λα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθώλ 

ηνπο πξαθηηθώλ. ηελ ηζηνζειίδα ησλ Δζληθώλ ηξαηεγηθώλ
6
 πνπ επίζεο αλήθεη ζην 

Σκήκα Παηδείαο, παξέρνληαη δηάθνξεο πεγέο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. πγθεθξηκέλα, γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθώλ
7
 ζηελ πξσηνβάζκηα, έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν πνπ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη ην Πιαίζην γηα ηα Αγγιηθά 

(Framework for English) ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνπο ηόρνπο Μάζεζεο (Learning 

                                                      
6
 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/ [23.2.2011] 

7
 Σν γισζζηθό κάζεκα ζηελ ηζηνζειίδα National Strategies δελ αλαθέξεηαη σο «English», όπσο ζην 

Πξόγξακκα πνπδώλ θαη ζην National Curriculum, αιιά σο «Literacy». Υξεζηκνπνηώληαο απηόλ ηνλ 

όξν θαίλεηαη πσο δηεπξύλεηαη ν νξηζκόο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ώζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη 

δηάθνξα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην γξακκαηηζκό θαη όρη κόλν ηε γιώζζα.  

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/
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Objectives). Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ ζπγθεθξηκελνπνηεί ην Π.. 

νξγαλώλνληαο ην πεξηερόκελό ηνπ ζε δηδαθηηθά έηε κε έλαλ πην ιεπηνκεξή ηξόπν. Οη 

εηήζηνη ζηόρνη κάζεζεο ιεηηνπξγνύλ θπξίσο σο έλα πιάλν πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ζην ζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ ηνπ θαη δελ απνηεινύλ ππνρξεσηηθή 

θαζνδήγεζε. Μάιηζηα, δηεπθξηλίδεηαη πσο απηνί νη εηήζηνη ζηόρνη δελ είλαη 

πεξηνξηζηηθνί θαζώο ππάξρεη επειημία κεηαμύ ησλ ζρνιηθώλ εηώλ. Όπσο αλαθέξεηαη, 

θάπνηνη καζεηέο ίζσο ζα πξέπεη λα δνπιέςνπλ ζε ηόρνπο Μάζεζεο από 

πξνεγνύκελα έηε ή, αλ έρνπλ πεξηζζόηεξεο ηθαλόηεηεο, από επόκελα έηε. Απηή ε 

επειημία κεηαμύ ησλ ζρνιηθώλ εηώλ δίλεη έλα αθόκα ζηνηρείν αλνηρηόηεηαο ζην Π.. 

Οη ηόρνη Μάζεζεο εληνπίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/110237 [25.2.2011].  Γνκνύληαη 

νξηδόληηα κε άμνλα ηα δηδαθηηθά έηε θαη θάζεηα ζε δώδεθα «λήκαηα» (strands) κε 

επηκέξνπο ππνλήκαηα (substrands). Σα λήκαηα είλαη ηα εμήο:  

1. Οκηιία 

2. Αθξόαζε θαη απάληεζε                                             

3. Οκαδηθή ζπλνκηιία θαη δηεπίδξαζε 

4. Θέαηξν 

5. Αλαγλώξηζε ιέμεσλ: απνθσδηθνπνίεζε (αλάγλσζε)  

    θαη θσδηθνπνίεζε (νξζνγξαθία)          

6. Γνκή ιέμεσλ θαη νξζνγξαθία 

7. Καηαλόεζε θαη εξκελεία θεηκέλσλ 

8. Δκπινθή θαη απάληεζε (responding) ζε θείκελα 

9. Γεκηνπξγία θαη δηακόξθσζε θεηκέλσλ 

10. Γνκή θαη νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ 

11. Πξνηαζηαθή δνκή θαη ζηίμε 

12. Παξνπζίαζε 

Σα λήκαηα 1-4 αθνξνύλ δεμηόηεηεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ, είηε πξόθεηηαη γηα παξαγσγή 

είηε γηα θαηαλόεζε. Σν λήκα 5 αθνξά ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο 

θαη αλαθέξεηαη κόλν ζηα δύν πξώηα ζρνιηθά ρξόληα. Σα λήκαηα 6, 9, 10, 11, 12 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/110237
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αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ ηθαλόηεηα ηεο γξαθήο αιιά θαη ζε γλώζεηο γύξσ από ηε 

γιώζζα. Σέινο, ηα λήκαηα 7 θαη 8 αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλόηεηα ηεο αλάγλσζεο, κε 

ην λήκα 7 λα εζηηάδεη πεξηζζόηεξν ζηα ινγνηερληθά θείκελα. ηελ παξνύζα κειέηε 

ζα παξαηεζνύλ απνζπάζκαηα θαη από ηνπο ηόρνπο Μάζεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζα 

γίλεηαη αλαθνξά κε ηελ παξαπνκπή ζην δηδαθηηθό έηνο θαη ζην λήκα.   

Δθηόο από ηνπο ηόρνπο Μάζεζεο, παξέρνληαη θαη δηάθνξεο άιιεο πεγέο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο κέζα από ηελ ίδηα ηζηνζειίδα. Οη πεγέο απηέο αθνξνύλ δηάθνξεο 

πιεπξέο ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ, όπσο είλαη ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ, 

παξαδείγκαηα πξνηεηλόκελσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ. Μηα από απηέο ηηο πεγέο αθνξά ηνλ πξνηεηλόκελν εηήζην 

πξνγξακκαηηζκό ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ. Καζώο δελ νξίδνληαη από ην National 

Curriculum ζπγθεθξηκέλεο ώξεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αθηεξώλεη ν δάζθαινο ζην 

γισζζηθό κάζεκα, βξίζθεηαη ζηελ επρέξεηά ηνπ θάζε ζρνιείνπ λα δηακνξθώζεη ην 

πξόγξακκά ηνπ. Οη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζε απηή ηελ ηζηνζειίδα απνηεινύλ 

πξνηεηλόκελνπο ηξόπνπο νξγάλσζεο ηεο ύιεο ζε ζρνιηθέο εβδνκάδεο, ώζηε ν 

εθπαηδεπηηθόο λα αθηεξώζεη ηνλ θαηάιιειν ρξόλν ζε όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ 

καζήκαηνο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζην 4
ν
 έηνο πξνηείλεηαη ε εμήο νξγάλσζε ηνπ 

ρξόλνπ: 

 

Αθήγεζε,  

ζεαηξηθά 

έξγα θαη 

ζελάξηα  

 

(16-17 εβδ.) 

UNIT 1 

Ιζηνξίεο κέζα 

ζε ηζηνξηθά 

πιαίζηα  

(3 εβδ.) 

 

UNIT  2 

Ιζηνξίεο 

ηνπνζεηεκέλεο 

ζε θαληαζηηθνύο 

θόζκνπο 

(4 εβδ.) 

UNIT 3 

Ιζηνξίεο 

από άιινπο 

πνιηηηζκνύο  

(3 εβδ.) 

UNIT 4 

Ιζηνξίεο 

πνπ εγείξνπλ 

εξσηήκαηα θαη 

δηιήκκαηα  

(4 εβδ.) 

UNIT 5 

Θεαηξηθά 

έξγα  

(2-3 εβδ.) 

 

Με 

ινγνηερληθά 

θείκελα  

(13-15 εβδ.) 

UNIT 1 

Δμηζηόξεζε: 

εθεκεξίδεο/πεξηνδηθά 

(4 εβδ.) 

UNIT 2 

Πιεξνθνξηαθά 

θείκελα (3-4 εβδ.) 

 

UNIT 3 

Δπεμεγεκαηηθά 

θείκελα 

(2-3 εβδ.) 

UNIT 4 

Κείκελα κε 

ζθνπό ηελ 

πεηζώ   (4 
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εβδ.) 

Πνίεζε 

(4 εβδ.) 

UNIT 1 

Γεκηνπξγία 

εηθόλσλ(2 εβδ.)  

UNIT 2 

Γηεξεύλεζε κνξθήο (2 

εβδ.)  

 

ρεδόλ γηα θάζε θεθάιαην δίλνληαη βήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα αθνινπζήζεη ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ ν εθπαηδεπηηθόο, βήκαηα ηα νπνία ζπκίδνπλ ζελάξηα δηδαζθαιίαο. 

θνπόο απηώλ ησλ πεγώλ είλαη ε θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ θαζώο θαη ε 

κεηάδνζε παξαδεηγκάησλ δηδαζθαιίαο γηα ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Μάιηζηα, 

ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα εληνπίδνληαη θαη βίληεν από δηδαζθαιίεο ηα νπνία ζηνρεύνπλ 

ζηελ κεηάδνζε θαιώλ παξαδεηγκάησλ ώζηε λα πηνζεηνύληαη από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. εκεηώλεηαη πσο ε παξνύζα εξγαζία αμηνπνηεί θαη παξαζέηεη κέξνο 

ησλ δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ πνπ πξνηείλνληαη, κε εζηίαζε ζηα ζελάξηα πνπ 

εκπεξηέρνπλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.   

Οη λέεο ηερλνινγίεο εληάζζνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε σο απηόλνκν 

δηδαθηηθό αληηθείκελν. Οξηζκέλεο από ηηο δεμηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη εθεί 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη κε ζηόρνπο ηνπ γισζζηθνύ Π.., 

ζπζρεηηζκόο ν νπνίνο γίλεηαη ξεηά κέζα ζην ίδην ην Π.. ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Δπηπιένλ, όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο «γεληθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο» ηνπ National 

Curriculum, ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε όια ηα καζήκαηα είλαη 

ζηξαηεγηθή πνπ δηαπεξλά όιν ην ζρνιείν. Ζ ζηξαηεγηθή απηή θαίλεηαη πσο είλαη 

ηδηαίηεξα εληζρπκέλε γηα ην γισζζηθό κάζεκα κέζα από ηηο δηάθνξεο πεγέο πνπ 

παξέρνληαη. Πξώηνλ, όπσο πξναλαθέξζεθε, κέζα ζην ίδην ην γισζζηθό Π.. 

ζεκεηώλνληαη επθαηξίεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Γεύηεξνλ, ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Δζληθώλ 
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ηξαηεγηθώλ
8
 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε λήκα θαη γηα θάζε Key Stage 

πηζαλνί ηξόπνη ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (ICT applications in literacy-

Key Stage 1, Lower Key Stage 2, Upper Key Stage2). Δπηπιένλ, ζηα ελδεηθηηθά 

δηδαθηηθά ζελάξηα πνπ δίλνληαη γηα ηνπο δηάθνξνπο ηόρνπο Μάζεζεο, 

εκπεξηέρνληαη θαη δηδαζθαιίεο πνπ ελζσκαηώλνπλ ηηο ΣΠΔ. Σέινο, δίλεηαη θαη έλα 

θείκελν κε ηίηιν «Multimodal- ICT- digital texts» ην νπνίν παξνπζηάδεη θαη απηό κε 

ηε ζεηξά ηνπ δηάθνξνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ νη ΣΠΔ 

κέζα ζην γισζζηθό κάζεκα γηα ηελ επίηεπμε δηαθόξσλ ηόρσλ Μάζεζεο. Γίλεηαη 

θαλεξό, ήδε από ηε κεγάιε πνηθηιία ηνπ πιηθνύ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζην γισζζηθό κάζεκα, πσο δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζε απηή ηελ παξάκεηξν. 

ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθαλ όια ηα θείκελα θαη ζα παξαηεζνύλ ελδεηθηηθέο 

πεξηπηώζεηο ζε όιν ην κήθνο ηεο κειέηεο.  

 

                                                      
8
 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/primary/literacysubjectarea/planning ζηελ ελόηεηα ICT 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/primary/literacysubjectarea/planning
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3. Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

3.1. Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα: Ζ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο  

 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ζηα δύν πξώηα ζρνιηθά ρξόληα, βαζηθό 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο απνηειεί ε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. ε 

απηό ην πξώην επίπεδν, νη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα απνηεινύλ ζε έλα κεγάιν βαζκό 

γλώζεηο γηα ην ίδην ην γξαθεκαηηθό ζύζηεκα ηεο γιώζζαο. Οη καζεηέο θαινύληαη λα 

γλσξίζνπλ ξεηά ηηο δηάθνξεο γξαθεκαηηθέο ζπκβάζεηο, όπσο είλαη ην αιθάβεην θαη ν 

ηξόπνο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο θζόγγνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο, ε βαζηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο είλαη ε ιεγόκελε 

θσλεκαηηθή (phonics). ύκθσλα κε απηή ηελ αληίιεςε, ε εζηίαζε βξίζθεηαη θαη’ 

αξράο ζην «ζπάζηκν ησλ ιέμεσλ» ζε θσλήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ν ζπζρεηηζκόο 

απηώλ ησλ θσλεκάησλ κε ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα
9
:  

«Φσλεκαηηθή (phonemic) επίγλσζε θαη θσλεηηθή γλώζε:(νη καζεηέο) α)λα 

αθνύλ, λα αλαγλσξίδνπλ, λα ηεκαρίδνπλ θαη λα αλακεηγλύνπλ θσλήκαηα ζε 

ιέμεηο (…), δ) λα εληνπίδνπλ ζπιιαβέο ζηηο ιέμεηο (…)
10

» (Key Stage 1, ζει. 

18)  

«Να εθαξκόδνπλ ηε θσλεηηθή γλώζε θαη δεμηόηεηα σο ηελ πξσηαξρηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία άγλσζησλ ιέμεσλ νη νπνίεο δελ 

είλαη πιήξσο αλαγλώζηκεο
11

» (1
ν
 έηνο, λήκα 5: αλαγλώξηζε ιέμεσλ) 

Οη πξάμεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο (κε ππνγξάκκηζε ζηα 

παξαπάλσ απνζπάζκαηα) παξαπέκπνπλ άκεζα ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο 

θσλεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Οη καζεηέο, ινηπόλ, θαινύληαη λα γλσξίδνπλ ηα 

                                                      
9
 Ζ ππνγξάκκηζε είλαη ηνπ εξεπλεηή θαη εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνύο ηεο αλάιπζεο 

10
 Phonemic awareness and phonic knowledge: a) hear, identify, segment and blend phonemes in words 

(…),  d) identify syllables in words (…) 
11

 Apply phonic knowledge and skills as the prime approach to reading and spelling unfamiliar words 

that are not completely decodable 
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θσλήκαηα ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαη ηα γξαθήκαηα ζηα νπνία αληηζηνηρνύλ έηζη 

ώζηε λα δηαβάζνπλ έλα θείκελν ή λα γξάςνπλ ζσζηά κηα ιέμε πνπ αθνύλε. Δπηπιένλ, 

ε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη κε ηελ θαηάθηεζε ησλ 

νξζνγξαθηθώλ ζπκβάζεσλ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο 

κνξθνινγίαο, όπσο είλαη ε αλαγλώξηζε επηζεκάησλ θαη πξνζεκάησλ, ώζηε λα 

κπνξνύλ λα γξάθνπλ ζσζηά ηηο ιέμεηο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα: 

«Οξζνγξαθία: Οη καζεηέο πξέπεη λα δηδαρζνύλ κνξθνινγία:  

 Η ζεκαζία, ε ρξήζε θαη ε νξζνγξαθία θνηλώλ πξνζεκάησλ θαη 

επηζεκάησλ 

 Η νξζνγξαθία ιέμεσλ κε θιηηηθέο θαηαιήμεηο 

 Η ζεκαζία ησλ νηθνγελεηώλ ιέμεσλ, ησλ ξηδώλ θαη ηεο πξνέιεπζεο ησλ 

ιέμεσλ 

 Η ρξήζε ηεο απαξαίηεηεο νξνινγίαο, όπσο θσλήελ, ζύκθσλν, νκόθσλν 

θαη ζπιιαβή
12

» (ζει. 28, Key Stage 2) 

Οη καζεηέο, ινηπόλ, θαινύληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γξακκαηηθή σο έλαλ 

πόξν γηα λα νδεγεζνύλ ζηε ζσζηή νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ. Μάιηζηα, απαηηείηαη θαη 

ε γλώζε ηεο νξνινγίαο πνπ πεξηγξάθεη ηα ζηνηρεία ηεο γιώζζαο ζηνηρεία όκσο πνπ 

δελ αθνξνύλ ηόζν ηε κνξθνινγηθή αιιά πεξηζζόηεξν ηε θσλνινγηθή πεξηγξαθή 

(θσλήελ, ζύκθσλν θ.η.ι).  

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, νη ΣΠΔ 

εκθαλίδνληαη σο έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ππνβνεζήζεη απηή ηε δηαδηθαζία. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

«Χξεζηκνπνίεζε ινγηζκηθό ην νπνίν δεκηνπξγεί ζηαπξόιεμα, ώζηε λα θηηάμεηο 

έλα πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ νξζνγξαθία ησλ καζεηώλ
13

» (ICT applications in 

literacy, Key Stage 1) 

                                                      
12

Pupils should be taught Morphology:   

g    the meaning, use and spelling of common prefixes and suffixes 

h    the spelling of words with inflectional endings 

i     the relevance of word families, roots and origins of words 

j     the use of appropriate terminology, including vowel, consonant, homophone and syllable. 
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«Αηνκηθνί ππνινγηζηέο ή δηαδξαζηηθνί πίλαθεο κπνξνύλ λα επεθηείλνπλ θαη λα 

ελδπλακώζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο αξρηθήο αλάγλσζεο κε εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

δηαδξαζηηθά θείκελα
14

» (Multimodal-ICT-Digital Texts) 

«Να ρξεζηκνπνηνύλ πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ πνπ κηιάλε, ώζηε λα 

δηεξεπλήζνπλ ηα νκόγξαθα: απηέο είλαη ιέμεηο ηηο νπνίεο νη νκηινύκελνη 

επεμεξγαζηέο θεηκέλσλ κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ
15

» (ICT applications in 

literacy, Lower Key Stage 2) 

Οη ΣΠΔ, ινηπόλ, εκθαλίδνληαη θπξίσο σο έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη 

κε θάπνην ηξόπν ηελ αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο. Οη ηξόπνη απηνί εληνπίδνληαη ζε ηξία 

επίπεδα. Πξώηνλ, ζε έλα πην επηθαλεηαθό επίπεδν, νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν 

από ηνλ εθπαηδεπηηθό σο έλα εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εύθνιε δεκηνπξγία 

ζηαπξνιέμσλ. Σα ζηαπξόιεμα, βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθίαο, 

αθνινπζώληαο πεξηζζόηεξν δνκηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε γιώζζα. Γεύηεξνλ, 

ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα θείκελα ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αλάγλσζεο. Γελ γλσξίδνπκε όκσο αλ ηα θείκελα απηά βξίζθνληαη ζε θάπνην εηδηθό 

θιεηζηό ινγηζκηθό πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ αλάγλσζε ή αλ απνηεινύλ δεκηνπξγίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Σέινο, ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ζε 

κηα πην ελεξγεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Οη καζεηέο θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηα 

νκόγξαθα θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ ΠΔΚ.  

Δπηπιένλ, ε  θαηάθηεζε ηεο γξαθήο ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ ηθαλόηεηα 

ρξήζεο ησλ δηαθόξσλ κέζσλ γηα γξαθή, δειαδή ησλ κέζσλ πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνύ, όπσο είλαη ην ραξηί θαη ην κνιύβη. Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο απνηειεί ην γεγνλόο όηη ην ραξηί δελ αληηκεησπίδεηαη σο ην 

κνλαδηθό κέζν ην νπνίν ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη νη καζεηέο. Αληίζεηα, ν 

ππνινγηζηήο ζεσξείηαη ήδε από ην πξώην ζρνιηθό έηνο σο έλα κέζν γηα γξαθή, ην 

νπνίν απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί. Αλαγλσξίδνληαη, 

                                                                                                                                                        
13

 Use software which produces crossword grids to make puzzles to support pupils' spelling. 
14

 Individual computers or whiteboards mean that children can extend and strengthen their early 

reading experience through specially designed interactive texts. 
15

 Use talking word processors to investigate homographs - these are the words which catch out talking 

wordprocessors. 
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ινηπόλ, νη ηδηαηηεξόηεηεο πνπ έρεη ην θάζε κέζν θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

γηα ηα πην παξαδνζηαθά κέζα, ην ραξηί θαη ην κνιύβη, ιέγεηαη:  

(νη καζεηέο πξέπεη λα δηδαρζνύλ) «Πώο λα θξαηνύλ ην κνιύβη», «Να γξάθνπλ 

από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, από πάλσ πξνο ηα θάησ ζε κηα ζειίδα», «Να 

αξρίδνπλ θαη λα ηειεηώλνπλ ζσζηά ηα γξάκκαηα
16

» (ζει. 21, Key stage 1).  

«Να γξάθνπλ κε ζηαζεξόηεηα ζην κέγεζνο, ζηελ θαηαλνκή θαη ζηελ απόζηαζε 

κεηαμύ ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ιέμεσλ, θαη λα ζρεκαηίδνπλ ηα γξάκκαηα 

θάλνληαο ζσζηέο γξακκέο
17

» (3
ν
 έηνο, λήκα 12: παξνπζίαζε) 

Σν κνιύβη, σο έλα κέζν γξαθήο, θαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ γξακκάησλ κε ηε 

βνήζεηα απηνύ ηνπ κέζνπ απαηηνύλ θάπνηεο ηερληθέο, ζα ιέγακε, δεμηόηεηεο. Ο 

ζσζηόο ζρεκαηηζκόο ησλ γξακκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ κνιπβηνύ απνηειεί ην βαζηθό 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, βαζηθή είλαη θαη ε πηνζέηεζε ζπκβάζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ην έληππν θείκελν, όπσο είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ γξακκηθνύ ηνπ ραξαθηήξα.  

Αληίζεηα, ν ππνινγηζηήο σο έλα επηπιένλ κέζν γξαθήο απαηηεί άιιεο ηερληθέο 

δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ, δεμηόηεηεο νη νπνίεο αλαπηύζζνληαη κέζα ζε όια ηα ζρνιηθά 

ρξόληα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αλαθέξεηαη ζρεηηθά ζηνπο ηόρνπο Μάζεζεο 

ζην λήκα ηεο Παξνπζίαζεο: 

«Να ρξεζηκνπνηνύλ ην space bar θαη ην πιεθηξνιόγην γηα λα γξάθνπλ ην όλνκά 

ηνπο θαη απιά θείκελα
18

» (1
ν
 έηνο) 

«Να επεμεξγάδνληαη κηθξά αθεγεκαηηθά θαη κε αθεγεκαηηθά θείκελα
19

» (2
ν
 

έηνο) 

«Να αλαπηύμνπλ αθξίβεηα θαη ηαρύηεηα όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δεμηόηεηεο ζην 

πιεθηξνιόγην γηα λα γξάθνπλ, αλαζεσξνύλ, μαλαγξάθνπλ
20

» (3
ν
 έηνο) 

                                                      
16

 a) how to hold a pencil/pen, b) to write from left to right and top to bottom of a page, c) to start and 

finish letters correctly 
17

 Write with consistency in the size and proportion of letters and spacing within and between words, 

using the correct formation of handwriting joins 
18

 Use the space bar and keyboard to type their name and simple texts 
19

 Wordprocess short narrative and non-narrative texts 
20

 Develop accuracy and speed when using keyboard skills to type, edit and re-draft 
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«Να ρξεζηκνπνηνύλ παθέηα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ γηα λα παξνπζηάδνπλ ηε 

γξαπηή δνπιεηά ηνπο θαη λα εμαθνινπζνύλ λα αλαπηύζζνπλ ηαρύηεηα θαη 

αθξίβεηα ζηελ πιεθηξνιόγεζε
21

» (4
ν
 έηνο) 

«Να ρξεζηκνπνηνύλ έλα εύξνο πξνγξακκάησλ ΤΠΔ γηα λα παξνπζηάδνπλ 

θείκελα, θάλνληαο ζαθείο επηινγέο ζρεηηθά κε ην πνηα ειεθηξνληθά εξγαιεία 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο.
22

» (5
ν
 έηνο) 

ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα νη πξάμεηο ησλ καζεηώλ (κε ππνγξάκκηζε) 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ίδην ην κέζν ηεο γξαθήο. Οη ΣΠΔ, αλαγλσξίδνληαη σο έλα 

κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ ην νπνίν απαηηεί λένπ είδνπο δεμηόηεηεο. Οη 

δεμηόηεηεο απηέο εληνπίδνληαη ζε δύν επίπεδα, ζην ηερληθό επίπεδν θαη ζην επίπεδν 

ηνπ γξακκαηηζκνύ. ην πξώην επίπεδν, νη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηύμνπλ νη 

καζεηέο αθνξνύλ θπξίσο ηερληθέο δεμηόηεηεο, όπσο είλαη ε ρξήζε ηνπ spacebar, ε 

αθξίβεηα θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε (δειαδή λα παηάλε ην ζσζηό γξάκκα), θαη, ηέινο, 

ε ηαρύηεηα. ην δεύηεξν επίπεδν, αιιάδεη ε έλλνηα ηνπ ίδηνπ ηνπ γξακκαηηζκνύ, 

θαζώο νη καζεηέο δελ θαινύληαη απιώο λα γξάςνπλ αιιά θαη λα επεμεξγαζηνύλ 

(word-process), λα παξνπζηάζνπλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ. Οη πξάμεηο απηέο είλαη 

εθηθηέο κόλν κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή, θαζώο ην κέζν απηό θαζηζηά εύπιαζην 

ην θείκελν. Οη δεμηόηεηεο ηεο γξαθήο, είηε πεξηζζόηεξν ηερληθέο είηε ιηγόηεξν, 

απνηεινύλ δεμηόηεηεο λένπ γξακκαηηζκνύ θαη αλαπηύζζνληαη ήδε από ην πξώην 

ζρνιηθό έηνο. Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη ηερληθέο δεμηόηεηεο δελ 

αλαπηύζζνληαη ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο αιιά ζην γισζζηθό κάζεκα, 

εληζρύνληαο έηζη ηελ αληίιεςε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ θαη όρη 

σο ηερληθώλ κεραλεκάησλ.  

Καζώο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρεηξίδνληαη ηα δύν κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνύ, είλαη απαξαίηεην λα κάζνπλ θαη ζε πνηεο πεξηζηάζεηο ελδείθλπηαη ε 

ρξήζε ηνπ θαζελόο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξαθάησ απόζπαζκα: 

                                                      
21

 Use word processing packages to present written work and continue to increase speed and accuracy 

in typing 
22

 Use a range of ICT programs to present texts, making informed choices about which electronic tools 

to use for different purposes 
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«Να ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο γξαθήο γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο 

(γηα παξάδεηγκα έληππε γξαθή γηα ηε ζεκαηνδόηεζε ελόο ράξηε ή 

δηαγξακκάησλ, θαζαξό ρεηξόγξαθν γηα κηα ηειεησκέλε δνπιεηά πνπ έρεη 

παξνπζηαζηεί, γξεγνξόηεξε γξαθή γηα ζεκεηώζεηο). Σεκείσζε: ε επηινγή κηαο 

κνξθήο γξαθήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζθνπό ηνπ ζπγγξαθέα αιιά θαη κε ηνλ 

αλαγλώζηε ζηνλ νπνίν ζηνρεύεη»
23

. (Key Stage 2, ζει. 29).  

Οη δηάθνξεο κνξθέο γξαθήο, όπσο είλαη ε έληππε, ην θαζαξό ρεηξόγξαθν θαη ε 

γξήγνξε γξαθή, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζπγθείκελν ζην νπνίν παξάγνληαη. 

