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Πεπίλητη 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ην γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Απζηξαιίαο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ην γεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (Australian 

Curriculum) ην νπνίν ζα ηζρχζεη ζηαδηαθά ζε φιεο ηηο πνιηηείεο ηεο Απζηξαιίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πξνγξακκαηηθφ θείκελν «Melbourne National Declaration of 

Educational Goals for Young Australians» ην νπνίν  πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Σν πιηθφ πξνζεγγίζηεθε ππφ ην ζεσξεηηθφ πξίζκα ηεο 

θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leeuwen, 2005) θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ 

(Gee, 2005) έηζη ψζηε λα αλαδεηρζεί ν ζπλνιηθφηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ γισζζηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Ζ κειέηε αξρηθά επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ λένπ curriculum 

αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε 

ηνπ πιηθνχ ε νπνία θηλήζεθε ζηνπο εμήο άμνλεο: Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, 

γξακκαηηζκνί θαη γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο, γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο, αμηνιφγεζε. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε πσο ε 

θπξίαξρε γισζζνδηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ δηαπεξλά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη 

απηή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε γιψζζα 

αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηεο πνιχπινθεο ζεκεησηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

κειεηάηαη παξάιιεια κε ηνπο άιινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο. Έηζη, νη καζεηέο 

απνθηνχλ γλψζεηο γηα φια ηα γισζζηθά επίπεδα, απφ ην κνξθνινγηθφ σο θαη ην 

θεηκεληθφ, αιιά θαη γλψζεηο γηα ηε ζεκείσζε, φπσο είλαη ν ξφινο ησλ εηθφλσλ.  

Παξάιιεια, εληνπίδνληαη θαη άιιεο γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο 

αλαπιαηζηψλνληαη ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. Δληνπίζηεθαλ ζηνηρεία απφ ηηο θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο είλαη 

ε ζπζρέηηζε ηεο γιψζζαο κε ηελ ηαπηφηεηα, ζηνηρεία απφ ηηο θεηκελνθεληξηθέο 
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πξνζεγγίζεηο κε έκθαζε ζην ξφιν ηνπ ζπγθεηκέλνπ θαη ζηνηρεία απφ νιηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, φπσο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ε γξαθή σο δηαδηθαζία. Οπζηαζηηθά, ζχκθσλα θαη κε 

ηελ θπξίαξρε αληίιεςε ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, πξνσζείηαη ε αλάπηπμε πνηθίισλ 

γξακκαηηζκψλ ζηνπο καζεηέο.  

ε απηφ ην πιαίζην, νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη θπξίσο σο ην λέν κέζν 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Έηζη, ηα ςεθηαθά αιιά θαη ηα νπηηθά θείκελα κειεηψληαη 

παξάιιεια κε ηα παξαδνζηαθά έληππα θείκελα. Αλαγλσξίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ εκθαλίδνπλ ηα λέα ςεθηαθά θείκελα, φπσο είλαη ν ππεξθεηκεληθφο ηνπο 

ραξαθηήξαο, αιιά θαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην ηξίγσλν ζπγγξαθέαο-

θείκελν-αλαγλψζηεο. Πεξηζηαζηαθά νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη θαη σο έλα 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαζψο γίλεηαη ιφγνο γηα ινγηζκηθά ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ 

επεμεξγαζία θαη ζηε δεκηνπξγία πνηθίισλ θεηκέλσλ.  

ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν, δελ δίλεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηνινγία πνπ ζα πξέπεη λα κεηαδψζεη ην γισζζηθφ κάζεκα. Γίλνληαη φκσο 

νξηζκέλνη δηαζεκαηηθνί άμνλεο, φπσο είλαη νη ηζαγελείο πνιηηηζκνί, ε ζρέζε ηεο 

Απζηξαιίαο κε ηελ Αζία θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε. Δπίζεο, αλαγλσξίδνληαη 

νξηζκέλεο αληηιήςεηο απέλαληη ζηνλ ίδην ηνλ θφζκν. πγθεθξηκέλα, ν ζεκεξηλφο 

θφζκνο πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ κηα ηζηνξηθή νπηηθή ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ νη 

ζεκεξηλέο αιιαγέο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. ε απηά ηα πιαίζηα, αλαγλσξίδεηαη ν λένο 

θφζκνο ηεο επηθνηλσλίαο αιιά θαη νη λέεο απαηηήζεηο γξακκαηηζκνχ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νη λέεο ηερλνινγίεο.  

Μέζα απφ ηε κειέηε θαη επηπιένλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη νη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ε αμηνιφγεζε, δεκηνπξγείηαη κηα πιήξεο εηθφλα γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

απζηξαιηαλνχ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Οπζηαζηηθά, ην λέν απηφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ αλαδεηθλχεηαη σο ηδηαίηεξα πξσηνπφξν, κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα θαηέρνπλ 

εμέρνπζα ζέζε θαη λα επεξεάδνπλ ηφζν ην πεξηερφκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ καζήκαηνο φζν 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα πξαγκαησζεί κηα δηδαζθαιία.  
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1. Διζαγυγή 

 

Ζ Απζηξαιία απνηειεί κηα ρψξα κε πνιχ κεγάιε παξάδνζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ 

έξεπλα γχξσ απφ απηή θαη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. Ζ ειεπζεξία πνπ απέδηδε 

κέρξη ζήκεξα ζε θάζε πνιηηεία ζην λα παξάγεη ην δηθφ ηεο πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

νδήγεζε ζηελ άκεζε ζπλεξγαζία ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηα ζρνιεία έηζη ψζηε λα 

έρνπλ παξαρζεί αμηφινγα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, φπσο απηφ ηνπ Queensland θαη ηεο 

Victoria. Μάιηζηα, ε ππεξνρή ηνπ απζηξαιηαλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

απνδεηθλχεηαη πεξαηηέξσ θαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη 

Αλάπηπμε (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD), ν 

νπνίνο δηνξγαλψλεη πξφγξακκα αμηνιφγεζεο γλσζηφ σο PISA (Programme for 

International Student Assessment). ηηο ηειεπηαίεο αμηνινγήζεηο ηνπ 2009, νη 

απζηξαινί καζεηέο θαηαηάζζνληαη έλαηνη κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ καζεηψλ 

παγθνζκίσο.  

Ηδηαίηεξα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα, ε Απζηξαιία έρεη απνηειέζεη πεδίν 

δχκσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ ξεπκάησλ. Απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ 

χδλευ πξνέξρεηαη ην γισζζνδηδαθηηθφ θίλεκα ηεο παηδαγσγηθήο κε βάζε ηα 

θεηκεληθά είδε, ην νπνίν έρεη ζήκεξα δηεζλή απήρεζε. Αθφκε πην πξφζθαηα, κε ηε 

ζπκκεηνρή Απζηξαιψλ επηζηεκφλσλ, γελλήζεθε ην θίλεκα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

ην νπνίν απνηειεί κηα απφ ηηο πην επίθαηξεο πξνηάζεηο γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία. 

Μέζα απφ απηέο ηηο εξεπλεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη ηηο δηάθνξεο επηηπρείο εθαξκνγέο 

ηνπο ζηηο απζηξαιηαλέο πνιηηείεο, νη Απζηξαινί έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε 

δηακφξθσζε ηεο παγθφζκηαο εθπαηδεπηηθήο ζθελήο, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο 

γισζζηθήο εθπαίδεπζεο.  

Παξφηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη ήδε αξθεηά πςειφ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

απζηξαιηαλέο πνιηηείεο, απνθαζίζηεθε πσο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα εληαίν 

εζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν εγρείξεκα απηφ μεθίλεζε ην 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Απζηξαιίαο  B΄/βάζκηα –  

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 7 απφ 70 

 

2008 κε ηελ έθδνζε ηνπ «Melbourne National Declaration of Educational Goals for 

Young Australians», ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Έθηνηε άξρηζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (ζην εμήο 

Π..) γηα θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν, κηα δηαδηθαζία πνπ αθφκα δελ έρεη 

νινθιεξσζεί. πγθεθξηκέλα, ην Π.. γηα ην γισζζηθφ κάζεκα εθδφζεθε κφιηο πξηλ 

απφ ιίγνπο κήλεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2010. Όκσο δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα πιήξσο 

ζηα ζρνιεία νχηε έρεη αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ.  

Μηα ζεηξά κειεηψλ γηα ηα Π.. ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο δελ ζα κπνξνχζε λα 

αγλνήζεη ηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξαιίαο. Όρη κφλν εμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη αλαθχςεη θαηά θαηξνχο γηα ηηο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο 

ησλ Απζηξαιψλ, αιιά θαη επεηδή πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ πξφζθαην Π.. ην νπνίν 

αλακέλνπκε λα ιακβάλεη ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ 

παξνχζα κειέηε έρεη ζηφρν λα κειεηήζεη απηφ ην γεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, έηζη 

ψζηε λα αλαδείμεη απφ ηε κηα κεξηά ηηο γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ ην 

δηαπεξλνχλ, θαη απφ ηελ άιιε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε θαη 

ε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ζην εμήο 

ΣΠΔ). Αθνινπζψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van 

Leeuwen, 2005) θαη ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ (Gee, 2005), επηρεηξείηαη κηα 

πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ λένπ curriculum πνπ πξφθεηηαη λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ Απζηξαιία.  

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί (θεθ. 2) γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Απζηξαιίαο θαζψο θαη κηα εθηελέζηεξε πεξηγξαθή 

απφ δνκηθήο άπνςεο ηνπ λένπ curriculum. ηε ζπλέρεηα (θεθ. 3) αθνινπζεί ε 

αλάιπζε, ζηελ νπνία ζα παξαηεζνχλ απνζπάζκαηα απεπζείαο απφ ην curriculum ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο πεγέο θαη ζα επηρεηξεζεί ε αλάδεημε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Σν πεξηερφκελν αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα πνπ πξνηίζεηαη λα κεηαδνζνχλ, ηνλ γξακκαηηζκφ πνπ επηδηψθεηαη λα 

θαιιηεξγεζεί ζηνπο καζεηέο θαζψο θαη ηηο γλψζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο απέλαληη ζηνλ θφζκν πνπ κεηαδίδνληαη. Δπηπιένλ, ε πεξηγξαθή ηνπ 
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γισζζηθνχ καζήκαηνο αθνξά θαη ζε ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεηαη θαζψο θαη ηηο 

ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Σαπηφρξνλα, ζε φιν ην κήθνο ηεο 

αλάιπζεο εληνπίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ πξαγκάησζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα (θεθ. 4) αθνινπζεί ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία 

πεξηγξάθεηαη αθελφο ε ζπλνιηθφηεξε εηθφλα ηνπ γισζζηθνχ curriculum (θεθ. 4.1) 

θαη αθεηέξνπ νη δηαπηζηψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (θεθ. 4.2.). Σέινο, 

παξαηίζεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά φια ηα 

ζηνηρεία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ απζηξαιηαλνχ γισζζηθνχ Π.. γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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2. Πεπιγπαθή ηος Australian Curriculum 

 

ηνλ παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κνξθή πνπ έρεη ε λέα πξνζπάζεηα 

δηακφξθσζεο ελφο εληαίνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Αξρηθά ζα πεξηγξαθεί ε 

εθθίλεζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθεί ε δνκή απηνχ ηνπ 

λένπ curriculum.  

ηελ Απζηξαιία ππήξμαλ θαη παιαηφηεξα θάπνηα θείκελα ηα νπνία αθνξνχζαλ 

ζε εζληθφ επίπεδν ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, μεθηλψληαο ην 1989 κε ην «Hobart 

Declaration» θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην «Adelaide Declaration» ηνπ 1999. Σν 2008 ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην (Ministerial Council on Education, Employment, Training and 

Youth Affairs) αλέπηπμε θαη πηνζέηεζε ηε λέα δηαθήξπμε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν «Melbourne Declaration on Educational 

Goals for Young Australians». Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν πνπ αλαγλσξίδεη ηελ 

αλάγθε αιιαγήο ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αιιαγέο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Απηή ε λέα δηαθήξπμε νπζηαζηηθά δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

θαζνδεγήζεη ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηλνχξηνπ Π.. πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο 

πνιηηείεο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί ην θαιχηεξν δπλαηφλ επίπεδν ζπνπδψλ.  

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εληαίν εζληθφ Π.., 

είλαη ε επίηεπμε ελφο «curriculum παγθφζκηαο θιάζεο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ζην «Melbourne Declaration». Παξφηη ζηηο αμηνινγήζεηο ηεο PISA νη 

απζηξαινί καζεηέο βξίζθνληαη ήδε ζε πςειή ζέζε, δηαθεξχηηνπλ πσο ζέινπλ λα 

είλαη νη θαιχηεξνη απφ φινπο («to become second to none amongst the world’s best 

school systems»). Μηα ηέηνηα δήισζε αλαδεηθλχεη κεγάιε απνθαζηζηηθφηεηα θαη 

επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ κέιινληνο. Έηζη, κε ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ 

curriculum ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπιινγηθή εκπεηξία θάζε πνιηηείαο, ψζηε επηηεπρζεί κε 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ν θνηλφο ζηφρνο ηεο «πςειήο» εθπαίδεπζεο.  
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Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ παξνπζηάδνληαη ζην «Melbourne Declaration» 

αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ εγγξάκκαηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζέιεη 

λα δεκηνπξγήζεη ην απζηξαιηαλφ ζρνιείν. Μέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνηθίισλ 

αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζε παγθφζκην επίπεδν, ην λέν curriculum ζηνρεχεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο πνιίηε ν νπνίνο ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο αιιαγέο 

θαη λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο Απζηξαιίαο. Έηζη, κέζα ζε απηφ ην θείκελν 

πεξηγξάθνληαη, αξρηθά, νη αιιαγέο ηνπ θφζκνπ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη νη αηηίεο 

αιιαγήο ηνπ curriculum, θαη ζηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζνχλ. Δπίζεο, θαζνξίδνληαη νη «γεληθέο δεμηφηεηεο» (general 

capabilities) θαη νη «δηαζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο» (cross-curricular priorities) νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη κέζα ζε φια ηα Π.. πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. 

χκθσλα κε ην ίδην θείκελν, ηα πξνβιήκαηα ηεο απζηξαιηαλήο εθπαίδεπζεο έρνπλ 

εληνπηζηεί ζε δχν θνηλσληθέο νκάδεο: ζηνπο ηζαγελείο θαη ζηνπο καζεηέο απφ ρακειά 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη απηέο νη νκάδεο λα 

αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ψζηε λα νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

κε κεγαιχηεξε επηηπρία.  

Τπεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ απζηξαιηαλνχ Π.. είλαη ην ACARA 

(Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority)
1
. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

θνξέα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα φια ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα, απφ ην λεπηαγσγείν σο θαη ην 12
ν
 έηνο ζπνπδψλ, θαζψο επίζεο ζα 

θαζνξίζεη θαη έλα εζληθφ πξφγξακκα αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα ζρεηίδεηαη κε ην λέν 

Π.. Δπηπιένλ, έρεη θαηαζηεί ππεχζπλν θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ λένπ Π.. θαζψο ζα ζπιιέγεη δεδνκέλα ηα νπνία ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ.  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ λένπ curriculum απνηειεί κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη 

δηαθξίλεηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε είλαη ε δηακφξθσζε (shaping) πνπ 

νπζηαζηηθά αθνξά έλα πξνζρέδην (draft paper) θαη ηνπ γεληθφηεξνπ curriculum αιιά 

θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Γηα ηε 
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δηακφξθσζε απηή ιήθζεθαλ ππφςε νη επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαζψο θαη κηα ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε 

κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ άιισλ ρσξψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο αμηνινγήζεηο σο 

πξσηνπφξεο. Σα πξνζρέδηα ηνπ curriculum αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν
2
 έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ην εθπαηδεπηηθφ θνηλφ γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ηνπο. Ζ δεχηεξε θάζε είλαη ε γξαθή ηνπ (writing), ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ην 

ηειηθφ θείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ηε ζπλέρεηα, έξρεηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

(implementation) ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε πηζαλή αλαζεψξεζή ηνπ (review).  

Όπσο έγηλε θαλεξφ, ην απζηξαιηαλφ curriculum είλαη έλα δπλακηθφ curriculum 

πνπ ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηε γλψκε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη πιάζεηαη 

κέζα απφ ηηο ζπλεηζθνξέο φισλ. Αθφκα θαη ε εθαξκνγή ηνπ δελ έρεη ηνλ ζθνπφ ηεο 

επηβνιήο αιιά ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην πην απνηειεζκαηηθφ 

Π.. θαη ην πην ελεκεξσκέλν. Όπσο αλαθέξεηαη ζην Melbourne Declaration, ν 

ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή γλψζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ην ηνπηθφ ζπγθείκελν θαζψο θαη ην νηθνγελεηαθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, δελ θαζνξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, νχηε 

δίλεηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Γίλεηαη, ινηπφλ, απφιπηε 

ειεπζεξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο πιηθφ ή λα 

επηιέμνπλ θάπνην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ηνπ εκπνξίνπ.  

Δπηπιένλ, απηέο νη θάζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ curriculum δελ αθνξνχλ ηαπηφρξνλα 

ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα έπξεπε λα εθαξκφζνπλ φια 

ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηαπηφρξνλα, ζα ππήξρε θαη κεγάινο θφξηνο αιιά θαη 

κηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα. Έηζη, ζε πξψηε θάζε αλαπηχρζεθαλ ηα Π.. γηα ην 

κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ, ησλ καζεκαηηθψλ, ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηζηνξίαο, 

ηα νπνία ζα έρνπλ εθαξκνζηεί ζε φια ηα ζρνιεία κέρξη ην 2013. ε δεχηεξε θάζε, 

αλαπηχζζνληαη ηα Π.. γηα ηε γεσγξαθία, ηηο γιψζζεο θαη ηηο ηέρλεο. ηελ ηξίηε, θαη 

ηειεπηαία, θάζε ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα Π.. γηα ηελ εθπαίδεπζε πγείαο θαη θπζηθήο 
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αγσγήο, γηα ην αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο, ην αληηθείκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηερλνινγίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηεο πνιηηηθήο αγσγήο. Παξφηη 

επηιέγεηαη ε παξαδνζηαθή ηαμηλφκεζε ζε δηδαθηηθά αληηθείκελα, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο παξαδνζηαθφ ην απζηξαιηαλφ curriculum θαζψο γίλεηαη ξεηή 

δηαζεκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ κε ηελ αλαθνξά ζε «γεληθέο 

δεμηφηεηεο» θαη ζε «δηαζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο» (βι. παξαθάησ ζην «Australian 

Curriculum: English», ην γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ)  

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε δεχηεξε έθδνζε ηνπ γεληθφηεξνπ 

curriculum πνπ ήηαλ δηαζέζηκε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο. Πξφθεηηαη γηα ην 

θείκελν κε ηίηιν  «Shape of the Australian curriculum, version 2.0», ην νπνίν 

εθδφζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο 

εζληθήο δηαθήξπμεο «Melbourne Declaration» ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζε απηφ πεξηγξάθνληαη: 

- Ζ ινγηθή θαη νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο. 

- Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ curriculum. 

- Σν εχξνο ηνπ curriculum (πνηεο ειηθηαθέο νκάδεο θαιχπηεη, πψο αλαγλσξίδεη 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη πψο αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο πνπ δελ 

έρνπλ σο κεηξηθή ηνπο ηελ αγγιηθή γιψζζα). 

- Σα ζηνηρεία ηνπ απζηξαιηαλνχ curriculum (γεληθέο δεμηφηεηεο θαη 

δηαζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ε αηηηνιφγεζε ηεο εηήζηαο δνκήο ηνπ curriculum, 

ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο). 

- Γηδαζθαιία, κάζεζε, αμηνιφγεζε θαη ελεκέξσζε. 

- Ζ εθαξκνγή ηνπ curriculum. 

- Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ curriculum. 

Παξφηη ην θείκελν απηφ δελ είλαη ηειηθφ, πεξηγξάθεη κε αξθεηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ curriculum ηα νπνία νπζηαζηηθά 

θαζνξίδνπλ θαη ηε κνξθή ηνπ. Τπάξρνπλ νξηζκέλα ζεκεία ηα νπνία ζεκεηψλεηαη πσο 

ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ επφκελε έθδνζή ηνπ, φπσο νη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηνπο 

καζεηέο κε ηα αγγιηθά σο δεχηεξε γιψζζα/δηάιεθην, γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 
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αλάγθεο θ.ά. ην ηέινο ηνπ 2011 αλακέλεηαη ε ηξίηε έθδνζε ηνπ «Shape of the 

Curriculum», ε νπνία πηζαλψο ζα είλαη θαη ε ηειηθή.  

 

 

«Australian Curriculum: English», ηο γλυζζικό ππόγπαμμα ζποςδών 

Κχξην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ. Πξφθεηηαη γηα 

ην «Australian Curriculum: English» πνπ εθδφζεθε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2010. 

Απεπζχλεηαη ζε 11 δηδαθηηθά έηε, απφ ην λεπηαγσγείν σο ην 10
ν
 έηνο, δειαδή σο ην 

ηέινο ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ησλ επφκελσλ δχν εηψλ, ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε κφλν ε θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (7
ν
 

– 10
ν
 έηνο), ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα αλαδείμεη ηνλ ραξαθηήξα ζπλνιηθφηεξα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο, παξφηη δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκε ην Π.. γηα ηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα.  

Σν curriculum νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξα κέξε: 

- Λνγηθή θαη ζηόρνη: πεξηγξάθνληαη νη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο κε 

εζηίαζε ζην ξφιν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (ζει. 1).  

