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Πεξίιεςε 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζε ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Βηθηψξηαο ηεο Απζηξαιίαο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ (Victorian 

Essential Learning Standards) ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο επίζεκεο πεγέο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο απζηξαινχο εθπαηδεπηηθνχο. Σν πιηθφ πξνζεγγίζηεθε ππφ ην 

ζεσξεηηθφ πξίζκα ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leeuwen, 2005) θαη ηεο 

θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ (Gee, 2005) θαη θηλήζεθε ζηνλ άμνλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ζηνλ άμνλα ηεο δηδαθηηθήο πξαγκάησζεο.  

Ζ κειέηε αξρηθά επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, εζηηάδεη ζην 

πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε φηη αθνξά ηηο θπξίαξρεο 

γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ην δηαπεξλνχλ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε 

πξνέθπςε φηη ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε αληιεί απφ ηηο θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, εκπινπηηζκέλε φκσο κε πνιιά ζηνηρεία απφ ηηο νιηζηηθέο-

επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο θαζψο, επίζεο, θαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πξνζέγγηζεο απηήο θαζψο απνηεινχλ έλα εξγαιείν γηα ην «ζπάζηκν ηνπ θψδηθα» ηεο 

γιψζζαο. Ζ ινγνηερλία δελ θαίλεηαη λα θαηαιακβάλεη ηδηαίηεξν ξφιν, πέξα απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο έλα κέζν δηεχξπλζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ 

παηδηψλ.  

ε απηφ ην πιαίζην νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη κε δχν ξφινπο. Πξψηηζηνο 

είλαη ν ξφινο ηνπο σο έλα λέν κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, θαζψο γίλεηαη ζπλερήο 

αλαθνξά ζηα ςεθηαθά θείκελα. Γεπηεξεχνλ είλαη ν ξφινο ηνπο σο έλα πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο, θαζψο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίια ινγηζκηθά ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ 

ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο.  
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ηε ζπλέρεηα, ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζε έλα πην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζην 

δηαζεκαηηθφ πεδίν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Πξνθχπηεη πσο ηα λέα κέζα απνηεινχλ έλα 

αλαπφζπαζην θνκκάηη φισλ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε ηελ θάζε επθαηξία θαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπο σο έλα 

κέζν νπηηθνπνίεζεο ηεο ζθέςεο, σο έλα κέζν δεκηνπξγίαο πνηθίισλ πιεξνθνξηαθψλ 

πξντφλησλ αιιά θαη σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο. Μάιηζηα, ε ηειεπηαία ρξήζε ηνπο 

ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ πξαγκαηηθφ εμσζρνιηθφ θφζκν αιιά θαη 

ζηε δηεχξπλζε ηνπ εμσζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ.  

Έπεηαη ε κειέηε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κέζα απφ ηελ παξάζεζε κηαο 

ελδεηθηηθήο δηδαζθαιίαο, φπσο παξαηίζεηαη ζηηο πεγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα απφ 

ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη πσο νη καζεηέο θαηαιακβάλνπλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

κέζα ζηε δηδαζθαιία, ελψ ν δηδάζθσλ έρεη πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ ζπλεξγάηε θαη 

ηνπ νξγαλσηή. Οη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηε ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κάζεζεο θαη γηα ηε δεκνζίεπζε.  

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

νινθιεξψλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Βηθηψξηαο. Φαίλεηαη πσο απνηειεί έλα πξννδεπηηθφ 

πξφηππν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κέζα απφ ηνλ ηδηφηππν ηξφπν νξγάλσζήο ηνπ, ηελ 

αλνηρηφηεηά ηνπ αιιά θαη ηελ εμέρνπζα ζέζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζε απηφ.  
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1. Δηζαγσγή 

 

Ζ Απζηξαιία απνηειεί αλακθίβνια κηα ρψξα πνπ είλαη πξσηνπφξα ζε δεηήκαηα 

εθπαίδεπζεο. Ζ απηνλνκία πνπ απνδίδεη ζε θάζε πνιηηεία ζην λα παξαγάγεη θαη λα 

εθαξκφδεη ην δηθφ ηεο πξφγξακκα ζπνπδψλ νδήγεζε ζε έλαλ άηππν αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ησλ πνιηηεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε θαη ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ησλ 

πνιηηεηαθψλ θπβεξλήζεσλ κε ηα παλεπηζηήκηα ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα λα 

αλαπηπρζνχλ πνιιά αμηφινγα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. 

Ζ ππεξνρή απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αλαδεηθλχεηαη πεξαηηέξσ θαη απφ ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ 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 θεηκελνθεληξηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ξεχκα, 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 απνηειέζεη πεδίν επηξξνήο ηεο 

παγθφζκηαο εθπαηδεπηηθήο ζθελήο, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε ε πνιηηεία ηεο Βηθηψξηαο γηα δχν, θπξίσο, 

ιφγνπο. Πξψηνλ, δηφηη παξαηεξείηαη κε κηα πξψηε επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε (Department of Education and Early 
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Childhood Development
1
- DEECD) κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζε φιν ην ζρνιείν. Γεχηεξνλ, δηφηη ε Βηθηψξηα εκθαλίδεηαη σο 

πξσηνπφξα ζηηο εζληθέο αμηνινγήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Απζηξαιία (Statement of 

Literacy and Numeracy, 2009). Οη καζεηέο ηεο Βηθηψξηαο αλαδεηθλχνληαη σο 

θαιχηεξνη ηνπ κέζνπ φξνπ φισλ ησλ απζηξαιψλ καζεηψλ ζε δνθηκαζίεο 

γξακκαηηζκνχ. Δίλαη ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρνπλ 

επηηεπρζεί ηφζν πςειέο επηδφζεηο θαη πψο ηειηθά πξαγκαηνπνηνχληαη  «νη θηινδνμίεο 

ηεο Βηθηώξηαο γηα ηνπο λένπο ηεο αλζξώπνπο λα είλαη αλάκεζα ζηνπο θαιύηεξνπο 

καζεηέο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηνπ θόζκνπ
2
» (Statement of Literacy and Numeracy, 

2009).  

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο (ζην εμήο ΣΠΔ) ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leeuwen, 

2005) θαη ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ (Gee, 2005), επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ησλ 

πνηθίισλ γισζζνδηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ δηαπεξλνχλ ην γισζζηθφ κάζεκα. 

Παξάιιεια, επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί θαη ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα 

πιαίζηα απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηψλεηαη ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο απηφ κπνξεί 

λα αλαδεηρζεί κέζα απφ δηάθνξεο πεγέο.  

Οη πεγέο ηεο έξεπλαο είλαη πνηθίιεο. Κχξηα πεγή είλαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

(ζην εμήο Π..) πνπ δίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ curriculum 

(http://vels.vcaa.vic.edu.au/overview/index.html) θαζψο θαη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλνληαη ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεγέο πνπ δίλνληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ DEECD, φπσο ην «Literacy and Numeracy Statement» ην νπνίν 

πεξηγξάθεη ηηο ζεκεξηλέο πξνζεγγίζεηο ηεο Βηθηψξηαο απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε ζην 

                                                      
1
 http://www.education.vic.gov.au/  

 
2
 «the aspirations of Victoria for its young people to be amongst Australia’s and the world’s best 

learners.» 

http://vels.vcaa.vic.edu.au/overview/index.html
http://www.education.vic.gov.au/
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γξακκαηηζκφ θαη ηνλ αξηζκεηηζκφ, ην «Key characteristics of efficient literacy 

teaching P-6» γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νξηζκέλα 

δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα πνπ παξέρνληαη ζηα απζηξαιηαλά ζρνιεία.  

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηεο Βηθηψξηαο αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ην ξφιν 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζε απηφ. ηε ζπλέρεηα (θεθάιαην 3), αθνινπζεί ε 

αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κε έκθαζε ζηηο 

γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζην γξακκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έπεηαη (θεθάιαην 4) ε αλάιπζε ηνπ δηαζεκαηηθνχ πεδίνπ 

ησλ ΣΠΔ κε έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γξακκαηηζκφ.  Αθνινπζεί 

(θεθάιαην 5) ε πεξηγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, έηζη φπσο κπνξνχλ λα 

αλαδεηρζνχλ απφ ηηο πνηθίιεο πεγέο. Ηδηαίηεξα ζε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεηαη κηα 

νιφθιεξε ελδεηθηηθή δηδαζθαιία, φπσο απηή παξέρεηαη ζηηο πεγέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ην επφκελν θεθάιαην (θεθάιαην 6) γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ην ηέινο 

ηνπνζεηνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα (θεθάιαην 7) ζπλνδεπφκελα απφ έλαλ ζπλνπηηθφ 

πίλαθα ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ curriculum ηεο Βηθηψξηαο.  
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2. Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Βηθηώξηα 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ππεχζπλν γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ζηελ πνιηηεία ηεο Βηθηψξηαο είλαη ην «Σκήκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε 

ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία» (Department of Education and Early Childhood 

Development-DEECD). Σν ηκήκα απηφ είλαη κέξνο ηεο πνιηηεηαθήο θπβέξλεζεο θαη 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ζέκαηα παηδείαο.  

χκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ξπζκίζεηο, ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε αθνξά ηα 

παηδηά ειηθίαο 6-17 εηψλ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο (1
ν
 σο 6

ν
 ζρνιηθφ έηνο) θαη 

ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο (7
ν
- 10

ν
 ζρνιηθφ έηνο). Σα δχν επφκελα έηε (11

ν
 θαη 

12
ν
) νη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ απφθηεζε δηπισκάησλ, φπσο ην «Victorian 

Certificate of Education» ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ην «Victorian Certificate of 

Applied Learning» ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.  

Τπεχζπλν γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ζρνιείσλ είλαη ην «Victorian 

Curriculum and Assessment Authority» (VCAA). Ο θνξέαο απηφο δεκηνχξγεζε ηα 

Victorian Essential Learning Standards (ζην εμήο VELS) πνπ νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ ην curriculum ην νπνίν πξέπεη λα αθνινπζνχλ φια ηα ζρνιεία. Πξφθεηηαη 

γηα έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ζρεηηθά πξφζθαην, θαζψο δεκηνπξγήζεθε ην 2006 θαη 

αλαζεσξήζεθε ην 2008 κε νξηζκέλεο βειηηψζεηο. Βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην 

δηαδίθηπν (http://vels.vcaa.vic.edu.au/overview/index.html) θαη δηαηίζεηαη θαη ζε 

αξρεία πξνο ‘θαηέβαζκα’. ηελ ίδηα ηζηνζειίδα δηαηίζεληαη θαη άιιεο πεγέο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ VELS, φπσο είλαη νη πξνζεγγίζεηο κάζεζεο, 

παξαδείγκαηα δηδαζθαιίαο, νδεγίεο αμηνιφγεζεο θ. ά.  

Σν curriculum VELS δελ αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή δφκεζε ζε δηδαθηηθά 

αληηθείκελα αιιά νξγαλψλεηαη ζε ηξεηο πεξηνρέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη λήκαηα 

(strands). Σα ηξία απηά λήκαηα δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο ππάξρεη κηα ζρέζε 

αιιειεμάξηεζεο. Κάζε λήκα απνηειείηαη απφ νξηζκέλα πεδία (domains) ηα νπνία κε 

http://vels.vcaa.vic.edu.au/overview/index.html
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ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο (dimensions). Σν παξαθάησ 

ζρήκα, ην νπνίν δίλεηαη ζην VELS, παξνπζηάδεη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν απηή ηε 

δνκή ηνπ curriculum.  

 

Σα πεδία πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ζρεηίδνληαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν γλψζεσλ ζε ζρέζε κε πιεπξέο ηνπ θφζκνπ, φπσο είλαη ε 

γιψζζα, νη θπζηθέο επηζηήκεο θαη νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Καζψο νη καζεηέο 

απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζε θάζε πεξηνρή, είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ 

απηέο ηηο γλψζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα απνθηήζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη παξάιιεια λα αλαπηχζζνπλ θαη ηηο άιιεο 

ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε Φπζηθή, Πξνζσπηθή, Κνηλσληθή θαη 

Γηαζεκαηηθή κάζεζε.  

Ζ Γηαζεκαηηθή Μάζεζε αθνξά έλα εχξνο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ νη νπνίεο 

«δηαπεξλνύλ ηα όξηα ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη είλαη βαζηθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελεξγώλ καζεηώλ (learners) ηθαλώλ λα ιύλνπλ πξνβιήκαηα ώζηε λα πεηύρνπλ εληόο θαη 
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εθηόο ζρνιείνπ.
3
» (VCAA, 2008b). Απφ ηελ άιιε, ε θπζηθή, πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή κάζεζε αθνξά «ηελ αλάπηπμε αηόκσλ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ κηα 

απμαλόκελε επζύλε γηα ηε δηθή ηνπο θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, ηε κάζεζε, ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο άιινπο θαη ην ξόιν ηνπο ζηελ ηνπηθή, εζληθή θαη παγθόζκηα θνηλόηεηα.
4
» (VELS 

Overview, 2007).  