Αλάινγα κε ην ζθνπό ηνπ θεηκέλνπ, νη καζεηέο ζα πξέπεη ζπλεηδεηά λα γλσξίδνπλ 

πνηα κνξθή γξαθήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

Μέζα από ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο 

αλάγλσζεο θαίλεηαη λα ζπλδένληαη ζαθώο κε νξηζκέλεο αληηιήςεηο. πγθεθξηκέλα, ε 

γιώζζα αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θσλεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε απαξαίηεηε 

ηελ απνδόκεζή ηεο ζηα θσλνινγηθά ηεο κέξε. Οη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα αθνξνύλ ηε 

ζύλδεζε γξαθεκάησλ θαη θζόγγσλ θαζώο θαη ηε ρξήζε ηεο ζσζηήο νξνινγίαο, ώζηε 

λα πεξηγξαθνύλ ηα θσλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θσλήελ θαη ζύκθσλν). ε απηά 

ηα πιαίζηα, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη σο έλα παηδαγσγηθό κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έηζη 

ώζηε λα βνεζήζεη ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Από ηελ άιιε, νη 

γλώζεηο γηα ηε γιώζζα αθνξνύλ ζην ίδην ην κέζν ηεο γξαθήο, δειαδή ην ραξηί ή ηελ 

νζόλε. Οη καζεηέο θαινύληαη λα γλσξίδνπλ πόηε ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε κέζν αιιά 

λα απνθηήζνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο, ηερληθέο ή κε, πνπ απαηηεί ην θάζε 

κέζν. Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό σο έλα αθόκε κέζν γηα 

γξαθή πνπ απαηηεί λένπ είδνπο δεμηόηεηεο θαη δίλεη λέν πεξηερόκελν ζηνλ 

γξακκαηηζκό, θαζώο δελ γίλεηαη ιόγνο κόλν γηα γξαθή αιιά θαη γηα επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ.  
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 use different forms of handwriting for different purposes [for example, print for labelling maps or 

diagrams, a clear, neat hand for finished presented work, a faster script for notes]. Note: The selection 

of a form for writing is closely related to the writer’s purpose and the intended reader 
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3.2 Ζ γιώζζα θαη νη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα: Ο θεληξηθόο ξόινο ησλ 

θεηκελνθεληξηθώλ αληηιήςεσλ 

 

Μέζα από ηελ αλάιπζε ηνπ γισζζηθνύ Π.. θαζώο θαη άιισλ θεηκέλσλ πνπ ην 

ζπλνδεύνπλ, γίλεηαη θαλεξό πσο ε θύξηα αληίιεςε γηα ηε γιώζζα εληνπίδεηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ. Ζ ίδηα ε νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ (βι. γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά) γίλεηαη κε βάζε ηνπο θεηκεληθνύο ηύπνπο (π.ρ. αθήγεζε, θείκελα κε 

ζθνπό ηελ πεηζώ), γεγνλόο ην νπνίν αλαδεηθλύεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ 

θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ. Δπηπιένλ, κηα από ηηο πεγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεί 

θαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ δηαθόξσλ θεηκεληθώλ ηύπσλ πνπ πξόθεηηαη λα 

δηδάμνπλ
24

. Γηα θάζε θεηκεληθό ηύπν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ 

ζθνπό, ηε γεληθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ, ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο γλώζεηο 

πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν ζπγγξαθέαο. Οη θεηκεληθνί ηύπνη εληάζζνληαη ζε ηξία 

γεληθόηεξα θεηκεληθά είδε (genres): αθεγεκαηηθά, κε κπζηζηνξεκαηηθά (non-fiction) 

θαη πνηεηηθά. πγθεθξηκέλα, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κειεηώληαη νη εμήο θεηκεληθνί ηύπνη: 

Αθεγεκαηηθά θεηκεληθά είδε: πεξηπέηεηα, κπζηήξην, επηζηεκνληθή θαληαζία, 

θαληαζία, ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα, ζύγρξνλν κπζηζηόξεκα (fiction), ηζηνξίεο 

δηιήκκαηνο, δηάινγνο (dialogue), κύζνη (myths), ζξύινη (legends), παξακύζηα, 

ηζηνξίεο κε εζηθό δίδαγκα (fables), παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο 

Με κπζηζηνξεκαηηθά θεηκεληθά είδε: θείκελα ζπδήηεζεο (discussion), 

επεμεγεκαηηθά θείκελα, θείκελα νδεγηώλ, θείκελα κε ζθνπό ηελ πεηζώ, κε 

ρξνλνινγηθέο αλαθνξέο (reports), εμηζηνξήζεηο (recounts) 

Πνηεηηθά θεηκεληθά είδε: ειεύζεξνο ζηίρνο, νπηηθά πνηήκαηα, δνκεκέλα 

πνηήκαηα 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα κειεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ 

θεηκεληθώλ ηύπσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξαγάγνπλ αληίζηνηρα θείκελα. Ζ κειέηε ηεο 

                                                      
24

 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/102751 [26.2.2011] 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/102751


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιώζζαο Αγγιίαο Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 25 από 93 
 

 

ινγνηερλίαο, όπσο θαίλεηαη από ηα θεηκεληθά είδε ηεο αθήγεζεο θαη ηεο πνίεζεο, 

γίλεηαη θαη απηή ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ θαζώο εληνπίδνληαη ηα 

ιεμηθνγξακκαηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξέπεη λα ηα 

πηνζεηήζνπλ ώζηε λα παξαγάγνπλ αληίζηνηρα θείκελα. εκεηώλεηαη εδώ όηη ζηνπο 

δηάθνξνπο θεηκεληθνύο ηύπνπο πνπ κειεηώληαη δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη 

θεηκεληθνί ηύπνη πνπ λα αθνξνύλ ςεθηαθά, πνιπηξνπηθά ή νπηηθά θείκελα. Αληίζεηα, 

ηα ςεθηαθά θείκελα (ηζηνζειίδεο, CD-ROM, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, βίληεν θ.ά) 

ζεσξνύληαη θεηκεληθέο κνξθέο κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηώλνληαη νη θεηκεληθνί ηύπνη. 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ν θεηκεληθόο ηύπνο ηνπ θεηκέλνπ κε νδεγίεο κπνξεί λα 

πξαγκαηώλεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζε κηα ηζηνζειίδα, θαη ν θεηκεληθόο ηύπνο ηεο 

πεξηπέηεηαο κπνξεί λα πξαγκαηώλεηαη ζε νπηηθή κνξθή ζε κηα ηαηλία θ.ν.θ. Άιιεο 

κνξθέο κπνξεί λα είλαη ε εθεκεξίδα, ηα πεξηνδηθό, ε δηαθήκηζε θ.ι.π. Όκσο ε ρξήζε 

ηνπ όξνπ θεηκεληθή κνξθή δελ είλαη ζηαζεξή κέζα ζηα θείκελα ηνπ Π.. θαη δελ 

αλαθέξνληαη θάπνπ όιεο νη θεηκεληθέο κνξθέο πνπ πξόθεηηαη λα κειεηεζνύλ.  

Ζ έληνλε επηξξνή ηνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ θαζίζηαηαη εκθαλήο κέζα από 

ηελ πιεζώξα ζρεηηθώλ απνζπαζκάησλ ζην Π.. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα 

παξαθάησ: 

«Τν εύξνο ησλ κνξθώλ ηεο γξαθήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αθεγήζεηο, 

πνηήκαηα, ζεαηξηθά έξγα, αλαθνξά, επεμεγήζεηο, γλώκεο, νδεγίεο, 

αλαζθνπήζεηο, ζρνιηαζκό. Σεκείσζε: θάζε κηα από απηέο ηηο κνξθέο 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθνύο θεηκεληθνύο ηύπνπο κε ζπγθεθξηκέλεο νξγαλσηηθέο 

θαη γξακκαηηθέο ζπκβάζεηο
25

». (Key Stage 2, ζει. 30) 

«Γισζζηθή δνκή θαη πνηθηιία: γηα λα δηαβάδνπλ θείκελα κε κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα θαη θαηαλόεζε, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

δηαθόξσλ θεηκεληθώλ ηύπσλ
26

» ( Key Stage 1, ζει. 19)  

                                                      
25

 The range of forms of writing should include narratives, poems, playscripts, reports, explanations, 

opinions, instructions, reviews, commentaries. Note: Each of the forms within this range includes 

different text types with specific organisational and grammatical conventions. 
26

 Language structure and variation: To read texts with greater accuracy and understanding, pupils 

should be taught about the characteristics of different types of text 
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Σα νλνκαηηθά ζύλνια «κνξθέο γξαθήο», «θεηκεληθνί ηύπνη», «νξγαλσηηθέο θαη 

γξακκαηηθέο ζπκβάζεηο» απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθή θνηλσληθή γιώζζα ηνπ 

θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ. Ωο «ζπκβάζεηο» αλαθέξνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ιεμηινγηθά, 

γξακκαηηθά θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ έλα θεηκεληθό είδνο ή έλαλ 

θεηκεληθό ηύπν, όπσο θαίλεηαη κέζα από άιια απνζπάζκαηα: 

«Να εληνπίδνπλ ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηελ αηηηνιόγεζε, ηελ πεηζώ, ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία, ηελ εμήγεζε, ηελ νδεγία θαη ηελ πεξηγξαθή
27

»  (ζει. 26, 

Key Stage 2) 

«Να ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αθεγεκαηηθώλ θαη πιεξνθνξηαθώλ
28

 

θεηκέλσλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ πώο δνκνύληαη
29

» (5
ν
 έηνο, λήκα 7: θαηαλόεζε 

θαη εξκελεία θεηκέλσλ) 

«Να γξάθνπλ κε αθεγεκαηηθά θείκελα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δνκέο 

δηαθνξεηηθώλ θεηκεληθώλ ηύπσλ
30

» (3
ν
 έηνο, λήκα 9: δεκηνπξγία θαη 

δηακόξθσζε θεηκέλσλ) 

Οη γλώζεηο ησλ θεηκεληθώλ ζπκβάζεσλ απαηηνύλ θαη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο 

γηα ηε γιώζζα, δειαδή επίγλσζε ηεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο, έηζη ώζηε λα 

πεξηγξάθνληαη πιήξσο ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, νη γλώζεηο γηα ηε 

γξακκαηηθή πεξηγξάθνληαη ζην παξαθάησ απόζπαζκα: 

«Γνκή ηεο γιώζζαο: Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ: 

- ηηο ηάμεηο ησλ ιέμεσλ θαη ηηο γξακκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ιέμεσλ όπσο 

νπζηαζηηθά, ξήκαηα, επίζεηα, επηξξήκαηα, αλησλπκίεο, πξνζέζεηο, 

ζύλδεζκνη θαη άξζξα 

- ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθώλ πξνηαζηαθώλ ηύπσλ, όπσο δήισζε, 

εξώηεζε θαη πξνζηαγή, θαη πώο λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ (π.ρ. πξνζηαθηηθέο 

πξνηάζεηο ζηηο δηαηαγέο) 

                                                      
27

 identify words associated with reason, persuasion, argument, explanation, instruction and description 
28

 Ωο πιεξνθνξηαθά (informational) θείκελα ελλνεί ηα κε αθεγεκαηηθά 
29

 Compare different types of narrative and information texts and identify how they are structured 
30

 Write non-narrative texts using structures of different text-types 
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- ηε γξακκαηηθή ησλ πεξίπινθσλ πξνηάζεσλ, όπσο πξνηάζεηο, θξάζεηο θαη 

ζπλδεηηθέο ιέμεηο 

- ηνλ ζθνπό θαζώο θαη ηα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγξάθσλ θαη 

πώο νη ηδέεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ
31

» (ζει. 29, Key Stage 2) 

Οη παξαπάλσ γλώζεηο γηα ηε γιώζζα ρξεζηκνπνηνύληαη σο εξγαιεία ηεο 

θεηκεληθήο αλάιπζεο θαη δελ απνηεινύλ απηνζθνπό ηνπ καζήκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπο 

απνζθνπεί ζηελ επίγλσζε ησλ θεηκεληθώλ ζπκβάζεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε θαη 

παξαγσγή δηαθόξσλ θεηκεληθώλ εηδώλ.  

Δθηόο από ηα ζηνηρεία ηεο ιεμηθνγξακκαηηθήο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δηάθνξα 

θεηκεληθά είδε, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ θαη άιινπ είδνπο ζπκβάζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηα ςεθηαθά θείκελα. Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα:  

«Να θαηαλννύλ ηα δνκηθά θαη νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθώλ 

θεηκεληθώλ ηύπσλ (γηα παξάδεηγκα ηελ παξαγξαθνπνίεζε, ηνπο ππόηηηινπο, 

ηνπο ζπλδέζκνπο ζε έλα ππεξθείκελν)
32

» (Key stage 2, αλάγλσζε, ζει. 26) 

«Να εληνπίδνπλ πώο νξγαλώλνληαη δηαθνξεηηθά θείκελα, όπσο θείκελα 

αλαθνξάο, πεξηνδηθά, θπιιάδηα, ζην ραξηί θαη ζηελ νζόλε
33

» (3
ν
 έηνο, λήκα 7: 

θαηαλόεζε θαη εξκελεία θεηκέλσλ)  

ην πξώην απόζπαζκα, ε αλαθνξά ζηνπο «ζπλδέζκνπο» (links) ζρεηίδεηαη κε ηα 

ειεθηξνληθά θείκελα θαη ηε δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ιεγόκελνπ 

ππεξθεηκέλνπ (hypertext). Πξόθεηηαη γηα ζηνηρείν λέαο θεηκεληθόηεηαο ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηελ ππάξρνπζα γξακκαηηθή κεηαγιώζζα θαη έηζη 

ρξεζηκνπνηείηαη ε νξνινγία από ην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο. ην δεύηεξν 

                                                      
31

 Language structure: Pupils should be taught: 

a word classes and the grammatical functions of words, including nouns, verbs, adjectives, adverbs, 

pronouns, prepositions, conjunctions, articles 

b the features of different types of sentence, including statements, questions and commands, and how 

to use them [for example, imperatives in commands] 

c the grammar of complex sentences, including clauses, phrases and connectives 

d  the purposes and organisational features of paragraphs, and how ideas can be linked. 
32

 understand the structural and organisational features of different types of text [for example, 

paragraphing, subheadings, links in hypertext] 
33

 Identify how different texts are organised, including reference texts, magazines and leaflets, on paper 

and on screen 
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απόζπαζκα, κε ηε ιέμε «νζόλε» εληνπίδεηαη ε αλαθνξά ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ 

ςεθηαθνύ κέζνπ. Καζώο γίλεηαη δηαρσξηζκόο κεηαμύ ραξηηνύ θαη νζόλεο θαη ησλ 

θεηκέλσλ πνπ κειεηώληαη ζην θάζε κέζν, αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα μερσξηζηή 

κειέηε ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη κέζσ ησλ ΣΠΔ. Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξό πσο 

νη ΣΠΔ αληηκεησπίδνληαη σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ ην νπνίν έρεη 

παξαγάγεη κηα λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα, κε λένπο θεηκεληθνύο ηύπνπο νη νπνίνη 

έρνπλ ηδηαίηεξα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Δθηόο από ηε κειέηε ησλ ιεμηθνγξακκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δηαθόξσλ 

θεηκεληθώλ ηύπσλ, είηε ζην ραξηί είηε ζηελ νζόλε, ε κειέηε ηνπ ζπγθεηκέλνπ κέζα 

ζην νπνίν πξόθεηηαη λα παξαρζεί έλα θείκελν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ 

θαηαλόεζε ησλ δηαθόξσλ γισζζηθώλ επηινγώλ. ην ζπγθείκελν ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ν ζθνπόο ηνπ θεηκέλνπ, ην θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη θαη ε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο. ε νξηζκέλα απνζπάζκαηα ηνπ Π.. εληνπίδεηαη απηή ε έκθαζε ζην 

ζπγθείκελν, όπσο ηα παξαθάησ:  

«Δληνπίδνπλ πώο ε πξνθνξηθή γιώζζα πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο δηαθνξέο ηνπ 

ζπγθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνύ ρξήζεο
34

» (6
ν
 έηνο, λήκα 2: αθξόαζε θαη 

απάληεζε) 

«λα επηιέγνπλ ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ώζηε λα ηαηξηάδεη γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπό, (π.ρ. ζεκεηώζεηο γηα δηάβαζκα ή νξγάλσζε ηεο ζθέςεο, 

πιάλα γηα δξάζε, πνίεζε γηα δηαζθέδαζε)
35

». (Key stage 2, ζει. 28)  

Οη καζεηέο καζαίλνπλ πώο δηαθνξνπνηείηαη ην ιεμηιόγην, ε κνξθή θαη ην 

πεξηερόκελν ελόο θεηκέλνπ αλάινγα κε ην γεληθόηεξν ζπγθείκελν αιιά θαη ηνλ 

θνηλσληθό ζθνπό πνπ πξόθεηηαη λα επηηειέζεη. Απηή ε έκθαζε ζην ζπγθείκελν 

απνηειεί ζηνηρείν πνπ πεγάδεη πεξηζζόηεξν από επηθνηλσληαθνύο γισζζνδηδαθηηθνύο 

ιόγνπο, νη νπνίνη πβξηδνπνηνύληαη έληνλα κε ηνλ θπξίαξρν θεηκελνθεληξηθό ιόγν.   

                                                      
34

 Identify the ways spoken language varies according to differences in the context and purpose of its 

use 
35

 choose form and content to suit a particular purpose [for example, notes to read or organise thinking, 

plans for action, poetry for pleasure] 
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Οη θεηκελνθεληξηθέο αληηιήςεηο ζπρλά ζπλδένληαη θαη κε ηελ αληηκεηώπηζε 

όισλ ησλ καζεκάησλ σο γισζζηθώλ. ύκθσλα κε απηή ηελ αληίιεςε, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζρεηηθά κε ηα θεηκεληθά είδε θαη ηηο γισζζηθέο ζπκβάζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν. ηελ πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο, ην ιεγόκελν 

«language across the curriculum» απνηειεί ηδηαίηεξα παιηά παξαδνρή πνπ δηαπεξλά 

ην ζρνιείν ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ ’70 (Parker, 1985). Μάιηζηα, θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζεκεξηλνύ National Curriculum, ζηηο «γεληθέο απαηηήζεηο 

δηδαζθαιίαο» αλαθέξεηαη «ε γιώζζα ζε όια ηα καζήκαηα». Όκσο, ε αλαθνξά απηή 

δε ιακβάλεη ζαθέο πεξηερόκελν πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηα θεηκεληθά είδε, ηνπιάρηζηνλ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν παξαθάησ παξάδεηγκα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό:  

«Τα παηδηά ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη ην ηερληθό θαη εηδηθό ιεμηιόγην ησλ 

δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο ιέμεηο θαζώο θαη 

πώο λα ηηο γξάθνπλ ζσζηά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ πώο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα κνηίβα γιώζζαο πνπ είλαη ζεκειηαθά ζηελ θαηαλόεζε θαη 

έθθξαζε δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Απηό πεξηιακβάλεη ηε δόκεζε ησλ 

πξνηάζεσλ, ησλ παξαγξάθσλ θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα αληηθείκελν (γηα παξάδεηγκα, γιώζζα πνπ εθθξάδεη 

αηηηόηεηα, ρξνλνινγία, ινγηθή, δηεξεύλεζε, ππόζεζε, ζύγθξηζε θαη πώο λα θάλεη 

εξσηήζεηο θαη λα αλαπηύζζεη επηρεηξήκαηα
36

» (ζει. 51)  

Όπσο θαίλεηαη από ην παξαπάλσ απόζπαζκα, νη γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε 

γιώζζα ζε άιια αληηθείκελα δελ ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηα θεηκεληθά είδε πνπ 

παξάγνληαη αιιά κε γεληθόηεξνπο γισζζηθνύο ηξόπνπο, όπσο είλαη ε 

επηρεηξεκαηνινγία, θαη κε ην ιεμηιόγην πνπ ραξαθηεξίδεη έλα αληηθείκελν.  

ηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη σο έλα εξγαιείν 

ην νπνίν επηηξέπεη ηελ επί ηόπνπ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο θεηκέλνπ. Γηα 

                                                      
36

 Pupils should be taught the technical and specialist vocabulary of subjects and how to use and spell 

these words. They should also be taught to use the patterns of language vital to understanding and 

expression in different subjects. These include the construction of sentences, paragraphs and texts that 

are often used in a subject [for example, language to express causality, chronology, logic, exploration, 

hypothesis, comparison, and how to ask questions and develop arguments]. 
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παξάδεηγκα, ζην θείκελν «Multimodal-ICT-Digital Texts» αλαθέξεηαη ε παξαθάησ 

πξόηαζε αμηνπνίεζεο ελόο δηαδξαζηηθνύ πίλαθα:  

«Η ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα (…) επηηξέπεη ζην δάζθαιν λα δείμεη (…) 

πώο ζεκεηώλνπλ πάλσ ζε έλα θείκελν θαη πώο ηνλίδνπλ κε ρξώκα ώζηε λα 

ζρνιηάζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ην ιεμηιόγην θαη 

ηα γξακκαηηθά θαη ινγνηερληθά ζηνηρεία. Όηαλ νη καζεηέο δνπιεύνπλ αηνκηθά 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πνληίθη ηνπο κε παξόκνην ηξόπν ώζηε λα 

εληνπίζνπλ ινγνηερληθά ζηνηρεία
37

» 

Αληίζηνηρν παξάδεηγκα εληνπίδεηαη θαη ζην θείκελν «ICT applications in 

Literacy, Key Stage 1»: 

«Να ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία όπσο ην ζηπιό θαη ε ζεκείσζε κε ρξώκα ζην 

δηαδξαζηηθό πίλαθα γηα λα ζεκεηώζεηο θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά
38

»  

Από ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, θαίλεηαη πσο νη λέεο ηερλνινγίεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα παηδαγσγηθό εξγαιείν ην νπνίν δηεπθνιύλεη ηε δηδαζθαιία 

ηεο γιώζζαο, θαζώο ν ζρνιηαζκόο ησλ γισζζηθώλ επηινγώλ είλαη πην εζηηαζκέλνο. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαιεηαθήο ινγηθήο, νη ΣΠΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (ΠΔΚ) ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο καζεηέο γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη:  

«Γώζε ζηνπο καζεηέο έλα θείκελν ζηελ νζόλε ώζηε λα ην κεηαηξέςνπλ από 

έλαλ ηύπν ζε έλαλ άιιν, αλάινγα κε ηνλ ζηόρν ηνπ γξακκαηηζκνύ. Γηα 

παξάδεηγκα, λα κεηαηξέςνπλ ηελ πνίεζε ζε πεδό θείκελν θαη αληηζηξόθσο, ηε 

δηήγεζε ζε ζελάξην
39

» (ICT applications in literacy, Lower Key Stage 2) 

Καζώο, ινηπόλ, ηα ΠΔΚ πξνζθέξνπλ επειημία ζην θείκελν, νη καζεηέο κπνξνύλ 

λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ ζην έλα 

θεηκεληθό είδνο θαη λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ κε άιια θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

                                                      
37

 Using the IWB (…) allowing the teacher (…) to model text marking and highlighting to comment on 

the writer’s use of vocabulary, grammatical and literary features. In individual work, pupils can 

similarly use the mouse to identify literary features. 
38

 Use pen and highlighter tools to mark text features. Resources: Interactive whiteboard application. 
39

 Provide pupils with text onscreen for them to convert from one type to another, as appropriate to the 

literacy objective. For example, convert: poetry to prose and vice versa, story to playscript 
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αλήθνπλ ζε θάπνην άιιν είδνο. Με απηό ηνλ ηξόπν ειέγρεηαη άκεζα ε θεηκεληθή 

επίγλσζε ησλ καζεηώλ θαη ζην επίπεδν ηεο αλάγλσζεο αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο 

παξαγσγήο ιόγνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ε γιώζζα θαίλεηαη πσο αληηκεησπίδεηαη θπξίσο κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ, είηε ζηελ παξαγσγή είηε ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ιόγνπ. 

Οη γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε γιώζζα ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θεηκεληθώλ 

ζπκβάζεσλ. Έηζη, νη καζεηέο θαινύληαη λα γλσξίδνπλ ξεηά ηε γξακκαηηθή σο έλα 

εξγαιείν θεηκεληθήο πεξηγξαθήο θαζώο θαη λα νλνκάδνπλ ηνπο δηάθνξνπο 

θεηκεληθνύο ηύπνπο. ηα θεηκεληθά ζηνηρεία εληνπίδνληαη θαη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά λέαο θεηκεληθόηεηαο, όπσο είλαη νη ππεξζύλδεζκνη. Δπηπιένλ, θαηά 

ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ, δίλεηαη έκθαζε ζην ζπγθείκελν κέζα ζην νπνίν 

παξάγνληαη ηα θείκελα, ζηνηρείν ην νπνίν πεγάδεη από πεξηζζόηεξν επηθνηλσληαθνύο 

ιόγνπο. Σέινο, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ σο έλα 

εξγαιείν ην νπνίν βνεζά ζηελ επί ηόπνπ κειέηε ησλ ιεμηθνγξακκαηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ αιιά θαη σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ γηα ηε κεηαηξνπή από έλα θεηκεληθό είδνο ζε έλα άιιν.  

 

3.3.Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνθνξηθνύ ιόγνπ: ε εκθάληζε ησλ νιηζηηθώλ ιόγσλ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνύκελν ππνθεθάιαην, θαηά ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ 

δίλεηαη έκθαζε θαη ζην ζπγθείκελν κέζα ζην νπνίν πξόθεηηαη λα παξαρζεί έλα 

θείκελν. Ζ έκθαζε ζην ζπγθείκελν, δειαδή ζην επηθνηλσληαθό πιαίζην, απνηειεί 

ζηνηρείν νιηζηηθώλ ιόγσλ. Άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνύο ηνπο ιόγνπο, 

όπσο ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο, εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ Π.., ηδηαίηεξα κάιηζηα θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. 

Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:  
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«Γηα λα κηιάλε θαζαξά, κε επρέξεηα θαη κε απηνπεπνίζεζε ζε δηαθνξεηηθνύο 

αλζξώπνπο νη καζεηέο πξέπεη λα δηδαρζνύλ λα: (…) ζη) ιακβάλνπλ ππόςε ηηο 

αλάγθεο ησλ αθξναηώλ ηνπο
40

» (ζει. 16, Key Stage 1)  

«απνθηνύλ θαη ζπγθξαηνύλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο απαληήζεηο δηαθνξεηηθώλ 

αθξναηεξίσλ (π.ρ. κέζσ ηεο ππεξβνιήο, ηνπ ρηνύκνξ, κε πνηθηιία ζην ξπζκό θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο πεηζηηθή γιώζζα ώζηε λα πεηύρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα)
41

» (Key Stage 2, ζει. 22) 

Οη καζεηέο, ινηπόλ, θαινύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο 

ώζηε λα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Ζ ηθαλόηεηα απηή αθνξά 

θαη ηελ επίγλσζε ησλ γισζζηθώλ επηινγώλ, θαζώο αλαθέξνληαη δηάθνξνη γισζζηθνί 

ηξόπνη (π.ρ. πεηζηηθή γιώζζα) νη νπνίνη θάλνπλ απνηειεζκαηηθό έλα θείκελν. Καζώο, 

ινηπόλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ησλ γισζζηθώλ ηξόπσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ, εκθαλίδεηαη γηα κηα αθόκε θνξά ν θεηκελνθεληξηθόο ιόγνο αιιά ζε 

έληνλε πβξηδνπνίεζε κε ηνλ επηθνηλσληαθό ιόγν.  

ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, πξνηείλνληαη 

δηάθνξνη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ΣΠΔ. Ζ πην 

επηθαλεηαθή, ζα ιέγακε, ρξήζε εκθαλίδεηαη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα: 

«Απνηύπσζε θσηνγξαθηθά θάπνηεο δηαδηθαζίεο, όπσο κηα έξεπλα ζηε θπζηθή. 

Μπέξδεςε ηε ζεηξά από ηηο θσηνγξαθίεο θαη θάλε δξαζηεξηόηεηεο 

επαλαηνπνζέηεζεο ησλ θσηνγξαθηώλ ζηε ζσζηή ζεηξά, ώζηε λα ππνζηεξίμεηο 

πξνθνξηθέο αθεγήζεηο θαη εμηζηνξήζεηο
42

» (ICT applications in Literacy, Key 

Stage 1) 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα ησλ ΣΠΔ γηα 

πξνβνιή εηθόλσλ, σο νπηηθά εξεζίζκαηα ηα νπνία ππνθηλνύλ ηε ζπδήηεζε. Μηα 

ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα δελ ζρεηίδεηαη ηόζν κε ηηο ΣΠΔ, θαζώο κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

                                                      
40

  To speak clearly, fluently and confidently to different people, pupils should be taught to:  (…) f) 

take into account the needs of their listeners 
41

 gain and maintain the interest and response of different audiences [for example, by exaggeration, 

humour, varying pace and using persuasive language to achieve particular effects] 
42

 Record processes, such as investigations in science, photographically. Shuffle the order of the 

photographs and use re-sequencing activities to support oral recounts and explanations. 
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εθηππσκέλεο εηθόλεο. Πξόθεηηαη, ινηπόλ, γηα κηα εξγαιεηαθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο 

επνπηηθώλ κέζσλ.  