- Οξγάλσζε: πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλν ην 

πεξηερφκελν ζε θάζε δηδαθηηθφ έηνο, ηα ηξία λήκαηα (strands) πνπ πεξηέρνληαη 

ζην γισζζηθφ κάζεκα, νη γεληθέο δεμηφηεηεο θαη νη δηαζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, φπσο πξαγκαηψλνληαη κέζα ζην γισζζηθφ κάζεκα, νη 

ζχλδεζκνη κε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα θ.ά.  (ζει. 2- 14).  

- Curriculum Foundation-10: πεξηγξάθεηαη ην πεξηερφκελν θάζε δηδαθηηθνχ 

έηνπο (ζει. 52-71 ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε). 

- Γισζζάξη: δίλνληαη νξηζκνί γηα νξηζκέλεο ιέμεηο θιεηδηά πνπ εκθαλίδνληαη 

κέζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ (ζει. 72). 

Σν πεξηερφκελν θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία λήκαηα 

(strands) θαη ζε επηκέξνπο ππνλήκαηα (sub-strands): 

Γιώζζα: νη γλψζεηο γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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Τπνλήκαηα: γισζζηθή πνηθηιία θαη αιιαγή, γιψζζα γηα δηεπίδξαζε, 

θεηκεληθή δνκή θαη νξγάλσζε, έθθξαζε θαη αλάπηπμε ηδεψλ, γλψζε γηα 

ηνπο ήρνπο θαη ηα γξάκκαηα. 

Λνγνηερλία: θαηαλφεζε, εθηίκεζε, απάληεζε, αλάιπζε θαη δεκηνπξγία 

ινγνηερλίαο. 

Τπνλήκαηα: ινγνηερλία θαη ζπγθείκελν, αληαπφθξηζε ζηε ινγνηερλία, 

εμέηαζε ηεο ινγνηερλίαο, δεκηνπξγία ινγνηερλίαο. 

Γξακκαηηζκόο: πξνέθηαζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ ρξήζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

Τπνλήκαηα: θείκελα ζην ζπγθείκελν, δηεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, 

εξκελεία, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε, δεκηνπξγία θεηκέλσλ. 

ην παξαθάησ ζρήκα, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ην Π.., αλαπαξίζηαηαη 

απνηειεζκαηηθά ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ λεκάησλ θαζψο θαη ε γεληθφηεξε 

κνξθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο.  

Όπσο θαίλεηαη, ν ηξφπνο νξγάλσζεο δελ είλαη ν ζπλήζεο παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

ηαμηλφκεζεο ζε γξαθή, αλάγλσζε, αθξφαζε, νκηιία. Αληίζεηα, νη δεμηφηεηεο απηέο 

ελζσκαηψλνληαη εμίζνπ ζηα επηκέξνπο λήκαηα. Δπηπιένλ, θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ 

ζρήκα, πσο ην θάζε λήκα νπζηαζηηθά εκπεξηέρεη ην άιιν, έηζη ψζηε λα δηαπιέθνληαη 
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θαη λα ππάξρεη αιιειεμάξηεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κειέηε ηεο γιψζζαο απνηειεί 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο κειέηεο ηεο ινγνηερλίαο, ελψ ε αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ απαηηεί θαη ηε κειέηε ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηε κειέηε ηεο 

ινγνηερλίαο.  

Δθηφο απφ ην θαζεαπηφ πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο γεληθέο δεμηφηεηεο (general capabilities) πνπ 

ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Απηέο νη δεμηφηεηεο 

έρνπλ πξνθαζνξηζηεί ήδε απφ ην «Melbourne Declaration» θαη ζην γισζζηθφ Π.. 

δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο αθξηβψο εθπιεξψλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο. Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη ζπλνιηθά εθηά θαη είλαη νη εμήο:  

 γξακκαηηζκφο 

 αξηζκεηηζκφο 

 ηθαλφηεηα ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

 θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε 

 εζηθή ζπκπεξηθνξά 

 πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηθαλφηεηα 

 δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε  

Δπηπιένλ, απφ ην «Melbourne Declaration» έρνπλ ηεζεί θαη ηξεηο δηαζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο (cross-curricular priorities), νη νπνίεο επίζεο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Μέζα ζην Π.. πεξηγξάθεηαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη απηψλ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο.  Πξφθεηηαη γηα ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο: 

 Οη ηζηνξίεο θαη νη πνιηηηζκνί ησλ Αβνξηγίλσλ θαη ησλ Torres Strait 

Islander. 

 Ζ Αζία θαη ε ζρέζε ηεο Απζηξαιίαο κε ηελ Αζία. 

 Αεηθφξνο αλάπηπμε. 

Σα ζηνηρεία θαη απφ ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο θαη απφ ηηο δηαζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ελζσκαηψλνληαη κέζα ζην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ Π.. κε 

εληαίν ηξφπν.   
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Ηδηαηηεξφηεηα ηνπ απζηξαιηαλνχ Π.. απνηειεί ε ζχλδεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο. Ηδηαίηεξα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα, ππάξρεη κηα 

ακθίδξνκε ζρέζε κε ηα άιια καζήκαηα. Πξψηνλ, φια ηα καζήκαηα αληηκεησπίδνληαη 

σο γισζζηθά, θαζψο απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλνπ γξακκαηηζκνχ. 

Γεχηεξνλ, ην ίδην ην γισζζηθφ κάζεκα ζπλδέεηαη κε ζηφρνπο άιισλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ φπσο ηα καζεκαηηθά, νη θπζηθέο επηζηήκεο, θαη ε ηζηνξία. Όπσο 

αλαθέξεηαη «όηαλ ε γλώζε, νη δεμηόηεηεο θαη ε θαηαλόεζε από ηα αγγιηθά εθαξκόδεηαη 

ζε άιιεο καζεζηαθέο πεξηνρέο, ε κάζεζε απνθηά κεγαιύηεξε ζπλάθεηα θαη ε 

θαηαλόεζε εκβαζύλεηαη
3
». Έηζη ην γισζζηθφ κάζεκα ζπλδέεηαη κε ην αληηθείκελν 

ησλ καζεκαηηθψλ θαζψο θαηά ηελ αλάγλσζε δηαθφξσλ θεηκέλσλ αλαπηχζζνληαη 

έλλνηεο φπσο ν ρξφλνο, ν ρψξνο θαη ν αξηζκφο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ παξαγσγή ησλ 

θεηκέλσλ, νη καζεηέο ζπλδπάδνπλ αξηζκεηηθά ζχκβνια θαη ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο κε 

εηθφλεο θαη γξαπηφ ιφγν γηα λα παξάγνπλ λφεκα. Δπίζεο, ην γισζζηθφ κάζεκα 

ζπλδέεηαη θαη κε ηε θπζηθή, θαζψο αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο έξεπλαο, 

αληηθεηκεληθήο ζθέςεο, αλάιπζεο δεδνκέλσλ, πεξηγξαθήο αληηθεηκέλσλ θαη 

γεγνλφησλ, εμήγεζεο θ.ά. Σέινο, ζπλδέεηαη θαη κε ην αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο, 

θαζψο κειεηψληαη θείκελα απφ δηάθνξα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπγθείκελα.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ κέξνο ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ελζσκαηψλνληαη ιεηηνπξγηθά κέζα ζε φια 

ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, θαη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πνιιά απνζπάζκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηέο κέζα ζην γισζζηθφ Π.. Βέβαηα, αλαθέξεηαη πσο ζα 

δεκηνπξγεζεί μερσξηζηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην αληηθείκελν ησλ ΣΠΔ, αιιά δελ 

δηεπθξηλίδεηαη αλ ζα πθίζηαηαη σο μερσξηζηφ κάζεκα ζε φια ηα ζρνιηθά έηε ή αλ ζα 

απνηειεί δηαζεκαηηθή πεξηνρή πνπ ζα πξαγκαηψλεηαη κέζσ ησλ άιισλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ.   

Ζ παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ηα λήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηνπ 

Γξακκαηηζκνχ θαζψο επίζεο θαη κε έλα ππνλήκα απφ ην λήκα ηεο Λνγνηερλίαο 

(δεκηνπξγία ινγνηερλίαο). ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηνχλ μερσξηζηά 

                                                      
3
 When knowledge, skills and comprehension from English are meaningfully applied to other learning 

areas, learning becomes more relevant and understanding deepens. 
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νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, φπσο εκθαλίδνληαη θπξίσο ζην λήκα ηεο Γιψζζαο, θαη νη 

πνηθίινη γξακκαηηζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη, φπσο αλαδεηθλχνληαη θπξίσο απφ ην 

λήκα ηνπ Γξακκαηηζκνχ. Θα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ νη ζεσξεηηθέο 

θαηαβνιέο ηνπ θάζε λήκαηνο θαζψο θαη νη γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη απφ ηνπο νπνίνπο 

αληινχλ. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαδεηρζνχλ νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, νη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, ε αμηνιφγεζε θαη ε ηαπηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη, κε ηνλ ζπλδπαζκφ 

ζηνηρείσλ απφ ην γισζζηθφ Π.. θαη απφ ην «Melbourne Declaration». Σαπηφρξνλα, 

ζε φια ηα θεθάιαηα ζα αλαδεηρζεί ν αθξηβήο ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, είηε απηέο 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο είηε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν πξαγκαηψλεηαη.   
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3. Η ανάλςζη ηος γλυζζικού μαθήμαηορ 

 

3. 1. Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε 

Όπσο είδακε θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ Π.., νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

παξνπζηάδνληαη σο μερσξηζηφ λήκα. Αθνξνχλ, ζε έλα πξψην επίπεδν, ηελ απφθηεζε 

ηεο κεηαγιψζζαο ε νπνία πεξηγξάθεη ηε γισζζηθή δνκή. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, 

αθνξνχλ ηε ρξήζε απηήο ηεο κεηαγιψζζαο ζηε κειέηε ηεο θεηκεληθήο δνκήο, ηεο 

γισζζηθήο αιιαγήο θαη ηεο γιψζζαο ζηα πιαίζηα ηεο δηεπίδξαζεο. Οη γλψζεηο απηέο, 

είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ νη καζεηέο θαη ζηα άιια δχν λήκαηα, ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ.  

H απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα γξακκαηηθά θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο γιψζζαο δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο έλα εξγαιείν 

πνπ βνεζά ηνλ αλαζηνραζκφ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα εηζαγσγηθά κέξε ηνπ Π..
4
: 

«Απνθηνύλ έλαλ ζηαζεξό ηξόπν θαηαλόεζεο θαη νκηιίαο ζρεηηθά κε ηε γιώζζα, 

ηε γιώζζα ζε ρξήζε θαη ηε γιώζζα σο ζύζηεκα, ώζηε λα αλαζηνράδνληαη 

ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπο νκηιία θαη γξαθή θαη λα ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε απηά κε 

έλαλ παξαγσγηθό ηξόπν καδί κε άιινπο
5
». 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε γξακκαηηθή απνηειεί ηνλ απαξαίηεην πόξν ψζηε λα 

κπνξνχλ νη καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ γηα γισζζηθά δεηήκαηα. Ζ κεηαγιψζζα 

κεηαηξέπεηαη ζε εξγαιείν κάζεζεο, απαξαίηεην ζε φια ηα λήκαηα θαη ππνλήκαηα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, ε γλψζε ηεο γξακκαηηθήο δελ απνθηάηαη απηφλνκα 

αιιά ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηεο γιψζζαο, φπσο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηα δηάθνξα ππνλήκαηα. ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ απηέο νη 

πιεπξέο ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα, μεθηλψληαο κε ην πξψην επίπεδν θαη ηηο 

                                                      
4
 Ζ ππνγξάκκηζε είλαη ηνπ εξεπλεηή θαη εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο 

5
They gain a consistent way of understanding and talking about language, language-in-use and 

language-as-system, so they can reflect on their own speaking and writing and discuss these 

productively with others.   
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γλψζεηο γηα ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζεκείσζε, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο γλψζεηο γηα ηε  

γισζζηθή πνηθηιία.  

 

Γνώζειρ για ηην πεπιγπαθή ηηρ γλώζζαρ 

Οη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε γξακκαηηθή πεξηγξαθή ηεο γιψζζαο αλαιχνληαη 

ζην ππνλήκα «έθθξαζε θαη αλάπηπμε ηδεψλ». Οη γλψζεηο απηέο αθνξνχλ ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο γιψζζαο (κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ, ζεκαζηνινγηθφ, θεηκεληθφ), ρσξίο 

φκσο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε θσλνινγηθέο γλψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε θαηαθηεζεί 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οξηζκέλα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ησλ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα:  

«Καηαλννύλ πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ θαλόλεο νξζνγξαθίαο θαη πξνέιεπζεο ησλ 

ιέμεσλ, όπσο ειιεληθέο θαη ιαηηληθέο ξίδεο, βάζεηο ιέμεσλ, πξνζήκαηα, 

επηζήκαηα, νξζνγξαθηθά κνηίβα θαη γεληθεύζεηο γηα λα κάζνπλ λέεο ιέμεηο θαη 

πώο λα ηηο γξάθνπλ νξζνγξαθεκέλα
6
» (7

ν
 έηνο) 

«Γηεξεπλνύλ κέξε αθαδεκατθώλ θαη ηερληθώλ θεηκέλσλ θαη αλαιύνπλ ηε ρξήζε 

αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθώλ γηα ηε ζπκπύθλσζε θαη ην ξαθηλάξηζκα 

πιεξνθνξηώλ, γηα ηε δόκεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη γηα ηελ πεξίιεςε 

πξνεγνύκελσλ εμεγήζεσλ
7
» (9

ν
 έηνο)  

«Καηαλννύλ  ην απνηέιεζκα ηεο νλνκαηνπνίεζεο ζηε γξαθή πιεξνθνξηαθώλ 

θαη πεηζηηθώλ θεηκέλσλ
8
»  (8

ν
 έηνο) 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο θάηη απηφλνκν θαη απνθνκκέλν αιιά έρνπλ θάπνην ζηφρν. 

πγθεθξηκέλα, ε γλψζε ηεο κνξθνινγίαο θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε 

ηεο νξζνγξαθίαο, ελψ ε γλψζε ηεο ιεμηθνγξακκαηηθήο (π.ρ. 

νλνκαηνπνίεζε/αθεξεκέλα νπζηαζηηθά) ζπζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ 

ηεο ζε θεηκεληθφ επίπεδν.  

                                                      
6
 Understand how to use spelling rules and word origins, for example Greek and Latin roots, base 

words, suffixes, prefixes, spelling patterns and generalisations to learn new words and how to spell 

them 
7
 exploring sections of academic and technical texts and analysing the use of abstract nouns to compact 

and distil information, structure argument and summarise preceding explanations 
8
 Understand the effect of nominalisation in the writing of informative and persuasive texts 
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Οη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θεηκεληθφ επίπεδν αλάιπζεο πεξηγξάθνληαη ζην 

ππνλήκα κε ηίηιν «θεηκεληθή δνκή θαη νξγάλσζε» (λήκα: Γιψζζα). Πξφθεηηαη 

θπξίσο γηα γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε δφκεζε ησλ θεηκέλσλ, φπσο είλαη ηα ζηνηρεία 

ζπλεθηηθφηεηαο, ε δνκή ησλ παξαγξάθσλ θαη ν ξφινο ηεο ζηίμεο. Σα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα είλαη ελδεηθηηθά:   

«Καηαλννύλ πώο δεκηνπξγείηαη ε ζπλνρή ζε πεξίπινθα θείκελα κέζα από 

ηερληθέο όπσο ε ιεμηινγηθή ζπλνρή, ε έιιεηςε, ην γξακκαηηθό ζέκα θαη νη 

ζύλδεζκνη
9
» (8

ν
 έηνο)   

«Καηαλννύλ πώο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηίμε καδί κε ηε δηάηαμε θαη ηελ 

πνηθηιία ζηε γξακκαηνζεηξά ζηελ θαηαζθεπή θεηκέλσλ γηα δηαθνξεηηθά θνηλά 

θαη ζθνπνύο
10

» (9
ν
 έηνο) 

Οη γλψζεηο γηα ηελ θεηκεληθή δνκή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ 

απνζπάζκαηα, δελ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Οη 

καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ζηελ θεηκεληθή πεξηγξαθή θαη 

φρη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεμηθνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ. Απηφ ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε αληίιεςε πνπ δηαπεξλά ην γισζζηθφ Π.. 

ζε ζρέζε κε ηα θεηκεληθά είδε είλαη απηή ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο, ε νπνία δίλεη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζην ζπγθείκελν θαη φρη ζηηο δνκηθέο ζπκβάζεηο ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ. Όπσο άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζην ηξίην απφζπαζκα παξαπάλσ, ζηηο επηινγέο 

ζηίμεο θαη δηάηαμεο ιακβάλεηαη ππφςε ν ζθνπφο ηνπ θεηκέλνπ θαη ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη. Ζ έκθαζε ζηνλ ζθνπφ θαη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ παξαπέκπνπλ ζηνλ 

θεηκελνθεληξηθφ ιόγν απφ ηε ζρνιή ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο, ζηνηρείν πνπ ζα αλαδεηρζεί 

πεξαηηέξσ ζην θεθάιαην 3.2.  

Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν ζηελ πεξίπησζε ηνπ απζηξαιηαλνχ γισζζηθνχ Π.. είλαη 

ε αλαθνξά ζηελ θεηκεληθή δνκή ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ. Δληνπίδνληαη πνηθίια 

απνζπάζκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα ηδηαίηεξα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ςεθηαθψλ θεηκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα παξαθάησ:  

                                                      
9
 Understand how coherence is created in complex texts through devices like lexical cohesion, ellipsis, 

grammatical theme and text connectives 
10

 Understand how punctuation is used along with layout and font variations in constructing texts for 

different audiences and purposes 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Απζηξαιίαο  B΄/βάζκηα –  

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 21 απφ 70 

 

«Καηαλννύλ πώο ε ζπλνρή ησλ πην πεξίπινθσλ θεηκέλσλ ζηεξίδεηαη ζε 

ηερληθέο πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηελ θεηκεληθή δνκή θαη θαζνδεγνύλ ηνπο 

αλαγλώζηεο, γηα παξάδεηγκα, ζπλόςεηο, αξρηθέο θαη ηειηθέο παξάγξαθνη θαη 

ζεκαηηθέο πξνηάζεηο, επξεηήξην ή ράξηεο πινήγεζεο ή ηρλειάηεζε ησλ 

δηαδξνκώλ ζε δηθηπαθά θείκελα
11

.» (7
ν
 έηνο)  

«Αλαπαξάγνπλ θαη πξνζαξκόδνπλ ππάξρνληα έληππα θείκελα γηα έλα δηθηπαθό 

πεξηβάιινλ θαη εμεγνύλ ηηο αηηίεο ησλ πξνζαξκνγώλ (γηα παξάδεηγκα, εμεγνύλ 

ηελ πινήγεζε θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξζπλδέζκσλ σο δνκηθά ζηνηρεία ζε 

ππεξθεηκεληθέο αθεγήζεηο)
12

» (10
ν
 έηνο) 

«Γηεξεπλνύλ ηε δνκή θαη ηε γιώζζα παξόκνησλ θεηκεληθώλ ηύπσλ όπσο νη 

πιεξνθνξηαθέο αλαθνξέο θαη νη αθεγήζεηο θαη πώο απηέο επεξεάδνληαη από 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο ηδηόηεηεο (γηα παξάδεηγκα, ππεξζύλδεζκνη σο δνκηθά 

ζηνηρεία ζε ππεξθεηκεληθή αθήγεζε ζε αληίζεζε κε ζηνηρεία αιιεινπρίαο 

γξακκηθώλ θεηκέλσλ ζε έληππεο αθεγήζεηο)
13

» (10
ν
 έηνο)  

Σα ηδηαίηεξα δνκηθά ζηνηρεία ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ (κε ππνγξάκκηζε ζηα 

απνζπάζκαηα) απνηεινχλ κέξνο ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα πνπ απνθηνχλ νη 

καζεηέο. Έηζη, νη λέεο ηερλνινγίεο αλαγλσξίδνληαη σο ηα λέα κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη κηα ‘λέα θεηκεληθφηεηα’ ζηα 

ςεθηαθά θείκελα πνπ παξάγνληαη. Ζ αληίιεςε απηή εληνπίδεηαη ζε φιεο ηηο πιεπξέο 

ηνπ γισζζηθνχ Π.. θαη ζα αλαδεηρζεί πεξαηηέξσ θαη ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα.  

 

 

Γνώζειρ για ηη ζημείυζη 

                                                      
11

 Understand that the coherence of more complex texts relies on devices that signal text structure and 

guide readers, for example overviews, initial and concluding paragraphs and topic sentences, indexes 

or site maps or breadcrumb trails for online texts 
12

 reproducing and adapting existing print texts for an online environment and explaining the reasons 

for the adaptations (for example accounting for the navigation and use of hyperlinks as structuring 

principles in hypertext narratives) 
13

 investigating the structure and language of similar text types like information reports and narratives 

and how these are influenced by different technological affordances (for example hyperlinks as 

structuring principles in hypertext narratives versus linear text sequencing principles in print narratives) 
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Σν πην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηνπ γισζζηθνχ Π.. είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα. Οη καζεηέο δελ απνθηνχλ γλψζεηο κφλν γηα ηε γιψζζα, αιιά θαη 

γλψζεηο ζρεηηθά κε άιινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εηθφλα. 