Ζ δφκεζε ησλ VELS ζε λήκαηα δελ απνηειεί έλα νξγαλσηηθφ πξφηππν ην νπνίν 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζρνιεία ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην σξνιφγην πξφγξακκα 

θάζε αληηθεηκέλνπ. Αληίζεηα, έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ φινπ ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, βξίζθεηαη ζηελ επρέξεηα 

ηνπ θάζε ζρνιείνπ λα απνθαζίζεη πψο ζα πξαγκαηψζεη ην θάζε λήκα θαη ηελ θάζε 

πεξηνρή κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ. Γηα θάπνηα πεδία, ηδηαίηεξα απηά 

πνπ ηαπηίδνληαη κε ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ξεηή 

δηδαζθαιία. Αληίζεηα, ε δηδαζθαιία θάπνησλ άιισλ πεδίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπλδπαζηηθά ζρεκαηίδνληαο επξχηεξεο ελφηεηεο κάζεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ζηνηρεία θαη απφ ηα ηξία λήκαηα, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. χκθσλα κε ην VELS, επηιέρζεθε απηή ε δφκεζε δηφηη 

έηζη νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο γλψζεο ζε λέεο θαη 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σν θάζε πεδίν πεξηιακβάλεη δχν αιιειέλδεηα ζηνηρεία, ηελ Δζηίαζε ηεο 

Μάζεζεο (Learning Focus statement) θαη ηηο ηαζεξέο (Standards). Ζ Δζηίαζε ηεο 

Μάζεζεο πεξηγξάθεη ηε κάζεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ νη καζεηέο 

έηζη ψζηε λα πξννδεχζνπλ ζην πεδίν θαη λα πεηχρνπλ ηηο ηαζεξέο πνπ νξίδνληαη γηα 

θάζε επίπεδν. Απφ ηελ άιιε, νη ηαζεξέο θαζνξίδνπλ ηη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί νη 

καζεηέο λα θάλνπλ θαη λα γλσξίδνπλ ζε θάζε επίπεδν. Οη ηαζεξέο δίλνληαη γηα θάζε 

δηάζηαζε (dimension) ησλ καζεζηαθψλ πεδίσλ.  

                                                      
3
 which cross disciplinary boundaries and are essential to ensuring students are prepared as active 

learners and problem-solvers for success at school and beyond. 
4
 develop as people who take increasing responsibility for their own physical wellbeing, learning, 

relationships with others and their role in the local, national and global community. 
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Ζ Δζηίαζε Μάζεζεο θαη νη ηαζεξέο δελ δίλνληαη γηα θάζε δηδαθηηθφ έηνο αιιά 

παξνπζηάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο 

αλά δηεηίεο
5
. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ππάξρνπλ έμη επίπεδα (levels) γηα ην θάζε πεδίν. ε 

γεληθέο γξακκέο, ην πξψην επίπεδν αλαθέξεηαη ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζρνιηθφ 

έηνο, ηα επφκελα ηξία επίπεδα (2
ν
-4

ν
) αλαθέξνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ελψ ηα ηειεπηαία δχν επίπεδα (5
ν
-6

ν
) αθνξνχλ ηα ζρνιηθά έηε ηεο θαηψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Δπίπεδν 1: πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζρνιηθφ έηνο 

Δπίπεδν 2: 1
ν
-2

ν
 ζρνιηθφ έηνο   

Δπίπεδν 3: 3
ν
-4

ν
 ζρνιηθφ έηνο    ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Δπίπεδν 4: 5
ν
 – 6

ν
 ζρνιηθφ έηνο 

Δπίπεδν 5: 7
ν
-8

ν
 ζρνιηθφ έηνο        ΚΑΣΩΣΔΡΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

Δπίπεδν 6: 9
ν
 -10

ν
 ζρνιηθφ έηνο     ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Σν παξαπάλσ ζρήκα αθνξά ηε γεληθφηεξε πξνζδνθία γηα ην πφηε νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πεηχρεη ηα δηάθνξα επίπεδα ηαζεξψλ. Όκσο, νη καζεηέο πξνρσξνχλ 

κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε 

δηδαζθαιία ζε θάζε έηνο ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή 

θαη λα κελ αθνξά κφλν ην πξνβιεπφκελν επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ζην 5
ν
 έηνο, ελψ 

πξνβιέπεηαη πσο νη καζεηέο ζα βξίζθνληαη ζην επίπεδν 4, νξηζκέλνη καζεηέο ίζσο λα 

πξνζπαζνχλ αθφκα λα επηηχρνπλ θάπνηεο ζηαζεξέο ηνπ επηπέδνπ 3 ελψ θάπνηνη άιινη 

καζεηέο λα έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε νξηζκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ηνπ επηπέδνπ 

5. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα έλα αλνηρηφ curriculum ην νπνίν πεξηγξάθεη ζε γεληθφηεξεο 

γξακκέο ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηα επίπεδα αλάπηπμήο ηνπο, ρσξίο λα δίλεηαη 

κηα ζηελά πξνθαζνξηζκέλε χιε.  

                                                      
5
 Δπηπιένλ, νη ηαζεξέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην VELS βξίζθνληαη ζε άκεζν ζπζρεηηζκφ θαη κε ην 

εζληθφ επίπεδν ηεο Απζηξαιίαο. Έηζη, ελζσκαηψλνπλ ηηο εζληθέο Γειψζεηο Μάζεζεο (Statements of 

Learning) νη νπνίεο αθνξνχλ φιεο ηηο πνιηηείεο ηηο Απζηξαιίαο. Πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

θαη γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο ζε εζληθφ επίπεδν ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θαη 

πέκπηνπ έηνπο, γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη έβδνκνπ θαη έλαηνπ γηα ηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα. Οη Γειψζεηο κάζεζεο δίλνληαη γηα νξηζκέλα καζήκαηα (Αγγιηθά, Μαζεκαηηθά. 

Φπζηθέο επηζηήκεο, Αγσγή ηνπ Πνιίηε, ΣΠΔ). Ο ζθνπφο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απηέο νη Γειψζεηο είλαη 

ε χπαξμε εζληθήο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ curricula πνπ αλαπηχζζεη ε θάζε πνιηηεία.  
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Ζ παξνχζα κειέηε, θαζψο αζρνιείηαη κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα 

επηθεληξσζεί ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα επίπεδα 2-4. πγθεθξηκέλα, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία απφ ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλ Αγγιηθψλ αιιά θαη απφ 

ηε δηαζεκαηηθή κάζεζε ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο Δπηθνηλσλίαο.  

Σν αληηθείκελν ησλ Αγγιηθψλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (dimensions): 

αλάγλσζε, γξαθή, νκηιία-αθξφαζε. Οη δηαρσξηζκφο απηφο είλαη αξθεηά 

παξαδνζηαθφο αιιά, φπσο ζα θαλεί θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε, ν ραξαθηήξαο ηνπ 

Π.. δελ είλαη θαζφινπ ηέηνηνο. Οη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ελζσκαηψλνπλ ηηο γλψζεηο 

γηα ηε γιψζζα πνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο, ηνπο πνηθίινπο 

γξακκαηηζκνχο αιιά θαη ηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο. Παξφηη δηαρσξίδνληαη κέζα ζην 

Π.., νπζηαζηηθά δηαπιέθνληαη θαηά ηελ πξαγκάησζε νπνηαζδήπνηε δηδαζθαιίαο.  

Ζ δηαζεκαηηθή κάζεζε ηεο Δπηθνηλσλίαο αθνξά απφ ηε κηα ηηο γεληθφηεξεο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, θαη απφ ηελ άιιε ηελ απφθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ 

απαηηείηαη ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. ρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε γιψζζα 

αιιά ζην ζπλνιηθφηεξν ζρνιηθφ επίπεδν, πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν 

πεδίν ηεο Δπηθνηλσλίαο απνηειείηαη απφ δχν δηαζηάζεηο:  

- Αθξφαζε, ζέαζε θαη απάληεζε: ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ζπκβάζεσλ, ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ επηθνηλσληαθψλ κνξθψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα απάληεζεο ζε έλα εχξνο 

κνξθψλ. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη θαη ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο, ηε 

γιψζζα θαη ηηο ζπκβάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

- Παξνπζίαζε: ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ηνπ ζπγθεηκέλνπ, ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, θαη ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθψλ 

παξνπζηάζεσλ κέζα απφ ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο δνκήο θαη νξγάλσζεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζα παξνπζηαζηνχλ κε εληαίν ηξφπν ζην θεθάιαην 3.  
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Η ζέζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

Ζ δηαζεκαηηθή κάζεζε ησλ ΣΠΔ, απνηειεί ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηνπ απζηξαιηαλνχ 

curriculum. Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο ιεηηνπξγηθφ κέξνο φισλ ησλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, έηζη ψζηε νη λέεο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ λα 

αλαπηχζζνληαη ζε φιν ην ζρνιείν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαίλεηαη πσο αθνινπζείηαη ε 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε (Κνπηζνγηάλλεο, 2010), θαζψο νη ΣΠΔ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη φισλ ησλ καζεκάησλ θαη αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ην κάζεκα ζπλνιηθφηεξα.  

Σν θάζε ζρνιείν έρεη ηελ επρέξεηα λα πξαγκαηψζεη φπσο ζέιεη ην πεδίν ησλ 

ΣΠΔ, αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο ηερλνινγηθνχο ηνπ πφξνπο θαζψο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηαηίζεληαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη βέβαηα πσο 

ε πξαγκάησζε ηνπ πεδίνπ ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ ζρνιείν 

ζε ζρνιείν θαη γη’ απηφ δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε απηήλ ηελ πξαγκάησζε. Απνηειεί φκσο βαζηθή 

παξαδνρή πσο, σο δηαζεκαηηθφ πεδίν, νη ΣΠΔ ζα πξέπεη λα ζπλαληψληαη εμίζνπ ζε 

φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηε γιψζζα. 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ VELS
6
, ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη ΣΠΔ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα.  

 Απνθιεηζηηθή κάζεζε (dedicated learning): ην ζρνιείν κπνξεί λα επηιέμεη 

ηε δεκηνπξγία ηάμεσλ κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηηο ΣΠΔ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ε γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε απηέο λα 

εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο κάζεζεο. Γηα λα επηηχρεη απηή ε 

πξνζέγγηζε πξέπεη ζην κάζεκα ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο λα ρεηξίδνληαη θαη λα 

επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα άιια αληηθείκελα. 

Απηφ εγγπάηαη φηη νη καζεηέο απνθηνχλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΔ 

αιιά ηαπηφρξνλα ηηο εθαξκφδνπλ κε έλαλ ηξφπν πνπ έρεη λφεκα. 

                                                      
6
 http://vels.vcaa.vic.edu.au/ict/approaches.html#show_hide5   Delivering the ICT domain 

http://vels.vcaa.vic.edu.au/ict/approaches.html#show_hide5
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 Γηαλεκεκέλε κάζεζε (distributed learning): Οη καζεηέο απνθηνχλ θαη 

ηαπηφρξνλα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΔ ζε φια ηα 

αληηθείκελα κάζεζεο ρσξίο λα ππάξρνπλ απνθιεηζηηθέο ηάμεηο γηα απηέο. 

Απηή ε πξνζέγγηζε απαηηεί ηελ αλάκεημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο απηνί 

είλαη ππεχζπλνη γηα ην πξφγξακκα κάζεζεο ψζηε λα εζηηάδνπλ ηαπηφρξνλα 

θαη ζηελ απφθηεζε αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ησλ ΣΠΔ. 

   πλήζεο πξαθηηθή ζε απηφ ην κνληέιν είλαη ε χπαξμε κέζα ζηελ ηάμε 

ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζηηο ΣΠΔ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα δνπιεχεη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ σο θαζνδεγεηήο. Απηφ ην κνληέιν είλαη 

ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 πλδπαζκέλε κάζεζε (Combined learning). ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, 

ππάξρεη θάπνηα δηδαζθαιία ησλ ΣΠΔ ζε μερσξηζηέο ηάμεηο θαη ηα ππφινηπα 

ζεκεία θαιχπηνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ. Απηή 

ε πξνζέγγηζε ζπλήζσο αθνινπζείηαη ζηα ηειεπηαία έηε (9
ν
 θαη 10

ν
), θαζψο ε 

πνιππινθφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ απαηηεί 

απηά ηα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα.   

Απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ παξαηέζεθαλ, παξαηεξείηαη πσο πάληα ππάξρεη σο 

πξνυπφζεζε ε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηα άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα. Αθφκα θαη φηαλ 

επηιέγεηαη ην κνληέιν ηεο απνθιεηζηηθήο κάζεζεο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο φζα 

καζαίλνληαη λα είλαη ζρεηηθά κε ηα άιια αληηθείκελα έηζη ψζηε λα εθπιεξψλεηαη ην 

γλσζηφ «καζαίλσ θάλνληαο» (learning by doing).  

Σν πεδίν ησλ ΣΠΔ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (dimensions): 

- ΤΠΔ γηα νπηηθνπνίεζε ηεο κάζεζεο: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία 

ησλ ΣΠΔ ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη λα αλαζηνραζηνχλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθέςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθφηεηαο. 

- ΤΠΔ γηα δεκηνπξγία: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ΣΠΔ ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πιεξνθνξηαθά 
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πξντφληα. Δπεμεξγάδνληαη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, δηαρεηξίδνληαη ηα 

αξρεία ηνπο θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ηνπο.  

- ΤΠΔ γηα επηθνηλσλία: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ψζηε λα θάλνπλ 

παξνπζηάζεηο ζε θάπνην αθξναηήξην, λα επηθνηλσλήζνπλ κε γλσζηά θαη 

άγλσζηα άηνκα θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ην πεδίν ησλ ΣΠΔ ζα παξνπζηαζηεί ζε μερσξηζηφ 

θεθάιαην (θεθ. 4) έηζη ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά φιεο νη πξνηεηλφκελεο 

ρξήζεηο ηνπο.  
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3. Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά ζα αλαδεηρζνχλ νη γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη πνπ 

δηαπεξλνχλ ην γισζζηθφ κάζεκα θαζψο επίζεο θαη ε ηζρχο ηνπο. ηα πιαίζηα ηνπ 

θπξίαξρνπ ιόγνπ,  ζα παξνπζηαζηνχλ νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα αιιά θαη νη πνηθίινη 

γξακκαηηζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη. Σαπηφρξνλα, ζα αλαδεηρζεί θαη ν ξφινο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ κέζα ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιόγσλ. Σέινο, ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ δηαπεξλνχλ ην 

γισζζηθφ κάζεκα αιιά θαη ε ζηάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απέλαληη ζηνλ 

θφζκν γεληθφηεξα.  