Δκθαλίδνληαη όκσο θαη άιιεο, πην δεκηνπξγηθέο ρξήζεηο. Έλα παξάδεηγκα 

δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

«Να θηηάμνπλ ερεηηθό ζρνιηαζκό ν νπνίνο ζα κπνξεί λα παηρηεί ζε κηα θνξεηή 

ζπζθεπή ήρνπ από νπνηνλδήπνηε, θαζώο απηόο θηλείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία. Γηα παξάδεηγκα, έλαλ νδεγό γηα κηα έθζεζε ηέρλεο ζηνλ νπνίν ζα 

πεξηγξάθνληαη νη δσγξαθηέο θαη ηα γιππηά. Έλαλ νδεγό πνπ ζα ζπλνδεύεη κηα 

βόιηα ηνπηθήο ηζηνξίαο κε πεξηγξαθηθό θαη επεμεγεκαηηθό πξνθνξηθό ιόγν 

ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο βόιηαο
43

» (ICT applications in Literacy, 

Lower Key Stage 2) 

Οη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα κέζν δεκηνπξγίαο ερεηηθώλ θεηκέλσλ θαη, 

επνκέλσο, σο έλα κέζν πξαθηηθήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Πξόθεηηαη γηα θείκελα πνπ 

παξάγνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (κηθξόθσλν θαη επεμεξγαζία 

κέζσ εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο ήρνπ ζηνλ ππνινγηζηή) γηα λα αλαπαξαρζνύλ ζε έλα 

ςεθηαθό κέζν, όπσο είλαη ε θνξεηή ζπζθεπή ήρνπ (mp3 player). Σα θείκελα απηά, 

παξόηη είλαη πξνθνξηθά, αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθό ηύπν (πεξηγξαθηθό θαη 

επεμεγεκαηηθό) θαη έρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλν ζθνπό πνπ είλαη ε μελάγεζε ζε δηάθνξα 

κέξε. 

Σέινο, κηα άιιε ρξήζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηηο ΣΠΔ είλαη σο έλα ππνζηεξηθηηθό 

κέζν ζηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο. Δλδεηθηηθό είλαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα:  

«Να ρξεζηκνπνηήζνπλ εηθόλεο, θείκελν θαη πνιπκέζα κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν 

ώζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνθνξηθέο ηνπο παξνπζηάζεηο. Όπνπ είλαη δπλαηόλ, 

λα ρξεζηκνπνηείηαη πξαγκαηηθό αλαγλσζηηθό θνηλό γηα ηηο παξνπζηάζεηο όπσο 
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 Produce audio commentaries to be played back by an individual on a portable audio device as they 

move around a particular location. Examples: 

•   a guide to an art exhibition in which artists describe their pictures and sculptures 

•   a guide to accompany a local history walk with descriptive and explanatory speech pertinent to 

specific points on the walk. 
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είλαη ζπλειεύζεηο, θπβεξλήηεο θ. ά
44

». (ICT applications in Literacy, Lower 

Key Stage 2 

Οη ΣΠΔ εδώ ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ ην νπνίν 

απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν κηαο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο. Οη εηθόλεο, ηα 

πνιπκέζα, ν γξαπηόο θαη ν πξνθνξηθόο ηνπο ιόγνο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθό ην θείκελό ηνπο. Ζ αληίιεςε απηή ηεο 

ζύλζεζεο ησλ δηαθόξσλ ζεκεησηηθώλ πόξσλ καο παξαπέκπεη ζηνλ ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκώλ, ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα δνύκε αλαιπηηθόηεξα ζην θεθάιαην 3.5.  

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη πσο ε γιώζζα αληηκεησπίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο κέζα 

ζηα δηάθνξα επηθνηλσληαθά ζπγθείκελα. Ζ αληίιεςε απηή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, καο παξαπέκπεη πεξηζζόηεξν ζηνπο 

επηθνηλσληαθνύο ιόγνπο. ε απηά ηα πιαίζηα, νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε σο έλα παηδαγσγηθό κέζν γηα ηελ πξνβνιή εηθόλσλ, είηε σο 

έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ ζην νπνίν παξάγνληαη πξνθνξηθά θείκελα ή 

θείκελα πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο.  

 

3.4. ηνηρεία νιηζηηθώλ ιόγσλ: ε γξαθή σο δηαδηθαζία 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε νιηζηηθνύο ιόγνπο είλαη ε αληίιεςε ηεο γξαθήο 

σο δηαδηθαζίαο. Πξόθεηηαη γηα κηα αληίιεςε πνπ δηαπεξλά όια ηα δηδαθηηθά ζελάξηα 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο πεγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη κηα αληίιεςε πνπ 

εκθαλίδεηαη ξεηά ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζην Π.. Ζ δηαδηθαζία ηεο γξαθήο 

παξνπζηάδεηαη κε έμη βήκαηα, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθό 

απόζπαζκα: 

«Γηα λα αλαπηύμνπλ ην γξάςηκό ηνπο ζην ραξηί θαη ζηελ νζόλε, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα δηδαρζνύλ: 

α) λα θάλνπλ πιάλν = ζεκεηώζεηο θαη αλάπηπμε αξρηθώλ ηδεώλ 
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 Use pictures, text or multimedia effectively to support oral presentations. Where possible use 

authentic audience for presentations, such as assemblies, governors, etc. 
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β) λα θάλνπλ πξόρεηξν θείκελν = αλαπηύζζνπλ ηηο ηδέεο από ην πιάλν ζε έλα 

δνκεκέλν γξαπηό θείκελν 

γ) λα θάλνπλ αλαζεώξεζε = αιιαγή θαη βειηίσζε ηνπ πξόρεηξνπ 

δ) λα θάλνπλ δηνξζώζεηο = έιεγρνο ηνπ πξόρεηξνπ γηα ιάζε νξζνγξαθίαο θαη 

ζηίμεο, παξαιείςεηο θαη επαλαιήςεηο 

ε) λα παξνπζηάζνπλ = εηνηκαζία κηαο ηαθηνπνηεκέλεο, ζσζηήο θαη θαζαξήο 

ηειηθήο έθδνζεο 

ζη) ζπδήηεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ γξαπηνύ ηνπο θαη ησλ γξαπηώλ ησλ άιισλ.
45

» 

(ζει. 28, Key Stage 2) 

Οη πξάμεηο (plan, draft, revise, proofread, present, discuss, evaluate) ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη νη καζεηέο παξαπέκπνπλ άκεζα ζηελ αληίιεςε ηεο γξαθήο σο κηαο 

δηαδηθαζίαο. Μάιηζηα, ε δηαδηθαζία απηή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

γξαπηώλ ηνπο, γεγνλόο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίγλσζε ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ 

πνπ θαζηζηνύλ έλα θείκελν επηηπρεκέλν. Οη παξάγνληεο απηνί, όπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, ζρεηίδνληαη κε ηελ επίγλσζε ησλ θεηκεληθώλ ζπκβάζεσλ αιιά θαη ηε 

ζπλάθεηα ηνπο κε ην επηθνηλσληαθό ζπγθείκελν.  

ηα πιαίζηα ηεο αληίιεςεο ηεο γξαθήο σο κηαο δηαδηθαζίαο, νη ΣΠΔ θαη 

ηδηαίηεξα ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν. 

Λεηηνπξγνύλ σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν θαζηζηά εύπιαζην ην θείκελν θαη, 

επνκέλσο, δηεπθνιύλεηαη ε ζπλερήο επεμεξγαζία ηνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο γξαθήο 

κπνξεί λα γίλεη ζπλεξγαηηθά κε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ν νπνίνο βξίζθεηαη εθηόο ηάμεο. 

Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα:  

«Να δνπιεύνπλ κε κηα ζπλαδειθηθή ηάμε, ηδαληθά από θάπνην άιιν ζρνιείν, γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν από θνηλνύ. Τν θείκελν απνζηέιιεηαη κεηαμύ 

                                                      
45

 To develop their writing on paper and on screen, pupils should be taught to: 

a    plan – note and develop initial ideas 

b    draft – develop ideas from the plan into structured written text 

c    revise – change and improve the draft 

d    proofread – check the draft for spelling and punctuation errors, omissions and repetitions 

e    present – prepare a neat, correct and clear final copy 

f     discuss and evaluate their own and others’ writing. 
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ησλ δύν ηάμεσλ θαζώο αλαπηύζζεηαη, θεθάιαην αλά θεθάιαην, παξάγξαθν κε 

παξάγξαθν, πξόηαζε κε πξόηαζε
46

» (ICT applications in literacy, Key stage 1) 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο ελόο θεηκέλνπ από θνηλνύ απνηειεί δεμηόηεηα λένπ 

γξακκαηηζκνύ θαη απαίηεζε ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Πνηθίια θείκελα ζην 

δηαδίθηπν δηακνξθώλνληαη κε απηό ην ζπλεξγαηηθό ηξόπν θαη, επνκέλσο, νη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πώο γίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία.  

Σα ΠΔΚ δηεπθνιύλνπλ ηε ζπγγξαθή όρη κόλν εμαηηίαο ηεο πιαζηηθόηεηαο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζην θείκελν αιιά θαη κέζσ ησλ δηαθόξσλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηνπλ. Σν 

παξαθάησ απόζπαζκα είλαη ελδεηθηηθό: 

«Σηελ νζόλε (ε δηαδηθαζία) πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα πιάλν θαη 

δηνξζώζεηο ζε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλσλ, π.ρ. ιεμηθό ζπλσλύκσλ, ειεγθηή 

γξακκαηηθήο
47

» (ζει. 28, Key Stage 2) 

Σα εξγαιεία απηά ρξεζηκνπνηνύληαη σο πόξνη νη νπνίνη βνεζνύλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαζθεπή ελόο θεηκέλνπ. Όκσο, επηζεκαίλεηαη πσο ηα 

εξγαιεία απηά έρνπλ ηδηαηηεξόηεηεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ν καζεηήο 

θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:  

«Γηα λα δείμεηο πσο έλα ιεμηθό ζπλσλύκσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε 

πξνζνρή, ρξεζηκνπνίεζε ην εξγαιείν ‘ιεμηθό ζπλσλύκσλ’ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα λα δηαζηξεβιώζεηο ζθόπηκα ην λόεκα ελόο θεηκέλνπ 

βξίζθνληαο ζπλώλπκα ησλ ζπλσλύκσλ θ.ι.π
48

» (ICT applications in literacy, 

Lower Key Stage 2) 
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 Work with a partner class, ideally from another school, to create a shared text. The text passes back 

and forth between the two classes as it is developed; chapter by chapter, paragraph by paragraph or 

sentence by sentence. 
47

 On screen this includes using the planning and proofing tools in a word processor (for example, 

thesaurus, grammar checker). 
48

 To show how a thesaurus must be used with caution, use the thesaurus tool of a wordprocessor to 

deliberately distort the meaning of a text by finding synonyms of synonyms, etc. 
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«Να ρξεζηκνπνηνύλ ην εξγαιείν ‘ιεμηθό ζπλσλύκσλ’ γηα λα αλαπηύμνπλ έλα 

θείκελν. Να ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαζέζνπλ κε έλα έληππν ιεμηθό 

ζπλσλύκσλ
49

». (ICT applications in literacy, Lower key stage 2) 

«Να ρξεζηκνπνηνύλ δηαδηθηπαθά ιεμηθά θαη ιεμηθά ζε CD-ROM. Να 

ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαζέηνπλ ηα έληππα ιεμηθά κε απηά.
50

» (ICT 

applications in literacy, Lower Key Stage 2) 

ην πξώην παξάδεηγκα, ζθνπόο είλαη λα αλαδεηρζνύλ ηπρόλ θίλδπλνη πνπ 

ππάξρνπλ θαηά ηε ρξήζε θάπνησλ εξγαιείσλ ησλ ΠΔΚ, όπσο είλαη ην ιεμηθό 

ζπλσλύκσλ (thesaurus). Ο θίλδπλνο έγθεηηαη ζηε δηαζηξέβισζε ηνπ λνήκαηνο κέζα 

από ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ ζπλώλπκσλ ιέμεσλ. 

Σα άιια δύν παξαδείγκαηα εζηηάδνπλ ζηα εξγαιεία αλαθνξάο πνπ ππάξρνπλ ζε 

ςεθηαθή κνξθή, όπσο είλαη ηα ειεθηξνληθά ιεμηθά. Σα θείκελα αλαθνξάο, είηε είλαη 

ελζσκαησκέλα σο εξγαιεία ζε έλα ΠΔΚ, είηε βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν ή θάπνην 

CD-ROM, έρνπλ δηαθνξεηηθή θεηκεληθή κνξθή απ’ όηη ζην ραξηί.  

Καζώο, ινηπόλ, δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηα εξγαιεία αλαθνξάο ζηα 

δύν κέζα, ζην ραξηί θαη ζηελ νζόλε, αλαγλσξίδεηαη πσο ην ίδην ην κέζν έρεη επηθέξεη 

θαη άιια θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα θείκελα αλαθνξάο. Οη ΣΠΔ αλαγλσξίδνληαη 

γηα κηα αθόκε θνξά σο έλα κέζν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα θεηκεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα ιόγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ.  

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη άιια εξγαιεία ηνπ ΠΔΚ ηα νπνία εληζρύνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο. Έλα από απηά είλαη θαη ην εξγαιείν ‘παξαθνινύζεζε 

αιιαγώλ’ ην νπνίν δηεπθνιύλεη ηελ επεμεξγαζία θαη ηε βειηίσζε ησλ θεηκέλσλ. Οη 

καζεηέο κνηξάδνληαη ηα θείκελά ηνπο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπο κπνξνύλ λα θάλνπλ 

δηάθνξεο πξνηάζεηο αιιαγώλ. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα:  

«Να ρξεζηκνπνηνύλ ην εξγαιείν ‘παξαθνινύζεζε αιιαγώλ’ ελόο πξνγξάκκαηνο 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα λα θάλνπλ πξνηάζεηο αιιαγήο ζε θείκελα ησλ 

                                                      
49

 Use the thesaurus tool of a word processor to develop text. Compare and contrast with a paper-based 

thesaurus. 
50

 Use online and CD-ROM-based dictionaries. Compare and contrast the paper dictionaries with 

paper-based versions. 
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ζπκκαζεηώλ ηνπο. Απηέο ηηο πξνηάζεηο κπνξνύλ είηε λα ηηο απνδερζνύλ, είηε λα 

ηηο απνξξίςνπλ είηε λα ηηο αθήζνπλ εθεί σο απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αλαζεώξεζεο
51

» (ICT applications in literacy, Upper Key 

stage 2) 

Οη καζεηέο, ινηπόλ, ιεηηνπξγνύλ σο ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ πιήξε επίγλσζε ηεο 

ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαθήο αιιά θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ θάλνπλ έλα θείκελν 

επηηπρεκέλν. ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο, πξνηείλνπλ βειηηώζεηο ζηα θείκελα ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο, έηζη ώζηε λα έρνπλ κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα. Σειηθά, ε 

δηαδηθαζία ηεο γξαθήο απνηειεί κηα ελεξγό δηαδηθαζία πνπ εκπιέθεη ζπλερώο ηνπο 

καζεηέο θαη αλαδεηθλύεη ηελ επίγλσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο ηνπο επηινγέο.  

Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ρξήζε ησλ ΠΔΚ σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

θαίλεηαη θαη από ηελ αλαθνξά ζε ηέηνηνπ είδνπο δεμηόηεηεο θαη ζε δύν άιια κέξε ηνπ 

National Curriculum. Πξώηνλ, ζην θεθάιαην «γεληθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο», ζην 

νπνίν ππάξρεη θεθάιαην ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε όια ηα καζήκαηα, 

αλαθέξεηαη ε δεμηόηεηα ρξήζεο απηνύ ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη: 

«Να αλαπηύζζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο εξγαιεία από ηηο ΤΠΔ ώζηε 

λα ηξνπνπνηνύλ θαη λα βειηηώλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα πξνάγνπλ ηελ 

πνηόηεηα θαη ηελ αθξίβεηά ηεο» «Να θάλνπλ αλαζεώξεζε, λα ηξνπνπνηνύλ θαη 

λα αμηνινγνύλ ηε δνπιεηά ηνπο, ζθεπηόκελνη θξηηηθά ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα 

ηεο, θαζώο  απηή (ε δνπιεηά) εμειίζζεηαη
52

» (ζει. 52)  

Γεύηεξνλ, παξόκνηα ζηνηρεία εληνπίδνληαη θαη κέζα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο. Μάιηζηα, ζην Π.. ηνπ καζήκαηνο απηνύ γίλνληαη 

ξεηέο αλαθνξέο ζύλδεζεο κε ην γισζζηθό κάζεκα, κηα από ηηο νπνίεο αθνξά θαη ηε 

ρξήζε ησλ ΠΔΚ σο εξγαιείσλ. Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: 

                                                      
51

 Use the track changes tool of a word processor for response partners to make editorial suggestions. 

These suggestions may either be, accepted, rejected or left as evidence of the drafting process. 
52

 develop their ideas using ICT tools to amend and refine their work and enhance its quality and 

accuracy, review, modify and evaluate their work, reflecting critically on its quality, as it progresses. 
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«πώο λα αλαπηύζζνπλ θαη λα βειηηώλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηε ζπγθέληξσζε, 

νξγάλσζε θαη επαλνξγάλσζε θεηκέλνπ, πηλάθσλ, εηθόλσλ θαη ήρσλ αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε (γηα παξάδεηγκα, desktop publishing, πνιπκεζηθέο 

παξνπζηάζεηο
53

» (ICT programme of study, ζει. 18) 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο εζηηάδεη πεξηζζόηεξν ζηελ 

επαλαηνπνζέηεζε ησλ δηαθόξσλ ζεκεησηηθώλ πόξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

θαηαζθεπή ελόο θεηκέλνπ, ζηνηρείν πνπ ζα αλαδεηρζεί πεξηζζόηεξν ζην επόκελν 

θεθάιαην.  

 

3.5.  εκείσζε θαη γλώζεηο γηα ηελ πνιπηξνπηθόηεηα: επηξξνή από ην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκώλ 

Μέζα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ εληνπίδνληαη πνιιά απνζπάζκαηα ηα νπνία 

αλαδεηθλύνπλ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ζεκεησηηθνύο πόξνπο θαη 

ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη. Οη γιώζζα δελ αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

κεκνλσκέλε πεγή λνήκαηνο αιιά αλαδεηείηαη ν ηξόπνο ζύλδεζήο ηεο κε άιινπο 

ζεκεησηηθνύο πόξνπο (π.ρ. εηθόλα, ήρνο) ώζηε λα παξαρζεί έλα νινθιεξσκέλν 

θείκελν. Μάιηζηα, νη καζεηέο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα 

ήδε από ην πξώην ηνπο ζρνιηθό έηνο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

«Να δεκηνπξγνύλ κηθξά απιά θείκελα ζην ραξηί θαη ζηελ νζόλε ηα νπνία λα 

ζπλδπάδνπλ ιέμεηο κε εηθόλεο (θαη ήρνπο)
54

» (1
ν
 έηνο, λήκα 9: δεκηνπξγία θαη 

δηακόξθσζε θεηκέλσλ) 

«Να παξαηεξνύλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ όπσο είλαη ε 

εθηύπσζε, ν ήρνο θαη ε εηθόλα ώζηε λα βγάινπλ λόεκα
55

» (Key Stage 2, ζει. 

25) 

                                                      
53

  how to develop and refine ideas by bringing together, organising and reorganising text, tables, 

images and sound as appropriate [for example, desktop publishing, multimedia presentations] 
54

 Create short simple texts on paper and screen that combine words with images (and sounds) 
55

 draw on different features of texts, including print, sound and image, to obtain meaning 
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«λα επηιέγνπλ από δηαθνξεηηθά ζηνηρεία παξνπζίαζεο γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο ηεο γξαθήο ζην ραξηί θαη ζηελ νζόλε
56

» (2
ν
 έηνο, 

λήκα 9: δεκηνπξγία θαη δηακόξθσζε θεηκέλσλ) 

Ο «ζπλδπαζκόο» έρεη κηα ηδηαίηεξε ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζηα πιαίζηα ηνπ 

ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ θαζώο παξαπέκπεη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλδπάδνληαη νη ζεκεησηηθνί πόξνη ώζηε λα παξαρζεί λόεκα. Ο ζπλδπαζκόο ησλ 

ζεκεησηηθώλ πόξσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ θεηκεληθνύ ζθνπνύ ελόο 

θεηκεληθνύ είδνπο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη πσο ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθόξσλ 

θεηκεληθώλ εηδώλ, όπσο απηή δίλεηαη ζηηο πεγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πεξηγξάθνληαη 

θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπλδπαζκό ζεκεησηηθώλ πόξσλ. Έηζη, όπσο 

αλαθέξεηαη, έλα θείκελν κε ζθνπό ηελ πεηζώ, πηζαλόλ λα πεξηέρεη θαη θάπνηεο 

επράξηζηεο εηθόλεο. Γίλεηαη, ινηπόλ, θαλεξό, πσο ε πνιπηξνπηθόηεηα απνηειεί κελ 

ζηνηρείν πνπ πεγάδεη από ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ αιιά αλαπιαηζηώλεηαη 

κέζα ζηνλ θπξίαξρν θεηκελνθεληξηθό ιόγν. 

Σα πνιπηξνπηθά  θείκελα θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζέζε κέζα ζην γισζζηθό 

κάζεκα. ην θείκελν «Multimodal-ICT-Digital texts» πνπ αζρνιείηαη αθξηβώο κε 

απηά ηα θείκελα, αλαθέξεη πσο ηα πνιπηξνπηθά θείκελα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην κέζν ζην νπνίν παξάγνληαη.  

- Σηνλ ππνινγηζηή: πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν θαη παξνπζηάζεηο PowerPoint 

- Σην ραξηί: Βηβιία κε εηθόλεο, πεξηνδηθά, λνπβέιεο, πιεξνθνξηαθά βηβιία 

- Σηα ερεηηθά θαη νπηηθά κέζα: ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε, βίληεν θαη DVD
57

.  

Ξεθηλώληαο από ην ηειεπηαίν, ε κειέηε ησλ ερεηηθώλ θαη νπηηθώλ κέζσλ καο 

παξαπέκπεη ζηηο ιεγόκελεο «ζπνπδέο ζηα κέζα» (media studies), παξόηη δελ γίλεηαη 

άκεζε αλαθνξά ζε απηέο. Σα θείκελα πνπ πξνέξρνληαη από ηα media είλαη είηε 

αθνπζηηθά είηε νπηηθά θαη νη ζεκεησηηθνί πόξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ 

παξαγσγή ηνπο είλαη πνηθίινη: πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο ιόγνο, κνπζηθή, ήρνη, 

                                                      
56

 Select from different presentational features to suit particular writing purposes on paper and on 

screen 
57

the computer – internet information and PowerPoint™ presentations  

on paper – picture books, magazines, novels, information books  

sound and visual media - radio, television, videos and DVDs    
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εηθόλεο, βίληεν. Οξηζκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα κειέηεο ηέηνησλ θεηκέλσλ 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα:  

«Να ζπγθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο κνπζηθήο, ησλ ιέμεσλ θαη ησλ 

εηθόλσλ ζε κηθξά απνζπάζκαηα από πξνγξάκκαηα ηεο ηειεόξαζεο
58

» (4
ν
 έηνο, 

λήκα 2: αθξόαζε θαη απάληεζε) 

«Να θηηάμνπλ έλαλ πξνθνξηθό ζρνιηαζκό ζε έλα θείκελν βίληεν όπσο ζε έλα 

DVD ππάξρεη βίληεν κε ζρνιηαζκό ηνπ ζθελνζέηε. Να ζπγθεληξσζνύλ ζηα 

ζηνηρεία ηνπ νπηηθνύ γξακκαηηζκνύ ώζηε λα εθθξάζνπλ ηη ‘πξνζπαζεί λα πεη’ ν 

ζθελνζέηεο
59

». (ICT application in Literacy – Upper Key Stage 2) 

Δλδηαθέξνλ απνηειεί ε εκθάληζε ηνπ νλνκαηηθνύ ζπλόινπ «θείκελν βίληεν» 

(video text) ζην δεύηεξν παξάδεηγκα, θαζώο αλαδεηθλύεη πσο αθόκα θαη ηα βίληεν 

αληηκεησπίδνληαη σο θείκελα κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Βέβαηα, ε κειέηε απηώλ 

ησλ θεηκέλσλ δελ είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλε ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαζώο δελ εληνπίδεηαη κέζα ζην Π.. θάπνηα ζπζηεκαηηθή γιώζζα 

πεξηγξαθήο ηνπο. Δπηπιένλ, ην νλνκαηηθό ζύλνιν «νπηηθόο γξακκαηηζκόο» (visual 

literacy) αλήθεη ζηελ θνηλσληθή γιώζζα ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ θαη 

αλαθέξεηαη πεξηζζόηεξν ζηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο θεηκέλνπ όπσο είλαη ε 

εηθόλα θαη ην βίληεν θαη πώο απηά παξαηίζεληαη.  

ρεηηθά κε ην ραξηί σο κέζν ζην νπνίν παξάγνληαη πνιπηξνπηθά θείκελα, 

εληνπίδνληαη δηάθνξνη ζεκεησηηθνί πόξνη νη νπνίνη πξέπεη λα κειεηεζνύλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Δλδεηθηηθό είλαη ην παξαθάησ απόζπαζκα από ην Π..: 

«Να εμεγνύλ ηα δηάθνξα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ, όπσο είλαη 

ε αιθαβεηηθή ζεηξά, ε δηάηαμε, ηα δηαγξάκκαηα, νη ππόηηηινη, νη ππεξζύλδεζκνη 

θαη ηα κπνπιεηάθηα
60

» (2
ν
 έηνο, λήκα 7: θαηαλόεζε θαη εξκελεία θεηκέλσλ).  

                                                      
58

 Compare the different contributions of music, words and images in short extracts from TV 

programmes 
59

 Deliver a spoken commentary over a video text in the style of a DVD director's commentary track. 

Focus on elements of visual literacy and articulate what the director is 'trying to say'. 
60

 Explain organisational features of texts, including alphabetical order, layout, diagrams, captions, 

hyperlinks and bullet points 
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ηελ πεξίπησζε ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζην ραξηί, νη ζεκεησηηθνί πόξνη 

αθνξνύλ πεξηζζόηεξν ηελ ίδηα ηελ δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ. Αθνξνύλ, βέβαηα, θαη ηελ 

εηζαγσγή ησλ εηθόλσλ, θάηη πνπ θάλεθε από άιια απνζπάζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ 

παξαπάλσ.  

ρεηηθά, ηώξα, κε ηνλ ππνινγηζηή σο κέζν πνπ παξάγεη πνιπηξνπηθά θείκελα, 

εληνπίδνληαη πνιιά απνζπάζκαηα. Δλδεηθηηθά δίλεηαη ην παξαθάησ:   

«λα ζπλδπάζνπλ θείκελν, εηθόλεο θαη ήρν γηα κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή ώζηε 

λα παξάγνπλ ειεθηξνληθά βηβιία γηα ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην. Γηα 

παξάδεηγκα, νη καζεηέο ηνπ Key Stage 2 κπνξνύλ λα παξάγνπλ βηβιία κε 

εηθόλεο πνπ κηιάλε γηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ
61

» (ICT applications in 

literacy, lower key stage 2) 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ειεθηξνληθό βηβιίν, έλα λέν 

θεηκεληθό είδνο, ην νπνίν απνθαιείηαη «πνιπκεζηθή εθαξκνγή» ζηελ θνηλσληθή 

γιώζζα ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ δεκηνπξγία απηή απαηηεί ην ζπλδπαζκό πξνθνξηθνύ 

θαη γξαπηνύ θεηκέλνπ θαη εηθόλσλ κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ ινγηζκηθνύ. Δλδηαθέξνλ 

απνηειεί ην γεγνλόο όηη απνζησπάηαη νπνηαδήπνηε ηερληθή γλώζε πηζαλόλ λα 

ρξεηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ απηό ην θείκελν. Ζ ηερληθή 

πιεπξά είλαη ηειείσο αόξαηε θαζώο ππνζέηνπλ πσο ζα θαηαθηεζεί κέζα από ηελ ίδηα 

ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ.  

Δπηπιένλ, ζηα θείκελα πνπ παξάγνληαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηή εληνπίδνληαη θαη 

νξηζκέλα ζηνηρεία λέαο θεηκεληθόηεηαο. 

«Αλάγλσζε γηα πιεξνθνξίεο: Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ πώο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κε κπζηζηνξεκαηηθώλ 

θεηκέλσλ,  όπσο είλαη νη ππόηηηινη, νη εηθόλεο, ηα πεξηερόκελα, ην επξεηήξην θαη 

ηα θεθάιαηα ώζηε λα βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο. Σεκείσζε: ηα νξγαλσηηθά 
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 Combine text, pictures and sound in a multimedia application to produce electronic books for 

specific audiences. For example, Key Stage 2 pupils could produce talking picture books intended for 

children in the reception class 
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ζηνηρεία ζε CD-ROM θαη ζηηο ηζηνζειίδεο πεξηιακβάλνπλ εηθνλίδηα, hotlinks 

θαη κελνύ.
62

» (ζει. 18, Key Stage 1) 

«Να δεκηνπξγνύλ πνιπεπίπεδα θείκελα όπσο κε ηε ρξήζε ππεζπλδέζκσλ θαζώο 

θαη ζπλδέζκσλ πξνο ηζηνζειίδεο
63

» (5
ν
 έηνο, λήκα 9: δεκηνπξγία θαη 

δηακόξθσζε θεηκέλσλ).  