Έηζη, ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο ηξφπνο ζεκείσζεο ν νπνίνο ζπλδπάδεηαη 

καδί κε άιινπο ηξφπνπο γηα λα παξαρζεί ην λφεκα. Θα ιέγακε, ινηπφλ, πσο κέζα ζην 

απζηξαιηαλφ γισζζηθφ κάζεκα αλαπηχζζεηαη ε ‘γξακκαηηθή ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο’, 

θάηη πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:  

«Καηαλννύλ κηα ζεηξά ζηαηηθώλ εηθόλσλ θαη ζπλδπαζκνύο γιώζζαο θαη 

εηθόλαο ζε έλα βηβιίν κε εηθόλεο, γηα παξάδεηγκα ηίηινο, ηνπνζεζία, 

ραξαθηήξεο, δξάζεηο θαζώο επίζεο θαη ηερληθά ζηνηρεία όπσο ε ζέζε, ην 

κέγεζνο, ην ρξώκα, ε γσλία, ε πιαηζίσζε, ε νπηηθή 
14

» (8
ν
 έηνο) 

«Αλαιύνπλ πώο παξάγεηαη ε νπηηθή γσλία ζε νπηηθά θείκελα κέζα από ηηο 

επηινγέο, γηα παξάδεηγκα, βιέκκα, νπηηθή γσλία θαη θνηλσληθή απόζηαζε
15

» (7
ν
 

έηνο) 

«Πεηξακαηίδνληαη κε πιεπξέο ησλ νπηηθώλ θεηκέλσλ γηα λα ζεκειηώζνπλ 

δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο, γηα παξάδεηγκα αμηνινγνύλ ηελ επηξξνή ηεο θίλεζεο 

ηεο θάκεξαο ή ηνπ θσηόο ζηηο θηλνύκελεο εηθόλεο
16

» (10
ν
 έηνο)  

ην γισζζηθφ κάζεκα, ινηπφλ, κειεηψληαη θαη νπηηθά θείκελα, φπσο είλαη νη 

εηθφλεο, ηα βίληεν, νη ηαηλίεο. ε ηέηνηνπ είδνπο θείκελα νη καζεηέο κειεηνχλ 

νξηζκέλα ηερληθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ε νπηηθή γσλία, ην θσο, ε πιαηζίσζε θ.ά., 

ζηνηρεία ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνπλ γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο αλάιπζεο ηεο εηθφλαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε πνπ παξαπέκπεη άκεζα ζην γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, κηα παξάδνζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηε κειέηε ηεο ζεκείσζεο. Ο 

ιόγνο απηφο απνηειεί ηελ θπξίαξρε αληίιεςε απφ ηελ νπνία αληιεί ην γισζζηθφ 

κάζεκα, γεγνλφο πνπ ζα αλαδεηρζεί πεξαηηέξσ ζην θεθάιαην 3.2.  

                                                      
14

 Comprehending a series of static images and combinations of language and images in a picture book, 

for example title, setting, characters, actions, as well as technical elements including position, size, 

colour, angle, framing, point of view 
15

 Analyse how point of view is generated in visual texts by means of choices, for example gaze, angle 

and social distance 
16

 experimenting with aspects of visual texts to establish different nuances, for example evaluating the 

impact of the movement of camera or light in moving images 
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Γνώζειρ για ηη γλυζζική αλλαγή  

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην ππνλήκα «γισζζηθή πνηθηιία» (λήκα: Γιψζζα) 

αθνξά ζηηο γισζζηθέο αιιαγέο φπσο εληνπίδνληαη θπξίσο ζην ηζηνξηθφ επίπεδν. 

Αθνινπζψληαο ηα επξήκαηα θαη ηηο αληηιήςεηο ηηο ηζηνξηθήο γισζζνινγίαο, ε 

γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κηα δπλακηθή νληφηεηα ε νπνία αιιάδεη ζπλερψο κέζα 

ζην ρξφλν. Έηζη, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο 

πνπ έρεη ππνζηεί ε γιψζζα δηαρξνληθά, εληνπίδνπλ ηα γισζζηθά δάλεηα θ.ά. Σα 

παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά απηήο ηεο αληίιεςεο: 

«Δληνπίδνπλ θάπνηεο από ηηο αιιαγέο ζηε γξακκαηηθή ηεο Αγγιηθήο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, γηα παξάδεηγκα από ην ‘thee’ θαη ην ‘thou’ ζην 

‘you’
17

» (9
ν
 έηνο)  

«Καηαλννύλ ηελ επηξξνή θαη ην απνηέιεζκα πνπ έρεη ε αγγιηθή γιώζζα ζε 

άιιεο γιώζζεο ή δηαιέθηνπο θαη πώο ηα αγγιηθά έρνπλ αληίζηνηρα επεξεαζηεί
18

» 

(8
ν
 έηνο) 

Δπηπιένλ, ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε αλαθνξά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο σο ελφο 

θνξέα γισζζηθήο αιιαγήο. Πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε πνπ εληνπίδεηαη ήδε απφ ηα 

εηζαγσγηθά κέξε ηνπ Π.. σο εμήο:  

«Οη καζεηέο καζαίλνπλ πσο νη γιώζζεο θαη νη δηάιεθηνη αιιάδνπλ ζπλερώο 

εμαηηίαο ηζηνξηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ αιιαγώλ, δεκνγξαθηθώλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ. Καηαλννύλ πσο απηνί νη 

παξάγνληεο, καδί κε ηηο λέεο εηθνληθέο θνηλόηεηεο θαη πεξηβάιινληα, 

εμαθνινπζνύλ λα επεξεάδνπλ ηε θύζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ αγγιηθώλ
19

» (ζει. 

4/εηζαγσγή)  

                                                      
17

 Identifying some of the changes in the grammar of English over time, for example from thee and 

thou to you 
18

 Understand the influence and impact that the English language has had on other languages or dialects 

and how English has been influenced in return 
19

 Language variation and change: Students learn that languages and dialects are constantly evolving 

due to historical, social and cultural changes, demographic movements and technological innovations. 
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Οη λέεο ηερλνινγίεο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο παξάγνληεο (ηζηνξηθνχο, 

θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο), έρνπλ επηθέξεη νξηζκέλεο αιιαγέο ζηελ ίδηα ηε γιψζζα 

αιιά θαη ζην εχξνο ρξήζεο ηεο, θαζψο ζήκεξα έρεη επεθηαζεί ε ρξήζε ησλ αγγιηθψλ 

θαη γίλεηαη ιφγνο γηα «παγθφζκηα αγγιηθά» (π.ρ. «Δξεπλνύλ παξαδείγκαηα 

‘παγθόζκησλ’ αγγιηθώλ
20

» (9
ν
 έηνο)). Ζ αληίιεςε απηή αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ ζε 

πνηθίια απνζπάζκαηα απφ ηα ζρνιηθά έηε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη 

εληνπίδεηαη ζην λήκα ηεο Γιψζζαο θαη ζην λήκα ηνπ Γξακκαηηζκνχ. Οξηζκέλα 

ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

«Καηαλννύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε γιώζζα ώζηε λα αληαλαθιά 

έλαλ θόζκν πνπ αιιάδεη, εηδηθά σο απάληεζε ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 

γηα παξνπζίαζε θεηκέλσλ θαη γηα επηθνηλσλία
21

» (7
ν
 έηνο) 

 «Δξεπλνύλ ηηο αιιαγέο ζηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη ζηε ζεκαζία ηνπο κέζα ζηνλ 

ρξόλν θαη θάπνηεο από ηηο αηηίεο γηα απηέο ηηο αιιαγέο, γηα παξάδεηγκα ε 

επηξξνή πνπ έρνπλ ζηελ νξζνγξαθία θαη ην ιεμηιόγην νη λέεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο όπσο ηα κελύκαηα κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, ηα emoticons θαη ην 

email
22

.» (7
ν
 έηνο)  

«Δξεπλνύλ ηελ επηξξνή ζηε γξαπηή γιώζζα ησλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο 

όπσο ην sms, text, email, Twitter
23

», (7
ν
 έηνο) 

«Αλαιύνπλ ηελ επηξξνή ησλ δηαδξαζηηθώλ ζηνηρείσλ ζε ςεθηαθά πεξηνδηθά
24

» 

(7
ν
 έηνο) 

Οη λέεο ηερλνινγίεο, σο ην λέν κέζν επηθνηλσλίαο αιιά θαη σο ην λέν κέζν 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, έρνπλ επηθέξεη νξηζκέλεο αιιαγέο ζηελ ίδηα ηε γιψζζα 

(π.ρ. αιιαγέο ζηελ νξζνγξαθία), ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ νη καζεηέο. Με 

                                                                                                                                                        
They come to understand that these factors, along with new virtual communities and environments, 

continue to affect the nature and spread of English 
20

 exploring examples of ‘Globish’ English 
21

 Understand the way language evolves to reflect a changing world, particularly in response to the use 

of new technology for presenting texts and communicating 
22

 investigating changes in word use and meaning over time and some of the reasons for these changes, 

for example the influence on spelling and vocabulary of new forms of communication like texting, 

emoticons and email 
23

 investigating the influence on written language of communicative technologies like SMS, text, email 

and Twitter 
24

 analysing the impact of interactive elements of digital magazines 
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απηφλ ηνλ ηξφπν, νη λέεο ηερλνινγίεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηζηνξηθή άπνςε σο έλαο 

παξάγνληαο γισζζηθήο θαη επηθνηλσληαθήο αιιαγήο, ν νπνίνο πξέπεη λα κειεηάηαη 

παξάιιεια κε ηνπο άιινπο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο (θνηλσληθνί, πνιηηηζκηθνί θ.ά).  

 

  

ςμπεπάζμαηα 

Όπσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα αθνξνχλ 

ζε φια ηα επίπεδα ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο θαη πξνεθηείλνληαη θαη πξνο ηε 

ζεκεησηηθή αλάιπζε. Μάιηζηα, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο εηθφλαο, 

γεγνλφο πνπ ζπλδέεη ην γισζζηθφ Π.. κε ηνλ ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη λα εληάζζνληαη ζην γισζζηθφ Π.. σο ην λέν κέζν 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ 

ςεθηαθά/δηαδηθηπαθά θείκελα. Σα λέα απηά θείκελα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα λέα 

επηθνηλσληαθή, γισζζηθή θαη θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζα πξέπεη λα 

κειεηάηαη ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο ζρεηηθά κε απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα, νη λέεο 

ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ επίπεδν σο έλαο θνξέαο γισζζηθήο αιιαγήο ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

γισζζηθή πνηθηιία. 

 

3.2. Γξακκαηηζκφο θαη γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ Π.. είδακε πσο ν γξακκαηηζκφο πεξηγξάθεηαη ζε μερσξηζηφ 

λήκα, ην νπνίν είλαη θαη ην πην επξχ. Σν λήκα απηφ αθνξά θπξίσο ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο (πξνθνξηθήο, γξαπηήο, πνιπηξνπηθήο) γηα θάπνην ζθνπφ θαη ζηνρεχεη ζηε 

«δηεύξπλζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ ρξήζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο». Δπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ θαη ηνπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο αληιεί ην γισζζηθφ κάζεκα εληνπίδνληαη θαη ζην λήκα ηεο Γιψζζαο αιιά 

θαη ζην λήκα ηεο Λνγνηερλίαο (ππνλήκα: δεκηνπξγία ινγνηερλίαο). ην παξφλ 
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θεθάιαην, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνζπάζκαηα θαη απφ ηα ηξία λήκαηα, αλάινγα κε 

ηνλ ζθνπφ ηνπ θάζε ππνθεθαιαίνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ απζηξαιηαλνχ γισζζηθνχ Π.., ε έλλνηα ηνπ 

γξακκαηηζκνχ είλαη αξθεηά δηεπξπκέλε, φπσο έρεη αξρίζεη ήδε λα δηαθαίλεηαη απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα, αιιά θαη φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά 

απφ ην παξαθάησ εηζαγσγηθφ απφζπαζκα:  

«Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα αθνύλ, λα δηαβάδνπλ, λα βιέπνπλ, λα κηιάλ, λα 

γξάθνπλ, λα δεκηνπξγνύλ θαη λα αλαζηνράδνληαη ζε όιν θαη πην πεξίπινθα θαη 

ζύλζεηα πξνθνξηθά, γξαπηά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα θαη ζε έλα 

αλαπηπζζόκελν εύξνο ζπγθεηκέλσλ κε αθξίβεηα, επθξάδεηα θαη 

ζθνπηκόηεηα»
25

(ζει. 1) 

Ο γξακκαηηζκφο, ινηπφλ, δελ κέλεη κφλν ζην επίπεδν ηεο γξαθήο θαη ηεο 

αλάγλσζεο αιιά πξνεθηείλεηαη θαη ζηε ζέαζε (λα βιέπνπλ) θαη ζηε ζχλζεζε (λα 

δεκηνπξγνύλ) πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Απφ ηε κηα, ε αλαθνξά ζε πνιπηξνπηθά 

θείκελα θαη, απφ ηελ άιιε, ε δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ, παξαπέκπνπλ 

άκεζα ζηνλ γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα 

δηαπεξλά ην απζηξαιηαλφ Π.. ζε φιν ηνπ ην κήθνο, απφ ηηο γλψζεηο γηα ηε ζεκείσζε 

πνπ είδακε ζην θεθ. 3.1,  σο θαη ηελ αλάπηπμε πνιιψλ γξακκαηηζκψλ, πνπ ζα 

αλαδεηρζνχλ ζην παξφλ θεθάιαην.  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, νξίδεηαη πξνθαηαβνιηθά απφ ηα εηζαγσγηθά κέξε ηνπ 

Π.., φηη ηα ςεθηαθά θαη ηα πνιπηξνπηθά θείκελα ιακβάλνπλ ηζάμηα ζέζε κε ηα 

έληππα θείκελα. ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ θεηκέλνπ (text) ιέγεηαη ην εμήο: «Τα 

θείκελα παξέρνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Μπνξνύλ λα είλαη γξαπηά, πξνθνξηθά, 

πνιπηξνπηθά θαη ζε έληππε ή ςεθηαθή/δηαδηθηπαθή κνξθή. Τα πνιπηξνπηθά θείκελα 

ζπλδπάδνπλ γιώζζα κε άιια κέζα επηθνηλσλίαο όπσο νπηηθέο εηθόλεο, κνπζηθή ή 

                                                      
25

 learn to listen to, read, view, speak, write, create and reflect on increasingly complex and 

sophisticated spoken, written and multimodal texts across a growing range of contexts with accuracy, 

fluency and purpose 
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πξνθνξηθό ιόγν όπσο είλαη νη ηαηλίεο ή κηα παξνπζίαζε κέζσ ππνινγηζηή»
26

(ζει. 2). 

Έηζη, ηα θείκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κέζα ζην γισζζηθφ Π.. Ήδε απφ ηελ αλάιπζε ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα, 

νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ αλαδεηρζεί σο ην λέν κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην 

νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα κειεηάηαη ζην γισζζηθφ κάζεκα εμίζνπ κε ηελ ‘παιηά’ θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, έηζη ψζηε ηειηθά λα αλαπηχζζεηαη θαη ν θιαζηθφο αιιά θαη ν λένο 

γξακκαηηζκφο.  

Μέζα ζην γισζζηθφ Π.., ν γξακκαηηζκφο πνπ πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ νη 

καζεηέο παξνπζηάδεη πνηθηιία θαη γη’ απηφ γίλεηαη ιφγνο γηα «πνιπγξακκαηηζκνχο». 

Αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, ηηο 

δηάθνξεο ηθαλφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ θαη θεηκεληθψλ εηδψλ θαζψο επίζεο θαη 

νξηζκέλεο δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάδεημε ησλ 

επηκέξνπο γξακκαηηζκψλ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ Π..  

 

Κπιηικόρ γπαμμαηιζμόρ 

ην λήκα ηνπ γξακκαηηζκνχ αιιά θαη ζην λήκα ηεο γιψζζαο εληνπίδνληαη 

ππνλήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ην ππνλήκα «γιψζζα γηα δηεπίδξαζε» (λήκα: Γιψζζα) 

θαη ην ππνλήκα «θείκελα ζην ζπγθείκελν» (λήκα: Γξακκαηηζκφο). ε απηά ηα 

ππνλήκαηα, εληνπίδνληαη πνηθίιεο πιεπξέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, φπσο είλαη ε 

ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν, ε 

ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ηελ ηαπηφηεηα αιιά θαη ε ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή εξκελεία 

ησλ θεηκέλσλ.  

Ζ πξψηε αληίιεςε πνπ ζπλδέεηαη κε θξηηηθέο αληηιήςεηο εληνπίδεηαη ζην 

ππνλήκα «γιψζζα γηα δηεπίδξαζε» (λήκα: Γιψζζα) θαη αθνξά ζηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο 

γιψζζαο κε ηελ ηαπηφηεηα. Απφ ηε κηα, ε γιψζζα ζεσξείηαη πσο αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

                                                      
26

 Texts  provide the means for communication. They can be written, spoken or  multimodal, and in 

print or digital/online forms. Multimodal texts  combine language with other means of communication 

such as visual images, soundtrack or spoken word, as in film or computer presentation  media.  
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ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, θαη απφ ηελ άιιε, ε γιψζζα ζεσξείηαη πσο θαηαζθεπάδεη ηελ 

ίδηα ηελ ηαπηφηεηα. Σα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά απηήο 

ηεο αληίιεςεο.  

«Καηαλννύλ πώο νη ζπκβάζεηο ηνπ ιόγνπ πνπ πηνζεηνύληαη από κηα θνηλόηεηα 

επεξεάδνπλ ηηο ηαπηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ ζε απηέο ηηο θνηλόηεηεο
27

» (8
ν
 έηνο) 

«Καηαλννύλ όηη ε ρξήζε ηεο γιώζζαο βνεζά ζηελ θαηαζθεπή δηαθνξεηηθώλ 

ηαπηνηήησλ, γηα παξάδεηγκα νη νκάδεο ησλ εθήβσλ θαη νη αζιεηέο έρνπλ 

πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή ηξόπνπο νκηιίαο
28

» (8
ν
 έηνο) 

«Δληνπίδνπλ ηηο δηάθνξεο θνηλόηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη καζεηέο θαη πώο ε 

γιώζζα εληζρύεη ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο θνηλόηεηεο (ε γιώζζα νηθεηόηεηαο 

ησλ νηθνγελεηαθώλ κειώλ, ε αξγθό ησλ εθήβσλ, ε ηερληθή γιώζζα νξηζκέλσλ 

δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήησλ, ε γιώζζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

ςπραγσγηθέο νκάδεο, νη δνκέο αιιειεπίδξαζεο ηεο ηάμεο, νη νκνηόηεηεο ζε 

νκάδεο κεηαλαζηώλ θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο)
29

» (9
ν
 έηνο)  

ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, ε θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

παξαπέκπεη άκεζα ζηνπο θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. χκθσλα κε ηα ίδηα 

απνζπάζκαηα, ε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά βξίζθεηαη ζε άκεζν ζπζρεηηζκφ κε ηηο 

θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη εκπιέθεηαη ν θαζέλαο. Καζψο, ινηπφλ, ε 

ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλφηεηα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ (π.ρ. 

ηαπηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε, ηαπηφηεηα ηνπ εθήβνπ, ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή), 

ζπλεπάγεηαη πσο κηα νξηζκέλε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ζεκαηνδνηεί θαη κηα 

νξηζκέλε ηαπηφηεηα. Δπνκέλσο, ε γιψζζα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηήησλ. Ζ ζπζρέηηζε γιψζζαο-

θνηλσλίαο-ηαπηφηεηαο πνπ γίλεηαη ζην Π.. αλαδεηθλχεη επηξξνέο απφ 

                                                      
27

 Understand how conventions of speech adopted by communities influence the identities of people in 

those communities 
28

 understanding that our use of language helps to create different identities, for example teenage 

groups and sportspeople have adopted particular words or ways of speaking 
29

 identifying the various communities to which students belong and how language reinforces 

membership of these communities (the intimate language of family members, the jargon of teenage 

groups, the technicality of some online communities, the language specific to recreational groups, the 

interaction patterns of the classroom, the commonalities in migrant and cultural groups) 
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θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη θξηηηθέο ζεσξήζεηο ηηο γιψζζαο θαη, επνκέλσο, ην Π.. 

αληιεί απφ ηνπο θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. 

ε απηφ ην πιαίζην εκθαλίδνληαη θαη νη λέεο ηερλνινγίεο, κε ηελ αλαθνξά ζηα 

παξαπάλσ απνζπάζκαηα ζε «δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο». ε άιιν ζεκείν αλαθέξεηαη 

πσο νη καζεηέο «αλαιύνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ηαπηόηεηα κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί ζε ςεθηαθά ζπγθείκελα
30

». Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη λέεο ηερλνινγίεο, 

θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν, αληηκεησπίδνληαη σο έλαο λένο ρψξνο ζηνλ νπνίν 

αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο θνηλφηεηεο. 