 

3.1. Γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο: ν θπξίαξρνο θξηηηθφο ιόγνο 

Ηδηαηηεξφηεηα ηνπ curriculum ηεο Βηθηψξηαο, είλαη ε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεγγίζεηο κάζεζεο ζε θάζε πεδίν. ηελ ηζηνζειίδα ησλ VELS ππάξρεη εηδηθή 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο ηνπ θάζε πεδίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, δίλεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεσξεηηθφ κνληέιν ζην νπνίν βαζίδεηαη θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά θαη ε 

δηδαζθαιία
7
. Πξφθεηηαη γηα ην «κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ πεγώλ» ησλ Luke & 

Freebody
8
, έλα κνληέιν πνπ θαηαινγίδεηαη αλάκεζα ζηνπο θξηηηθνχο 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. χκθσλα κε απηφ ην πξφηππν, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο αιιά ζπλδεφκελεο πξαθηηθέο αλάγλσζεο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο εμήο 

πξαθηηθέο: 

- Σπάζηκν ηνπ θώδηθα ησλ θεηκέλσλ: νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα 

απνθσδηθνπνηνχλ ην γισζζηθφ ζχζηεκα, κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε 

                                                      
7
 http://vels.vcaa.vic.edu.au/english/approaches.html#critical  English Domain, Approaches to 

Teaching 
8
 ην VELS δίλεηαη ε εμήο παξαπνκπή: Luke, A., & Freebody, P. (1999). A map of possible practices: 

Further notes on the four resources model. Practically Primary, 4(2), 5–8. 

http://vels.vcaa.vic.edu.au/english/approaches.html#critical
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ρξήζε ησλ βαζηθψλ δνκψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ φπσο είλαη ην 

αιθάβεην, νη ήρνη ζηηο ιέμεηο, ε νξζνγξαθία, νη ζπκβάζεηο θαη ηα κνηίβα 

πξνηαζηαθψλ θαη θεηκεληθψλ δνκψλ.  

- Λεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ θεηκέλσλ: Οη καζεηέο γίλνληαη ρξήζηεο ησλ θεηκέλσλ 

θαζψο καζαίλνπλ πσο νη δηαθνξεηηθνί θεηκεληθνί ηχπνη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ζθνπνχο θαη πσο απηνί νη ζθνπνί θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δνκνχληαη θαη δηακνξθψλνληαη ηα θείκελα θαη εθαξκφδνπλ απηή ηε γλψζε 

ηνπο ζηε ρξήζε ησλ θεηκέλσλ 

- Σπκκεηνρή ζην λόεκα ησλ θεηκέλσλ: Οη καζεηέο γίλνληαη ζπκκέηνρνη ησλ 

θεηκέλσλ, θαζψο αληινχλ λφεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη 

ηελ πξνεγνχκελε κάζεζή ηνπο. Καηαλννχλ θαη ζπλζέηνπλ γξαπηά, νπηηθά θαη 

πξνθνξηθά θείκελα θαζψο εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα λνεκαηνδφηεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκψλ, ζεζκψλ, νηθνγελεηψλ θαη θνηλνηήησλ.  

- Κξηηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ: Οη καζεηέο γίλνληαη αλαιπηέο ησλ θεηκέλσλ 

θαζψο καζαίλνπλ πσο ηα θείκελα δελ είλαη νπδέηεξα αιιά αλαπαξηζηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο, απνζησπνχλ άιιεο νπηηθέο θαη επεξεάδνπλ ηηο ηδέεο 

ησλ άιισλ.  

Καη νη ηέζζεξηο ηθαλφηεηεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επρέξεηαο 

ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Δπηπιένλ, θάζε πξαθηηθή είλαη απαξαίηεηε ψζηε έλαο 

πνιίηεο λα είλαη επαξθψο εγγξάκκαηνο. 

Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν ην νπνίν ζπλδπάδεη πνηθίιεο αληηιήςεηο 

γηα ηε γιψζζα. Απφ ηε κηα, εκθαλίδνληαη νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα νη νπνίεο 

ρξεζηκεχνπλ ζην «ζπάζηκν ηνπ θψδηθα». Απφ ηελ άιιε, εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην επηθνηλσληαθφ ζπγθείκελν. Σέινο, εκθαλίδεηαη ε 

θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο θαζψο ηνπνζεηείηαη ζηα πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο 

λνεκαηνδφηεζεο (θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, ηζηνξηθφ πιαίζην) θαη κεηαθέξεη νπηηθέο 

γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαδεηρζνχλ απηέο νη ηξεηο πιεπξέο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο φπσο εκθαλίδνληαη ζε απνζπάζκαηα απφ ην curriculum γηα ηα 

επίπεδα 2-4 ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ζα αλαδεηρζνχλ θαη άιιεο 
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πιεπξέο ηνπ καζήκαηνο, φπσο ζηνηρεία πνπ αληινχλ απφ ην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, θαη νιηζηηθά ζηνηρεία απφ ην πεδίν ηεο Δπηθνηλσλίαο.  

 

3.2. Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα απνηεινχλ απαξαίηεην εθφδην γηα 

ην «ζπάζηκν» ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα. χκθσλα θαη κε ην γισζζάξη πνπ ζπλνδεχεη 

ην πεδίν ηεο γιψζζαο, νη δνκέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο πνπ ζα πξέπεη λα 

κάζνπλ ηα παηδηά αθνξνχλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:  

«-Σηνηρεία ηνπ έληππνπ ιόγνπ, όπσο ηα γξάκκαηα, νη ιέμεηο, ε νξζνγξαθία, νη 

παξάγξαθνη, ε ζηίμε, ε δηάηαμε θαη ε παξνπζίαζε 

- Κεηκεληθά θαη γξακκαηηθά ζηνηρεία ηεο γιώζζαο, όπσο ε πξνηαζηαθή δνκή θαη 

ην ιεμηιόγην 

- Μνηίβα θεηκεληθήο δνκήο θαη νξγάλσζεο πνηθίισλ εηδώλ θεηκέλσλ, όπσο 

αθήγεζε, έθζεζε, ζηίρνο, αθεγεκαηηθή θσλή θαη νπηηθή γσλία 

- Δπηηνληζκόο, ξπζκόο, βεκαηηζκόο, ηόλνο, έληαζε θαη παύζεηο ζηελ πξνθνξηθή 

γιώζζα 

- Με γισζζηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο, όπσο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, 

θίλεζε ηνπ ζώκαηνο, εγγύηεηα θαη ρεηξνλνκίεο, θαη γξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

θεηκέλσλ όπσο ε επηξξνή ησλ εηθόλσλ ζην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ
9
»  

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

αθνξνχλ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν αιιά θαη ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ πνιπηξνπηθφ ιφγν. 

ρεηηθά κε ην γξαπηφ ιφγν, νη γλψζεηο αθνξνχλ ζηνηρεία φισλ ησλ γισζζηθψλ 

επηπέδσλ (θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ, θεηκεληθφ). Οη θσλνινγηθέο 

                                                      
9
•  print elements, such as letters, words, spelling, paragraphs, punctuation, layout and presentation 

•   textual and grammatical aspects of language, such as sentence structure and vocabulary  

• patterns of text structure and organisation of various kinds of texts, including narrative, exposition, 

verse, narrative voice and point of view  

•   intonation, rhythm, pace, pitch, volume and pauses in spoken language  

•   non-verbal elements of communication, such as facial expression, body movement, proximity and 

gestures, and the graphic elements of texts, such as the impact of illustrations on the meaning of a text. 
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γλψζεηο έρνπλ ηδηαίηεξε ζέζε ζηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα (επίπεδν 1-2) θαζψο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Αλαθέξεηαη ζρεηηθά
10

:  

«Η αλάγλσζε θαη ε γξαθή ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο πξνθνξηθήο γιώζζαο ησλ 

καζεηώλ. Η ξεηή θαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο θύζεο ηνπ αιθαβεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο γξαθήο, πώο νη ήρνη αλαπαξίζηαληαη αιθαβεηηθά, θαη έλλνηεο ηνπ 

εληύπνπ απαηηνύληαη ώζηε λα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ. Οη αξράξηνη αλαγλώζηεο ρξεηάδνληαη ξεηή 

δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ην πώο νη ιέμεηο πνπ πξνθέξνληαη είλαη θηηαγκέλεο από 

κηθξόηεξεο κνλάδεο ήρσλ, ζρεηηθά κε ηελ αληηζηνηρία νξζνγξαθίαο-ήρνπ θαη 

ζρεηηθά κε θνηλέο δνκέο νξζνγξαθίαο
11

» 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξαπάλσ 

απφζπαζκα (κε ππνγξάκκηζε), ε πξνζέγγηζε ζηελ απφθηεζε ηεο πξψηεο αλάγλσζεο 

θαη γξαθήο είλαη ε θσλεκαηηθή (phonics). Οη καζεηέο απνθηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

γλψζεηο γηα ην θσλεκαηηθφ ζχζηεκα ηεο γιψζζαο, θαζψο «ζπάλε» ηε γιψζζα ζηα 

ερεηηθά ηεο κέξε. ηε ζπλέρεηα, αληηζηνηρνχλ ηνπο ήρνπο κε ηα γξαθεκαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ αγγιηθνχ αιθαβήηνπ θαη απνθηνχλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο νξζνγξαθηθέο ζπκβάζεηο ηεο αγγιηθήο.  

Με ηελ απφθηεζε ηεο νξζνγξαθίαο ζπλδένληαη θαη νη γλψζεηο γηα ηε 

κνξθνινγία. Όκσο, νη κνξθνινγηθέο γλψζεηο ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ιφγνπ. Αλαθέξεηαη ζρεηηθά ζην γισζζάξη ζην ιήκκα γηα ηε κνξθνινγηθή γλψζε: 

«Δίλαη ε γλώζε γηα ηα ζπζηαηηθά, ηα κνηίβα θαη ηα ζρήκαηα κέζα ζηηο ιέμεηο. Οη 

αλαγλώζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηε κνξθνινγηθή γλώζε γηα λα θαηαλνήζνπλ ιέμεηο 

θαζώο δηαβάδνπλ, λα γξάςνπλ νξζνγξαθεκέλα ηηο ιέμεηο θαζώο γξάθνπλ θαη 

                                                      
10

 Ζ ππνγξάκκηζε είλαη ηνπ εξεπλεηή θαη εμππεξεηεί ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο 
11

 Reading and writing build on students’ oral language capacities. Explicit and systematic teaching of 

the nature of the alphabetic writing system, how sounds are represented alphabetically, and concepts of 

print is required to enable students to learn to read and write. Beginning readers need explicit 

instruction about how spoken words are made up of smaller units of sounds, about spelling–sound 

correspondences, and about common spelling patterns. 
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λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνθέξνπλ ιέμεηο θαζώο κηιάλ θαη αθνύλ κέζσ ηεο 

αλαγλώξηζεο ηνπ ζρεκαηηζκώλ ζεκαζηαθώλ (λόεκα) ζπζηαηηθώλ ησλ ιέμεσλ
12

» 

Οη άιιεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα (δνκηθέο, ζπληαθηηθέο, θεηκεληθέο θ. ά) 

αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζην επίπεδν 4. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη γλψζεηο 

απηέο δελ είλαη απνκνλσκέλεο αιιά ζπλδένληαη κε ην ζπγθείκελν παξαγσγήο ηνπ 

ιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη: 

«Οη καζεηέο εξεπλνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ ζθνπνύ θαη ηνπ αλαγλσζηηθνύ 

θνηλνύ ησλ θεηκέλσλ κε ηηο δνκέο θαη ηα ζηνηρεία απηώλ ησλ θεηκέλσλ, γηα 

παξάδεηγκα: δνκή πξνηάζεσλ θαη παξαγξάθσλ, γξακκαηηθή, κεηαθνξηθή 

γιώζζα θαη νξγαλσηηθέο δνκέο ζε έληππα θείκελα· ζηνηρεία νπηηθώλ θεηκέλσλ· 

ερεηηθά εθέ, επηινγή ραξαθηήξσλ θαη νη γσλίεο ηεο θάκεξαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ηαηλίεο
13

» (επίπεδν 4)  

χκθσλα κε ην παξαπάλσ απφζπαζκα, νη γισζζηθέο επηινγέο ζπζρεηίδνληαη κε 

ην ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ θαζψο θαη κε ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην 

θείκελν. Μάιηζηα, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε γλψζεηο πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηε γιψζζα 

αιιά γεληθφηεξα ηε ζεκείσζε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ νπηηθψλ θεηκέλσλ. Έηζη, νη 

καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο ηαηλίαο, φπσο είλαη ν ξφινο 

ηεο γσλίαο ηεο θάκεξαο θαη ηα ερεηηθά εθέ. Ζ κειέηε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο αληιεί 

απφ ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ν νπνίνο ζα αλαδεηρζεί πεξαηηέξσ ζην θεθάιαην 

3.5 .  

 

3.3.Ζ εκθάληζε ηνπ θξηηηθνχ ιόγνπ κέζα ζην Π..  