Σα ςεθηαθά θείκελα, όπσο είλαη νη ηζηνζειίδεο θαη ηα CD-ROM απνηεινύλ 

θεηκεληθή κνξθή ησλ κε κπζηζηνξεκαηηθώλ θεηκεληθώλ εηδώλ. ηνηρεία απηώλ ησλ 

θεηκέλσλ, όπσο νη ππεξζύλδεζκνη, ηα κελνύ, ηα εηθνλίδηα, ηα hotlinks, απνηεινύλ 

ζηνηρεία πνπ πξάγκαηη εληνπίδνληαη κόλν ζηα ςεθηαθά θείκελα θαη πξνζδίδνπλ ην 

ραξαθηήξα ηεο λέαο θεηκεληθόηεηαο. Μάιηζηα, αλαγλσξίδεηαη πσο ηα ςεθηαθά 

θείκελα πνπ παξάγνληαη κέζσ ησλ ΣΠΔ έρνπλ ηόζν κεγάιε δηάδνζε πνπ έρνπλ 

επεξεάζεη θαη ηα θείκελα πνπ παξάγνληαη ζην ραξηί. 

«Όρη κόλν ππάξρνπλ λέα είδε ςεθηαθώλ θεηκέλσλ, αιιά έρεη ππάξμεη καδηθή 

εμάπισζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνδηθώλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ εηθόλα, 

ιέμεηο, δηάηαμε θαη ηππνγξαθία, ηα νπνία ζπρλά αληερνύλ ηελ ηερλνινγία πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ νζόλε
64

» (Multimodal-ICT-Digital Texts) 

Δπνκέλσο, νη λέεο ηερλνινγίεο αληηκεησπίδνληαη σο έλα κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνύ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα θεηκεληθή θαη ζεκεησηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα. Ζ πξαγκαηηθόηεηα απηή είλαη ηόζν ηζρπξή πνπ έρεη επεξεάζεη 

αθόκα θαη ηα πην παξαδνζηαθά κέζα, όπσο είλαη ηα βηβιία θαη ηα πεξηνδηθά. Οη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ απηή ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα 

θαζώο θαη ην ξόιν ησλ δηαθόξσλ ζεκεησηηθώλ πόξσλ θαηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Οη αληηιήςεηο απηέο παξαπέκπνπλ ζε κηα επηθαλεηαθή 

εκθάληζε ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα πβξηδνπνηείηαη 

από ηνλ θπξίαξρν θεηκελνθεληξηθό ιόγν.  

                                                      
62

 Reading for information: use the organisational features of non-fiction texts, including captions, 

illustrations, contents, index and chapters, to find information. Note: Organisational features in CD-

ROMs and webpages include icons, hotlinks and menus. 
63

 Create multi-layered texts, including use of hyperlinks and linked web pages 
64

 Not only are there new types of digital texts, however, but a massive proliferation of book and 

magazine texts which use image, word, layout and typography, often echoing the dimensions of screen-

based technology. 
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3.6 Απνζπαζκαηηθή εκθάληζε ηνπ θξηηηθνύ ιόγνπ 

Ο θξηηηθόο ιόγνο δελ εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό κέζα ζην γισζζηθό πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξόι’ απηά, εληνπίδνληαη νξηζκέλα 

ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζε κηα πεξηζζόηεξν θξηηηθή ζεώξεζε ησλ θεηκέλσλ.  

«λα αλαδεηνύλ γηα ην λόεκα πέξαλ ηεο θπξηνιεμίαο (…), λα δηαρσξίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα από ην ζρόιην (π.ρ. θνηηάδνληαο ηνλ ζθνπό ηνπ θεηκέλνπ, ηελ 

αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ
65

» (Key Stage 2, ζει. 25) 

«λα δηαβάδνπλ πίζσ από ηηο γξακκέο θαη λα βξίζθνπλ ελδείμεηο γηα ηελ 

εξκελεία πνπ θάλνπλ
66

» (6/7 έηνο, λήκα 7: θαηαλόεζε θαη εξκελεία θεηκέλσλ) 

Πξάμεηο όπσο ν δηαρσξηζκόο ζρνιίνπ-πξαγκαηηθόηεηαο, ν έιεγρνο ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ε αλάγλσζε «πίζσ από ηηο γξακκέο», απνηεινύλ πξάμεηο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηνπο θξηηηθνύο ιόγνπο. Όκσο, δελ αλαθέξεηαη κε πνηνλ ηξόπν κπνξεί 

λα επηηεπρζεί απηή ε αλάγλσζε θαη πνύ απνζθνπεί. Δπνκέλσο, ν θξηηηθόο ιόγνο 

θαίλεηαη πσο έρεη επεξεάζεη κάιινλ επηθαλεηαθά ην γισζζηθό κάζεκα ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Αγγιίαο.  

Βέβαηα, ζηνηρεία θξηηηθήο ηθαλόηεηαο εκθαλίδνληαη ζην επίπεδν ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ησλ νκαδηθώλ ζπδεηήζεσλ, όκσο κε κηα δηαθνξεηηθή έλλνηα 

από απηή ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη: 

«Να θαηαλννύλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα πνηθηιία ηξόπσλ γηα λα θξηηηθάξνπλ 

επνηθνδνκεηηθά θαη λα απαληνύλ ζηελ θξηηηθή
67

» (6
ν
 έηνο, λήκα 3: νκαδηθή 

ζπδήηεζε θαη δηεπίδξαζε)  

Οη καζεηέο θαινύληαη λα αζθήζνπλ θξηηηθή απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

ζρεηηθά κε όζα ιέλε, αιιά λα είλαη θαη νη ίδηνη πξνεηνηκαζκέλνη λα δερηνύλ ηελ 

θξηηηθή ησλ άιισλ. Καη πάιη δελ δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο ζε ηη ζπλίζηαηαη απηή ε 

θξηηηθή θαη πνύ απνζθνπεί.  
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 look for meaning beyond the literal (…) distinguish between fact and opinion [for example, by 

looking at the purpose of the text, the reliability of information] 
66

 Read between the lines and find evidence for their interpretation 
67

 Understand and use a variety of ways to criticise constructively and respond to criticism 
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3.7. Οη πξνζεγγίζεηο απέλαληη ζηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο  θαη ε εκθάληζε ηνπ 

δεκηνπξγηθνύ ιόγνπ  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3.1, ηα ινγνηερληθά, ζεαηξηθά θαη πνηεηηθά 

θείκελα εληάζζνληαη ζην γισζζηθό κάζεκα σο θεηκεληθά είδε θαη κειεηώληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ θπξίαξρνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ. Έηζη, ζθνπόο ηεο αλάγλσζήο ηνπο 

είλαη ν εληνπηζκόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεμηθνγξακκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

θάζε θεηκεληθνύ ηύπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηάθνξσλ γισζζηθώλ 

ηερληθώλ. Οη καζεηέο κειεηνύλ ηα ιεμηινγηθά θαη γξακκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θεηκέλσλ πνπ δηαβάδνπλ κε ζθνπό λα αλαδείμνπλ ην ξόιν απηώλ ησλ γισζζηθώλ 

επηινγώλ. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

«Λνγνηερλία: (…) β) λα αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πξνηαζηαθήο 

δόκεζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο
68

». (Key Stage 2, ζει. 25)  

«Λνγνηερλία: (…) ε) Να εληνπίδνπλ κνηίβα ξπζκνύ, ξίκαο θαη ήρσλ ζε 

πνηήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
69

» (Key Stage 1, ζει. 19) 

«Να δηεξεπλνύλ πώο ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαθνξηθή θαη εθθξαζηηθή γιώζζα από 

ηνπο ζπγγξαθείο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ εηθόλεο θαη αηκόζθαηξα
70

» (4
ν
 έηνο, 

λήκα 7 : Καηαλόεζε θαη εξκελεία θεηκέλσλ) 

Σα ζηνηρεία πνπ κειεηνύλ νη καζεηέο θηλνύληαη από ην γξακκαηηθό επίπεδν, 

όπσο είλαη νη πξνηαζηαθέο δνκέο, κέρξη ην επίπεδν ησλ γισζζηθώλ ηερληθώλ, όπσο 

είλαη ε κεηαθνξηθή γιώζζα θαη ηα ξπζκηθά κνηίβα. Ζ γλώζε απηώλ ησλ γισζζηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ αιιά θαη ηελ 

ζσζηή αλαπαξαγσγή αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ. Οη καζεηέο, σο κηθξνί ζπγγξαθείο, 

θαινύληαη λα πηνζεηήζνπλ ηηο γισζζηθέο ηερληθέο θαη ηηο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο ώζηε 

λα παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο αθεγεκαηηθά ή πνηεηηθά θείκελα, όπσο γίλεηαη θαη γηα ηα 

ππόινηπα θεηκεληθά είδε ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ. Ζ παξαγσγή απηή 
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 Literature: (…) b) identify different ways of constructing sentences and their effects 
69

 Literature: (…) e) identify patterns of rhythm, rhyme and sounds in poems and their effects 
70

 Explain how writers use figurative and expressive language to create images and atmosphere 
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ζρεηίδεηαη θαη κε ην δεκηνπξγηθό ιόγν, θαζώο νη  καζεηέο θαινύληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλόηεηα ώζηε λα 

αλαπηύμνπλ ελδηαθέξνληα θείκελα. Δλδεηθηηθό είλαη ην παξαθάησ απόζπαζκα: 

«Τν εύξνο ησλ ζθνπώλ γηα γξαθή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

a) Να θαληαζηνύλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο, 

εζηηάδνληαο ζηηο δεκηνπξγηθέο ρξήζεηο ηεο γιώζζαο θαη πώο λα 

πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε
71

» (ζει. 29). 

Έηζη, ε ινγνηερλία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο, ζηνηρείν πνπ αληιεί, ζε έλα επηθαλεηαθό επίπεδν, από ην δεκηνπξγηθό 

ιόγν.  

Δπηπιένλ, πέξα από ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ παξαηήξεζε θαη άιισλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο είλαη 

νη ραξαθηήξεο, ην ζθεληθό, ε αηκόζθαηξα θ.ά. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξαθάησ 

απόζπαζκα: 

«Να αλαγλσξίδνπλ πώο δεκηνπξγνύληαη ν ραξαθηήξαο θαη ην ζθεληθό, θαη πώο 

αλαπηύζζνληαη ε πινθή, ε δόκεζε ηεο αθήγεζεο θαη ηα ζέκαηα, λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ζπγγξαθέα, αθεγεηή θαη ραξαθηήξα
72

.». 

(Key Stage 2, ζει. 25)  

Σα ζηνηρεία πνπ κειεηνύλ νη καζεηέο (κε ππνγξάκκηζε) απνηεινύλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο πόξνπο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ελόο θεηκέλνπ. Έηζη, νη καζεηέο 

απνθηνύλ ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο γηα ην ινγνηερληθό θείκελν (γισζζηθέο θαη 

πεξηερνκέλνπ) ώζηε λα νδεγεζνύλ ζηελ πιεξέζηεξε αλάγλσζή ηνπ.  

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πξόζιεςεο ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ εληνπίδνληαη 

απνζπάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα πεξηζζόηεξν εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

θεηκέλσλ. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηα θείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη, κέζα από ηηο 

δηάθνξεο ‘απαληήζεηο’ (responses) πνπ θάλνπλ απέλαληη ζηα θείκελα, λα δείμνπλ ηελ 

                                                      
71

 The range of purposes for writing should include: a) to imagine and explore feelings and ideas, 

focusing on creative uses of language and how to interest the reader 
72

 identify how character and setting are created, and how plot, narrative structure and themes are 

developed, recognise the differences between author, narrator and character 
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εξκελεπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ην πεξηερόκελν απηήο ηεο 

εξκελεπηηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ηα παξαθάησ:  

«λα εμάγνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ραξαθηήξσλ ζηα κπζηζηνξήκαηα θαη ηηο 

επηπηώζεηο κέζσ ινγηθώλ εμεγήζεσλ
73

» (3
ν
 έηνο, λήκα 7: θαηαλόεζε θαη 

εξκελεία θεηκέλσλ)  

«λα δίλνπλ θάπνηεο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο θάπνηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ή νη 

ραξαθηήξεο αιιάδνπλ
74

» (2
ν
 έηνο,  λήκα 7: θαηαλόεζε θαη εξκελεία θεηκέλσλ) 

ηα πιαίζηα ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία πεγάδεη από ηηο ζεσξίεο 

ηεο πξόζιεςεο, ν αλαγλώζηεο ιακβάλεη ελεξγεηηθό ξόιν θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά 

θαηά ηε δόκεζε ηνπ λνήκαηνο. Ζ δόκεζε απηή πεξηιακβάλεη δηάθνξεο αλαγλσζηηθέο 

ηερληθέο νη νπνίεο βάδνπλ ην καζεηή ζηε ζέζε ησλ ραξαθηήξσλ. Σα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα είλαη ελδεηθηηθά:  

«Να νπηηθνπνηνύλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα γεγνλόηα, ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο 

ηδέεο, θάλνληαο επθάληαζηεο ζπλδέζεηο κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο
75

» (1
ν
 έηνο, 

λήκα 8: Δκπινθή θαη απάληεζε ζε θείκελα) 

«Να δηεξσηνύλ ηα θείκελα ώζηε λα εκβαζύλνπλ θαη λα απνζαθελίζνπλ ηελ 

θαηαλόεζή ηνπο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο
76

» (4
ν
 έηνο, λήκα 8: εκπινθή θαη 

απάληεζε ζε θείκελα) 

«Να ζπγθξίλνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ηερληθώλ όπσο ε νπηηθνπνίεζε, ε 

πξόβιεςε θαη ε ελζπλαίζζεζε ώζηε λα δηεξεπλήζνπλ  ηε ζεκαζία ησλ 

θεηκέλσλ
77

» (5
ν
 έηνο, λήκα 8 : εκπινθή θαη απάληεζε ζε θείκελα» 

Οη δηάθνξεο ηερληθέο αλάγλσζεο (νπηηθνπνίεζε, πξόβιεςε, ελζπλαίζζεζε) 

ζπλδένληαη κε ηνλ ελεξγεηηθό ξόιν ηνπ αλαγλώζηε. ηα πιαίζηα απηώλ ησλ 

ηερληθώλ, νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνύλ λα παίμνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ξόιν θαζώο 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα κέζν πνπ δηεπθνιύλεη απηέο ηηο ηερληθέο αλάγλσζεο. 
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 Infer characters' feelings in fiction and consequences in logical explanations 
74

 Give some reasons why things happen or characters change 
75

 Visualise and comment on events, characters and ideas, making imaginative links to their own 

experiences 
76

 Interrogate texts to deepen and clarify understanding and response 
77

 Compare the usefulness of techniques such as visualisation, prediction and empathy in exploring the 

meaning of texts 
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Ηδηαίηεξα, κάιηζηα, ε ηερληθή ηεο νπηηθνπνίεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

κεγάιε επθνιία κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο. 

Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

«Χξεζηκνπνίεζε έλα ινγηζκηθό πνιπκεζηθνύ storyboard γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα θηλνύκελε νπηηθνπνίεζε ελόο θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο 

δεκηνπξγνύλ κηα ηζηνξία κε θηλνύκελεο εηθόλεο γηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ 

εξκελεία ηνπο ζε έλα θείκελν ηνπ Shakespeare
78

» (ICT applications in literacy-

Key Stage 2) 

«Πξνζρεδηαζκόο γηα ζπγγξαθή ρξεζηκνπνηώληαο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο ώζηε 

λα ζπλδεζνύλ νη απηνζρέδηεο αθεγήζεηο κε ηε ζπγγξαθή ελόο βηβιίνπ θόκημ. Οη 

καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ θηηάρλνληαο κηα αθήγεζε κε ηε ρξήζε ζεαηξηθώλ 

ηερληθώλ ή κηθξέο θηγνύξεο θαη παηρλίδηα. Τξαβνύλ θσηνγξαθίεο γηα λα 

απεηθνλίζνπλ ηελ αθήγεζε. Δηζάγνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζε έλα πξόγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη ηηο βάδνπλ ζηε ζεηξά. Πξνζζέηνπλ ‘ζπλλεθάθηα’ 

νκηιίαο, ‘ζπλλεθάθηα’ ζθέςεο θαη επηθεθαιίδεο γηα λα μαλαθηηάμνπλ ηελ 

αθήγεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην ηέηαξην έηνο γηα ηε κειέηε ησλ ραξαθηήξσλ ζε 

δίιεκκα, νη καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ησλ 

παηρληδηώλ ξόινπ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπλ έλα storyboard ζην ύθνο 

κηαο θσην-ηζηνξίαο πνπ βξίζθνπκε ζηα πεξηνδηθά
79

» (ICT applications in 

literacy- Lower Key Stage 2) 

Οη καζεηέο, ινηπόλ, αληαπνθξίλνληαη ζηα θείκελα κέζα από ηε δεκηνπξγία 

δηαθόξσλ πνιπκεζηθώλ θεηκέλσλ. Αλαθαηαζθεπάδνπλ ηελ αθήγεζε αιιάδνληαο ην 

κέζν ζην νπνίν παξάγεηαη, από ηελ αθήγεζε κέζσ ηεο γιώζζαο ζηελ αθήγεζε κέζσ 

ηεο εηθόλαο. Μέζα από απηή ηελ ηερληθή, αλαδεηθλύνπλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο θαη γηα 
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 Use multimedia storyboard software to create an animated visualisation of a text. For example, 

pupils construct an animated storyboard to represent their interpretation of a Shakespeare text. 
79

 Plan for writing by using digital photographs to bridge between improvised narratives and comic 

book writing. Pupils improvise a narrative using drama techniques or small-world figures and toys. 

Take still photographs to depict the narrative. Import the photographs into a word processor and lay out 

in sequence. Add speech bubbles, thought bubbles and captions to reconstruct the 

narrative.Example:Y4 character with dilemma, pupils improvise using role-play techniques and then 

construct a storyboard in the style of a magazine photo story. 
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ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ (όπσο είλαη ν ραξαθηήξαο) αιιά θαη γηα ηελ εξκελεία ησλ 

θεηκέλσλ πνπ έρνπλ δηαβάζεη. Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο έλα παηδαγσγηθό 

εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληαπόθξηζε ζηα θείκελα, κε έλαλ ηξόπν 

πνπ ζα ιέγακε πσο παξαπέκπεη θαη ζην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ, κηαο θαη 

ηίζεηαη δήηεκα ζπλδπαζκνύ ησλ ζεκεησηηθώλ πόξσλ.  

Δπηπιένλ, έλαο άιινο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύληαη νη ΣΠΔ ζην 

πιαίζην ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ν παξαθάησ:  

«Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ έλα ινγηζκηθό ην νπνίν παξάγεη ζηαπξόιεμα ώζηε 

λα θηηάμνπλ γξίθνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο θάλνπλ έλα ζηαπξόιεμν ζην 

νπνίν όιεο νη εξσηήζεηο ζα είλαη ζρεηηθέο κε κηα λνπβέια πνπ δηάβαζε ε ηάμε, 

ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηα γεγνλόηα ηεο. Γηα λα δώζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 

νξηζκνύο ζηα ζηαπξόιεμα, ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη πιήξσο ην 

θείκελν
80

» (ICT applications in literacy, Lower Key Stage 2)  

Οη καζεηέο θαινύληαη λα απνδείμνπλ ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη γύξσ 

από θάπνην θείκελν κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο ζηαπξνιέμνπ. Καζώο ζα εηνηκάδνπλ 

ηνπο νξηζκνύο, απαηηείηαη ε πιήξεο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ώζηε νη νξηζκνί λα 

είλαη ζσζηνί. Αληίζηνηρα, νη καζεηέο πνπ ζα ιύζνπλ απηά ηα ζηαπξόιεμα, ζα πξέπεη 

λα έρνπλ θαη απηνί θαηαλνήζεη πιήξσο ηα θείκελα ώζηε λα ηα ιύζνπλ επηηπρώο. 

Όπσο είλαη θαλεξό, νη ΣΠΔ θαη πάιη ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα εξγαιείν.  

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο πξνζέγγηζεο, νη καζεηέο θαινύληαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο ώζηε λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα πθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξαθάησ 

παξάδεηγκα:  

«Να δηεξεπλνύλ γηαηί θαη πώο νη ζπγγξαθείο γξάθνπλ, όπσο κέζα από ηελ 

επαθή κε ηνπο ζπγγξαθείο από θνληά ή κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ
81

» (4
ν
 έηνο, λήκα 

8: εκπινθή θαη απάληεζε ζε θείκελα)  
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 Pupils use software which produces crossword grids to make puzzles. For example: children make a 

puzzle where all the answers are about a class novel; its characters and events. In order that they may 

devise suitable clues, they must fully understand the text 
81

 Explore why and how writers write, including through face-to-face and online contact with authors 
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Σν δηαδίθηπν, ινηπόλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα σο έλα κέζν 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ εμσζρνιηθό θόζκν, θαη ζπγθεθξηκέλα, σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο ζπγγξαθείο. Μέζα από απηή ηελ επαθή, νη καζεηέο ζα ζπδεηήζνπλ γηα ηα 

θείκελα πνπ δηαβάδνπλ κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο ώζηε λα νδεγεζνύλ ζε κηα 

πιεξέζηεξε εξκελεία θαη θαηαλόεζή ηνπο.  

Δθηόο από ην επίπεδν ηεο πξόζιεςεο, ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο επηδεηά λα 

δηακνξθώζεη θαη έλαλ καζεηή πνπ ζα αγαπάεη ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο, ζα 

κπνξεί λα δηαβάδεη νιόθιεξα βηβιία θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγεί ηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπ επηινγέο. Μάιηζηα, ε δηακόξθσζε ησλ πξνζσπηθώλ 

αλαγλσζηηθώλ επηινγώλ αλαπηύζζεηαη ήδε από ην πξώην ζρνιηθό έηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα:  

«Να επηιέγνπλ βηβιία γηα πξνζσπηθή αλάγλσζε θαη λα αηηηνινγνύλ ηηο επηινγέο 

ηνπο
82

» (1
ν
 έηνο, λήκα 8 : εκπινθή θαη απάληεζε ζε θείκελα) 

«Να αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη 

πξνηηκήζεηο θαη λα θάλνπλ έλα πιάλν ζρεηηθά κε ηνπο πξνζσπηθνύο ζηόρνπο 

αλάγλσζεο
83

» (5
ν
 έηνο, λήκα 8 : εκπινθή θαη απάληεζε ζε θείκελα) 

«Να δηαβάδνπλ εθηελώο θαη λα ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

αλαγλώζεηο καδί κε άιινπο, όπσο ζε νκάδεο αλάγλσζεο
84

» (6
ν
 έηνο, λήκα 8 : 

εκπινθή θαη απάληεζε ζε θείκελα) 

Γίλεηαη θαλεξό πσο νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο αλάγλσζεο γηα 

πξνζσπηθνύο ιόγνπο. Μάιηζηα, έρνπλ θαη επίγλσζε ησλ αλαγλσζηηθώλ επηινγώλ 

ηνπο, θαζώο αλαζηνράδνληαη (reflect) θαη ζπδεηνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζρεηηθά 

κε απηέο. Ζ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ε ζπδήηεζε γύξσ από ηηο αλαγλσζηηθέο 

ζπλήζεηεο ζπλδέεηαη πεξηζζόηεξν κε ηνπο νιηζηηθνύο ιόγνπο νη νπνίνη έρνπλ σο 

ζηόρν ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο αλαγλσζηηθήο ζπλήζεηαο.  

ην πιαίζην ηεο θηιαλαγλσζίαο, νη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλαο 

ςεθηαθόο ρώξνο ν νπνίνο επηηξέπεη ηηο ζπδεηήζεηο γύξσ από ηα βηβιία θαη ηελ 
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 Select books for personal reading and give reasons for choices 
83

 Reflect on reading habits and preferences and plan personal reading goals 
84

 Read extensively and discuss personal reading with others, including in reading groups 
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αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο αλαζηνραζηηθόηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

παξαθάησ παξαδείγκαηα:  

«Σπληήξεζε έλα δηαδηθηπαθό πεξηνδηθό αλαγλώζεσλ ώζηε νη αλαγλώζηεο λα 

κπνξνύλ λα πξνζζέηνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη άιινη, όπσο νη 

γνλείο θαη νη δάζθαινη, λα κπνξνύλ λα ζρνιηάζνπλ θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο 

ώζηε λα θαζνδεγήζνπλ κειινληηθέο αλαγλώζεηο
85

» (ICT applications in 

literacy-Lower Key Stage 2) 

«Γξάθνπλ παξνπζηάζεηο βηβιίσλ θαη ηηο δεκνζηεύνπλ ζε πξαγκαηηθέο 

ηζηνζειίδεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ ππεπζπλόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα απέλαληη ζην 

θνηλό γηα αθξίβεηα θαη θαηαιιειόηεηα ηνπ ύθνπο
86

» (ICT applications in 

literacy-Lower Key Stage 2) 

Σν δηαδίθηπν, ινηπόλ, ιεηηνπξγεί σο έλαο ςεθηαθόο ρώξνο πνπ επεθηείλεη ην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (βι. θαη θεθάιαην 5). Οη καζεηέο ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε ηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη δεκνζηεύνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο απέλαληη ζε βηβιία 

πνπ έρνπλ δηαβάζεη, κηα δεκνζίεπζε πνπ γίλεηαη πξνο ηνλ πξαγκαηηθό εμσζρνιηθό 

θόζκν.  

Σν εύξνο ησλ ινγνηερληθώλ θαη πνηεηηθώλ θεηκέλσλ πνπ κειεηάηαη είλαη αξθεηά 

κεγάιν. Πεξηιακβάλεη από παξακύζηα κέρξη θαη ζύγρξνλε πνίεζε θαη από θιαζηθά 

πνηήκαηα κέρξη θαη ζεαηξηθά έξγα. Όκσο, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε πνιπκεζηθή 

ινγνηερλία ή ινγνηερλία ππεξθεηκέλνπ, ε νπνία ζα εληαζζόηαλ ζηα θείκελα από ηηο 

ΣΠΔ. Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ζε «θαιήο πνηόηεηαο ζύγρξνλε 

πνίεζε», «θιαζηθά πνηήκαηα», «θαζηεξσκέλε ινγνηερλία» (long established 

literature). Ζ αλαθνξά ζε ηέηνηα έξγα ζρεηίδεηαη κε ηε ιεγόκελε «ινγνηερλία ηνπ 

θαλόλα», ε νπνία όκσο κειεηάηαη δίπια ζε ιηγόηεξν θαζηεξσκέλα έξγα αθόκα θαη 

από ηε ζύγρξνλε επνρή. εκεηώλεηαη, κάιηζηα, πσο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

δελ δίλεηαη θάπνηα ιίζηα κε ζπγγξαθείο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα κειεηεζνύλ, νύηε 
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 Maintain an online reading journal so that readers may log their reading experiences and others, such 

as parents and teachers, may comment and make suggestions to guide future reading. 
86

 Write book reviews and publish to authentic online sites. Emphasise writers' responsibility to the 

audience for accuracy and suitability of style. 
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θάπνηα ζπγθεθξηκέλα έξγα. Ζ επηινγή βξίζθεηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ.  

Αθόκα, ελδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί ε αλαθνξά ζε «θείκελα από άιινπο 

πνιηηηζκνύο» θαη ζηα δύν Key Stage. Ο εθπαηδεπηηθόο επηιέγεη θείκελα ηα νπνία 

πξνέξρνληαη από πνιηηηζκνύο εθηόο ηεο Αγγιίαο, θείκελα πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη 

θαη κε ηνλ πνιηηηζκηθό ππόβαζξν ησλ καζεηώλ, εάλ πξόθεηηαη γηα κηα 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε. Ζ έληαμε ηέηνησλ θεηκέλσλ ζην εύξνο ηνπ καζήκαηνο 

αλαδεηθλύεη κηα εμσζηξέθεηα ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο θαζώο νη καζεηέο ζα 

γλσξίζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο παξαδόζεηο άιισλ ιαώλ.  

