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Πεπίλητη 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζε ην γισζζηθφ κάζεκα ζηε 

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

ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο κειεηήζεθαλ θείκελα πνπ απνδίδνπλ ηηο θεληξηθέο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο ηεο Αγγιίαο. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ην 

Δζληθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (National Curriculum) θαη ζε ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ (English Programme of Study) ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

πεγέο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν πιηθφ πξνζεγγίζηεθε απφ ηελ 

ζεσξεηηθή νπηηθή ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leeuwen, 2005) θαη ηεο 

Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ (Gee, 2005) θαη θηλήζεθε ζηνλ άμνλα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ζηνλ άμνλα ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ.  

Ζ κειέηε αξρηθά επηθεληξψζεθε ζηελ αλάδεημε ησλ αληηιήςεσλ πνπ 

δηαηξέρνπλ ην γισζζηθφ Π.. ζρεηηθά κε ηε γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα αλέδεημε ηηο 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ κεηαδίδνληαη. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε πσο ην 

γισζζηθφ κάζεκα θηλείηαη θπξίσο ζηηο θεηκελνθεληξηθέο θαη επηθνηλσληαθέο 

παξαδφζεηο, αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην ξεχκα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ησλ 

θξηηηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη έρνληαο δηπιφ ξφιν, είηε 

σο έλα παηδαγσγηθφ κέζν είηε σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγγξαθήο αιιά ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλεη ηελ επηηφπηα κειέηε ησλ γισζζηθψλ 

επηινγψλ ζηα δηάθνξα θείκελα. Δπηπιένλ, αλαγλσξίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηελ επηθνηλσληαθή θαη θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα σο ην λέν 

κέζν γξακκαηηζκνχ, ηδηαηηεξφηεηεο νη νπνίεο κειεηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα, ε κειέηε αζρνιείηαη κε ηηο ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ξεηά ζην Π.. αιιά θαη φπσο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε πσο νη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ κε ηδηαίηεξε ελεξγεηηθφηεηα ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 
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πκκεηέρνπλ ζε νκάδεο, εξεπλνχλ θαη αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε θαη θάλνπλ 

πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε κηα έληνλε ζχλδεζε ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν θαζψο νη καζεηέο θαινχληαη λα απνθηήζνπλ 

εθαξκνζκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. ε απηφ ην πιαίζην νη λέεο ηερλνινγίεο, θαη 

ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα κέζν γηα επηθνηλσλία κε ηνλ 

εμσζρνιηθφ θφζκν θαζψο επίζεο θαη σο έλαο ρψξνο δεκνζίεπζεο ηεο δνπιεηάο ησλ 

καζεηψλ. Οη καζεηέο απνθηνχλ δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ θαζψο αζρνινχληαη 

κε ηε δηεξεχλεζε ςεθηαθψλ πεγψλ θαη ηειηθά απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ίδηαο ηεο 

κάζεζεο (learn how to learn).  

Μέζα απφ ηε κειέηε θαη επηπιένλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ν 

ξφινο ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο, δεκηνπξγείηαη κηα ζπλνιηθφηεξε εηθφλα γηα 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Αγγιίαο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο, φπσο ε έκθαζε 

ζηηο εθαξκνζκέλεο δεμηφηεηεο, ε έιιεηςε θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο γηα 

ηνλ θφζκν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε δηδαθηηθψλ εγρεηξίδησλ πνπ λα κνηξάδνληαη 

θεληξηθά ζηα ζρνιεία, απνδίδεη έλαλ αλνηρηφ ραξαθηήξα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

πνπ δηεπθνιχλεη ηηο φπνηεο πξσηνβνπιίεο γηα έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  
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1. Διζαγυγή 

 

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

ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ, φπσο ν ηδηαίηεξα απνθεληξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ, ε έκθαζε ζηηο ζπρλέο 

εμεηάζεηο θαη ε ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δίλνπλ ζηελ Αγγιία κηα κφληκε ζέζε 

ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα δηνίθεζεο, αμηνιφγεζεο θαη ρξήζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπηπιένλ, ε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία έρεη 

αθνινπζήζεη κηα δηθή ηεο ηδηφηππε ηζηνξία, άιινηε πεξηζζφηεξν πξσηνπνξηαθή θαη 

άιινηε πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθή, παξνπζηάδνληαο ζήκεξα επηξξνέο απφ πνηθίιεο 

γισζζνδηδαθηηθέο παξαδφζεηο. Μηα κειέηε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα, δελ ζα κπνξνχζε λα αγλνήζεη ηελ Αγγιία θαζψο 

έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ελφο παγθφζκηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

Ο ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ έρεη ππνζηεί αξθεηέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 30 

ρξφληα (Gillard, 2011· Kress, 2005). Πξηλ ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε κεηαξξχζκηζε ηεο 

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

απνθεληξσκέλα θαη ιεηηνπξγνχζαλ απηφλνκα, αθνινπζψληαο αληηιήςεηο νιηζηηθήο 

παηδαγσγηθήο. Σν θάζε ζρνιείν δηακφξθσλε εμνινθιήξνπ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπ ρσξίο λα ππάξρνπλ θεληξηθέο νδεγίεο απφ θάπνηνλ επίζεκν θνξέα γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1988 εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ην 

ππνρξεσηηθφ Δζληθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (National Curriculum) ζην νπνίν δίλνληαη 

νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

θαη ην γισζζηθφ. χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο, ε θπξηαξρία ησλ νιηζηηθψλ 

κνληέισλ ζηε δηδαζθαιία θαη ε έιιεηςε θεληξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ νη αηηίεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία ησλ καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζην κάζεκα 

ηεο γιψζζαο. Γη’ απηφ ην ιφγν, κε ηελ ίδηα κεηαξξχζκηζε, εηζήρζεζαλ νη ζπρλέο 

αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, παξάγνληαο πνπ επεξέαζε θαη 
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επεξεάδεη σο θαη ζήκεξα ην κάζεκα ζηα αγγιηθά ζρνιεία. Οη αμηνινγήζεηο απηέο 

είραλ σο ζθνπφ λα δηακνξθψζνπλ κηα εηθφλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε 

ζρνιείνπ, γεγνλφο πνπ επεξέαδε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο αιιά θαη ηηο 

επηινγέο ησλ γνλέσλ, κηαο θαη ήηαλ ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ φπνην ζρνιείν 

επηζπκνχζαλ. Οπζηαζηηθά, απηή ε κεηαξξχζκηζε ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ελφο 

«αγψλα δξφκνπ» κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία αληαγσλίδνληαη ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνιιέο θνξέο ήηαλ ε πηνζέηεζε αθφκα θαη ησλ πην 

πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ψζηε λα πεηχρνπλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα 

ζηηο εμεηάζεηο.  

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

Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80, πνιιά ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο έλαλ εηδηθφ ππνινγηζηή θαηαζθεπαζκέλν απφ ην BBC γηα λα δηδάζθεη 

θαιχηεξα ηε γιψζζα. ηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ αλαθέξζεθε 

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

ηερλνινγηψλ γηα λα πξνζειθχζνπλ καζεηέο αιιά θαη γηα λα θάλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ηνπο.  

ήκεξα ε θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη ζε θάπνην βαζκφ. Με ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

2008, ε θεληξηθή αμηνιφγεζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ ελδνζρνιηθή, απειεπζεξψλνληαο 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ππνρξεσηηθφ National Curriculum 

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

φρη έλα απζηεξφ πιαίζην απφ ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ε έληαμή ηνπο ζηα καζήκαηα απνηεινχλ κφληκν ζηφρν ησλ θπβεξλήζεσλ θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθνί νξγαληζκνί, φπσο ην BECTA (British 

Educational Communications and Technology Agency), νη νπνίνη πξνσζνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Μεηά ηελ πξφζθαηε αιιαγή 

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

ζε κηα αθφκε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ. Γείρλνπλ φκσο θαη κηα κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απέλαληη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζηα ζρνιεία, θαζψο απνθαζίδεηαη ην θιείζηκν ηνπ BECTA γηα 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο  Αγγιίαο  B΄/βάζκηα –  

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 8 απφ 85 

 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Σν κέιινλ ζα δείμεη πνηα πνξεία ζα αθνινπζήζεη ηειηθά ε 

Αγγιία ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο.  

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζθνπφ λα απνηππψζεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηα 

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

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (ζην εμήο Π..) πνπ αθνξνχλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Ζ κειέηε απηή ζα εζηηάζεη, αξρηθά, ζην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη 

ζηηο επηξξνέο απφ ηηο δηάθνξεο γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο, ζα 

αλαδεηρζνχλ νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ κεηαθέξνληαη ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ε 

εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ ίδην ηνλ θφζκν. Παξάιιεια, ζα δηεξεπλεζεί ε 

ζρέζε απηψλ ησλ γλψζεσλ κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο (ζην εμήο ΣΠΔ), φπσο απηή παξνπζηάδεηαη κέζα ζην γισζζηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. ηε ζπλέρεηα, ζα κειεηεζνχλ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαηά ηελ πξαγκάησζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, φπσο απηέο 

κπνξνχλ λα αλαζπληεζνχλ κέζα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά θαη φπσο 

παξαηίζεληαη ζε άιιεο πεγέο. Οη αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί ζην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ 

πξσηαγσληζηψλ, αθνινπζψληαο θπξίσο ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηνπ V. Leeuwen 

(2005), αλαδεηψληαο ηηο ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ην 

ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηελ πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο. Σέινο, ζα γίλεη 

κηα αλαθνξά ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ζηε ζρέζε πνπ έρεη κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο.  
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2. Γενικά σαπακηηπιζηικά: ηο National Curriculum, ηο γλυζζικό 

ππόγπαμμα ζποςδών και οι πηγέρ ηυν εκπαιδεςηικών 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα γεληθφηεξα ζηνηρεία γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Αγγιίαο, ην ιεγφκελν National Curriculum, πνπ αθνξνχλ 

ηε ρξνληθή νξγάλσζε θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα εηζαγσγή ζην γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε κηα 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δφκεζήο ηνπ. Σέινο, ζα παξνπζηαζηεί πεξηιεπηηθά ην 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα κειέηε.  

 

National Curriculum 

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

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

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

πξηλ απφ ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ηνλ Μάην ηνπ 2010, νλνκαδφηαλ «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 απηφ ην Σκήκα.  

 ια ηα ζρνιεία είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζνχλ ην National Curriculum
3
. 

χκθσλα κε απηφ, ε εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα παηδηά ειηθίαο 5-16 εηψλ 

κε ηελ επηινγή ηεο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ γηα δχν επηπιένλ ρξφληα ζηελ κε 

ππνρξεσηηθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα. Με ηε λεφηεξε ξχζκηζε ηνπ 2008 (Education 

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

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

3
 εκεηψλεηαη φηη ην National Curriculum δελ αληηπξνζσπεχεη ηηο αληηιήςεηο ηεο παξνχζαο 

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

αλαζεψξεζεο ηνπ National Curriculum, ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ή 

γηα ην είδνο ησλ αιιαγψλ πνπ ζα ππάξμνπλ. Παξφι’ απηά, ην πιηθφ πνπ κειεηήζεθε θαη, ζπλεπψο, ε 

παξνχζα κειέηε πεξηγξάθνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία ηεο Αγγιίαο. 

http://www.education.gov.uk/
http://www.bis.gov.uk/
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and Skills Act 2008), ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απμάλεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 18 

εηψλ, κηα αιιαγή πνπ ζα ηζρχζεη ζπλνιηθά απφ ην 2015.  

Σν National Curriculum γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θνίηεζε νξγαλψλεηαη ζε 

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

- Βαζηθφ ηάδην 1: 1
ν
–2

ν
 έηνο (2 ηάμεηο) 

- Βαζηθφ ηάδην 2: 3
ν
-6

ν
 έηνο (4 ηάμεηο) 

- Βαζηθφ ηάδην 3: 7
ν
-9

ν 
έηνο (3 ηάμεηο) 

- Βαζηθφ ηάδην 4: 10
ν
-11

ν 
έηνο (2 ηάμεηο) 

Οπζηαζηηθά ηα Βαζηθά ηάδηα 3 θαη 4 (απφ ην 7
ν
 σο ην 11

ν
 ζρνιηθφ έηνο) απνηεινχλ 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
4
 θαη ζα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

κειέηεο.  

Σν National Curriculum γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εθδφζεθε ην 2007 

απφ ην «Qualifications and Curriculum Authority
5
», ηνλ εηδηθφ θνξέα ζρεδηαζκνχ 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηα ζρνιεία άξρηζε λα γίλεηαη απφ ην 

2008 γηα ην 7
ν
 έηνο, ην 2009 γηα ην 8

ν
, ην 2010 γηα ην 9

ν
 θαη γηα ην Key Stage 4 απφ 

ην 2010. Σν National Curriculum πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο 

γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο, ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη ηηο 

νδεγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε. Γελ εληνπίδεηαη ζε έλα εληαίν θείκελν αιιά παξαηίζεηαη 

ζε κνξθή ηζηνζειίδαο ζηνλ δεζκφ http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/. 

πγθεθξηκέλα, έρεη ηελ παξαθάησ δνκή:  

                                                      
4
 ην Key Stage 4 ηειεηψλεη ε ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηα δχν επφκελα ρξφληα πνπ 

αθνινπζνχλ (ειηθίεο 16-18), νη καζεηέο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηε κε ππνρξεσηηθή αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία ή θνιιέγηα πνπ παξέρνπλ απηή ηελ εθπαίδεπζε, γλσζηά σο 

«sixth form». ηελ παξνχζα κειέηε δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ζηελ 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα γηαηί απηφ δελ θαζνξίδεηαη κέζσ ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Αληίζεηα, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο θνξείο αμηνιφγεζεο θαη ε 

δηδαζθαιία δηακνξθψλεηαη εμνινθιήξνπ απφ πιηθφ πνπ επηιέγεη θαη δηακνξθψλεη ν εθπαηδεπηηθφο.  
5
 Ο θνξέαο απηφο 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-3-and-4/
http://www.qcda.gov.uk/
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- ηφρνη, αμίεο θαη ζθνπνί 

- Γεληθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο 

 - Δλζσκάησζε φισλ ησλ καζεηψλ 

 - Υξήζε ησλ ΣΠΔ 

 - Υξήζε ηεο γιψζζαο 

 - Τγεία θαη αζθάιεηα 

 - Πλεπκαηηθή, εζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε 

 - Απαηηήζεηο καζεκάησλ 

- Γηδαθηηθά Αληηθείκελα 

 - Key Stage 3    Πξφγξακκα πνπδψλ 

 - Key Stage 4    Πεξηγξαθή Δπηπέδσλ 

    Λεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο 

    Αμηνιφγεζε 

- Γεμηφηεηεο 

 - Λεηηνπξγηθέο Γεμηφηεηεο 

 - Πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο ζθέςεο 

- Αμηνιφγεζε 

  

Σα ππνρξεσηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα ζην Key Stage 3 είλαη ηα εμήο:   

ηέρλε θαη ζρεδηαζκφο, πνιηηηθά δηθαηψκαηα (citizenship), ζρεδηαζκφο θαη ηερλνινγία, 

αγγιηθά, γεσγξαθία, ηζηνξία, ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, 

καζεκαηηθά, ζχγρξνλεο μέλεο γιψζζεο, κνπζηθή, θπζηθή αγσγή, θπζηθέο επηζηήκεο 

Σα ππνρξεσηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα γηα ην Key Stage 4 είλαη ηα εμήο:  

πνιηηηθά δηθαηψκαηα, αγγιηθά, ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, 

καζεκαηηθά, θπζηθή αγσγή, θπζηθέο επηζηήκεο.  

Παξάιιεια, θαη ζηα δχν Key Stage ππάξρνπλ θαη κε ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

φπσο είλαη ε ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε, ε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη αγσγή γηα ηα 

λαξθσηηθά, ε νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε.  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο  Αγγιίαο  B΄/βάζκηα –  

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 12 απφ 85 

 

Γηα φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα παξέρεηαη έλα νξηζκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

(Programme of Study) ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζε θάζε ζηάδην. ην ηέινο ηνπ Key Stage 3 νη 

καζεηέο αμηνινγνχληαη ζε απηά ηα καζήκαηα απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζε 

ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ελψ ζην ηέινο ηνπ Key Stage 4 νη καζεηέο δίλνπλ εμεηάζεηο 

ζε καζήκαηα ηεο επηινγήο ηνπο ηα νπνία νδεγνχλ ζε εζληθά αλαγλσξηζκέλα 

πηζηνπνηεηηθά, φπσο είλαη ηα GCSE (General Certificate of Secondary Education). Ζ 

εηζαγσγή ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξναπαηηεί ηελ θαηνρή 

ηνπιάρηζηνλ πέληε GCSE, κε ηελ πηζηνπνίεζε ζηα αγγιηθά λα είλαη ππνρξεσηηθή. 

Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ δελ παξάγνληαη δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή θάπνηνλ άιινλ θξαηηθφ θνξέα. Αληίζεηα, ηα 

βηβιία παξάγνληαη απφ εκπνξηθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο, ρσξίο φκσο λα εγθξίλνληαη 

θεληξηθά απφ ην Τπνπξγείν. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη πνην 

δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαη γεληθφηεξα, λα δηακνξθψζεη ην πιηθφ 

ηνπ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ. Σα βηβιία απηά δελ απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζψο δελ εληάζζνληαη ζηηο πεγέο πνπ παξέρνληαη 

θεληξηθά απφ ην ππνπξγείν θαη δελ ππήξρε πξφζβαζε ζε απηά. 

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

αθηεξψλεηαη ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν απαγνξεχεηαη λα νξίδεηαη απφ ην 

National Curriculum. Αληίζεηα, ην θάζε ζρνιείν δηακνξθψλεη φπσο ζέιεη ην ρξνληθφ 

ηνπ πξφγξακκα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ κφλε θαζνδήγεζε πνπ 

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

γηα καζήκαηα, 24 ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα ην Key Stage 3 θαη 25 ψξεο ηελ εβδνκάδα 

γηα ην Key Stage 4. Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα πνιχ 

πεξηζζφηεξεο ψξεο απ’ φηη είλαη ην ειάρηζηνλ απαηηνχκελν.  

πσο θάλεθε απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ National Curriculum, ην γισζζηθφ 

κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη ζηα δχν Key Stage. κσο, ε 

αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ απνηειεί θαη δηαζεκαηηθφ ζηφρν, ζηνηρείν πνπ 

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

λέεο ηερλνινγίεο εληάζζνληαη σο έλα απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν αιιά 
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παξάιιεια απνηεινχλ θαη έλαλ δηαζεκαηηθφ ζηφρν ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηηο 

«γεληθφηεξεο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο». ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε θαη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν ζα παξαηεζεί ζε μερσξηζηφ 

θεθάιαην, κε ζθνπφ λα αλαδεηεζνχλ νη πηζαλέο ζπλδέζεηο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 

 

Ππόγπαμμα ποςδών ηυν Αγγλικών 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ (Programme of Study)
6
 γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ 

πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν, ηε γλψζε θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

εθπιεξσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν Key Stage. Πξφθεηηαη γηα έλα πνηθηιφκνξθν 

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

ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, κε ηα νπνία δελ ζα αζρνιεζεί ε παξνχζα κειέηε. Σν Π.. 

ζεσξείηαη σο αξθεηά αλνηρηφ ζε ραξαθηήξα θαζψο δνκείηαη κε βάζε ηα Key Stage 

θαη φρη αλά ζρνιηθφ έηνο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ δελ έρεη ηδηαίηεξε έθηαζε. 

πγθεθξηκέλα, γηα ην Key Stage 3 δίλνληαη 22 ζειίδεο ελψ γηα ην Key Stage 4 

δίλνληαη 18 ζειίδεο. 

Σν γισζζηθφ Π.. θαη ζηα δχν Key Stage δνκείηαη ζηα εμήο θεθάιαηα:  

1) Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

2) Βαζηθέο Έλλνηεο 

3) Βαζηθέο Γηαδηθαζίεο 

4) Δχξνο θαη Πεξηερφκελν 

5) Δπθαηξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (curriculum opportunities) 

6) ηφρνη πξνο επίηεπμε  

ηα Διζαγυγικά ζηοισεία (ζει. 61 γηα ην Key Stage 3 θαη ζειίδα 83 γηα ην Key 

Stage 4) δίλνληαη νη ζηφρνη ηνπ curriculum (curriculum aims) θαη ε ζεκαζία ηεο 

γιψζζαο (the importance of English). ηηο Βαζικέρ Έννοιερ (Key Concepts) (ζει. 

                                                      
6
 Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αξκφδηνπ νξγαληζκνχ αλάπηπμεο 

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

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/ [23.2.2011] 

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/
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62-63 γηα ην Key Stage 3, ζει. 84-85 γηα ην Key Stage 4) αλαθέξνληαη νξηζκέλα 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηαπεξλνχλ θαη ζηεξίδνπλ φιν ην Π.. Πξφθεηηαη γηα ηηο έλλνηεο 

ηεο ηθαλφηεηαο (competence), ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (creativity), ηεο πνιηηηζκηθήο 

θαηαλφεζεο (cultural understanding) θαη ηεο θξηηηθήο θαηαλφεζεο (critical 

understanding). Οη Βαζικέρ Γιαδικαζίερ (Key Processes, ζει. 64-68 γηα ην Key 

Stage 3 θαη ζει. 86-90 γηα ην Key Stage 4) αθνξνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ν καζεηήο ζηα ζηάδηα απηά. Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Οκηιία θαη Αθξφαζε, Αλάγλσζε (αλάγλσζε γηα 

λφεκα, ε επηδεμηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα), Γξαθή (ζχλζεζε θεηκέλσλ - ηερληθή 

αθξίβεηα). ην Δύπορ ηνπ καζήκαηνο (ζει. 69-72 γηα ην Key Stage 3 θαη ζει. 91-96 

γηα ην Key Stage 4) πεξηγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίδνπλ απφ πνχ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ψζηε λα δηδάμνπλ ηηο 

Βαζηθέο Έλλνηεο θαη ηηο Βαζηθέο Γηαδηθαζίεο. Σν εχξνο αθνξά ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

Οκηιία θαη Αθξφαζε, Αλάγλσζε, Γξαθή, Γισζζηθή Γνκή θαη Πνηθηιία. ηηο 

Δςκαιπίερ ηος Π. (ζει. 73-75 γηα ην Key Stage3 θαη ζει. 97-99 γηα ην Key Stage 

4), παξνπζηάδνληαη νη επθαηξίεο πνπ ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζην γισζζηθφ κάζεκα 

ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Αθνξά ηηο ηξεηο 

δεμηφηεηεο (Οκηιία θαη Αθξφαζε, Αλάγλσζε, Γξαθή). Σέινο, πεξηγξάθνληαη οι 

ζηόσοι ππορ επίηεςξη (attainment targets) γηα θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο δεμηφηεηεο (ζει. 

76-80 γηα ην Key Stage 3). Οπζηαζηηθά, δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ ψζηε λα δηεπθξηληζηεί ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη. ην Key Stage 4 

δελ δίλνληαη ζηφρνη πξνο επίηεπμε, θαζψο νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζε εζληθφ θαη φρη 

ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν.  

 

 

Οι πηγέρ ηυν εκπαιδεςηικών ζηο National Strategies 

Δθηφο απφ ην Π.. πνπ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ ηνπ QCDA, ζην δηαδίθηπν 

εληνπίδνληαη θαη άιιεο πεγέο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζθνπφ λα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ 
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ηνπο πξαθηηθψλ. ηελ ηζηνζειίδα ησλ Δζληθψλ ηξαηεγηθψλ
7
 πνπ επίζεο αλήθεη ζην 

Σκήκα Παηδείαο, παξέρνληαη δηάθνξεο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. πγθεθξηκέλα, γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ην 

Πιαίζην γηα ηα Αγγιηθά (Framework for English) ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνπο ηφρνπο 

Μάζεζεο (Learning Objectives). Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ ζπγθεθξηκελνπνηεί 

ην Π.. νξγαλψλνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπ ζε δηδαθηηθά έηε κε έλαλ πην ιεπηνκεξή 

ηξφπν. Οη εηήζηνη ζηφρνη κάζεζεο ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο έλα πιάλν πνπ ζα 

βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπ θαη δελ απνηεινχλ 

ππνρξεσηηθή θαζνδήγεζε. Μάιηζηα, δηεπθξηλίδεηαη πσο απηνί νη εηήζηνη ζηφρνη δελ 

είλαη πεξηνξηζηηθνί θαζψο ππάξρεη επειημία κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ εηψλ. πσο 

αλαθέξεηαη, θάπνηνη καζεηέο ίζσο ζα πξέπεη λα δνπιέςνπλ ζε ηφρνπο Μάζεζεο απφ 

πξνεγνχκελα έηε ή, αλ είλαη ηδηαίηεξα θαινί, απφ επφκελα έηε. Απηή ε επειημία 

κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ εηψλ δίλεη έλα αθφκα ζηνηρείν αλνηρηφηεηαο ζην Π.. 

Οη ηφρνη Μάζεζεο εληνπίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/110234 [23.2.2011]. Γνκνχληαη 

νξηδφληηα κε άμνλα ηα δηδαθηηθά έηε θαη θάζεηα ζε 10 «λήκαηα» (strands) κε 

επηκέξνπο ππνλήκαηα (substrands). Σα λήκαηα απηά αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο 

δεμηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη ζην Π., δειαδή ζηελ νκηιία θαη αθξφαζε, ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, θαη ζηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα. Σα λήκαηα είλαη ηα εμήο:  

1. Αθξφαζε θαη Αληαπφθξηζε  

2. Οκηιία θαη Παξνπζίαζε                               Οκηιία θαη Αθξφαζε 

3. Οκαδηθή ζπδήηεζε θαη Γηεπίδξαζε                              

4. Θέαηξν, παηρλίδη ξφισλ θαη παξάζηαζε 

5. Αλάγλσζε γηα λφεκα: θαηαλνψληαο θαη απαληψληαο  

ζε έληππα, ειεθηξνληθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα    Αλάγλσζε  

6. Καηαλνψληαο ηελ επηδεμηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα 

7. χλζεζε θεηκέλσλ: παξάγνληαο ηδέεο, πιάλν θαη πξνζρέδην 

                                                      
7
 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/ [23.2.2011] 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/110234
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/
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8. χλζεζε θεηκέλσλ: ρεκαηίδνληαο θαη ζπληάζζνληαο    Γξαθή 

ηε γιψζζα γηα έθθξαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

9. πκβάζεηο: ζρεδηάδνληαο πάλσ ζε ζπκβάζεηο θαη δνκέο 

10. Γηεξεπλψληαο θαη αλαιχνληαο ηε γιψζζα    Γιψζζα 

Ζ παξνχζα κειέηε ζα ρξεζηκνπνηήζεη απνζπάζκαηα θαη απφ ηνπο ζηφρνπο 

κάζεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξεηαη κε ηελ παξαπνκπή ζην δηδαθηηθφ έηνο θαη 

ζην λήκα.   