Όπσο είδακε θαη ζην θεθάιαην 3.1, ν θξηηηθφο ιόγνο ζεσξείηαη σο ε θπξίαξρε 

πξνζέγγηζε ηνπ γισζζηθνχ curriculum. Δθηφο απφ απηή ηε δήισζε ζηηο πξνζεγγίζεηο 

                                                      
12

 is the knowledge about the components, patterns or shapes within words. Readers use morphemic 

knowledge to understand words when reading, to spell words when writing and to understand and 

pronounce words when speaking and listening by recognising formations of semantic (meaning) 

components of words. 
13

 Students explore the relationship between the purpose and audience of texts and their structures and 

features, for example: sentence and paragraph structure, grammar, figurative language and organising 

structures in print texts; features of visual texts; and sound effects, characterisation and camera angles 

used in film 
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δηδαζθαιίαο, εληνπίδνληαη θαη πνηθίια απνζπάζκαηα κέζα ζην ίδην ην Π.. 

πγθεθξηκέλα, ζηα επίπεδα 3 θαη 4 εκθαλίδνληαη ζηνηρεία πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο 

θξηηηθέο πιεπξέο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη:  

«(νη εθπαηδεπηηθνί) εηζάγνπλ θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνο ηηο ηδέεο θαη ην 

ζθεπηηθό πνπ πεξηέρεηαη ζηα θείκελα θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαηαλόεζεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πνπ νη ζπγγξαθείο 

θαη νη νκηιεηέο ειέγρνπλ ηε γιώζζα ώζηε λα επεξεάζνπλ ηνπο αθξναηέο, ηνπο 

αλαγλώζηεο θαη ηνπο ζεαηέο ηνπο
14

».  

«δηαβάδνπλ πην θξηηηθά θαη καζαίλνπλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θάπνησλ απιώλ 

ζπκβνιηθώλ ζεκαζηώλ θαη ζηεξενηύπσλ ζηα θείκελα
15

» (επίπεδν 3)  

Ζ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηνπ επηζέηνπ «θξηηηθφο» ζηα παξαπάλσ 

απνζπάζκαηα αιιά θαη ζε φιν ην Π.., παξαπέκπεη άκεζα ζηελ θνηλσληθή γιψζζα 

ηνπ θξηηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιόγνπ. Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε, φπσο θαίλεηαη ζην 

πξψην απφζπαζκα, αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο έλαο 

ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηνλ αλαγλψζηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα 

θείκελα δελ αληηκεησπίδνληαη σο αζψεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά 

ελλνείηαη πσο εμππεξεηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ. ηα 

πιαίζηα απηήο ηεο αληίιεςεο, εκθαλίδεηαη θαη ην παξαθάησ απφζπαζκα: 

(νη καζεηέο) «πεξηγξάθνπλ πώο θαηαζθεπάδνληαη ηα θείκελα γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο θαη εληνπίδνπλ πώο νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αμίεο, 

ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηα θείκελα
16

» (επίπεδν 4)  

Όπσο θαίλεηαη απφ ην απφζπαζκα, ηα θείκελα ηνπνζεηνχληαη ζην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ηνπο ζπγθείκελν έηζη ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αμίεο θαη 

πεπνηζήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο θαηαλννχλ πσο ηα 

θείκελα δελ είλαη νπδέηεξεο θαηαζθεπέο θαη έηζη νδεγνχληαη ζηελ θξηηηθή ηνπο 

                                                      
14

 They introduce critical approaches to the ideas and thinking contained in texts and support students 

in the development of critical understanding about the ways writers and speakers control language to 

influence their listeners, readers and viewers. 
15

 They read more critically and learn about the use of some simple symbolic meanings  and 

stereotypes in texts 
16

 They describe how texts are constructed for particular purposes, and identify how sociocultural 

values, attitudes and beliefs are presented in texts. 
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αλάγλσζε. Πξφθεηηαη γηα κηα ηθαλφηεηα πνπ αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζεκειηψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα πιαίζηα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ζ ηθαλφηεηα απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην γισζζηθφ κάζεκα αιιά 

εκθαλίδεηαη θαη ζε δηαζεκαηηθφ επίπεδν, ζηα πιαίζηα ηνπ πεδίνπ ηεο Δπηθνηλσλίαο. 

ην Π.. απηνχ ηνπ πεδίνπ, εληνπίδνληαη ηα παξαθάησ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα: 

«Αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηα ππόξξεηα κελύκαηα πνπ δέρνληαη κέζσ ηεο 

γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο θαη αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ όηη ηα ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά 

λνήκαηα δελ αληηζηνηρνύλ πάληα
17

» (επίπεδν 4)  

«Με ππνζηήξημε, εξκελεύνπλ απηέο ηηο κνξθέο (πξνθνξηθέο, γξαπηέο θαη 

νπηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο) θαη αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ όηη ε εξκελεία ηνπο 

κπνξεί λα επεξεάδεηαη από ηηο δηθέο ηνπο γλώζεηο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο, από 

ηηο ηερληθέο πεηζνύο όπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή γιώζζα θαη από ηηο απόςεηο ησλ 

άιισλ
18

» (επίπεδν 4)  

«Σπγθξίλνπλ θαη αληηπαξαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη δηεξεπλνύλ γηαηί 

δηαθέξνπλ
19

» (επίπεδν 4)  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

απνζπάζκαηα απηά (κε ππνγξάκκηζε), ε θξηηηθή νπηηθή απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

θαη ζην δηαζεκαηηθφ πεδίν ηεο Δπηθνηλσλίαο. Ηδηαίηεξα ε πξαθηηθή ηεο ζχγθξηζεο θαη 

αληηπαξάζεζεο θεηκέλσλ απνηειεί θιαζηθή πξαθηηθή ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο ησλ 

πεγψλ.  

Ζ θξηηηθή ηθαλφηεηα εκθαλίδεηαη θαη ζε έλα αθφκε δηαζεκαηηθφ πεδίν, ζε απηφ 

ησλ «δηαδηθαζηψλ ζθέςεο». Αλαθέξεηαη, ραξαθηεξηζηηθά, ζηε δηάζηαζε 

«ζπιινγηζηηθή, επεμεξγαζία θαη έξεπλα»: 

                                                      
17

 They reflect on the implicit messages received through body language and begin to understand that 

verbal and non-verbal messages do not always correspond. 
18

 With support, they interpret these forms and begin to understand that their interpretation may be 

influenced by their own knowledge, values and beliefs, by persuasive devices such as emotive 

language, and by the opinions of others. 
19

 They compare and contrast differing interpretations and explore why they differ. 
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«Η δηάζηαζε ηεο ζπιινγηζηηθήο, επεμεξγαζίαο θαη έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηε 

γλώζε, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ώζηε λα 

επηηξέςνπλ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε ώζηε λα αλαιύζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλαληνύλ
20

» 

Δίλαη θαλεξφ πσο ε θξηηηθή ηθαλφηεηα απνηειεί πξάγκαηη έλαλ ζεκειηαθφ ζηφρν 

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Βηθηψξηαο. Καζψο νη θξηηηθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ 

ζηφρν ζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηαζεκαηηθά πεδία, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπο φρη κφλν ζηα 

πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο αιιά ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ζην 

ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

 

3.4. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο γιψζζαο ζην επηθνηλσληαθφ ζπγθείκελν θαη ην πεδίν ηεο 

Δπηθνηλσλίαο 

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ «ηεζζάξσλ πεγψλ», νη καζεηέο δελ απνθηνχλ κφλν 

δεμηφηεηεο «ζπαζίκαηνο» ηνπ θψδηθα θαη θξηηηθέο ηθαλφηεηεο (βι. θεθ. 3.2-3.3.) αιιά 

γίλνληαη θαη ηθαλνί ρξήζηεο ησλ θεηκέλσλ. Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο απαηηεί ηελ 

αλάγλσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζπγθεηκέλνπ κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη θάζε 

γισζζηθή πξαγκάησζε. Έηζη, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαζψο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ ηνπ θεηκέλνπ, έηζη ψζηε λα 

θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο γισζζηθέο επηινγέο. Αλαθέξεηαη ζρεηηθά: 

«επηιέγνπλ ην πεξηερόκελν, ηε κνξθή θαη ην ιεμηιόγην αλάινγα κε ην ζθνπό ηεο 

γξαθήο, θαη πεξηγξάθνπλ ην ζθνπό θαη ην θνηλό γηα ην δηθό ηνπο γξάςηκν θαη ην 

γξάςηκν άιισλ
21

» (επίπεδν 2)  

                                                      
20

 The Reasoning, processing and inquiry dimension encompasses the knowledge, skills and behaviours 

required to enable students to inquire into the world around them, and to use critical thinking to analyse 

and evaluate information they encounter.  
21

 They select content, form and vocabulary depending on the purpose for writing, and describe the 

purpose and audience for their own and others’ writing. 
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(νη καζεηέο) «απνθηνύλ όιν θαη κεγαιύηεξε επίγλσζε πώο θαη γηαηί ε νκηιία 

ηνπο πξέπεη λα έρεη πνηθηιία ώζηε λα ηαηξηάδεη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη 

αθξναηήξηα
22

» (επίπεδν 2)  

Ζ αληίιεςε απηή, θαη εηδηθφηεξα ε αλαθνξά ζε πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, 

παξαπέκπεη ζε επηθνηλσληαθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. Οη ιόγνη απηνί 

εκθαλίδνληαη είηε αλαπιαηζησκέλνη κέζα ζηνλ θπξίαξρν θξηηηθφ ιόγν είηε απηφλνκνη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαζεκαηηθνχ πεδίνπ ηεο Δπηθνηλσλίαο. Μάιηζηα, ζην πεδίν ηεο 

Δπηθνηλσλίαο ηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα αληηκεησπίδνληαη σο δηαθνξεηηθά 

ζπγθείκελα επηθνηλσλίαο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ επίγλσζε απηψλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπγθεηκέλσλ έηζη ψζηε λα θάλνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο γισζζηθέο 

επηινγέο. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

γξακκαηηζκνύο πνπ απαηηεί ην θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. χκθσλα κε ην γισζζάξη 

πνπ ζπλνδεχεη ην πεδίν ηεο Δπηθνηλσλίαο, ν νξηζκφο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ν εμήο:  

«Ο όξνο γξακκαηηζκόο πεξηιακβάλεη ηηο μερσξηζηέο πιεπξέο ηεο γιώζζαο θάζε 

αληηθεηκέλνπ όπσο ε εηδηθή γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξαθνύλ 

θαη λα αλαιπζνύλ βαζηθέο έλλνηεο θαη νη ηππηθέο κνξθέο θαη ζπκβάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζεκαζίαο. Μέζα από ηελ θαηαλόεζε ησλ 

γξακκαηηζκώλ ησλ ζπγθεηκέλσλ ζηα νπνία δνπιεύνπλ, νη καζεηέο καζαίλνπλ 

πώο λα θάλνπλ επηινγέο ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε γιώζζα ώζηε λα 

παξνπζηάζνπλ ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθά γηα δηαθνξεηηθνύο 

ζθνπνύο θαη αθξναηήξηα
23

»  

Ο γξακκαηηζκφο ησλ δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

αληίιεςε γλσζηή σο «language across the curriculum», κηα αληίιεςε κε ηδηαίηεξε 

ηζηνξία ζην απζηξαιηαλφ πιαίζην. Πξφθεηηαη γηα εμέιημε ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

ζρνιήο ηνπ Martin, ε νπνία θπξηαξρνχζε ζηελ Απζηξαιία πξηλ απφ κεξηθέο 

                                                      
22

 They become increasingly aware of how and why their own speaking needs to be varied to suit 

different situations and audiences. 
23

 The term literacies encompasses the distinct language aspects of each subject such as the specialised 

language used to describe and analyse key concepts and the typical forms and conventions used to 

convey meaning. Through understanding of the literacies of the contexts in which they are working, 

students learn to make choices about the appropriate language to present ideas and information 

effectively for different purposes and audiences. 
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δεθαεηίεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ παξάδνζε, νη καζεηέο έπξεπε λα θαηαθηήζνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά είδε πνπ παξάγνληαη ζηα ζρνιηθά πιαίζηα, έηζη ψζηε λα 

έρνπλ κηα επηηπρεκέλε ζρνιηθή πνξεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φια ηα καζήκαηα 

αληηκεησπίδνληαη σο γισζζηθά θαζψο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο απαηηήζεηο. 

Σν ζεκεξηλφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Βηθηψξηαο, έρεη εμειίμεη απηήλ ηελ αληίιεςε 

έηζη ψζηε λα κελ παξακέλεη κφλν ζην ζηελφ επίπεδν ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, αιιά λα 

πξνρσξά ζηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεηκεληθνχ πιαηζίνπ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζα πξέπεη 

λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ηνπ ζπγθεηκέλνπ, εληφο ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ αιιά θαη γεληθφηεξα ζην επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα 

θάλνπλ ηηο ζσζηέο γισζζηθέο επηινγέο.  

Οη ηδηαίηεξεο γισζζηθέο επηινγέο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνξνχλ θπξίσο ην ιεμηινγηθφ επίπεδν θαη φρη ην δνκηθφ ή 

θεηκεληθφ επίπεδν. Οη καζεηέο δηδάζθνληαη ξεηά ην απαξαίηεην ιεμηιφγην γηα ην θάζε 

πεδίν, φπσο είλαη νη ηερληθνί φξνη, θαη αξγφηεξα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

πξνρσξνχλ θαη ζηελ απφθηεζε ησλ δνκηθψλ θαη θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θάζε αληηθείκελν.  

Σν πεδίν ηεο Δπηθνηλσλίαο δελ αθνξά κφλν ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ηνπ 

ζπγθεηκέλνπ αιιά ζρεηίδεηαη θαη κε γεληθφηεξεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. 

Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα: 

«ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο ώζηε 

λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα 

απαληήζνπλ θαηάιιεια όηαλ είλαη κέξνο ελόο αθξναηεξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

πεξηκέλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ άιισλ πξηλ απαληήζνπλ
24

» 

(επίπεδν 4)  

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζε πνηθίια επηθνηλσληαθά ζπκβάληα.  