Ζ ζχλδεζε γιψζζαο θαη ηαπηφηεηαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ γλψζεσλ γηα ηε 

γιψζζα πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο. Δληνπίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ιεμηινγηθά ή 

γξακκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ θνηλνηήησλ θαη ηα θαηαγξάθνπλ. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ψζηε λα 

πξνρσξήζνπλ ζε θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, εληνπίδνπλ ηηο 

γισζζηθέο ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο νκηιεηήο/ζπγγξαθέαο έηζη 

ψζηε λα απνθιείεη ή λα δέρεηαη ηνπο αθξναηέο σο κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπ. Σν 

παξαθάησ απφζπαζκα είλαη ελδεηθηηθφ: 

«Καηαλννύλ πώο ε γισζζηθή ρξήζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ή απνθιεηζκό θαη κπνξεί λα ελδπλακώζεη ή λα απνδπλακώζεη 

ηνπο αλζξώπνπο
31

» (10
ν
 έηνο) 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηέηνησλ θνηλσληθψλ απνηειεζκάησλ, νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γξακκαηηθή, αθνινπζψληαο πξαθηηθέο πνπ ζπκίδνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα:  

«Δληνπίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ πξώηνπ πξνζώπνπ (εγώ, εκείο) θαη ησλ αλησλπκηώλ 

β’ πξνζώπνπ (εζύ/εζείο) γηα λα απνζηαζηνπνηήζεη ή λα εκπιέμεη ην θνηλό [ν 

ζπγγξαθέαο], γηα παξάδεηγκα ζε κηα νκηιία πνπ γίλεηαη ζε κηα ηνπηθή 

πνιηηηζκηθή θνηλόηεηα
32

»  

                                                      
30

 analysing the ways that identity may be created in digital contexts 
31

 Understand how language use can have inclusive and exclusive social effects, and can empower or 

disempower people 
32

 identifying the use of first person (I, we) and second person pronouns (you) to distance or involve the 

audience, for example in a speech made to a local cultural community 
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Δθηφο απφ ηε ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ηελ ηαπηφηεηα, εληνπίδνληαη θαη άιιεο 

αληηιήςεηο νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. 

Μηα απφ απηέο εληνπίδεηαη ζην ππνλήκα «θείκελν ζην ζπγθείκελν» θαη αθνξά ηε 

ζχλδεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ην πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ ζπγθείκελν. Αλαθέξεηαη, 

ινηπφλ, πσο ν θάζε ζπγγξαθέαο, επεξεαδφκελνο απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν βξίζθεηαη, πξνβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο ζηα θείκελα πνπ παξάγεη. Σα 

απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη ελδεηθηηθά απηήο ηεο αληίιεςεο: 

«Αλαιύνπλ πώο ε θαηαζθεπή θαη ε εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, θαζώο θαη ησλ 

θεηκέλσλ από ηα ΜΜΔ, κπνξεί λα επεξεάδεηαη από πνιηηηζκηθέο νπηηθέο
33

» (9
ν
 

έηνο)  

«Αλαιύνπλ θαη εληνπίδνπλ πώο νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αμίεο, ζηάζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο κεηαθέξνληαη ζηα θείκελα, γηα παξάδεηγκα, ζπγθξίλνπλ θαη 

αλαιύνπλ νπηηθέο ζρεηηθά κε έλα δήηεκα ησλ Αβνξηγίλσλ θαη ησλ Torres Strait 

Islander πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα ηδησηηθά MME ζε ζύγθξηζε κε δεκόζηα MME 

θαη κε MME ησλ Αβνξηγίλσλ θαη ησλ Torres Strait Islander
34

» (9
ν
 έηνο)  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, ηα θείκελα δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο νπδέηεξεο θαηαζθεπέο αιιά ζεσξείηαη πσο κεηαθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα εληνπίδεη απηέο ηηο ζηάζεηο έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε. Ζ 

γιψζζα θαη ηα θείκελα νπζηαζηηθά κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε πνηθίινπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν.  

Οη πξαθηηθέο ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ εληνπίδνληαη θαη ζην 

ππνλήκα «δηεπίδξαζε κε άιινπο» (λήκα: Γξακκαηηζκφο). πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα εμεξεπλήζνπλ ηηο δηάθνξεο νπηηθέο γηα έλα δήηεκα, λα εληνπίζνπλ ηα 

γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επηξξνή ηνπ αλαγλψζηε ή λα κειεηήζνπλ ηηο 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. Σα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά:   

                                                      
33

 Analyse how the construction and interpretation of texts, including media texts, can be influenced by 

cultural perspectives 
34

 analysing and identifying how socio-cultural values, attitudes and beliefs are conveyed in texts, for 

example comparing and analysing perspectives about an Aboriginal and Torres Strait Islander issue 

reported in commercial media compared to public and Aboriginal and Torres Strait Islander media 
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ειίδα 31 απφ 70 

 

«Αθνύλ πξνθνξηθά θείκελα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα δηαθνξεηηθνύο 

ζθνπνύο, γηα παξάδεηγκα γηα λα ςπραγσγήζνπλ θαη λα πείζνπλ, θαη αλαιύνπλ 

πώο ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ θεηκέλσλ ηνπνζεηνύλ ηνπο 

αθξναηέο ώζηε λα απαληήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο
35

» (9
ν
 έηνο)  

«Αλαιύνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πνηθίια δεηήκαηα ζπδεηνύληαη θαη 

αλαθέξνληαη ζηα ΜΜΔ δηάθνξσλ ρσξώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην δήηεκα ηεο 

θαιαηλνζεξίαο ζηελ Ιαπσλία θαη ηελ Απζηξαιία, θαζώο θαη ηηο πηζαλέο αηηίεο 

γηα απηό
36

»  (9
ν
 έηνο) 

«Δληνπίδνπλ ζηεξεόηππα ζρεηηθά κε αλζξώπνπο, πνιηηηζκνύο, ηνπνζεζίεο, 

γεγνλόηα θαη έλλνηεο θαη εμεγνύλ γηαηί είλαη ζηεξεόηππα
37

» (10
ν
 έηνο) 

Σέινο, ε θξηηηθή αλάγλσζε ζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ελφο 

θεηκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ζην ππνλήκα «εξκελεία, αλάιπζε, αμηνιφγεζε» (λήκα 

Γξακκαηηζκνχ), γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έξεπλα ησλ πεγψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο. 

Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα:  

«Χξεζηκνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο θαηαλόεζεο γηα λα εξκελεύζνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ θείκελα θαζώο αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πεγώλ, όπσο λα βξνπλ απνδείμεηο ζε έλα 

θείκελν γηα ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα
38

» (8ν έηνο)  

«Καζνξίδνπλ θαη εθαξκόδνπλ θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο αμηνπηζηίαο κηαο 

ηζηνζειίδαο
39

» (8
ν
 έηνο) 

Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ελφο θεηκέλνπ απνηειεί βαζηθή ηθαλφηεηα θαηά ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, είηε ζε έληππεο είηε ζε ςεθηαθέο πεγέο. Οη καζεηέο 

αζθνχληαη ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ θεηκέλσλ έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρσξίδνπλ κηα αμηφπηζηε απφ κηα ακθηβφινπ πνηφηεηαο πιεξνθνξία. Μάιηζηα, 

                                                      
35

 Listen to spoken texts constructed for different purposes, for example to entertain and to persuade, 

and analyse how language features of these texts position listeners to respond in particular ways 
36

 analysing how issues are debated and reported in the media in different countries, and the possible 

reasons for this, for example ‘whaling’ in Japan and Australia 
37

 identifying stereotypes of people, cultures, places, events, and concepts and explaining why they are 

stereotypes 
38

 Use comprehension strategies to interpret and evaluate texts by reflecting on the validity of content 

and the credibility of sources, including finding evidence in the text for the author’s point of view 
39

 determining and applying criteria for evaluating the credibility of a website 
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γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο κηαο ηζηνζειίδαο, ε νπνία ζα γίλεηαη 

κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη κέζα ζην Π.. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη εδψ θαη πάιη σο έλα κέζν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη λέα 

ςεθηαθά θείκελα, ηα νπνία απαηηνχλ εηδηθή κεηαρείξηζε, θαζψο γίλεηαη μερσξηζηή 

αλαθνξά ζε απηά.  

Ο θξηηηθφο γισζζνδηδαθηηθφο ιόγνο απφ ηνλ νπνίν αληιεί ην γισζζηθφ Π.. 

θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά εληζρπκέλνο, θαζψο εκθαλίζηεθαλ πνηθίιεο πιεπξέο ηνπ. Οη 

καζεηέο αζθνχληαη ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, αλαδεηνχλ πνηθίιεο πιεπξέο 

ζηα δεηήκαηα πνπ κειεηνχλ, ζπλδένπλ ηε γιψζζα κε ηελ ηαπηφηεηα θαη είλαη ζε 

ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ελφο θεηκέλνπ. Οη λέεο ηερλνινγίεο, θαη θπξίσο 

ην δηαδίθηπν, εκθαλίδνληαη κε δχν πιεπξέο. Πξψηνλ, σο ςεθηαθνί ρψξνη νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχλ θαη ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κε ηδηαίηεξε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά. 

Γεχηεξνλ, σο ςεθηαθά θείκελα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηίζεληαη ζε θξηηηθή 

αμηνιφγεζε.  

Παξφηη ν θξηηηθφο ιόγνο θαίλεηαη αξθεηά ηζρπξφο, νπζηαζηηθά δελ εκθαλίδεηαη 

απηφλνκνο αιιά ελζσκαησκέλνο ζην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Ο θξηηηθφο 

γξακκαηηζκφο απνηειεί κέξνο ησλ πνιιψλ γξακκαηηζκψλ πνπ πξνηίζεηαη λα 

αλαπηχμεη ην γισζζηθφ κάζεκα. Δπηπιένλ, ε θξηηηθή αλάγλσζε δελ αθνξά κφλν ηνπο 

γισζζηθνχο πφξνπο, αιιά γεληθφηεξα φινπο ηνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο, ζηνηρείν πνπ 

ζα αλαδεηρζεί πεξαηηέξσ ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα.  

 

 

Οι ικανόηηηερ παπαγυγήρ γπαπηού λόγος: ο κειμενοκενηπικόρ λόγος 

Όπσο ήδε αλαδείρζεθε ζην θεθάιαην 3.1., νη καζεηέο απνθηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

γλψζεηο γηα ηα θείκελα θαη, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ θεηκεληθή δνκή θαη νξγάλσζε. ηα 

πιαίζηα ηεο θεηκεληθήο κειέηεο, βαζηθή έλλνηα απνηειεί απηή ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ. 

χκθσλα κε ην γισζζάξη πνπ ζπλνδεχεη ην απζηξαιηαλφ Π.., ηα θείκελα 

ηαμηλνκνχληαη ζε ηξηψλ εηδψλ θεηκεληθνχο ηχπνπο (types of texts): θαληαζηηθά 

(imaginative), πιεξνθνξηαθά (informative) θαη πεηζηηθά (persuasive). Σα θαληαζηηθά 

θείκελα έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα δηαζθεδάζνπλ ηνλ αλαγλψζηε κέζα απφ ηελ 
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θαληαζηηθή ρξήζε ησλ ινγνηερληθψλ ζηνηρείσλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θεηκέλσλ 

είλαη νη λνπβέιεο, ηα παξαδνζηαθά παξακχζηα, ε πνίεζε, ηα ζελάξηα αιιά θαη 

πνιπηξνπηθά θείκελα φπσο νη ηαηλίεο. ηα πιεξνθνξηαθά θείκελα εληάζζνληαη απηά 

ηα νπνία έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ηνπο ζθνπφ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο. Σέηνηνπ είδνπο 

θείκελα είλαη νη εμεγήζεηο θαη νη πεξηγξαθέο θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, νη αθεγήζεηο 

γεγνλφησλ, νη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο, νη θαλφλεο, νη λφκνη, νη εηδήζεηο θ.ά. Σέινο, 

ηα πεηζηηθά θείκελα είλαη απηά πνπ έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ κηα 

νπηηθή γηα έλα δήηεκα θαη λα πείζνπλ ηνλ αλαγλψζηε, ηνλ ζεαηή ή ηνλ αθξναηή. 

Σέηνηνπ είδνπο θείκελα είλαη νη δηαθεκίζεηο, νη δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο (debates), ε 

επηρεηξεκαηνινγία, νη ζπδεηήζεηο, ηα άξζξα θ.ά. Βέβαηα, ν δηαρσξηζκφο ζε 

θεηκεληθνχο ηχπνπο δελ είλαη ζηαηηθφο θαζψο θάπνηα θείκελα κπνξεί λα αλήθνπλ ζε 

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, επίζεο ζην γισζζάξη, γίλεηαη αλαθνξά 

ζε «πβξηδηθά θείκελα» (hybrid texts) ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηε κίμε ζηνηρείσλ 

απφ δηάθνξεο πεγέο ή θεηκεληθά είδε, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην e-mail.  

Οη καζεηέο, ινηπφλ, θαινχληαη λα κειεηήζνπλ θαη λα παξάγνπλ θαη ηνπο ηξεηο 

θεηκεληθνχο ηχπνπο, ζε δηάθνξεο θεηκεληθέο κνξθέο (έληππε, πξνθνξηθή, 

πνιπηξνπηθή/νπηηθή, ςεθηαθή/δηαδηθηπαθή). Ζ κειέηε θαη ε παξαγσγή ησλ 

θεηκεληθψλ ηχπσλ ζπλδέεηαη ζε θάπνην βαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε ησλ θεηκεληθψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ππνλήκα «δεκηνπξγία 

θεηκέλσλ» (λήκα: Γξακκαηηζκφο), γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θεηκεληθφ ηχπν ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο:  

«Αθνινπζνύλ ηε δνκή κηαο επηρεηξεκαηνινγίαο ε νπνία απνηειείηαη από κηα 

ζεηξά από δηαδνρηθέο θαη ζπλδεόκελεο παξαγξάθνπο, αξρίδνληαο κε έλα 

πεξίγξακκα ηεο ζηάζεο πνπ πηνζεηείηαη, κηα ζεηξά από ππνζηεξηδόκελα ζηνηρεία 

ηα νπνία αλαπηύζζνληαη σο επηρείξεκα, θαη έλαλ επίινγν ν νπνίνο ζπλνςίδεη 

ηελ θύξηα ζέζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο
40

»  (8
ν
 έηνο)  

                                                      
40

 following the structure of an argument which has a series of sequenced and linked paragraphs, 

beginning with an outline of the stance to be taken, a series of supported points that develop a line of 

argument, and a conclusion which summarises the main line of argument 
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ην παξαπάλσ απφζπαζκα, παξνπζηάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ πξέπεη λα 

έρεη έλα επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν. Μηα ηέηνηα πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ ζπκβάζεσλ 

ελφο θεηκεληθνχ είδνπο παξαπέκπεη άκεζα ζηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν, θαη κάιηζηα 

ζηε ζρνιή ηνπ χδλευ. Ζ ζρνιή απηή ζεσξεί πσο ε θεηκεληθή αλάιπζε ζα πξέπεη λα 

μεθηλά απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεμηθνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 

δηάθνξα θείκελα. Όκσο, θαίλεηαη πσο απηή ε αληίιεςε δελ θπξηαξρεί κέζα ζην 

γισζζηθφ Π.. θαζψο ηα απνζπάζκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο δνκηθέο 

ζπκβάζεηο είλαη ειάρηζηα. Αληίζεηα, θπξηαξρνχλ απνζπάζκαηα ηα νπνία δίλνπλ 

έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ ελφο θεηκέλνπ θαζψο θαη ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη. Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα απφ ην ππνλήκα «εξκελεία, 

αλάιπζε, αμηνιφγεζε» (λήκα Γξακκαηηζκνχ) είλαη ελδεηθηηθά: 

«Αλαιύνπλ θαη αμηνινγνύλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θεηκεληθέο δνκέο 

θαη ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ζθνπό ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη αλαθεξόκελεο πεγέο πξνζζέηνπλ 

αμηνπηζηία
41

» (8
ν
 έηνο) 

«Δμεγνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ θεηκεληθώλ ζηνηρείσλ θαη δνκώλ θαη ηνπ θνηλνύ 

θαη ζθνπνύ, όπσο κέζα από ηνλ εληνπηζκό ηεο νκάδαο πνπ είλαη ν πην πηζαλόο 

ζηόρνο γηα ηηο πιεξνθνξίεο κηαο δηαθήκηζεο θαη λα δηεπθξηλίζνπλ γηα πνην ιόγν 

(είλαη απηή ε νκάδα) βαζηζκέλνη ζηα θεηκεληθά ζηνηρεία
42

» (7
ν
 έηνο)  

Απφ ηελ θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα 

θαη κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην ζπγθεηκεληθφ πιαίζην (αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη 

ζθνπφο ηνπ θεηκέλνπ), θαίλεηαη πσο ν θεηκελνθεληξηθφο ιόγνο απφ ηνλ νπνίν αληιεί 

ην απζηξαιηαλφ Π.., είλαη πην θνληά ζε απηφλ ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ε επηηπρία ελφο θεηκέλνπ δελ θξίλεηαη ηφζν απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ δνκή αιιά 

απφ ην πνζνζηφ εθπιήξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ζθνπνχ. 

                                                      
41

 Analyse and evaluate the ways that text structures and language features vary according to the 

purpose of the text and the ways that referenced sources add authority to a text 
42

 explaining the relationship between text features and structures and audience and purpose, such as 

identifying which group would be the most likely target for the information in an advertisement and 

justifying why on the basis of textual features 
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Ο θεηκελνθεληξηθφο ιόγνο εκθαλίδεηαη σο αλαπιαηζησκέλνο κέζα ζηα φξηα πνπ 

ζέηεη ν θπξίαξρνο ιόγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Ζ κειέηε ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ 

ηχπσλ δελ κέλεη κφλν ζηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά πξνρσξά θαη ζηα 

πνιπηξνπηθά ζηνηρεία, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κειεηνχλ ηνλ ξφιν ησλ ζεκεησηηθψλ 

πφξσλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο. Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά:  

«Σπγθξίλνπλ ηηο θεηκεληθέο δνκέο θαη ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ, εμεγώληαο πώο ζπλδπάδνληαη ώζηε λα επεξεάζνπλ ην 

θνηλό
43

» (7
ν
 έηνο)   

«Καηαλννύλ πώο νη παξάγξαθνη θαη νη εηθόλεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ γηα 

δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο, θνηλά, νπηηθέο θαη πθνινγηθά απνηειέζκαηα
44

» (10
ν
 

έηνο)  

«Αλαιύνπλ θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηνλ ζπλδπαζκό γξαθηθώλ, θεηκέλνπ θαη 

ήρσλ ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ όπσο ληνθηκαληέξ, εθζέζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηα κέζα, δηθηπαθά πεξηνδηθά θαη ςεθηαθά βηβιία
45

» (10
ν
 έηνο)  

Ζ θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ιέμεηο φπσο «ζπλδπαζκφο» θαη «ηνπνζέηεζε», παξαπέκπνπλ άκεζα 

ζην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Ωο ζπλδπαζκφο λνείηαη ε ζχλζεζε πνηθίισλ 

ζεκεησηηθψλ πφξσλ, γισζζηθψλ θαη κε γισζζηθψλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

λνήκαηνο. Μέζα απφ απηφλ ηνλ ζπλδπαζκφ παξάγνληαη ηα πνιπηξνπηθά θείκελα, ηα 

νπνία θαίλεηαη πσο έρνπλ ηζρπξή ζέζε κέζα ζην γισζζηθφ Π.. Μέξνο απηψλ ησλ 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ απνηεινχλ θαη ηα ςεθηαθά θείκελα (π.ρ. δηθηπαθά πεξηνδηθά 

θαη ςεθηαθά βηβιία). Όπσο αλαδείρζεθε θαη ζην θεθάιαην 3.1., ζηα πιαίζηα ηεο 

θεηκεληθήο αλάιπζεο ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ αλαγλσξίδνληαη νη δνκηθέο θαη 

ζεκεησηηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. ηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ, νη ΣΠΔ 

εκθαλίδνληαη σο ην κέζν πνπ έρεη παξάγεη λέα θείκελα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ 

                                                      
43

 Compare the text structures and language features of multimodal texts, explaining how they combine 

to influence audiences 
44

 Understand how paragraphs and images can be arranged for different purposes, audiences, 

perspectives and stylistic effects 
45

 analysing and experimenting with combinations of graphics, text and sound in the production of 

multimodal texts such as documentaries, media reports, online magazines and digital books 
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κηα λέα ζεκεησηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην 

γισζζηθφ κάζεκα θαη λα κειεηάηαη.  

ηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ, φπσο αλαπιαηζηψλεηαη κέζα ζην ιόγν 

ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη παξάιιεια λα ηνπνζεηνχλ ηα θείκελα 

ηνπο ζην ζπγθεηκεληθφ πιαίζην παξαγσγήο, λα εληνπίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηνλ θεηκεληθφ ηχπν ζηνλ νπνίν αλήθεη, θαη ηέινο, λα ρξεζηκνπνηνχλ 

φινπο ηνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο γηα λα επηηχρνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ. Σν 

παξαθάησ απφζπαζκα απφ ην ππνλήκα «δηεπίδξαζε κε άιινπο» (λήκα 

Γξακκαηηζκφο), πεξηγξάθεη απηήλ ηελ πεξίπινθε ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ νη καζεηέο: 

«Δθαξκόδνπλ ηε γλώζε γηα πξνθνξηθέο, νπηηθέο, αθνπζηηθέο, ηερληθέο θαη 

πνιπηξνπηθέο πεγέο (γηα παξάδεηγκα, ήρνο θαη ζησπή, ηα είδε πιάλνπ ηεο 

θάκεξαο, θσηηζκόο θαη ρξώκα) ζε ζπλδπαζκό κε ιεθηηθέο πεγέο γηα πνηθίινπο 

ζθνπνύο θαη ζπγθείκελα
46

» (10
ν
 έηνο)  

Δπνκέλσο, θαζψο ην απφζπαζκα είλαη απφ ην 10
ν
 ζρνιηθφ έηνο, ζην ηέινο ηεο 

θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 

ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο πνηθίισλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, γηα δηάθνξα ζπγθείκελα θαη 

αλαγλσζηηθά θνηλά, ρξεζηκνπνηψληαο πάληα φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ζεκεησηηθνχο 

πφξνπο, είηε είλαη γισζζηθνί είηε φρη.  