Δθηφο απφ ηνπο ηφρνπο Μάζεζεο, παξέρνληαη θαη δηάθνξεο άιιεο πεγέο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ ηελ ίδηα ηζηνζειίδα. Οη πεγέο απηέο αθνξνχλ δηάθνξεο 

πιεπξέο ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο είλαη ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ, 

παξαδείγκαηα πξνηεηλφκελσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα, εληνπίδνληαη δχν εηδψλ θείκελα. Σν έλα θείκελν έρεη ηίηιν «ICT across 

the curriculum: ICT in English»
8
. Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν πνπ αλήθεη ζηε 

γεληθφηεξε ζεηξά «ICT across the curriculum», κηα ζεηξά πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν αλαθέξεηαη ζην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε δίλνληαο δηάθνξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην πψο κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζην γισζζηθφ κάζεκα αιιά θαη πνηθίια παξαδείγκαηα. 

ηελ εξγαζία ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα δηδαζθαιίαο ηα 

νπνία ζα αλαδείμνπλ πνηθίινπο ηξφπνπο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα.  

Ζ δεχηεξε νκάδα θεηκέλσλ πνπ ζα κειεηεζνχλ αθνξά νξηζκέλεο μελέηερ 

πεπίπηυζηρ
9
. Οη κειέηεο απηέο αθνξνχλ πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα έληαμεο ησλ 

ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ 

δεηεκάησλ. Δληάζζνληαη ζε δχν γεληθφηεξεο έξεπλεο: ε κηα έξεπλα, κε ηίηιν 

                                                      
8
Σν θείκελν απηφ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/95419 [23.2.2011] 

Δληάζζεηαη ζηα θείκελα πνπ αθνξνχλ ηε γεληθφηεξε παηδαγσγηθή, ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ 

νιφθιεξν ην ζρνιείν (whole school approaches) 
9
 Σα θείκελα απηά βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/search/secondary/results/nav:46119 [23.2.2011] 

θαη αλήθνπλ ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο (Teaching and Learning) 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/95419
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/search/secondary/results/nav:46119
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«Υξεζηκνπνηψληαο ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθαιία δχζθνισλ ελλνηψλ» (Using ICT to 

address hard to teach concepts), αθνξά κηα ζεηξά (ζπλνιηθά 5) «κειεηψλ 

πεξίπησζεο» νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθά κε ηελ παξάζεζε ησλ ζηαδίσλ ησλ 

καζεκάησλ γηα θάπνηεο κέξεο θαη ησλ ζθέςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ είρε ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Σα καζήκαηα αθνξνχλ θάπνηεο έλλνηεο 

πνπ ζεσξνχληαη, βάζεη έξεπλαο, δχζθνιεο γηα ηνπο καζεηέο. Σν πξφηδεθη ησλ 

κειεηψλ πεξίπησζεο μεθίλεζε ην 2006 κε πξαγκαηηθή παξαθνινχζεζε καζεκάησλ 

(action research) ζε νρηψ δηαθνξεηηθά ζρνιεία. Απφ ηηο κειέηεο απηέο, επηιέγεηαη κηα 

ελδεηθηηθή πνπ ζα παξαηεζεί νιφθιεξε ζην θεθάιαην «Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηαπηφηεηεο». Ζ δεχηεξε ζεηξά εξεπλψλ, κε ηίηιν «Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο ζηα Αγγιηθά» (Using ICT to improve pedagogy in 

English), απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 12 κειέηεο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη 

αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ λα βειηηψζεη ην 

κάζεκα. ηνηρεία απφ απηέο ηηο κειέηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνηθίια ζεκεία ζηα 

θεθάιαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

Άιια θείκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηζηνζειίδα θαη ιήθζεθαλ ππφςε 

ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ηα εμήο: Ο γξακκαηηζκφο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

(literacy across the curriculum), Teaching and Learning Functional English, 

Framework guidance for secondary English, ICT Programme of Study, ICT Learning 

Objectives. Δπηπιένλ, απφ ηελ ίδηα ηζηνζειίδα κειεηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο ην θείκελν «Assessment for Learning Strategy» θαη ην 

θείκελν «Assessing Pupil’s Progress in English at Key Stage 3: Teacher’s Handbook 

2010 edition». ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε κειεηήζεθαλ θαη νξηζκέλα παιαηφηεξα 

ζέκαηα εμεηάζεσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα πηζηνπνίεζεο ηνπ θνξέα 

Assessment and Qualifications Alliance (AQA) (http://www.aqa.org.uk/).  
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3. Πεπιεσόμενο ηος γλυζζικού μαθήμαηορ 

3.1. Γιψζζα θαη ζεκείσζε 

Σν θεθάιαην απηφ αζρνιείηαη κε ην πψο γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη, γεληθφηεξα, 

ε ζεκείσζε ζην γισζζηθφ κάζεκα, φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ην Π.. θαη απφ άιια 

θείκελα πνπ κειεηήζεθαλ. Θα αλαδεηρζνχλ νη δηάθνξνη γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη πνπ 

δηαπεξλνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ην Π.. θαζψο θαη ν ξφινο ησλ ΣΠΔ κέζα ζε απηά ηα 

πιαίζηα. 

 

Η μίξη ηυν κειμενοκενηπικών λόγυν με ηοςρ επικοινυνιακούρ 

Ζ θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηε γιψζζα εληνπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ 

ιόγνπ (ζρνιή ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο), κε έληνλεο επηξξνέο απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ 

γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν. Ζ γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην 

ζπγθείκελφ ηεο, δειαδή ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ πνπ πξαγκαηψλεη, ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη. Ζ αληίιεςε απηή δηαπεξλά φιν ην Π.. θαη αθνξά φιεο ηηο 

δεμηφηεηεο (Οκηιία θαη Αθξφαζε, Αλάγλσζε, Γξαθή). Οξηζκέλα ελδεηθηηθά 

απνζπάζκαηα δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα
10

: 

«νη καζεηέο ζα δηεξεπλήζνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο θαη ησλ 

πνηθηιηώλ ηεο θαηά ηε ρξήζε θαη ηελ εμέιημή ηεο, θαη ζα ζρνιηάζνπλ ζρεηηθά κε 

ην πώο ε γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα πνηθηιία ζπγθεηκέλσλ θαη 

πεξηζηάζεσλ
11

» (γηα ην λήκα ηεο Γιψζζαο ζηνπο ζηφρνπο κάζεζεο) 

«λα παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο θαη νπηηθέο μεθάζαξα θαη κε αθξίβεηα ζε 

δηάθνξα ζπγθείκελα, πξνζαξκόδνληαο ην ιόγν γηα έλα εύξνο ζθνπώλ θαη 

                                                      
10

 Ζ ππνγξάκκηζε είλαη ηνπ εξεπλεηή θαη εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο 
11

 Pupils will explore the significance of English and the variations in its use and development, and 

comment on how language is used across a variety of contexts and situations. 
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αθξναηεξίσλ/αλαγλσζηηθώλ θνηλώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πην 

επίζεκσλ.
12

» (ζει. 64, Key Stage 3) 

«λα θαηαιάβνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα θείκελα 

αληαλαθινύλ ην θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό θαη ηζηνξηθό ζπγθείκελν κέζα ζην 

νπνίν έρνπλ γξαθεί
13

» (7
ν
 έηνο, λήκα 6: θαηαλνψληαο ηελ επηδεμηφηεηα ηνπ 

ζπγγξαθέα) 

(νη καζεηέο) «επηιέγνπλ ηνλ πην θαηάιιειν ηξόπν γηα λα δνκήζνπλ ηελ νκηιία 

ηνπο γηα ζαθήλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα, ιακβάλνληαο ππόςε ην έξγν, ην 

αθξναηήξην, ην ζθνπό θαη ην ζπγθείκελν θαζώο θαη ην εύξνο ησλ 

ππνζηεξηθηηθώλ πεγώλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο
14

» (8
ν
 έηνο, ππνλήκα 2.1: 

Αλαπηχζζνληαο θαη πξνζαξκφδνληαο ηηο δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε 

επίζεκα θαη κε επίζεκα ζπγθείκελα)  

Σν «ζπγθείκελν», νη «πεξηζηάζεηο», ην «αλαγλσζηηθφ θνηλφ», ν «ζθνπφο» είλαη 

ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θνηλσληθή γιψζζα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ιόγνπ, θαζψο 

απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ κηα πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Απφ ηελ άιιε, ε 

αλαθνξά ζηελ «πξνζαξκνγή ηνπ ιφγνπ» αλαδεηθλχεη ηηο δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο 

επηινγέο πνπ γίλνληαη αλάινγα κε ην ζπγθείκελν, κηα πξαθηηθή πνπ παξαπέκπεη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν (ζρνιή Νέαο Ρεηνξηθήο). Μέξνο ηνπ 

ζπγθεηκέλνπ απνηεινχλ θαη νη ΣΠΔ (βι. ηειεπηαίν απφζπαζκα) θαζψο ε 

δηαζεζηκφηεηά ηνπο επεξεάδεη ηηο γισζζηθέο επηινγέο. Ζ θξάζε «ππνζηεξηθηηθέο 

πεγέο», ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ςεθηαθψλ 

παξνπζηάζεσλ ή βίληεν. Ζ δηαζεζηκφηεηα απηψλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ, σο έλαο 

απαξαίηεηνο πόξνο ηεο πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ, 

επεξεάδεη άκεζα θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο.  

κσο, νη γισζζηθέο επηινγέο δελ επεξεάδνληαη κφλν απφ ην επηθνηλσληαθφ 

ζπγθείκελν κέζα ζην νπνίν παξάγνληαη ηα θείκελα αιιά ζρεηίδνληαη θαη κε ην 

                                                      
12

 present information and points of view clearly and appropriately in different contexts, adapting talk 

for a range of purposes and audiences, including the more formal 
13

 understand the  different ways in which texts can reflect the social, cultural and historical contexts in 

which they were written 
14

 select the most appropriate way to structure speech for clarity and effect, taking into account task, 

audience, purpose and context, and the range of supporting resources available 
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θεηκεληθφ είδνο πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί. Μέζα ζην Π.. γίλεηαη αλαθνξά ζε 

«κνξθέο θεηκέλσλ» (forms of texts) θαζψο θαη ζε θεηκεληθέο ζπκβάζεηο. Μάιηζηα, 

ζηνπο ηφρνπο κάζεζεο ππάξρνπλ θαη λήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο έλλνηεο: 

«2.2. Χξεζηκνπνηώληαο θαη πξνζαξκόδνληαο ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο κνξθέο 

πξνθνξηθώλ θεηκέλσλ» 

«7.2. Χξεζηκνπνηώληαο θαη πξνζαξκόδνληαο ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο κνξθέο ησλ 

θεηκέλσλ ζην ραξηί θαη ζηελ νζόλε». 

«8.5. Γόκεζε, νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε θεηκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο ζην ραξηί 

θαη ζηελ νζόλε
15

». 

Λέμεηο φπσο «ζπκβάζεηο» θαη «κνξθέο θεηκέλσλ» έρνπλ κηα ηδηαίηεξε 

ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ. Αλαθέξνληαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ιεμηθνγξακκαηηθή δνκή πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε. 

Μάιηζηα, νη ζπκβάζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζε δηάθνξεο πεγέο πνπ 

δίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
16

, ρσξίο φκσο λα δηεπθξηλίδεηαη αλ νη καζεηέο πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο φιεο απηέο ηηο ζπκβάζεηο σο έλα θνξκαιηζηηθφ πξφηππν 

αλαπαξαγσγήο. 

Οξηζκέλα απφ ηα θεηκεληθά είδε πνπ κειεηψληαη είλαη ηα εμήο:  

- Γηα νκηιία θαη αθξφαζε: «ην εύξνο ησλ ζθνπώλ γηα νκηιία θαη αθξόαζε ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη: πεξηγξαθή, πιεξνθόξεζε, αθήγεζε, εμήγεζε, αηηηνιόγεζε, 

πεηζώ, δηαζθέδαζε, ππόζεζε θαζώο θαη δηεξεύλεζε, ζρεκαηηζκό θαη έθθξαζε 

ηδεώλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη απόςεσλ
17

». (ζει. 69 Key Stage 3) 

- Αλάγλσζε (κε θαληαζηηθψλ θαη κε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ): «Γηα ζθνπνύο όπσο 

λα δώζνπλ νδεγίεο, ελεκέξσζε, εμήγεζε, πεξηγξαθή, αλάιπζε, αλαζθόπεζε, 

ζπδήηεζε θαη πεηζώ
18

». ( ζει. 71 Key Stage 3) 

                                                      
15

 2.2. Using and adapting the conventions and forms of spoken texts 

7.2. Using and adapting the conventions and forms of texts on paper and on screen 

8.5. Structuring, organising and presenting texts in a variety of forms on paper and on screen 
16

 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/search/secondary/results/nav:50013 [23.2.2011] 
17

 The range of purposes for speaking and listening should include: describing, instructing, narrating, 

explaining, justifying, persuading, entertaining, hypothesising; and exploring, shaping and expressing 

ideas, feelings and opinions. 
18

 purposes such as to instruct, inform, explain, describe, analyse, review, discuss and persuade. 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/search/secondary/results/nav:50013
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- Γξαθή: «νη κνξθέο ηεο γξαθήο ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από δηάθνξα είδε 

ηζηνξηώλ, πνηεκάησλ, ζελαξίσλ (…), ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ, πιάλσλ, 

πεξηιήςεσλ, θπιιαδίσλ, δηαθεκίζεσλ (…)
19

» (ζει. 72 Key Stage 3) 

Ζ γιψζζα, ινηπφλ, αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ηεο 

ζπγθεηκέλνπ αιιά θαη ζηα πιαίζηα ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ παξάγνληαη, 

ζπλδπάδνληαο αληηιήςεηο απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν θαη απφ πεξηζζφηεξν 

νιηζηηθνχο ιόγνπο. Ζ επηξξνή απφ ηνπο νιηζηηθνχο ιόγνπο αλαδεηθλχεηαη πεξαηηέξσ 

απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζηελ επηθνηλσλία 

γεληθφηεξα. Ζ αληίιεςε απηή εκθαλίδεηαη ξεηά ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ Π.. ζην 

θεθάιαην «ε ζεκαζία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο»: 

«Τα αγγιηθά είλαη νπζηώδε γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο ζην ζρνιείν θαη 

ζηνλ επξύηεξν θόζκν θαη είλαη ζεκειηαθά γηα ηε κάζεζε ζε όια ηα ζρνιηθά 

αληηθείκελα. Καηά ηε δηδαζθαιία ησλ αγγιηθώλ, νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ 

δεμηόηεηεο ζηελ νκηιία, ηελ αθξόαζε, ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, ηηο νπνίεο ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εξγαζία. Οη καζεηέο 

καζαίλνπλ πώο λα εθθξάδνληαη δεκηνπξγηθά θαη κε θαληαζία θαζώο θαη λα 

επηθνηλσλνύλ κε ηνπο άιινπο έρνληαο απηνπεπνίζεζε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα
20

.». 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα επίζεηα «νπζηώδεο» θαη «ζεκειηαθόο» αλαδεηθλχεηαη ε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο γιψζζαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ν επηθνηλσληαθφο ηεο ραξαθηήξαο, 

θαζψο επαλαιακβάλεηαη δχν θνξέο ε ιέμε επηθνηλσλψ, κηα ιέμε κε ηδηαίηεξε 

ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζηνπο επηθνηλσληαθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. Μάιηζηα, 

ε γιψζζα είλαη ζεκαληηθή φρη κφλν ζηα ζρνιηθά πιαίζηα αιιά ζεσξείηαη θαη σο 

εθφδην γηα ηελ εμσζρνιηθή δσή, ζπλδένληαο ην γισζζηθφ κάζεκα κε ην θνηλσληθφ 

θαη εξγαζηαθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ. Ζ έκθαζε ζηνλ εμσζρνιηθφ ρψξν γίλεηαη 

                                                      
19

 The forms for such writing should be drawn from different kinds of: stories, poems, play scripts(…) 

information leaflets, plans, summaries, brochures, advertisements (…) 
20

 English is vital for communicating with others in school and in the wider world, and is fundamental 

to learning in all curriculum subjects. In studying English, pupils develop skills in speaking, listening, 

reading and writing that  

they will need to participate in society and employment. Pupils learn to express themselves creatively 

and imaginatively and to communicate with others confidently and effectively. 
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εκθαλήο θαη απφ κηα ζεηξά νδεγηψλ πνπ δίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηίηιν 

«Functional skills in English». Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ηελ αλάγθε 

ρξήζεο ησλ αγγιηθψλ ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο νη νπνίεο ζα 

βξίζθνληαη έμσ απφ ηα ζρνιηθά πιαίζηα. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα γίλνπλ θαιχηεξα 

εκθαλείο ζην θεθάιαην «Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο».  

Μηα επηπιένλ αληίιεςε γηα ηε γιψζζα πνπ ζπλδέεηαη κε νιηζηηθνχο ιόγνπο 

είλαη απηή ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Ζ αληίιεςε απηή δηαπεξλά φιν ην Π.. θαη 

εκθαλίδεηαη θαη ζε μερσξηζηά λήκαηα ζηνπο ηφρνπο Μάζεζεο (λήκα 7 «Σύλζεζε: 

παξάγνληαο ηδέεο, θάλνληαο πιάλν θαη πξνζρέδην» θαη ππνλήκα 8.6 «Αλαπηύζζνληαο 

θαη ρξεζηκνπνηώληαο δεμηόηεηεο δηόξζσζεο θαη αλαζεώξεζεο ζην ραξηί θαη ζηελ 

νζόλε
21

»). Οξηζκέλα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα:  

«λα θάλνπλ βειηηώζεηο ζε έλα θνκκάηη ηνπ γξαπηνύ θαζώο απηό εμειίζζεηαη 

αλαπηύζζνληαο ηερληθέο δηόξζσζεο, αιιαγήο θαη θάλνληαο αλαζεσξήζεηο
22

» 

(7
ν
 έηνο, λήκα 8.6: Αλαπηχζζνληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο δεμηφηεηεο 

δηφξζσζεο θαη αλαζεψξεζεο ζην ραξηί θαη ζηελ νζφλε) 

«Χξήζε πιάλνπ, πξνζρεδίνπ, δηόξζσζεο, αλαζεώξεζεο θαη απηναμηνιόγεζεο 

γηα ηε δηακόξθσζε θαη ζύλζεζε ηνπ γξαπηνύ ηνπο γηα ην θαιύηεξν απνηέιεζκα. 

Γίλεηαη ζην ραξηί ή ζηελ νζόλε, ρξεζηκνπνηώληαο ιεμηθά, ζεζαπξνύο ή 

νξζνγξάθν
23

». (ζει. 67, Key stage 3) 

Οη πξάμεηο, κε ππνγξάκκηζε ζε απηά ηα απνζπάζκαηα, παξαπέκπνπλ άκεζα ζην 

ιόγν ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη πσο έρνπλ κηα 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηφ ην πιαίζην. Δκθαλίδνληαη σο πόξνη νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία 

ηεο ζπγγξαθήο. Ζ δηεπθφιπλζε νθείιεηαη ζηελ επειημία πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ζηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ παξέρνπλ, φπσο είλαη 

ν νξζνγξάθνο θαη ν ζεζαπξφο ζπλσλχκσλ.  

                                                      
21

 7. Composition: generating ideas, planning and drafting 

8.6. Developing and using editing and proofreading skills on paper and on screen 
22

 apply skills in editing and proofreading in a range of different texts and contexts, reviewing and 

revising writing as it progresses 
23

 use planning, drafting, editing, proofreading and self-evaluation to shape and craft their writing for 

maximum effect. On paper and on screen, using dictionaries, thesauruses and spellcheckers. 
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Η γλώζζα υρ ζημειυηικόρ πόπορ 

Σν γισζζηθφ κάζεκα δελ κέλεη κφλν ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο αιιά πξνεθηείλεηαη 

θαη ζην επίπεδν ηεο ζεκείσζεο, αληιψληαο απφ ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Ζ 

γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο νη νπνίνη 

ζπληίζεληαη κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο. Μέζα ζην Π. ε έλλνηα ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο θαηέρεη ηδηαίηεξε ζέζε. Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα 

απφ ην Π.. ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη απηή ε έλλνηα.  

«Τα πνιπηξνπηθά θείκελα ζπλδπάδνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνπο ηξόπνπο 

επηθνηλσλίαο (π.ρ. γξαπηό, πξνθνξηθό θαη νπηηθό) γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

λόεκα. Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ην ζπλδπαζκό ιέμεσλ θαη εηθόλσλ ζε κηα 

εθεκεξίδα ή πεξηνδηθό, ην ζπλδπαζκό ιέμεσλ, εηθόλσλ, βίληεν θαη ήρνπ ζε κηα 

ηζηνζειίδα ή CD-ROM ή ην ζπλδπαζκό εηθόλσλ, πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη 

εηθόλσλ ζε θείκελα θηλνύκελεο εηθόλαο
24

.» (ζει. 65, Key Stage 3) 

Ζ ρξήζε ηεο έλλνηαο «ζπλδπαζκφο» έρεη κηα ηδηαίηεξε ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία 

ζην ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαζψο αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή ζχλζεζε φισλ 

ησλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο. Σα πνιπηξνπηθά θείκελα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ απφζπαζκα, είλαη ηξηψλ εηδψλ:  

- Οξηζκέλα έληππα, φπσο ηα πεξηνδηθά, πνπ ζπλδπάδνπλ ζεκεησηηθνχο πφξνπο 

(ιέμεηο, εηθφλεο, δηάηαμε θ. ά). 

- Απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά θείκελα, φπσο είλαη νη ηζηνζειίδεο θαη ηα CD-

ROM.  

- Κηλνχκελεο εηθφλεο, δειαδή βίληεν (π.ρ. ηαηλίεο) ή πνιπκεζηθέο 

παξνπζηάζεηο.  

ην πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη σο έλα κέζν 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα θεηκεληθή 

                                                      
24

  Multimodal texts combine two or more modes of communication (eg written, aural and visual) to 

create meaning. Examples include the combination of words and images in a newspaper or magazine, 

the combination of words, images, video clips and sound on a website or CD-ROM, or the combination 

of images, speech and sound in moving-image texts. 
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πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία πξέπεη λα κειεηεζεί. Ζ έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

λέσλ απηψλ θεηκέλσλ θαίλεηαη θαη απφ ηνπο ηίηινπο νξηζκέλσλ λεκάησλ: 

«7.2. Χξεζηκνπνηώληαο θαη πξνζαξκόδνληαο ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο κνξθέο ησλ 

θεηκέλσλ ζην ραξηί θαη ζηελ νζόλε». 

«8.5. Γόκεζε, νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε θεηκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο ζην ραξηί 

θαη ζηελ νζόλε». 

ηνπο ηίηινπο απηνχο ε «νζφλε» εκθαλίδεηαη σο έλα κέζν γηα γξαθή θαη 

αλάγλσζε, επνκέλσο σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

ραξηηνχ θαη νζφλεο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκεησηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο 

ηνπ θάζε κέζνπ. Ζ αλαγλψξηζε απηή θαίλεηαη απφ νξηζκέλα απνζπάζκαηα ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη κέζσ 

ησλ ΣΠΔ. Γηα παξάδεηγκα: 

«Χξήζε μεθάζαξα ρσξηζκέλσλ παξαγξάθσλ ώζηε λα αλαπηύμνπλ θαη λα 

νξγαλώζνπλ ην λόεκα: (…) πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ζηνηρείσλ παξνπζίαζεο ηα 

νπνία έρνπλ θάπνηα επηξξνή θαη θαζνδεγνύλ ηνλ αλαγλώζηε (π.ρ. ε ηνπνζέηεζε 

ηνπ θεηκέλνπ ζηε ζειίδα, ηίηινη, ππόηηηινη, κπνπιεηάθηα, επεμεγήζεηο, 

γξακκαηνζεηξά θαη κέγεζνο γξακκάησλ, έληνλα ή πιάγηα γξάκκαηα)
25

». (ζει. 

90, Key stage 4) 

«Γόκεζε θαη νξγάλσζε ηδεώλ: Γηα ηα κε γξακκηθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα, 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ζπλδέζεσλ θαη ππεξζπλδέζκσλ ή δηαδξαζηηθό 

πεξηερόκελν ζε ηζηνζειίδεο ή CD-ROMs, ή ηε δηόξζσζε θαη ηελ αλαδηάηαμε 

πιάλσλ ζε θείκελα θηλνύκελεο εηθόλαο
26

».(ζει. 89, Key Stage 4) 

πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ είλαη ε δηακφξθσζε ησλ γξακκάησλ (γξακκαηνζεηξά, 

κέγεζνο, έληνλα θαη πιάγηα). Έλα άιιν, πην ζεκαληηθφ, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κε 

γξακκηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ αιιά θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη. Σν 

                                                      
25

 Use clearly demarcated paragraphs to develop and organise meaning: (…)It also includes using 

presentational features that create impact and guide the reader (eg the placement of text on the page, 

headings, subheadings, bullet points, captions, font style or size, bold, italics). 
26

 Structure and organise ideas: For non-linear and multimodal texts, it could include using links and 

hyperlinks or interactive content on websites or CD-ROMs, or editing and sequencing shots in moving-

image texts. 
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θείκελν γίλεηαη πνιπεπίπεδν κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξζπλδέζκσλ θαη απνθηά 

έλαλ δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ν αλαγλψζηεο αιιειεπηδξά κε ην πεξηερφκελφ 

ηνπ. Απηή ε λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γχξσ απφ 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λέσλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ.  

 

 

Γλώζζα υρ μέζο καηαζκεςήρ ηος νοήμαηορ, ζύνδεζη γλώζζαρ και ηαςηόηηηαρ 

και η γλώζζα ζηον άξονα ηηρ διασπονίαρ 

Μέζα ζην γισζζηθφ Π.. εληνπίδνληαη θαη άιιεο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηε γιψζζα. 

Μηα απφ απηέο, πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην επίπεδν ηεο αλάγλσζεο, είλαη ε 

αληίιεςε ηεο γιψζζαο σο ελφο κέζνπ δηακφξθσζεο ηνπ λνήκαηνο αιιά θαη σο ελφο 

κέζνπ επηξξνήο ησλ αλαγλσζηψλ. Ζ αληίιεςε απηή πεγάδεη απφ πεξηζζφηεξν 

θξηηηθνχο ιόγνπο θαη γίλεηαη εκθαλείο ζηα λήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε, φπσο 

ην ππνλήκα  6.2. κε ηίηιν «Αλαιύνληαο πώο ε ρξήζε γισζζηθώλ θαη ινγνηερληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ από ην ζπγγξαθέα επεξεάδεη θαη δηακνξθώλεη ην λόεκα
27

». 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο επηηπγράλεηαη απηή ε θξηηηθή αλάγλσζε ζα 

δνζνχλ ζην θεθάιαην «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα».  