                                                      
24

 use their understanding of communication conventions to communicate effectively with peers and to 

respond appropriately when they are part of an audience; for example, by waiting for the 

communication of others to be completed before responding. 
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Δπηπιένλ, κηα άιιε επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη είλαη ε 

ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο απέλαληη ζε έλα αθξναηήξην. Οη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ ην θεηκεληθφ είδνο ηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ην πξαγκαηψλνπλ ζηα δηάθνξα ζρνιηθά επηθνηλσληαθά ζπγθείκελα. 

Αλαθέξεηαη ζρεηηθά: 

«Οη καζεηέο θάλνπλ πεξίιεςε θαη νξγαλώλνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, 

ινγηθά θαη μεθάζαξα ζε έλα εύξνο παξνπζηάζεσλ. Δληνπίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο απνηειεζκαηηθήο παξνπζίαζεο θαη πξνζαξκόδνπλ ζηνηρεία  

ζηηο δηθέο ηνπο παξνπζηάζεηο πνπ λα ηα αληηθαηνπηξίδνπλ.
25

» (επίπεδν 4)  

Ζ πξαγκάησζε απηνχ ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο απαηηεί ηελ επίγλσζε φρη κφλν ησλ 

ηδηαίηεξσλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. δνκηθή νξγάλσζε) κηαο παξνπζίαζεο αιιά θαη 

ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ, φπσο είλαη ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο, ν ηφλνο ηεο θσλήο θαη ε ρξήζε ησλ εηθφλσλ. Σν απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί 

είλαη ελδεηθηηθφ: 

«Καηά ηε δηάξθεηα επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ παξνπζηάζεσλ, νη καζεηέο 

δηεξεπλνύλ ηε ρξήζε ελόο εύξνπο ιεθηηθώλ θαη κε ιεθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ γηα λα 

ελδπλακώζνπλ ηε ζεκαζία θαη λα εκπιέμνπλ ην αθξναηήξηό ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θπζηθή ζέζε ζην δσκάηην θαη ε ρξήζε ησλ ζθεληθώλ, ηεο 

ελδπκαζίαο, ηνπ ρηνύκνξ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αθξναηεξίνπ
26

» (επίπεδν 3)  

Ζ αλαθνξά ζε κε ιεθηηθέο ζηξαηεγηθέο παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο κπνξεί λα είλαη πνιπηξνπηθφο είηε επεηδή 

πεξηιακβάλεη πνηθίια πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία (ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηφλνο ηεο θσλήο, 

ρξνηά θ. ά) είηε επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίινη ζεκεησηηθνί πφξνη καδί κε ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν. ηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο νη άιινη ζεκεησηηθνί πφξνη πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ είλαη ν γξαπηφο ιφγνο, νη εηθφλεο, ε κνπζηθή θ. ά.  

                                                      
25

 students summarise and organise ideas and information, logically and clearly in a range of 

presentations. They identify the features of an effective presentation and adapt elements of their own 

presentations to reflect them.  
26

 During both formal and informal presentations, students explore the use of a range of verbal and non-

verbal strategies, to enhance meaning and to engage their audience; for example, physical positioning 

in the room and use of props, costume, humour and audience participation.  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Βηθηψξηα Απζηξαιίαο  Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 28 απφ 78 
 

 

ην πιαίζην ηεο πνιπηξνπηθήο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, εκθαλίδνληαη θαη 

νη λέεο ηερλνινγίεο. Σα πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο απνηεινχλ βαζηθφ ππνζηεξηθηηθφ 

κέζν κηαο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο θαζψο επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή πνηθίισλ 

ζεκεησηηθψλ πφξσλ, φπσο ν ήρνο ζην παξαθάησ απφζπαζκα:  

«ζηηο επίζεκεο παξνπζηάζεηο αξρίδνπλ λα επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο κνξθέο γηα 

ην δηακνηξαζκό ηεο γλώζεο θαη ηελ επηξξνή ησλ άιισλ. Γηα παξάδεηγκα, 

πξνζζέηνπλ ήρν ζε ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ
27

» (επίπεδν 4)  

Οη λέεο ηερλνινγίεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ, απνηεινχλ 

έλα κέζν πξαθηηθήο πξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ, θαζψο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ησλ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ  

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, είλαη θαλεξφ πσο ε επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα απνηειεί θαη απηή ζεκειηαθφ ζηφρν φρη κφλν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

αιιά φισλ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα. Ο 

επηθνηλσληαθφο γισζζνδηδαθηηθφο ιόγνο έρεη ηδηαίηεξε ηζρχ θαη εκθαλίδεηαη είηε 

αλαπιαηζησκέλνο ζηνλ θξηηηθφ ιόγν, είηε απηφλνκνο ζην πεδίν ηεο Δπηθνηλσλίαο είηε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ 

πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ. Γηα ηε ζεκαζία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζα γίλεη ιφγνο ζην 

επφκελν ππνθεθάιαην.  

 

 

3.5. Ζ κειέηε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο 

ε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ Π.., φπσο αλαδείρζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα 

(3.2 θαη 3.4.), γίλεηαη αλαθνξά ζε πεξηζζφηεξνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο πέξαλ ηεο 

γιψζζαο. ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε γλψζεηο πνπ αθνξνχλ 

νπηηθά θείκελα, φπσο είλαη ε γσλία ηεο θάκεξαο. ην πεδίν ηεο Δπηθνηλσλίαο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ην ληχζηκν ηνπ νκηιεηή, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θ. ά. 

                                                      
27

 For formal presentations they begin to select appropriate forms for sharing knowledge and 

influencing others; for example, adding sound to presentation software. 
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Σν γισζζάξη πνπ ζπλνδεχεη ην πεδίν ησλ Αγγιηθψλ, θαζνξίδεη ηα πνιπηξνπηθά 

θείκελα σο εμήο: 

«Σηα αγγιηθά, νη ηξόπνη ηεο γιώζζαο είλαη ε αλάγλσζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ζέαζεο), ε γξαθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζύλζεζεο ειεθηξνληθώλ 

θεηκέλσλ), ε νκηιία θαη ε αθξόαζε. Τα πνιπηξνπηθά θείκελα είλαη εθείλα πνπ 

ζπλδπάδνπλ, γηα παξάδεηγκα, έληππν θείκελν, νπηηθέο εηθόλεο θαη πξνθνξηθό 

ιόγν όπσο ζε κηα ηαηλία ή ζε κέζα παξνπζίαζεο ππνινγηζηή
28

»  

ε απηφ ην απφζπαζκα, νη ιέμεηο «ζέαζε» θαη «ζχλζεζε» έρνπλ κηα ηδηαίηεξε 

ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζηα πιαίζηα ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Ζ «ζέαζε» 

αθνξά ζηελ αλάγλσζε ησλ νπηηθψλ θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε ηε ρξήζε ησλ 

γλψζεσλ γηα ηε ζεκείσζε. Ζ «ζχλζεζε» αλαθέξεηαη ζηνλ δεκηνπξγηθφ ζπλδπαζκφ 

πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ (γιψζζα, εηθφλα, ήρνο θ.ά) κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

λνήκαηνο ζε θείκελα φπσο είλαη νη ηαηλίεο ή νη πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο. Ζ 

ηθαλφηεηα ηεο ζχλζεζεο αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (επίπεδν 2) θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη ζε φια ηα 

ζρνιηθά έηε. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

«νη καζεηέο γξάθνπλ κηθξά θείκελα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ κεξηθέο 

ζπλδεόκελεο ηδέεο ζε αιιεινπρία θαη, όπνπ είλαη ζρεηηθό, ζπλδπάδνπλ ην 

γξάςηκν κε ηε δσγξαθηθή ή ηα γξαθηθά ππνινγηζηή
29

» (επίπεδν 2)  

«αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπλδπάδνπλ ιεθηηθά θαη νπηηθά ζηνηρεία ζε 

θείκελα ώζηε λα κεηαδώζνπλ ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο κε ηε ρξήζε, γηα 

παξάδεηγκα, ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο ή πξνηδέθηνξα
30

» (επίπεδν 4) 

Απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα θαίλεηαη πσο νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ην 

απαξαίηεην εξγαιείν έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα πνιπηξνπηθά θείκελα. Μέζα 

                                                      
28

 In English, the modes of language are reading (including viewing), writing (including composing 

electronic texts), speaking and listening. Multimodal texts are those that combine, for example, print 

text, visual images and spoken word as in film or computer presentation media. 
29

 Students write short texts that include several related ideas in sequence, and, where relevant, 

combine writing with drawing or computer graphics. 
30

 They build their capacity to combine verbal and visual elements in texts to communicate ideas and 

information by using, for example, presentation software or overheads. 
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ζην Π.., θαζψο πεξηγξάθεηαη ην εχξνο ησλ θεηκέλσλ πνπ κειεηψληαη, γίλεηαη ιφγνο 

θαη γηα πνηθίια ςεθηαθά θείκελα. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη:  

«Τα θείκελα πνπ κειεηώληαη ζηα αγγιηθά πεξηιακβάλνπλ έλα εύξνο γξαπηώλ 

θαη πξνθνξηθώλ θεηκέλσλ, από ην αλεπίζεκν σο ην επίζεκν, ζε έληππε, 

ειεθηξνληθή θαη πνιπηξνπηθή δηακόξθσζε. (…) Τα θείκελα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

θαη ηηο επηθνηλσλίεο πνπ ζπληίζεηαη ή κεηαδίδνληαη κέζσ ησλ ππνινγηζηώλ ή 

άιισλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ.
31

»  

«Κείκελα από ηα κέζα: ζπκπεξηιακβάλνπλ πξνθνξηθέο, έληππεο, γξαθηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο κε έλα δεκόζην θνηλό. (…) Τα θείκελα από ηα κέζα 

πνπ κειεηώληαη ζηα Αγγιηθά βξίζθνληαη ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θαη ζηελ 

ηειεόξαζε, βίληεν, ηαηλία, ξαδηόθσλν, ινγηζκηθό ππνινγηζηή θαη ην 

δηαδίθηπν
32

» 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα απφ ην 

γισζζηθφ Π.., ηα ςεθηαθά θείκελα απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο. Οη ΣΠΔ απνηεινχλ ην λέν κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγήζεη λέα θεηκεληθά είδε. Όκσο, ηνπιάρηζηνλ κέζα ζην γισζζηθφ Π.., δελ 

εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ςεθηαθψλ θεηκέλσλ (π.ρ. κπάξεο, κελνχ, ππεξθείκελν), πέξα απφ ηελ αλαθνξά ζηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα. Οη αλαθνξέο απηέο γίλνληαη ζην δηαζεκαηηθφ πεδίν ησλ ΣΠΔ (ICT 

domain), φπσο ζα αλαδεηρζεί ζην θεθάιαην 4.  

 

3.6. Ζ γξαθή σο δηαδηθαζία 

Μηα αθφκε αληίιεςε πνπ θαίλεηαη λα δηαπεξλά ην γισζζηθφ Π.., είλαη ε αληίιεςε 

ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο απνθηνχλ ζπγθεθξηκέλεο «ζηξαηεγηθέο 

ζπγγξαθήο», φπσο αλαθέξεηαη, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ 
                                                      

31
 Texts studied in English include a range of written and spoken texts, from informal to formal, in 

print, electronic and multimodal formats. Texts also include the communications composed on, or 

transmitted by, computers or other technological tools.  
32

 Media texts include spoken, print, graphic and electronic communications with a public audience. 

(…) The media texts studied in English are found in newspapers, magazines, and on television, video, 

film, radio, computer software and the Internet. 
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απνηειεζκαηηθά θείκελα. Μάιηζηα, ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ιφγνπ δελ αθνξά 

κφλν ην γξαπηφ αιιά θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (βι παξαθάησ, ηξίην απφζπαζκα). 

Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα: 

«καζαίλνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ πξνζρεδηαζκό, ηε ζύλζεζε, ηελ αλαζεώξεζε 

θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ γξαςίκαηόο ηνπο
33

» (επίπεδν 2) 

«νη καζεηέο θάλνπλ πην ζπζηεκαηηθή ηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ γηα ηε γξαθή 

(θξαηνύλ ζεκεηώζεηο, ρξεζηκνπνηνύλ κνληέια, πξνζρεδηάδνπλ, επηκεινύληαη θαη 

δηνξζώλνπλ )
34

» 

«πεηξακαηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνθνξηθήο γιώζζαο όπσο ξπζκόο, ηόλνο 

θαη πξνθνξά γηα λα εκπινπηίζνπλ ην λόεκα θαζώο πξνζρεδηάδνπλ, θάλνπλ 

πξόβεο θαη αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο
35

» (επίπεδν 4)  

Ζ θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα  

(κε ππνγξάκκηζε) παξαπέκπεη άκεζα ζην ιόγν ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Παξφκνηα 

απνζπάζκαηα εληνπίδνληαη ζε φια ηα ζρνιηθά επίπεδα, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη 

βαζηθή ε δεμηφηεηα απηή.  