 

Ικανόηηηερ πποθοπικού λόγος 

ηα πιαίζηα ησλ πνιιψλ γξακκαηηζκψλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο, εκθαλίδνληαη 

θαη νη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ζην ππνλήκα «δηεπίδξαζε κε 

άιινπο» (λήκα: Γξακκαηηζκφο) πεξηγξάθνληαη νη ηθαλφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ 

ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη:  

«Χξεζηκνπνηνύλ δεμηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο όηαλ ζπδεηνύλ θαη παξνπζηάδνπλ 

ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο, επηιέγνληαο ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, ηελ πνηόηεηα ηεο 

                                                      
46

 applying knowledge of spoken, visual, auditory, technical and multimodal resources (for example 

sound and silence, camera shot types, lighting and colour) in conjunction with verbal resources for 

varying purposes and contexts 
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θσλήο θαη άιια ζηνηρεία (γηα παξάδεηγκα κνπζηθή θαη ήρν) γηα λα πξνζζέζνπλ 

ελδηαθέξνλ θαη ζεκαζία
47

» (7
ν
 έηνο)  

«Χξεζηκνπνηνύλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαιόγνπ θαη ζπδήηεζεο ζε έλα 

εύξνο επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ πιαηζίσλ, όπσο λα κηιάλε θαζαξά θαη κε 

ζπλάθεηα θαη κε θαηάιιειν ρξόλν, θάλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηδέεο πνπ 

έρνπλ εηπσζεί ή ππνλννύληαη, θαη επαλαδηαηππώλνπλ θαη ζπλνςίδνπλ ηηο θύξηεο 

ηδέεο
48

» (8
ν
 έηνο) 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, νη δεμηφηεηεο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (δεμηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο) αθνξνχλ ηελ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Παξαηεξψληαο θαη ηελ θνηλσληθή γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηά ηα απνζπάζκαηα (κε ππνγξάκκηζε), θαίλεηαη πσο ππάξρεη 

επηξξνή απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν. ε απηφ ην πιαίζην, ην 

αθξναηήξην θαίλεηαη λα ιακβάλεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ παξαγσγή ησλ πξνθνξηθψλ 

θεηκέλσλ, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ απφζπαζκα: 

«Δπηιέγνπλ ην ιεμηιόγην θαη ην πξνθνξηθό θείκελν θαη ηηο δνκέο ησλ 

πξνηάζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο θαη αθξναηήξηα, πξνζαξκόδνληαο ηηο 

γισζζηθέο επηινγέο ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ αθξναηώλ πνπ 

γίλνληαη αληηιεπηέο (…)
49

 (7
ν
 έηνο) 

Βέβαηα, ν επηθνηλσληαθφο ιόγνο εκθαλίδεηαη αλαπιαηζησκέλνο ζηα φξηα ηνπ 

θπξίαξρνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Έηζη, θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε δεκηνπξγία πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα κε 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε γιψζζα αιιά θαη άιινη ζεκεησηηθνί πφξνη, φπσο είλαη νη 

εηθφλεο αιιά θαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο.  

ηε δεκηνπξγία ησλ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη ε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα: 

                                                      
47

 Use interaction skills when discussing and presenting ideas and information, selecting body 

language, voice qualities and other elements, (for example music and sound) to add interest and 

meaning 
48

 using effective strategies for dialogue and discussion in range of formal and informal contexts, 

including speaking clearly and coherently and at appropriate length, asking questions about stated and 

implied ideas, and restating and summarising main ideas 
49

 choosing vocabulary and spoken text and sentence structures for particular purposes and audiences, 

adapting language choices to meet the perceived audience needs 
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«Χξεζηκνπνηνύλ γξαθηθά θαη θίλεζε θεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα παξνπζηάδνπλ 

εηδήζεηο θαηάιιειεο γηα έλα πξόγξακκα επηθαηξόηεηαο πνπ πξνζαξκόδεη ηελ 

εηθόλα ζην πξνθνξηθό θείκελν, ή δεκηνπξγεί ρηνύκνξ κε ηε δεκηνπξγία 

αληίζεζεο κεηαμύ ήρνπ, εηθόλαο θαη πξνθνξηθνύ θεηκέλνπ
50

» (9
ν
 έηνο) 

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, θαίλεηαη πσο νη καζεηέο απνθηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο γλσξίδνπλ 

κε πνηφλ ηξφπν κηα εηθφλα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ην θείκελν ή πφηε δεκηνπξγεί 

ρηνπκνξηζηηθά απνηειέζκαηα. Παξφηη δελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζηα πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο, κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ 

«γξαθηθά θαη θίλεζε θεηκέλνπ», ππνλννχληαη ηα ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο, ινηπφλ, εκθαλίδνληαη σο έλα κέζν πξαθηηθήο 

πξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ, θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ πξνθνξηθψλ 

παξνπζηάζεσλ. Μάιηζηα, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο θαη γηα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ παξνπζηάζεσλ, φπσο είλαη ε ρξήζε ηεο θίλεζεο 

(animation) θαη ησλ γξαθηθψλ.  

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο νη ΣΠΔ 

εκθαλίδνληαη θαη σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, ζηελ εηζαγσγηθή 

πεξηγξαθή φισλ ησλ εηψλ ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη 

πσο:  

«Οη καζεηέο αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ηνπο, κε άηνκα, νκάδεο θαη κέιε ηεο θνηλόηεηαο ζε θαηά πξόζσπνλ επηθνηλσλία 

θαη ζε δηαδηθηπαθά/εηθνληθά πεξηβάιινληα. Βηώλνπλ ηε κάζεζε ζε νηθεία θαη 

αλνίθεηα πιαίζηα, όπσο είλαη ε ηνπηθή θνηλόηεηα, επαγγεικαηηθά θαη παγθόζκηα 

πιαίζηα
51

»  

ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, αιιά θαη ζηα 

πιαίζηα ηεο γιψζζαο ζε ρξήζε, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν έηζη ψζηε λα 

                                                      
50

 using graphics and text animations to accompany spoken text, for example presenting a news item 

suitable for a current affairs program that aligns image to spoken text, or establishing humour by  

creating a disjunct between sound, image and spoken text 
51

students interact with peers, teachers, individuals, groups and community members in a range of face-

to-face and online/virtual environments. They experience learning in familiar and unfamiliar contexts, 

including local community, vocational and global contexts. 
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αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνλ ελδνζρνιηθφ αιιά θαη ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν. Μάιηζηα, ε 

αλαθνξά ζε «παγθφζκηα πιαίζηα» δείρλεη κηα ηδηαίηεξε εμσζηξέθεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην γισζζηθφ κάζεκα, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε βνήζεηα ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Έηζη, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα 

ζε δηάθνξα πιαίζηα, είηε απηά αθνξνχλ ηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία ζε δεχγε, ζε 

νκάδεο ή ζε κεγαιχηεξα ζχλνια, είηε αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ζε ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα.  

 

 

Η εμθάνιζη ηος δημιοςπγικού λόγοσ 

χκθσλα κε ην γισζζάξη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, εθηφο απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά θαη πεηζηηθά θεηκεληθά είδε, ππάξρνπλ θαη ηα θαληαζηηθά. Πξφθεηηαη 

γηα ηα θεηκεληθά είδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην «δεκηνπξγηθέο» ρξήζεηο ηεο 

γιψζζαο, φπσο είλαη ε πνίεζε θαη ε ινγνηερλία. ην λήκα ηεο Λνγνηερλίαο 

(ππνλήκα: δεκηνπξγία ινγνηερλίαο), εκθαλίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ 

ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηηερληθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη:  

«Γεκηνπξγνύλ ινγνηερληθά θείκελα κε ζπλερή ‘θσλή’, επηιέγνληαο θαη 

πξνζαξκόδνληαο ηηο θαηάιιειεο θεηκεληθέο δνκέο, ινγνηερληθέο ηερληθέο, 

γισζζηθέο, αθνπζηηθέο θαη νπηηθέο δνκέο θαη ζηνηρεία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπό θαη πξννξηδόκελν θνηλό
52

» (10
ν
 έηνο)  

Όπσο θαη κε ηα ππφινηπα θείκελα, έηζη θαη ζηηο ινγνηερληθέο δεκηνπξγίεο νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γλψζε ηνπο γηα ηηο θεηκεληθέο δνκέο αιιά 

θαη φινπο ηνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν γηα 

αηζζεηηθνχο ιφγνπο. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, πσο ν δεκηνπξγηθφο ιόγνο εκθαλίδεηαη θαη 

απηφο αλαπιαηζησκέλνο κέζα ζηα φξηα ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο 

γίλεηαη θαη πάιη αλαθνξά ζηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα ησλ θεηκέλσλ.  

                                                      
52

 Create literary texts with a sustained ‘voice’, selecting and adapting appropriate text structures, 

literary devices, language, auditory and visual structures and features for a specific purpose and 

intended audience 
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Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, εληνπίδνληαη πνηθίια 

απνζπάζκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Έλα πξψην 

ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ είλαη ε κειέηε θαη παξαγσγή ηεο ιεγφκελεο 

«ειεθηξνληθήο ινγνηερλίαο». χκθσλα κε ην γισζζάξη πνπ ζπλνδεχεη ην 

Απζηξαιηαλφ Curriculum, σο «e-literature» νξίδεηαη ην εμήο:  

«Η ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε ηεο ινγνηερλίαο [ινγνηερληθά θείκελα] κε ηε ρξήζε 

ησλ πνιπκεζηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ γηα ηε δεκηνπξγία 

πινύζησλ δηαδξαζηηθώλ, θαη πηζαλώο κε γξακκηθώλ θεηκέλσλ, κέζα από ηε 

ζύγθιηζε γξαπηνύ θεηκέλνπ [έληππν] κε θίλεζε, νπηηθέο, αθνπζηηθέο θαη 

ρσξηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ππεξθεηκεληθό 

κπζηζηόξεκα, θαιιηηερληθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή, 

θηλεηηθή πνίεζε θαη ζπλεξγαηηθά πξόηδεθη ζπγγξαθήο πνπ επηηξέπνπλ ηνπο 

αλαγλώζηεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπγγξαθή. Η ειεθηξνληθή ινγνηερλία επίζεο 

πεξηιακβάλεη επαπμεκέλα θείκελα όπνπ ηα έληππα λνήκαηα εληζρύνληαη κέζσ 

ησλ ςεθηαθώλ εηθόλσλ θαη/ή ήρσλ θαη ινγνηερλία πνπ έρεη αλαζπζηαζεί από 

έληππα θείκελα (γηα παξάδεηγκα, δηθηπαθέο εθδνρέο ηνπ ‘Μηθξνύ Πξίγθηπα’ ή 

ηεο ‘Αιίθεο ζηε ρώξα ησλ ζαπκάησλ’)
53

» 

Σν γισζζηθφ κάζεκα, ινηπφλ, ελζσκαηψλεη θείκελα απφ ηε ζεκεξηλή 

ινγνηερλία ηα νπνία έρνπλ ηελ ηδηφηππε κνξθή ηεο ειεθηξνληθήο ινγνηερλίαο. Σα 

θείκελα απηά είλαη πνιπηξνπηθά, θαζψο ζπλδπάδνπλ πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο, 

θαη ελδέρεηαη λα είλαη κε γξακκηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη ε ππεξθεηκεληθή 

ινγνηερλία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη θαη πάιη σο έλα 

κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα ηδηάδνπζα 

θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αθφκα θαη ζηηο πην θαιιηηερληθέο εθθάλζεηο ηεο 

γισζζηθήο ρξήζεο. 
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 Σhe electronic publication of literature [literary texts] utilising the multimedia capabilities of digital 

technologies to create rich interactive, and possibly non-linear texts, through the convergence of 

written text [print] with movement, visual, audio, and spatial modes of communication. It may include 

hypertext fiction, computer art installations, kinetic poetry and collaborative writing projects allowing 

readers to contribute to a work. E-literature also includes augmented texts where print meanings are 

enhanced through digital images and/or sound and literature that is reconstituted from print texts (for 

example online versions of The Little Prince or Alice in Wonderland) 
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Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε αλαθνξά ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή ελφο έξγνπ ζηα είδε 

ηεο ειεθηξνληθήο ινγνηερλίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ζπρλή ζε 

πεξηβάιινληα web 2.0 φπνπ ν αλαγλψζηεο κπνξεί παξάιιεια λα γίλεηαη θαη 

ζπγγξαθέαο. ηα πεξηβάιινληα απηά, εθηφο απφ ηηο έλλνηεο ηνπ αλαγλψζηε θαη ηνπ 

ζπγγξαθέα πνπ έρνπλ ιάβεη λέν πεξηερφκελν, αιιάδεη θαη ε έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ηεο θπξηφηεηάο ηνπ. Σα θείκελα είλαη ξεπζηά ζπλερψο, θαζψο κπνξνχλ αλά πάζα 

ζηηγκή λα αιιάμνπλ, θαη ε θπξηφηεηα (authorship) δελ αλήθεη ζε έλα άηνκν αιιά 

είλαη ζπιινγηθή. Ζ ζπλεξγαηηθή γξαθή απνηειεί κηα δεμηφηεηα λένπ γξακκαηηζκνχ 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζην γισζζηθφ κάζεκα έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην λέν θεηκεληθφ θφζκν πνπ δεκηνπξγείηαη.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ινγνηερλίαο εληνπίδεηαη θαη ζε 

απνζπάζκαηα κέζα ζην Π.. Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα:  

«Πεηξακαηίδνληαη κε ηηο θεηκεληθέο δνκέο θαη ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε 

δεκηνπξγία ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνύλ ην ξπζκό, 

ηα ερεηηθά εθέ, ηνλ κνλόινγν, ηε δηάηαμε, ηελ πινήγεζε θαη ην ρξώκα
54

» (7
ν
 

έηνο)  

«Σπλδπάδνπλ νπηηθά θαη ςεθηαθά ζηνηρεία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ επίπεδα 

ζεκαζίαο γηα ζνβαξνύο ή ρηνπκνξηζηηθνύο ζθνπνύο
55

» (8
ν
 έηνο)   

Δπνκέλσο, θαίλεηαη πσο ε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζεκείσζεο 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ςεθηαθή ινγνηερλία θαη ηηο λέεο κνξθέο θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο, φπσο είλαη έλα βίληεν.  

Δθηφο απφ ηελ αλαθνξά ζηελ θαζεαπηφ ςεθηαθή ινγνηερλία, νη λέεο 

ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη θαη σο έλα κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

κεηαηξνπή ελφο έληππνπ θεηκέλνπ ζε ςεθηαθή/πνιπηξνπηθή κνξθή. Αλαθέξεηαη, γηα 

παξάδεηγκα:  

                                                      
54

 Experiment with text structures and language features and their effects in creating literary texts, for 

example, using rhythm, sound effects, monologue, layout, navigation and colour 
55

 combining visual and digital elements to create layers of meaning for serious and humorous purposes 
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ειίδα 42 απφ 70 

 

«Μεηαηξέπνπλ νηθείεο έληππεο αθεγήζεηο ζε κηθξά βίληεν ή αθεγεκαηηθέο 

ηαηλίεο, αληιώληαο από ηε γλώζε γηα ηνλ θεηκεληθό ηύπν θαη ηηο πηζαλέο 

πξνζαξκνγέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ λέν ηξόπν
56

» (7
ν
 έηνο)  

«Παίξλνπλ κηα ππάξρνπζα κηθξή ηζηνξία, πνίεκα, ζεαηξηθό ή νκηιία ζε έληππε 

κνξθή θαη δεκηνπξγνύλ έλα κηθξό νπηηθό θείκελν ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από 

sound track πνπ πεξηέρεη κνπζηθή θαη ερεηηθά εθέ, θαη ην νπνίν πξνηίζεηαη λα 

δηαζθεδάζεη αθξναηήξηα ηα νπνία είλαη νηθεία κε ην απζεληηθό θείκελν
57

» (9
ν
 

έηνο)  

ε απηφ ην πιαίζην, νη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ (mode) 

ελφο θεηκέλνπ. Πξνθαλψο, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νπηηθψλ θεηκέλσλ (π.ρ. βίληεν, 

αθεγεκαηηθέο ηαηλίεο) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο 

φπσο είλαη ε βηληενθάκεξα, θαζψο θαη θάπνην ινγηζκηθφ, φπσο είλαη ην πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο βίληεν. Μέζα ζην γισζζηθφ Π.. απνζησπάηαη ε ηερληθή πιεπξά πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε ρξήζε απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο ζεσξείηαη 

πσο απνθηάηαη απηφκαηα κέζα απφ ηε ρξήζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνζησπάηαη ν 

ηερληθφο γξακκαηηζκφο θαη εληζρχεηαη ν ιεηηνπξγηθφο λένο γξακκαηηζκφο.  

  

 

Η γπαθή υρ διαδικαζία, η σπήζη λογιζμικών και οι ικανόηηηερ νέος 

γπαμμαηιζμού 

Μηα αθφκε αληίιεςε πνπ δηαπεξλά ην γισζζηθφ Π.. είλαη ν ιόγνο ηεο γξαθήο σο 

κηαο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα, εκθαλίδεηαη ζην ππνλήκα «δεκηνπξγία θεηκέλσλ» 

(λήκα: Γξακκαηηζκφο) θαη αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πεξλάεη 

έλα θείκελν κέρξη λα δεκνζηεπηεί. Οξηζκέλα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα απηήο ηεο 

αληίιεςεο δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα:   

                                                      
56

 transforming familiar print narratives into short video or film narratives, drawing on knowledge of 

the type of text and possible adaptations necessary to a new mode 
57

 taking an existing short story, poem, play or speech in print form and creating a short visual text 

which is accompanied by a sound track containing music and sound effects, and which is intended to 

amuse audiences who are familiar with the original text 
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«Πξνζρεδηάδνπλ, θάλνπλ έλα πξόρεηξν θείκελν θαη δεκνζηεύνπλ θαληαζηηθά, 

πιεξνθνξηαθά θαη πεηζηηθά θείκελα, επηιέγνληαο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά, νπηηθά θαη ερεηηθά ζηνηρεία γηα λα κεηαθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο
58

» (7
ν
 έηνο) 

«Γηνξζώλνπλ κε ζθνπό ηε ζεκαζία αθαηξώληαο ηελ επαλάιεςε, εθιεπηύλνληαο 

ηηο ηδέεο, αιιάδνληαο ζεηξά ζε πξνηάζεηο θαη πξνζζέηνληαο ή αιιάδνληαο ιέμεηο 

γηα απνηέιεζκα
59

» (7
ν
 έηνο) 

Όπσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ θνηλσληθή γιψζζα (κε ππνγξάκκηζε) ζηα 

παξαπάλσ απνζπάζκαηα, είλαη εκθαλέο πσο πξφθεηηαη γηα ην ιόγν ηεο γξαθήο σο 

δηαδηθαζίαο. Μάιηζηα, ν ιόγνο απηφο εκθαλίδεηαη επίζεο αλαπιαηζησκέλνο ζηα φξηα 

ηνπ θπξίαξρνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε 

νπηηθά/ερεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ησλ θεηκέλσλ.  

Δπηπιένλ, ζηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηε δεκνζίεπζε 

ησλ θεηκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δεκηνπξγία ησλ θεηκέλσλ δελ απνηειεί 

απηνζθνπφ αιιά ζπλδέεηαη πάληα κε θάπνηνλ πξαγκαηηθφ επηθνηλσληαθφ ζθνπφ. Οη 

ηξφπνη δεκνζίεπζεο είλαη πνηθίινη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη παξαθάησ:   

«Αλαζηνράδνληαη, θξηηηθάξνπλ θαη βειηηζηνπνηνύλ ηα δηθά ηνπο θείκελα πξηλ ηε 

δεκνζίεπζή ηνπο γηα έλα απζεληηθό θνηλό, όπσο ην ‘αλέβαζκα’ κηαο ηαηλίαο ζε 

κηα ηζηνζειίδα, ε ζπλεηζθνξά ζε κηα αλζνινγία, ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ πνπ είλαη 

θαηάιιεια γηα ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ή ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

παξνπζίαζεο
60

» (10
ν
 έηνο) 

Αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπγθείκελα ζηα νπνία εληάζζνληαη ηα θείκελα 

(επαγγεικαηηθά, ζρνιηθά, αλζνινγίεο), αλαθέξνληαη θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. ην 

παξαπάλσ απφζπαζκα, γίλεηαη ιφγνο γηα ην ‘αλέβαζκα’ κηαο ηαηλίαο ζην δηαδίθηπν, 

κε ηηο ηαηλίεο λα απνηεινχλ κέξνο ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

                                                      
58

 Plan, draft and publish imaginative, informative and persuasive texts, selecting aspects of subject 

matter and particular language, visual, and audio features to convey information and ideas 
59

 Edit for meaning by removing repetition, refining ideas, reordering sentences and adding or 

substituting words for impact 
60

 reflecting on, critiquing and refining students’ own texts prior to publishing for an authentic 

audience, such as uploading a movie to a website, contributing to an anthology, writing texts 

appropriate for the workplace, or delivering a presentation 
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γισζζηθνχ καζήκαηνο. ε άιια ζεκεία ηνπ Π.. γίλεηαη αλαθνξά ζε δεκνζίεπζε ζε 

ηζηνιφγηα (blogs) ησλ ζρνιείσλ θαη ζε θφξνπκ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγνχλ σο έλαο ςεθηαθφο δηάκεζνο ν νπνίνο ζπλδέεη 

ην ζρνιείν κε ηνλ πξαγκαηηθφ εμσζρνιηθφ θφζκν.  