Μηα άιιε αληίιεςε πνπ δηαπεξλά ην Π.. ζρεηηθά κε ηε γιψζζα είλαη ε 

ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηαπηφηεηα. Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:  

«λα θαηαλνήζνπλ πώο ηα αγγιηθά πνηθίινπλ ηνπηθά θαη παγθόζκηα (globally) 

θαη πώο απηέο νη πνηθηιίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηόηεηα θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξόηεηα
28

» (ζει. 63, Key Stage 3) 

Ζ κειέηε ησλ αγγιηθψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη «ηελ πξνθνξηθή πνηθηιία ηεο 

γιώζζαο θαη ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ρξήζε επίζεκσλ ή κε επίζεκσλ κνξθώλ, 

ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε γιώζζα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηαπηόηεηα κέζσ 

                                                      
27

 6.2  Analysing how writers’ use of linguistic and literary features shapes and influences meaning 
28

 Understanding how English varies locally and globally, and how these variations relate to identity 

and cultural diversity. 
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ηνπηθήο, θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο πνηθηιίαο θαη πνηθηιόηεηαο.
29

» (ζει. 96 

Key Stage 4) 

Δίλαη θαλεξφ πσο ε γιψζζα θαη ε γισζζηθή πνηθηιία αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθφ, ηνπηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν. Ηδηαίηεξα 

κάιηζηα θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηεο αλάγλσζεο, ε αληίιεςε απηή 

θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξα ηζρπξφ ξφιν, θαζψο γίλεηαη ζχλδεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ζπγγξαθέα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπλζέηεη ην θείκελφ ηνπ.  

Δπηπιένλ, κηα άιιε αληίιεςε αθνξά ηε δηαρξνληθή αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο. 

χκθσλα κε απηή ηελ αληίιεςε, ε γιψζζα αιιάδεη επεξεαδφκελε απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο φπσο είλαη ν ρξφλνο, ε θνηλσλία θαη ε ηερλνινγία. Μάιηζηα, ζηνπο 

ηφρνπο Μάζεζεο ππάξρεη λήκα πνπ αζρνιείηαη κε απηή ηελ πιεπξά ηεο γιψζζαο κε 

ηίηιν «Γηεξεπλώληαο ηε γισζζηθή πνηθηιία θαη ηελ εμέιημε ηεο ζην ρξόλν, ηόπν, 

πνιηηηζκό, θνηλσλία θαη ηερλνινγία». Οξηζκέλα απνζπάζκαηα απφ ην Π.. δίλνληαη 

ζηε ζπλέρεηα:  

«(…) ηελ αλάπηπμε ησλ αγγιηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ζην 

ρξόλν, ζεκεξηλέο επηξξνέο, δαλεηζκόο από άιιεο γιώζζεο, πξνέιεπζε ιέμεσλ 

θαη ε επηξξνή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία, ε 

ζεκαζία θαη ε επηξξνή ησλ αγγιηθώλ σο κηα παγθόζκηα γιώζζα (global 

language)
30

» (Key Stage 4, ζει. 96) 

«λα θαηαλνήζνπλ πώο ε πξνθνξηθή θαη γξαπηή γιώζζα εμειίζζνληαη σο 

απνηέιεζκα αιιαγώλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ηερλνινγία θαη πώο απηή ε 

δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηόηεηα θαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα
31

». (ζει. 

85, Key stage 4) 

ηα απνζπάζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ, νη ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο έλαο 

παξάγνληαο πνπ επηθέξεη αιιαγέο θαη εμειίμεηο ζηελ γξαπηή θαη πξνθνξηθή 

                                                      
29

spoken language variation and attitudes to use of standard and non-standard forms, the ways in which 

language reflects identity through regional, social and $personal variation and diversity 
30

 the development of English, including its development over time, current influences, borrowings 

from other languages, origins of words and the impact of technology on spoken and written 

communication 
31

  Understanding how spoken and written language evolve in response to changes in society and 

technology and how this process relates to identity and cultural diversity. 
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επηθνηλσλία. Αλαγλσξίδεηαη, ινηπφλ, ξεηά ε δχλακε ηεο ηερλνινγίαο λα δεκηνπξγεί 

λέα επηθνηλσληαθά θαη θεηκεληθά δεδνκέλα, θάηη πνπ αλαδείρζεθε θαη παξαπάλσ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ.  

 

Language across the curriculum: όλα ηα μαθήμαηα υρ γλυζζικά 

Μηα άιιε αληίιεςε γηα ηε γιψζζα πνπ δηαπεξλά φρη ηφζν ην ίδην ην γισζζηθφ 

κάζεκα αιιά φιν ην National Curriculum είλαη ε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεκάησλ 

σο γισζζηθψλ. πσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο «γεληθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο» ε 

γιψζζα παξνπζηάδεηαη σο ην κέζν δηδαζθαιίαο φισλ ησλ καζεκάησλ θαη 

πξνθξίλεηαη ε κειέηε ησλ γισζζηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ φισλ ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή γίλεηαη θαιχηεξα εκθαλήο κέζσ κηαο ζεηξάο 

θεηκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα National Strategies. Πξφθεηηαη γηα θείκελα 

κε ηνλ γεληθφηεξν ηίηιν «Literacy across the curriculum
32

» ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ιεμηθνγξακκαηηθή θάζε αληηθεηκέλνπ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ξεηά ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ έηζη ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαζελφο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ 

απφζπαζκα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην γεληθφηεξν θείκελν «Literacy across the 

curriculum»: 

«νη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ ην ηερληθό θαη ην εηδηθό ιεμηιόγην ησλ 

δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο ιέμεηο θαζώο θαη 

ηελ νξζνγξαθία ηνπο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ ηε ρξήζε ησλ γισζζηθώλ 

κνηίβσλ ηα νπνία είλαη βαζηθά γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ έθθξαζε ζε 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. Απηό πεξηιακβάλεη ηε θαηαζθεπή ησλ πξνηάζεσλ, 

ησλ παξαγξάθσλ θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα 

αληηθείκελν» 

ηελ πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο, ε αληίιεςε ηνπ «Literacy across the curriculum» 

απνηειεί ηδηαίηεξα παιηά παξαδνρή πνπ δηαπεξλά ην ζρνιείν ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

’70 (Parker, 1985). ήκεξα πιένλ ιακβάλεη ζαθέο πεξηερφκελν κε ηελ πιήξε 

                                                      
32

 Σα θείκελα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/search/secondary/results/nav:50009 [23.2.2011] 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/search/secondary/results/nav:50009
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πεξηγξαθή ησλ γισζζηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε γισζζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη γηα ην αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο, παξφηη 

εκθαλίδεηαη σο απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ 

ππάξρεη θάπνηα πεξηγξαθή ησλ γισζζηθψλ ηνπ ηδηαηηεξνηήησλ. ε έλα ηέηνην θείκελν 

ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάθεηαη ην ηδηαίηεξν ιεμηιφγην ηεο πιεξνθνξηθήο, ηερληθνί 

φξνη, ηδηαηηεξφηεηεο ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θ. ά, φπσο αθξηβψο γίλεηαη γηα 

ην κάζεκα ηεο θπζηθήο. Καζψο φκσο ε έκθαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο 

δελ βξίζθεηαη ηφζν ζηηο ηερληθέο γλψζεηο αιιά ζηηο ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ (βι. θαη θεθ. 5) κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη, ε έιιεηςε κηαο πεξηγξαθήο 

ηεο «γιψζζαο ηεο πιεξνθνξηθήο» κάιινλ είλαη δηθαηνινγεκέλε. 

   

 

ςμπεπάζμαηα 

πκπεξαζκαηηθά, θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε πσο κέζα ζην γισζζηθφ 

Π.. ηεο Αγγιίαο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ελππάξρνπλ πνηθίιεο αληηιήςεηο 

γηα ηε γιψζζα θαζψο θαη πνηθίινη γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη. Ζ θπξίαξρε αληίιεςε 

βξίζθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πβξηδνπνίεζεο ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ κε ηνλ 

επηθνηλσληαθφ ιόγν. Ζ γιψζζα αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζε ζρέζε κε ην ζπγθείκελν θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο έλα κέζν πνπ 

επεξεάδεη ηηο γισζζηθέο επηινγέο φηαλ δηαηίζεληαη πξνο ρξήζε ζηε δηάξθεηα ησλ 

πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ. Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη θαη σο έλα κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία 

πξέπεη λα κειεηεζεί. Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ 

έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ζεκείσζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο σο ελφο 

ζεκεησηηθνχ πφξνπ ν νπνίνο ζπλδπάδεηαη κε πνηθίινπο άιινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο. Ζ αληίιεςε απηή πεγάδεη απφ ην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ θαη πξαγκαηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα ζην Π.. Δπηπιένλ, 

έκθαζε δίλεηαη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζηε γξαθή σο δηαδηθαζία, αληηιήςεηο νη 

νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο νιηζηηθνχο ιόγνπο. Άιιεο αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα 
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αθνξνχλ ζηε ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο, ηε ζρέζε 

γιψζζαο θαη ηαπηφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεκάησλ σο γισζζηθψλ, ηελ 

αληίιεςε ηεο γιψζζαο ζηνλ άμνλα ηεο δηαρξνλίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη 

είηε σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα γισζζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα είηε σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν δηεπθνιχλεη νξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο.  

 

3.2. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Σν παξφλ θεθάιαην αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ νη καζεηέο. Κπξίσο, νη γλψζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ απφθηεζε ηεο 

κεηαγιψζζαο πνπ πεξηγξάθεη ηηο γισζζηθέο δνκέο. Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

βξίζθνληαη ζε άκεζν ζπζρεηηζκφ κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα πνπ παξαηέζεθαλ 

ζην παξαπάλσ θεθάιαην θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο. Δπηπιένλ, 

ζα παξνπζηαζηεί ν ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε κεηάδνζε απηψλ ησλ γλψζεσλ θαζψο θαη ε 

επηξξνή πνπ έρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηηο γλψζεηο πνπ κεηαδίδνληαη.  

 

 

Γνώζη ηηρ γπαμμαηικήρ και ηυν γλυζζικών ηεσνικών ζηα πλαίζια ηος 

κειμενοκενηπικού και ηος επικοινυνιακού λόγοσ 

πσο απνδείρζεθε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, ε θπξίαξρε 

αληίιεςε γηα ηε γιψζζα εληνπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πβξηδνπνίεζεο ηνπ 

θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ (Νέα Ρεηνξηθή) κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ιόγν. Ζ έκθαζε 

βξίζθεηαη ζην ζπγθείκελν (ζθνπφο, αλαγλσζηηθφ θνηλφ, ζηφρνο) θαη αλαδεηείηαη πψο 

απηφ επεξεάδεη ηηο γισζζηθέο επηινγέο. ε απηφ ην πιαίζην, νη καζεηέο θαινχληαη λα 

απνθηήζνπλ κηα επαξθή επίγλσζε ηεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα πεξηγξάθνπλ ηηο γισζζηθέο επηινγέο πνπ γίλνληαη θαζψο θαη ηηο γισζζηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε. Οη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηε γξακκαηηθή εκθαλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα κέζα ζην Π. . φπσο ζην 

θεθάιαην Δχξνο θαη Πεξηερφκελν  (ππνθεθάιαην ζρεηηθά κε ηε Γνκή θαη ηελ 
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Πνηθηιία ηεο Γιψζζαο) θαη ζηνπο ηφρνπο Μάζεζεο κε ην λήκα «Γιψζζα». 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα παξαθάησ: 

«ζηνηρεία ηεο πξνηαζηαθήο γξακκαηηθήο θαη ζπλνρήο όινπ ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ρξήζε απηήο ηεο γλώζεο θαηά ηε ζπγγξαθή: ηάμεηο ιέμεσλ θαη ε γξακκαηηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία, ε δνκή θξάζεσλ θα πξνηάζεσλ θαη πώο κπνξνύλ λα 

ζπλδπαζηνύλ ώζηε λα θάλνπλ πεξίπινθεο πξνηάζεηο, ε δνκή ησλ παξαγξάθσλ 

θαη πώο δεκηνπξγνύλ δηαθνξεηηθέο παξαγξάθνπο, ε δνκή νιόθιεξσλ θεηκέλσλ, 

ζπλνρή, έλαξμε θαη θιείζηκν δηαθόξσλ ηύπσλ ζπγγξαθήο, ρξήζε ηεο ζσζηήο 

γξακκαηηθήο νξνινγίαο ώζηε λα ζθεθηνύλ γηα ην λόεκα θαη ηε ζαθήλεηα 

κεκνλσκέλσλ πξνηάζεσλ
33

» (ζει. 72, Key stage 3) 

«λα επηιέγνπλ πξνζεθηηθά από όιν ην εύξνο ηεο γισζζηθήο νξνινγίαο ώζηε λα 

θάλνπλ αθξηβή αλάιπζε, λα κεηαδίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα 

εληζρύνπλ ηελ θξηηηθή εμεξεύλεζε ελόο κεγάινπ εύξνπο θεηκέλσλ.
34

» (11
ν
 έηνο, 

ππνλήκα 10.2. ρνιηάδνληαο ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο) 

Ζ γλψζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο κεηαγιψζζαο δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά, 

αληηζέησο, ιεηηνπξγεί σο έλαο πόξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

πξσηαγσληζηέο γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε δηάθνξα ζπγθείκελα. Ζ 

έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο αλαδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηηο γισζζηθέο επηινγέο 

ηνπ Π.. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε έιιεηςε γλσζηαθψλ ξεκάησλ ελψ ζε φιν ην 

κήθνο ηνπ Π.. ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ξήκαηα πιηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ην 

«ρξεζηκνπνηψ» θαη ην «θάλσ».  

Δθηφο απφ ηε γλψζε ηεο γξακκαηηθήο, έλαο αθφκα πόξνο γηα ηνπο καζεηέο θαηά 

ηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαη άιιεο γισζζηθέο 

γλψζεηο, φπσο γλψζεηο γηα ηηο δηάθνξεο ξεηνξηθέο θαη γισζζηθέο ηερληθέο: 

                                                      
33

 the principles of sentence grammar and whole-text cohesion, and the use of this knowledge in pupils’ 

writing: word classes and their grammatical functions, the structure of phrases and clauses and how 

they can be combined to make complex sentences, paragraph structure and how to form different 

paragraphs, the structure of whole texts, including cohesion, openings and conclusions in different 

types of writing, the use of appropriate grammatical terminology to reflect on the meaning and clarity 

of individual sentences. 
34

 select carefully from the full repertoire of language terminology to make precise analysis, 

communicate ideas effectively, and enhance critical exploration of a wide range of texts 
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«λα ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο πεηζνύο θαη ξεηνξηθνύο κεραληζκνύο: απηά κπνξεί 

λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ξεηνξηθέο εξσηήζεηο, εηξσλεία, επαλάιεςε, ιίζηεο ησλ 

ηξηώλ, αληηπαξάζεζε, αληίζεζε, άκεζε επίθιεζε, ζπλαηζζεκαηηθή γιώζζα, 

αλαινγία, επθεκηζκόο, ππνλννύκελα, ρξήζε ησλ απνδείμεσλ (π.ρ. ζηαηηζηηθά, 

παξαζέζεηο θαη παξαδείγκαηα
35

)» (ζει. 67, Key Stage 3) 

«πνηθίιεο γισζζηθέο θαη ινγνηερληθέο ηερληθέο: απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε 

εηθνληζηηθήο θαη κεηαθνξηθήο γιώζζαο (π.ρ. παξνκνίσζε, κεηαθνξά, 

πξνζσπνπνίεζε θαη ζπκβνιηζκόο), ερεηηθά κνηίβα (νλνκαηνπνηία, παξήρεζε 

θαη νκνθσλία), ππεξβνιή, ιηηόηεηα, επίπεδα επηζεκόηεηαο ή πξνθνξηθόηεηαο 

ηεο γιώζζαο.
36

» (ζει. 67, Key Stage 3)  

Οη καζεηέο ινηπφλ θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πόξνπο ηεο 

γξακκαηηθήο θαη ησλ γισζζηθψλ ηερληθψλ ψζηε λα παξάγνπλ απνηειεζκαηηθά 

θείκελα. Δάλ πξφθεηηαη γηα θαηαλφεζε θεηκέλνπ (αλάγλσζε ή αθξφαζε), νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δηάθνξεο θεηκεληθέο 

ζπκβάζεηο. Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ απφθηεζε ηέηνησλ 

γλψζεσλ, θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα άκεζνπ ζρνιηαζκνχ πνπ 

πξνζθέξνπλ. Γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα έλα παξάδεηγκα απφ ην «ICT across the 

curriculum: ICT in English». 

«Εεηήζεθε από ηνπο καζεηέο ηνπ 7
νπ

 έηνπο λα εληνπίζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ 

ζηνηρεία θαη ζπκβάζεηο ελόο κε κπζηζηνξεκαηηθνύ θεηκέλνπ. Δλζαξξύλζεθαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία «εηζαγσγή ζρνιίνπ» θαη λα ηνλίζνπλ κε ρξώκα 

ιεμηθά θαη πξνηαζηαθά ζηνηρεία. Σηα ζρόιηα έδηλαλ έλα όλνκα ζην ζηνηρείν 

(π.ρ. επηθεθαιίδα) θαη εμεγνύζαλ ην απνηέιεζκά ηνπ (π.ρ. ρξεζηκνπνηεί 

παξήρεζε ηνπ -ζ- γηα λα…). Ζ ρξήζε ησλ ΤΠΔ ηνπο βνήζεζε λα δηεξεπλήζνπλ 

άκεζα ην θείκελν θαη κε αθξίβεηα, θαζώο θαη λα απαληήζνπλ νινθιεξσκέλα 

θαη μεθάζαξα, ζε αληίζεζε κε ηνλ ζρνιηαζκό ζε έλα έληππν. Τα ζρόιηα (κόλν) 

                                                      
35

 use persuasive techniques and rhetorical devices: These could include rhetorical questions, irony, 

repetition, lists of three, contrast, antithesis, direct address, emotive language, analogy, euphemism, 

innuendo, use of evidence (eg statistics, quotations and examples). 
36

 Varied linguistic and literary techniques: These include the use of imagery and figurative language 

(simile, metaphor, personification and symbolism), sound patterns (onomatopoeia, alliteration and 

assonance), hyperbole, litotes, levels of formality or colloquial language. 
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ηππώζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ ηε βάζε γηα κηα ζπδήηεζε ζηηο ζπκβάζεηο απηνύ ηνπ 

θεηκεληθνύ ηύπνπ, σο πξνεηνηκαζία κηαο πεξαηηέξσ κειέηεο
37

» 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ην κε 

κπζηζηνξεκαηηθφ θείκελν θαη νη θεηκεληθέο ηνπ ζπκβάζεηο. Οη ΣΠΔ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη, φπσο ε εηζαγσγή ζρνιίσλ, 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επί ηφπνπ κειέηε ελφο θεηκέλνπ. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ηα ιεμηθά 

θαη πξνηαζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο πόξνη πεξηγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ 

απηνχ ηνπ θεηκεληθνχ ηχπνπ. Μάιηζηα, θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ζηνηρείνπ έηζη ψζηε λα απνδείμνπλ ηελ επίγλσζε ηνπ 

ξφινπ ηεο γξακκαηηθήο.  

 

Γνώζη ηηρ γπαμμαηικήρ και ηυν γλυζζικών ηεσνικών ζηα πλαίζια ηος κπιηικού 

λόγος 

ην επίπεδν ηεο αλάγλσζεο, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

επηπιένλ θαη γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο θαζψο θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ ππφξξεησλ λνεκάησλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα. Σν παξαθάησ 

παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθφ: 

«λα αλαιύνπλ πώο ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά, ξεηνξηθά θαη γξακκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δηακνξθώλνπλ ην λόεκα κε ξεηό ή κε ξεηό ηξόπν ώζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ θάπνην απνηέιεζκα, πώο νη ηερληθέο δηαθέξνπλ κεηαμύ ελόο 

εύξνπο θεηκέλσλ θαη ζπγγξαθέσλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πηζαλή επηξξνή 

απηώλ ησλ επηινγώλ ζε δηαθνξεηηθνύο αλαγλώζηε
38

ο» (11
ν
 έηνο, ππνλήκα 6.2: 

                                                      
37

 Year 7 pupils were asked to identify and explain the features and conventions of a piece of non-

fiction. They were encouraged to use the ‘insert comment’ facility and to highlight word and sentence 

level features. In the comments they labeled the feature (for example, headline) and explained its effect 

(for example, it uses alliteration of the letter ‘s’ in order to …). Use of ICT enabled them to interrogate 

the text directly and precisely, and to respond fully and ‘cleanly’, unlike when annotating a hard copy, 

for example. The comments (only) were printed out, and formed the basis for a discussion on the 

conventions of this text type, in preparation for further study. 
38

 analyse how specific literary, rhetorical and grammatical features shape meaning in implicit and 

explicit ways to create impact, how techniques differ across a wide range of texts and writers, and 

evaluate the potential impact of these choices on different readers 
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αλαιχνληαο πψο ε ρξήζε ησλ γισζζηθψλ θαη ινγνηερληθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ 

ζπγγξαθέα θαζνξίδεη θαη επεξεάδεη ην λφεκα) 

Σα ινγνηερληθά, ξεηνξηθά θαη γξακκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πόξνη γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ κε ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο δηακφξθσζεο 

ηνπ λνήκαηνο θαζψο θαη ε επηξξνή πνπ έρεη θάζε κηα απφ ηηο γισζζηθέο επηινγέο 

ζηνπο πηζαλνχο αλαγλψζηεο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο αλάγλσζε παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν 

ζε θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. Δπηπιένλ απνζπάζκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ 

απηνχο ηνπο ιόγνπο δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα:  

«νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή θαηαλόεζε όηαλ εμεηάδνπλ ηηο ρξήζεηο 

ηεο γιώζζαο θαη ηηο κνξθέο κέζσλ ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, όπσο 

ινγνηερληθά θείκελα, πιεξνθνξηαθά θείκελα θαη ηνλ πξνθνξηθό ιόγν
39

(…)». 

(ζει. 63, Key Stage 3) 

(νη καζεηέο πξέπεη) «λα θξίλνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη ηε ζηάζε ηνπ νκηιεηή: απηό 

πεξηιακβάλεη ην δηαρσξηζκό ηόλνπ θαη ρακεινύ ηόλνπ, θαη ηελ αλαγλώξηζε 

πόηε ν νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί ή θάλεη θαηάρξεζε ησλ απνδείμεσλ, θάλεη 

αβάζηκεο δειώζεηο ή γίλεηαη ζθόπηκα ακθίζεκνο
40

». (ζει 86, Key Stage 4) 

«πώο νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ηηο ηδέεο θαη δεηήκαηα ώζηε λα επεξεάζνπλ 

ηνλ αλαγλώζηε: ρξήζε εκπάζεηαο, αλέθδνηεο αθήγεζεο, ρηνύκνξ, απνδείμεηο 

(ζηαηηζηηθά, παξαζέκαηα θαη παξαδείγκαηα), ξεηνξηθέο εξσηήζεηο, άκεζε 

επίθιεζε θαη αληίζεζε.
41

» (ζει. 66, Key Stage 3) 

πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, δηάθνξεο ηερληθέο (π.ρ. ηφλνο, 

απνδείμεηο, εκπάζεηα θ.ά), αληηκεησπίδνληαη σο πόξνη νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ην λφεκα αιιά θαη πψο ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί 

λα επεξεάζεη ηνλ αλαγλψζηε. Σα δηάθνξα θείκελα, ινηπφλ, δελ αληηκεησπίδνληαη σο 

νπδέηεξα θαηαζθεπάζκαηα. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο δηάθνξνπο 

                                                      
39

 Pupils develop critical understanding when they examine uses of language and forms of media and 

communication, including literary texts, information texts and the spoken word. 
40

 Judge the intentions and standpoint of a speaker: This includes distinguishing tone and undertone, 

and recognising when a speaker uses and abuses evidence, makes unsubstantiated statements or is 

being deliberately ambiguous. 
41

 how writers present ideas and issues to have an impact on the reader: use of empathy, anecdote and 

humour, evidence (eg statistics, quotations and examples), rhetorical questions, direct address and 

contrast. 
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ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην λφεκα δηακνξθψλεηαη θαη επεξεάδεηαη έηζη ψζηε, ηειηθά, 

λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο θαηαλφεζεο. Μάιηζηα, ε ηθαλφηεηα απηή 

παξνπζηάδεηαη σο Βαζηθή Έλλνηα ζην Π.. θαη, επνκέλσο, ην δηαπεξλά ζε φιν ηνπ ην 

κήθνο.  

Αληηθείκελν απηήο ηεο θξηηηθήο θαηαλφεζεο απνηεινχλ δηάθνξα θείκελα, είηε 

πξφθεηηαη γηα κε ινγνηερληθά, είηε πξφθεηηαη γηα ινγνηερληθά. πσο αλαθέξεηαη θαη 

ζην πξψην απφζπαζκα πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ, αληηθείκελν πξνο αλάιπζε 

απνηεινχλ θαη νη δηάθνξεο κνξθέο κέζσλ ελεκέξσζεο (media) θαη επηθνηλσλίαο. ε 

απηφ ην ζεκείν, σο κνξθέο επηθνηλσλίαο λννχληαη ηα δηάθνξα θείκελα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο. Δπνκέλσο, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη 

σο έλαο πόξνο  ν νπνίνο ηίζεηαη πξνο θξηηηθή αλάιπζε, αλ θαη ζε απηφ ην ζεκείν δελ 

θαίλεηαη ηφζν μεθάζαξα απηή ε αληίιεςε.  

 

ΣΠΔ και επίγνυζη ηηρ νέαρ κειμενικήρ ππαγμαηικόηηηαρ 

Γηα ηε κειέηε ησλ λέσλ  ςεθηαθψλ θεηκέλσλ δελ αξθεί κφλν ε ρξήζε ηεο 

ππάξρνπζαο γισζζηθήο γξακκαηηθήο αιιά γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηνηρεία απφ ηε «γξακκαηηθήο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο». ην 

παξαθάησ παξάδεηγκα, ε γλψζεηο αθνξνχλ δηάθνξα πνιπηξνπηθά ζηνηρεία, φπσο 

είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ε γξακκαηνζεηξά:  

«Χξήζε μεθάζαξα ρσξηζκέλσλ παξαγξάθσλ ώζηε λα αλαπηύμνπλ θαη λα 

νξγαλώζνπλ ην λόεκα: (…) πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ζηνηρείσλ παξνπζίαζεο ηα 

νπνία έρνπλ θάπνηα επηξξνή θαη θαζνδεγνύλ ηνλ αλαγλώζηε (π.ρ. ε ηνπνζέηεζε 

ηνπ θεηκέλνπ ζηε ζειίδα, ηίηινη, ππόηηηινη, κπνπιεηάθηα, επεμεγήζεηο, 

γξακκαηνζεηξά θαη κέγεζνο γξακκάησλ, έληνλα ή πιάγηα γξάκκαηα
42

)». (ζει. 