 

 

3.8. Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν θαη αμίεο πνπ πξνβάιινληαη 

ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηεο Αγγιίαο δελ πξνηείλνληαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηεπηεί ην κάζεκα. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ηελ πιήξε επρέξεηα λα επηιέμεη ηηο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζεί ώζηε λα κεηαδώζεη ηηο γισζζηθέο 

γλώζεηο. Σν Π.. θαζνξίδεη κόλν ην εύξνο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ρσξίο λα γίλεηαη νπνηαδήπνηε λύμε γηα ην πεξηερόκελν πνπ κπνξεί λα έρνπλ. Ζ 

έιιεηςε απηή δελ είλαη ηπραία δηόηη ζπκβαδίδεη κε ηελ αλνηρηόηεηα ηνπ Π.. αιιά θαη 

κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηα θεηκεληθά είδε θαη όρη ζην πεξηερόκελό ηνπο. 

Παξόηη δελ δίλνληαη νδεγίεο γηα ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ γισζζηθνύ 

καζήκαηνο, ζε νξηζκέλεο πεγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη 

σο κηα πιεπξά ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ε νπνία ζα πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν 

ελαζρόιεζεο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

«Χξεζηκνπνίεζε ηηο ΤΠΔ ώζηε λα έρεηο έλα ζπγθείκελν γηα ηελ αθξόαζε 

νδεγηώλ, ηελ αθνινπζία νδεγηώλ θαη ηελ αίηεζε γηα βνήζεηα
87

» (ICT 

applications in literacy - Key Stage 1) 
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 Use ICT to provide a context for listening to instructions, following instructions and asking for help. 
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«Χξεζηκνπνηνύλ ηηο ΤΠΔ σο έλα ζπγθείκελν γηα ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ κε 

νδεγίεο. Σπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθά εγρεηξίδηα ινγηζκηθώλ ππνινγηζηή γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό. Αληηπαξαζέηνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ηα ‘Αξρεία βνήζεηαο’ 

ηνπ ππνινγηζηή κε ηα έληππα εγρεηξίδηα ηνπ ινγηζκηθνύ. Γξάθνπλ ηα δηθά ηνπο 

εγρεηξίδηα ινγηζκηθνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο ‘screen grab’ γηα λα 

ζπιιάβνπλ θάπνηεο εηθόλεο.
88

» (ICT applications in literacy-Upper Key Stage 

2)  

Ο θόζκνο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα ζπγθείκελν ην νπνίν 

σθειεί ηελ αλάπηπμε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ. Αθόκα θαη γηα ηε κειέηε ησλ 

θεηκεληθώλ ηύπσλ, νη ΣΠΔ απνηεινύλ κέξνο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζην νπνίν 

απεπζύλνληαη ηα θείκελα πνπ παξάγνληαη.  

Καζίζηαηαη, ινηπόλ, εκθαλέο πσο δελ ππάξρεη θαζνδήγεζε γηα ην πνηεο πιεπξέο 

ηηο πξαγκαηηθόηεηαο ζα πξέπεη λα κειεηώληαη ζην γισζζηθό κάζεκα, εθηόο, βέβαηα, 

από ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δπηπιένλ, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ή 

πεπνηζήζεηο απέλαληη ζηνλ θόζκν ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο 

θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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 Use ICT as a context for the study of instructional text. Compare different computer software 

manuals for a single piece of software. Compare and contrast computer Help files with paper-based 

software manuals. Write your own software manuals by using screen-grab techniques to capture 

images. 
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4. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηόηεηεο ησλ καζεηώλ 

 

4.1.Οη ηαπηόηεηεο πνπ θέξλνπλ νη καζεηέο: έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθόηεηα  

Μέζα ζην National Curriculum, ζην θεθάιαην «γεληθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο» 

γίλεηαη εκθαλέο ην πώο αληηκεησπίδνληαη νη ηαπηόηεηεο πνπ ήδε θέξνπλ νη καζεηέο 

από ηελ εμσζρνιηθή ηνπο θνηλσληθνπνίεζε. πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην 

«Δλζσκάησζε» (inclusion) ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ καζεηώλ θαη 

πξνθξίλεηαη ε δηαηήξεζή ηεο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξαθάησ απόζπαζκα: 

«Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ έηζη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

(…). Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ πσο νη καζεηέο θέξλνπλ ζην 

ζρνιείν δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, ελδηαθέξνληα θαη δπλάκεηο ηα νπνία κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ
89

» (ζει. 43) 

«Να ιακβάλνληαη ππόςε νη ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο 

πεπνηζήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηδεώλ ή ησλ εκπεηξηώλ ή ηε 

ρξήζε εμνπιηζκνύ
90

» (ζει. 44)  

Οη εθπαηδεπηηθνί, ινηπόλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηηο εκπεηξίεο πνπ 

θέξλνπλ νη καζεηέο ηνπο, έηζη ώζηε λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηνλ θάζε 

καζεηή. Οη εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα θέξλνπλ ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Ζ αλαγλώξηζε απηήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο είλαη 

ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηα πιαίζηα κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη θέξλεη ν θάζε καζεηήο έηζη ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε έλαλ 

απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ, λα κελ πξνζβάιινπλ ηηο πεπνηζήζεηο 

ησλ καζεηώλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο κάζεζεο. ηόρνο είλαη 
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 Responding to pupils’ diverse learning needs. (…)Teachers need to be aware that pupils bring to 

school different experiences, interests and strengths which will influence the way in which they learn. 
90

 taking account of pupils’ specific religious or cultural beliefs relating to the representation of ideas or 

experiences or to the use of particular types of equipment 
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θάζε καζεηήο λα βηώζεη ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο, αλεμάξηεηα από ην ππόβαζξν ην 

νπνίν έρεη πξηλ έξζεη ζην ζρνιείν. Αλαθέξεηαη ζρεηηθά:  

«Να ζέηνπλ θαηάιιειεο πξνθιήζεηο κάζεζεο: νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

ζηνρεύνπλ ζην λα δίλνπλ ζε θάζε καζεηή ηελ επθαηξία λα βηώζεη ηελ επηηπρία 

ζηε κάζεζε θαη λα πεηύρεη όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξα ζε θάζε ζηόρν. (…) Απηό 

ίζσο λα απαηηεί ηελ επηινγή γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ από έλα πξνεγνύκελν ή 

επόκελν Key Stage ώζηε θάζε καζεηήο λα κπνξεί λα δείρλεη πξόνδν θαη λα 

δείρλεη ηη κπνξεί λα πεηύρεη
91

» (ζει. 42)  

Ζ έκθαζε ζηελ ίδηα ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο απνδίδεη ζην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ έλαλ αλνηρηό ραξαθηήξα, θαζώο δελ απαηηείηαη ε κεηάδνζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ύιεο γηα θάζε δηδαθηηθό έηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

δηδάμνπλ ηηο γλώζεηο από πξνεγνύκελα ή επόκελα έηε, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ καζεηώλ ηνπο, έηζη ώζηε όινη λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ βήκαηα πξνόδνπ 

απέλαληη ζηε κάζεζε.  

Δπίζεο, ζε έλα από ηα επηπιένλ θείκελα πνπ δίλνληαη ζηηο πεγέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «Multimodal-ICT-Digital texts», γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηα δηάθνξα θείκελα. Σν 

παξαθάησ απόζπαζκα είλαη ραξαθηεξηζηηθό: 

«(ηα παηδηά) Φέξλνπλ κηα επξεία εκπεηξία θεηκέλσλ θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο 

εξγαζία, θαζώο αλακέλνπλ όηη ζα δηαβάδνπλ εηθόλεο καδί κε ηνλ έληππν ιόγν 

θαη, όιν θαη πεξηζζόηεξν, πεξηκέλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ππνινγηζηέο γηα 

λα βξνύλε πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα ζπλζέζνπλ ηα θείκελά ηνπο
92

.»  

ε απηό ην απόζπαζκα, ε εκπεηξία ησλ παηδηώλ αθνξά ζηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ 

ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα θείκελα θαη ηελ έληνλε εηθνληθόηεηα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη. Οη 

καζεηέο αλακέλνπλ, από ηελ εκπεηξία ηνπ θόζκνπ πνπ έρνπλ, λα κειεηνύλ ηέηνηνπ 
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 Teachers should aim to give every pupil the opportunity to experience success in learning and to 

achieve as high a standard as possible. (…)This may mean choosing knowledge, skills and 

understanding from earlier or later key stages so that individual pupils can make progress and show 

what they can achieve. 
92

 This means that they bring a wide experience of texts to their school work, expecting to read images 

as well as print and, increasingly, expecting to use computers in seeking information and composing 

their own texts. 
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είδνπο θείκελα θαη εληόο ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, ε εκπεηξία ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

ΣΠΔ, σο κέζα γηα γξαθή θαη σο κέζα γηα εληνπηζκό πιεξνθνξηώλ, ηνπο νδεγεί ζηελ 

αλακνλή παξόκνηαο ρξήζεο θαη εληόο ηνπ ζρνιείνπ. Γη’ απηό ην ιόγν, ην θείκελν από 

ην νπνίν πξνέξρεηαη ην απόζπαζκα ζθνπεύεη ζηελ εηζαγσγή ηεο εμσζρνιηθήο 

θεηκεληθήο εκπεηξίαο ησλ παηδηώλ ζην ίδην ην γισζζηθό κάζεκα, κε ηελ έκθαζε ζηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα θαη ζηα θείκελα πνπ παξάγνληαη κέζσ ησλ ΣΠΔ.  

 

4.2. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο: ε έκθαζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

Ηδηαίηεξν ξόιν ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο παίδεη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη, επνκέλσο, κε ηνλ επηθνηλσληαθό ιόγν. Μάιηζηα, 

νη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο αλαπηύζζνληαη ζε μερσξηζηό 

λήκα ζηνπο ηόρνπο Μάζεζεο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:  

«Οκαδηθή ζπδήηεζε θαη δηεπίδξαζε: γηα λα ζπκκεηέρνπλ σο κέιε κηαο νκάδαο, 

νη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ πώο λα παίξλνπλ θαη λα δίλνπλ ην ιόγν, θαη 

πώο λα ζπζρεηίδνπλ ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο κε όζα έρνπλ ιερζεί 

πξνεγνπκέλσο(…)
93

» (ζει. 16, Key Stage1).  

«Να αλαιακβάλνπλ θαη λα ζπληεξνύλ δηάθνξνπο ξόινπο, πξνζαξκόδνληάο ηνπο 

ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ πεξίζηαζε, όπσο είλαη ε πξνεδξεία, ν γξακκαηέαο 

θαη ν αληηπξόζσπνο
94

».  (ζει. 22, Key Stage 2)  

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνύλ πιήξσο κέζα ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο. 

Πξόθεηηαη γηα κηα δεμηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη ηόζν κε ηελ ίδηα ηε δηεπίδξαζε θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα (π.ρ. καζαίλνπλ πώο λα δίλνπλ ην ιόγν) αιιά θαη κε ηελ 

αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ξόισλ. Οη ξόινη απηνί ραξαθηεξίδνληαη από ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηα γλσξίδνπλ ξεηά νη καζεηέο. Δπηπιένλ, ζηα 
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 Group discussion and interaction: To join in as members of a group, pupils should be taught to: take 

turns in speaking,  relate their contributions to what has gone on before (…) 
94

 take up and sustain different roles, adapting them to suit the situation, including chair, scribe and 

spokesperson 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιώζζαο Αγγιίαο Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 57 από 93 
 

 

πιαίζηα ησλ νκάδσλ, επηδεηείηαη θαη κηα νξηζκέλε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά. 

Αλαθέξεηαη: 

«Να έρνπλ κηα πνηθηιία ζπλεηζθνξώλ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηε δξαζηεξηόηεηα 

θαη ην ζθνπό, όπσο επεμεγεκαηηθά θαη επηδνθηκαζηηθά ζρόιηα όηαλ ζπιιέγνληαη 

ηδέεο, θαη ινγηθά, αμηνινγηθά ζρόιηα όηαλ ε ζπδήηεζε θηλείηαη πξνο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ή ηηο ελέξγεηεο
95

» (ζει. 22, Key Stage 2) 

«Να ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο γηα λα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα λα 

πξνρσξήζεη, όπσο πεξίιεςε ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ, αλαζθόπεζε όζσλ έρνπλ 

πεη, δηεπθξηλίζεηο, εκπινθή ησλ άιισλ ζηελ νκάδα, θηάζηκν ζε ζπκθσλία, λα 

ζθέθηνληαη ελαιιαθηηθέο θαη λα αλακέλνπλ ηηο ζπλέπεηεο
96

» (ζει. 23, Key 

Stage 2) 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην είδνο ηνλ ζπλεηζθνξώλ πνπ πξέπεη λα 

θάλνπλ, αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ε νκάδα θαη ην ζθνπό 

απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, νη καζεηέο απνθηνύλ ηθαλόηεηεο 

νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο, αλαιακβάλνπλ ξόινπο θαη πξνσζνύλ ηελ νκαδηθή 

ζπλεξγαζία.  

ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ νκαδηθήο ζπδήηεζεο, νη ΣΠΔ 

εκθαλίδνληαη ειάρηζηα. Ο κόλνο ηξόπνο ρξήζεο ηνπο, ν νπνίνο είλαη αξθεηά 

επηθαλεηαθόο, είλαη σο έλα κέζν πξνβνιήο εηθόλσλ. Δλδεηθηηθό είλαη ην παξαθάησ 

παξάδεηγκα:  

«Κξύςε νπηηθά εξεζίζκαηα πίζσ από κηα κάζθα ζε έλαλ δηαδξαζηηθό πίλαθα. 

Σηγά ζηγά απνθάιπςε ηα εξεζίζκαηα κε ζθνπό λα παξαθηλήζεηο ηε ζθέςε θαη ηε 

ζπδήηεζε, ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο
97

» (ICT applications in Literacy- 

Key Stage 1) 

                                                      
95

  vary contributions to suit the activity and purpose, including exploratory and tentative comments 

where ideas are being collected together, and reasoned, evaluative comments as discussion moves to 

conclusions or actions 
96

  use different ways to help the group move forward, including summarizing the main points, 

reviewing what has been said, clarifying, drawing others in, reaching agreement, considering 

alternatives and anticipating consequences. 
97

 Conceal pictorial stimuli behind a mask on an interactive whiteboard. Slowly reveal the picture to 

stimulate speculation and discussion, questioning and response. 
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Οη εηθόλεο ιεηηνπξγνύλ σο εξεζίζκαηα πνπ πξνσζνύλ ηε ζπδήηεζε. Ζ 

δξαζηεξηόηεηα απηή ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαη ρσξίο ηηο ΣΠΔ αθόκα θαη κε 

ηππσκέλεο εηθόλεο. Όκσο πξνηηκώληαη νη ΣΠΔ γηα ηελ επθνιία πνπ παξέρνπλ ζηελ 

πξνβνιή εηθόλσλ, θαη επνκέλσο, ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα παηδαγσγηθό εξγαιείν. 

 

 

4.3. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη δεμηόηεηεο λένπ γξακκαηηζκνύ 

Μηα βαζηθή ηθαλόηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδήηεζε θαη αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ ζε έλα εύξνο πεγώλ. Ζ 

δεμηόηεηα απηή ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό κε ηηο ΣΠΔ θαη ηηο δεμηόηεηεο 

αλαδήηεζεο πνπ απηέο απαηηνύλ. Αλαθέξεηαη ζρεηηθά: 

«Να ζαξώλνπλ θείκελα γηα λα βξνύλε πιεξνθνξίεο. Σεκείσζε: ε αλεύξεζε 

πιεξνθνξηώλ ζηελ νζόλε πεξηιακβάλεη ηε γλώζε πώο: 

- Να ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο θαη αλεύξεζεο γηα λα 

δηαηξέρνπλ (skim) θαη λα ζαξώλνπλ (scan) απνηειεζκαηηθά
98

  

- Να ρξεζηκνπνηνύλ ιέμεηο-θιεηδηά 

- Να θάλνπλ πεξίιεςε ησλ πιεξνθνξηώλ αληί λα εθηππώλνπλ κεγάια 

θνκκάηηα θεηκέλνπ
99

» (Key Stage 2, ζει. 25)  

Οη πξάμεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο (skim and scan, ρξήζε ιέμεσλ-

θιεηδηώλ, πεξίιεςε), απνηεινύλ πξάμεηο νη νπνίεο νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνύ. Οη δεμηόηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ΣΠΔ 

θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ. 

Μάιηζηα, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηή ηε δεμηόηεηα θαζώο απνηειεί θαη 

αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ζηόρν ηνπ National 

                                                      
98

 Ωο skim αλαθέξεηαη ε αλαδήηεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ελόο θεηκέλνπ ελώ σο scan ε αλαδήηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ κέζα ζε έλα θείκελν 
99

  Scan texts to find information. Note: Retrieving information on screen includes 

knowing how to: 

–use the search and find facilities to skim 

and scan effectively 

–use key words 

–summarise information rather than print off large sections of text. 
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Curriculum, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηηο «γεληθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο». Σα 

παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά: 

Από ην Π.. ηεο πιεξνθνξηθήο: 

«Να ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο από έλα εύξνο πεγώλ (γηα παξάδεηγκα, άηνκα, 

βηβιία, βάζεηο δεδνκέλσλ, CD-ROM, βίληεν θαη ηειεόξαζε)
100

» (ζει. 16, 

Key Stage 1)  

«Να κηιάλε ζρεηηθά κε πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη θαη πώο κπνξνύλ λα 

ηηο βξνπλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ (γηα παξάδεηγκα, αλαδήηεζε ζην 

δηαδίθηπν ή ζε έλα CD-ROM, ρξήζε έληππνπ πιηθνύ ή εξσηήζεηο 

αηόκσλ)
101

» (Key Stage 2)  

Από ηηο «γεληθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο» 

«Να βξίζθνπλ ζηνηρεία από δηάθνξεο πεγέο, επηιέγνληαο θαη ζπλζέηνληαο 

ηηο πιεξνθνξίεο ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα αλαπηύμνπλ 

ηελ ηθαλόηεηα εξώηεζεο ηεο αμηνπηζηίαο, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο 

αιεζνθάλεηαο απηώλ ησλ πεγώλ
102

» (ζει. 52)  

Οη καζεηέο, ινηπόλ, ζα πξέπεη λα εμαζθνύληαη ζηε δηεξεύλεζε ησλ πεγώλ θαηά 

ηε δηάξθεηα όισλ ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Μάιηζηα, ε ρξήζε ησλ πεγώλ 

ζρεηίδεηαη, ζε έλα βαζκό, θαη κε ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα πνπ απαηηείηαη ώζηε λα 

επηιέγνληαη ζσζηά νη πιεξνθνξίεο, όπσο θαίλεηαη από ηελ αλαθνξά ζε αμηνπηζηία, 

πξνθαηαιήςεηο θαη αιεζνθάλεηα. Βέβαηα, δελ δίλνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πώο ζα αλαπηπρζεί απηή ε θξηηηθή ηθαλόηεηα, θαζώο, όπσο είδακε, δελ 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Θα 

ιέγακε, ινηπόλ, πσο ε ηθαλόηεηα θξηηηθήο ρξήζεο ησλ ςεθηαθώλ πεγώλ ππάξρεη σο 

πξόζεζε, αιιά ην πώο ζα αλαπηπρζεί δελ αλαπηύζζεηαη πιήξσο. 

                                                      
100

   gather information from a variety of sources [for example, people, books, databases, CD-ROMs, 

videos and TV] 
101

 to talk about what information they need and how they can find and use it [for example, searching 

the internet or a CD-ROM, using printed material, asking people] 
102

  find things out from a variety of sources, selecting and synthesising  the information to meet their 

needs and developing an ability to question its accuracy, bias and plausibility 
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Δπηπιένλ, κηα άιιε δεμηόηεηα λένπ γξακκαηηζκνύ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ελόο λένπ ηξόπνπ αλάγλσζεο.  Πέξα από ηελ ηθαλόηεηα γηα «μεθύιιηζκα» θαη 

«γξήγνξν δηάβαζκα» (skim and scan) πνπ αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ, ε λένπ είδνπο 

αλάγλσζε ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα. Υαξαθηεξηζηηθό 

είλαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα:  

«Τα κνλνπάηηα θαη νη δηαδξνκέο ζε ηέηνηα θείκελα (ελλνεί ηα πνιπηξνπηθά), 

ζπρλά πεξηιακβάλνπλ ηελ αθηηλσηή αλάγλσζε θαη όρη ηελ παξαδνζηαθή 

θαηεύζπλζε πνπ απαηηείηαη ζε κηα έληππε ζειίδα ζπλερνύο θεηκέλνπ. Οη 

δεμηόηεηεο θαη ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ ζηελ αλάγλσζε 

ηέηνησλ βηβιίσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο 

θξηηηθήο πεξηήγεζεο θαη αλάγλσζεο θαη λα γίλνπλ αλαγλώζηεο θεηκέλσλ ζηελ 

νζόλε
103

» (Multimodal-ICT- Digital texts) 

Ζ λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα, θαη θπξίσο, ν πνιπηξνπηθόο ραξαθηήξαο ησλ 

θεηκέλσλ, απαηηεί θαη κηα λένπ είδνπο ηθαλόηεηα αλάγλσζεο. Καζώο θαηαξγείηαη ν 

γξακκηθόο ραξαθηήξαο ησλ θεηκέλσλ θαη θπξηαξρεί ε ρσξηθή αλάπηπμε ελόο 

θεηκέλνπ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηαβάδνπλ ζε αθηίλεο, θαη όρη κε ηνλ παξαδνζηαθό 

ηξόπν. Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην νλνκαηηθό ζύλνιν «discriminating navigators» (βι. 

απζεληηθό απόζπαζκα) ην νπνίν πξνζπαζεί λα ραξαθηεξίζεη ηνλ αλαγλώζηε απηώλ 

ησλ θεηκέλσλ. Έλαο «πεξηεγεηήο» ζα πξέπεη λα βξεη ην δξόκν ηνπ, κέζα από ηα 

πνιιά κνλνπάηηα πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη, ώζηε λα θάλεη ηε δηθή ηνπ αλάγλσζε. Ζ 

αλαγλώξηζε απηήο ηεο λέαο θεηκεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηηο 

ηθαλόηεηεο ηεο αλάγλσζεο, είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. Βέβαηα, δελ παξέρνληαη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην πώο αθξηβώο ζα αλαπηπρζεί απηή ε ηθαλόηεηα θαη νύηε πνηα 

θείκελα αθνξά, κηαο θαη ην παξαπάλσ απόζπαζκα δελ εληνπίδεηαη ζην ίδην ην Π.. 

αιιά ζηηο άιιεο πεγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σνπιάρηζηνλ, όκσο, θαηαγξάθεηαη σο 

πξόζεζε ε αλαγλώξηζε απηώλ ησλ λέσλ αλαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ.  

                                                      
103

 The routes or pathways taken through those texts vary, often involving reading radially rather than 

in the traditional direction required of a printed page of continuous text. The skills and expertise of 

teachers and pupils in reading books like these can be readily used to help pupils become 

discriminating navigators and readers of on-screen texts. 
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4.4. Δπέθηαζε ηνπ ζρνιηθνύ ρξόλνπ θαη ρώξνπ 

Με ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ έιεπζε ηνπ δηαδηθηύνπ, 

ζπρλά επεθηείλεηαη ν ζρνιηθόο ρώξνο θαη είηε ζπλδέεηαη κε ηνλ εμσζρνιηθό θόζκν ή 

δεκηνπξγείηαη έλαο παξάιιεινο ςεθηαθόο ρώξνο. ηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο Αγγιίαο, ην δηαδίθηπν εκθαλίδεηαη σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν αιιά θαη σο έλα κέξνο δεκνζίεπζεο ηεο δνπιεηάο ησλ καζεηώλ 

ζηνλ ςεθηαθό θόζκν. Έηζη, νη καζεηέο δεκνζηεύνπλ ερεηηθά θαη γξαπηά θείκελα γηα 

θάπνηνλ πξαγκαηηθό ζθνπό. Δλδεηθηηθά δίλεηαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα:  

«Πάξε νπνηνδήπνηε ερνγξαθεκέλν εμαγόκελν από ηε δνπιεηά ησλ καζεηώλ θαη 

κνηξάζνπ ην κε έλα επξύηεξν θνηλό κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Γηα παξάδεηγκα, σο 

κέξνο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο γξαθήο ζην 6
ν
 έηνο, νη καζεηέο κπνξνύλ λα 

παξάγνπλ έλα δειηίν ξαδηνθσληθώλ λέσλ θαη λα ην εκπινπηίζνπλ κε 

ζπλεληεύμεηο, δηαθεκίζεηο θαη άιινπο ηύπνπο θεηκέλσλ θαηάιιεισλ γηα ην κέζν 

ηνπ ξαδηνθώλνπ. Τα ερεηηθά αξρεία κπνξνύλ λα «αλεβαζηνύλ» ζε κηα 

ηζηνζειίδα απ’ όπνπ ζα κπνξνύλ νη αθξναηέο λα ηα «θαηεβάζνπλ». 

Δλαιιαθηηθά, αλ πξόθεηηαη λα γίλνληαη ζπρλά επεηζόδηα, θηηάμε έλα podcast 

feed
104

 κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε νη αθξναηέο λα κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ θαη ηα 

επεηζόδηα λα θηάλνπλ απηόκαηα ζε απηνύο. Γηα παξάδεηγκα, κηα ζπρλή 

ξαδηνθσληθή εθπνκπή ζηελ νπνία ε ηάμε κνηξάδεηαη ηα δείγκαηα πνίεζήο ηεο, 

ξαδηνθσληθά ζεαηξηθά έξγα, ζπλεληεύμεηο, ηζηνξίεο, εθζέζεηο, δηαθεκίζεηο θ. 

ά.
105

» (Upper Key Stage 2, ICT applications in literacy) 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, νη καζεηέο δεκηνπξγνύλ έλα ερεηηθό θείκελν κε 

ζθνπό λα παξαρζεί ζε έλα δηαδηθηπαθό ξαδηόθσλν, ην νπνίν ζα έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

                                                      
104

 πλερήο ηξνθνδνζία ερεηηθνύ αξρείνπ 
105

 Take any digitally recorded audio outcomes from pupils' work and share with a wider audience via 

the Internet. 

For example, as part of the Y6 journalistic writing unit pupils may produce a radio news bulletin and 

augment it with interviews, adverts and other types of text appropriate to the medium of radio. Audio 

files may be simply uploaded to a website so that they may be downloaded manually by listeners. 

Alternatively, if regular episodes are to be broadcast, have a podcast feed set up so that listeners may 

subscribe and have episodes delivered to them  automatically. For example, a regular radio podcast 

through which a single class share examples of poetry, audio plays, interviews, stories, 

reports/recounts, advertisements etc. 
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νη ίδηνη. Ζ παξαγσγή ελόο ξαδηνθσληθνύ θεηκέλνπ απαηηεί θαη ηε γλώζε γηα ηα 

θείκελα πνπ παξάγνληαη ζε απηό ην κέζν, όπσο είλαη νη δηαθεκίζεηο θαη νη 

ζπλεληεύμεηο. Σα θείκελα πνπ ζα δεκνζηεύζνπλ κπνξεί λα ηα αθνύζεη νπνηνζδήπνηε 

ελδηαθεξόκελνο είηε αλήθεη ζην ζρνιηθό ρώξν είηε όρη. Έηζη, ην γισζζηθό κάζεκα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη νη καζεηέο εθαξκόδνπλ ηηο γλώζεηο 

ηνπο γηα ηε γιώζζα κέζα ζε πξαγκαηηθά επηθνηλσληαθά ζπγθείκελα.  

Δπηπιένλ, νη καζεηέο δεκνζηεύνπλ θαη θείκελα πνπ αθνξνύλ ηηο πεξηζζόηεξν 

δεκηνπξγηθέο εθθάλζεηο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην 

παξαθάησ παξάδεηγκα:  

«Να παξάγνπλ ζέαηξν πνπ λα ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ζπκβάζεηο ησλ 

ξαδηνθσληθώλ παξαζηάζεσλ. Να καγλεηνθσλήζνπλ ςεθηαθά ηνπο δηαιόγνπο, 

λα ηνπο επεμεξγαζηνύλ, λα πξνζζέζνπλ κνπζηθή θαη ερεηηθά εθέ. Να 

κνηξαζηνύλ ην απνηέιεζκα κε έλα επξύηεξν θνηλό κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ
106

» 

(Upper Key Stage 2, ICT applications in literacy) 

Οη καζεηέο θηηάρλνπλ έλα πνιπηξνπηθό ερεηηθό θείκελν κηαο ξαδηνθσληθήο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο 

ήρνπ, γλώζε ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη αόξαηε, θαζώο νη καζεηέο θαίλεηαη λα 

γλσξίδνπλ ήδε πώο λα ηα θάλνπλ. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία απαηηεί ηε ζσζηή ζύλζεζε 

ησλ ζεκεησηηθώλ πόξσλ, όπσο είλαη ε κνπζηθή, ηα ερεηηθά εθέ θαη ν πξνθνξηθόο 

ιόγνο. Σν ηειηθό πξντόλ δεκνζηεύεηαη ζην δηαδίθηπν πξνο ην επξύηεξν θνηλό, 

επεθηείλνληαο θαη πάιη ην ρώξν ην ζρνιείνπ πξνο ηελ πξαγκαηηθή εμσζρνιηθή 

θνηλσλία.  