ην πιαίζην ηνπ ιόγνπ ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο, νη λέεο ηερλνινγίεο 

εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα εληζρπκέλεο, πέξαλ ηεο αλαθνξάο ζηε δεκνζίεπζε ησλ 

θεηκέλσλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα νηθεηνπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ 

ινγηζκηθψλ, θπξίσο κε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα επεμεξγάδνληαη κε επθνιία ηα θείκελά ηνπο. Σν παξαθάησ απφζπαζκα είλαη 

ελδεηθηηθφ: 

«Χξεζηκνπνηνύλ έλα εύξνο ινγηζκηθώλ, όπσο πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ, κε απηνπεπνίζεζε, επειημία θαη θαληαζία γηα ηε δεκηνπξγία, 

δηόξζσζε θαη δεκνζίεπζε θεηκέλσλ, ζθεπηόκελνη ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε» (10
ν
 έηνο)

61
»  

Ζ ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ είλαη απαξαίηεηε ζε φια ηα ζρνιηθά έηε θαη ε 

ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπο αλαπηχζζεηαη ήδε απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πνιπηξνπηθνχ 

ιφγνπ. Δπηπιένλ, εληνπίδνληαη θαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ ςεθηαθψλ 

θεηκέλσλ. ην παξαπάλσ απφζπαζκα ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε «ρξήζηεο» ε νπνία 

αληηθαζηζηά ηε ιέμε «αλαγλψζηεο». Μέζα απφ απηή ηε ιέμε αλαδεηθλχεηαη ε αιιαγή 

ηνπ ξφινπ ηνπ αλαγλψζηε, ν νπνίνο δελ δηαβάδεη παζεηηθά έλα θείκελν αιιά 

νπζηαζηηθά ρεηξίδεηαη έλα θείκελν, θαζψο αιιειεπηδξά καδί ηνπ, επηιέγνληαο ηνπο 

ππεξζπλδέζκνπο πνπ ζέιεη.   

Οη αιιαγέο δελ αθνξνχλ κφλν ηελ έλλνηα ηνπ αλαγλψζηε αιιά νιφθιεξν ην 

ηξίγσλν ζπγγξαθέαο-θείκελν-αλαγλψζηεο. Όπσο είδακε θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

                                                      
61

 Use a range of software, including word processing programs, confidently, flexibly and 

imaginatively to create, edit and publish texts, considering the identified purpose and the characteristics 

of the user 
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ειίδα 45 απφ 70 

 

ινγνηερλίαο, ην θείκελν αληηκεησπίδεηαη σο θάηη ξεπζηφ, ελψ ν αλαγλψζηεο κπνξεί 

λα κεηαηξαπεί άκεζα ζε ζπγγξαθέα. Ο αλαγλψζηεο, ινηπφλ, κεηαηξέπεηαη ζε ρξήζηε 

ηνπ θεηκέλνπ ελψ ε αλάγλσζε κεηαηξέπεηαη ζε «πινήγεζε» κέζα ζηα δηάθνξα 

«αλαγλσζηηθά κνλνπάηηα». Πξφθεηηαη γηα παξαδνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ξεηά κέζα 

ζην γισζζηθφ Π.., φπσο ζηα παξαθάησ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα:  

«Αμηνινγνύλ ηελ επηξξνή ελόο θεηκέλνπ κε ππεξζπλδέζκνπο ζηελ πινήγεζε ζε 

κηα ηζηνζειίδα
62

» (10
ν
 έηνο) 

«Χξεζηκνπνηνύλ ηελ θαηάιιειε κεηαγιώζζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο γηα λα αλαιύζνπλ αλαγλσζηηθέο δηαδξνκέο ζηηο ηζηνζειίδεο
63

» (10
ν
 

έηνο) 

Σα λέα ςεθηαθά θείκελα πνπ έρνπλ ππεξθεηκεληθφ ραξαθηήξα, απαηηνχλ θαη 

έλα λέν είδνο αλάγλσζεο. Ζ γξακκηθή αλάγλσζε πνπ απαηηείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά 

θείκελα δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηηο αλαγλσζηηθέο δηαδξνκέο. Γη’ απηφ ην ιφγν γίλεηαη 

αλαθνξά ζε «πινήγεζε», θαζψο ν «ρξήζηεο» πεξηπιαληέηαη κέζα ζηα πηζαλά 

αλαγλσζηηθά ‘κνλνπάηηα’ πνπ έρεη έλα θείκελν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαγλσξίδνληαη 

νη λέεο ηερλνινγίεο σο ηα λέα κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ηα νπνία έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη θαη κηα ‘λέα θεηκεληθφηεηα’, γεγνλφο πνπ αλαδείρζεθε θαη ζηηο γλψζεηο 

γηα ηε γιψζζα θαη ζπκπιεξψλεηαη εδψ.  

Δπαλεξρφκελνη ζηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ, νξηζκέλα απνζπάζκαηα 

αλαθέξνληαη ζε θεηκεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο νη νπνίεο απνδίδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο ησλ 

ινγηζκηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά:  

«Καηαλννύλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα είδε 

ινγηζκηθώλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύλ θαηάιιεια, γηα παξάδεηγκα ζύλζεζε 

πιεξνθνξηώλ θαη ηδεώλ ζε θνπθθίδεο θαη ε δηαδνρή ησλ πιεξνθνξηώλ ζε 

παξνπζηάζεηο ή ν ζπγρξνληζκόο ησλ ζθελώλ ζε έλα animation
64

»  (7
ν
 έηνο)  

                                                      
62

 assessing the impact of hyperlinked text in a website’s navigation 
63

 using appropriate metalanguage associated with digital technologies to analyse reading pathways on 

websites 
64

 understanding conventions associated with particular kinds of software and using them appropriately, 

for example synthesising information and ideas in dot points and sequencing information in 

presentations or timing scenes in animation 
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«Δθαξκόδνπλ ιεηηνπξγίεο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, όπσο ζρεδηάγξακκα, 

πξόηππν ζηπι θαη δεκηνπξγία επξεηεξίνπ
65

»  (7
ν
 έηνο)  

«Σρεδηάδνπλ κηα ηζηνζειίδα ε νπνία ζπλδπάδεη πινήγεζε, θείκελν, ήρν, 

θηλνύκελεο θαη ζηαζεξέο εηθόλεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλό
66

» (10
ν
 έηνο) 

Φαίλεηαη πσο ηα ίδηα ηα ινγηζκηθά νθείινληαη γηα ηε λέα θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο. Έηζη, ζε 

έλα θείκελν πνπ παξάγεηαη κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηδηαίηεξα νξγαλσηηθά ζηνηρεία απηψλ ησλ θεηκέλσλ, 

φπσο είλαη νη θνπθθίδεο, ην ζρεδηάγξακκα, ην επξεηήξην θαη ε επηινγή ησλ έηνηκσλ 

«ζηπι γξαθήο». ε έλα θείκελν πνπ παξάγεηαη κε πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ ζα 

πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο. ε έλα 

νπηηθφ θείκελν πνπ παξάγεηαη κε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο animation ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ζηελ ρξνληθή ηνπνζέηεζε ησλ ζθελψλ. Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ηα νπνία 

δελ ζπλαληψληαη θαηά ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνζηαθψλ έληππσλ θεηκέλσλ θαη 

αλαδεηθλχνπλ γηα κηα αθφκε θνξά ηελ έκθαζε ζηελ λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Μέζα απφ ηελ εμνηθείσζε κε απηά ηα ινγηζκηθά θαη ηε 

ιεηηνπξγηθή ηνπο ρξήζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ, νη καζεηέο απνθηνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ ζεκεξηλφ 

θφζκν.  

Ζ ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ ζην επίπεδν ηεο επεμεξγαζίαο ελφο θεηκέλνπ ζίγεη θαη 

επηπιένλ δεηήκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:  

«Χξεζηκνπνηνύλ ζπλεξγαηηθέο ηερλνινγίεο έηζη ώζηε λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα 

δηνξζώζνπλ θείκελα ζπλεξγαηηθά
67

» (7
ν
 έηνο)  

«Χξεζηκνπνηνύλ έληππνπο θαη ςεθηαθνύο/δηαδηθηπαθνύο ζεζαπξνύο θαη ιεμηθά 

ζπλσλύκσλ, αλησλύκσλ θαη νκσλύκσλ θαη ιεμηθά ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ
68

» (8
ν
 έηνο)  
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 applying word processing functions, for example outlining, standard styles and indexing 
66

 designing a webpage that combines navigation, text, sound and moving and still images for a specific 

audience 
67

  using collaborative technologies to jointly construct and edit texts 
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Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα ςεθηαθά εξγαιεία, φπσο 

είλαη ηα ιεμηθά, αιιά θαη ηερλνινγίεο πνπ σθεινχλ ηε ζπλεξγαζία. Ζ αλαθνξά ζηα 

ιεμηθά ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί ε ρξήζε ελφο ςεθηαθνχ 

εξγαιείνπ αλαθνξάο ζε αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν έληππν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

αλαγλσξίδεηαη θαη ε αιιαγή πνπ έρεη επέιζεη φρη κφλν ζηα ςεθηαθά θείκελα αιιά θαη 

ζηα εξγαιεία αλαθνξάο. Δπηπιένλ, ε αλαθνξά ζηελ ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή θαη 

δηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ, ηελ νπνία είδακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο «ειεθηξνληθήο 

ινγνηερλίαο», θέξλεη ζην πξνζθήλην ηα πεξηβάιινληα Web 2.0 θαη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο απφ 

απφζηαζε.  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη αξθεηά εληζρπκέλεο ζην πεδίν 

ηεο παξαγσγήο ιφγνπ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ινγηζκηθά έηζη ψζηε λα 

παξάγνπλ θείκελα, γξαπηά, πνιπηξνπηθά ή νπηηθά. Σα ινγηζκηθά απηά, σο 

πεξηβάιινληα εξγαζίαο, σθεινχλ ηε ζπλερή επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ έηζη ψζηε λα 

βειηηζηνπνηεζνχλ πξνο ηνλ ζθνπφ πνπ πξφθεηηαη λα επηηειέζνπλ θαη ην αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ ζην νπνίν ζα απεπζπλζνχλ. Πέξα απφ ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ, απνθηνχλ θαη 

άιιεο λέεο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαηηθήο 

παξαγσγήο ιφγνπ. Δπηπιένλ, αλαγλσξίδνληαη φιεο νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ 

ηα ςεθηαθά θείκελα. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αιιαγή ηνπ ηξηγψλνπ αλαγλψζηεο-

θείκελν-ζπγγξαθέαο θαζψο επίζεο θαη ζε πνιιέο απφ ηηο αιιαγέο ηεο δνκήο ησλ 

θεηκέλσλ ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη ε λέα θεηκεληθφηεηα. Οη ΣΠΔ εληάζζνληαη 

ιεηηνπξγηθά κέζα ζην γισζζηθφ κάζεκα θαζψο έρνπλ επεξεάζεη θαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπ, κε ηελ πξνζζήθε ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηψλεηαη, θαζψο απνηεινχλ πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ καζήκαηνο.  

 

 

ςμπεπάζμαηα κεθαλαίος 
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 using print and digital/online thesauruses and dictionaries of synonyms, antonyms and homonyms 

and subject-specific dictionaries 
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Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, αλαδείρζεθαλ νη πνηθίινη γξακκαηηζκνί 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζην γισζζηθφ κάζεκα. Ωο θπξίαξρνο γισζζνδηδαθηηθφο ιόγνο 

αλαδείρζεθε απηφο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηε 

κειέηε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ν ιόγνο απηφο είλαη ηφζν ηζρπξφο πνπ 

θάλεθε λα αλαπιαηζηψλεη φινπο ηνπο άιινπο ιόγνπο πνπ εκθαλίδνληαη, δειαδή ηνλ 

θξηηηθό ιόγν, ηνλ θεηκελνθεληξηθό ιόγν, ηνλ επηθνηλσληαθό ιόγν, ηνλ δεκηνπξγηθό 

ιόγν, θαη ηνλ ιόγν ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο, ινηπφλ, απνθηνχλ 

πνηθίινπο γξακκαηηζκνχο, φπσο είλαη ν θξηηηθφο, ν επηθνηλσληαθφο θαη ν 

δεκηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο, νη νπνίνη πάληα εκπινπηίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηε κειέηε φισλ ησλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ. Απνθηνχλ, φκσο, 

θαη ζηνηρεία λένπ γξακκαηηζκνχ φπσο είλαη ε ρξήζε ινγηζκηθψλ γηα ηελ παξαγσγή 

ιφγνπ, ε ρξήζε ζπλεξγαηηθήο ηερλνινγίαο, ε ηθαλφηεηα δεκνζίεπζεο ζε ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα θ. ά.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο, ινηπφλ, εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ηζρπξέο. Σα 

ςεθηαθά/δηαδηθηπαθά θείκελα κειεηνχληαη παξάιιεια κε ηα παξαδνζηαθά έληππα 

θείκελα αιιά θαη κε ηα νπηηθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα. Καηά ηε κειέηε θαη 

παξαγσγή απηψλ ησλ λέσλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ, αλαγλσξίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο, 

δνκηθέο θαη ζεκεησηηθέο, πνπ εκθαλίδνπλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα 

‘λέα θεηκεληθφηεηα’. Οη ΣΠΔ, ινηπφλ, εκθαλίδνληαη θπξίσο σο ην λέν κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα επηθνηλσληαθή θαη θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ζην γισζζηθφ κάζεκα.  

Αθφκε, νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη θαη κε ηνλ ξφιν ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ ή βίληεν απνηεινχλ ην 

απαξαίηεην εξγαιείν έηζη ψζηε νη καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα βειηηψλνπλ 

θείκελα κέζα απφ ηε ζπλερή επεμεξγαζία ηνπο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα 

ινγηζκηθά  ψζηε λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν (mode) ελφο θεηκέλνπ, ηδηαίηεξα φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηηο θαιιηηερληθέο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο. Σέινο, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη 

θαη σο έλαο ςεθηαθφο δηάκεζνο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εμσζρνιηθνχ θφζκνπ, 

θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλαο ρψξνο δεκνζίεπζεο ησλ θεηκέλσλ πξνο έλα 

πξαγκαηηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ.  
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3.3. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο πνπ πξνβάιινληαη 

Σν γισζζηθφ κάζεκα, εθηφο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ηηο νπνίεο 

αλαπηχζζεη αιιά θαη ηνλ γξακκαηηζκφ πνπ θαιιηεξγεί, απνζθνπεί θαη ζηε κεηάδνζε 

νξηζκέλσλ γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ γηα ηνλ θφζκν. Πνιιέο θνξέο, νη γλψζεηο απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (π.ρ. πεξηβάιινλ, 

νηθνγέλεηα θ.ά). ηελ πεξίπησζε ηνπ απζηξαιηαλνχ Π.., δελ νξίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί ζπγθεθξηκέλα ην 

γισζζηθφ κάζεκα. Αληίζεηα, ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

(cross-curricular priorities) νη νπνίεο αθνξνχλ ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη 

ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ζε φιν ην ζρνιείν. Οη δηαζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

είλαη νη εμήο:   

- Η ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκόο ησλ Αβνξηγίλσλ θαη ησλ Torres Strait Islander: νη 

καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ηζαγελψλ έηζη ψζηε λα κελ 

αλαπηχζζνληαη ξαηζηζκφο θαη πξνθαηαιήςεηο ελαληίνλ ηνπο. Ηδηαίηεξα γηα ην 

γισζζηθφ κάζεκα, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο θαη δηαιέθηνπο ηεο Απζηξαιίαο. Δπηπιένλ, κειεηνχλ ινγνηερληθά 

έξγα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζαγελή παξάδνζε θαη αλαπηχζζνπλ 

ζεβαζκφ απέλαληη ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηηο παξαδφζεηο ησλ ηζαγελψλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα ιέγακε πσο ην απζηξαιηαλφ ζρνιείν εκθαλίδεη κηα 

εζσζηξέθεηα πξνο ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηηο εζληθέο πνιηηηζκηθέο 

παξαδφζεηο.  

- Η Αζία θαη ε ζρέζε ηεο Απζηξαιίαο κε ηελ Αζία: φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ζην γισζζηθφ Π.., νη Απζηξαινί ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

«εγγξάκκαηνη ζηελ Αζία» (Asia literate). Πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεγάιε αλάπηπμε ησλ αζηαηηθψλ ρσξψλ θαη ηελ απμαλφκελε 

επηξξνή πνπ έρνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Όπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, 

«ε Απζηξαιία ζήκεξα έρεη εθηελή ζρέζε κε ηελ Αζία ζε πεξηνρέο όπσο ην 

εκπόξην, νη επελδύζεηο, ε κεηαλάζηεπζε, ν ηνπξηζκόο, ε εθπαίδεπζε θαη ε 
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αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επεκεξία όισλ ησλ 

Απζηξαιώλ
69

». ην γισζζηθφ κάζεκα ε έκθαζε ζηελ Αζία κεηαθξάδεηαη ζε 

επηινγή θεηκέλσλ απφ ηελ Αζία έηζη ψζηε λα πξνβιεζεί ν πνιηηηζκφο θαη ε 

γιψζζα ησλ αζηαηηθψλ ρσξψλ αιιά θαη λα αλαδεηρζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο έρεη επεξεαζηεί ν απζηξαιηαλφο θφζκνο απφ ηνλ αζηαηηθφ.  

- Αεηθόξνο αλάπηπμε: Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λννηξνπίαο ε νπνία 

νδεγεί «ζε έλα πην αεηθόξν κέιινλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληνινγηθή 

αθεξαηόηεηα, ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα θαη πξνο κηα δίθαηε θνηλσλία γηα ηηο 

ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο γεληέο
70

». πγθεθξηκέλα, ζην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ 

νη καζεηέο απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο αεηθνξίαο, λα 

ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα θαη λα θηλεζνχλ ζε πξάμεηο πνπ ζα 

πξνσζνχλ ηελ αεηθνξία. Ηδηαίηεξα, κάιηζηα, γηα ηελ θνηλσληθή αεηθνξία θαη 

ηε δηθαηνζχλε, νη καζεηέο ζα πξέπεη «λα δηαθαηέρνληαη από κηα παγθόζκηα 

νπηηθή ησλ αλζξώπσλ, ησλ ηόπσλ θαη ησλ θνηλσληώλ
71

.» Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ επαθή κε θείκελα πνπ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο, ψζηε λα ππάξρεη ζεβαζκφο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθή άπνςε θαη 

αληίιεςε.  

 

 

Ανηιλήτειρ και ζηάζειρ απένανηι ζηον κόζμο 

Μέζα ζην γισζζηθφ Π.., θαη ηδηαίηεξα ζην θείκελν ηνπ «Melbourne Declaration» 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, εθθξάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ θφζκν. Ο ζεκεξηλφο θφζκνο αληηκεησπίδεηαη σο έλα πεδίν αιιαγψλ, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη απφ ην απζηξαιηαλφ curriculum έηζη ψζηε λα γίλεη 

«παγθφζκηαο θιάζεο». Οη αιιαγέο πνπ αλαγλσξίδνληαη είλαη νη εμήο:  

                                                      
69

 Australia now has extensive engagement with Asia in areas such as trade, investment, immigration, 

tourism, education and humanitarian assistance and it is vital to the prosperity of all Australians 
70

 (…) a more sustainable future in terms of environmental integrity, economic viability and a just 

society for present and future generations.  
71

 needs to be informed by a world view of people, places and communities. 
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- Ζ παγθφζκηα ελνπνίεζε θαη ε δηεζλήο θηλεηηθφηεηα έρεη απμεζεί ξαγδαία 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Απηή ε αιιαγή θέξλεη ηελ απαίηεζε «γηα ζεβαζκό 

θαη εθηίκεζε ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δηαθνξεηηθόηεηαο 

θαζώο θαη ηελ αίζζεζε κηαο παγθόζκηαο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε
72

». 

- Ζ Ηλδία, ε Κίλα θαη άιιεο αζηαηηθέο ρψξεο αλαπηχζζνληαη θαη ε επηξξνή 

ηνπο ζηνλ θφζκν απμάλεηαη. Οη Απζηξαινί ζα πξέπεη λα γίλνπλ «εγγξάκκαηνη 

ζηελ Αζία», αζθψληαο θαη ρηίδνληαο δπλαηέο ζρέζεηο κε ηελ Αζία.  

- Πεξίπινθεο πεξηβαιινληνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο φπσο 

ε θιηκαηηθή αιιαγή, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα εζληθά φξηα, ζέηνπλ 

πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ κε λένπο ηξφπνπο.  

- Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε ηερλνινγηθή αιιαγή θέξλνπλ λέεο απαηηήζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο αιιάδεη ζπλερψο ε θχζε ησλ επαγγεικάησλ.  

- Σαρείεο θαη ζπλερφκελεο εμειίμεηο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη κνηξάδνληαη, 

ρξεζηκνπνηνχλ, αλαπηχζζνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ 

ηερλνινγία. ε απηή ηελ ςεθηαθή επνρή, νη λένη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πςειέο ηθαλφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ.  

Μέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε απηψλ ησλ αιιαγψλ θαη ησλ λέσλ απαηηήζεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 21
ν
 αηψλα, ε Απζηξαιία ζα πξέπεη λα έρεη πνιίηεο πνπ ζα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Όπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, «ζηνλ 21
ν
 

αηώλα, ε ηθαλόηεηα ηεο Απζηξαιίαο λα παξέρεη πςειή πνηόηεηα δσήο γηα όινπο ζα 

εμαξηεζεί από ηελ ηθαλόηεηα αληαγσληζκνύ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία ζε γλώζε θαη ζε 

θαηλνηνκία
73

». Καζίζηαηαη θαλεξφ, πσο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ε αλάγθε γηα 

αληαπφθξηζε ζην παγθφζκην πιαίζην θαη φρη ζην ηνπηθφ, θαη γη’ απηφ γίλεηαη ιφγνο 

γηα «παγθφζκηα νηθνλνκία». Μηα νηθνλνκία πνπ δελ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ηφζν 
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 This  heightens the need to nurture an  appreciation of and respect for social,  cultural and religious 

diversity,  and a sense of global citizenship. 
73

 In the 21st century Australia’s capacity to provide a high quality of life for all will depend on the 

ability to compete in the global economy on knowledge and innovation. 
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ζηελ απιή παξαγσγή πξντφλησλ, αιιά πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη 

θαηλνηνκηψλ. 