90, Key stage 4) 

Οξηζκέλα ζηνηρεία φπσο είλαη ε γξακκαηνζεηξά, ηα έληνλα ή πιάγηα γξάκκαηα 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ παξαγσγή ιφγνπ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, 

                                                      
42

 Use clearly demarcated paragraphs to develop and organise meaning: (…) it includes using 

presentational features that create impact and guide the reader (eg the placement of text on the page, 

headings, subheadings, bullet points, captions, font style or size, bold, italics). 
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πσο αλαγλσξίδεηαη ε ζεκεησηηθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ σο 

πνιπεπίπεδσλ θαη πνιπηξνπηθψλ. Απνηεινχλ ηδηαίηεξν πόξν γηα ην γισζζηθφ κάζεκα 

θαη κειεηψληαη εμίζνπ κε άιινπο, πην παξαδνζηαθνχο έληππνπο πόξνπο.  

Ζ κειέηε ηεο λέαο θεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γίλεηαη θαιχηεξα εκθαλήο απφ 

νξηζκέλα παξαδείγκαηα δηδαζθαιίαο πνπ δίλνληαη ζην θείκελν «ICT across the 

curriculum: ICT in English». ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ηξία παξαδείγκαηα ζηα νπνία 

κειεηάηαη απηή ε λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Παπάδειγμα 1ο 

 «Σην 7
ν
 έηνο, ε εθπαηδεπηηθόο έθαλε έλα κνληέιν ηζηνζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηε γιώζζα, ην ζηπι θαη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζπκβάζεηο 

ηεο ηζηνζειίδαο ζε κηα κηθξήο θιίκαθαο, ζπλεξγαηηθή έξεπλα ελόο εύξνπο 

ηζηνζειίδσλ. Σε νκάδεο, νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ιίζηα κε ηηο ζπκβάζεηο 

πνπ είραλ εμαγάγεη, ώζηε λα αλαγλσξίζνπλ ην αλαγλσζηηθό θνηλό, ην ζθνπό θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ. Σηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο πηνζέηεζαλ 

ηηο ζπκβάζεηο θαη θαηαζθεύαζαλ κηα ηζηνζειίδα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

αλαγλσζηηθό θνηλό θαη ζθνπό, βειηηώλνληάο ην θαη παξνπζηάδνληάο ην 

ζπλεξγαηηθά ζηελ ππόινηπε ηάμε
43

.» 

Αληηθείκελν απηήο ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ην θεηκεληθφ είδνο ηεο ηζηνζειίδαο 

θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ. Σν κάζεκα θηλείηαη ζηνλ θεηκελνθεληξηθφ 

ιόγν, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ιέμεηο κε ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζε απηφ ην 

ιόγν (γιώζζα, ζηπι, ραξαθηεξηζηηθέο ζπκβάζεηο, θνηλό, ζθνπόο). Οη λέεο ηερλνινγίεο 

αλαγλσξίδνληαη σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη 

κηα λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

γισζζηθφ κάζεκα. Οη καζεηέο θαινχληαη φρη κφλν λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θεηκεληθέο 

ζπκβάζεηο κηαο ηζηνζειίδαο αιιά λα πξνρσξήζνπλ θαη ζηελ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ 

                                                      
43

 In Year 7, the teacher modelled a web page and then pupils developed its language, style and feature 

conventions into a small-scale, collaborative research of a range of websites. In groups, the pupils used 

the checklist of conventions they derived to identify the audience, purpose and effectiveness of the 

websites. Then the groups adapted or constructed a web page for a particular topic, audience and 

purpose, refining it and presenting it collaboratively to the rest of the class. 
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θεηκέλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπγθείκελν (θνηλφ θαη ζθνπφο) θαηά ηε 

δηακφξθσζε ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ηνπο, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

παξαγσγή ησλ ππφινηπσλ θεηκεληθψλ εηδψλ.  

 

Παπάδειγμα 2
ο
 

«Εεηήζεθε από ηνπο καζεηέο ηνπ 9
νπ

 έηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα παξνπζίαζε 

(γηα ηελ αμηνιόγεζε νκηιίαο θαη αθξόαζεο) ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ησλ εηδήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δηαδίθηπν. Πξνεγνπκέλσο είραλ 

αλαιύζεη ηηο ζπκβάζεηο ησλ παξαδνζηαθώλ εηδήζεσλ. Τνπο δεηήζεθε λα βξνπλ 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο από κηα ησξηλή είδεζε ζηηο δηαδηθηπαθέο εθεκεξίδεο. 

Μέζα από ηελ απνζήθεπζε ησλ θαηάιιεισλ ηζηνζειίδσλ ή κέζα από ηε 

δεκηνπξγία ππεξζπλδέζκσλ ζηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ζηελ παξνπζίαζε ηνπο, 

κπνξνύζαλ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιύζνπλ έλα εύξνο ηζηνζειίδσλ. Οη 

παξνπζηάζεηο ηνπο θαη ηα πνξίζκαηά ηνπο ηνύο βνήζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο επηξξνήο ησλ εηδεζενγξαθηθώλ 

ηζηνζειίδσλ. Χξεζηκνπνίεζαλ απηά ηα θξηηήξηα θαη ζε κειινληηθά καζήκαηα, 

ώζηε λα γξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο.
44

» 

Αληηθείκελν απηήο ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο πξνθνξηθήο 

παξνπζίαζεο ε νπνία ζα γίλεη κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνλ εηδεζενγξαθηθψλ 

ηζηνζειίδσλ. Σν κάζεκα θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ θξηηηθνχ ιόγνπ, θάηη πνπ θαίλεηαη 

απφ ηηο πξάμεηο (ζύγθξηζε, αλάιπζε, δεκηνπξγία θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο) ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη νη καζεηέο. Οη ΣΠΔ αληηκεησπίδνληαη σο έλα κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ ην νπνίν πεξηέρεη θείκελα κε ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη καζεηέο 

θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θείκελα ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη εηδήζεηο, δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο εηδήζεηο. 

                                                      
44

 Year 9 pupils were asked to create a presentation (for a ‘speaking and listening’ assessment) on the 

effectiveness of news presented on the Internet. Previously they had analysed the conventions of a 

traditional news story. They were asked to find different versions of a current news story in online 

newspapers. Through saving the appropriate web pages, or creating hyperlinks to the various sites from 

within a presentation, they were able to compare and analyse a range of sites.Their presentations and 

findings enabled them to establish criteria to assess the quality and impact of news web pages. They 

used these criteria in future lessons to write their own web pages. 
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Δπηπιένλ, νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ θαη ηνλ δηαζέζηκν πόξν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξαγκάησζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα παξνπζίαζε κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο. Παξφηη δελ 

ιέγεηαη ξεηά, ε πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο ππεξζπλδέζκσλ ππνλνεί ηε ρξήζε ελφο 

ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο, ινηπφλ, αζθνχληαη ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ 

θεηκέλσλ, φπσο είλαη νη παξνπζηάζεηο αιιά θαη νη ηζηνζειίδεο, θαζψο αλαθέξεηαη 

πσο ζε κειινληηθά καζήκαηα ζα θιεζνχλ λα γξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο.  

 

Παπάδειγμα 3
ο
 

«Οη καζεηέο ηνπ 9
νπ

 έηνπο επηθεληξώζεθαλ ζηε ζπιινγή εηθόλσλ ηνπ ζρνιείνπ 

ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κηα παξνπζίαζε ζε δηαθνξεηηθό αθξναηήξην: 

γνλείο, παηδηά ηνπ δεκνηηθνύ, γεληθόηεξν θνηλό. Χξεζηκνπνηώληαο κηα ςεθηαθή 

θάκεξα (ή κηα βηληενθάκεξα) νδεγήζεθαλ ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

θαη ηε δηόξζσζε, όπσο θαη ην ζρνιηαζκό πνπ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθόο αλάινγα κε 

ην αθξναηήξην θαη ην ζθνπό. Αλαηέζεθε δηαθνξεηηθό θνηλό ζηηο νκάδεο ησλ 

καζεηώλ θαη επέιεμαλ θαη δηόξζσζαλ ηε ρξήζε ησλ εηθόλσλ ζπλνδεύνληάο ηεο 

κε θείκελν όπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Οη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηε δνπιεηά ηνπο καδί 

κε κηα πξνθνξηθή ή γξαπηή εμήγεζε ησλ επηινγώλ ηνπο θαη ησλ δηνξζώζεσλ 

πνπ έθαλαλ
45

.»  

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, 

δειαδή ν ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ ζε έλα πξφγξακκα παξνπζίαζεο. Δίλαη 

θαλεξφ πσο πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθή πξαγκάησζε ηνπ ιόγνπ ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ κε ηηο ΣΠΔ, σο ηα λέα κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Ζ δεκηνπξγία ησλ 

θεηκέλσλ γίλεηαη πάληα ζε ζπζρεηηζκφ κε ην ζπγθείκελν (θνηλφ θαη ζθνπφο), ην νπνίν 

επεξεάδεη ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

                                                      
45

 Year 9 pupils focused on collecting images of the school to use in a presentation to a variety of 

audiences: parents, primary children, the general public. Using a digital camera (or indeed a video 

camera) led to discussions about selection and editing, as well as annotations that varied according to 

audience and purpose. Groups of pupils were allocated different audiences and they selected and 

refined the use of images and accompanying text as appropriate. The groups presented their work, with 

an oral or written explanation of the choices and refinements they had made. 
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επηινγέο πνπ έρνπλ θάλεη θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ θεηκέλσλ έηζη ψζηε λα απνδείμνπλ 

ηελ επίγλσζή ηνπο.  

Σα παξαδείγκαηα πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ καο δίλνπλ κηα πξψηε εηθφλα γηα 

ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζην γισζζηθφ κάζεκα. Πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο ηνπ καζήκαηνο ζα δνζνχλ ζην θεθάιαην 

«Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο».  

 

ςμπεπάζμαηα 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, νη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε θηλνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθφ ιόγνπ, ηνπ 

θξηηηθνχ ιόγνπ θαη ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα 

γλσξίδνπλ ηε γξακκαηηθή θαη ηε κεηαγιψζζα ψζηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο, είηε απηή απνζθνπεί ζε 

πεξηζζφηεξν θεηκεληθή αλάιπζε είηε ζε θξηηηθή αλάγλσζε. Οη καζεηέο απνθηνχλ 

επίγλσζε ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δηάθνξα 

θεηκεληθά είδε θαη πψο νη δηάθνξεο γισζζηθέο επηινγέο επεξεάδνπλ ην λφεκα. Σέινο, 

νη καζεηέο απνθηνχλ επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη νη δηάθνξνη 

ζεκεησηηθνί πφξνη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ λφεκα, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ ηα λέα ςεθηαθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα.  

 

3.3. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο 

ηνλ παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ 

αλαπιαηζηψλνληαη ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο. Αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηνλ εμσηεξηθφ 

θφζκν, ηηο δηάθνξεο ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ πξνσζνχληαη. Δπηπιένλ, ζα γίλεη κηα 

ζχλδεζε κε δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, φπσο είλαη ν 

λένο θφζκνο ηεο επηθνηλσλίαο. 
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Θεμαηικό πεπιεσόμενο ηος γλυζζικού μαθήμαηορ 

ην αγγιηθφ Π.. δελ δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο γηα ην ζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Γίλεηαη ε επρέξεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηιέμεη ηα 

ζέκαηα ηα νπνία ζα πξαγκαηεπηεί, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ζε 

ζρέζε κε ηελ επηθαηξφηεηα. ην θεθάιαην «Δχξνο θαη Πεξηερφκελν» ηνπ Π.. νη 

θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ αθνξνχλ θάπνηα ζεκαηηθή 

ηαμηλφκεζε αιιά πεξηζζφηεξν κηα θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην επηθνηλσληαθφ 

ζπγθείκελν. Ωζηφζν, εληνπίδνληαη νξηζκέλα ζεκεία ζηα νπνία δίλνληαη θαη θάπνηεο 

πην ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα: 

«ε επηινγή ησλ θεηκέλσλ ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ην πνιηηηζκηθό ζπγθείκελν 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη θείκελα 

πνπ βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηόηεηαο θαη λα 

αλαζηνραζηνύλ (reflect) πάλσ ζηηο αμίεο ηνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε άιινπο αλζξώπνπο, επνρέο θαη κέξε, είηε κέζα από ηε ζπλέρεηα 

είηε κέζα από ηελ αληίζεζε κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο
46

.» (ει. 70, Key stage 

3) 

πσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ε επηινγή ησλ ζεκάησλ θαη ησλ 

θεηκέλσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο αιιά 

θαη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ ίδησλ θαη ηνπ ζρνιείνπ. Λακβάλεηαη, ινηπφλ, 

ππφςε ε ηαπηφηεηα πνπ ήδε θνπβαιάλ νη καζεηέο απφ ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν. Γελ 

πξνβάιινληαη ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ή ζηάζεηο αιιά πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηάζεηο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνβάιινληαη ζηα 

δηάθνξα θείκελα, ζηηο δηάθνξεο επνρέο ή ηα δηάθνξα κέξε.   

Σν κνλαδηθφ απφζπαζκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε θάπνηα ζεκαηηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ εληνπίδεηαη ζην Π.. γηα ην Key Stage 4. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη: 

                                                      
46

 The choice of texts should be informed by the cultural context of the school and experiences of the 

pupils. It could include texts that: help pupils explore their sense of identity and reflect on their own 

values, attitudes and assumptions about other people, times and places, either through continuity or 

contrast with their own experiences 
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«λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ: ε νκαδνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ κε 

βάζε ζεκαηηθέο νη νπνίεο δηαπεξλνύλ ηηο δηάθνξεο επνρέο ή ηα δηάθνξα 

θεηκεληθά είδε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιίαο. Τα ζέκαηα ζα κπνξνύζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εηθόλα ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο, ηνλ ηόπν θαη ηελ ηαπηόηεηα, ηελ νπηηθή 

γσλία ζε αθεγήζεηο
47

» (ζει. 93, Key Stage 4) 

Παξφηη, ινηπφλ, ε ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζεσξείηαη σο απαξαίηεηε ψζηε λα 

ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε δηδαζθαιία, ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή αθήλεηαη ζηα ρέξηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο δηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. Σα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζην Π.. 

είλαη κφλν ελδεηθηηθά θαη δελ απνηεινχλ θάπνηα θαζνξηζηηθή θαηεχζπλζε. Βέβαηα, ε 

αλαθνξά ζε δεηήκαηα φπσο είλαη ε εηθφλα ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο δελ είλαη 

ηπραία αιιά ζρεηίδεηαη κε ηηο ιεγφκελεο «cultural studies» πνπ πνιιέο θνξέο 

πξνσζνχληαη ζην γισζζηθφ κάζεκα. 

 

 

Γιαθεμαηική πποζέγγιζη 

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηα δηάθνξα ζρνιηθά 

αληηθείκελα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα ζεκαηηθή πεγή γηα ην γισζζηθφ κάζεκα. 

Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα:  

«Γηαζεκαηηθέο ζπλδέζεηο κε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα: ρξήζε ησλ 

αλαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα αγγιηθά, ζε άιια δηδαθηηθά 

αληηθείκελα (π.ρ. αμηνιόγεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ησλ θεηκέλσλ θαη δηαρσξηζκόο 

κεηαμύ γεγνλόηνο-ζρνιίνπ θαηά ηελ αλάιπζε ηζηνζειίδσλ ζηηο ΤΠΔ) είηε ηε 

ρξήζε ζεκάησλ ή ηδεώλ από άιια αληηθείκελα σο έλα ζπγθείκελν γηα 

αλάγλσζε/γξαθή ζηα αγγιηθά.
48

» (ζει. 74, Key Stage 3) 

                                                      
47

 Make connections across texts: Clustering texts according to themes that cut across periods and 

genres is particularly useful in supporting an integrated approach to teaching. Themes could include 

images of men and women, place and identity, and narrative voice/viewpoint. 
48

 Cross-curricular links with other subjects: These include using speaking and listening skills 

developed in English in other subjects (eg arguing persuasively in history) or using work developed in 

other subjects to provide a purposeful context for speaking and listening in English (eg a presentation 

explaining the outcomes of a design and technology project). 
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Απφ ηε κηα πιεπξά, ινηπφλ, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ γηα ηε 

γιψζζα ζε άιια αληηθείκελα, φπσο είλαη ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ, γηα λα αλαγλσζηεί κε 

πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ν θφζκνο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ ην αληηθείκελν. Έηζη, 

ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ 

θεηκέλσλ, κηα ηθαλφηεηα πνπ έρεη απνθηεζεί ζην γισζζηθφ κάζεκα. Απφ ηελ άιιε, 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζεκάησλ απφ άιια αληηθείκελα σο έλα ζπγθείκελν γηα 

παξαγσγή ιφγνπ. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη είλαη ηα εμήο: 

«επηινγή θαη ζύγθξηζε πιεξνθνξηώλ γηα έλα δήηεκα ηνπηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζην κάζεκα ηεο Αγσγήο ηνπ Πνιίηε
49

» (ζει. 74, Key Stage 3) 

«λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εκπεηξία ηνπο γηα έλα ηνπίν, ε νπνία απνθηήζεθε από 

κηα επίζθεςε πεδίνπ ζηε γεσγξαθία, ώζηε λα έρνπλ έκπλεπζε ζηε γξαθή 

πνίεζεο
50

» (ζει. 75, Key Stage 3) 

«Μηα παξνπζίαζε πνπ ζα εμεγεί ηα απνηειέζκαηα ζε έλα πξόηδεθη ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Σρεδίαζεο θαη Τερλνινγίαο
51

» (ζει. 73, Key Stage 3) 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα βαζηθή αληίιεςε ζην Π.., θάηη πνπ 

δηαθαίλεηαη κέζα απφ θείκελα φπσο «Literacy across the curriculum», θαη αληίζηνηρα 

γηα ηηο ΣΠΔ, «ICT across the curriculum». Οη πξνζεγγίζεηο απηέο, εληαγκέλεο ζηηο 

πξνζεγγίζεηο γηα φιν ην ζρνιείν (whole school approaches), φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/secondary, ζπλδένπλ ηα 

καζήκαηα κεηαμχ ηνπο θαη γίλεηαη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, φπσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, δίλνληαη 

ειάρηζηεο θαηεπζχλζεηο γηα ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζην 

γισζζηθφ κάζεκα. Ζ έιιεηςε απηή απνηειεί ζηνηρείν αλνηρηφηεηαο ηνπ Π.. θαζψο 

δίλεηαη ε επρέξεηα ζηε δεκηνπξγηθή πξσηνβνπιία (agency) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

δηακνξθψζεη ην πεξηερφκελν αλάινγα κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Παξφηη γίλεηαη κηα λχμε 

αλαθνξηθά κε πηζαλή ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, νη κφλεο ζαθείο νδεγίεο πνπ 

                                                      
49

 selecting and comparing information on an issue of local importance raised in citizenship 
50

 drawing on experiences of a landscape encountered on a geography field trip to inspire poetry 
51

 a presentation explaining the outcomes of a design and technology project 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/secondary
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δίλνληαη ζην Π.. αθνξνχλ, θπξίσο, ηελ ηαμηλφκεζε ηεο χιεο κε βάζε ην ζπγθείκελν. 

Δπηπιένλ, ηα ειάρηζηα απνζπάζκαηα πνπ βξέζεθαλ ζην Π.. θαη αλαθέξνληαη ζε 

θάπνηα ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, ζπλδένπλ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν κε ην 

πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη κε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηψληαη ζηα 

άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα.  

 

3.4. Οη ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

Κάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηνρεχεη είηε ξεηά είηε ππφξξεηα ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο εγγξάκκαηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Ζ ηαπηφηεηα-ζηφρνο κπνξεί 

λα πεξηγξάθεηαη κέζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή λα εμάγεηαη κέζα απφ ηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη. Δπηπιένλ, έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ κπνξεί 

λα αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη ήδε ν καζεηήο 

θαηά ηελ έιεπζε ηνπ ζην ζρνιείν. ηελ πεξίπησζε ηνπ National Curriculum ηεο 

Αγγιίαο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ πεξηγξάθνληαη ξεηά 

ζε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα. πγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη ζηα θεθάιαηα «ηφρνη, 

αμίεο θαη ζθνπνί», «Γεληθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο: ελζσκάησζε φισλ ησλ 

καζεηψλ», «Πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο ζθέςεο». 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πεξηγξαθεί αξρηθά ε ζρέζε ηεο ηαπηφηεηαο πνπ ήδε θέξνπλ 

νη καζεηέο κε ην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, ζα πεξηγξαθεί ε 

ηαπηφηεηα ζηελ νπνία ζηνρεχεη ξεηά ην National Curriculum.  

 

Ο πόλορ ηηρ πποηγούμενηρ ηαςηόηηηαρ ηυν μαθηηών και η ηαςηόηηηα-ζηόσορ 

ρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη καζεηέο, ζηηο «γεληθέο απαηηήζεηο 

δηδαζθαιίαο» πνπ αθνξνχλ φια ηα καζήκαηα, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα πσο πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη λα δηαηεξείηαη. 

πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην «Δλζσκάησζε» (inclusion) αλαθέξεηαη: 

«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 
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δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, ελδηαθέξνληα θαη δπλάκεηο ηα νπνία κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ
52

»  

«Να ιακβάλνληαη ππόςε νη ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο 

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

ρξήζε εμνπιηζκνύ»  

Οη εθπαηδεπηηθνί, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εκπεηξίεο πνπ 

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

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

ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Ζ αλαγλψξηζε απηήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηα πιαίζηα κηαο πνιππνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη θέξλεη ν θάζε καζεηήο έηζη 

ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ, λα κελ 

πξνζβάιινπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο κάζεζεο. ηφρνο είλαη θάζε καζεηήο λα βηψζεη ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην ππφβαζξν ην νπνίν θαηέρεη 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
53

»  

Ζ έκθαζε ζηελ ίδηα ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο απνδίδεη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ έλαλ αλνηρηφ ραξαθηήξα, θαζψο δελ απαηηείηαη ε κεηάδνζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο χιεο γηα θάζε δηδαθηηθφ έηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

δηδάμνπλ ηηο γλψζεηο απφ πξνεγνχκελα ή επφκελα έηε, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

                                                      
52

 Responding to pupils’ diverse learning needs (…)  Σeachers need to be aware that pupils bring to 

school different experiences, interests and strengths which will influence the way in which they learn. 
53

 Setting suitable learning challenges: 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 stages so that individual pupils can 

make progress and show what they can achieve. 
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ησλ καζεηψλ ηνπο, έηζη ψζηε φινη λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ βήκαηα πξνφδνπ 

απέλαληη ζηε κάζεζε. 

ρεηηθά, ηψξα, κε ην είδνο ηνπ πνιίηε ζηνλ νπνίν ζηνρεχνπλ, γίλνληαη ξεηέο 

αλαθνξέο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ National Curriculum. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξαθάησ απφζπαζκα:  

«επηηπρείο καζεηέο (learners) πνπ απνιακβάλνπλ ηε κάζεζε, εκθαλίδνπλ 

πξόνδν θαη πεηπραίλνπλ, άηνκα κε απηνπεπνίζεζε πνπ είλαη ηθαλά λα δνπλ κε 

αζθάιεηα, πγεία θαη νινθιεξσκέλε δσή, ππεύζπλνη πνιίηεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ζεηηθά ζηελ θνηλσλία.
54

» 

Οη ζηφρνη απηνί, φπσο θαίλεηαη, αθνξνχλ ηελ καζεζηαθή ηνπο αλάπηπμε 

(successful learners), ηελ αηνκηθή ηνπο αλάπηπμε (confident individuals) θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο δσή (responsible citizens). Δηδηθφηεξα, γηα ηελ καζεζηαθή αλάπηπμε, 

ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο κάζεζεο (learn how to 

learn) θαη γη’ απηφ αλαθέξνληαη σο «επηηπρεκέλνη καζεηέο». Πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα απηέο ηηο δεμηφηεηεο δίλνληαη ζην θεθάιαην «Πξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο ζθέςεο» ηνπ National Curriculum. 

Δθεί αλαθέξεηαη πσο νη καζεηέο, εθηφο απφ ηελ εθαξκνζκέλε γλψζε πνπ ζα έρνπλ 

απνθηήζεη απφ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη άιιεο 

δεμηφηεηεο νη νπνίεο «ζα επηηξέςνπλ ηνπο λένπο λα εληαρζνύλ ζηελ εξγαζηαθή θαη 

ελήιηθε δσή σο ηθαλά θαη κε απηνπεπνίζεζε άηνκα». Οη δεμηφηεηεο απηέο ρσξίδνληαη 

ζε έμη νκάδεο: αλεμάξηεηνη εξεπλεηέο (independent enquirers), δεκηνπξγηθνί ζηνραζηέο 

(creative thinkers), αλαζηνραζηηθνί καζεηέο (reflective learners), νκαδηθνί εξγάηεο 

(team workers), αηνκηθνί δηαρεηξηζηέο (self managers), απνηειεζκαηηθνί ζπκκέηνρνη 

(effective participators). Καη πάιη, απηνί νη ζηφρνη αθνξνχλ ηε καζεζηαθή αλάπηπμε 

(αλεμάξηεηνη εξεπλεηέο, αλαζηνραζηηθνί καζεηέο), ηελ αηνκηθή αλάπηπμε 

(δεκηνπξγηθνί ζηνραζηέο, αηνκηθνί δηαρεηξηζηέο) θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

(νκαδηθνί εξγάηεο, απνηειεζκαηηθνί ζπκκέηνρνη). εκαληηθφ ζηνηρείν ζηηο δεμηφηεηεο 

                                                      
54

 successful learners who enjoy learning, make progress and achieve confident individuals who are 

able to live safe, healthy and fulfilling lives, responsible citizens who make a positive contribution to 

society. 
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απηέο είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ καζεηή θαη ζηελ 

απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο κάζεζεο. Αλαθέξεηαη, γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο 

εξεπλεηέο: 

«νη λένη επεμεξγάδνληαη θαη αμηνινγνύλ πιεξνθνξίεο ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπο, 

πξνζρεδηάδνληαο ηη ζα θάλνπλ θαη πώο ζα ην θάλνπλ. Παίξλνπλ ελεκεξσκέλεο 

(informed) θαη θαιά αηηηνινγεκέλεο απνθάζεηο, αλαγλσξίδνληαο πσο νη άιινη 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο
55

.» 

Οη λένη, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ, κηα δεμηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, παξφηη εδψ δελ 

γίλεηαη θάπνηα ξεηή ζχλδεζε. Οη λένη, θαζψο είλαη πιένλ αλεμάξηεηνη θαη έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο (reflexivity) κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εμσζρνιηθήο θνηλσλίαο.  

Δπηπιένλ, νη λένη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν. Αλαθέξεηαη, γηα ηνπο απνηειεζκαηηθνύο ζπκκέηνρνπο: 

«Οη λένη αζρνινύληαη ελεξγά κε δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο 

γύξσ ηνπο. Παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην ζρνιείν, θνιιέγην, εξγαζηαθό ηνπο 

ρώξν ή ζηελ επξύηεξε θνηλόηεηα, αλαιακβάλνληαο ππεύζπλε δξάζε γηα λα 

θέξνπλ βειηηώζεηο θαη ζηνπο ίδηνπο θαη ζηνπο άιινπο
56

.» 