Ζ επέθηαζε ηνπ ρώξνπ δελ αθνξά κόλν ηε δεκνζίεπζε ησλ θεηκέλσλ αιιά θαη 

ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηώλ κε ηνλ εμσζρνιηθό θόζκν. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, 

ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν θαη νη ιεηηνπξγίεο ηειεδηάζθεςεο ώζηε νη καζεηέο λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνην άιιν ζρνιείν. 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα: 
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 Produce drama conforming to the conventions of radio plays. Digitally record dialogue, edit and add 

music and 

sound effects. Share outcomes with a wider audience via the Internet. 
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«Χξεζηκνπνίεζε δηάζθεςε κε βίληεν ώζηε λα δηεπξύλεηο ηηο επθαηξίεο γηα 

δηεπίδξαζε κε λόεκα κέζσ ηεο νκηιίαο θαη ηεο ζπδήηεζεο κε άηνκα από άιια 

ζρνιεία. Θεκειίσζε βαζηθνύο θαλόλεο γηα ην πνηνο παίξλεη ην ιόγν. Αλάπηπμε 

κηα ηερληθή θαζαξήο απαγγειίαο θαη νκηιίαο ζην κηθξόθσλν
107

» (Key Stage 1 – 

Upper Key Stage 2, ICT applications in literacy) 

Ζ επηθνηλσλία κέζσ ηειεδηάζθεςεο απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο, όπσο 

είλαη ε νκηιία ζην κηθξόθσλν, ώζηε λα αθνύγνληαη θαζαξά, θαη ε ζσζηή θαη αξγή 

νκηιία, ώζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηνί.  

Δπηπιένλ, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο έλαο ρώξνο ζηνλ νπνίν 

επεθηείλεηαη θαη ν ζρνιηθόο ρξόλνο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα:  

«Χξεζηκνπνίεζε κηα πιαηθόξκα ζπλνκηιίαο κε ηνπο καζεηέο γηα λα κνηξάδνληαη 

ηηο ηδέεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηηο απαληήζεηο ζε έλα θείκελν. Όπνπ είλαη 

θαηάιιειν, επέθηεηλε απηήλ ηελ πιαηθόξκα επηηξέπνληάο ηνπο λα έρνπλ 

πξόζβαζε από ην ζπίηη ή λα δνπιεύνπλ ζε ζπλεξγαζία κε άηνκα από άιια 

ζρνιεία
108

» (ICT applications in literacy, Upper Key Stage 2) 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα λα κνηξαζηνύλ ηηο απόςεηο θαη ηηο 

ηδέεο ηνπο πάλσ ζε έλα θείκελν πνπ έρνπλ δηαβάζεη. Ζ ρξήζε απηή δελ γίλεηαη 

απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ ρξόλνπ αιιά κπνξεί λα γίλεη θαη ηηο ώξεο 

πνπ νη καζεηέο βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε επέθηαζε ηνπ 

ρσξνρξόλνπ γίλεηαη πξνο ην ζπίηη ηνπ καζεηή, θαη όρη πξνο ηε γεληθόηεξε θνηλσλία 

όπσο γηλόηαλ ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκνζηεύζεσλ. Ζ ζύλδεζε κε ην ζπίηη καο 

παξαπέκπεη ζηελ θάιπςε ηνπ θελνύ κεηαμύ ζρνιείνπ-ζπηηηνύ (home-school 

mismatch) κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηδαζθαιία.  

Όπσο έγηλε θαλεξό, ην ζρνιείν δελ απνηειεί έλαλ ζηαηηθό ρώξν κέζα ζηνλ 

νπνίν ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ νη καζεηέο. Αληίζεηα, ηα όξηα ηνπ ζρνιείνπ 
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 Use video conferencing to widen the range of opportunities for meaningful interaction through talk, 

conversation and discussion with people from other schools. Establish ground-rules for taking turns. 

Develop clear diction and microphone technique. 
108

 Use a discussion board for pupils to share ideas. For example, responding to a text. Where 

appropriate, extend the principle by allowing access from home or by working in partnership with 

people from another school. 
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πξνεθηείλνληαη πξνο ηελ εμσζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 

ςεθηαθνύ θόζκνπ. Με ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ δεκηνπξγείηαη έλαο ςεθηαθόο 

θόζκνο ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ επθνιόηεξε δεκνζίεπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ καζεηώλ 

θαζώο θαη ηελ εύξεζε πξαγκαηηθώλ αλαγλσζηώλ. Δπηπιένλ, ν ςεθηαθόο απηόο 

θόζκνο βνεζά ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ζρνιηθνύ ρξόλνπ ησλ καζεηώλ θαζώο σθειεί 

ζηελ επηθνηλσλία πέξα από ην ζρνιηθό σξάξην.  

 

 

4.5. Παξαδείγκαηα δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ 

ην παξόλ ππνθεθάιαην ζα παξαηεζνύλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, όπσο απηέο 

δίλνληαη ζηηο πεγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Δζληθώλ ηξαηεγηθώλ ( 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/). Πξόθεηηαη γηα ζελάξηα δηδαζθαιίαο, 

ηα νπνία αζρνινύληαη κε ηελ επηηπρία ζπγθεθξηκέλσλ ηόρσλ Μάζεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά έηε. Δπηιέρζεθαλ νξηζκέλα από απηά ηα ζελάξηα, ζπλνιηθά 

ηξία, ην θαζέλα από ηα νπνία αζρνιείηαη θαη κε κηα δηαθνξεηηθή πιεπξά ηνπ 

καζήκαηνο (θεηκελνθεληξηθή πξαθηηθή, πνιπγξακκαηηζκνί). θνπόο είλαη λα 

αλαδεηρζεί ν ξόινο ησλ θνηλσληθώλ πξσηαγσληζηώλ ζηα πιαίζηα απηώλ ησλ 

πξαθηηθώλ θαζώο θαη ν ξόινο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ όπσο εκθαλίδνληαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πξαγκάησζεο κηαο δηδαζθαιίαο.  

 

Παξάδεηγκα 1
ν
: Αλαδήηεζε ιεμηινγίνπ ζε κηα θεηκελνθεληξηθή πξαθηηθή 

[Έηνο: 3
ν
, λήκα: δεκηνπξγία θαη δηακόξθσζε θεηκέλσλ, ζηόρνο κάζεζεο: λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ην ζθνπό, λα εληνπίδνπλ θξηηήξηα 

επηηπρίαο (ηνπ θεηκέλνπ) θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα αμηνινγνύλ ην θείκελό 

ηνπο.] 

Μαδί κε έλαλ ζπκκαζεηή (partner), νη καζεηέο γξάθνπλ αλεμάξηεηα ηα 

πξόρεηξα θείκελα ηνπο γηα έλα θπιιάδην ζρεηηθά κε έλα κέξνο δηαθνπώλ γηα παηδηά. 

Σν θπιιάδην έρεη σο ζθνπό λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο 

αιιά θαη λα πείζεη ηνπο αλαγλώζηεο λα θιείζνπλ δηαθνπέο εθεί.  

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/
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Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ ιέμεηο θαη θξάζεηο νη νπνίεο λνκίδνπλ πσο ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πεηζνύο. Υξεζηκνπνηνύλ έλα εύξνο θεηκέλσλ ζρεηηθά κε 

ζέξεηξα δηαθνπώλ θαη νηθνγελεηαθνύο πξννξηζκνύο δηαθνπώλ. Σα θείκελα απηά είλαη 

από ηηο ΣΠΔ θαη έρνπλ επηιερζεί από ηε δαζθάια ηνπο, όπσο θαηάιιειεο ηζηνζειίδεο 

πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ή βξίζθνληαη ζηνπο ζειηδνδείθηεο. Σα παηδηά εζηηάδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο επηθεθαιίδεο θαη ζηνπο ηίηινπο ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ νη 

αλαγλσζηηθέο απαηηήζεηο. Δπηιέγνπλ, αληηγξάθνπλ θαη επηθνιινύλ κεκνλσκέλεο 

ιέμεηο θαη πξνηάζεηο, ή ηηο μαλαγξάθνπλ (re-type), αλ είλαη απαξαίηεην, ζε έλα λέν 

αξρείν θαη ην απνζεθεύνπλ σο κηα ιίζηα κε ρξήζηκεο πεηζηηθέο ιέμεηο γηα ην δηθό 

ηνπο θπιιάδην.  

Παξαδείγκαηα ιέμεσλ: θηιηθό πξνο ηελ νηθνγέλεηα, απνιαπζηηθό, 

θαληαζηηθό, δηαζθεδαζηηθό γηα ηα παηδηά όισλ ησλ ειηθηώλ, πνιπηειέο, 

κεγάιε πεξηπέηεηα, εκπεηξίεο παγθόζκηνπ επηπέδνπ 

Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ην πεηζηηθό ιεμηιόγην πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη σο 

ην αξρηθό ζεκείν γηα λα γξάςνπλ ην θπιιάδηό ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ΣΠΔ. Σα 

δεπγάξηα κπνξνύλ λα πξνζζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

κνηξαζηνύλ ην αξρείν ή αθόκα θαη λα ζπλδπάζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ιίζηεο πνπ έρεη 

θηηάμεη ν θαζέλαο, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κεγαιύηεξε, πην ρξήζηκε ηξάπεδα 

ιεμηινγίνπ.  

Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ίδην αξρείν (κε ηε ιίζηα) θαη λα γξάςνπλ ην 

επηπιένλ θείκελν πνπ ρξεηάδνληαη, ή λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν αξρείν, θόβνληαο θαη 

επηθνιιώληαο ηηο ιέμεηο πνπ ρξεηάδνληαη από ηε ιίζηα ηνπο θαζώο γξάθνπλ.  

Παξάδεηγκα πξόηαζεο: «Απηό ην λεζί είλαη ηόζν θηιηθό πξνο ηελ νηθνγέλεηα πνπ 

δελ ζα ζέιεηε πνηέ λα θύγεηε» 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα παξαθνινπζνύκε κηα ελδεηθηηθή δηδαζθαιία πνπ 

παξαπέκπεη άκεζα ζηηο πξαθηηθέο ηνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ. Οη καζεηέο κειεηνύλ 

έλαλ θεηκεληθό ηύπν, ζπγθεθξηκέλα ηα θείκελα κε ζθνπό ηελ πεηζώ. Αξρηθά, 

απνδνκνύλ απηόλ ηνλ θεηκεληθό ηύπν εληνπίδνληαο ην ιεμηιόγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
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έηζη ώζηε ην θείκελν λα εθπιεξώλεη ηνλ θνηλσληθό ηνπ ζθνπό, δειαδή λα πείζεη θαη 

λα πιεξνθνξήζεη. ηε ζπλέρεηα, πξνρσξνύλ ζηε δόκεζε ησλ δηθώλ ηνπο θεηκέλσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιίζηα κε ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη κηκνύκελνη ηα 

θείκελα πνπ κειέηεζαλ. Οη πξάμεηο ηεο απνδόκεζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηεο δόκεζεο πάλσ ζε έλα πξόηππν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί παξαπέκπεη άκεζα ζηνλ 

θεηκελνθεληξηθό ιόγν. Σν θείκελν πνπ ζα παξάγνπλ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην 

ζπγθείκελό ηνπ θαζώο γίλεηαη γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπό (λα πείζεη θαη λα 

πιεξνθνξήζεη ηαπηόρξνλα), γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αλαγλσζηηθό θνηλό (παηδηά), ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή (θπιιάδην) θαη κε έλα ζαθέο ζέκα (δηαθνπέο).  

ην πιαίζην απηό, νη καζεηέο έρνπλ έλαλ ηδηαίηεξα ελεξγεηηθό ξόιν. Δίλαη νη 

πξσηαγσληζηέο ζρεδόλ όισλ ησλ ξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ παξαδείγκαηνο θαη 

εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο (π.ρ. ζπιιέγνπλ ιέμεηο) νη νπνίεο νδεγνύλ ζηελ 

αλαθαιππηηθή κάζεζε. Από ηελ άιιε, ν εθπαηδεπηηθόο εκθαλίδεηαη κόλν ζηελ αξρή 

ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. Ο ξόινο ηνπ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ επηινγή ησλ θεηκέλσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα δελ εκθαλίδεηαη θαζόινπ. Ζ έιιεηςε απηή δελ είλαη ηπραία θαζώο 

έηζη ηνλίδεηαη πεξηζζόηεξν ν ξόινο ηνπ καζεηή ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε όιν ην εύξνο ηνπ καζήκαηνο, θπξίσο 

σο έλα παηδαγσγηθό κέζν. Αξρηθά, ιεηηνπξγνύλ σο κηα πεγή θεηκεληθώλ ηύπσλ ηνπο 

νπνίνπο έρεη ήδε βξεη ε δαζθάια θαη δίλεη ζηα παηδηά. ηε ζπλέρεηα, 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν δηεπθνιύλεη ηε ζπιινγή 

ιέμεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο «γισζζαξίνπ» πεηζηηθώλ ιέμεσλ. Ζ ζπιινγή απηή 

δηεπθνιύλεηαη κέζα από ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ν επεμεξγαζηήο θεηκέλσλ, 

όπσο είλαη ε αληηγξαθή/απνθνπή – επηθόιιεζε. Δπηπιένλ, ην ΠΔΚ ιεηηνπξγεί θαη σο 

ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δεκηνπξγεζεί ην δηαθεκηζηηθό 

θπιιάδην. 

 Παξόηη κειεηώληαη ςεθηαθά θείκελα θαη παξάγνληαη θείκελα κέζσ ηνπ ΠΔΚ, 

δελ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ηπρόλ λα έρνπλ απηά ηα θείκελα, 

όπσο είλαη ε ζρέζε γιώζζαο θαη εηθόλαο ή ε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ ζην ρώξν. 
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Δπνκέλσο, δελ θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεηαη ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ κέζνπ πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνύ ζην επίπεδν ησλ θεηκεληθώλ επηινγώλ. Από ηελ άιιε όκσο 

αλαπηύζζνληαη νξηζκέλεο δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηηο ΣΠΔ σο έλα κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνύ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

απνθνπή/αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε, πώο λα θηηάρλνπλ λέα αξρεία θαη πώο λα ηα 

απνζεθεύνπλ. Οη πξάμεηο απηέο ζρεηίδνληαη κελ κε δεμηόηεηεο λένπ γξακκαηηζκνύ 

αιιά ζπλδένληαη πεξηζζόηεξν κε ηηο ηερληθέο θαη εξγαιεηαθέο πιεπξέο απηνύ ηνπ 

γξακκαηηζκνύ.  

 

 

Παξάδεηγκα 2
ν
: Γεκηνπξγία πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ ζηα πιαίζηα πξαθηηθώλ 

πνιπγξακκαηηζκνύ 

[έηνο: 6
ν
, λήκα: δεκηνπξγία θαη δηακόξθσζε θεηκέλσλ,

 
ζηόρνο κάζεζεο: ζε κε 

αθεγεκαηηθά θείκελα, λα εγθαζηδξύνπλ, λα εμηζνξξνπνύλ θαη λα ζπγθξαηνύλ ηηο 

νπηηθέο (viewpoints)]
 

ηε δηδαζθαιία ησλ κε-ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ΣΠΔ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πνιπηξνπηθή δηαθήκηζε εθδξνκήο κε μελάγεζε γηα 

έλα νηθνγελεηαθό πάξθν αλαςπρήο, πξαγκαηηθό ή θαληαζηηθό. θνπόο είλαη λα 

ζπλδπάζνπλ ιέμεηο, εηθόλεο θαη ήρν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα παξνηξύλνπλ ηνπο 

ηνπξίζηεο όισλ ησλ ειηθηώλ λα επηζθεθηνύλ ην πάξθν. 

Δπηιέγνπλ θαη ζπλδπάδνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πεγέο, όπσο ηα δηθά 

ηνπο αξρεία θεηκέλνπ, θσηνγξαθίεο, ςεθηαθέο εηθόλεο κε δσγξαθηέο θαη 

δηαγξάκκαηα, αξρεία κε ήρνπο από εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο ρώξνπο (π.ρ. 

ραξνύκελα παηδηά ζε κηα παηδηθή ραξά, λεξό πνπ πηηζηιάεη, κνπζηθή, πξνθνξηθόο 

ζρνιηαζκόο).  

Σερληθέο πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξνζρέδην: 

- Πεηζηηθέο θξάζεηο (π.ρ. ζίγνπξα, ρσξίο ακθηβνιία, θαλείο δελ κπνξεί λα 

δηαθσλήζεη) 

- ρεηηθόηεηα κε ην θνηλό: πιεξνθνξίεο πνπ ζα αξέζνπλ ζε ελήιηθεο 
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- ρεηηθόηεηα κε ην θνηλό: πιεξνθνξίεο πνπ ζα αξέζνπλ ζε λένπο 

- ρεηηθόηεηα κε ην θνηλό: πιεξνθνξίεο πνπ ζα αξέζνπλ ζε παηδηά 

- Ηζρπξό θαη ελδηαθέξνλ ιεμηιόγην 

- Πεηζηηθό αξρείν ήρνπ (ή θείκελν κε ζρνιηαζκό ) 

- Δηθόλεο θαη θείκελν πνπ ηαηξηάδνπλ 

- Πνηθηιία εηθόλσλ (θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, ιίζηεο) 

- Φηιηθό πξνο ην ρξήζηε (επαλάγλσζην, εύθνιε πεξηήγεζε, εύξεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ) 

- Πνηθηιία ζηε δηάηαμε 

 

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θηλείηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνλ 

θεηκελνθεληξηθό ιόγν αιιά, απηή ηε θνξά, αληιώληαο πνιιά ζηνηρεία από ην ιόγν 

ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθό ηύπν (θείκελν κε ζθνπό ηελ πεηζώ), κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή (πνιπηξνπηθή δηαθήκηζε), γηα δηάθνξα αθξναηήξηα (παηδηά, λένπο, ελήιηθεο). 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ θεηκέλνπ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζνπλ 

απνηειεζκαηηθά πνηθίινπο ζεκεησηηθνύο πόξνπο. Κάζε ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, 

αθόκα θαη νη ήρνη, ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ θνηλσληθνύ ζθνπνύ 

ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή ηεο πεηζνύο.  

ην παξόλ παξάδεηγκα, ν εθπαηδεπηηθόο είλαη θαη πάιη ηειείσο αόξαηνο. Οη 

κόλνη πξσηαγσληζηέο είλαη νη καζεηέο νη νπνίνη ρεηξίδνληαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

ηειηθά απνθηνύλ δεμηόηεηεο λένπ γξακκαηηζκνύ. 

Οη ΣΠΔ εδώ εκθαλίδνληαη σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ δεκηνπξγνύληαη λέα θεηκεληθά είδε, όπσο είλαη ε πνιπκεζηθή δηαθήκηζε. 

Πέξα από ηελ πνιπηξνπηθόηεηα πνπ κειεηάηαη ζην παξόλ παξάδεηγκα, θαίλεηαη πσο 

αληηθείκελν κειέηεο απνηεινύλ θαη νη ηδηαίηεξεο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο ησλ ςεθηαθώλ 

θεηκέλσλ. Έηζη, ην θείκελν ζα πξέπεη λα είλαη «θηιηθό πξνο ην ρξήζηε», πνπ ζεκαίλεη 

πσο ζα πξέπεη λα είλαη εύθνιν ζηελ πεξηήγεζε θαη λα είλαη επαλάγλσζην. 

Δλδηαθέξνπζα ζε απηό ην ζεκείν είλαη ε ρξήζε ησλ ιέμεσλ «πεξηήγεζε» θαη 
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«ρξήζηεο», νη νπνίεο έξρνληαη γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ιέμεηο «αλάγλσζε» θαη 

«αλαγλώζηεο» αληίζηνηρα. Ζ έλλνηα ηεο «πεξηήγεζεο» ζρεηίδεηαη κε ηε θύζε ησλ 

ςεθηαθώλ θεηκέλσλ, ηα νπνία είλαη πνιπεπίπεδα θαη απιώλνληαη ζην ρώξν. Έηζη, ν 

αλαγλώζηεο «πεξηεγείηαη» κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ κνλνπαηηώλ πνπ πξνζθέξεη έλα 

ηέηνην θείκελν θηλνύκελνο ζηα δηάθνξα επίπεδά ηνπ. Από ηελ άιιε, ν αλαγλώζηεο 

παίξλεη ην ξόιν ηνπ «ρξήζηε» θαζώο δελ δηαβάδεη κε παζεηηθό ηξόπν αιιά, 

νπζηαζηηθά, ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο αλάγλσζεο. Καζώο επηιέγεη 

ηα δηάθνξα κνλνπάηηα, παηώληαο θνπκπηά ή ππεξζπλδέζκνπο, δηεπηδξά κε ην θείκελν 

θαη ην ρξεζηκνπνηεί κε ηνλ ηξόπν πνπ επηιέγεη.  

Δίλαη εκθαλέο, ινηπόλ, πσο αθόκε θαη ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ, 

νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο έλαο θνξέαο πνπ έρεη αιιάμεη ηελ θεηκεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα. Οη καζεηέο θαινύληαη λα αλαπαξάγνπλ απηήλ ηε λέα 

πξαγκαηηθόηεηα, ρξεζηκνπνηώληαο κε επίγλσζε θάζε ζεκεησηηθό πόξν, θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπκβάζεηο ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη 

καζεηέο απνθηνύλ θαη γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ζεκείσζε ζηα λέα ςεθηαθά θείκελα, 

αιιά θαη λένπ είδνπο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη από ηα λέα κέζα γξακκαηηζκνύ.  

 

Παξάδεηγκα 3
ν
 Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα κέζα από κηα πξαθηηθή 

πνιπγξακκαηηζκώλ 

[έηνο: 5
ν
, λήκα: δόκεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ζηίμε, ζηόρνο κάζεζεο: λα 

πξνζαξκόδνπλ ηε δόκεζε ησλ πξνηάζεσλ ζε δηαθνξεηηθνύο θεηκεληθνύο ηύπνπο, 

ζθνπνύο θαη αλαγλώζηεο. Να βάδνπλ ηε ζσζηή ζηίμε ζηηο πξνηάζεηο, όπσο 

εηζαγσγηθά θαη απόζηξνθν.]  

ηελ δηδαζθαιία ησλ αθεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ νη καζεηέο γξάθνπλ ηελ ηειηθή 

έθδνζε ηεο κηθξήο ηαηλίαο «Σν πηάλν», ε νπνία ζα έρεη ηε κνξθή επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ (extra features) εηδηθήο έθδνζεο DVD. Γη’ απηό ην ιόγν 

δεκηνπξγνύλ κηα πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε κηαο αθήγεζεο.  

Οη καζεηέο έρνπλ ήδε δηαιέμεη ηηο βαζηθέο εηθόλεο από έλα νπηηθό θείκελν 

(visual text) γηα λα πνπλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή ηεο αθήγεζεο. Έρνπλ κάζεη πώο λα 
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εηζάγνπλ εηθόλεο ζε έλα πξόγξακκα παξνπζίαζεο ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ηζηνξία (storyboard).  

Πξηλ ηα παηδηά αξρίζνπλ λα πξνζζέηνπλ θείκελν ζηελ ηζηνξία κε ηηο εηθόλεο, ε 

δαζθάια ηνπο δείρλεη πώο λα ζπλζέηνπλ θαη λα πξνζζέηνπλ θείκελν ζε κηα νζόλε πνπ 

δείρλεη κηα εηθόλα.   

Ζ εζηίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηλήο ζπγγξαθήο θαη ζπδήηεζεο βξίζθεηαη 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ζπλνδεύνπλ θάζε εηθόλα. Ζ δαζθάια δείρλεη 

ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ πξνζζέηνληαο δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο νη νπνίεο 

παξέρνπλ ιεπηνκέξεηεο, κε ζθνπό λα εληζρύζνπλ ηηο εηθόλεο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Δξσηήκαηα:   

- ε ηη ζπλεηζθέξνπλ νη εηθόλεο θαη πώο θάζε πξόηαζε ζπλεηζθέξεη ζηελ 

ηζηνξία; 

- Ση ιεπηνκέξεηεο κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε γηα λα έρεη ε ηζηνξία κεγαιύηεξν 

αληίθηππν; 

Παξάδεηγκα 

Οη καζεηέο έρνπλ επηιέμεη κηα εηθόλα σο ηελ πξώηε ζηελ ηζηνξία ηνπο.  

Πξώηα γξάθνπλ πξόρεηξα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ζπλνδεύνπλ απηή ηελ εηθόλα.  

«Ο γέξνο άληξαο ήηαλ κόλνο. Έπαηδε πηάλν. Άξρηζε λα ζπκάηαη». 

Οι πποηάζειρ άλλαξαν με ηην επίδειξη ηηρ δαζκάλαρ 

«Ο γέξνο άληξαο ήηαλ κόλνο. Έπαηδε πηάλν όηαλ εηθόλεο άξρηζαλ λα πεξλάλε 

από ην κπαιό ηνπ. Δίρε παίμεη απηή ηε κνπζηθή πνιιέο θνξέο θαη έηζη άξρηζε 

λα ζπκάηαη». 

Οη καζεηέο ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζύλζεζε ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ επόκελε εηθόλα 

θαη ελζαξξύλνληαη λα αηηηνινγνύλ ηηο πξνζζήθεο πνπ θάλνπλ ζηηο πεξίπινθεο 

πξνηάζεηο.   

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ζπλδπάδνληαη δεκηνπξγηθά νη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα κε 

ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 
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πνιπκεζηθή αθήγεζε ζπλδπάδνληαο ηηο εηθόλεο κε ην γξαπηό ιόγν. Σν κάζεκα 

επηθεληξώλεηαη ζηε ζρέζε ησλ δύν ζεκεησηηθώλ πόξσλ θαη ηδηαίηεξα ζην ξόιν πνπ 

έρεη ε γιώζζα ώζηε λα αλαδεηθλύεη θαιύηεξα ηελ εηθόλα. θνπόο είλαη νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεσλ ζηνλ 

εκπινπηηζκό ελόο θεηκέλνπ. Ζ δηδαζθαιία ελόο γξακκαηηθνύ ζηνηρείνπ γίλεηαη κε 

δεκηνπξγηθό ηξόπν από ηε δαζθάια, ε νπνία επηιέγεη λα πξαγκαηώζεη ηε δηδαζθαιία 

ζηα πιαίζηα ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ.  

Ζ δαζθάια ζε απηό ην παξάδεηγκα έρεη δηαθνξεηηθό ξόιν απ’ όηη ζηηο άιιεο 

πεξηπηώζεηο. Αλαθέξεηαη πσο δείρλεη ηνπο καζεηέο πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ην 

ινγηζκηθό θαζώο επίζεο θαη πώο λα θάλνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ πξνηάζεσλ. Ζ 

δηδαζθαιία είλαη πεξηζζόηεξν κεησπηθνύ είδνπο ζε απηό ην ζεκείν, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα νη καζεηέο δνπιεύνπλ ζε δεπγάξηα. Δπηπιένλ, ε δαζθάια κε ηε δεκηνπξγηθή 

ηεο πξσηνβνπιία, δηδάζθεη έλα δνκηζηηθό ζηνηρείν, όπσο είλαη ε αλάπηπμε ησλ 

δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεσλ, επηιέγνληαο λα εληάμεη κε δεκηνπξγηθό ηξόπν ηηο ΣΠΔ 

θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ςεθηαθώλ θεηκέλσλ. Από ηελ άιιε, νη καζεηέο δεκηνπξγνύλ 

ηα θείκελα ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

αηηηνινγήζνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο επηινγέο.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο ζε απηό ην παξάδεηγκα ιεηηνπξγνύλ σο έλα κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνύ κέζσ ηνπ νπνίνπ παξάγνληαη ηδηαίηεξα ςεθηαθά θείκελα, όπσο είλαη ε 

πνιπκεζηθή αθήγεζε. Οη καζεηέο απνθηνύλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ην ζπλδπαζκό 

εηθόλαο θαη γιώζζαο ελώ παξάιιεια απνθηνύλ γλώζεηο γηα ηε γιώζζα θαη ηηο 

δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο. Δπηπιένλ, απνθηνύλ θαη ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο δεμηόηεηεο 

πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, όπσο είλαη ε εηζαγσγή ησλ εηθόλσλ, ε εηζαγσγή 

θεηκέλνπ πάλσ ζε κηα εηθόλα θ. ά. Οη δεμηόηεηεο απηέο αθνξνύλ πεξηζζόηεξν ηελ 

ηερληθή πιεπξά ησλ δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνύ.  