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπγγξαθήο, νη λέεο ηερλνινγίεο ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο θαζψο θαζηζηνχλ εχπιαζην ην θείκελν θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηηο πνιιαπιέο αιιαγέο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη: 

«καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ έλα εύξνο πεγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, γηα λα αλαζεσξήζνπλ 

θάπνηα γξαπηή εξγαζία θαη λα ειέγμνπλ ηελ νξζνγξαθία
36

» (επίπεδν 3)  

«αξρίδνπλ λα επεθηείλνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ πεγέο όπσο 

ηα ιεμηθά θαη ινγηζκηθό νξζνγξάθνπ. Πεηξακαηίδνληαη κε έληππεο θαη 

ειεθηξνληθέο επηινγέο δεκνζίεπζεο
37

» (επίπεδν 2) 

                                                      
33

 They learn strategies for planning, composing, revising and editing their writing. 
34

 Students become more systematic in their use of strategies for writing (including note-making, using 

models, planning, editing and proofreading) 
35

 They experiment with spoken language features such as pace, pitch and pronunciation to enhance 

meaning as they plan, rehearse and reflect on their presentations 
36

 They learn to use a range of resources, including information and communications technology, to 

revise written work and check spelling. 
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ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη σο έλα πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ. Μάιηζηα, ηα εξγαιεία 

πνπ πξνζθέξεη απηφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, φπσο είλαη ν νξζνγξάθνο, βνεζνχλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε βειηηζηνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ απνηεινχλ 

θαη κέζν δεκνζίεπζεο ελφο θεηκέλνπ, θαζψο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δεκνζίεπζεο ζε έλαλ ςεθηαθφ «ρψξν». Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο νη λέεο ηερλνινγίεο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαθήο, κε ηηο ηερληθέο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ λα αλαπηχζζνληαη απφ πνιχ λσξίο, ήδε απφ ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ έηνο.  

 

3.7. Ζ ζέζε ηεο ινγνηερλίαο 

Σν γισζζηθφ κάζεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο Βηθηψξηαο, εκπεξηέρεη θαη ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν ηεο ινγνηερλίαο. Όκσο, δελ δίλνληαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο γηα απηφ ην αληηθείκελν θαη ηα απνζπάζκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ηε ινγνηερλία είλαη ειάρηζηα. χκθσλα κε ην γισζζάξη ηνπ 

γισζζηθνχ Π.., ηα ινγνηερληθά θείκελα νξίδνληαη σο εμήο: 

«Η ινγνηερλία, ε νπνία είλαη ζεκειηαθή ζην γισζζηθό curriculum, 

ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα γηα λα αλαπαξαζηήζεη, λα επαλαδεκηνπξγήζεη, λα 

δηακνξθώζεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηελ αλζξώπηλε εκπεηξία. Τα ινγνηερληθά 

θείκελα κπνξνύλ λα βαζίδνληαη ζηε θαληαζία ή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη 

πεξηιακβάλνπλ γξαπηό θαη πξνθνξηθό θείκελν. Παξαδείγκαηα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο, νκηιίεο, 

λνπβέιεο, κηθξέο ηζηνξίεο, ζεαηξηθά έξγα, πνίεζε, κεηαθξαζκέλα έξγα, κε 

έληππα θείκελα θαη κε κπζηζηνξεκαηηθά έξγα όπσο νη βηνγξαθίεο. Μέζα από 

ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηελ αθξόαζε θαη ηελ νκηιία ζρεηηθά κε ηε ινγνηερλία, 
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 They begin to expand their vocabulary and use resources such as dictionaries and spell-checking 

software. They experiment with written and electronic publishing options. 
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νη καζεηέο δηεπξύλνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ εαπηνύ ηνπο, θαη 

βιέπνπλ πώο δηακνξθώλνληαη νη πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο
38

»  

Παξφηη αλαθέξεηαη πσο ε ινγνηερλία είλαη ζεκειηαθή ζην γισζζηθφ κάζεκα, 

θάηη ηέηνην ηειηθά δελ αλαδεηθλχεηαη κέζα ζην Π.. Μέζα ζηα ειάρηζηα 

απνζπάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ αλαθνξηθά κε ηα ινγνηερληθά θείκελα, 

θαίλεηαη πσο ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη είλαη παξφκνηα κε ηα ππφινηπα κε 

ινγνηερληθά θείκελα. Σν παξαθάησ απφζπαζκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ: 

«καζαίλνπλ πώο λα αλαγλσξίδνπλ όηη ηα θείκελα θαηαζθεπάδνληαη από ηνπο 

ζπγγξαθείο θαη δηαρσξίδνπλ κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ πνπ αλαπαξηζηνύλ 

πξαγκαηηθή θαη θαληαζηηθή εκπεηξία. Μέζα από ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, 

ιακβάλνπλ ππόςε ηηο απόςεηο θαη ηηο νπηηθέο ησλ άιισλ θαη γλσξίδνπλ όηη 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ησλ θεηκέλσλ. Αξρίδνπλ λα ζπλδένπλ ηα 

ζέκαηα θαη ηηο ηδέεο ζηα θείκελα κε ηηο δηθέο ηνπο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο
39

» 

(επίπεδν 2)  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πνηθίισλ εξκελεηψλ, ησλ νπηηθψλ ησλ αλαγλσζηψλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδνληαη νη ινγνηερληθνί θφζκνη, παξαπέκπνπλ ζε κηα 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ.  

Παξάιιεια, εληνπίδνληαη θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα 

ηα ινγνηερληθά θείκελα, φπσο είλαη ε κειέηε ησλ θαινινγηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη 

ηεο πινθήο θαη ησλ ραξαθηήξσλ ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ:  

«αλαιύνπλ ηελ εηθνλνπνηία, ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ, ην δηάινγν, 

ηελ νπηηθή γσλία, ηελ πινθή θαη ηελ ηνπνζεζία
40

» (επίπεδν 4)  

                                                      
38

 Literature, which is fundamental to the English curriculum, uses language to represent, re-create, 

shape and explore human experience. Literary texts can be based on fiction or fact and includes written 

and spoken texts. Examples include picture storybooks, traditional stories, speeches, novels, short 

stories, plays, poetry, translated works, non-print texts and non-fiction works such as biographies. 

Through reading, writing, listening to and talking about literature, students extend their understanding 

of the world and of themselves, and they see how cultural beliefs and values are formed. 
39

 they learn to recognise that texts are constructed by authors, and distinguish between texts that 

represent real and imaginary experience. Through class discussions they consider the opinions and 

viewpoints of others and become aware that there are different interpretations of texts. They begin to 

connect the themes and ideas in texts to their own knowledge and experience. 
40

 They analyse imagery, characterisation, dialogue, point of view, plot and setting. 
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«εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα από θαληαζηηθά θείκελα ζρεηηθά κε ηελ πινθή θαη ηελ 

ηνπνζεζία θαη ζρεηηθά κε ηηο πνηόηεηεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο πξάμεηο ησλ 

ραξαθηήξσλ
41

» (επίπεδν 3)  

Οη καζεηέο, ινηπφλ, κειεηνχλ ηα ινγνηερληθά θείκελα κε θξηηηθή ζθνπηά θαζψο 

απνθηνχλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηα ινγνηερληθά θείκελα. Ο ζηφρνο απηήο ηεο 

κειέηεο είλαη λα «επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα επεθηείλνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ 

θαη ηνπ εαπηνύ ηνπο
42

». Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, ε ινγνηερλία είλαη έλα κέζν πξφζβαζεο 

ζηνλ θφζκν έηζη ψζηε λα δηεπξχλεηαη ε εκπεηξία ησλ παηδηψλ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Βηθηψξηαο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα ξεηή ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ςεθηαθή 

ινγνηερλία νχηε θάπνηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε κειέηε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Ο κφλνο ζπζρεηηζκφο πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ ηαηληψλ σο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε 

ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ πνπ είδακε παξαπάλσ (θεθ. 3.5).  

 

3.8. Γλψζεηο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο απέλαληη ζηνλ θφζκν 

ην γισζζηθφ κάζεκα, εθηφο απφ ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ κεηαθέξνληαη θαη 

ηηο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη, κεηαθέξνληαη θαη νξηζκέλεο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν. Πνιιέο θνξέο, κάιηζηα, ζηα Π.. πξνηείλεηαη θαη 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηεπηεί ην γισζζηθφ κάζεκα. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Π.. ηεο Βηθηψξηαο, δελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ 

ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ ζην γισζζηθφ κάζεκα. Αληίζεηα, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

θαη ηελ επηθαηξφηεηα. Ζ κφλε επηζήκαλζε πνπ γίλεηαη αθνξά ηελ νηθεηφηεηα ησλ 

ζεκάησλ. Έηζη, ζηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα ε ζεκαηνινγία ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε 

                                                      
41

 They make inferences from imaginative texts about plot and setting and about characters’ 

qualities, motives and actions.  
42

 (…) enabling students to extend their understandings of the world and of themselves.  
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ηελ άκεζε εκπεηξία ησλ παηδηψλ ελψ ζηε ζπλέρεηα κε φιν θαη ιηγφηεξν νηθεία 

ζέκαηα.  

Παξφηη ζην γισζζηθφ κάζεκα δελ δίλεηαη ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε, 

ζε δηαζεκαηηθφ επίπεδν εκθαλίδνληαη νξηζκέλα ζέκαηα, φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη 

ε ηερλνινγία ζην λήκα ηεο δηαζεκαηηθήο κάζεζεο θαη ε αγσγή πγείαο θαη ε αγσγή 

ηνπ πνιίηε ζην λήκα ηεο θπζηθήο, πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο κάζεζεο. Οη γλψζεηο 

απηέο αλαπηχζζνληαη ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ, θαη 

φρη απνθιεηζηηθά ζην γισζζηθφ κάζεκα.  

Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο φιν ην curriculum έρεη δεκηνπξγεζεί αθνινπζψληαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο απέλαληη ζηνλ θφζκν. Ζ θχξηα πξνζέγγηζε 

ηνπ curriculum αληηκεησπίδεη ην ζεκεξηλφ θφζκν σο έλα πεδίν αιιαγψλ, ηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε έλα Π.. ψζηε λα είλαη επηηπρεκέλν. Γίλεηαη έκθαζε 

ζηνλ παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Σν παξαθάησ 

απφζπαζκα παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ αληίιεςε απηή γηα ηνλ θφζκν:  

«Τν VELS πξνηείλεη πσο νη καζεηέο πξέπεη λα αλαπηύμνπλ έλα ζύλνιν 

γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ην νπνίν ζα ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηελ 

επηηπρία ζε έλαλ θόζκν πνπ είλαη πεξίπινθνο, αιιάδεη ζπλέρεηα, είλαη πινύζηνο 

ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληώλ, απαηηεί γλώζε θαη 

θαηαλόεζε πςειήο ηάμεσο θαη είλαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν παγθόζκηνο ζηελ 

πξννπηηθή θαη ηηο επηξξνέο ηνπ
43

» 

Οη αιιαγέο ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ κεηαθίλεζε 

απφ ην ηνπηθφ ζην παγθφζκην επίπεδν, γεγνλφο πνπ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ζε φια ηα 

θείκελα κε ηε ζπλερή αλαθνξά ζηνλ παγθφζκην θφζκν (global world) θαη ζηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα (global community). Δπηπιένλ, ζεκαληηθή αιιαγή είλαη θαη ε 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο (knowledge based economy), θαζψο νη γλψζεηο 

απνθηνχλ κηα ηδηαίηεξε θεθαιαηαθή αμία ζε απηφ ην πιαίζην. Σέινο, νη λέεο 
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 The Victorian Essential Learning Standards propose that students need to develop a set of 

knowledge, skills and behaviours which will prepare them for success in a world which is complex, 

rapidly changing, rich in information and communications technology, demanding high-order 

knowledge and understanding and increasingly global in its outlook and influences. 
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ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη θαη απηέο σο έλα κέξνο ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ πνπ 

αιιάδεη, θαζψο επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ παηδηψλ θαη απαηηνχλ 

λέεο δεμηφηεηεο.  

Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί πνιίηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ θφζκνπ αιιά, παξάιιεια, ζα κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ θαη έλαλ βηψζηκν κειινληηθφ θφζκν. Μάιηζηα, κέζα ζην Π.. 

πεξηγξάθεηαη ν κειινληηθφο πνιίηεο-ζηφρνο, ζε εηδηθφ ππνθεθάιαην κε ηίηιν 

«ρηίδνληαο ην κέιινλ». Σν παξαθάησ απφζπαζκα είλαη απφ απηφ ην θεθάιαην: 

«Γηα ηελ επηηπρία ζε απηόλ ηνλ θόζκν, όινη νη καζεηέο πξέπεη λα αλαπηύμνπλ 

ηηο δπλαηόηεηεο λα: 

- Γηαρεηξίδνληαη ηνπο εαπηνύο ηνπο σο άηνκα θαη ζε ζρέζε κε άιινπο 

- Να θαηαλννύλ ηνλ θόζκν ζηνλ νπνίν κέλνπλ 

- Να δξνπλ απνηειεζκαηηθά ζε απηόλ ηνλ θόζκν 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κέιινλ ην νπνίν: 

- Δίλαη βηώζηκν: θαηαλνώληαο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

αιιειεπηδξνύλ ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ζπζηήκαηα θαη πώο κπνξνύλ λα ηα δηαρεηξίδνληαη 

- Δίλαη θαηλνηόκν: αλαπηύζζνληαο ηηο δεμηόηεηεο λα ιύλνπλ λέα 

πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ελόο εύξνπο δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα 

ηε δεκηνπξγία κνλαδηθώλ ιύζεσλ 

- Χηίδεη γεξέο θνηλσλίεο: ρηίδνληαο θνηλνύο ζθνπνύο θαη αμίεο θαη 

πξνσζώληαο ηελ ακνηβαία επζύλε θαη εκπηζηνζύλε ζε κηα 

πνηθηιόκνξθε  θνηλσληθνπνιηηηζκηθά θνηλσλία
44

.»  

                                                      
44

 To succeed in that world, all students need to develop the capacities to: 

•   manage themselves as individuals and in relation to others 

•   understand the world in which they live; and 

•   act effectively in that world. 

Students will need to create a future which: 

Is sustainable – developing an understanding of the interaction between social, economic and 

environmental systems and how to manage them. 

Is innovative – developing the skills to solve new problems using a range of different approaches to 

create unique solutions. 
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Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ην curriculum ηεο Βηθηψξηαο έρεη ζαθείο ζηφρνπο γηα ηνλ 

θφζκν πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Οη κειινληηθνί πνιίηεο, φπσο ζα δηακνξθσζνχλ κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχλ λα δξνπλ απνηειεζκαηηθά ζε απηφλ ηνλ θφζκν, είηε ζε 

αηνκηθφ είηε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

«βηψζηκεο, θαηλνηφκνπ θαη γεξήο» θνηλσλίαο.  