Απηή ε ελεξγφο θνηλσληθνπνίεζε πνπ πξνβάιιεηαη εδψ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε 

ην κάζεκα ηεο «Αγσγήο ηνπ Πνιίηε» (citizenship). Δθεί πξνβάιιεηαη ε ζρέζε πνπ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ νη καζεηέο κε ηελ θνηλφηεηα θαη απνθηνχλ αξρέο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ 

απνηειεζκαηηθνχο πνιίηεο. Απφ ηελ άιιε, ην γισζζηθφ κάζεκα δελ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ζηνηρεία πνπ λα αθνξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, θαζψο δελ 

γίλνληαη ξεηέο αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν.  

                                                      
55

 Young people process and evaluate information intheir investigations, planning what to do and how 

to go about it. They take informed and well-reasoned decisions, recognising that others have different 

beliefs and attitudes. 
56

 Young people actively engage with issues that affect them and those around them. They play a full 

part in the life of their school, college, workplace or wider community by taking responsible action to 

bring improvements for others as well as themselves. 
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πκπεξαζκαηηθά, ζηα πιαίζηα ηνπ National Curriculum παξνπζηάδεηαη σο 

ζηφρνο έλαο λένο ν νπνίνο ζα έρεη πνιιαπιέο ηθαλφηεηεο. Θα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απηνλνκία ζηε κάζεζε, ζα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλά θαη ζα κπνξεί λα έρεη ηνλ έιεγρν 

ηνπ εαπηνχ ηνπ ψζηε λα παξαθνινπζεί κφλνο ηνπ ηελ πξφνδφ ηνπ. ε απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο, δελ γίλεηαη θάπνηα ξεηή θαη άκεζε αλαθνξά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ κφλε 

ζχλδεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ «πψο λα καζαίλεηο», κηα 

ηθαλφηεηα πνπ πξναπαηηείηαη ζηα πιαίζηα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο πεγψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

 

3.5. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξαηεζνχλ δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο φπσο κπνξνχλ λα 

αλαζπληεζνχλ κέζα απφ ην Π.. θαη απφ άιια θείκελα. Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

νπζηαζηηθά αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηνπο ξφινπο πνπ ιακβάλνπλ νη θνηλσληθνί πξσηαγσληζηέο (δάζθαινη - καζεηέο) 

θαζψο θαη κε ηελ εγγξάκκαηε ππνθεηκεληθφηεηα ηελ νπνία αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο. 

Οη πξαθηηθέο πνπ ζα παξαηεζνχλ ζα εζηηάζνπλ, θπξίσο, ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φπσο 

απηή γίλεηαη κέζα ζην γισζζηθφ κάζεκα.  

Οη καζεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ, εκπιέθνληαη ζε 

δηάθνξεο πξάμεηο. Οη πξάμεηο απηέο, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο δηάθνξνπο 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο πνπ δηαπεξλνχλ ην γισζζηθφ κάζεκα θαζψο θαη ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε πνπ ηνπο δηαθαηέρνπλ. Σν είδνο ησλ πξάμεσλ ζρεηίδεηαη κε 

ην ξφιν πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο κέζα ζην κάζεκα θαη αθνξά ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ εγγξάκκαηε ππνθεηκεληθφηεηα ηελ νπνία ηειηθά ζα δηακνξθψζνπλ.  

 

Ομαδοζςνεπγαηική μέθοδορ διδαζκαλίαρ και ενεπγηηικόρ μαθηηήρ 

Μέζα απφ δηάθνξα απνζπάζκαηα ηνπ γισζζηθνχ Π.. θαίλεηαη πσο νη πξάμεηο ησλ 

καζεηψλ θηλνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο. Ο 

καζεηήο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ηδηαίηεξα ελεξγνχ θνηλσληθνχ πξσηαγσληζηή 

θαζψο ζπκκεηέρεη ζηηο νκάδεο, αλαιακβάλεη ξφινπο, ζπλνκηιεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ, παξνπζηάδεη θ. ά. Μάιηζηα, ππάξρεη θαη ζρεηηθφ λήκα ζηνπο ηφρνπο Μάζεζεο 
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πνπ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά κέζα ζηηο νκάδεο («Οκαδηθή Σπδήηεζε θαη Γηεπίδξαζε»). 

Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα θαη απφ ην Π.:  

(νη καζεηέο πξέπεη) «λα θάλνπλ δηαθνξεηηθνύ είδνπο ζρεηηθέο ζπλεηζθνξέο ζε 

νκάδεο, απαληώληαο όπσο πξέπεη ζηνπο άιινπο, δίλνληαο ηδέεο θαη θάλνληαο 

εξσηήζεηο
57

» (ζει. 64, Key stage 3) 

«λα παίξλνπλ δηαθνξεηηθνύο ξόινπο: ζε επίζεκεο θαηαζηάζεηο απηό κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ην ξόιν πξνεδξεύνληνο, παξνπζηαζηή ή απηνύ πνπ θάλεη πεξίιεςε 

ηεο δηαβνύιεπζεο ή ηεο ζπδήηεζεο. Σε κε επίζεκεο θαηαζηάζεηο, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηε δηακεζνιάβεζε, ηε δηαηηεζία θαη ηε δηαβνύιεπζε ώζηε λα 

θαηαιήμνπλ ζε έλα θνηλό ζεκείν ή λα ιπζεί ε ζύγθξνπζε
58

». (ζει. 86, key stage 

4) 

Οη καζεηέο ινηπφλ, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά κέζα ζην πιαίζην ησλ νκάδσλ, 

αλαιακβάλνπλ δηάθνξνπο ξφινπο θαη θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλεηζθνξέο πνπ 

απαηηεί ε νκάδα ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο αλαθέξεηαη θαη ζην 

National Curriculum ζην θεθάιαην «πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο κάζεζεο θαη 

δεμηφηεηεο ζθέςεο», γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο νκάδαο σο θεληξηθνχ ζε 

φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα.  

 

 

Δπέκηαζη ηος ζσολικού σώπος και σπόνος 

Ο ελεξγεηηθφο ξφινο ησλ καζεηψλ ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξα 

επηθνηλσληαθά πιαίζηα, πέξα απφ ηηο νκάδεο. πσο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 

«Δπθαηξίεο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ», κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε: 

                                                      
57

 make different kinds of relevant contributions in groups, responding appropriately to others, 

proposing ideas and asking questions 
58

 Take different roles: In formal situations this could include chairing, introducing or summarising a 

debate or discussion. In informal situations it could include mediating, arbitrating and negotiating to 

reach consensus  or resolve conflict. 
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«δεκόζηεο δηαβνπιεύζεηο, ζπδεηήζεηο, δσληαλέο νκηιίεο θαη παξνπζηάζεηο, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαιόγνπο κε εηδηθνύο, κέιε ηεο θνηλόηεηαο θαη ελήιηθεο πνπ 

δελ ηνπο γλσξίδνπλ
59

». (ζει. 97, Key Stage 4) 

Οη καζεηέο ινηπφλ θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε πξαθηηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ηνπ ιφγνπ ηνπο 

κε ζθνπφ λα γίλνπλ ελεξγνί ζπκκέηνρνη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ αιιά θαη γηα 

λα απνθηήζνπλ κηα εθαξκνζκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο. Ο ρώξνο ηεο θνηλσληθήο 

πξαθηηθήο ηεο δηδαζθαιίαο δελ παξακέλεη ζηα ζηελά φξηα ηνπ ζρνιείνπ αιιά 

επεθηείλεηαη εθηφο απηνχ. Μάιηζηα, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επέθηαζε ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ κε κηα ζεηξά νδεγηψλ πνπ αλαθέξνληαη σο «Λεηηνπξγηθέο 

Γεμηφηεηεο» (Functional Skills), θείκελα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

γλψζεσλ απφ δηάθνξα αληηθείκελα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Γηα ην γισζζηθφ κάζεκα 

δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηα πηζαλά πξαγκαηηθά ζπγθείκελα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα επέθηαζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

ρψξνπ δίλνληαη θαη ζην Π..: 

«ζπγθείκελν εθηόο ηεο ηάμεο: επαθέο κε άιια ζρνιεία ή νκάδεο, νξγαλώζεηο 

θαη άηνκα από ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα, εζληθά ή παγθόζκηα. Οη επθαηξίεο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεηζθνξά ζε δεκόζηεο δηαβνπιεύζεηο γηα ηνπηθά 

ή εζληθά δεηήκαηα, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο γηα θνηλό δηαθνξεηηθό από ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ζπλεληεύμεηο
60

». (ζει. 73, Key stage 3) 

«Σπγγξαθή ζε πξαγκαηηθά ζπγθείκελα γηα έλα εύξνο αλαγλσζηηθώλ θνηλώλ: 

εξγνδόηεο, εηαηξείεο, θηιαλζξσπηθέο νξγαλώζεηο, θνιιέγηα, ληόπηνπο θαηνίθνπο, 

ηνπηθέο θαη εζληθέο εθεκεξίδεο θαη πνιηηηθνύο, πνιπεζληθέο νξγαλώζεηο θαη 

νκάδεο ελδηαθέξνληνο
61

» (ζει. 99, Key Stage 4) 

                                                      
59

 participate in debate, discussion, live talks and presentations, engaging in dialogue with experts, 

members of the community and unfamiliar adults 
60

 These include engaging with other schools or groups, organisations and individuals in the local 

community, nationally or internationally. Opportunities could include contributing to debates on local 

and national issues, drama performances for audiences  other than pupils’ peers and conducting 

interviews. 
61

 write in real contexts, for a range of audiences: This could include employers, businesses, charities, 

colleges, local residents, local and national newspapers and politicians, multinational organisations and 

interest groups. 
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ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ πξφθεηηαη γηα αλαπιαηζίσζε δηαθφξσλ 

επηθνηλσληαθψλ ζπγθεηκέλσλ αιιά γηα ιεηηνπξγία κέζα ζηα πξαγκαηηθά ζπγθείκελα. 

Ζ εθαξκνγή ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε πξαγκαηηθά ζπγθείκελα ζρεηίδεηαη θαη κε 

ηελ αληίιεςε «καζαίλσ θάλνληαο».   

Ζ ζχλδεζε κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν αθνξά ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα επηθνηλσλία ή γηα δεκνζίεπζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ 

ησλ καζεηψλ. Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα: 

«ζπλαληήζεηο θαη ζπλνκηιίεο κε ζπγγξαθείο θαη αλαγλώζηεο: απηό κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη αλαγλώζεηο από ηνπο ζπγγξαθείο, επίζθεςε ζπγγξαθέσλ, 

δηεπίδξαζε κε ηνπο ζπγγξαθείο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ην δηακνηξαζκό 

επηζθνπήζεσλ θαη πξνηάζεσλ (π.ρ. κέζσ παξνπζηάζεσλ ζηε βηβιηνζήθε, ζην 

ζρνιηθό δίθηπν (intranet) ή ζην δηαδίθηπν).
62

» (ζει. 74, Key Stage 3) 

«νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δείμνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, γηα 

παξάδεηγκα κέζσ ηεο έθδνζεο ζε ηζηνζειίδεο ή έληππα
63

». (ζει 99, Key Stage 

4)   

Ο ζρνιηθφο ρώξνο, ινηπφλ, επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ ηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη 

ζρνιηθέο ηάμεηο. Οη καζεηέο δηεπηδξνχλ κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, 

φπσο είλαη νη ζπγγξαθείο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο. 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θαη σο έλα κέζν δεκνζίεπζεο θαη επαθήο ηνπο κε 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαζψο δεκνζηεχνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην δηαδίθηπν. Αθφκα, 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, επεθηείλεηαη θαη ν ζρνιηθφο ρξόλνο θαζψο νη καζεηέο 

θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίιεο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο θαη πέξαλ ηνπ 

ζρνιηθνχ ρξφλνπ. Έλα παξάδεηγκα απφ ηε ζεηξά κειεηψλ πεξίπησζεο 

«Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ γηα ηελ βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο ζηα Αγγιηθά», 

αλαθέξεηαη αθξηβψο ζε απηή ηελ επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, ζην 

                                                      
62

 This could include author readings, visiting writers or writers in residence, interacting with writers 

via the internet and sharing peer reviews and recommendations (eg in library displays, on the school 

intranet or on the web). 
63

  Students should have opportunities to showcase their work, eg through publication on websites or in 

print 
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παξάδεηγκα κε ηίηιν «Χξεζηκνπνηώληαο ηζηνιόγηα, wikis θαη forum γηα λα πξνσζεζεί 

ε επηθνηλσλία θαη ε ζπδήηεζε», αλαθέξνληαη ην εμήο: 

«Οη εθπαηδεπηηθνί, έρνπλ αξρίζεη λα ζηήλνπλ ηζηνιόγηα θαη wiki ηα νπνία ηνπο 

επηηξέπνπλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηνπο καζεηέο έμσ από ην ζρνιείν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ηα έζηεζαλ όια ήζειαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

εκπιαθνύλ ζε ειεύζεξε ζπδήηεζε γηα γισζζηθά ζέκαηα κε ζθνπό λα ηνπο 

ελζαξξύλνπλ λα γίλνπλ πην αλαζηνραζηηθνί θαη αλεμάξηεηνη. Απηέο νη 

ηζηνζειίδεο επηηξέπνπλ ηε δηεπίδξαζε θαη είλαη δηαζέζηκεο νπνπδήπνηε ππάξρεη 

πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν.
64

» 

Έηζη, ζηήζεθε έλα ηζηνιφγην κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηε ζπδήηεζε ζε δηάθνξα 

ινγνηερληθά έξγα, έλα wiki γηα ηε δεκηνπξγία ζεκεηψζεσλ πάλσ ζε θείκελα πνπ ζα 

βνεζνχζε ζηελ επαλάιεςε ησλ καζεηψλ θαη έλα θφξνπκ ζην νπνίν νη καζεηέο 

ζπδεηνχλ θαη αμηνινγνχλ δηάθνξα ινγνηερληθά έξγα. Ζ πξνζέγγηζε απηή, θηλνχκελε 

ζε πεξηζζφηεξν επηθνηλσληαθνχο ιόγνπο, επεθηείλεη ην ζρνιηθφ ρξφλν θαη νπζηαζηηθά 

δελ ππάξρνπλ φξηα ζε απηφλ, θαζψο νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο 

δηάθνξεο «ηζηνζειίδεο» πνπ έρνπλ ζηήζεη νπνηεδήπνηε θαη απφ νπνπδήπνηε. 

Δπηπιένλ, ε αλαθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηεο αλαζηνραζηηθφηεηαο (reflexivity) θαη ζηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ (learning autonomy) απνηειεί ζηνηρείν ζχλδεζεο κε 

ηελ πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή θαη ηα νιηζηηθά ξεχκαηα.  

 

Μαθηηήρ υρ κπιηικά ζκεπηόμενο ςποκείμενο 

Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Π.. απνδίδνπλ γεληθφηεξα ζην 

καζεηή έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν. Δπηπιένλ, ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θξηηηθά 

ζθεθηφκελνπ ππνθεηκέλνπ. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

«ζπγθξίλνπλ, αληηπαξαζέηνπλ θαη ζπλζέηνπλ απηό πνπ αθνύλ ζε δηαθνξεηηθά 

ζπγθείκελα, δηαθξίλνληαο κεηαμύ ξεηήο θαη ππνλννύκελεο ζεκαζίαο θαη κεηαμύ 
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 Teachers and, in some cases, whole departments have started to set up blogs (Internet journals) and 

Wikis (computer software that allows users easily to create, edit and link web pages) that allow them to 

communicate with pupils outside school. The teachers who set them up all wanted to enable pupils to 

engage in the free discussion of English topics with the purpose of encouraging them to become more 

reflective and independent. These websites all allow interaction and are available wherever the teacher 

or pupils have Internet access. 
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ησλ θύξησλ ηδεώλ, ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη ηεο δηαζαθήληζεο θαη θάλνπλ θξίζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ νκηιεηή
65

» (10
ν
 έηνο, λήκα 1.2: Καηαλνψληαο θαη 

απαληψληαο ζε απηά πνπ ιέλε νη νκηιεηέο ζε επίζεκα θαη κε επίζεκα 

πιαίζηα) 

Οη πξάμεηο ηεο ζχγθξηζεο, αληηπαξάζεζεο, ζχλζεζεο θαη θξίζεο παξαπέκπνπλ 

άκεζα ζε πξαθηηθέο ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο. Δπηπιένλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ θξηηηθά 

ζθεθηφκελνπ καζεηή παξνπζηάδεηαη θαη ξεηά κέζα ζην Π.. Αλαθέξεηαη:  

«νη θξηηηθέο ηθαλόηεηεο επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή λα ακθηζβεηεί ηδέεο, εξκελείεο 

θαη πεπνηζήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηε ινγηθή, ηηο απνδείμεηο ή επηρεηξήκαηα θαη 

είλαη απαξαίηεηεο αλ πξόθεηηαη νη καζεηέο λα δνκήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο αλεμάξηεηα
66

». (ζει. 63, Key stage 3) 

ηΖ θξηηηθή ηθαλφηεηα απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν ψζηε νη καζεηέο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο εμσζρνιηθέο απαηηήζεηο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. Ζ ηθαλφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ National 

Curriculum ζην θεθάιαην «πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο κάζεζεο θαη 

δεμηφηεηεο ζθέςεο» θαζψο αλαθέξεηαη ζε αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο θαη 

αλαζηνραζηηθνύο καζεηέο. Αλαδεηθλχεηαη, ινηπφλ, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο θξηηηθήο 

δεμηφηεηαο θαζψο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη ζπλνιηθφηεξα ζην ζρνιείν θαη ζε φια 

ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη φρη κφλν ζην γισζζηθφ κάζεκα.  

 

Δγγπάμμαηο ςποκείμενο και δεξιόηηηερ νέος γπαμμαηιζμού 

Δπηπιένλ, άιιεο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη νη καζεηέο ζρεηίδνληαη κε δεμηφηεηεο 

λένπ γξακκαηηζκνχ θαη βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε ιεηηνπξγηθή 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα. Μηα απφ απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο αθνξά ηελ αλαδήηεζε ζε πεγέο κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε πιεξνθνξηψλ. 

Αλαθέξεηαη ζρεηηθά ζην Π..:  
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 compare, contrast and synthesise what they hear in different contexts, distinguishing between 

implied and explicit meanings and  between key ideas, detail and illustration, and make judgements 

about speakers' intentions 
66

 Developing critical skills allows pupils to challenge ideas, interpretations and assumptions on the 

grounds of logic, evidence or argument, and is essential if pupils are to form and express their own 

views independently. 
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«λα επηιέγνπλ από έλα εύξνο ζηξαηεγηθώλ ηνλ πην θαηάιιειν ηξόπν γηα ηνλ 

εληνπηζκό, εμαγσγή θαη ζύγθξηζε πιεξνθνξηώλ θαη ηδεώλ από κηα πνηθηιία 

θεηκέλσλ
67

».  (9
ν
 έηνο, λήκα 5.1: Αλαπηχζζνληαο θαη πξνζαξκφδνληαο ελεξγέο 

δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο) 

«λα θάλνπλ πεξίιεςε θαη λα ζπλζέηνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από έλα εύξνο 

πεγώλ, επηιέγνληαο ηελ πην θαηάιιειε κνξθή ζεκεηώζεσλ γηα ηνλ ζθνπό
68

». 

(10
ν
 έηνο, λήκα 5.1: Αλαπηχζζνληαο θαη πξνζαξκφδνληαο ελεξγέο δεμηφηεηεο 

θαη ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο) 

Ο καζεηήο αζρνιείηαη κε ηνλ εληνπηζκφ πιεξνθνξηψλ θαη θαιείηαη λα ηηο 

επεμεξγαζηεί, λα ηηο ζπγθξίλεη, λα ηηο ζπλζέζεη, λα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο. Απηέο νη 

πξάμεηο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηδηαίηεξα ελεξγεηηθφ ξφιν πνπ ιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο. Ζ γλψζε δελ παξέρεηαη έηνηκε ζηνλ καζεηή αιιά ν ίδηνο, σο 

εξεπλεηήο, αλαθαιχπηεη ηε γλψζε. Οη λέεο ηερλνινγίεο, σο πεγή πιεξνθνξηψλ, 

εκθαλίδνληαη ζε έλα παξάδεηγκα απφ ην «ICT across the curriculum:ICT in English». 

 «Οη καζεηέο ηνπ 8
νπ

 έηνπο βξήθαλ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. Σπγθέληξσζαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ ηζηνζειίδσλ, 

αλαγλσξίδνληαο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζε 

έλα κηθξό άξζξν ζρεηηθά κε ην ζέκα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλό. Οη καζεηέο 

απνζήθεπζαλ θαη επηκειήζεθαλ κέξε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζα ζπκπεξηιάκβαλαλ 

ζην άξζξν, έρνληαο πάληα ππόςε ην θνηλό θαη ην ζθνπό. Σηε ζπλέρεηα 

παξνπζίαζαλ ην άξζξν ζηελ ππόινηπε ηάμε, δηθαηνινγώληαο ηε ρξήζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη ηελ επηινγή ηνπ πιηθνύ
69

» 

Αληηθείκελν ηεο παξαπάλσ δηδαζθαιίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο άξζξνπ ζρεηηθά 

κε θάπνην ζέκα. Θα ιέγακε φηη ε δηδαζθαιία απηή αληιεί απφ ην ιόγν ηεο γξαθήο σο 
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 select from a range of strategies the most appropriate ways to locate, retrieve and compare 

information and ideas from a variety of texts 
68

 summarise and synthesise relevant information from a range of sources, selecting the most useful 

note form for the purpose 
69

 Year 8 pupils found several websites about a given topic. They recapped key features of such 

websites, identifying key information that would feature in a short article on the subject for a specific 

audience. The pupils saved and edited parts of the website to be included in the article, taking into 

account the audience and purpose. They then presented their article to the rest of the class, justifying 

their use of the websites and selection of material. 
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δηαδηθαζίαο θαζψο ε ζπγγξαθή πξναπαηηεί ηελ έξεπλα ζηηο πεγέο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηε ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ. Μειεηψληαο ηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη 

καζεηέο, βιέπνπκε πψο νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ δηαδηθαζίεο δξάζεο (βξίζθνπλ, 

ζπγθεληξψλνπλ, παξνπζηάδνπλ) κε ππνθείκελν ηνπο καζεηέο. Δίλαη, ινηπφλ, θαλεξφ 

πσο νη καζεηέο είλαη νη θχξηνη θαη κνλαδηθνί πξσηαγσληζηέο ησλ πξάμεσλ, κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα κελ εκθαλίδνληαη σο ππνθείκελα ζην παξάδεηγκα. ρεηηθά, ηψξα, 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαίλεηαη πσο απνηεινχλ έλαλ βαζηθφ πόξν ηεο δηδαζθαιίαο 

πνπ παξαηέζεθε θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο κηα πεγή πιεξνθνξηψλ. κσο, απηφο ν πόξνο 

απαηηεί ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο πξάμεηο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί φπσο είλαη ε 

απνζήθεπζε ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ε επηκέιεηά ηνπο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο πεγή πιεξνθνξηψλ. 

Μάιηζηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα αηηηνινγήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επέιεμαλ 

ην πιηθφ απφ ηηο ηζηνζειίδεο, έηζη ψζηε λα απνδείμνπλ πσο έρνπλ επίγλσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ πεγψλ.  

 

 

Μια διδακηική ππαγμάηυζη 

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη κηα νιφθιεξε δηδαζθαιία φπσο απηή παξαηίζεηαη ζηε ζεηξά 

κειεηψλ πεξίπησζεο «Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθαιία δχζθνισλ 

ελλνηψλ», ψζηε λα γίλεη θαιχηεξα εκθαλήο ν ηξφπνο πξαγκάησζεο κηαο δηδαζθαιίαο, 

ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη 

γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη θαηά ηελ πξαγκάησζε.  

 

 

Φηιάσνονηαρ μια παποςζίαζη θυηογπαθιών: Γπάθονηαρ για πληποθόπηζη, πεπιγπαθή 

και πειθώ.  

 

Σο ζήηημα: 

Μηα δαζθάια ζε έλα πνιπζέζην ζρνιείν είπε: «Δίρα εληνπίζεη από πξνεγνύκελε δνπιεηά πσο 

όινη νη καζεηέο κνπ (αλεμαξηήησο επηδόζεσλ) ηνπ 7
νπ

 έηνπο έπξεπε λα βειηηώζνπλ ηνλ ηξόπν 

παξαγσγήο ησλ θεηκέλσλ, ώζηε απηά λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 
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ζθνπνύ θαη αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ. Μεηά ηελ αλάγλσζε, αλάιπζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηελ νπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα ζε έληππα θείκελα, ήζεια νη καζεηέο κνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε 

γλώζε ηνπο γηα ηελ νπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα, ώζηε λα αλαπηύμνπλ ηε δηθή ηνπο θσλή ζην 

γξάςηκν.» 

Απνθάζηζε λα αζρνιεζεί κε ην δήηεκα απηφ θάλνληαο κηα ζεηξά καζεκάησλ θαηά ηα 

νπνία νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ κηα παξνπζίαζε θσηνγξαθηψλ ζρεδηαζκέλε ψζηε λα πείζεη 

ηνπο γνλείο λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν
70

, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ γηα λα 

δηδάμεη ηα εμήο: 

- Απνηειεζκαηηθή θαη αθξηβήο επηινγή ιέμεσλ/ιεμηινγίνπ. 

- Καηάιιειν χθνο θαη ηφλνο γηα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. 

- Γφκεζε θαη νξγάλσζε θεηκέλνπ κε έλα πξαγκαηηθφ θνηλφ ζην κπαιφ. 

- Δπηινγή θαηάιιεινπ ιεπηνκεξνχο πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηελ απνζηνιή θαη ην θνηλφ.  

 

Γιαηί να σπηζιμοποιηθούν οι ΣΠΔ; 

Μηα ελαιιαθηηθή ζπκβαηηθή κνξθή απηήο ηεο ελφηεηαο ζα ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

παξαγσγή ελφο έληππνπ θπιιαδίνπ. Μηα πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πξνζέθεξε 

πνιιά νθέιε.  

Πξψηνλ, επέηξεςε ηελ εχθνιε δηαρείξηζε θαη ηα πνιιαπιά πξνζρέδηα κηαο ζεηξάο 

εηθφλσλ, ήρσλ θαη θεηκέλνπ πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ πξντφληνο 

κε πξαγκαηηθφ θνηλφ θαη ζθνπφ. Γεχηεξνλ, νη καζεηέο βνεζήζεθαλ ζην λα παξάγνπλ 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν θαη δνκή κε ηελ πξφζβαζε πνπ είραλ ζε δηάθνξεο ςεθηαθέο 

εηθφλεο. Σξίηνλ, νη καζεηέο θηλεηνπνηήζεθαλ απφ ηελ ηδέα λα θηηάμνπλ κηα «ηαηλία» ζε κηα 

αλαγλσξίζηκε κνξθή θαη κε ζεακαηηθά επίπεδα πνηφηεηαο. 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ έρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ γισζζηθνχ θεηκέλνπ (πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ), θαζψο απμάλεη επηπιένλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή επηινγή ησλ ιέμεσλ.  