ε απηφ ην πιαίζην, νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο έλαο θνξέαο αιιαγήο 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ νη πνιίηεο θαζψο επίζεο θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. ε ζπλδπαζκφ κε φιεο ηηο άιιεο αηηίεο, 

θαίλεηαη πσο ην απζηξαιηαλφ curriculum θάλεη κηα ηζηνξηθή αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ 

έηζη ψζηε ηειηθά λα δεκηνπξγεζεί έλα ελεκεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Απηή ε 

ηζηνξηθή αλάγλσζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ν 

νπνίνο θαίλεηαη λα εληζρχεηαη πεξαηηέξσ κέζα απφ ηε ζηάζε απέλαληη ζηνλ θφζκν. 

ην ίδην θείκελν ηνπ «Melbourne Declaration», πεξηγξάθεηαη θαη ην είδνο ηνπ 

εγγξάκκαηνπ πνιίηε πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζεη ην απζηξαιηαλφ curriculum. Ζ 

πεξηγξαθή ηνπ γίλεηαη κε ηξεηο ραξαθηεξηζκνχο: «όινη νη λένη Απζηξαινί είλαη 

επηηπρεκέλνη καζεηέο, άηνκα κε απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα, ελεξγνί θαη 

πιεξνθνξεκέλνη πνιίηεο
74

». Αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηνπο «επηηπρεκέλνπο καζεηέο» 

(successful learners), κε ηε δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ φξνπ καζεηήο. Πξφθεηηαη γηα ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ, λα απνθαζίδνπλ γηα ηε κάζεζή ηνπο 

θαη γεληθφηεξα λα έρνπλ φια ηα εθφδηα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξννδεχνπλ ζηε 

κάζεζε. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο ίδηαο ηεο κάζεζεο (learn how 

to learn), κηα ηθαλφηεηα απαξαίηεηε ζηελ θνηλσλία ηνπ 21
νπ

 αηψλα.  

ρεηηθά κε ην είδνο ηνπ πνιίηε (citizenship) πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ, 

αλαθέξεηαη σο «ελεξγόο θαη ελεξγνπνηεκέλνο» αιιά θαη ηθαλφο γηα επηθνηλσλία κε 

άιινπο πνιηηηζκνχο, εηδηθφηεξα κε απηνχο ηεο Αζίαο, θαζψο επίζεο θαη σο πνιίηεο 

κε ηνπηθή θαη παγθφζκηα ππεπζπλφηεηα. ρεηηθά κε ηα δχν ηειεπηαία 

ραξαθηεξηζηηθά, δηαθξίλεηαη κηα εμσζηξέθεηα ηνπ απζηξαιηαλνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (Αζία) αιιά θαη παγθφζκην.  

Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, πσο ην απζηξαιηαλφ curriculum ζθνπεχεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, έηζη ψζηε λα έρεη πνιίηεο ηθαλνχο λα 

βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Οη κειινληηθνί πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα 
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 All young Australians become: successful learners, confident and creative individuals,  active and 

informed citizens 
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«αληαγσλίδνληαη ζε έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν θαη λα επδνθηκνύλ ζηα κειινληηθά 

πεξηβάιινληα εξγαζίαο πνπ ζα είλαη πινύζηα ζε πιεξνθνξίεο
75

.» Αλαγλσξίδεηαη, 

ινηπφλ, ν λένο θφζκνο ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη 

ψζηε λα δήζνπλ κε επηηπρία ζε απηφλ ηνλ θφζκν.  

 

3.4. Αμηνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ην γεληθφηεξν ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ. 

Πνιιέο θνξέο, ηδηαίηεξα αλνηρηά Π.. πεξηνξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα απζηεξά θαη 

θιεηζηά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξαιίαο, ππάξρεη θαη ε ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε θαη ε 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε έρεη δχν 

κνξθέο: ζπλερήο δηακνξθσηηθή (formative) θαη ζπλνιηθή (summative) αμηνιφγεζε. Ζ 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο κάζεζεο. Παξέρεη ηελ απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα δηακνξθψλνπλ αλάινγα ηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά 

πιεξνθνξεί θαη ηνπο καζεηέο ψζηε λα έρνπλ επίγλσζε ηεο κάζεζήο ηνπο. Ζ 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε αθνξά ηελ επίζεκε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν. 

Γίλεηαη δχν θνξέο ην ρξφλν κε ηε ρξήζε ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο A-E.   

Όπσο αλαθέξεηαη ζην «Melbourne Declaration», ε αμηνιφγεζε έρεη ηξεηο 

κνξθέο: 

«Αμηνιόγεζε γηα κάζεζε: επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ρξεζηκνπνηνύλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ ώζηε λα ελεκεξώζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο
76

» 

«Αμηνιόγεζε σο κάζεζε: επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αλαζηνράδνληαη θαη λα 

παξαθνινπζνύλ ηε δηθή ηνπο πξόνδν ώζηε λα ελεκεξώλνπλ ηνπο κειινληηθνύο 

καζεζηαθνύο ηνπο ζηόρνπο
77

»  
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 to compete in a globalised world and to thrive in the information-rich workplaces of the future. 
76

 assessment for learning: enabling teachers to use information about student progress to inform  their 

teaching 
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«Αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο: βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απνδείμεηο ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ ώζηε λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηηπρίεο ησλ 

καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο ζηαζεξέο
78

»  

Έηζη, ε αμηνιφγεζε δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά αθνξά ζηελ πξφνδν ηνπ 

καζεηή θαη ζηελ θαιχηεξε δηδαζθαιία. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνρσξά ζηελ αμηνιφγεζε 

κε ηε βνήζεηα ησλ «ζηαζεξψλ επηηπρίαο» (achievement standards). Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν 

καζεηήο ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο. Οη πεξηγξαθέο απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί κε 

ηε βνήζεηα ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ ςπρνινγηθή θαη γλσζηαθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ, θαη ηδηαίηεξα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα, ζε ζρέζε κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηε 

γισζζηθή αλάπηπμε. Ο εθπαηδεπηηθφο, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ζηαζεξέο ψζηε 

λα θαζνξίζεη ζε πην επίπεδν βξίζθεηαη ν καζεηήο (ρακειά, πςειφηεξα ή ζην 

επίπεδν). ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ απηφ 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ζηαζεξέο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ην 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρεη εθαξκφζεη, έηζη 

ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ θάζε καζεηή ζην καζεζηαθφ ηνπ κέιινλ.  

Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε έρεη θαη απηή δχν κνξθέο. Ζ πξψηε αθνξά ηηο 

εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν ζην 7
ν
 θαη 9

ν
 έηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα εμεηάζεηο πνπ αμηνινγνχλ ηα επίπεδα γξακκαηηζκνχ θαη 

αξηζκεηηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη δηεμάγνληαη απφ ην «National Assessment Program- 

Literacy and Numeracy» (NAPLAN). ηελ παξνχζα έξεπλα δελ κειεηήζεθαλ 

παξαδείγκαηα απφ απηέο ηηο εμεηάζεηο, θαζψο πξφθεηηαη λα αιιάμεη ην πεξηερφκελφ 

ηνπο κε ηελ αιιαγή ηνπ curriculum.  

Σν δεχηεξν είδνο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο αθνξά ηελ πεξηνδηθή δεηγκαηηθή 

εμέηαζε (periodic sample testing) ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ πεξηνρψλ. Πξφθεηηαη 

γηα κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ πξνγξάκκαηνο εζληθψλ αμηνινγήζεσλ (National 

Assessment Program-NAP) ην νπνίν δηεξεπλά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
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 assessment as learning: enabling students to reflect on and monitor their own progress to inform their 

future learning goals  
78

 assessment of learning—assisting teachers to use evidence of student learning to assess student 

achievement against goals  and standards. 
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εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη εζληθνί θνξείο έρνπλ κηα ζαθή 

εηθφλα γηα ηα απνηειέζκαηα θάζε ζρνιείνπ, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε 

ησλ ζρνιείσλ ζε εζληθφ επίπεδν.  

ηελ παξνχζα εξγαζία δελ κπνξνχκε λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα γηα ηνλ ξφιν 

ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Δπηπιένλ, δελ απνηππψλεηαη ην είδνο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ γίλεηαη κέζα ζην ζρνιείν, 

θαζψο δελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην είδνο ησλ δηαγσληζκάησλ, αλ ππάξρνπλ ηέηνηα. 

ηα πιαίζηα ηεο αλνηρηφηεηαο ηνπ curriculum, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηακνξθψζνπλ ηελ ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε, 

θαη ε αθξηβήο πεξηγξαθή ζα ήηαλ αδχλαηε.  

 

3.5. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

Πνιιέο θνξέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δίλνληαη θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. ηελ πεξίπησζε ηνπ λένπ απζηξαιηαλνχ curriculum, δελ δίλεηαη θακία 

ξεηή νδεγία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηεξηδφκελνο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ γλψζε θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ, έρεη ηελ επρέξεηα λα 

ζρεδηάζεη ην κάζεκα κε φπνηνλ ηξφπν ζέιεη.  

Παξ’ φια απηά, κέζα απφ ην Π.. εληνπίδνληαη νξηζκέλα απνζπάζκαηα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα καο δψζνπλ θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ πξνηείλνληαη. Πξψηνλ, ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Π.., ζε φιεο ηηο 

ξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηα ππνθείκελα είλαη νη καζεηέο. Δθηφο απφ ηα γλσζηαθά 

ξήκαηα (π.ρ. καζαίλνπλ, γλσξίδνπλ, εμεγνχλ θ.ά), ππάξρνπλ θαη πνιιά ξήκαηα 

δξάζεο (π.ρ. εξεπλνχλ, ρξεζηκνπνηνχλ) ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν 

ηνπ καζεηή κέζα ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Σν παξαθάησ απφζπαζκα είλαη 

ελδεηθηηθφ γηα ηνλ ελεξγφ θαη εξεπλεηηθφ ξφιν ηνπ καζεηή:  

«Γεκηνπξγνύλ κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηνπηθά ηδηώκαηα θαη ηε ζεκαζία ηνπο, 

ηελ πξνθνξά θαη ην ύθνο ηεο νκηιίαο ζε δηάθνξα ζπγθείκελα, εξεπλώληαο ηηο 

δπλαηόηεηεο απηώλ ησλ επηινγώλ κε δξακαηνπνίεζε ή παηρλίδηα ξόισλ, θαη 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Απζηξαιίαο  B΄/βάζκηα –  

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 56 απφ 70 

 

ζπδεηώληαο ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηαπηόηεηεο
79

» 

(7
ν
 έηνο) 

Οη καζεηέο δηεξεπλνχλ ην δήηεκα ησλ ηδησκάησλ, θαζψο καδεχνπλ πιηθφ θαη 

δεκηνπξγνχλ κηα βάζε δεδνκέλσλ. Με ηελ αλαθνξά ζε «βάζε δεδνκέλσλ» 

εκθαλίδνληαη νη λέεο ηερλνινγίεο σο κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, έρνληαο κηα 

πεξηζζφηεξν εξγαιεηαθή ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε πξαθηηθέο 

φπσο ε δξακαηνπνίεζε ή ηα παηρλίδηα ξφισλ, ηα νπνία απαηηνχλ ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαδεηθλχνληαη σο νη θχξηνη πξσηαγσληζηέο 

ηνπ καζήκαηνο.  

Δπηπιένλ, νξηζκέλεο απφ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εληνπίδνληαη 

πξνβάιινπλ κηα εμσζηξέθεηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, 

αλαθέξεηαη: 

«Θεζπίδνπλ forum γηα λα ζπδεηήζνπλ ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα 

κπζηζηνξεκαηηθώλ θεηκέλσλ θαη ηαηληώλ
80

» (7
ν
 έηνο) 

«Σπκκεηέρνπλ ζε θαηαζηάζεηο νκηιίαο θαη αθξόαζεο ζε δεπγάξηα, ζε νκάδεο, 

ζηελ ηάμε, ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηα, όπσο αλεπίζεκνη δηάινγνη, 

ζπδεηήζεηο, δεκόζηεο δηαβνπιεύζεηο θαη παξνπζηάζεηο
81

» (7
ν
 έηνο) 

«Δξεπλνύλ ηηο γιώζζεο θαη ηηο δηαιέθηνπο ρηίδνληαο ζρέζεηο κέζσ 

δηαδηθηπαθώλ θακεξώλ κε ζρνιεία ζηελ Απζηξαιία θαη ηελ Αζία
82

».  (7
ν
 έηνο)  

Φαίλεηαη πσο ην απζηξαιηαλφ ζρνιείν πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ ηα φξηα ηεο 

ηάμεο θαη λα επεθηείλεη ην ρψξν ηνπ. Ζ επέθηαζε απηή θαίλεηαη πσο έρεη δχν 

θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε είλαη πξνο ηνλ ςεθηαθφ θφζκν, ζηνλ νπνίν νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ ζε forum ή λα δεκνζηεχνπλ ηα θείκελά ηνπο, φπσο είδακε θαη 

ζην θεθάιαην 3.2. νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο έλαο ςεθηαθφο ρψξνο ν 

νπνίνο ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηνλ ζρνιηθφ ρψξν θαη ηνλ επεθηείλεη.  

                                                      
79

 building a database of local idioms and their meanings, accents and styles of speech for different 

contexts, exploring the possibilities of these choices in drama and role play, and discussing their 

connection with personal and social identities 
80

 establishing forums for discussing the relative merits of fiction and film texts 
81

 participating in pair, group, class, school and community speaking and listening situations, including 

informal conversations, discussions, debates and presentations 
82

 exploring languages and dialects through building webcam relationships with schools across 

Australia and Asia 
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Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

εμσζρνιηθφ θφζκν. Ζ ζχλδεζε απηή κπνξεί λα αθνξά ηελ άκεζε θνηλφηεηα ζηελ 

νπνία νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κε ηελ άζθεζε ησλ δεμηνηήησλ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ. Μπνξεί φκσο λα αθνξά θαη έλα πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπσο κε ηε ζχλδεζε 

ησλ ζρνιείσλ κε άιια ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο ηεο ρψξαο. ε απηφ ην 

πιαίζην, εκθαλίδνληαη θαη πάιη νη λέεο ηερλνινγίεο σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ ζρνιείσλ, κε έκθαζε ζηελ εξγαιεηαθή δηάζηαζε ησλ ΣΠΔ.  

Μέζα ζε φιν ην γισζζηθφ Π.. ν εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη πιήξσο ζηελ 

αθάλεηα. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ, γηαηί πξνθαλψο απνηειεί  θνηλή 

γλψζε αλάκεζα ζηνπο Απζηξαινχο πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο θαη ε 

δηδαζθαιία ηνπ. Όκσο, απηή ε θνηλή γλψζε δελ καο θνηλνπνηείηαη κέζσ ηνπ Π.. θαη, 

επνκέλσο, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβή ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Παξφια απηά, ε έιιεηςε αλαθνξψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη κφλν ζηνπο καζεηέο, 

αλαδεηθλχεη πεξαηηέξσ ηνλ καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ curriculum.  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο αλαπηχζζεηαη ε ηαπηφηεηα ελφο ελεξγνχ καζεηή, αλ θαη 

δελ γλσξίδνπκε πιήξσο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη. Βέβαηα, ε 

ηαπηφηεηα-ζηφρνο ηνπ καζεηή πεξηγξάθεηαη ξεηά ζε πνηθίια ζεκεία θαη ηνπ 

curriculum θαη ηνπ «Melbourne Declaration». Όπσο είδακε θαη ζηηο αληηιήςεηο γηα 

ηνλ θφζκν (θεθ. 3.3), ε ηαπηφηεηα-ζηφρνο αθνξά πνιίηεο πνπ είλαη «επηηπρεκέλνη 

καζεηέο, άηνκα κε απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα, ελεξγνί θαη πιεξνθνξεκέλνη 

πνιίηεο». Δπηπιένλ, ην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ πεξηγξάθεηαη θαη ζηηο «γεληθέο 

ηθαλφηεηεο» (general capabilities) πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. Οη 

ηθαλφηεηεο είλαη νη εμήο: 

- Γξακκαηηζκόο: Ηθαλφηεηα γηα αθξφαζε, αλάγλσζε, ζέαζε, ζπγγξαθή, 

νκηιία, δεκηνπξγία έληππσλ, νπηηθψλ θαη ςεθηαθψλ πιηθψλ ζε φιεο ηηο 

καζεζηαθέο πεξηνρέο 

- Αξηζκεηηζκόο: Ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη αξηζκεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη λα ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ εληνπίδνπλ.  
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- Ιθαλόηεηεο ζηηο ΤΠΔ: Ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

δηεξεχλεζε πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγία θεηκέλσλ θαη επηθνηλσλία ηδεψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, ζην ζπίηη, ζηε δνπιεηά θαη ζηηο 

θνηλφηεηεο.  

- Κξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε: Ηθαλφηεηα παξαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

γλψζεο, ησλ ηδεψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ρξήζε απηήο ηεο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ δξφκσλ ή ιχζεσλ 

- Ηζηθή ζπκπεξηθνξά: Καηαλννχλ ηνλ ξφιν ησλ εζηθψλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ 

κηαο θνηλσλίαο θαη δξνπλ κε εζηθή αθεξαηφηεηα, κε ζεβαζκφ απέλαληη ζηνπο 

άιινπο ψζηε λα επηηχρνπλ ην θνηλφ θαιφ.  

- Πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηθαλόηεηα: Γηαρεηξίδνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη 

ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη είλαη ηθαλνί λα εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα 

καζαίλνπλ.  

- Γηαπνιηηηζκηθή θαηαλόεζε: Μαζαίλνπλ λα θαηαλννχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο.  

Γίλεηαη θαλεξφ, πσο ε ηαπηφηεηα ζηελ νπνία ζηνρεχεη ην απζηξαιηαλφ 

curriculum ραξαθηεξίδεηαη απφ ηθαλφηεηεο ζε αηνκηθφ, θνηλσληθφ θαη γλσζηαθφ 

επίπεδν. Οη δεμηφηεηεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο αλαγλσξίδνληαη σο απαξαίηεηεο, θαη 

ηδηαίηεξα εθηφο ζρνιείνπ. Με φιεο απηέο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη, νη 

κειινληηθνί πνιίηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

εμσζρνιηθήο δσήο ψζηε λα δήζνπλ κηα επηηπρεκέλε δσή.  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Απζηξαιίαο  B΄/βάζκηα –  

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 59 απφ 70 

 

 

4. ςζήηηζη και ζςμπεπάζμαηα 

4.1. Γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο 

Απζηξαιίαο. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ νη αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα φπσο 

αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαζψο θαη νη γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη απφ ηνπο 

νπνίνπο θάλεθε λα αληιεί ην απζηξαιηαλφ Π.. ηε ζπλέρεηα, ζα παξαηεζνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ νη 

καζεηέο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ κεηαθέξνληαη, 

ζηηο ηαπηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ πξνσζείηαη. Σέινο, ζα 

αθνινπζήζεη κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δηαθξίλνπλ ην λέν απηφ 

curriculum. 

Όπσο δηαθάλεθε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ζηα θεθάιαηα 3.1. θαη 3.2., ε θπξίαξρε 

αληίιεςε γηα ηε γιψζζα εληνπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Ζ γιψζζα, ινηπφλ, αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηεο πνιχπινθεο ζεκεησηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, δελ αληηκεησπίδεηαη σο ν κνλαδηθφο ηξφπνο 

λνεκαηνδφηεζεο αιιά σο έλαο ζεκεησηηθφο πφξνο ν νπνίνο ζπληίζεηαη καδί κε 

άιινπο (π.ρ. εηθφλα, ήρνο, δηάηαμε θ.ά) γηα λα παξαρζεί ην λφεκα. Μάιηζηα, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εηθφλα σο ζεκεησηηθφ ηξφπν, θαζψο γίλεηαη αλαθνξά ζε 

νπηηθά θείκελα ζηα νπνία απαηηείηαη ε ‘αλάγλσζε’ ηεο εηθφλαο.   

Μηα άιιε αληίιεςε γηα ηε γιψζζα είλαη απηή ηεο ζεψξεζήο ηεο ζηα πιαίζηα 

ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ζε ζπζρεηηζκφ πάληα κε ηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ ελφο 

θεηκέλνπ θαζψο θαη κε ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Πξφθεηηαη γηα 

αληίιεςε πνπ αληιεί απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν, φπσο απηφο 

παξνπζηάδεηαη απφ ηε ζρνιή ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο. Οη γισζζηθέο επηινγέο εμαξηψληαη 

απφ ην ζπγθείκελν θαη θαζνξίδνληαη απφ ην θεηκεληθφ είδνο πνπ παξάγεηαη.  
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Δπηπιένλ, ηα δηάθνξα θείκελα δελ αληηκεησπίδνληαη σο κηα νπδέηεξε 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά σο θαηαζθεπέο πνπ ζπζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ην πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Ζ αληίιεςε 

απηή, πνπ αληιεί απφ ηνπο θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο, ζπλδέεη ηε γιψζζα 

κε ηελ θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη εγείξεη δεηήκαηα αμηνπηζηίαο ησλ 

θεηκέλσλ. Αθφκε, ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο αληίιεςεο, ε γιψζζα ζπζρεηίδεηαη θαη κε 

ηελ ηαπηφηεηα, φπσο απηή πξαγκαηψλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηήησλ. Καζψο θάζε 

θνηλφηεηα έρεη ηε δηθή ηεο γισζζηθή ζπκπεξηθνξά, θάζε άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζε 

κηα θνηλφηεηα πξέπεη λα πηνζεηήζεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά έηζη ψζηε λα απνθηά θαη 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κέινπο. Πξφθεηηαη γηα αληίιεςε πνπ παξαπέκπεη ζηελ θξηηηθή 

αλάιπζε ιφγνπ, θαη απνδίδεη έλαλ ηδηαίηεξα θξηηηθφ ραξαθηήξα ζην γισζζηθφ 

κάζεκα.  