Δηδηθφηεξα κε ην δήηεκα ηνπ πνιίηε ηνπ κέιινληνο θαη γεληθφηεξα κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε αζρνιείηαη ην πεδίν ηεο «αγσγήο ηνπ πνιίηε θαη ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ πνιίηε» ην νπνίν βξίζθεηαη ζην λήκα ηεο «θπζηθήο, πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο 

κάζεζεο». Καζψο ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε αλαπηχζζεηαη κέζα ζε φια ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα, θαίλεηαη πσο δίλεηαη έκθαζε ζε απηήλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο δξάζεηο πνπ ζα 

κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ νη πνιίηεο. ηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζα κειεηεζεί 

πεξαηηέξσ ε ηθαλφηεηα ηνπ πνιίηε, θαζψο δελ εληάζζεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο.  

                                                                                                                                                        
Builds strong communities – by building common purposes and values and by promoting mutual 

responsibility and trust in a diverse socio-cultural community 
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4.Σν δηαζεκαηηθό πεδίν ησλ ΣΠΔ  

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλνιηθά ζηα 

ζρνιεία ηεο Βηθηψξηαο, φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ην πεδίν ησλ ΣΠΔ. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ curriculum (θεθ. 2), νη λέεο ηερλνινγίεο 

εκθαλίδνληαη σο έλα δηαζεκαηηθφ πεδίν ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξαγκαηψλεηαη κέζα 

ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΣΠΔ θαζψο θαη ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ 

αλαπηχζζεηαη.  

ην πεδίν ησλ ΣΠΔ, νη λέεο ηερλνινγίεο νξίδνληαη σο «ην πιηθό (hardware) θαη 

ην ινγηζκηθό (software) πνπ επηηξέπεη ζηα δεδνκέλα λα επεμεξγάδνληαη ςεθηαθά, λα 

απνζεθεύνληαη θαη λα κεηαδίδνληαη. Οη ΤΠΔ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ 

πξόζβαζε, επεμεξγαζία, δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ, γηα ηε 

κνληεινπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν γεγνλόησλ, γηα ηελ θαηαζθεπή λέαο θαηαλόεζεο, θαη γηα 

ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο
45

». Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πιηθφ ζπκπεξηιακβάλεη 

αληηθείκελα φπσο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, ςεθηαθέο θάκεξεο, δηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο, θηλεηά ηειέθσλα, ξνκπφη. Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο φπσο: 

επεμεξγαζηέο θεηκέλσλ, ινγηζηηθά θχιια, ζπγγξαθή ηζηνζειίδσλ (web authoring), 

δεκηνπξγία πνιπκέζσλ (multimedia authoring), δεκηνπξγφο ηαηληψλ/θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ (movie maker/animations), βάζεηο δεδνκέλσλ, πεξηεγεηέο δηαδηθηχνπ 

(internet browsers), επεμεξγαζηήο εηθφλσλ (image editor) θαη νξγαλσηή κε 

δηαγξάκκαηα (graphic organizer).  

Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζε δηαζεκαηηθφ πιαίζην, ζχκθσλα 

πάληα κε ην Π.., είλαη «ε αιιαγή ηεο κάζεζεο θαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ καζεζηαθνύ 
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 Information and communications technology (ICT) is the hardware and software that enables data to 

be digitally processed, stored and communicated. ICT can be used to access, process, manage and 

present information; model and control events; construct new understanding; and communicate with 

others. 
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πεξηβάιινληνο
46

». Δπνκέλσο, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπζρεηίδεηαη κε καζεζηαθνχο θαη 

γλσζηαθνχο ζηφρνπο, θαη φρη κε ηερληθέο δεμηφηεηεο. Μάιηζηα, ε «αιιαγή ηεο 

κάζεζεο» απνηειεί θαηλνηφκν ζηνηρείν ηνπ βηθησξηαλνχ Π.. θαη επέξρεηαη κέζα απφ 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη κεηάιιαμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζθέςεο, φπσο ζα θαλεί ζην 

επφκελν ππνθεθάιαην (4.1).  

ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηεί ην πεξηερφκελν θάζε δηάζηαζεο (dimension) 

ηνπ πεδίνπ ησλ ΣΠΔ, μεθηλψληαο κε ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο ζθέςεο, ζηε ζπλέρεηα κε 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα δεκηνπξγία θαη, ηέινο, κε ηηο ΣΠΔ γηα επηθνηλσλία. 

εκεηψλεηαη πσο δελ ζα παξνπζηαζηνχλ νη πην ηερληθέο πιεπξέο ηνπ καζήκαηνο πνπ 

αθνξνχλ ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ, φπσο ηα ινγηζκηθά εμνκνίσζεο 

κνληέισλ θαη ξνκπνηηθήο. Σέινο, ζην θεθάιαην 4.4. ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα 

πεξηβάιινληα πνπ παξέρνληαη ζηα ζρνιεία ηεο Βηθηψξηαο απφ ην ππνπξγείν 

εθπαίδεπζεο. 

 

4.1. Οη ΣΠΔ γηα νπηηθνπνίεζε ηεο ζθέςεο 

Οη καζεηέο, ζηα πιαίζηα φισλ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα εξγαιεία ππνινγηζηή, ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν λα 

απεηθνλίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ζθέςεο. Σέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθά είλαη νη 

ελλνηνινγηθνί ράξηεο (concept maps) θαη νη νξγαλσηέο κε δηαγξάκκαηα (graphic 

organizers). Σα ινγηζκηθά απηά βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπλδένπλ ζχκβνια (ιέμεηο, 

ζρήκαηα, εηθφλεο) κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ ζθέςεψλ ηνπο, ησλ ηδεψλ ηνπο, ησλ κνηίβσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ 

ζρεκαηίζεη κέζα ζην κπαιφ ηνπο. Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα ινγηζκηθά, νη 

καζεηέο κπνξνχλ «λα δηαζαθελίζνπλ ηηο ζθέςεηο, λα εληνπίζνπλ κνηίβα θαη λα 
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 to transform their learning and to enrich their learning environment. 
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δηακνξθώζνπλ ζπζρεηηζκνύο
47

» θαζψο απηά «βνεζνύλ ζηελ αιιεινπρία θαη ζηνλ 

εληνπηζκό ζρέζεσλ κεηαμύ ηδεώλ, γεγνλόησλ θαη ελλνηώλ
48

» (επίπεδν 3). 

Παξφηη κέζα ζην Π.. ησλ ΣΠΔ δελ γίλεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηε 

ρξήζε απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα, κπνξεί λα ελλνεζεί πσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα κέζν δεκηνπξγίαο ζρεδηαγξακκάησλ γηα ηα θείκελα πνπ 

πξφθεηηαη λα παξαρζνχλ. Οη καζεηέο νξγαλψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ηηο ζπλδένπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ. ινγηθή αιιεινπρία, ζρέζε 

αηηίνπ-απνηειέζκαηνο) θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ θεηκέλσλ 

ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δηπιφ ξφιν. Απφ ηε κηα 

απνηεινχλ έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν θαηά ην πξννξγαλσηηθφ ζηάδην ζπγγξαθήο. Απφ 

ηελ άιιε, απνηεινχλ έλα εξγαιείν κάζεζεο θαζψο βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

νξγαλσηηθήο ζθέςεο θαη ζηελ εηο βάζνο ζχλδεζε ησλ ηδεψλ, ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

ελλνηψλ. ηφρνο είλαη ε κεηαιιαγή ηεο ίδηαο ηεο κάζεζεο, θαζψο νη καζεηέο ζα 

κπνξνχλ λα κεηαιιάμνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ ηδεψλ ηνπο θαη, ηειηθψο, ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπο.  

 

4.2. ΣΠΔ γηα δεκηνπξγία 

Όπσο δηαθάλεθε θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, νη λέεο ηερλνινγίεο, 

θαη ηδηαίηεξα ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε ζπλερή αλαδηακφξθσζε ησλ θεηκέλσλ. 

ην πεδίν ησλ ΣΠΔ, θαίλεηαη πσο δίλεηαη έκθαζε ζε απηήλ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Αλαθέξεηαη ζπλερψο πσο ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα νη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα εχξνο ινγηζκηθψλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ πνηθίια 

πιεξνθνξηαθά πξντόληα. Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά: 
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 to clarify thoughts, and to identify patterns and form relationships 
48

 They also use simple graphic organisers such as concept maps and sequence charts to provide a 

framework for visualising thinking. In particular they use tools that assist in sequencing, and in 

identifying relationships between, ideas, facts and concepts. 
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«Αηνκηθά, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα ζηε κνξθή 

θεηκέλνπ, εηθόλσλ θαη ήρνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζρεδηαζκέλα 

πιεξνθνξηαθά πξντόληα, όπσο πξνζθιήζεηο, κηθξέο ηζηνξίεο, αξρεία 

παξνπζηάζεσλ (γηα παξάδεηγκα, έλα αξρείν Microsoft PowerPoint), θηλνύκελα 

ζρέδηα (animations) θαη ζειίδα ηίηινπ γηα βηβιία
49

» (επίπεδν 3)  

«Χξεζηκνπνηνύλ έλα εύξνο δεμηνηήησλ, δηαδηθαζηώλ, εμνπιηζκνύ θαη 

ιεηηνπξγηώλ γηα λα επεμεξγαζηνύλ ηύπνπο δεδνκέλσλ θαη λα παξαγάγνπλ 

αθξηβή θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα πξντόληα πνπ ζα ηαηξηάδνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο θαη θνηλά
50

»  (επίπεδν 4)  

ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα είλαη εκθαλέο πσο ρξεζηκνπνηείηαη ε θνηλσληθή 

γιψζζα ηεο πιεξνθνξηθήο. Οη ιέμεηο «δεδνκέλα» θαη «ηχπνπο δεδνκέλσλ» 

νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ζεκείσζεο, φπσο είλαη ε γιψζζα 

(θείκελν), ε κνπζηθή θαη ε εηθφλα. Αληίζηνηρα, ην νλνκαηηθφ ζχλνιν «πιεξνθνξηαθά 

πξντφληα» αλαθέξεηαη ζηα δηάθνξα θείκελα πνπ παξάγνληαη κέζσ ησλ  ππνινγηζηψλ. 

Ζ ρξήζε ηεο θνηλσληθήο γιψζζαο ηεο πιεξνθνξηθήο εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ (δεδνκέλα) θαζψο θαη ζην ζθνπφ ησλ 

θεηκέλσλ (πιεξνθνξία). Δπηπιένλ, ε ρξήζε απηήο ηεο γιψζζαο ζηνρεχεη θαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ πεδίνπ ησλ ΣΠΔ θαη ησλ άιισλ πεδίσλ ψζηε λα κε 

ζπγρένληαη. 

Σα δηάθνξα «πιεξνθνξηαθά πξντφληα» πνπ παξάγνληαη εληάζζνληαη πάληα ζηα 

πιαίζηα ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ ζθνπνχ πνπ ζηνρεχνπλ, φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ 

απφζπαζκα. Ζ ζχλδεζε απηή καο παξαπέκπεη ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ζηελ 

παξαγσγή θεηκέλσλ πάληα ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο.   

Δπηπιένλ, θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεηαη θαη ε ηδηαίηεξε θεηκεληθή ζχζηαζε απηψλ 

ησλ πξντφλησλ. Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα: 
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 Individually, students learn to process data in the form of text, images and sound to create planned 

information products, such as invitations, short stories, presentation files (for example, a Microsoft 

PowerPoint file), animations and title pages for books 
50

 use a range of skills, procedures, equipment and functions to process different data types and produce 

accurate and suitably formatted products to suit different purposes and audiences. 
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«Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο δνκέο ηεο πιεξνθνξίαο όπσο 

παξνπζηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέζα, όπσο ζην έληππν, ζηελ νζόλε ή σο κηα 

ελέξγεηα
51

»  (επίπεδν 3)  

Ωο δνκέο ηεο πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε ην γισζζάξη πνπ ζπλνδεχεη ην Π.. 