Μεηά απφ ζπδήηεζε κε ηνλ ζχκβνπιν γξακκαηηζκνχ
71

, ε δαζθάια απνθάζηζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

- Σελ πξνκήζεηα κηαο ζεηξάο ςεθηαθψλ εηθφλσλ ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε νη καζεηέο λα 

ηηο βάινπλ ζε κηα ζεηξά. 

- Σε δεκηνπξγία κηαο πξνσζεηηθήο αθνινπζίαο [θσηνγξαθηψλ] πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί 

ηε κεηάβαζε (transition), ηελ θίλεζε (motion) θαη ην πξνθνξηθφ ή γξακκέλν ζηελ 

νζφλε θείκελν. 

- Σε ρξήζε κηθξνθψλσλ θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

πξνζζέζνπλ ην ζρνιηαζκφ ηνπο ζηελ «ηαηλία». 

- Σνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ψζηε να δείξει (model) ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη 

γηα λα δείμεη ηελ ηειηθή «ηαηλία» θαη λα ηελ αμηνινγήζνπλ νη ζπκκαζεηέο.  

 

Ππώηο Μάθημα 

Πξηλ απφ απηφ ην κάζεκα, ζα πξέπεη λα επηιέμεηο έλα απιφ θείκελν (π.ρ. έλα ξεπνξηάδ γηα ηηο 

εηδήζεηο) θαη λα βξεηο δχν θσηνγξαθίεο – κηα πνπ ζα ηαηξηάδεη κε ην θείκελν θαη κηα φρη. Θα 

πξέπεη επίζεο λα βγάιεηο δηάθνξεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο ηνπ ζρνιείνπ ζνπ.  

Δκκίνηζη (starter) 
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 ην αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δίλεηαη ε επρέξεηα ζηνπο γνλείο λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηεο 

παξαθνινχζεζεο ζρνιείνπ θαη ηεο θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο 
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 ην αγγιηθά ζρνιεία ππάξρνπλ δηάθνξνη ζχκβνπινη γηα θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν νη νπνίνη 

βνεζνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ψζηε λα ππάξρεη κηα θνηλή πνξεία κεηαμχ φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 
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 -Κάλε κηα γξήγνξε δξαζηεξηφηεηα (activity) ζθνπνχ-θνηλνχ θαηά ηελ νπνία ζα δείμεηο ζηνπο 

καζεηέο κηθξά απνζπάζκαηα απφ δηάθνξα θείκελα θαη ζα ηνπο δεηήζεηο λα αλαγλσξίζνπλ ην 

θνηλφ θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ θαζελφο.  

-Εήηα απφ ηνπο καζεηέο λα ηξνθνδνηήζνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο 

αλαθέξνληαο ιεπηνκέξεηεο ησλ θεηκέλσλ.  

- Απέδεημε φηη ην θνηλφ θαη ν ζθνπφο είλαη θεληξηθά ζην πξνζρέδην ηνπ ζπγγξαθέα.  

Διζαγυγή:  

Γείμε ζηελ ηάμε κεξηθέο θσηνγξαθίεο: κηα πνπ ζα ππνζηεξίδεη ζσζηά θάπνην απφ ηα κηθξά 

θείκελα θαη κηα πνπ δελ ζα ην ππνζηεξίδεη. Εήηεζέ ηνπο λα δηαιέμνπλ ηελ θαηάιιειε 

θσηνγξαθία θαη λα εμεγήζνπλ γηαηί ε θσηνγξαθία πνπ απέξξηςαλ ζα ήηαλ αθαηάιιειε. 

Δμήγεζε ηε θχζε ηεο νπηηθήο ηνπ ζπγγξαθέα (authorial viewpoint) αλαθέξνληαο ζηνηρεία 

ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο θσηνγξαθίαο.  

Ανάπηςξη: 

Γείμε ζηνπο καζεηέο κηα απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη δήηεζέ ηνπο λα ζθεθηνχλ ηελ 

νπηηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα εθθξάδεηαη αλ πξνζζέηνληαλ ιέμεηο ζηελ εηθφλα. Εήηεζε απφ 

ηνπο κηζνχο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ έλα κηθξφ «voice-over»
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 πνπ ζα κπνξεί λα πξνζηεζεί 

ζηελ εηθφλα ψζηε λα θάλεη ην ζρνιείν λα θαίλεηαη ειθπζηηθφ ζηνπο γνλείο, θαη απφ ηνπο 

άιινπο κηζνχο, έλα «voice-over» πνπ ζα δηαβαζηεί (delivered) απφ έλαλ εηδεζενγξάθν ν 

νπνίνο ζα θάλεη ξεπνξηάδ γηα κηα θσηηά πνπ μέζπαζε ζην ζρνιείν θαη θαηέζηξεςε εξγαζίεο 

ηνπ 11
νπ

 έηνπο.  

Ολομέλεια: 

Σα παηδηά δηαβάδνπλ ηα voice-over θαη εμεγνχλ ηηο γισζζηθέο ηνπο επηινγέο. Εήηεζέ ηνπο λα 

πξνηείλνπλ πψο ε εηθφλα ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ψζηε λα αληαλαθιά ηηο ιέμεηο πην 

απνηειεζκαηηθά (π.ρ. έλα πιάλν θακέλσλ θαθέισλ). Γηαβεβαηψζνπ φηη νη καζεηέο 

θαηάιαβαλ φηη νη ιέμεηο θαη νη εηθφλεο αιιεινδηαπιέθνληαη. 

 

Γεύηεπο μάθημα 

Δκκίνηζη: 

Γείμε ζηνπο καζεηέο έλα κηθξφ θιηπάθη απφ ηηο εηδήζεηο ηεο ηειεφξαζεο πνπ λα δείρλεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ ιέμεσλ θαη εηθφλσλ. Εήηεζε απφ ηα παηδηά λα εμεγήζνπλ ηε ζρέζε απηή κε 

θάπνηνλ ζπκκαζεηή. Θα πξέπεη λα δείμεηο ην θιηπάθη πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά. Ίζσο λα 

ρξεηαζηείο λα δψζεηο ζηνπο καζεηέο θάπνηεο πξνηαζηθέο ξίδεο (stems), π.ρ. «ν θακεξακάλ 

έρεη επηιέμεη ηελ εηθφλα ηεο…. γηα λα δείμεη φηη…» 

Διζαγυγή/ανάπηςξη: 

Γηάιεμε κηα απφ ηηο εηθφλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη εμήγεζε ζηελ ηάμε φηη απνζηνιή ηνπο είλαη λα 

δνπιέςνπλ ζε δεπγάξηα ρξεζηκνπνηψληαο θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη έλα θαηάιιειν 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηψλ γηα λα παξάγνπλ κηα πξνσζεηηθή «ηαηλία» ηνπ 

ζρνιείνπ κε ζηφρεπζε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ 6
νπ

 έηνπο. Σψξα, ρξεζηκνπνίεζε ηελ 

εηθφλα γηα λα ππνδείμεηο (model) ην γξάςηκν ηνπ ζρνιηαζκνχ (commentary), έρνληαο ππ’ 

φςε ηηο έγλνηεο ησλ γνληψλ θαη έρνληαο επηιέμεη ηηο ιέμεηο ψζηε λα ηνπο θαζεζπράζεηο θαη λα 

ηνπο πείζεηο. Φηηάμε κηα ιίζηα απφ ηηο έλλνηεο/επηζπκίεο ησλ γνληψλ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ε «ηαηλία».  

Ζ δξαζηεξηφηεηα είρε ζπάζεη ζηα εμήο ζηάδηα: 

1. Δπηινγή εηθφλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ «ηαηλία» απφ κηα ηξάπεδα. 

2. Σνπνζέηεζε ησλ εηθφλσλ ζε κηα ινγηθή ζεηξά κέζα ζην ινγηζκηθφ. 

                                                      
72

 Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνθνξηθή γιψζζα πνπ πξαγκαηψλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηθφλεο ζε θάπνην 

βίληεν 
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3. πδήηεζε θαη πξνζρέδην ηνπ ζρνιηαζκνχ πνπ ζα ζπλφδεπε ην θάζε slide.  

Θα πξέπεη λα ζθεθηείο λα δψζεηο ζε θάπνηνπο ή φινπο ηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα βγάινπλ 

ηηο δηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο. Απηφ ζα εμαξηεζεί απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θσηνγξαθηθψλ 

κεραλψλ.  

Ολομέλεια 

Σα δεπγάξηα δηαβάδνπλ ηα πξνζρέδηα ηνπ (3) θαη ε ππφινηπε ηάμε ηνπο αμηνινγεί (peer 

assess), ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιίζηα ησλ εγλνηψλ/επηζπκηψλ ησλ γνλέσλ σο θξηηήξηα επηηπρίαο. 

Οη καζεηέο ζα αιιεινηξνθνδνηεζνχλ γχξσ απφ ηελ επηηπρία ηνπ θεηκέλνπ θαη ζα ηεζνχλ 

ζηφρνη γηα βειηίσζε.  

 

Μάθημα Σπίηο 

Δκκίνηζη:  
Γείμε ζηελ νζφλε κηα αθνινπζία θσηνγξαθηψλ απφ ην πξνεγνχκελν κάζεκα θαη δήηεζε απφ 

ηνλ ζπγγξαθέα θαη έλαλ αμηνινγεηή ζπκκαζεηή λα ην ζπδεηήζνπλ κπξνζηά ζηελ ηάμε.  

Διζαγυγή 

Οη καζεηέο μαλαζρεδηάδνπλ (re-draft) ην ζρνιηαζκφ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεηξά 

εηθφλσλ, θαζψο παξακέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη ζηε γιψζζα, ηε δνκή, ηε ιεπηνκέξεηα, θαη ηνλ 

ηφλν πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ην θνηλφ θαη ην ζθνπφ ηνπο.  

Ανάπηςξη 

Υξεζηκνπνηψληαο κηθξφθσλα, νη καζεηέο ερνγξαθνχλ ηνλ ηειηθφ ηνπο ζρνιηαζκφ ζηε ζεηξά 

θσηνγξαθηψλ ηνπο. Εήηεζε απφ κηα κηθξή νκάδα καζεηψλ λα θάλνπλ κηα δεχηεξε έθδνζε 

ηεο ηαηλίαο ηνπο αθαηξψληαο ηνλ πξνθνξηθφ ζρνιηαζκφ θαη πξνζζέηνληαο γξαπηφ θείκελν θαη 

κνπζηθή. Απηή ε επηπιένλ δξαζηεξηφηεηα (task) κεηαηξνπήο ηνπ ερεηηθνχ ζρνιηαζκνχ ζε 

θείκελν νζφλεο (on-screen), ζα θέξεη κηα επηπιένλ πξφθιεζε ελζαξξχλνληαο ηνπο λα 

εξεπλήζνπλ (explore) ηηο δηαθνξέο κεηαμχ πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιψζζαο θαη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε νπηηθή θαη ε θσλή (voice) αιιάδνπλ κε ηελ αιιαγή ηνπ κέζνπ.  

Ολομέλεια 

«Παίμε» ηηο ηειηθέο παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε θαη ππφβαιε ηηο ζε αμηνιφγεζε απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο (peer assess), ζπδεηψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γιψζζαο, ηεο δνκήο, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηφλνπ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ, ην θνηλφ θαη ηελ νπηηθή.  

 

Αξιολόγηζη και πεπαιηέπυ ανάπηςξη  

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε επηβεβαίσζαλ φηη βξήθαλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνζρεδηαζκνχ (drafting), ηεο γξαθήο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο (communicating) ηεο θσλήο 

θαη ηεο νπηηθήο ηνπο επθνιφηεξε κε ηα νπηηθά εξεζίζκαηα (stimuli) λα ηνπο θαζνδεγνχλ. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο βξήθαλ πσο ην λα έρεηο έλα πξαγκαηηθφ θνηλφ θαη έλα πνιπηξνπηθφ 

απνηέιεζκα είλαη ελζαξξπληηθφ θαη ηνπο έθαλε λα εκπιαθνχλ.  

 Ζ δαζθάια βξήθε πσο νη καζεηέο ζηνπο νπνίνπο δεηήζεθε λα κεηαθέξνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην γξαπηφ ζε πξνθνξηθφ θείκελν, δηαηεξψληαο ην θνηλφ, ην ζθνπφ θαη ηελ 

νπηηθή, είραλ κεγάιε πξφνδν.  (…) 

 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε απηήο ηεο δηδαζθαιίαο απφ ην πεξηερφκελφ ηεο, κπνξνχλ 

εχθνια λα αλαγλσξηζηνχλ νη ιόγνη πνπ πξαγκαηψλνληαη. Απφ ηε κηα, ν ζθνπφο ησλ 

καζεκάησλ ήηαλ ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη ν 

ζθνπφο ηνπ θεηκέλνπ ζηηο γισζζηθέο επηινγέο. πγθεθξηκέλα εδψ, ν ζθνπφο ηνπ 
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θεηκέλνπ είλαη ε πεηζψ θαη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ είλαη νη γνλείο. Καζψο ινηπφλ νη 

νλνκαηηθέο θξάζεηο «αλαγλσζηηθφ θνηλφ» θαη «ζθνπφο ηνπ θεηκέλνπ» αλήθνπλ ζηελ 

θνηλσληθή γιψζζα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ιόγνπ, αλαδεηθλχεηαη απηή ε επηξξνή κε ηε 

γιψζζα λα ηνπνζεηείηαη ζην ζπγθείκελν, φπσο άιισζηε είδακε ήδε απφ ηελ αλάιπζε 

πνπ έρεη πξνεγεζεί. Δπηπιένλ, ε παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

πνπ απιψλεηαη ζε ηέζζεξα καζήκαηα θαη φρη κηα άπαμ ελέξγεηα. Δπνκέλσο, είλαη 

εκθαλήο θαη ε πξαγκάησζε ηνπ ιόγνπ ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο.  

Απφ ηελ άιιε, ν εθπαηδεπηηθφο, θηλνχκελνο ζην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, 

επηιέγεη λα ζπλδέζεη ην ζηφρν ηνπ καζήκαηνο κε ηε κειέηε θαη ηε παξαγσγή ελφο 

ςεθηαθνχ θαη πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ.  Έηζη, κειεηάηαη θαη ην δήηεκα ηεο ζχλζεζεο 

ησλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ, θαζψο νη καζεηέο πξέπεη λα εξεπλήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

γιψζζαο θαη εηθφλαο θαηά ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Σν κάζεκα ζα 

κπνξνχζε λα πξαγκαησζεί θαη ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, θαζψο ε 

πνιπηξνπηθφηεηα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηνπ έληππνπ ιφγνπ θαη νη καζεηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα είραλ παξαγάγεη έλα θπιιάδην. κσο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

παξαδείγκαηνο, νη ΣΠΔ επηιέρζεθαλ επεηδή δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ «πξντφληνο» θαη θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο.  

Οπζηαζηηθά, ζην κάζεκα πνπ παξαηέζεθε κειεηψληαη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην ςεθηαθφ πνιπηξνπηθφ θείκελν θαη φρη κε νπνηνδήπνηε πνιπηξνπηθφ 

θείκελν. Γηα παξάδεηγκα, κειεηψληαη ζπγθεθξηκέλα «γξακκαηηθά» ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα κηαο παξνπζίαζεο θσηνγξαθηψλ κε ζρνιηαζκφ 

(slideshow), φπσο είλαη ε κεηάβαζε (transition) θαη ε θίλεζε (motion). Δπηπιένλ, 

κειεηάηαη ε ζρέζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη εηθφλαο, θάηη πνπ ηζρχεη κφλν γηα ηα 

ςεθηαθά θείκελα. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, πσο νη ΣΠΔ αληηκεησπίδνληαη σο έλα κέζν 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη ηδηαηηεξφηεηεο ζηα θείκελα πνπ 

παξάγνληαη κε απηφ ην κέζν. 

Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη πσο ε επηινγή ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ ηεο 

παξνπζίαζεο θσηνγξαθηψλ, βνεζά ζηελ θαιχηεξε επηινγή ησλ γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ. Καζψο ζε έλα θείκελν φπσο είλαη ε αθνινπζία θσηνγξαθηψλ κε 

ζρνιηαζκφ, ε έθηαζε ηεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο γιψζζαο είλαη ηδηαίηεξα 
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πεξηνξηζκέλε, ηα παηδηά νδεγνχληαη ζην λα είλαη αθφκα πην πξνζεθηηθά ζηηο 

γισζζηθέο ηνπο επηινγέο. Φαίλεηαη φκσο πσο απηή ε δηθαηνινγία ρξήζεο ηνπ 

πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ είλαη επηθαλεηαθή, γηαηί, φπσο απνδείρζεθε παξαπάλσ, ε 

πνιπηξνπηθφηεηα απνηειεί ην ίδην ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο.  

ρεηηθά ηψξα κε ηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο ηνπ καζήκαηνο, θαίλεηαη πσο θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο ζπκπξσηαγσληζηνχλ ζηελ θνηλσληθή πξαθηηθή ηνπ 

καζήκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ην πιαίζην βεκαηηζκνχ θαη δείρλεη ζηνπο καζεηέο 

νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα κε γλσξίδνπλ, φπσο είλαη ε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Οξηζκέλεο πξάμεηο πνπ θάλεη: δείρλεη πψο ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ, 

βξίζθεη ηηο θσηνγξαθίεο, επηιέγεη θείκελα, δείρλεη βίληεν ζηνπο καζεηέο, ππνδεηθλύεη 

ην γξάςηκν ηνπ ζρνιηαζκνχ. Οη πξάμεηο ηνπ αλαδεηθλχνπλ πσο έρεη θπξίσο ην ξφιν 

ηνπ θαζνδεγεηή θαη φρη ηνπ θαηφρνπ ηεο γλψζεο πνπ παξαδίδεη απιψο κηα δηδαθηέα 

χιε.  

Ο καζεηήο αλαδεηθλχεηαη σο ηδηαίηεξα ελεξγφο πξσηαγσληζηήο. Οη ξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη (π.ρ. εμεγνχλ, ζρεδηάδνπλ, δνπιεχνπλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ, ερνγξαθνχλ, παξνπζηάδνπλ) απνηεινχλ θπξίσο πιηθέο δηαδηθαζίεο 

δξάζεο. Έηζη, ν καζεηήο εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε κάζεζε αλαιακβάλνληαο δξάζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, αλαιακβάλεη ξφινπο, φπσο ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ, δνπιεχεη νκαδηθά, παξνπζηάδεη εξγαζίεο θαη ηειηθά αμηνινγεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ηδηαίηεξα ε απαίηεζε γηα αμηνιφγεζε ησλ άιισλ 

θαη γηα απηναμηνιφγεζε, αλαδεηθλχνπλ ηε ζέζε ησλ καζεηψλ σο αθφκα πην ηζρπξή.  

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, αλαδείρζεθε ην πψο δηαπιέθνληαη νη 

γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη θαζψο θαη ν ξφινο ησλ ΣΠΔ. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηνπ 

καζήκαηνο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ιόγν, φκσο ε πξαγκάησζή 

ηνπ ηειηθά ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηηο ΣΠΔ σο κέζν 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Αλαδεηθλχεηαη ινηπφλ ν ξφινο ηεο δεκηνπξγηθήο 

πξσηνβνπιίαο (agency) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο εηζάγεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην 

ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ζην κάζεκά ηνπ, κε ηηο ΣΠΔ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

φιν ην εχξνο ηνπ καζήκαηνο. 
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ςμπεπάζμαηα 

πκπεξαζκαηηθά ζην θεθάιαην απηφ, θαίλεηαη πσο νη καζεηέο είλαη νη θχξηνη 

πξσηαγσληζηέο ζηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, φπσο απηέο αλαζπληέζεθαλ 

κέζσ ηνπ Π.. θαη ησλ παξαδεηγκάησλ δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ αλαπηχζζνληαο ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο 

ηθαλφηεηα. Δπηπιένλ, γίλνληαη θξηηηθνί αλαγλψζηεο ησλ δηαθφξσλ θεηκέλσλ πνπ 

κειεηνχλ. Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν θηλείηαη ε δηδαζθαιία εθηίλεηαη πέξα ηνπ 

ζρνιείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο έλα κέζν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

επέθηαζε απηή. Σέινο, αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ, φπσο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ πεγψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ.  

 

3.6. Αμηνιφγεζε 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ππάξρεη 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γεληθφηεξα. Ζ παξνπζίαζε απηή ζα αλαδείμεη 

πεξαηηέξσ ην ξφιν ηνπ καζεηή θαη ην εγγξάκκαην ππνθείκελν πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηνπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο πνπ έρνπλ 

ήδε αληρλεπηεί. Ζ παξνπζίαζε ζα δηαρσξηζηεί κεηαμχ ηνπ Key Stage 3 θαη ηνπ Key 

Stage 4, θαζψο ζην πξψην ε αμηνιφγεζε είλαη εζσηεξηθή θαη ζπλερήο, ελψ ζην 

δεχηεξν είλαη εμσηεξηθή θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ θνξέα πνπ δίλνληαη νη εμεηάζεηο. 

  

Αξιολόγηζη ζηο Key Stage 3: Assessing Pupil’s Progress 

Με ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην 2008, θαηαξγήζεθαλ νη 

εμεηάζεηο πνπ γίλνληαλ ζε εζληθφ επίπεδν θαηά ην ηέινο ηνπ Key Stage 3. Αληίζεηα, 

εληζρχζεθε ε ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο νιφθιεξεο 

ζηξαηεγηθήο κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε γηα Μάζεζε» (Assessment for Learning). 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία εθαξκφδεηαη απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε σο θαη ην Key Stage 3 ζε φια ηα καζήκαηα. Πεξηγξάθεηαη απφ κηα ζεηξά 

θεηκέλσλ κε ηίηιν «Assessing Pupil’s Progress» (ζην εμήο APP) ε νπνία ζηνρεχεη ζηε 
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ζπλερή αμηνιφγεζε ψζηε λα απμεζνχλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. ηελ παξνχζα 

κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην θείκελν «Assessing Pupils’ Progress in English at Key 

stage 3: Teacher’s handbook, 2010 edition»
73

.  

Καη’ αξράο, ε αμηνιφγεζε δελ γίλεηαη κε βάζε θάπνηα βαζκνινγηθή θιίκαθα 

αιιά κε ηε ρξήζε επηπέδσλ. Γηα θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν ππάξρνπλ ζπλνιηθά 

νρηψ επίπεδα (απφ ην 1 σο ην 8), ηα νπνία ν καζεηήο αλεβαίλεη κέζα ζηα ρξφληα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα επίπεδα ησλ δεμηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε θάζε 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Έηζη, ζην γισζζηθφ κάζεκα πνπ ππάξρνπλ ηξεηο δεμηφηεηεο 

(Οκηιία-Αθξφαζε, Γξαθή, Αλάγλσζε), ππάξρνπλ επίπεδα θαη γηα ηηο ηξεηο 

δεμηφηεηεο. Καζψο νη καζεηέο αλακέλεηαη λα αλεβαίλνπλ έλα επίπεδν θάζε δχν έηε, 

ζην Key Stage 3 (7
ν
-8

ν
 έηνο) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κεηαμχ 5

νπ
 θαη 6

νπ
 επηπέδνπ. Σν 

πεξηερφκελν απηψλ ησλ επηπέδσλ πεξηγξάθεηαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ζην θεθάιαην «ηφρνη πξνο επίηεπμε». Δλδεηθηηθά, ζην επίπεδν 6 ηεο 

δεμηφηεηαο ηεο γξαθήο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο ηθαλφηεηεο: 

«Ζ γξαθή ησλ καζεηώλ είλαη ξένπζα θαη ζπρλά εκπιέθεη θαη ζπγθξαηεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε, αλαδεηθλύνληαο θάπνηα πξνζαξκνγή ζην ζηπι θαη 

ζην επίπεδν ύθνπο δηαθόξσλ (θεηκεληθώλ) κνξθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξήζεο απξόζσπνπ ύθνπο όπνπ είλαη απαξαίηεην. Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη 

κε έλα εύξνο πξνηαζηαθώλ δνκώλ θαη έρνπλ πνηθηιία ζην ιεμηιόγην γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ θάπνηα απνηειέζκαηα. Ζ νξζνγξαθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αλώκαισλ ιέμεσλ, είλαη γεληθόηεξα ζσζηή. Ζ γξαθή (handwriting) είλαη 

θαζαξή θαη αλαγλώζηκε. Έλα εύξνο ζηίμεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζσζηά 

ώζηε λα απνζαθελίζεη ην λόεκα, θαη νη ηδέεο είλαη νξγαλσκέλεο ζε θαιά 

αλαπηπγκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο παξαγξάθνπο.
74

» 

                                                      
73

 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/132314 
74

 Pupils’ writing is fluent and often engages and sustains the reader’s interest, showing some 

adaptation of style and register to different forms, including using an impersonal style where 

appropriate. Pupils experiment with a range of sentence structures and varied vocabulary to create 

effects. Spelling, including that of irregular words, is generally accurate. Handwriting is neat and 

legible. A range of punctuation is usually used correctly to clarify meaning, and ideas are organised 

into well-developed, linked paragraphs. 
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Ζ ρξήζε ησλ επηπέδσλ αλαθέξεηαη πσο είλαη πεξηζζφηεξν «επαγγεικαηηθή» απφ ηε 

ρξήζε θάπνηαο άιιεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο. Δπηπιένλ, ζα ιέγακε πσο ε έιιεηςε 

ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απνηξέπεη θαη ηελ εκθάληζε ηεο βαζκνζεξίαο.  

Ζ αμηνιφγεζε κε βάζε ηα επίπεδα πξνυπνζέηεη κηα νιφθιεξε δηαδηθαζία, ε 

νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ πξνζέγγηζε «Assessing Pupil’s Progress». 

Πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: θαζεκεξηλή αμηνιφγεζε, πεξηνδηθή αμηνιφγεζε, 

κεηαβαηηθή αμηνιφγεζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ην APP, γίλεηαη 

κέζα απφ εθηά βήκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ θάζε βήκαηνο.  