 

4.6 πκπεξάζκαηα 

Μέζα από ηελ αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ παξαηέζεθαλ 

παξαπάλσ θαζώο θαη άιισλ γεληθόηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξαγκάησζε 
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ηεο δηδαζθαιίαο, αλαδείρζεθε ν ζπλνιηθόηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ γισζζηθνύ 

καζήκαηνο θαζώο θαη ν ξόινο ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ 

πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ελώ ν εθπαηδεπηηθόο 

πεξηνξίδεηαη ζηελ επηινγή ησλ θεηκέλσλ θαη ζηε αξρηθή θαζνδήγεζε ησλ καζεηώλ. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο εληάζζνληαη κε δύν ηξόπνπο. Πξώηνλ, σο έλα κέζν πνπ επηηξέπεη 

ηελ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνύ ρσξνρξόλνπ πξνο ηελ εμσζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Γεύηεξνλ, σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο 

θεηκεληθέο ηδηαηηεξόηεηεο, όπσο είλαη ε πνιπηξνπηθόηεηα θαη ε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ 

ζην ρώξν. Μέζα ζην γισζζηθό κάζεκα κειεηάηαη απηή ε λέα πξαγκαηηθόηεηα ελώ 

παξάιιεια αλαπηύζζνληαη θαη δεμηόηεηεο λένπ γξακκαηηζκνύ, είηε πεξηζζόηεξν 

ηερληθήο θύζεο όπσο είλαη ε ηθαλόηεηα ρξήζεο ελόο ΠΔΚ, είηε επξύηεξεο όπσο είλαη 

ε ηθαλόηεηα αλαδήηεζεο ζηηο πεγέο.  
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5. Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιόγεζε είλαη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζε νπνηνδήπνηε δηδαθηηθό 

αληηθείκελν. ηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηεο γλώζεο πνπ έρεη απνθηήζεη ν καζεηήο κέζα 

από ηηο πνηθίια πξντόληα πνπ έρεη παξαγάγεη. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο 

Αγγιίαο, ε αμηνιόγεζε έρεη δηπιό ραξαθηήξα. Από ηε κηα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

ελδνζρνιηθή θαη ζπλερόκελε αμηνιόγεζε θαη, από ηελ άιιε, ππάξρνπλ νη εμσηεξηθέο 

εζληθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ Key Stage 2.  

 

5.1. πλερήο ελδνζρνιηθή αμηνιόγεζε: ην πξόγξακκα «Assessing pupil’s Progress» 

Με ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ην 2008, θαηαξγήζεθαλ νη 

εμεηάζεηο πνπ γίλνληαλ ζε εζληθό επίπεδν θαηά ην ηέινο ηνπ Key Stage 1 θαη 

παξέκεηλαλ κόλν νη εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα, 

εληζρύζεθε ε ελδνζρνιηθή αμηνιόγεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο νιόθιεξεο 

ζηξαηεγηθήο κε ηίηιν «Αμηνιόγεζε γηα Μάζεζε» (Assessment for Learning). 

Πξόθεηηαη γηα κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία εθαξκόδεηαη από ην Key Stage 1 σο θαη ην 

Key Stage 3 θαη αθνξά όια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Πεξηγξάθεηαη από κηα ζεηξά 

θεηκέλσλ κε ηίηιν «Assessing Pupil’s Progress» (ζην εμήο APP) θαη ζηνρεύεη ζηε 

ζπλερή αμηνιόγεζε ώζηε λα απμεζνύλ νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ. ηελ παξνύζα 

κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην θείκελν «Getting to Grips with Assessing Pupils’ 

Progress» θαζώο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ γεληθόηεξα ηελ αμηνιόγεζε θαη 

δίλνληαη ζην National Curriculum
109

.  

Καη’ αξράο, ε αμηνιόγεζε δελ γίλεηαη κε βάζε θάπνηα βαζκνινγηθή θιίκαθα 

αιιά κε ηε ρξήζε επηπέδσλ (level). Γηα θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά νρηώ επίπεδα (από ην 1 σο ην 8), ηα νπνία ν καζεηήο αλεβαίλεη κέζα ζηα 

ρξόληα ησλ ζπνπδώλ ηνπ. Πξόθεηηαη γηα επίπεδα ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζε θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν θαη είλαη θνηλά γηα όινπο ηνπο καζεηέο 
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 http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/assessment/index.aspx  

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/assessment/index.aspx
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ζε εζληθό επίπεδν. Έηζη, ζην γισζζηθό κάζεκα πνπ ππάξρνπλ ηξεηο δεμηόηεηεο 

(Οκηιία-Αθξόαζε, Γξαθή, Αλάγλσζε), ππάξρνπλ επίπεδα θαη γηα ηηο ηξεηο 

δεμηόηεηεο. Καζώο νη καζεηέο αλακέλεηαη λα αλεβαίλνπλ έλα επίπεδν θάζε δύν έηε, 

ζην ηέινο ηνπ Key Stage 1 (2
ν
 έηνο) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίπεδν 2, ελώ ζην 

ηέινο ηνπ Key Stage 2 (6
ν
 έηνο), ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίπεδν 4. Σν 

πεξηερόκελν απηώλ ησλ επηπέδσλ πεξηγξάθεηαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ ζην θεθάιαην «ηόρνη πξνο επίηεπμε». Δλδεηθηηθά, ζην επίπεδν 2 ηεο 

δεμηόηεηαο ηεο γξαθήο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο ηθαλόηεηεο: 

«Ο καζεηήο κεηαδίδεη λόεκα θαη ζε αθεγεκαηηθέο θαη ζε κε αθεγεκαηηθέο 

κνξθέο, ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειν θαη ελδηαθέξνλ ιεμηιόγην, θαη 

επηδεηθλύνληαο θάπνηα επίγλσζε ηνπ αλαγλώζηε. Οη ηδέεο ηνπ αλαπηύζζνληαη 

ζε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ, πνπ κεξηθέο θνξέο νξηνζεηνύληαη κε θεθαιαία 

γξάκκαηα θαη ηειείεο. Απιέο, κνλνζύιιαβεο ιέμεηο ζπλήζσο γξάθνληαη ζσζηά 

θαη όπνπ ππάξρνπλ ιάζε, ε ελαιιαθηηθή ιέμε είλαη θσλεηηθά πηζαλή. Σηε 

γξαθή, ηα γξάκκαηα είλαη ζσζηά ζρεκαηηζκέλα θαη ζηαζεξά ζην κέγεζνο.
110

»  

Ζ ρξήζε ησλ επηπέδσλ αλαθέξεηαη πσο είλαη πεξηζζόηεξν «επαγγεικαηηθή» από ηε 

ρξήζε θάπνηαο άιιεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο. Δπηπιένλ, ζα ιέγακε πσο ε έιιεηςε 

ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απνηξέπεη θαη ηελ εκθάληζε ηεο βαζκνζεξίαο θαη ηελ 

αμηνιόγεζε σο απηνζθνπό.  

Ζ αμηνιόγεζε κε βάζε ηα επίπεδα απαηηεί κηα νιόθιεξε δηαδηθαζία ζπλερνύο 

αμηνιόγεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη πσο πξέπεη λα γίλνληαη ηξία βήκαηα: κειέηε 

απνδείμεσλ (consider evidence), αλαζθόπεζε απνδείμεσλ (review evidence), θξίζε 

(make a judgement). ην πξώην βήκα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζπιιέμνπλ 

απνδείμεηο ησλ καζεηώλ ηνπο νη νπνίεο ζα δείρλνπλ ηε γλώζε ηνπο. Μπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο εξγαζίεο, όπσο απηέο πνπ γίλνληαη ζηα βηβιία ησλ 

παηδηώλ, ή ην πιηθό πνπ ζπιιέγεηαη ζηνπο θαθέινπο ή αθόκα θαη ζεκεηώζεηο πνπ 
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 Pupils’ writing communicates meaning in both narrative and non-narrative forms, using appropriate 

and interesting vocabulary, and showing some awareness of the reader. Ideas are developed in a 

sequence of sentences, sometimes demarcated by capital letters and full stops. Simple, monosyllabic 

words are usually spelt correctly, and where there are inaccuracies the alternative is phonetically 

plausible. In handwriting, letters are accurately formed and consistent in size. 
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έρνπλ θξαηήζεη από ηηο πξνθνξηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπ θαζελόο. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ 

πεξηιακβάλεη γξαπηά δηαγσλίζκαηα ηα νπνία εμεηάδνπλ κεκηάο ηηο γλώζεηο ησλ 

παηδηώλ αιιά απνηειεί κηα ζπλερόκελε δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ησλ παηδηώλ.  

ην δεύηεξν βήκα, ν εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί ην θπιιάδην «Assessment 

Guidelines», ην νπνίν πεξηέρεη ηνπο ζηόρνπο κάζεζεο (Assessment Focuses) γηα θάζε 

επίπεδν. Γηα θάζε καζεηή έρεη έλα μερσξηζηό ηέηνην πίλαθα ζηνλ νπνίν ζεκεηώλεη γηα 

πνηνπο από απηνύο ηνπο ζηόρνπο έρεη θάπνηεο απνδείμεηο. Έηζη, δεκηνπξγεί ην πξνθίι 

ηνπ θάζε καζεηή θαη βιέπεη πνηα ζηνηρεία δελ έρεη αθόκα αλαπηύμεη πιήξσο.  

ην ηξίην βήκα, ν εθπαηδεπηηθόο πξνρσξά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ απνδείμεσλ 

ώζηε λα νξίζεη ζε πνην επίπεδν κάζεζεο βξίζθεηαη ν καζεηήο. Αθνύ θαζνξίζεη ην 

γεληθόηεξν επίπεδν, ζα πξέπεη λα ην θάλεη πην ιεπηνκεξέο ρξεζηκνπνηώληαο ηα 

ππνεπίπεδα «πςειό», «ζίγνπξν» θαη «ρακειό». εκεηώλεηαη πσο ε αμηνιόγεζε ζα 

πξέπεη λα γίλεη κόλν αλ ππάξρνπλ αξθεηέο απνδείμεηο γηα θάζε ζηόρν κάζεζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη απνδείμεηο είλαη αλεπαξθείο, ηόηε ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξήζεη ηνλ ζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ ηνπ ώζηε ηειηθά λα παξαρζνύλ νη 

απνδείμεηο πνπ ρξεηάδνληαη. Γηα λα βνεζεζνύλ ζε απηή ηε δνπιεηά ηνπο, ζηελ 

ηζηνζειίδα ησλ Δζληθώλ ηξαηεγηθώλ παξέρνληαη πνιιά παξαδείγκαηα αμηνιόγεζεο 

απνδείμεσλ γηα θάζε επίπεδν θαη ππνεπίπεδν, έηζη ώζηε λα νδεγεζνύλ ζε αμηόπηζηεο 

αμηνινγήζεηο.   

Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία, δίλεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαζώο ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα θαηαιάβεη επαθξηβώο 

πνηέο είλαη νη αδπλακίεο ησλ καζεηώλ ηνπ. Όπσο αλαθέξεηαη:  

«ν καζεηήο είλαη ζην θέληξν ηεο αμηνιόγεζεο (…): Η θαιή αμηνιόγεζε 

ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα πάξνπλ έλαλ θεληξηθό ξόιν ζηελ ίδηα ηνπο ηελ 

αμηνιόγεζε. Έλαο βαζηθόο ηξόπνο γηα λα επηηεπρζεί απηό, είλαη λα βεβαησζείο 

όηη όινη νη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο ζπλερείο ζπδεηήζεηο αμηνιόγεζεο 

καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ώζηε λα ‘γηνξηάζνπλ’ ηηο επηηπρίεο ηνπο, λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπο γηα 
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απηά πνπ πξέπεη λα κάζνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη πώο κπνξεί λα γίλεη απηό
111

.» 

(Assessment on National Curriculum, ζει. 1) 

Γίλεηαη ινηπόλ έκθαζε ζηελ επίγλσζε ηεο κάζεζεο από ηνλ ίδην ην καζεηή 

ώζηε λα γλσξίδεη ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη θαη πώο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ώζηε λα 

θηάζεη ζε έλα θαιύηεξν επίπεδν. Δπηπιένλ, απηνύ ηνπ είδνπο ε αμηνιόγεζε παξέρεη 

κηα εηθόλα γηα νιόθιεξν ην καζεηή θαη όρη γηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηεο κάζεζήο 

ηνπ, όπσο ζα γηλόηαλ κε θάπνην δηαγώληζκα. Γη’ απηό ην ιόγν ιέγεηαη όηη νη 

απνδείμεηο πνπ ζπιιέγεη ν εθπαηδεπηηθόο κπνξνύλ λα βξίζθνληαη θαη εθηόο ηνπ 

ζρνιηθνύ πιαηζίνπ, απνδείμεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπιιερζνύλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

γνλέσλ ή ηεο θνηλόηεηαο. Αλαθέξεηαη κάιηζηα:  

«Κάλνληαο απηέο ηηο ζπλδέζεηο (κε ηνλ εμσζρνιηθό θόζκν), κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθό γηα ηνπο καζεηέο θαζώο ηνπο βνεζά λα ζπλδέζνπλ ηηο 

δεμηόηεηεο θαη ηα ηαιέληα πνπ επηδεηθλύνπλ έμσ από ην ζρνιείν κε όζα 

δεηνύληαη γηα ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν
112

» (Assessment on National 

Curriculum, ζει.2)  

Ζ επέθηαζε ηεο αμηνιόγεζεο θαη ζηα εμσζρνιηθά πιαίζηα είλαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα δηόηη αλαδεηθλύεη ηελ επειημία πνπ έρεη. Οη καζεηέο, θαζώο ζπλδένπλ 

όζα καζαίλνπλ εληόο ζρνιείνπ κε όζα θάλνπλ εθηόο απηνύ, έρνπλ θαιύηεξε 

επίγλσζε ηεο κάζεζεο πνπ αλαπηύζζνπλ.  

Σέινο, ε αμηνιόγεζε απηνύ ηνπ είδνπο βιέπεη πώο ηα πεγαίλνπλ νη καζεηέο ζε 

ζρέζε κε ηα εζληθά ζηάληαξη, έηζη όπσο απηά απνδίδνληαη ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο. 

Με απηό ηνλ ηξόπν ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ θαη ε αμηνιόγεζε 

ζεσξείηαη αξθεηά αμηόπηζηε.  
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 The learner at the heart of assessment (...)Good assessment: encourages learners to take a central 

role in their own assessment. One key way of achieving this is to ensure that all learners are actively 

involved in ongoing assessment conversations with their teachers to celebrate their achievements, 

recognise their strengths and identify priorities for future learning and how these could be achieved. 

Having a central role in their assessment helps learners to take greater responsibility for their own 

learning, builds their confidence and helps them make progress. 
112

  Making these kinds of links can be particularly motivating for learners as it helps them to connect 

the skills and aptitudes they show outside school with those needed to succeed in the classroom. 
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5.2. Οη εζληθέο εμεηάζεηο ζην Key Stage 2 

ην ηέινο ηνπ Key Stage 2, ν θαζνξηζκόο ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ν 

καζεηήο γίλεηαη θαη κε ηελ ελδνζρνιηθή ζπλερόκελε αμηνιόγεζε αιιά θαη κε εζληθέο 

εμεηάζεηο. Έηζη, ζην ηέινο απηνύ ηνπ ζηαδίνπ, νη γνλείο έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

ελεκέξσζε γηα ηηο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο. εκεηώλεηαη πσο ε επίδνζε ζηηο 

εζληθέο δνθηκαζίεο θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα δηαθέξνπλ, θαζώο 

ν δάζθαινο έρεη ιάβεη ππόςε ηελ νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ παηδηνύ θαη όρη ηα 

κεκνλσκέλα δεηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα έρεη εμεηάζεη έλα εζληθό δηαγώληζκα.  

Οη εμεηάζεηο ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο πεξηιακβάλνπλ: αλάγλσζε, γξαθή (θαη 

γξαθηθόο ραξαθηήξαο) θαη νξζνγξαθία. Μέζα από ηε κειέηε παιαηόηεξσλ 

ζεκάησλ
113

 ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εηώλ (2007-2010), θαζώο θαη ησλ νδεγηώλ πνπ 

δίλνληαη γηα ηελ βαζκνιόγεζή ηνπο (marking schemes) αλαδείρζεθε ν ραξαθηήξαο 

απηώλ ησλ δηαγσληζκάησλ.  

Σν δηαγώληζκα ηεο αλάγλσζεο πεξηιακβάλεη κηα κηθξή ζπιινγή θεηκέλσλ 

(πεξίπνπ 10 ζειίδεο) κε πνηθίια θεηκεληθά είδε ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαβάζνπλ νη 

καζεηέο κέζα ζε 15ιεπηά. ηε ζπλέρεηα, θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηά ηα θείκελα. Οη απαληήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα δώζνπλ πνηθίινπλ 

σο πξνο ην κήθνο θαζώο δηαθξίλνληαη ζε κηθξέο απαληήζεηο, απαληήζεηο ιίγσλ 

γξακκώλ, κεγαιύηεξεο απαληήζεηο θαη απαληήζεηο άιινπο είδνπο όπσο είλαη 

αληηζηνηρήζεηο ή ην ηζεθάξηζκα θνπηηώλ.  

Οη εξσηήζεηο είλαη έηζη θηηαγκέλεο ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηόρνπο 

κάζεζεο θαη ζηελ εζηίαζε ηεο αμηνιόγεζεο (Assessment focus). Παξαηεξείηαη πσο ε 

πιεηνλόηεηα ησλ εξσηήζεσλ αθνξά ηνλ ζηόρν «Σπκπεξαίλνπλ, εμάγνπλ θαη 

εξκελεύνπλ πιεξνθνξίεο, γεγνλόηα ή ηδέεο από ηα θείκελα» (ζπλνιηθά 22 από ηηο 50 

ζην δηαγώληζκα ηνπ 2010, 20 από ηηο 50 ζην δηαγώληζκα ηνπ 2009), έλαο ζηόρνο πνπ 

ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ. Διάρηζηεο είλαη νη 
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 Σα παιαηόηεξα ζέκαηα δελ παξέρνληαη ζην δηαδίθηπν από ηνλ επίζεκν θνξέα ησλ εμεηάζεσλ 

Qualification and Curriculum Authority αιιά βξέζεθαλ ζε άιιεο, κε επίζεκεο, ηζηνζειίδεο όπσο 

http://www.emaths.co.uk/KS2SAT.htm θαη http://www.st-josephs-pickering.n-

yorks.sch.uk/past_test_papers.htm 

 

http://www.emaths.co.uk/KS2SAT.htm
http://www.st-josephs-pickering.n-yorks.sch.uk/past_test_papers.htm
http://www.st-josephs-pickering.n-yorks.sch.uk/past_test_papers.htm
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εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζηόρν «Σπζρεηίδνπλ ηα θείκελα κε ην θνηλσληθό, 

πνιηηηζκηθό θαη ηζηνξηθό ζπγθείκελν θαη κε ηηο ινγνηερληθέο παξαδόζεηο» (1 ζηηο 50 

ζην δηαγώληζκα ηνπ 2010, 3 ζηηο 50 ζην δηαγώληζκα ηνπ 2009). Οη ππόινηπεο 

εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππόινηπνπο ζηόρνπο
114

 θαη θαηαλέκνληαη ζρεδόλ 

ηζόπνζα. Έηζη, ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο, 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξκελεία ησλ γισζζηθώλ επηινγώλ αιιά θαη 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δόκεζε ησλ θεηκέλσλ. Γελ παξαηεξήζεθε λα δεηείηαη ξεηά 

ε ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο, πέξα από ηελ νξνινγία ζρεηηθά κε ηα θεηκεληθά 

είδε θαη ηνπο θεηκεληθνύο ηύπνπο.  

Δίλαη θαλεξό, ηνπιάρηζηνλ από ηα πνζνηηθά ζηνηρεία, πσο ε έκθαζε δίλεηαη 

ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη όρη ηόζν ζε θάπνηα θξηηηθή αλάγλσζή ηνπ. 

Δλδηαθέξνλ έρνπλ νξηζκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο απεπζύλνληαη ζε πνιπηξνπηθά 

ζηνηρεία. Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα είλαη ελδεηθηηθά:  

(2009) «Τν θείκελν ‘Earthship’ ρξεζηκνπνηεί θπξίσο θσηνγξαθίεο. Τν θείκελν 

‘Dear Norman’ ρξεζηκνπνηεί θπξίσο δσγξαθηέο. Δμήγεζε γηαηί απηνί νη δύν 

δηαθνξεηηθνί ηύπνη εηθνλνγξάθεζεο ηαηξηάδνπλ κε απηνύο ηνπο δηαθνξεηηθνύο 

ηύπνπο θεηκέλσλ»  

(2010) (δίλεηαη κηα εηθόλα από έλα θόκημ) «Να εμεγήζεηο πώο ε εηθόλα θαη ε 

ιέμε ‘βξνληή’ (rumble) ζπλδπάδνληαη ώζηε λα πνύλε ηελ ηζηνξία» 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ επίγλσζε πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ην 

ξόιν ηεο εηθόλαο ζηα θείκελα. ην πξώην παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα θάλνπλ έλαλ 

ζπζρεηηζκό ηεο εηθόλαο κε ηνλ θεηκεληθό ηύπν ελώ ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ζα πξέπεη 

λα αλαιύζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη νη δύν ζεκεησηηθνί πόξνη.  

Παξόηη εκθαλίδνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ πνιπηξνπηθά ζηνηρεία, θαη 

γεληθόηεξα ηα θείκελα πνπ δίλνληαη πξνο αλάγλσζε είλαη πινύζηα ζε ρξώκαηα θαη 
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 «Καηαλννύλ, πεξηγξάθνπλ, επηιέγνπλ ή εμάγνπλ πιεξνθνξίεο, γεγνλόηα ή ηδέεο από ηα θείκελα θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ παξαζέκαηα θαη παξαπνκπέο ζην θείκελν», «Δληνπίδνπλ θαη ζρνιηάδνπλ ζρεηηθά κε ηε 

δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ όπσο γξακκαηηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία παξνπζίαζεο», 

«Δμεγνύλ θαη ζρνιηάδνπλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο από ην ζπγγξαθέα όπσο γξακκαηηθά θαη 

ινγνηερληθά ζηνηρεία ζην επίπεδν ηεο ιέμεο θαη ηεο πξόηαζεο», «Αλαγλσξίδνπλ θαη ζρνιηάδνπλ ηνπο 

ζθνπνύο ηνπ ζπγγξαθέα, θαη ηηο νπηηθέο θαη ην γεληθόηεξν απνηέιεζκα ηνπ θεηκέλνπ ζηνλ 

αλαγλώζηε») 
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εηθόλεο θαη αθνξνύλ δηάθνξα θεηκεληθά είδε κέρξη θαη θόκημ, ε ύπαξμε ςεθηαθώλ 

θεηκέλσλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Μάιηζηα, εληνπίζηεθε κόλν έλα ςεθηαθό θείκελν ζηα 

ζέκαηα ηνπ 2004. Πξόθεηηαη γηα κηα ηζηνζειίδα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη αξθεηά 

απινπνηεκέλε από όηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη ηζηνζειίδεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, εληνπίδεηαη κηα εξώηεζε πνπ αθνξά ηελ εηδηθή θεηκεληθή δνκή ηεο 

ηζηνζειίδαο. πγθεθξηκέλα, δεηείηαη από ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

θάζε κέξνπο ηεο ηζηνζειίδαο ζε κηα άζθεζε αληηζηνίρηζεο.   

«Κάζε ηκήκα ησλ πιεξνθνξηώλ ζηε ζειίδα 6 (αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα) 

έρεη κηα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. Βάιε ην ζσζηό γξάκκα ζε θάζε βέινο.  

Α- θξάζε πνπ νξίδεη ην άζιεκα 

Β- ζύλδεζκνο (weblink) 

Γ- Τίηινο (heading)  

Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γ; (αλαθέξεηαη ζε δύν ζεηξέο θεηκέλνπ ηεο 

ηζηνζειίδαο)» 

Δίλαη θαλεξό πσο ηα θείκελα από ηηο ΣΠΔ εκθαλίδνληαη ειάρηζηα ζηελ 

αμηνιόγεζε. Αθόκα θαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ςεθηαθό θείκελν, όπσο ε 

παξαπάλσ, είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη δελ αλαδεηθλύνπλ ηηο γλώζεηο ησλ παηδηώλ γύξσ 

από ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θεηκεληθνύ ηύπνπ.  

ρεηηθά, ηώξα, κε ηα δηαγσλίζκαηα ηεο γξαθήο, απηά ρσξίδνληαη ζε δύν κέξε. 

Σν πξώην κέξνο αθνξά ηελ παξαγσγή ελόο κεγάινπ γξαπηνύ θεηκέλνπ (longer 

writing test) ελώ ην δεύηεξν αθνξά έλα δηαγώληζκα κηθξνύ θεηκέλνπ θαη ηελ εμέηαζε 

ηεο νξζνγξαθίαο. ην πξώην δηαγώληζκα, ε αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ ζρεηίδεηαη πάληα 

κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπγθείκελν θαζώο θαη έλαλ θεηκεληθό ηύπν. Σν παξάδεηγκα πνπ 

αθνινπζεί είλαη από ην δηαγώληζκα ηνπ 2007: 

«Η ηάμε 6 από ην ζρνιείν Fairborne πξνζπαζεί λα ελζαξξύλεη ηνλ θόζκν λα 

πξνζέρεη ην πεξηβάιινλ. Τα παηδηά από απηή ηελ ηάμε ζέινπλ λα ππελζπκίζνπλ 

ζηνπο θίινπο ηνπο θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ 

λα βνεζήζνπλ. Έρνπλ απνθαζίζεη λα θηηάμνπλ έλα θπιιάδην πνπ ζα ην δώζνπλ 

ζηνπο θίινπο θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Τν πεξηερόκελν ζα έρεη θάπνηα από ηα 
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παξαθάησ ζέκαηα: αλαθύθισζε, ζθνππίδηα, άγξηα δσή, ρξήζε ηνπ λεξνύ, 

κεηαθηλήζεηο.  

Φαληάζνπ πσο είζαη ζε απηή ηελ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ Fairborne. Γνπιεηά ζνπ 

είλαη λα γξάςεηο απηό ην θπιιάδην. Σθνπόο ηνπ θπιιαδίνπ είλαη λα εμεγήζεη 

ζηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα πώο κπνξνύλ λα πξνζέρνπλ ην πεξηβάιινλ θαη 

λα ηνπο πείζεη λα δνθηκάζνπλ θάπνηεο από ηηο ηδέεο.  

Πξνζρέδην:  

Πξώηα ζεκείσζε πνηα ζέκαηα ζα ζπκπεξηιάβεηο ζην θπιιάδηό ζνπ.  

Σθέςνπ ζρεηηθά κε ην πώο ζα αξρίζεηο ην θπιιάδην, πνηα ζεκεία ζα 

ζπκπεξηιάβεηο, πώο ζα ηειεηώζεηο ην θπιιάδην θαη πώο ζα πείζεηο ηνπο 

θίινπο ζνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ζνπ λα δνθηκάζνπλ απηέο ηηο ηδέεο 

Θπκήζνπ, ε δνπιεηά ζνπ είλαη λα θάλεηο ην γξαπηό θείκελν γηα ην θπιιάδην. 

Γελ ζα πάξεηο κνλάδεο από εηθόλεο ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία.»  