Δπηπιένλ, ε γιψζζα θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο θάηη πνπ αιιάδεη. Δμαηηίαο 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, ε 

γιψζζα ππφθεηηαη ζε πνηθίιεο αιιαγέο (ιεμηινγηθέο, ζεκαζηνινγηθέο, 

πξαγκαηνινγηθέο). Δπίζεο, ε γιψζζα εκθαλίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο, είηε γηα θάπνηνλ 

επηθνηλσληαθφ ζθνπφ είηε γηα πην δεκηνπξγηθνχο θαη θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο. Έηζη, 

νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηελ 

επηθνηλσληαθή θαη δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ηδηαίηεξα δε ε γξαθή 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία, θαζψο ηα θείκελα παξάγνληαη κέζα απφ ζπλερή 

επεμεξγαζία θαη βειηηζηνπνίεζε.  

Απηέο νη αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα ζπζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ επηδηψθεηαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο. πγθεθξηκέλα, 

κέζσ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο νη καζεηέο απνθηνχλ ηε κεηαγιψζζα πνπ 

πεξηγξάθεη φια ηα επίπεδα ηεο γιψζζαο (κνξθνινγία, ζχληαμε, ζεκαζηνινγία) 

θαζψο επίζεο θαη γλψζεηο γηα ηε ζεκείσζε, κε έκθαζε ζηελ ‘αλάγλσζε’ ηεο εηθφλαο. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο γλψζεηο σο εξγαιείν αλαζηνραζκνχ απέλαληη 

ζηα θείκελα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο απνθηνχλ επίγλσζε γηα ηε ζρέζε ησλ 

γισζζηθψλ επηινγψλ κε ην πνιηηηζκηθφ, ηζηνξηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ζπγθείκελν, 
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είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπλ ηε γισζζηθή αιιαγή θαζψο επίζεο θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ.  

Μέζσ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κεηαδίδνληαη θαη νξηζκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν. Οη γλψζεηο απηέο εληνπίδνληαη σο έλαο δηαζεκαηηθφο ζχλδεζκνο θαη αθνξνχλ 

ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ηζαγελψλ, ηελ αλάπηπμε δεζκψλ κε ηελ Αζία, θαη ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ηεο Απζηξαιίαο. Δπηπιένλ, κέζα ζην curriculum αιιά θαη ζην «Melbourne 

Declaration» ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, ν θφζκνο 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα πεδίν αιιαγψλ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, ηελ εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ Αζία σο αλεξρφκελε 

νηθνλνκηθή δχλακε θ.ά. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλάγλσζε ηνπ 

παξφληνο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλα curriculum παγθφζκηαο θιάζεο. Ζ 

αλάγλσζε απηή ζπλάδεη πιήξσο κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, 

εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ ηζρχ ηνπ.  

ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε, είδακε πσο έρεη θαη ελδνζρνιηθφ αιιά θαη εζληθφ 

επίπεδν. ε ελδνζρνιηθφ επίπεδν, ε αμηνιφγεζε θάλεθε πσο αθνξά θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Όκσο, ζηα πιαίζηα ηεο αλνηρηφηεηαο 

ηνπ Π.., δελ δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

απηή ε αμηνιφγεζε.  

εκείν αλνηρηφηεηαο απνηειεί θαη ε έιιεηςε παηδαγσγηθψλ νδεγηψλ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Αθήλεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία ε επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ πφξσλ θαη ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ψζηε λα επηηχρνπλ 

ηα δηάθνξα δηδαθηηθά απνηειέζκαηα. Παξφηη κέζα ζην Π.. ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη αφξαηνο θαη δελ δηεπθξηλίδεηαη, ν ξφινο ησλ καζεηψλ θαίλεηαη 

πσο είλαη πξσηαγσληζηηθφο. Έηζη, πξφθεηηαη γηα έλα καζεηνθεληξηθφ curriculum ην 

νπνίν δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ ελεξγεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ζηηο απαηηήζεηο 

πνπ έρεη ν θαζέλαο.  

Ζ κειέηε ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηφζν πξφζθαηνπ φπσο ην απζηξαιηαλφ, 

έρεη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Πξψηνλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα Π.. ην νπνίν δελ 

έρεη εθαξκνζηεί αθφκε, είλαη αδχλαηνλ λα γλσξίδνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 
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Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηα ζρνιεία, πηζαλψο λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία πνπ ζα 

αιιάμνπλ ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ curriculum. Μεγάιε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

απζηξαιηαλνχ Π.. είλαη ε δπλακηθή ηνπ κνξθή, θαζψο κπνξεί λα αιιάμεη αξθεηέο 

θνξέο κέρξη λα ππάξμεη θάπνην ηειηθφ θείκελν. Όκσο, φπνηεο αιιαγέο θαη αλ 

ππάξμνπλ, ζα βξίζθνληαη πεξηζζφηεξν ζην επίπεδν ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη φρη ηεο 

νπζίαο. Σν Π.. πνπ κειεηήζεθε είλαη ζε ζέζε λα καο παξνπζηάζεη ηε γεληθφηεξε 

εηθφλα θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ ην δηαπεξλνχλ, ρσξίο λα έρνπκε ζηαζεί ζε 

ιεπηνκέξεηεο.  

Δπηπιένλ ηδηαηηεξφηεηεο εληνπίδνληαη θαη ζηελ ηνπηθή παξάδνζε ηεο 

Απζηξαιίαο. Καζψο πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα πνπ κέρξη πξφηηλνο είρε δηαθνξεηηθά 

curricula ζε θάζε πνιηηεία, curricula ηα νπνία αλαπηχζζνληαλ ζε άκεζε ζπλεξγαζία 

κε ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ην εληαίν 

curriculum ελζσκαηψλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη θαιχηεξα απφ φια ηα επηκέξνπο 

Π.. πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Βέβαηα, ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

γίλεη θάπνηα ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε έηζη ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη θαηλνηνκίεο ηνπ 

λένπ Π.. Παξέκεηλε ζην επίπεδν ηεο πεξηγξαθήο ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, έηζη 

φπσο απνηππψλεηαη ζην ππφ δεκηνπξγία Π..  

 

4.2. Γηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ 

Μέζα ζην γισζζηθφ Π.. θαη ζηα πιαίζηα ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιόγσλ πνπ 

αλαδείρζεθαλ, νη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη πσο έρνπλ ηδηαίηεξν ξφιν. Ηδηαίηεξα 

κάιηζηα ζηα πιαίζηα ηνπ θπξίαξρνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, νη λέεο 

ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη θπξίσο σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα ζεκεησηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία θαη πξέπεη λα κειεηάεη 

ην γισζζηθφ κάζεκα. Έηζη, ηα ςεθηαθά θείκελα κειεηψληαη δίπια ζηα έληππα θαη 

ζηα νπηηθά θείκελα, θαη απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο. 

Ζ λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη λέεο ηερλνινγίεο αθνξά ην 

γισζζηθφ επίπεδν, ην θεηκεληθφ επίπεδν αιιά θαη ην θνηλσληθφ επίπεδν. ε ζρέζε κε 
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ην γισζζηθφ επίπεδν, νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο παξάγνληαο πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο, επηθέξεη πνηθίιεο αιιαγέο ζηε 

γιψζζα, είηε ιεμηινγηθέο είηε επξχηεξεο. πγθεθξηκέλα, ζην επίπεδν ηνπ θεηκέλνπ, νη 

αιιαγέο αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ (π.ρ. 

ππεξζχλδεζκνη), έηζη ψζηε λα γίλεηαη ιφγνο γηα ‘λέα θεηκεληθφηεηα’. ε απηφ ην 

πιαίζην, αλαγλσξίδνληαη θαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ηξίγσλν ζπγγξαθέαο-

θείκελν-αλαγλψζηεο. Όπσο αλαδείρζεθε θαη ζηελ αλάιπζε, ην θείκελν παχεη λα 

αλήθεη ζε έλαλ κφλν ζπγγξαθέα αιιά απνηειεί πξντφλ ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ην 

θείκελν ζεσξείηαη σο θάηη ξεπζηφ ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη πνιιέο θνξέο. Ο 

αλαγλψζηεο κεηαηξέπεηαη ζε ‘ρξήζηε’ ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο αιιειεπηδξά καδί ηνπ 

θαη επηιέγεη ηα δηάθνξα αλαγλσζηηθά κνλνπάηηα, έηζη ψζηε λα γίλεηαη ιφγνο γηα 

‘πινήγεζε’ θαη φρη γηα αλάγλσζε.  

Ζ λέα πξαγκαηηθφηεηα ζην θνηλσληθφ επίπεδν αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ λέσλ 

απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ΣΠΔ ζην επίπεδν ηεο εμσζρνιηθήο θαη 

εξγαζηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη πνιίηεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κέζσ ηνπ 

απζηξαιηαλνχ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα ρεηξίδνληαη ηηο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο αιιά θαη λα θηλνχληαη κε άλεζε ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν έηζη ψζηε 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ θφζκνπ ηεο επηθνηλσλίαο.  

Παξακέλνληαο ζην θνηλσληθφ επίπεδν, κέζα ζην γισζζηθφ Π.. γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζηηο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο. Καζψο ε γιψζζα έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηηο 

θνηλφηεηεο θαη ηελ ηαπηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηήησλ, νη λέεο 

ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο έλα ςεθηαθφ ζπγθείκελν ζην νπνίν δεκηνπξγνχληαη 

λέεο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κε ηε δηθή ηνπο γισζζηθή ζπκπεξηθνξά.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο, φπσο έρεη θαηαζηεί εκθαλέο, αληηκεησπίδνληαη θπξίσο σο 

έλα λέν κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη θέξεη πνηθίιεο αιιαγέο. 

πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο θαιιηέξγεηαο πξνθνξηθψλ δεμηνηήησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη λέεο ηερλνινγίεο σο έλα κέζν παξνπζίαζεο. Έηζη, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά, φπσο είλαη ην πξφγξακκα δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ, γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ πβξηδηθψλ θεηκέλσλ. ηα πιαίζηα ησλ 

δεμηνηήησλ γξαπηνχ ιφγνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή 
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ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο βίληεν. Μέζσ απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ δεκηνπξγνχληαη θαη 

ηα λέα ςεθηαθά θείκελα (π.ρ. ηζηνζειίδεο), ηα νπηηθά θείκελα (π.ρ. κηα κηθξή ηαηλία) 

αιιά θαη ηα ππφινηπα θείκελα (π.ρ. θιαζηθή αθήγεζε). Παξάιιεια κε απηά ηα 

ινγηζκηθά εκθαλίδνληαη θαη νξηζκέλα εξγαιεία αλαθνξάο, φπσο είλαη ηα ειεθηξνληθά 

ιεμηθά, αιιά θαη νη ζπλεξγαηηθέο ηερλνινγίεο δεκηνπξγίαο θεηκέλσλ.  

ε νξηζκέλα ζεκεία ηα ινγηζκηθά απηά θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξν σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο παξά σο έλα κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ηνπ θεηκέλνπ, απφ έληππν ζε 

πνιπηξνπηθφ ή νπηηθφ.  

Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη θαη σο κέζα επηθνηλσλίαο. Μέζα ζην γισζζηθφ 

Π.. γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλνχλ νη καζεηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχεηαη ν δηεπηδξαζηηθφο ξφινο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά αλαδεηθλχεηαη θαη ε ρξήζε ηνπο σο έλαο ‘ρψξνο’. Όπσο 

δηαθάλεθε κέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, νη ΣΠΔ 

απνηεινχλ έλαλ ςεθηαθφ δηάκεζν κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εμσζρνιηθνχ θφζκνπ. 

Οη καζεηέο δεκνζηεχνπλ ηα θείκελά ηνπο ζην δηαδίθηπν έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

ζχλδεζε κε έλα πξαγκαηηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ηεο 

ηειεζπλδηάζθεςεο γηα λα ζπλδεζνχλ κε άιια ζρνιεία. Γεκηνπξγνχλ forum ή 

ηζηνιφγηα (blogs) σο έλαλ παξάιιειν ςεθηαθφ ρψξν επηθνηλσλίαο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ην απζηξαιηαλφ ζρνιείν εκθαλίδεη κηα εμσζηξέθεηα πξνο ηνλ ςεθηαθφ θφζκν 

θαη επηρεηξεί λα ζπλδεζεί κε ηνλ πξαγκαηηθφ εμσζρνιηθφ θφζκν.  

Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, πσο νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Απζηξαιίαο. 

Δκθαλίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρνπλ επεξεάζεη θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν 

ηνπ Π.. αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα πξαγκαησζεί απηφ ην λέν 

curriculum. Ζ κειέηε ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ απαηηεί θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα. Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ απνηειεί θαη κέξνο ησλ «γεληθψλ δεμηνηήησλ» πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο, 

γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη πεξαηηέξσ ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο.  
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Όκσο, ε παξνχζα κειέηε δελ κπνξεί λα απνηππψζεη ηνλ αθξηβή ξφιν πνπ ζα 

έρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζπλνιηθφηεξα ζην λέν απζηξαιηαλφ curriculum. Καζψο 

αλαθέξεηαη πσο ζα δεκηνπξγεζεί κειινληηθά έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην αληηθείκελν ησλ ΣΠΔ, δελ γλσξίδνπκε νχηε πνηνο ζα είλαη ν ξφινο απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (δηαζεκαηηθφο ή σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν) θαζψο επίζεο θαη 

ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα πξνηείλεηαη κεηαμχ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξνθνξηθήο. Δπηπιένλ, είλαη αδχλαηνλ λα απνηππσζεί ν αθξηβήο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη λέεο ηερλνινγίεο κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

ηεο Απζηξαιίαο, θαζψο ε παξνχζα κειέηε δελ είρε ην ραξαθηήξα ηέηνηαο έξεπλαο. 

Παξ’ φια απηά, έρεη γίλεη κηα πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εκθαλίδνληαη νη ΣΠΔ κέζα ζηηο νδεγίεο ηνπ εζληθνχ curriculum, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη απφ κφλν ηνπ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.   
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ςνοπηικόρ πίνακαρ ζςμπεπαζμάηυν 

 

 

 

Η εμθάνιζη ηυν ΣΠΔ 

 

Γλώζζα 

 Γιψζζα σο ζεκεησηηθφο πφξνο πνπ ζπληίζεηαη κε άιινπο γηα ηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ εηθφλα σο κέζν ζεκείσζεο. Ζ 

αληίιεςε απηή αληιεί απφ ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ.  

 Γιψζζα ζηα πιαίζηα ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ αιιά ζε άκεζν 

ζπζρεηηζκφ κε ηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ θαη ην αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ. Ζ αληίιεςε απηή αληιεί απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν (Νέα 

Ρεηνξηθή) 

 Ζ γιψζζα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλφηεηεο θαη ηελ ηαπηφηεηα πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηήησλ 

 Σα θείκελα δελ απνηεινχλ νπδέηεξε αλαπαξάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο αιιά δηαθαηέρνληαη απφ ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπ ζπγγξαθέα, θαη επεξεάδνληαη απφ ην πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ 

ζπγθείκελν παξαγσγήο 

 Ζ γιψζζα αιιάδεη εμαηηίαο πνηθίισλ παξαγφλησλ (ηζηνξηθψλ, 

 Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ην λέν κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη λέα θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, κειεηψληαη εμίζνπ θαη ηα ςεθηαθά 

θείκελα, αιιά θαη ηα νπηηθά (π.ρ. βίληεν), δίπια ζηα έληππα 

θείκελα.  

 Αιιαγή ηεο έλλνηαο ηεο αλάγλσζεο, ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ 

θεηκέλνπ ζηα ςεθηαθά θείκελα. Ζ αλάγλσζε γίλεηαη 

πινήγεζε, ν αλαγλψζηεο γίλεηαη ρξήζηεο ελψ ην θείκελν 

απνθηά ζπιινγηθή θπξηφηεηα. 

 Σα ινγηζκηθά ΠΔΚ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 

θεηκέλσλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ αληίιεςε ηεο γξαθήο σο 

δηαδηθαζίαο 

 Οη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη σο θνξείο γισζζηθήο αιιαγήο 

 Υξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή θεηκέλσλ ζε νπηηθή 
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πνιηηηζκηθψλ, θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ) 

 Ζ γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο θαη γηα 

δεκηνπξγηθνχο/θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο 

 Ζ γξαθή απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία 

 

ή πνιπηξνπηθή κνξθή. Οη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ζηηο πην δεκηνπξγηθέο 

εθθάλζεηο ηνπ καζήκαηνο.  

 

 

Γνώζειρ για 

ηη γλώζζα 

 Οη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γηα φια ηα επίπεδα ηεο γξακκαηηθήο 

(κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ, ζεκαζηνινγηθφ) θαζψο επίζεο θαη γλψζεηο 

γηα ηε ‘γξακκαηηθή ηεο εηθφλαο’. Οη γλψζεηο απηέο ιεηηνπξγνχλ σο 

εξγαιείν αλαζηνραζκνχ ζρεηηθά κε: 

 - Σε γισζζηθή αιιαγή 

- Σελ θξηηηθή αλάγλσζε 

- Σε ζρέζε ησλ γισζζηθψλ/ζεκεησηηθψλ επηινγψλ κε ην 

ζπγθείκελν 

 Οη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηε ‘λέα θεηκεληθφηεηα’ 

θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα 

 Σα ςεθηαθά θείκελα θαη ηδηαίηεξα νη ηζηνζειίδεο απνηεινχλ 

αληηθείκελν θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπο 

 

 

Γνώζειρ για 

ηον κόζμο, 

αξίερ και 

πεποιθήζειρ 

Πξνηείλνληαη ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε δηαζεκαηηθφ 

επίπεδν: ε ζεκαζία ηνπ ηζαγελνχο πνιηηηζκνχ, ε ζρέζε κε ηελ Αζία, ε 

αεηθφξνο αλάπηπμε 

 Γίλεηαη ηζηνξηθή αλάγλσζε ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

αλαγλσξίδνληαη νη αιιαγέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζεκεξηλφ θφζκν (π.ρ. 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, παγθνζκηνπνίεζε, κεηαλαζηεχζεηο θ. ά) 

 

 Αλαγλσξίδεηαη ν λένο ςεθηαθφο θφζκνο ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη νη απαηηήζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζρεηηθά κε ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν γεληθφηεξα 
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 Μειινληηθφο πνιίηεο: Δπηηπρεκέλνη καζεηέο, άηνκα κε 

απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα, ελεξγνί θαη πιεξνθνξεκέλνη 

πνιίηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν 

Γιδακηικέρ 

ππακηικέρ 

Γελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αιιά 

αλαγλσξίδνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπο φπσο: 

- Ζ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ 

- Ζ δεκηνπξγία ελεξγεηηθψλ καζεηψλ νη νπνίνη εξεπλνχλ δεηήκαηα 

 Οη ΣΠΔ σο έλαο ςεθηαθφο ρψξνο πνπ ζπλδέεη ην ζρνιείν κε 

ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν ή απνηειεί έλαλ παξάιιειν θφζκν 

δίπια ζηε ζρνιηθή ηάμε 

 ηα πιαίζηα ησλ εξεπλψλ, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ βάζεηο 

δεδνκέλσλ 

 

Αξιολόγηζη Δζσηεξηθή κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ 

Δμσηεξηθή κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ θεληξηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Σαςηόηηηερ    Δλεξγεηηθνί καζεηέο πνπ αλαπηχζζνπλ πνηθίινπο γξακκαηηζκνχο, λένπο θαη θιαζηθνχο 

 Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη αφξαηνο κέζα ζην Π.. θαη δελ δηεπθξηλίδεηαη ν ξφινο ηνπ 

Ιδιαιηεπόηηηερ  Παξφηη είλαη εθηεηακέλν σο curriculum, πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά αλνηρηφ Π.. θαζψο δελ δίλνληαη κεζνδνινγηθέο νδεγίεο, νχηε 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ ζα κνηξάδνληαη θεληξηθά 

 Σν Π.. έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα: δηαηίζεηαη ζην δηαδίθηπν, δεηείηαη ε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιάδεη. Καζψο δελ έρεη εθαξκνζηεί 
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αθφκε ζηα ζρνιεία, ελδέρεηαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λα ππάξμνπλ αιιαγέο, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ κάιινλ ην επίπεδν ηεο ιεπηνκέξεηαο.  

 Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ζρέζε ηεο Απζηξαιίαο κε ηελ Αζία δίλεη έλαλ εμσζηξεθή ραξαθηήξα ζην curriculum. Παξάιιεια, ε έκθαζε 

ζηνπο ηζαγελείο, δείρλεη θαη κηα εζσζηξέθεηα 
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