Βήκα 1
ν
: Ο εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη πνηνη είλαη νη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ κέζα ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη βξίζθεη ηξφπνπο ψζηε 

λα παξαρζνχλ απνδείμεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζε θαζεκεξηλφ 

επίπεδν. Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ξεηά ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο. (θαζεκεξηλή 

αμηνιφγεζε) 

Βήκα 2
ν
: Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη αλαζθφπεζε ελφο κεγάινπ εχξνπο 

απνδείμεσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί. Δίδε απνδείμεσλ: θχιια εξγαζίαο, αζθήζεηο, 

ιηγφηεξν δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αλνηρηνχ ηχπνπ, ζπδεηήζεηο καζεηή-

καζεηή/εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε γξαθήο, αλάγλσζεο, νκηιίαο, 

αθξφαζεο. Οη απνδείμεηο κπνξεί λα βξίζθνληαη θαη ζε εμσζρνιηθά πιαίζηα ή 

ζηα πιαίζηα άιισλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

Βήκα 3
ν
: Γηα θάζε καζεηή, ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη έλα θχιν κε θξηηήξηα ηα 

νπνία ν καζεηήο ζα πξέπεη λα έρεη πεηχρεη. 

Βήκα 4
ν
: εκεηψλεη ζην θχιν γηα πνηα απφ ηα θξηηήξηα ππάξρνπλ θάπνηεο 

ελδείμεηο ζην πιηθφ πνπ έρεη καδέςεη.  

Βήκα 5
ν
: Υξεζηκνπνηεί ην αλαπηπζζφκελν πξνθίι ηνπ καζεηή ψζηε λα νξίζεη 

έλα επίπεδν θαη έλα ππνεπίπεδν
75

.  

Βήκα 6
ν
: Γηαρεηξίδεηαη ηελ αμηνιφγεζε 

                                                      
75

 Κάζε επίπεδν έρεη ηα ππνεπίπεδα Low, Secure, High, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε. 

Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο καζεηήο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην επίπεδν Secure Level 6.  
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Βήκα 7
ν
: Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη νπνηεζδήπνηε απαξαίηεηεο αιιαγέο ζην 

πιάλν ησλ καζεκάησλ ηνπ ψζηε ζηελ πνξεία λα πξνσζήζεη ηελ επίηεπμε 

φζσλ ζηφρσλ δελ έρνπλ αθφκα επηηεπρζεί, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θάζε καζεηή.  

Μεηαβαηηθή αμηνιφγεζε: ε κεηαβαηηθά ζεκεία, φπσο είλαη ε κεηάβαζε 

κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ εηψλ, ζρνιηθψλ επηπέδσλ ή θαηά ηελ αιιαγή ζρνιείσλ, 

ην επίπεδν θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο γνλείο ή 

ζηνπο επφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πξφθεηηαη γηα επίζεκε θνηλνπνίεζε ε 

νπνία, ζε νξηζκέλα ζρνιεία, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε.  

Σα βήκαηα απηά καο δίλνπλ νξηζκέλα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε. 

Σν πην εκθαλέο απφ απηά, είλαη πσο ε αμηνιφγεζε δελ απνηειεί κηα άπαμ αιιά κηα 

ζπλερφκελε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηε ζπλερή εκπινθή καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ αμηνιφγεζε απηή βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία «θαθέισλ» καζεηψλ, θάηη πνπ φκσο 

δε ιέγεηαη ξεηά αιιά απνηειεί κηα θνηλή –ππφξξεηε- παξαδνρή. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

αμηνιφγεζε θέξλεη ζην θέληξν ηνλ καζεηή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, εληζρχνληαο ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ έρεη ήδε αλαδεηρζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Ζ ξεηή 

γλψζε ησλ ζηφρσλ κάζεζεο (βήκα 1), βνεζά ηνπο καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

απηναμηνιφγεζή ηνπο αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (βήκα 2). Ζ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζπκκαζεηψλ απνηειεί πξαθηηθή ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζπρλά θαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ζηα παξαδείγκαηα δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ σο 

«peer assessment».  

Δπηπιένλ, νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο APP ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ πξναγσγή ηεο 

«κάζεζεο ηνπ πψο λα καζαίλεηο» (learn how to learn). Αλαθέξεηαη ζρεηηθά ζηνπο 

γεληθφηεξνπο ζηφρνπο: 

«Κάζε παηδί γλσξίδεη ηη πξόνδν θάλεη θαη θαηαιαβαίλεη ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεη 

ώζηε λα βειηησζεί θαζώο θαη πώο λα θηάζεη ζε απηό ην ζεκείν βειηίσζεο. 
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Λακβάλεη ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη ώζηε λα έρεη θίλεηξα, λα είλαη 

αλεμάξηεην θαη λα βειηηώλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θηινδνμίαο ηνπ
76

.»  

Γίλεηαη ινηπφλ έκθαζε ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ καζεηή αιιά θαη ζηελ 

επίγλσζε ηεο ίδηαο ηεο πξνφδνπ ηνπ. ηφρνο είλαη, ινηπφλ, ε πξφνδνο ηνπ καζεηή θαη 

ε εκπεηξία ηεο κάζεζεο θαη φρη ε απνλνκή θάπνηνπ αμηνινγηθνχ βαζκνχ. πσο 

αλαθέξεηαη θαη ζην 7
ν
 Βήκα, ην κάζεκα δηαπιάζεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θάζε καζεηή θαη έηζη πξνβάιιεηαη ε αηνκηθή θαη πξνζσπνπνηεκέλε κάζεζε.  

Έλαο αθφκε ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο γίλεηαη εκθαλήο ζην 7
ν
 βήκα, 

είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα ζρεδηάζεη κε θαηάιιειν ηξφπν 

ηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ ηνπ. Μέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

επηηεπρζεί αιιά θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε θάπνηνπο ζηφρνπο, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη έηζη ην κάζεκά ηνπ ψζηε λα αληηκεησπίζεη φζα πξνβιήκαηα 

ππάξρνπλ θαη λα αλαδείμεη ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή.  

πσο θάλεθε απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ αμηνιφγεζεο, απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή θαη επαγγεικαηηζκφο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Πξέπεη ζπλερψο λα 

αλαγλσξίδεη ηηο δηάθνξεο ελδείμεηο πξνφδνπ, λα ζέηεη ζηφρνπο, λα δηακνξθψλεη ην 

κάζεκα. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη πνιχ πην απαηηεηηθή απ’ φηη ε βαζκνιφγεζε 

γξαπηψλ κε βάζε κηα βαζκνινγηθή θιίκαθα, θαη γη’ απηφ ην ιφγν παξέρνληαη πνιιά 

αξρεία κε ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαζψο θαη βίληεν πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

δηάθνξα βήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ πξάμε θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Θα 

ιέγακε, ινηπφλ, πσο ν εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη έλαλ επαγγεικαηηθφ ξφιν κε ζηφρν λα 

πξνσζεί ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο.  

 

 

Αξιολόγηζη ζηο Key Stage 4: Σα GCSE 

Σα επίπεδα ηθαλνηήησλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο, δελ αθνξνχλ ην Key Stage 4. ε απηφ ην ζηάδην, νη καζεηέο θαινχληαη 
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 Every child knows what progress they are making, and understands what they need to do to improve 

and how to get there. They get the support they need to be motivated, independent learners on an 

ambitious trajectory of improvement. 
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λα ζπκκεηέρνπλ ζε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε εζληθνχ επηπέδνπ ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο 

πηζηνπνηήζεηο General Certificate of Secondary Education (ζην εμήο GCSE
77

). 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηειηθή εμέηαζε
78

 ε νπνία βαζκνινγείηαη κέζσ κηαο νρηάβαζκεο 

θιίκαθαο (A*-A, B, C, D, E, F, G).  Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αξηζκεηηθά θξηηήξηα, 

θαη είλαη ηδηαίηεξα απζηεξή θαζψο θάζε γξαπηφ ειέγρεηαη ηξεηο θνξέο απφ 

δηαθνξεηηθνχο εμεηαζηέο.  

Σν κάζεκα ησλ αγγιηθψλ, καδί κε απηά ηεο θπζηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ, 

απνηεινχλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζηα νπνία εμεηάδνληαη φινη. Δπηπιένλ, ππάξρεη 

κηα κεγάιε πνηθηιία καζεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα επηιέμεη ν καζεηήο ψζηε λα 

εμεηαζηεί, αλαιφγσο κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ αιιά θαη κε ηα καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ην ζρνιείν ηνπ. Γηα θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν παξέρεηαη μερσξηζηή 

πηζηνπνίεζε ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ είζνδν ζηε κε ππνρξεσηηθή 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Τπάξρνπλ ηξεηο θνξείο πηζηνπνίεζεο GCSE ζηελ Αγγιία. Απηνί είλαη:  EdExcel 

Foundation, Oxford Cambridge and Royal Society for the Arts Examinations (OCR), 

Assessment and Qualifications Alliance (AQA). Κάζε θνξέαο παξέρεη δηάθνξεο 

νδεγίεο θαη πιηθφ πνπ θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ εμεηάζεσλ. ηελ παξνχζα κειέηε, επηιέρζεθε ν θνξέαο AQA
79

 

θαζψο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο (http://www.aqa.org.uk/), πξνηηκάηαη 

απφ ην 70% ησλ καζεηψλ ηεο ρψξαο.  

Μέζα απφ ηε κειέηε νξηζκέλσλ ζεκάησλ απφ παιαηφηεξεο εμεηάζεηο (past 

papers) θαζψο θαη ππνδεηγκάησλ γηα ηηο κειινληηθέο εμεηάζεηο, αλαδείρζεθε ην είδνο 
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 Τπάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο πηζηνπνηήζεηο φκσο δελ ζα γίλεη αλαθνξά ζε απηέο, θαζψο είλαη 

ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο.  
78

 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα «ζπάζηκνπ» ζε δχν εμεηάζεηο, θαζψο έλαο καζεηήο κπνξεί πξψηα λα 

ζπκκεηέρεη ζην «κηζφ» GCSE (GCSE short course) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο θαη 

ηνπ ππφινηπνπ.  
79

 εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν πσο ν θνξέαο AQA παξέρεη θαη μερσξηζηφ GCSE γηα ηηο ζπνπδέο 

ζηα media (media studies). Ζ χπαξμε ηέηνηνπ αληηθεηκέλνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παγθφζκηα απήρεζε ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο απαίηεζεο πνπ ππάξρεη γηα θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κέζσλ αιιά θαη 

ηθαλφηεηεο παξαγσγήο θεηκέλσλ ζε απηά ηα κέζα. Παξφηη ηα media studies ζρεηίδνληαη κε ην 

γισζζηθφ κάζεκα, δελ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο κειέηεο δηφηη δελ εκθαλίδνληαη σο αληηθείκελν 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ National Curriculum αιιά  εκθαλίδνληαη κφλν ζηα πιαίζηα ησλ εμεηαζηηθψλ 

θνξέσλ πηζηνπνίεζεο.  
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ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνινπζείηαη. Οη εξσηήζεηο θαίλεηαη πσο ζε κεγάιν βαζκφ 

θηλνχληαη ζηνπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο πνπ έρνπλ ήδε αλαδεηρζεί ζηελ αλάιπζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. πγθεθξηκέλα, ε θπξηαξρία ηεο κίμεο επηθνηλσληαθνχ-

θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ θαίλεηαη θαη ζηα δηαγσλίζκαηα ηεο γξαθήο. Δλδεηθηηθφ είλαη 

ην παξαθάησ παξάδεηγκα: 

(Ννέκβξηνο 2009) «Να γξάςεηο έλα θείκελν γηα έλα θπιιάδην ζην νπνίν ζα 

ζπκβνπιεύεηο ηνλ θόζκν γηα ην πώο λα απνθηήζνπλ ηελ θαιύηεξε εξγαζηαθή 

εκπεηξία. 

Μπνξείο λα γξάςεηο: 

- πώο ε εξγαζηαθή εκπεηξία κπνξεί λα ζε σθειήζεη 

- πώο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηείο 

- πώο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζαη 

  Θπκήζνπ λα: 

  - Γξάςεηο ην θείκελν γηα έλα θπιιάδην 

  - Δπηιέμεηο ηελ θαηάιιειε γιώζζα γηα ζπκβνπιέο.» 

(Ννέκβξηνο 2009) «Σνπ έρεη δεηεζεί λα βγάιεηο έλα ιόγν ζηνπο δηεπζπληέο ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηνπ θνιιεγίνπ ζνπ κε ζθνπό λα ηνπο πείζεηο πσο ηα ζρνιεία ζα 

πξέπεη λα παξακέλνπλ αλνηρηά ην απόγεπκα. Να γξάςεηο ην θείκελν γηα απηή 

ηελ νκηιία ζε νινθιεξσκέλε κνξθή θαη όρη ζε κνξθή ζεκεηώζεσλ. 

Μπνξείο λα γξάςεηο γηα: 

- Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ λα έρεηο αλνηρηό ην ζρνιείν ην απόγεπκα 

- Πώο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα απνγεύκαηα 

- Πώο απηό ζα βνεζνύζε ηελ θνηλόηεηα 

Θπκήζνπ λα: 

- Χξεζηκνπνηήζεηο επίζεκε γιώζζα 

- Δπηιέμεηο ηελ θαηάιιειε γιώζζα γηα λα πείζεηο» 

ηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ πάληα δίλεηαη έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν ζα πξέπεη λα παξαρζεί ην θείκελν. Σν πιαίζην απηφ αθνξά ην ζθνπφ ηνπ 

θεηκέλνπ (λα ζπκβνπιέςεη ζηελ πξψηε πεξίπησζε, λα πείζεη ζηε δεχηεξε), θαη ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη (ζε εξγαδφκελνπο ην πξψην, ζην 
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δηεπζπληή ην δεχηεξν). Οη γισζζηθέο επηινγέο πνπ ζα γίλνπλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

απηφ ην ζπγθεηκεληθφ πιαίζην θαη κάιηζηα εγείξεηαη ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζε 

απηέο ηηο επηινγέο. Ζ εκθάληζε θξάζεσλ φπσο «λα επηιέμεηο ηελ θαηάιιειε γιψζζα 

γηα λα…», παξαπέκπνπλ άκεζα ζηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν. Δπηπιένλ, ζηνηρείν πνπ 

επίζεο αλήθεη ζηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν είλαη θαη ε αλαθνξά ζην θεηκεληθφ είδνο 

πνπ ζα πξέπεη λα παξαρζεί (θπιιάδην ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη νκηιία ζηε 

δεχηεξε). Βέβαηα, κειεηψληαο θαη ηηο νδεγίεο αμηνιφγεζεο πνπ δίλνληαη καδί κε ηα 

παιαηφηεξα ζέκαηα, δελ θαίλεηαη λα αλαθέξνληαη θάπνηεο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ. Δπνκέλσο, νη γισζζηθέο επηινγέο επεξεάδνληαη 

θπξίσο απφ ην ζπγθείκελν (ζχκθσλα κε ηε Νέα Ρεηνξηθή) θαη φρη ηφζν απφ ην 

θεηκεληθφ είδνο πνπ παξάγεηαη.  

Ζ θεηκελνθεληξηθή αληίιεςε εκθαλίδεηαη θαη ζηα δηαγσλίζκαηα ηεο 

αλάγλσζεο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ εξψηεκα:  

(Ννέκβξηνο 2009) «Να ζπγθξίλεηο ηα δύν θείκελα. Θα πξέπεη λα γξάςεηο 

ζρεηηθά κε: ηνπο ζθνπνύο ηνπ θάζε θεηκέλνπ, ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θάζε θείκελν» 

Ο καζεηήο θαιείηαη, κέζα απφ κηα ζπγθξηηηθή δηαδηθαζία, λα εληνπίζεη ηνλ 

επηθνηλσληαθφ ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ θαζψο θαη ην είδνο ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ πνπ 

γίλνληαη. Έηζη, ζα αλαδείμεη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη γηα ηε ζρέζε ζπγθεηκέλνπ-

γισζζηθψλ επηινγψλ.  

Δπηπιένλ, ζην επίπεδν ηεο αλάγλσζεο αλαδεηθλχνληαη θαη άιινη 

γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη. Γίλεηαη ελδεηθηηθά ην παξαθάησ παξάδεηγκα:  

(Ννέκβξηνο 2009) «Πώο ηα γεγνλόηα θαη ηα ζρόιηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

θείκελν 2 ώζηε λα δώζνπλ κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα ζρεηηθά κε ην πώο πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο λένπο;» 

«Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ε γιώζζα ζην θείκελν 2 ώζηε λα επεξεάζεη ηνλ 

αλαγλώζηε;» 

ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα νη πξάμεηο πνπ γίλνληαη παξαπέκπνπλ ζε 

πεξηζζφηεξν θξηηηθνχο ιόγνπο. ην πξψην εξψηεκα, ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζρνιίνπ απφ 

ην γεγνλφο απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζηα πιαίζηα ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο. ην 
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δεχηεξν εξψηεκα, ν καζεηήο αλαδεηεί ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν ζπγγξαθέαο 

επεξεάδεη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Παξαηεξείηαη φκσο πσο ηα εξσηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θξηηηθνχο ιόγνπο κέλνπλ κφλν ζην επίπεδν ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο 

θαη δελ πξνρσξνχλ ζηελ αλάδεημε ησλ ηξφπσλ πνπ ε γιψζζα δηακνξθψλεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Σέινο, ζε φια ηα δηαγσλίζκαηα ππάξρεη θαη έλα θείκελν ην νπνίν πξνέξρεηαη 

απφ ην δηαδίθηπν, ζπλήζσο κηα ηζηνζειίδα. Οη ΣΠΔ, ινηπφλ, θαίλεηαη πσο θαη ζηηο 

εμεηάζεηο εκθαλίδνληαη σο ην κέζν πνπ έρεη θέξεη κηα λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ε νπνία πξέπεη λα κειεηεζεί. Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ εξψηεκα: 

(Ννέκβξηνο 2009) «Πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ 2 – 

κηαο ηζηνζειίδαο; Γξάςε ζρεηηθά κε ηελ εηθόλα, ηελ δηάηαμε θαη ην ζρεδηαζκό».  

Σέηνηα εξσηήκαηα εκθαλίδνληαη ζε φια ηα δηαγσλίζκαηα, επεξεαδφκελα ζαθψο απφ 

ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ην ξφιν 

δηαθφξσλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ (εδψ ε εηθφλα, ε δηάηαμε θαη ν ζρεδηαζκφο, ζε 

άιια παξαδείγκαηα νη ηίηινη) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ. 

Δίλαη εκθαλέο πσο εμεηάδνληαη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζεκείσζε θαη φρη 

κφλν γηα ηε γιψζζα. κσο, νη γλψζεηο απηέο παξακέλνπλ κφλν ζην επίπεδν ηεο 

αλάγλσζεο θαη αλάιπζεο θεηκέλσλ. Γελ εληνπίζηεθε θαλέλα εξψηεκα ζην επίπεδν 

ηεο ζπγγξαθήο πνπ λα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνηθίινπο 

ζεκεησηηθνχο πφξνπο θαηά ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ. Ζ έιιεηςε απηή ίζσο λα 

νθείιεηαη θαη ζηε θχζε ησλ εμεηάζεσλ, θαζψο γίλνληαη γξαπηά ζην ραξηί θαη νη 

καζεηέο δελ είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πφξνπο ηεο επηινγήο ηνπο ψζηε λα 

πξνζζέζνπλ ζην θείκελφ ηνπο.  

Δίλαη θαλεξφ πσο ε αμηνιφγεζε βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ιόγνπο 

ζηνπο νπνίνπο θηλείηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ πνηθηιία ησλ εξσηεκάησλ έξρεηαη 

ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ πνηθηιία ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιόγσλ πνπ έρνπλ 

εληνπηζηεί ζην Π... Σέινο, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη θαη ζηηο εμεηάζεηο σο κέζα 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέα θεηκεληθά είδε ηα νπνία 

δεηνχληαη λα αλαιπζνχλ.  
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4.Γιακειμενική ζύνδεζη με άλλα ανηικείμενα: Σο μάθημα ηυν ΣΠΔ 

Έλα απφ ηα δηάθνξα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηεο Αγγιίαο είλαη θαη ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ. Με κηα πξψηε καηηά, ζα έιεγε θαλείο πσο 

ε εκθάληζε ησλ ΣΠΔ σο έλα απνκνλσκέλν κάζεκα απνηειεί κηα μεπεξαζκέλε 

πξαθηηθή. Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαίλεηαη πσο ην κάζεκα 

ησλ ΣΠΔ δελ ζηνρεχεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε απνθιεηζηηθά ηερληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο 

ζπλεζίδεηαη φηαλ ε πιεξνθνξηθή δηδάζθεηαη κεκνλσκέλα. Αληίζεηα, ζηνρεχεη θαη 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

αλαπηπρζεί θαη ζην γισζζηθφ κάζεκα. Γη’ απηφ ην ιφγν θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

παξαηεζνχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, 

ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη εθεί θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην γισζζηθφ 

κάζεκα.  

  

ύνδεζη ηυν ΣΠΔ με ηο μέλλον ηυν παιδιών 

Οη λέεο ηερλνινγίεο αληηκεησπίδνληαη σο έλα απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ πνξεία ησλ 

καζεηψλ ζηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ Π.. ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηε ζεκαζία ησλ ΣΠΔ (Key Stage 3, 

ζει. 121 θαη Key Stage 4, ζει. 131): 

«Ζ δεμηόηεηα ζηηο ΤΠΔ δελ πεξηέρεη κόλν ηε δεμηνηερλία ζε ηερληθά δεηήκαηα 

θαη ηερληθέο αιιά θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο εθαξκνγήο απηώλ ησλ δεμηνηήησλ γηα 

θάπνην ζθνπό, κε αζθάιεηα θαη κε ππεπζπλόηεηα ζηε κάζεζε, ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη ζηελ εξγαζία. Ζ ηθαλόηεηα ζηηο ΤΠΔ είλαη ζεκειηαθή γηα ηε ζπκκεηνρή 

θαη ηελ εκπινθή ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία
80

»  

«ε απμεκέλε ηθαλόηεηα ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηεξίδεη ηελ θαηλνηόκν θαη 

αλεμάξηεηε κάζεζε, θαζώο νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ ζσζηά 

                                                      
80

  ICT capability encompasses not only the mastery of technical skills and techniques, but also the 

understanding to apply these skills purposefully, safely and responsibly in learning, everyday life and 

employment. ICT capability is fundamental to participation and engagement in modern society. 
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ζρεηηθά κε ην πόηε θαη πνύ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΤΠΔ, ώζηε λα εληζρύζνπλ ηε 

κάζεζε θαη ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο
81

» . 

ε κηα πξψηε αλάγλσζε, νη ΣΠΔ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνληαη σο έλαο απαξαίηεηνο 

πόξνο ν νπνίνο βνεζά ηε κάζεζε ζηα εμσζρνιηθά πιαίζηα ηεο ζπλερφκελεο θαη δηα 

βίνπ κάζεζεο. Καζψο γλσξίδνπκε πσο ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη έλα απφ ηα 

απαηηνχκελα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ αλαγλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ θαη εληάζζεη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο 

γηα κάζεζε (learn how to learn). Οη καζεηέο, ινηπφλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ιεηηνπξγηθά ηηο ΣΠΔ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο κάζεζεο 

ηνπ εμσζρνιηθνχ θφζκνπ. 

 

 

ΣΠΔ υρ πηγή πληποθοπιών και η απαίηηζη για νέερ δεξιόηηηερ 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ΣΠΔ σο πεγήο πιεξνθνξηψλ. Μέζσ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο αλαπηχζζνληαη νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο 

ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ρξεζηκνπνηψληαο, παξάιιεια, ηελ ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή 

αλάγλσζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην γισζζηθφ κάζεκα. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα:  

(νη καζεηέο πξέπεη λα) «αλαιύνπλ θαη λα αμηνινγνύλ πιεξνθνξίεο, 

αμηνινγώληαο ηελ αμία, ηελ αθξίβεηα, ηελ αιεζνθάλεηα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. 

Απηό πεξηιακβάλεη ηε ζθέςε γύξσ από ηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε 

ηελ αιεζνθάλεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξόηεηα, ηελ απνδνρή θαη ηελ 

αμηνπηζηία, θαη αμηνιόγεζε πξνθαηαιήςεσλ θαη κεξνιεςίαο.
82

» (ζει. 124, Key 

stage 3)  

(νη καζεηέο πξέπεη λα) «αλαγλσξίδνπλ όηη νη ηύπνη πεγώλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη ην πώο νη ηύπνη απηνί παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

                                                      
81

 Increased capability in the use of ICT supports initiative and independent learning, as pupils are able 

to make informed judgements about when and where to use ICT to enhance their learning and the 

quality of their work. 
82

 Analyse and evaluate information, judging its value, accuracy, plausibility and bias. This includes 

taking account of the source of the information to make judgements on its plausibility, accuracy, 

completeness, currency and reliability, and to assess bias and partiality. 
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επεξεάδνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο ρξήζηεο θαη πώο ε πεγή πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 

ζε θξίζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηεο
83

» (λήκα 1.1.: Υξήζε δεδνκέλσλ θαη 

πεγψλ πιεξνθνξηψλ, 10
ν
 έηνο)  

Ζ θξηηηθή αλάγλσζε θαη επηινγή πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη 

ηδηαίηεξα απφ ην δηαδίθηπν είλαη κηα απαίηεζε ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο θαη γη’ απηφ 

πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Απνηειεί ηθαλφηεηα 

απαξαίηεηε ζε φια ηα καζήκαηα θαη δελ αθνξά ηφζν ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο αιιά ηθαλφηεηεο πνπ πεγάδνπλ απφ ην γισζζηθφ κάζεκα. Ζ επηξξνή 

απφ επξχηεξνπο θξηηηθνχο ιόγνπο είλαη εκθαλήο κέζα απφ ηηο ηνπνζεηεκέλεο 

ζεκαζίεο δηάθνξσλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο γιψζζα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε θξάζε «θξίζεηο γηα ηελ αιεζνθάλεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ 

πιεξόηεηα, ηελ απνδνρή θαη ηελ αμηνπηζηία, θαη αμηνιόγεζε πξνθαηαιήςεσλ θαη 

κεξνιεςίαο.» Ζ θξηηηθή αλάγλσζε, αλ θαη αλαπηχζζεηαη ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο, 

θαίλεηαη πσο ζην κάζεκα ησλ ΣΠΔ, θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ην δηαδίθηπν, βξίζθεη έλα 

πξαγκαηηθφ ζπγθείκελν ρξήζεο. Θα ήηαλ πηζαλφ, βέβαηα, ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ λα αλαπηχζζνληαλ εμνινθιήξνπ ζην γισζζηθφ κάζεκα. 

Πηζαλφλ επηιέγεηαη ε αλάπηπμε απηήο ηεο ηθαλφηεηαο θαη ζην κάζεκα ησλ ΣΠΔ έηζη 

ψζηε λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο.  