Όπσο γίλεηαη θαλεξό, δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθό ηύπν, δειαδή έλα θείκελν πνπ έρεη σο ζθνπό λα πείζεη ηνπο 

αλαγλώζηεο. Μέζα από ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο, νη καζεηέο ηνπνζεηνύληαη ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζπγθείκελν: είλαη καζεηέο ζρνιείνπ θαη ην αλαγλσζηηθό ηνπο 

θνηλό ζα είλαη νη γνλείο θαη νη θίινη ηνπο. εκεηώλεηαη ζε απηό ην ζεκείν πσο δίλεηαη 

ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηνλ πξνζρεδηαζκό ηνπ θεηκέλνπ. Καζνξίδεηαη ξεηά πσο νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα αθηεξώζνπλ 10 ιεπηά ζε απηόλ ηνλ πξνζρεδηαζκό. Μάιηζηα, 

δίλνληαη θαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ 

πεξηζζόηεξν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππόςε 

ηνπο (πώο αξρίδεη θαη πώο ηειεηώλεη έλα θπιιάδην, πνηα γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

θείκελα κε ζθνπό ηελ πεηζώ). Δληύπσζε πξνθαιεί ην ζηνηρείν πνπ ζεκεηώλεηαη ζην 

ηέινο ηεο εθθώλεζεο, ην νπνίν ιέεη ζηνπο καζεηέο πσο δελ πξέπεη λα εηζάγνπλ 

εηθόλεο ζην θείκελό ηνπο. Σν ζηνηρείν απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο γλώζεηο γηα 

ηελ πνιπηξνπηθόηεηα πνπ είδακε ζην δηαγώληζκα ηεο αλάγλσζεο θαζώο ηα 

πνιπηξνπηθά ζηνηρεία ζεσξνύληαη πεξηηηά ζην δηαγώληζκα ηεο γξαθήο. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιώζζαο Αγγιίαο Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 81 από 93 
 

 

Παξόκνηεο κε ην πξώην δηαγώληζκα είλαη θαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 

παξαγσγή κηθξόηεξσλ θεηκέλσλ. Έρνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπό (π.ρ. λα 

πεξηγξάςνπλ, λα πξνηείλνπλ, λα εμεγήζνπλ, λα θάλνπλ αθήγεζε) θαη ππάξρνπλ πάιη 

νδεγίεο γηα ηνλ πξνζρεδηαζκό. Δλδηαθέξνλ θαη ζρεηηθά αληηθαηηθό είλαη ην ζηνηρείν 

πνπ αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο νξζνγξαθίαο. Τπάξρνπλ μερσξηζηέο αζθήζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηνλ έιεγρν ηεο νξζνγξαθίαο. πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα έλα θείκελν κε 

θελά ηα νπνία ζπκπιεξώλνπλ νη καζεηέο θαζώο αθνύλε ην θείκελν από ηε δαζθάια 

ηνπο. Πξόθεηηαη γηα κηα άζθεζε δνκηζηηθνύ ηύπνπ θαζώο ε νξζνγξαθία εμεηάδεηαη 

απνκνλσκέλε από ηελ παξαγσγή ηνπ ιόγνπ, ζε έλα ηεζη θιεηζηνύ ηύπνπ.  

 

5.3. πκπεξάζκαηα 

Μέζα από ηε κειέηε ηεο αμηνιόγεζεο, αλαδείρζεθε ε ζεκαληηθόηεηα νξηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ κέζα ζην γισζζηθό κάζεκα. ην επίπεδν ηεο ελδνζρνιηθήο αμηνιόγεζεο, 

ην θέληξν βάξνπο βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ην καζεηή θαη ζηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί, επηδεηθλύνληαο ηδηαίηεξν επαγγεικαηηζκό, καδεύνπλ ζπλερώο 

απνδείμεηο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο πξνζπαζώληαο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αμηόπηζην 

πξνθίι. ην επίπεδν ησλ εζληθώλ εμεηάζεσλ, θαίλεηαη πσο ζην πεδίν ηεο αλάγλσζεο 

ε βαξύηεηα δίλεηαη ζηελ θαηαλόεζε θαη εξκελεία ησλ θεηκέλσλ. Αληίζεηα, ζηελ 

παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ, ε βαξύηεηα δίλεηαη ζηελ πιεξόηεηα ησλ θεηκέλσλ ζε ζρέζε 

κε ην θεηκεληθό είδνο πνπ παξάγεηαη θαη ην ζπγθείκελν ζην νπνίν ηίζεηαη ην θείκελν. 

Σέινο, νη λέεο ηερλνινγίεο δελ έρνπλ θάπνην ξόιν ζηελ αμηνιόγεζε. Ζ κνλαδηθή 

εκθάληζε ελόο ςεθηαθνύ θεηκέλνπ ζηηο εμεηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 10 εηώλ, δείρλεη 

κελ κηα πξόζεζε γηα αλαγλώξηζε ηεο λέαο θεηκεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο αιιά απηή ε 

πξόζεζε είλαη αθόκα πάξα πνιύ πεξηνξηζκέλε.  
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6. πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

6.1. Ο ραξαθηήξαο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

ην παξόλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ ηα πνηθίια ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο 

γισζζνδηδαθηηθνύο ιόγνπο πνπ δηαπεξλνύλ ην γισζζηθό Π.. θαζώο θαη νξηζκέλα 

ζηνηρεία γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαγκαηώζεηο πνπ πξνηείλνληαη. Δπηπιένλ, ζα γίλεη κηα 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ην αγγιηθό Π.. θαη κηα 

αλαθνξά ζε ζηνηρεία πνπ δελ έιαβε ππόςε ε έξεπλα ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο θύζεο 

ηεο.  

Ο θπξίαξρνο γισζζνδηδαθηηθόο ιόγνο πνπ δηαπεξλά όιν ην Π.. είλαη ν 

θεηκελνθεληξηθόο. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ απνδόκεζε ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ζηε δόκεζή ηνπο, κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηε γλώζε ηεο γξακκαηηθήο 

ώζηε λα πεξηγξαθνύλ νη γισζζηθέο ζπκβάζεηο. Με απηό ηνλ ηξόπν κειεηάηαη έλα 

κεγάιν εύξνο θεηκεληθώλ ηύπσλ, είηε αθεγεκαηηθώλ είηε κε κπζηζηνξεκαηηθώλ. Ζ 

γιώζζα, ινηπόλ, αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ελόο θεηκεληθνύ είδνπο αιιά θαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ επηθνηλσληαθνύ ζπγθεηκέλνπ, ζηνηρείν ην νπνίν πεγάδεη από ηνπο 

νιηζηηθνύο ιόγνπο. Έηζη, παξάιιεινο ζηόρνο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο είλαη θαη ε 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ.  

ηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνύ ιόγνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηνηρεία πνπ 

αληινύλ από ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θνηλσληθνύ 

ζθνπνύ ελόο θεηκεληθνύ ηύπνπ είλαη απαξαίηεηε ε ζύλζεζε πνηθίισλ ζεκεησηηθώλ 

πόξσλ, όπσο είλαη νη εηθόλεο, νη ήρνη θαη ε γιώζζα. Με απηό ηνλ ηξόπν ην γισζζηθό 

κάζεκα δηεπξύλεηαη ώζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη όρη κόλν ηε κειέηε ηεο γιώζζαο αιιά 

θαη ηε κειέηε ηεο ζεκείσζεο. Ο ιόγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ είλαη πεξηζζόηεξν 

αλαδπόκελνο θαη όρη θπξίαξρνο, θαζώο δελ εκθαλίδνληαη όια ηνπ ηα ζηνηρεία. Παξόηη 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ πνιπηξνπηθόηεηα, ε ζύλδεζε πνπ γίλεηαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ 

θόζκνπ είλαη ειάρηζηε θαη ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο δελ ηαηξηάδεη απόιπηα κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ.  
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Μηα άιιε αληίιεςε πνπ δηαπεξλά όιν ην γισζζηθό Π.. θαζώο θαη όιεο ηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, είλαη ε αληίιεςε ηεο γξαθήο σο κηαο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία πνηθίισλ θεηκέλσλ κέζσ ηεο ζπλερνύο αλαζεώξεζεο 

θαη δηόξζσζεο απηώλ ησλ θεηκέλσλ. Σν ζηνηρείν απηό, πνπ πεγάδεη από πεξηζζόηεξν 

νιηζηηθνύο ιόγνπο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαγσληζηηθνύ ξόινπ ηνπ 

καζεηή, ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ θαη ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηηο αλαζεσξήζεηο ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ.  

Δπηπιένλ, θαζώο ε κειέηε αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζεκαληηθό 

ζηνηρείν απνηειεί θαη ν ηξόπνο θαηάθηεζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Όπσο 

θάλεθε κέζα από ηελ αλάιπζε, ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε ιεγόκελε 

θσλεκαηηθή. ύκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε γιώζζα «ζπάεη» ζηα θσλεκαηηθά 

ηεο θνκκάηηα θαη νη καζεηέο θαινύληαη λα γλσξίδνπλ ξεηά ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ 

θσλεκάησλ κε ηα γξαθήκαηα ηεο αγγιηθήο. ην πιαίζην απηό, νη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ γλώζεηο θσλεηηθήο νξνινγίαο (π.ρ. ζύκθσλν, θσλήελ) αιιά θαη γλώζεηο 

γύξσ από ηε κνξθνινγία ηεο αγγιηθήο, ώζηε λα νδεγεζνύλ ζηελ επηηπρεκέλε 

νξζνγξαθία ησλ ιέμεώλ ηνπο.  

Δλζσκαησκέλε ζην γισζζηθό κάζεκα θαη ζηνλ θπξίαξρν θεηκελνθεληξηθό ιόγν 

βξίζθεηαη θαη ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο δηάθνξεο 

θεηκεληθέο ζπκβάζεηο θαη ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθεγεκαηηθώλ θαη 

πνηεηηθώλ θεηκεληθώλ ηύπσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαινύληαη λα αλαπαξάγνπλ παξόκνηα 

θείκελα. Δπηπιένλ, ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο αθνξά ζε κεγάιν βαζκό θαη ην επίπεδν 

ηεο πξνζιεπηηθήο ηθαλόηεηαο. Οη καζεηέο αζθνύληαη ζηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ 

έηζη ώζηε λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ. Σέινο, ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο ζηνρεύεη θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο έηζη ώζηε νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη λα αγαπήζνπλ ηα ινγνηερληθά θείκελα. 

Ζ κειέηε ησλ δηαθόξσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ αλέδεημε πσο ν ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ είλαη πεξηζζόηεξν αόξαηνο θαη κάιινλ θαζνδεγεηηθόο. ηηο ειάρηζηεο 

πεξηπηώζεηο πνπ θαίλεηαη ν αθξηβήο ηνπ ξόινο, αλαιακβάλεη λα ζπιιέμεη ην πιηθό 

πνπ ζα κειεηήζνπλ νη καζεηέο θαζώο θαη λα δείμεη ζηνπο καζεηέο πώο λα θάλνπλ 
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νξηζκέλεο πξάμεηο. Αληίζεηα, θαηά ηελ αλάιπζε ηεο αμηνιόγεζεο, θάλεθε πσο ν 

εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη έλαλ ηδηαίηεξα επαγγεικαηηθό ξόιν. Απαηηείηαη ε 

ζπλερήο εκπινθή ηνπ κε ηνλ θάζε καζεηή θαζώο θαη ε άκεζε παξαθνινύζεζε ηεο 

πνξείαο ηνπ θαζελόο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνθξίλεηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε 

θαη εθπιεξώλνληαη νη αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.  

Από ηελ άιιε, νη καζεηέο αλαδεηθλύνληαη σο νη θπξίαξρνη πξσηαγσληζηέο ησλ 

δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ. Αλαιακβάλνπλ πνηθίινπο ξόινπο, ιεηηνπξγνύλ αηνκηθά αιιά 

θαη ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ, εξεπλνύλ θαη αλαθαιύπηνπλ ηε κάζεζε. Ζ ελεξγή 

εκπινθή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο εγγξάκκαηεο 

ηαπηόηεηαο ε νπνία ζα κπνξεί λα αλαιακβάλεη δξάζεηο θαη λα ζπλεξγάδεηαη εύθνια 

κε άιια άηνκα.  

Ηδηαηηεξόηεηα ηνπ αγγιηθνύ Π απνηειεί ε απνπζία νδεγηώλ γηα ηηο γλώζεηο γηα 

ηνλ θόζκν πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ κέζσ ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. 

Βξίζθεηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα επηιέμεη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα 

αζρνιεζεί αιιά θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. Ζ κόλε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζε 

ζύλδεζε κε ηνλ θόζκν εληνπίδεηαη ζην επίπεδν ηεο ινγνηερλίαο. ην εύξνο ησλ 

θεηκέλσλ πνπ κειεηώληαη πεξηιακβάλνληαη θαη θείκελα από άιινπο πνιηηηζκνύο, 

ζηνηρείν ην νπνίν αλαδεηθλύεη κηα εμσζηξέθεηα ηνπ καζήκαηνο.  

Σέινο, θαζώο ε παξνύζα έξεπλα θηλήζεθε θπξίσο ζηε κειέηε δηαθόξσλ 

θεηκέλσλ, όπσο απηά παξαδίδνληαη από ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ Αγγιία, ε εηθόλα ζρεηηθά κε ηελ πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη 

κεξηθή. Γλσξίδνπκε πσο νη δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνηθίινπλ κεηαμύ ησλ 

ζρνιείσλ θαζώο ππάξρνπλ κηα ζεηξά από παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ (Kress, 

2005). Ζ κειέηε απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα απνηππώζεη νπνηαδήπνηε ηνπηθή πνηθηιία 

κπνξεί λα ππάξρεη, αιιά πεξηγξάθεη κόλν ηηο θεληξηθέο θαηεπζύλζεηο. Δπηπιένλ, δελ 

κειεηήζεθαλ άιιεο πηζαλέο ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, όπσο είλαη ηζηνξηθνί παξάγνληεο 

(π.ρ. πξνεγνύκελα Π..) ή αληηιήςεηο γύξσ από ηελ παηδεία πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ 

Αγγιία. Ωζηόζν, νη γεληθόηεξεο θαηεπζύλζεηο κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα βαζηθή ηδέα 

ζρεηηθά κε ηελ εηθόλα ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. 
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6.2. Γηαπηζηώζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

Μέζα ζην γισζζηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ αιιά θαη ζην γεληθόηεξν National 

Curriculum, δηαπηζηώζεθε πσο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έληαμε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ ζην ζρνιείν. Ζ έκθαζε απηή αλαδεηθλύεηαη πνηθηινηξόπσο. Πξώηνλ, κε 

ηελ αλαθνξά ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο κηα «γεληθή απαίηεζε δηδαζθαιίαο» ζην 

National Curriculum. Δθεί αλαδεηθλύεηαη, ηνπιάρηζηνλ σο πξόζεζε, ε ελζσκάησζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε όια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Γεύηεξνλ, κέζα ζην ίδην ην 

γισζζηθό Π.. ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε «επθαηξίεο ΣΠΔ», δίλνληαο ηδέεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηα ζεκεία εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Δπηπιένλ, 

ζην Π.. ηεο πιεξνθνξηθήο γίλεηαη κηα άκεζε ζύλδεζε κε ηηο ηθαλόηεηεο πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζην γισζζηθό κάζεκα, κηα ζύλδεζε πνπ απνζθνπεί ζηνλ άκεζν 

ζπζρεηηζκό ησλ δύν δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Σέινο, ην πινύζην πιηθό πνπ δίλεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηώλ (δηδαθηηθά 

ζελάξηα, ηδέεο ρξήζεο γηα θάζε δηδαθηηθόο έηνο), ζπκπιεξώλνπλ ηελ εηθόλα ελόο 

γισζζηθνύ καζήκαηνο πινύζηνπ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.  

Μέζα από ηε κειέηε ησλ δηαθόξσλ πιεπξώλ ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο, 

θάλεθε πσο νη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνύληαη κε πνηθίινπο ηξόπνπο. 

Οπζηαζηηθά, θαίλεηαη πσο εληάζζνληαη ζην γισζζηθό κάζεκα είηε σο έλα 

παηδαγσγηθό εξγαιείν πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιαζηθνύ γξακκαηηζκνύ 

είηε σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη απαηηήζεηο γηα 

έλαλ λέν γξακκαηηζκό. ηα πιαίζηα ηνπ θιαζηθνύ γξακκαηηζκνύ, ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ. Σν εξγαιείν απηό δηεπθνιύλεη ηελ 

επηηόπνπ δηεξεύλεζε ησλ γισζζηθώλ επηινγώλ αιιά, παξάιιεια, δηεπθνιύλεη θαη 

ηελ θαηαζθεπή θαη επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. Ζ επειημία ηνπ ειεθηξνληθνύ 

θεηκέλνπ ζπλεηζθέξεη ζηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο θαη ηα εξγαιεία πνπ παξέρεη 

(ιεμηθό, νξζνγξάθνο, παξαθνινύζεζε αιιαγώλ), δηεπθνιύλνπλ γεληθόηεξα ηε 

ζπγγξαθή. Δπηπιένλ, άιιεο εξγαιεηαθέο ρξήζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ αθνξνύλ ηε 
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ρξήζε ηνπο γηα παξαγσγή ζηαπξνιέμσλ, ηελ ρξήζε ηνπο σο έλα κέζν πξνβνιήο ή ηε 

ρξήζε εηδηθώλ θεηκέλσλ πνπ βνεζνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο.  

Από ηελ άιιε, ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ γξακκαηηζκνύ, νη λέεο ηερλνινγίεο 

αλαγλσξίδνληαη σο έλα λέν κέζν γηα γξαθή θαη αλάγλσζε ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη απαηηεί λένπ είδνπο δεμηόηεηεο. 

Ζ λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ 

πνιπηξνπηθόηεηα θαη ζηελ πνιπεπίπεδε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ. Μέζα από δηάθνξα 

παξαδείγκαηα, θάλεθε πσο αλαγλσξίδεηαη ε αιιαγή ηεο ίδηαο ηεο αλάγλσζεο, ε 

νπνία γίλεηαη «πεξηήγεζε» θαζώο θαη ε αιιαγή ηνπ αλαγλώζηε, ν νπνίνο γίλεηαη 

«ρξήζηεο». Δπηπιένλ, θαζώο αλαγλσξίδεηαη σο ην λέν κέζν γηα γξαθή, νη καζεηέο 

θαινύληαη λα κάζνπλ πώο λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ήδε από ηα πξώηα ρξόληα ηνπ 

ζρνιείνπ. Έηζη, παξάιιεια κε ηε γξαθή ζην ραξηί καζαίλνπλ θαη ηε γξαθή ζηελ 

νζόλε.   

Ζ ελαζρόιεζε κε ηα λέα θείκελα νδεγεί θαη ζηελ απόθηεζε ηθαλνηήησλ λένπ 

γξακκαηηζκνύ. Οη ηθαλόηεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν ηερληθήο θύζεο, 

όπσο είλαη ε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ή ε ρξήζε ελόο ινγηζκηθνύ. Μπνξεί, όκσο, λα 

ζρεηίδνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό κε ηελ αιιαγή ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνύ. 

Έηζη, νη καζεηέο δελ καζαίλνπλ απιώο λα γξάθνπλ αιιά καζαίλνπλ πώο λα 

επεμεξγάδνληαη θαη λα αλαδνκνύλ θείκελα. Μαζαίλνπλ πώο λα ζπλζέηνπλ ηνπο 

δηάθνξνπο ζεκεησηηθνύο πόξνπο ώζηε λα παξάγνπλ θείκελα, ρξεζηκνπνηώληαο ηα 

θαηάιιεια ινγηζκηθά. Δπηπιένλ, καζαίλνπλ πώο λα ρεηξίδνληαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

σο κηα πεγή πιεξνθνξηώλ, κηαο θαη απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο αλαδήηεζεο.  

Δπηπιένλ, νη λέεο ηερλνινγίεο, θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν, εληνπίδνληαη θαη σο 

έλα κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνύ ρσξνρξόλνπ. Οη 

καζεηέο δεκνζηεύζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ςεθηαθό θόζκν γηα θάπνην πξαγκαηηθό 

αλαγλσζηηθό θνηλό ην νπνίν βξίζθεηαη εθηόο ησλ ζρνιηθώλ ηνίρσλ. πλνκηινύλ κε 

καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε άιια ζρνιεία θαη ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο. Σέινο, 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο νη νπνίεο ζηνρεύνπλ λα πξνεθηείλνπλ ην 

ζρνιηθό ρξόλν πξνο ηνλ εμσζρνιηθό ρξόλν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ην γισζζηθό 
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κάζεκα γεηώλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη απνθηά κεγαιύηεξν λόεκα γηα ηνπο 

ίδηνπο.  

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη πσο νη λέεο ηερλνινγίεο εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά 

κέζα ζην γισζζηθό κάζεκα. Μάιηζηα, εληάζζνληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

αιιάδνπλ θαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη αιιά θαη ην ίδην ην 

πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηακόξθσζε ελόο εγγξάκκαηνπ ππνθεηκέλνπ ην νπνίν έρεη 

απνθηήζεη ηηο θαηάιιειεο δεμηόηεηεο ώζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εμσζρνιηθνύ θόζκνπ. Σειηθά, θαίλεηαη πσο ην αγγιηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

πξνσζεί ηδηαίηεξα απηόλ ηνλ λέν ςεθηαθό γξακκαηηζκό θαη ζε άκεζν ζπζρεηηζκό κε 

ην γισζζηθό κάζεκα. 
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Σσνοπτικός πίνακας σσμπερασμάτων 

 

 Ζ εκθάληζε ησλ ΣΠΔ 

 

 

 

Γιώζζα 

ηα πιαίζηα ηεο θαηάθηεζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, ε 

γιώζζα εληνπίδεηαη ζπαζκέλε ζε θσλήκαηα θαη κνξθήκαηα 

 Κπξίσο ε γιώζζα αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαθόξσλ 

θεηκεληθώλ εηδώλ θαη θεηκεληθώλ ηύπσλ, αιιά θαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ επηθνηλσληαθνύ ζπγθεηκέλνπ 

 Ο πξνθνξηθόο ιόγνο ηνπνζεηείηαη ζην επηθνηλσληαθό ηνπ 

πιαίζην 

 Ζ γξαθή αληηκεησπίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία 

 Σν κάζεκα πξνεθηείλεη ηε κειέηε ζην επίπεδν ηεο ζεκείσζεο. 

Έηζη, ε γιώζζα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο ζεκεησηηθόο πόξνο ν 

νπνίνο ζπληίζεηαη κε άιινπο ζεκεησηηθνύο πόξνπο ώζηε λα 

παξαρζεί λόεκα 

 

Αλαγλσξίδεηαη ε λέα θεηκεληθόηεηα ησλ ςεθηαθώλ 

θεηκέλσλ. Έηζη, αλαγλσξίδεηαη ε αιιαγή ζηε δόκεζε 

ησλ θεηκέλσλ (ρσξηθή), ζηελ έλλνηα ηνπ αλαγλώζηε 

(ρξήζηεο) θαη ζηελ έλλνηα ηεο αλάγλσζεο (πεξηήγεζε) : 

ΣΠΔ σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ 

 ηα πιαίζηα ηεο γξαθήο σο κηαο δηαδηθαζίαο, ηα 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη 

σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν δηεπθνιύλεη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ 

 Σα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα θεηκεληθή κνξθή αθόκε θαη ζηα 

εξγαιεία αλαθνξάο, όπσο είλαη ηα ιεμηθά 
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Γλώζεηο γηα 

ηε γιώζζα 

 ηα πιαίζηα ηεο θαηάθηεζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, νη 

γλώζεηο γηα ηε γιώζζα αθνξνύλ γλώζεηο γηα ηα ίδηα ηα θσλήκαηα 

θαη ηελ κνξθνινγία ηεο γιώζζαο 

 ηα πιαίζηα ηεο θαηάθηεζεο ηεο γξαθήο, νη καζεηέο απνθηνύλ 

γλώζεηο ζρεηηθά κε ην πόηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε 

κέζν γξακκαηηζκνύ (ραξηί θαη νζόλε), ελώ παξάιιεια απνθηνύλ 

δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ ραξηηνύ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ.  

 ηα πιαίζηα ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ, νη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

εζηηάδνληαη ζηηο γλώζεηο γηα ηηο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο κε ηε 

ρξήζε ηεο απαξαίηεηεο νξνινγίαο γηα ην θάζε θεηκεληθό είδνο.  

 ηα πιαίζηα ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ, νη καζεηέο απνθηνύλ 

γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιπηξνπηθόηεηα σο έλα επηπιένλ 

ζηνηρείν θεηκεληθήο δνκήο. Έηζη, γλσξίδνπλ ξεηά ην ξόιν θάζε 

ζεκεησηηθνύ πόξνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο.  

 Οη καζεηέο έρνπλ επίγλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαθήο 

 Οη ΣΠΔ σο εξγαιείν: 

1) Δξγαιεία πνπ βνεζνύλ ηελ θαηάθηεζε ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (π.ρ. δεκηνπξγία 

ζηαπξνιέμσλ, δηεξεύλεζε νκόθσλσλ, εηδηθά θείκελα γηα 

αλάγλσζε) 

2) Δξγαιείν ην νπνίν βνεζά ζηελ επηηόπνπ κειέηε 

ησλ θεηκεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη σθειεί ηελ 

επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ 

3)Μέζν πξνβνιήο εηθόλσλ 

Οη ΣΠΔ σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ: 

1)Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρξήζεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ 

2)Μέζν παξαγσγήο ερεηηθώλ θεηκέλσλ θαη κέζν      

παξνπζίαζεο πξνθνξηθώλ θεηκέλσλ  

 

 

Λνγνηερλία 

 ηα πιαίζηα ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ, κειέηε ησλ θεηκεληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ινγνηερληθώλ θαη πνηεηηθώλ θεηκέλσλ 

 Ωο εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία πνιπκεζηθώλ 

θεηκέλσλ, ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εξκελεπηηθή 
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  ην επίπεδν ηεο πξόζιεςεο: κειέηε γξακκαηνινγηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ 

 Γεκηνπξγία αλαγλσζηηθώλ ζπλεζεηώλ θαη επίγλσζε ησλ 

αλαγλσζηηθώλ επηινγώλ 

 

πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ 

 Ωο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπγγξαθείο, κέζν 

δεκνζίεπζεο ηεο θξηηηθήο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο 

απέλαληη ζηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ, κέζν δεκηνπξγίαο 

ιέζρεσλ αλάγλσζεο 

Γλώζεηο γηα 

ηνλ θόζκν 

Γελ γίλεηαη αλαθνξά παξά κόλν ζην επίπεδν ηεο ινγνηερλίαο, 

ζηελ νπνία απαηηείηαη ε κειέηε θεηκέλσλ από άιινπο πνιηηηζκνύο 

 Οη ΣΠΔ σο κηα πηπρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ε νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπγθείκελν γηα ηελ 

παξαγσγή θεηκέλσλ 

 

 

Γηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο 

 

 Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

 Δπέθηαζε ηνπ ζρνιηθνύ ρσξνρξόλνπ 

 Αλαθαιππηηθή κάζεζε 

 ΣΠΔ σο εξγαιείν: κέζν πξνβνιήο εηθόλσλ σο 

εξέζηζκα ζηηο ζπδεηήζεηο 

 ΣΠΔ σο κέζν γηα επηθνηλσλία κε ηνλ εμσζρνιηθό 

θόζκν, γηα δεκνζίεπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ παηδηώλ θαη 

γηα επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνύ ρσξνρξόλνπ πξνο ηελ 

θνηλσλία ή ην ζπίηη 

 ΣΠΔ σο πεγή πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηεί λέεο 

δεμηόηεηεο αλαδήηεζεο 
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Αμηνιόγεζε 

Δλδνζρνιηθή: 

Έκθαζε ζηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ καζεηή κε ηε δεκηνπξγία αηνκηθνύ πξνθίι, ζπλερήο παξαθνινύζεζε θαη 

ζπιινγή πιηθνύ πξνο αμηνιόγεζε 

Δμσζρνιηθή (ζην ηέινο ηεο πξσηνβάζκηαο) 

ηελ αλάγλσζε δίλεηαη έκθαζε ζηελ εξκελεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ, ελώ ζηε γξαθή δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηθαλόηεηα 

παξαγσγήο πνηθίισλ θεηκεληθώλ εηδώλ. Ζ νξζνγξαθία εμεηάδεηαη μερσξηζηά κέζσ ελόο ηεζη θιεηζηνύ ηύπνπ 

 

Σαπηόηεηεο  

Έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ καζεηώλ 

Οη καζεηέο αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ θαζώο θαη δεμηόηεηεο λένπ γξακκαηηζκνύ: 

αλαδήηεζε πεγώλ, λένο ηξόπνο αλάγλσζεο θεηκέλσλ, επεμεξγαζία θεηκέλσλ. Κπξίσο ιακβάλνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζρεδόλ αόξαηνη, κε ξόιν θπξίσο θαζνδεγεηή. ηελ αμηνιόγεζε αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ηνπ 

επαγγεικαηία 

Ιδηαηηεξόηεηεο  Απνπζία νδεγηώλ γηα ηηο γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν 

 Μεγάιε έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, παξέρεηαη πινύζην πιηθό πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε 

 Αμηνιόγεζε κε βάζε επίπεδα ηθαλνηήησλ θαη όρη κε βαζκνινγηθή θιίκαθα 
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