 

Οι ΣΠΔ υρ θοπέαρ αλλαγήρ 

ην πιαίζην ηεο θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ΣΠΔ εληάζζεηαη θαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ σο θνξέσλ αιιαγήο. Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

(νη καζεηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ) «ηελ επηξξνή ησλ ΤΠΔ ζηα άηνκα, ζηηο 

θνηλόηεηεο θαη ηελ θνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθώλ, 

νηθνλνκηθώλ, λνκηθώλ θαη εζηθώλ πξνεθηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε θαη 

ρξήζε ησλ ΤΠΔ. Ζ επηξξνή ησλ ΤΠΔ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία, copyright, ινγνθινπή θαη κπζηηθόηεηα πιεξνθνξηώλ· 

                                                      
83

 recognise that the types of information sources they use and how they present these has an impact on 

different users, and that the source should be questioned for its relevance and value 
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επηξξνή ζε εξγαζηαθέο πξαθηηθέο· επηξξνή ζε ηνπηθέο θνηλόηεηεο· δεηήκαηα 

αεηθνξίαο· αηηίεο θαη ζπλέπεηεο ηεο άληζεο πξόζβαζεο ζηηο ΤΠΔ ζε ηνπηθό, 

εζληθό θαη παγθόζκην επίπεδν· ηελ θαηάρξεζε ησλ ΤΠΔ, όπσο θαη ην δήηεκα 

ηεο εθκεηάιιεπζεο κέζσ δηαδηθηύνπ (cyber bullying)
84

» (ζει. 126, Key Stage 

3) 

(νη καζεηέο πξέπεη λα) «εμεξεπλνύλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ΤΠΔ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

δηαλνκή ηδεώλ ζε έλα παγθόζκην επίπεδν, επηηξέπνληαο ζηνπο αλζξώπνπο λα 

δνπιεύνπλ καδί κε λένπο ηξόπνπο θαη λα αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγείηαη ε γλώζε
85

» (ζει. 122, Key Stage 3) 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, νη ΣΠΔ είραλ αλαδεηρζεί 

θαη σο θνξείο αιιαγήο ηεο θεηκεληθήο θαη επηθνηλσληαθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ην 

κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζίγνληαη θαη άιιεο πιεπξέο φπσο είλαη νη αιιαγέο 

γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία, ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηεο λέαο γλψζεο θαη ζηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο. Καζψο ην Π.. αλαθέξεηαη ζε «δεκηνπξγία γλώζεο», καο πεγαίλεη ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ζηελ νηθνλνκία πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηήλ. Μέζα ζε έλα 

ηέηνην πιαίζην, ην ζρνιείν αληηκεησπίδεηαη σο κηα νξγάλσζε γλψζεο (learning 

organization) πνπ παξάγεη λέα γλψζε θαη ηα παηδηά γλσξίδνπλ, σο κειινληηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, πψο λα ην θάλνπλ απηφ. Δίλαη εκθαλήο, ινηπφλ, ε ζχλδεζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εμσζρνιηθνχ θφζκνπ θαη κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ Νένπ 

Γξακκαηηζκνχ. 

ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε λέα θεηκεληθή θαη επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

θέξνπλ νη ΣΠΔ αλαθέξνληαη ζην πξψην απφζπαζκα πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ. Σν 

δήηεκα ηεο ινγνθινπήο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ήηαλ ππαξθηά ήδε κε ηελ 

έιεπζε ηεο ηππνγξαθίαο. κσο, κέζσ ησλ ΣΠΔ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ, ε 

                                                      
84

 the impact of ICT on individuals, communities and society, including the social, economic, legal and 

ethical implications of access to, and use of, ICT. This could include: issues relating to ownership, 

copyright, plagiarism and privacy of information; effects on employment and working practices; effects 

on local communities; sustainability issues; the causes and implications of unequal access to ICT 

locally, nationally and globally; and the abuse of ICT, including the issue of cyber bullying. 
85

 Exploring the ways that ICT can be used to communicate, collaborate and share ideas on a global 

scale, allowing people to work together in new ways and changing the way in which knowledge is 

created. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο  Αγγιίαο  B΄/βάζκηα –  

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 73 απφ 85 

 

ινγνθινπή γίλεηαη κε ηδηαίηεξα εχθνιν ηξφπν. Δπίζεο, αιιάδεη ε έλλνηα ηεο 

ηδηνθηεζίαο, θαζψο πιένλ ππάξρνπλ πξντφληα (θεηκεληθά θαη πνιπηξνπηθά) ηα νπνία 

έρνπλ πνιινχο δεκηνπξγνχο. Απηά ηα λέα θεηκεληθά δεδνκέλα ζα πξέπεη ν καζεηήο 

λα ηα αλαγλσξίδεη θαη λα ηα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαηά ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, θαζψο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λέν γξακκαηηζκφ. 

Δπηπιένλ, δήηεκα ηεο λέαο θεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απνηειεί θαη ν ξφινο 

ησλ πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ, θάηη πνπ είδακε θαη ζην γισζζηθφ κάζεκα αιιά 

εκθαλίδεηαη θαη ζην κάζεκα ησλ ΣΠΔ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα 

παξαθάησ: 

(νη καζεηέο πξέπεη λα) «ζπλδπάδνπλ, πξνζρεδηάδνπλ θαη βειηηώλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο κέζα από ην ζπλδπαζκό θεηκέλνπ, ήρνπ θαη εηθόλαο. Απηό κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε 

απόςεσλ κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο
86

» 

Οη καζεηέο, ινηπφλ, θαινχληαη θαη ζε απηφ ην κάζεκα λα ζπλδπάδνπλ 

ζεκεησηηθνχο πφξνπο έρνληαο ξεηή γλψζε ηνπ ξφινπ ηνπ θαζελφο. πσο έρνπκε ήδε 

δεη, ν ζπλδπαζκόο έρεη κηα ηδηαίηεξε ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζηα πιαίζηα ηνπ ιόγνπ 

ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο αλαθέξεηαη ζηε ζχλζεζε ησλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ γηα 

ηελ παξαγσγή λνήκαηνο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο πξαγκαηψλεηαη απηφο ν ιόγνο αθφκα 

θαη ζην αληηθείκελν ησλ ΣΠΔ, θαζψο νη λέεο ηερλνινγίεο αλαγλσξίδνληαη σο θνξείο 

πνπ έρνπλ αιιάμεη ηα θεηκεληθά δεδνκέλα θάλνληάο ηα πεξηζζφηεξν πνιπηξνπηθά. 

 

ςμπεπάζμαηα 

Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, πσο ε χπαξμε ελφο κεκνλσκέλνπ καζήκαηνο γηα ηηο ΣΠΔ έηζη 

φπσο εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν Π.. ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Αγγιίαο, 

δελ αθνξά κφλν ηερληθέο γλψζεηο, ζηηο νπνίεο δελ αλαθεξζήθακε εδψ, αιιά αθνξά 

θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ην γισζζηθφ κάζεκα 

εηδηθφηεξα αιιά θαη κε ην λέν γξακκαηηζκφ γεληθφηεξα. Οη ΣΠΔ αληηκεησπίδνληαη σο 

θνξέαο αιιαγήο ηεο θνηλσληθήο θαη θεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ θξηηηθή ηνπο 
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  bring together, draft and refine information, including through the combination of text, sound and 

image. This could include improving quality and adapting to feedback. 
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αληηκεηψπηζε λα ζεσξείηαη σο απαξαίηεηε. Δπηπιένλ, δηαθάλεθε θαη έλαο άκεζνο 

ζπζρεηηζκφο κε ην γισζζηθφ κάζεκα θαζψο αλαδείρζεθαλ ζηνηρεία απφ ηνπο 

θξηηηθνχο ιόγνπο θαη ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Ζ ρξήζε ηθαλνηήησλ θξηηηθήο 

αλάγλσζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ζηελ αλαδήηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη ε 

πνιπηξνπηθφηεηα απνηειεί δεηνχκελν ζηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο. Σέινο, 

νη πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην κάζεκα ησλ ΣΠΔ αθνξνχλ 

δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ θαη ε επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα 

ππάξρνπλ νη ΣΠΔ σο μερσξηζηφ κάζεκα εθθξάδεη ηελ αλάγθε έκθαζεο ζε απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ πιεξέζηεξα θαη λα κε ραζνχλ κέζα ζηα ππφινηπα 

ζρνιηθά αληηθείκελα.  
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5. ςζήηηζη και ζςμπεπάζμαηα 

5.1. Γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηνπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο πνπ δηαπεξλνχλ ην γισζζηθφ Π.. θαζψο θαη 

νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαγκαηψζεηο πνπ πξνηείλνληαη. Δπηπιένλ, ζα 

γίλεη αλαθνξά ζε ζηνηρεία ηα νπνία δελ έιαβε ππφςε ε έξεπλα ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο θχζεο ηεο.  

 Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, έγηλε θαλεξφ πσο ην γεληθφηεξν 

πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ πβξηδνπνίεζε ηνπ 

θεηκελνθεληξηθνχ (ζρνιή Νέαο Ρεηνξηθήο) κε ηνλ επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ 

ιόγν. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γισζζηθέο 

επηινγέο επεξεάδνληαη αλάινγα κε ην ζπγθείκελν αιιά θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο 

γισζζηθέο ζπκβάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε. ε απηφ ην 

ζεκείν εληνπίδεηαη θαη θάπνηα επηξξνή απφ ηνπο νιηζηηθνχο ιόγνπο θαζψο 

πξνθξίλεηαη ε αληίιεςε ηεο γιψζζαο ζε ρξήζε θαη ε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία, 

ηδηαίηεξα ζηε δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο. 

Ηδηαίηεξε εκθάληζε θάλεη θαη ν ιόγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο νη 

καζεηέο θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπληίζεηαη νη ζεκεησηηθνί πφξνη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ λφεκα. Παξφηη δίλνληαη 

νξηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε κεηαγιψζζα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

αλάιπζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ε γξακκαηηθή απηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

επαξθήο. Δπηπιένλ, ν ιόγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ εκθαλίδεηαη θαη ζην αληηθείκελν 

ησλ ΣΠΔ θαζψο νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλζέζνπλ ζεκεησηηθνχο πφξνπο γηα ηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο. Βέβαηα, ζα ιέγακε πσο ν ιόγνο απηφο είλαη κάιινλ 

αλαδπφκελνο δηφηη δελ εκθαλίδνληαη φια ηνπ ηα ζηνηρεία. Σν κφλν ζηνηρείν πνπ 

εκθαλίδεηαη είλαη ε έκθαζε ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα φκσο δελ γίλεηαη θακία ζχλδεζε 

κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεη ε ζρνιή ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ.  
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ην επίπεδν ηεο αλάγλσζεο, εκθαλίδεηαη θαη κηα επηξξνή απφ ηνπο θξηηηθνχο 

ιόγνπο θαζψο αλαγλσξίδεηαη ε γιψζζα σο έλα κέζν θαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο. 

Παξφηη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα νξίδεηαη θαη ζηα εηζαγσγηθά κέξε ηνπ Π.. σο κηα 

βαζηθή ηθαλφηεηα, νπζηαζηηθά δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή 

ζην Π.. αιιά έρεη κάιινλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν. Απηή ε θξηηηθή ηθαλφηεηα βξίζθεη 

έλα πεδίν εθαξκνγήο ζην κάζεκα ησλ ΣΠΔ θαζψο ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ.  

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ιόγσλ, αλαδείρζεθε πσο νη καζεηέο ιακβάλνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, θαζψο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξαγκάησζε ησλ 

καζεκάησλ, αλαιακβάλνπλ πνηθίινπο ξφινπο, ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο θ. ά. 

Δπηπιένλ, κέζα ζην National Curriculum, ν κειινληηθφο λένο παξνπζηάδεηαη σο 

ηθαλφο λα καζαίλεη αλεμάξηεηα θαη σο ελεξγά ζπκκέηνρνο ζηελ θνηλφηεηα ζηελ 

νπνία αλήθεη. Ζ ηαπηφηεηα πνπ ήδε θέξεη ν καζεηήο ζην ζρνιείν εκθαλίδεηαη σο έλα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε δηακφξθσζε ησλ καζεκάησλ θαζψο γίλεηαη ξεηά ζχλδεζε 

ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ θάζε καζεηή κε ηελ πξφνδν ζηελ κάζεζή ηνπ.  

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ γίλεηαη ζαθήο κέζα απφ ην Π.. Απφ νξηζκέλα 

ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ, θαίλεηαη πσο έρεη πεξηζζφηεξν ην ξφιν 

ηνπ θαζνδεγεηή θαη φρη ηνπ θαηφρνπ ηεο γλψζεο. Βέβαηα, ζην επίπεδν ηεο 

αμηνιφγεζεο αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο επαγγεικαηία κε ηε 

ζπλερή ηνπ ελαζρφιεζε κε ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο. Ζ έιιεηςε ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ καο νδεγεί ζε κηα κεξηθή κφλν εηθφλα ζρεηηθά κε ην ξφιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.  

Ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αγγιηθνχ Π.. απνηειεί ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε 

ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο νη καζεηέο θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηέο ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ. Μάιηζηα, ν ζρνιηθφο ρψξνο θαη ρξφλνο επεθηείλνληαη κε απνηέιεζκα νη 

καζεηέο λα εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη πέξα απφ ηα ζρνιηθά πιαίζηα.  

Δπηπιένλ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αγγιηθνχ γισζζηθνχ Π.. απνηειεί θαη ε έιιεηςε 

θαηεπζχλζεσλ σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν. Γίλεηαη ηδηαίηεξε επρέξεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα επηιέμεη ν ίδηνο ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί, αλάινγα 
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πάληα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηνπ. ε ζπλδπαζκφ κε ηε κηθξή έθηαζε ηνπ 

Π.. θαη ηελ έιιεηςε δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ πνπ λα θαζνξίδνληαη θεληξηθά, γίλεηαη 

εκθαλέο πσο πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα αλνηρηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηελ 

εζηίαζε λα βξίζθεηαη ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ.  

Βέβαηα, θαζψο ε παξνχζα έξεπλα θηλήζεθε θπξίσο ζηε κειέηε δηαθφξσλ 

θεηκέλσλ, φπσο απηά παξαδίδνληαη απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ Αγγιία, ε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη 

κεξηθή. Γλσξίδνπκε πσο νη δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ 

ζρνιείσλ θαζψο ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ (Kress, 

2005). Ζ κειέηε απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηππψζεη νπνηαδήπνηε ηνπηθή πνηθηιία 

κπνξεί λα ππάξρεη, αιιά πεξηγξάθεη κφλν ηηο θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο. Δπηπιένλ, δελ 

κειεηήζεθαλ άιιεο πηζαλέο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο είλαη ηζηνξηθνί παξάγνληεο 

(π.ρ. πξνεγνχκελα Π..) ή νη αληηιήςεηο γχξσ απφ ηελ παηδεία πνπ θπθινθνξνχλ 

ζηελ Αγγιία. Ωζηφζν, νη γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα βαζηθή 

ηδέα ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

 

 

5.2. Γηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη πσο θαηέρνπλ ελεξγφ ξφιν κέζα ζην Π.. θαη ζηνλ 

ηξφπν πξαγκάησζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Οπζηαζηηθά, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη κε δχν 

ξφινπο. Ο πξψηνο αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπο σο έλα παηδαγσγηθφ κέζν ην 

νπνίν εληζρχεη ηηο ηζρχνπζεο πξαθηηθέο ηνπ θιαζηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ο δεχηεξνο 

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΣΠΔ σο δεκηνπξγψλ ελφο λένπ γξακκαηηζκνχ ν νπνίνο 

πξέπεη λα απνθηεζεί κέζα απφ ην γισζζηθφ κάζεκα.  

ρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

θιαζηθνχ γξακκαηηζκνχ, εληνπίζηεθαλ πνηθίιεο πξαθηηθέο. Καη’ αξράο, ηα 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ εκθαλίδνληαη σο πεξηβάιινληα εξγαζίαο ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, σο κέζα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο γξαθήο, θαζψο θαζηζηνχλ επέιηθην ην θείκελν θαη εχθνιε ηελ 
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επεμεξγαζία ηνπ θαη ηηο ζπλερείο αιιαγέο ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο 

θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ πνηθίια θείκελα κε έλαλ πην εχθνιν ηξφπν. Γεχηεξνλ, 

ηα ΠΔΚ κε ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ επηηξέπνπλ ηνλ επί ηφπνπ ζρνιηαζκφ ελφο 

θεηκέλνπ. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ θαη ηνπ θξηηηθνχ ιόγνπ, νη 

καζεηέο θαινχληαη λα ζρνιηάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηηο δηάθνξεο γισζζηθέο 

επηινγέο, πάληα ζηα πιαίζηα ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηνπ ζπγθεηκέλνπ. 

Έλαο δεχηεξνο ξφινο ησλ ΣΠΔ είλαη ε εκθάληζε ηνπο σο κέζσλ γηα επηθνηλσλία 

κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν θαη γηα δεκνζίεπζε ησλ εξγαζηψλ. Ο ξφινο ηνπο απηφο 

εληζρχεη ηελ αληίιεςε γηα ηελ εθαξκνζκέλε κάζεζε θαη βνεζά ζηελ επέθηαζε ηνπ 

ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζπδεηνχλ κε ζπγγξαθείο πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ αιιά θαη επηδίδνληαη ζε ζπδεηήζεηο κεηά ην πέξαο ηνπ 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Ζ επηθνηλσληαθή αληίιεςε πνπ ελππάξρεη εδψ ζπζρεηίδεηαη κε 

ηνπο νιηζηηθνχο ιόγνπο πνπ εληνπίδνληαη ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη, νπζηαζηηθά, 

εληζρχεη ηελ πξαθηηθή ηεο επηθνηλσλίαο.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο θπξίσο εκθαλίδνληαη σο ηα λέα κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ. Αλαγλσξίδεηαη ε λέα θεηκεληθή θαη επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηελ νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη έηζη κειεηψληαη ςεθηαθά θεηκεληθά είδε (π.ρ. 

ηζηνζειίδεο) θαη πνιπηξνπηθά θείκελα (π.ρ. παξνπζίαζε θσηνγξαθηψλ) θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απηά παξνπζηάδνπλ. Ζ αληηκεηψπηζε απηή ζρεηίδεηαη άκεζα θαη 

κε ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαζψο κειεηψληαη νη δηάθνξνη ζεκεησηηθνί πφξνη 

πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ. Οπζηαζηηθά, θαίλεηαη 

πσο νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ επηθέξεη θάπνηα αιιαγή ζην πεξηερφκελν ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο θαζψο έρνπλ εηζαρζεί φια απηά ηα λέα θεηκεληθά είδε.  

Δπηπιένλ, ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

δεμηφηεηα αλαδήηεζεο ζε ειεθηξνληθέο πεγέο, φπσο είλαη νη ηζηνζειίδεο, θαζψο θαη ε 

ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ (π.ρ. απνζήθεπζε πιηθνχ, επεμεξγαζία 

εηθφλσλ θ. ά). Οη δεμηφηεηεο απηέο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο ζήκεξα ζηνλ θαζνξηζκφ 

ελφο εγγξάκκαηνπ ππνθεηκέλνπ.  
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πκπεξαζκαηηθά, νη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη πσο εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά 

κέζα ζην γισζζηθφ κάζεκα. Παξφιν πνπ ππάξρεη θαη απηφλνκν κάζεκα γηα ηηο ΣΠΔ, 

νπζηαζηηθά ε κειέηε θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ ζην γισζζηθφ κάζεκα είλαη 

ηδηαίηεξα εληζρπκέλε. ηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε πξνψζεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πξφζεζε ε νπνία εθθξάδεηαη θαη ζην National 

Curriculum ζην θεθάιαην «ρξήζε ησλ ΣΠΔ» αιιά θαη κε ηα θείκελα «ICT across the 

curriculum». Δπηπιένλ, κε ηελ χπαξμε εηδηθφηεξσλ θνξέσλ, φπσο ην BECTA, πνπ 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζίζηαηαη 

εκθαλέο πσο ην αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επελδχεη ηδηαίηεξα ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ.  
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ςνοπηικόρ πίνακαρ ζςμπεπαζμάηυν 

 

 Η εμθάνιζη ηυν ΣΠΔ 

 

 

 

Γλώζζα/ημείυζη 

 

 Γιψζζα εληαγκέλε ζην επηθνηλσληαθφ 

ζπγθείκελν αιιά θαη ζηα πιαίζηα ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ 

            Έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

            Ζ γξαθή σο δηαδηθαζία 

 Γιψζζα ζε ζχλζεζε κε άιινπο ζεκεησηηθνχο 

πφξνπο 

 Γιψζζα σο κέζν επηξξνήο ηνπ αλαγλψζηε θαη σο 

κέζν δηακφξθσζεο ηνπ λνήκαηνο 

 χλδεζε γιψζζαο-ηαπηφηεηαο 

 Γιψζζα ζηνλ άμνλα ηεο δηαρξνλίαο 

 Γιψζζα ζε φια ηα καζήκαηα 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ 

παξνπζίαζεο επεξεάδνπλ ηηο γισζζηθέο 

επηινγέο 

 Υξήζε ησλ ΣΠΔ σο πεξηβαιιφλησλ εξγαζίαο 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγγξαθήο 

 ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ: ζηνλ 

άμνλα ηεο δηαρξνλίαο νη ηερλνινγίεο 

αληηκεησπίδνληαη σο αηηία γισζζηθήο αιιαγήο 

θαη αλαγλσξίδεηαη ε λέα θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

 Παξφηη φια ηα καζήκαηα αλαγλσξίδνληαη σο 

γισζζηθά, δελ δίλνληαη νη γισζζηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

πιεξνθνξηθήο 
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Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

 

 Δπίγλσζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ησλ γισζζηθψλ 

ηερληθψλ γηα: 

 Καιχηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

 Αλαγλψξηζε ησλ θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ 

Απνθσδηθνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηνπ 

ηξφπνπ     επηξξνήο ηνπ αλαγλψζηε 

 Δπίγλσζε ζηνηρείσλ λέαο θεηκεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηνηρείσλ 

πνιπηξνπηθφηεηαο 

 

 ΣΠΔ σο παηδαγσγηθφ κέζν: 

α) Δξγαιείν γηα επηηφπνπ ζρνιηαζκφ ησλ 

γισζζηθψλ επηινγψλ ζην επίπεδν ησλ θεηκεληθψλ 

ζπκβάζεσλ 

β) Πεγή θεηκέλσλ πνπ ζα γίλνπλ αληηθείκελν 

θξηηηθήο αλάγλσζεο 

 ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ: 

εζηίαζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο λέαο 

θεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί κέζσ ησλ ΣΠΔ  

 

Γνώζειρ για ηον 

κόζμο/ζηάζειρ/αξίερ/πεποιθήζειρ 

 Γελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζε φςεηο ηνπ θφζκνπ 

πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ 

 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε: άιια δηδαθηηθά 

αληηθείκελα ιεηηνπξγνχλ σο πιαίζην γηα ηελ 

αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

 Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζην είδνο πνιίηε πνπ 

δεκηνπξγείηαη. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε απνηειεί 

αληηθείκελν μερσξηζηνχ καζήκαηνο θαη φρη ηνπ 

γισζζηθνχ.  

 

ηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ην 

κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο αληηκεησπίδεηαη σο έλα 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

 

 

   ΣΠΔ σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηελ 
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Γιδακηικέρ ππακηικέρ  Γξαθή σο δηαδηθαζία 

 Μάζεζε ηνπ πψο καζαίλνπλ  

 Έκθαζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

 Δπέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ κε 

έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

 

επεμεξγαζία θεηκέλσλ 

 ΣΠΔ σο κέζν γηα δεκνζίεπζε θαη επηθνηλσλία 

κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν κε απνηέιεζκα λα 

πξνεθηείλεηαη ν ζρνιηθφο ρσξνρξφλνο 

 

 

Γλυζζοδιδακηικοί λόγοι 

Μίμε θεηκελνθεληξηθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ ιόγνπ 

Αλαδπφκελνο ιόγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ κε έκθαζε ζηε ζχλζεζε ησλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ ρσξίο λα 

αλαδεηθλχνληαη δεηήκαηα ζχλδεζεο κε ηνλ θφζκν 

Αλαδπφκελνο θξηηηθφο ιόγνο κε έκθαζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ πιεπξά ηεο γιψζζαο σο κέζνπ θαηαζθεπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

Αξιολόγηζη  Γηα ην Key Stage 3: Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε  

- Έκθαζε ζηελ αηνκηθή πξφνδν ηεο κάζεζεο 

- Απηναμηνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε ζπκκαζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθφο επαγγεικαηίαο 

 Γηα ην Key Stage 4: Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ απφθηεζε ησλ GCSE 

- ε πξνεγνχκελα ζέκαηα εμεηάζεσλ γίλεηαη ζπζρεηηζκφο κε θεηκελνθεληξηθνχο, επηθνηλσληαθνχο, 

θξηηηθνχο ιόγνπο θαη ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

- ε φια ηα πξνεγνχκελα ζέκαηα εληνπίδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα θείκελν απφ ην δηαδίθηπν γηα ην νπνίν 
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ππάξρνπλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία πνιπηξνπηθφηεηαο  

 

Σαςηόηηηερ μαθηηών και 

εκπαιδεςηικών 

 Έκθαζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο πνπ θέξεη ν θάζε καζεηήο. ε 

απηφ ην πιαίζην, ιακβάλεηαη ππφςε ε ππάξρνπζα ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηελ επηινγή ησλ 

θεηκέλσλ πνπ κειεηψληαη. 

 Ο καζεηήο: Δλεξγφο πξσηαγσληζηήο ζε φιεο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, θξηηηθά ζθεπηφκελνο. ηφρνο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εγγξάκκαηνπ πνιίηε ν νπνίνο ζα γλσξίδεη λα ρξεζηκνπνηεί κε επάξθεηα ηε 

γιψζζα ζε δηάθνξα επηθνηλσληαθά πιαίζηα. Δλφο πνιίηε πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ 

πεξίγπξν, ζα κπνξεί λα έρεη πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ίδηαο ηεο κάζεζεο. 

Δπηπιένλ, λα γλσξίδεη πψο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ είηε σο έλα εξγαιείν είηε σο έλα κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ. Απνθηά ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ φπσο ε αλαδήηεζε ζε 

ειεθηξνληθέο πεγέο ή ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ελφο θεηκέλνπ 

 Ο εθπαηδεπηηθφο: Γελ είλαη ν κνλαδηθφο θάηνρνο ηεο γλψζεο θαη έρεη πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ 

θαζνδεγεηή. ηελ αμηνιφγεζε αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ επαγγεικαηία θαη πξέπεη λα παξαθνινπζεί 

ζπλερψο ηελ πνξεία θάζε καζεηή.  

Μάθημα ηυν ΣΠΔ  ΣΠΔ σο βνεζνί ηεο δηα βίνπ κάζεζεο – κάζεζε πψο λα καζαίλεηο 

 ΣΠΔ σο πεγή πιεξνθνξηψλ θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ  

 ΣΠΔ σο θνξέαο θνηλσληθήο αιιαγήο αιιά θαη δεκηνπξγνί θεηκεληθήο αιιαγήο 

  Έκθαζε ζηηο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο (Functional Skills) θαζψο γίλεηαη ζπλερψο ζχλδεζε κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ζηνλ πξαγκαηηθφ εμσζρνιηθφ θφζκν.  
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Ιδιαιηεπόηηηερ/Παπαηηπήζειρ  Έιιεηςε θαηεπζχλζεσλ γηα ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 
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