ησλ ΣΠΔ λνείηαη ην «πώο ηνπνζεηνύληαη ηα κέξε ηεο πιεξνθνξίαο (γηα παξάδεηγκα, κε 

ιεπηνκέξεηεο ή πεξηιεπηηθά, ή παξνπζηάδνληαη ζε κπινθ θεηκέλνπ κε ππεξζπλδέζκνπο 

ζε εμσηεξηθά αξρεία)
52

» Οπζηαζηηθά, ηα «κέξε ηεο πιεξνθνξίαο» κπνξνχλ λα 

κεηαθξαζηνχλ ζε κέξε ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ παξάγεηαη. Παξφηη γίλεηαη 

αλαθνξά ζε γισζζηθά ζηνηρεία (π.ρ. θείκελν), ζην Π.. εμαθνινπζεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε θνηλσληθή γιψζζα ηεο πιεξνθνξηθήο.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα πεξηβάιινλ 

επεμεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ δεδνκέλσλ. Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θείκελα, ηα 

βειηηζηνπνηνχλ θαη ηα δεκνζηεχνπλ, κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ. Αλαθέξεηαη, γηα 

παξάδεηγκα: 

«Οη καζεηέο δηεξεπλνύλ λέεο ιεηηνπξγίεο ησλ ινγηζκηθώλ νη νπνίεο πξνσζνύλ 

ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιεηηνπξγία «βξεο θαη αληηθαηέζηεζε» γηα λα εληνπίζνπλ θαη 

λα αιιάμνπλ επαλαιακβαλόκελεο ιέμεηο ή δηακνξθώζεηο (απνδνηηθόηεηα) θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ όξηα γηα λα δηαρσξίζνπλ δηαθνξεηηθά ζύλνια πιεξνθνξηώλ 

(απνηειεζκαηηθόηεηα)
53

» (επίπεδν 4)  

«Οη καζεηέο αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κε απηόκαηεο (γηα παξάδεηγκα, 

δηόξζσζε) θαη ειεθηξνληθέο (γηα παξάδεηγκα, νξζνγξάθνο) ηερληθέο γηα λα 

                                                      
51

 Students compare the purposes and structures of information presented in different media, such as 

print, on-screen, or as an action;  
52

 How parts of information are arranged (for example, detailed or summarised, or presented in blocks 

of text with hyperlinks to external files). 
53

 Students explore new software functions that promote efficiency and effectiveness. For example, 

students use the ‘find and replace’ function to locate and change repeated words or formats (efficiency) 

and they use borders to separate different sets of information (effectiveness). 
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εληνπίδνπλ ηππνγξαθηθά ιάζε θαη λα θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο δηνξζώζεηο
54

» 

(επίπεδν 3)  

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ επλνεί ηελ επεμεξγαζία 

ησλ θεηκέλσλ εκθαλίζηεθε θαη ζην γισζζηθφ Π.. ζηα πιαίζηα ηνπ ιόγνπ ηεο γξαθήο 

σο δηαδηθαζίαο. Με ηελ αλαθνξά ζε απηή ηε δεμηφηεηα θαη ζην πεδίν ησλ ΣΠΔ 

δίλεηαη έκθαζε ζηε ρξήζε απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ έηζη ψζηε ε παξαγσγή θεηκέλσλ λα 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα.  

Μηα άιιε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε δηάζηαζε ηεο 

δεκηνπξγίαο είλαη ε ρξήζε ηνπο σο έλα κέζν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θξαηνχλ πνιιαπιά αξρεία απφ ηηο δνπιεηέο ηνπο, 

έηζη ψζηε λα θαίλεηαη ε πξφνδνο πνπ έρνπλ θάλεη. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηδεηθλχνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπο φπνηε ηνπο δεηεζεί. Αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά: 

«Αλαπηύζζνπλ θαη δηαηεξνύλ κηα ςεθηαθή ηξάπεδα απνδείμεσλ (γηα 

παξάδεηγκα, έλαλ ειεθηξνληθό θάθειν) ε νπνία αλαδεηθλύεη ηε κάζεζή ηνπο. 

Απηό απαηηεί από ηνπο καζεηέο ηελ αμηνιόγεζε, επηινγή θαη νξγάλσζε αξρείσλ 

πνπ επηδεηθλύνπλ ηε κάζεζή ηνπο θαζώο θαη όηη ηα αξρεία είλαη ελεκεξσκέλα 

θαη δνκεκέλα κε κεζνδεπκέλν ηξόπν
55

» (επίπεδν 4)  

Μηα ηέηνηα ρξήζε ησλ ΣΠΔ απνδίδεη έλαλ ηδηαίηεξα ελεξγφ ξφιν ζηνπο καζεηέο 

θαζψο ζα πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ηεο κάζεζήο ηνπο θαη λα ηελ επηδεηθλχνπλ κε 

ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη θεληξηθφ ζην curriculum ηεο Βηθηψξηαο 

θαη ζα αλαδεηρζεί πεξαηηέξσ ζηελ ελδεηθηηθή δηδαζθαιία (βι. θεθάιαην 5. 1). 

 

4.3. ΣΠΔ γηα επηθνηλσλία 

                                                      
54

 Students begin to use manual (for example, proofreading) and electronic (for example, spellchecker) 

techniques to identify typographical errors and make appropriate corrections. 
55

 They develop and maintain a digital bank of evidence (for example, an electronic portfolio), that 

demonstrates their learning. This requires students evaluating, selecting and organising files that 

showcase their learning and that are up-to-date and structured in an orderly way. 
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Απηή ε δηάζηαζε εζηηάδεη ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ γηα ην δηακνηξαζκφ ηδεψλ, 

απφςεσλ θαη γλψζεσλ. Σα ζεκεξηλά εξγαιεία επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνπλ: 

κελχκαηα θεηκέλνπ, ηζηνιφγηα, θφξνπκ, ηζηνζειίδεο ζπδήηεζεο (chat sites), wikis θ. 

ά. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ρξήζεο απηψλ 

ησλ εξγαιείσλ έηζη ψζηε λα επηθνηλσλνχλ ςεθηαθά. Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα:  

«Οη καζεηέο (…) ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΤΠΔ γηα λα κεηαδώζνπλ ηε γλώζε κέζα 

από ηελ αληαιιαγή email κε άιινπο
56

» (επίπεδν 3)  

«νη καζεηέο αξρίδνπλ λα δνπιεύνπλ ζε έλα παγθόζκην ζπλεξγαηηθό 

πεξηβάιινλ
57

» (επίπεδν 4)   

«αλεβάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζε έλα πξνζηαηεπκέλν δεκόζην δηαδηθηπαθό 

ρώξν
58

» (επίπεδν 4)  

Οπζηαζηηθά, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ επηθνηλσλίαο κέζα ζην ζρνιείν 

ζπλεηζθέξεη ζηελ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ. Ο ςεθηαθφο ρψξνο απνηειεί 

έλα παξάιιειν πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλνχληαη νη καζεηέο έηζη ψζηε λα 

επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν. Δπηπιένλ, ν ρψξνο 

απηφο απνηειεί κέξνο δεκνζίεπζεο ηεο δνπιεηάο πνπ έρνπλ θάλεη ζην ζρνιείν, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη ζχλδεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ εμσζρνιηθφ θφζκν. Μάιηζηα, ε 

αλαθνξά ζε «παγθφζκην πιαίζην» ζε έλα απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, 

αλαδεηθλχεη ην δηαδίθηπν σο ην κέζν πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο φρη απιά λα βγνπλ 

έμσ απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη λα θηλεζνχλ ζε έλα επξχηεξν παγθφζκην 

πιαίζην.  

ηελ ίδηα δηάζηαζε ησλ ΣΠΔ, γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο 

πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζην 

δηαδίθηπν. Αλαθέξεηαη: 

«όηαλ αλαδεηνύλ λέεο πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα ζεκαζίαο ή ελδηαθέξνληνο ζε 

όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ curriculum, νη καζεηέο εθαξκόδνπλ έλα ζύλνιν 

                                                      
56

 Students continue to develop their skills in using ICT to communicate knowledge by exchanging 

email messages with others 
57

 Students begin to work in a collaborative global environment 
58

 They successfully upload their work to a protected public online space 
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δηαδηθαζηώλ (όπσο απιέο ιέμεηο θιεηδηά) γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο πιεξνθνξίαο 

ζην Intranet θαη ζην δηαδίθηπν, θαη θαζνξίδνπλ ηελ αμία απηώλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απιώλ θξηηεξίσλ (γηα παξάδεηγκα, 

ιακβάλνπλ ππόςε ηελ ειηθία ηνπ αθξναηεξίνπ-ζηόρνπ)
59

» (επίπεδν 3)  

«Δθαξκνγή θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αθεξαηηόηεηαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, όπσο ε αμηνπηζηία ηνπ web host θαη ε αθξίβεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο
60

» (επίπεδν 4)  

Ζ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζην δηαδίθηπν, απνηειεί κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα 

λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηελ 

αμηφπηζηε αιιά θαη ρξήζηκε πιεξνθνξία κέζα ζην πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Ζ δεμηφηεηα απηή απνηειεί κέξνο ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζζνπλ ζην γισζζηθφ κάζεκα, θαζψο καζαίλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ψζηε λα ρεηξηζηνχλ κηα ηζηνζειίδα. Παξφηη ε 

θξηηηθή αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ απνηειεί ζηνηρείν γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ, 

πεξηγξάθεηαη ζην πεδίν ησλ ΣΠΔ ψζηε λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία πνπ έρεη απηή ε 

δεμηφηεηα ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη φρη κφλν ζην γισζζηθφ.  

 

 

4.4. Ηδηαίηεξα εξγαιεία ΣΠΔ πνπ παξέρνληαη ζηα ζρνιεία ηεο Βηθηψξηαο 

χκθσλα κε ην «Literacy and Numeracy Statement» ππάξρνπλ πνηθίιεο ηερλνινγηθέο 

πεγέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο απφ απηέο.  

                                                      
59

 When seeking new information on topics of importance or interest in all areas of the curriculum, 

students apply a set of procedures (such as simple key words) for locating information on the intranet 

and the Internet, and they determine the value of these resources by developing and applying simple 

criteria (for example, considering the age of the intended audience). 
60

 This involves applying criteria for assessing the integrity of information, such as the reliability of the 

web host and the accuracy of the information 
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Σν Ultranet
61

: Πξφθεηηαη γηα έλα λέν εξγαιείν θαζψο δηαηίζεηαη ζηα ζρνιεία απφ 

ηα ηέιε ηνπ 2010. Δίλαη έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα πνπ, φπσο ιέγεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ πεξηβάιινληνο, «ζα πάεη ηα δεκόζηα ζρνιεία ηεο Βηθηώξηα ζην καζεζηαθό 

πεξηβάιινλ ηνπ κέιινληνο». Πξφθεηηαη γηα έλα πιήξεο πεξηβάιινλ ην νπνίν 

πξνζθέξεη έλαλ αζθαιή ρψξν ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη είλαη ηα εμήο: 

- Αξρηθή ζειίδα: κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαζελφο (π.ρ. RSS feeds, εκεξνιφγην, ζεκεηψζεηο, ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο) 

-eXpress Space: έλαο πξνζσπηθφο ρψξνο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη ε κάζεζε θαη γίλεηαη ν 

αλαζηνραζκφο απέλαληη ζε απηή. Γίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο Φαθέινπ Μάζεζεο (learning portfolio) θαη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ζηφρσλ κάζεζεο (learning goals).  

- Design: εδψ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνζρεδηάδνπλ ηα καζήκαηά ηνπο, 

λα δεκηνπξγνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ηάμεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην ζρνιηθφ curriculum.  

- Community: εδψ νη καζεηέο, νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

βξνπλ ηα λέα θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο επίζεο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ.  

-Collaborative Learning: νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ έρνπλ θηηαρηεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ έλα εχξνο εξγαιείσλ Web 2.0 

φπσο ηζηνιφγηα, wikis, message boards θαη δεκνζθνπήζεηο 

- Learner Profile: εθεί νη καζεηέο, νη γνλείο ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ 

λα δνπλ έλα ιεπηνκεξέο πξνθίι ηεο πξνφδνπ ηνπ παηδηνχ 

-Learning Tasks: Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνζρεδηάζνπλ, λα 

θαηαζέζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο θαη νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα ηηο δνπλ θαη λα ηηο πξαγκαηψζνπλ.  

                                                      
61

 http://www.education.vic.gov.au/about/directions/ultranet/default.htm 

http://www.education.vic.gov.au/about/directions/ultranet/default.htm
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- My content: Δδψ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ 

θαη λα αλαδεηήζνπλ ςεθηαθέο πεγέο κάζεζεο 

- Connect: εδψ νη καζεηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ηζηνζειίδεο κε επηζθφπεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπο θαη δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα έλα αλνηρηφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ην νπνίν κεηαθέξεη ηε 

κάζεζε ζηα ςεθηαθά πιαίζηα θαη ζηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ απηά πξνζθέξνπλ. 

Οπζηαζηηθά, δηεπξχλεη ηα φξηα ηνπ ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ θαζψο δεκηνπξγεί έλαλ 

παξάιιειν ςεθηαθφ ρψξν ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα 

εξγάδνληαη νπνηεδήπνηε θαη απφ νπνπδήπνηε. Δλδηαθέξνλ έρεη ε αλαθνξά ζηα 

εξγαιεία Web 2.0 πνπ παξέρνληαη, θαζψο αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ γχξσ απφ απηά ηα λέα εξγαιεία πνπ θαηαθιχδνπλ ην ζεκεξηλφ δηαδίθηπν.  

 Σν FUSE
62

: Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν παξέρεη πξφζβαζε ζε 

έλαλ αξηζκφ ςεθηαθψλ πεγψλ νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο. Υσξίδεηαη ζε ηνκείο αλάινγα κε ην ρξήζηε (πξψηκε παηδηθή ειηθία, 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθνί). Οη πεγέο πνπ 

πεξηέρεη έρνπλ κεγάιν εχξνο, απφ δηαδξαζηηθέο ηζηνζειίδεο κέρξη θαη εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα, εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία ηαηληψλ θαη κνπζηθήο, εξγαιεία δεκνζίεπζεο 

θαη πνιιά άιια.  

 eLearning
63

: ηζηνζειίδα ε νπνία παξέρεη πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο, πεγέο θαη 

επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο κάζεζεο γχξσ απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ eLearning, 

δειαδή ηεο ςεθηαθήο κάζεζεο, ζε φιν ην ζρνιείν 

 Σν πεδίν ησλ ΣΠΔ
64

: ζηε ζειίδα πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζην πεδίν ησλ ΣΠΔ 

παξέρνληαη πάξα πνιινί ζχλδεζκνη, εξγαιεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηε ρξήζε ηνπο 
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 https://fuse.education.vic.gov.au/  

63
 www.education.vic.gov.au/studentlearning/elearning/ 

64
 www.education.vic.gov.au/studentlearning/teachingresources/ict/ 

https://fuse.education.vic.gov.au/
http://www.education.vic.gov.au/studentlearning/elearning/
http://www.education.vic.gov.au/studentlearning/teachingresources/ict/
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5. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη λα 

πξαγκαηψλνληαη ηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

γεληθφηεξεο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δηάθνξεο πεγέο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα παξαηεζεί θαη ζα αλαιπζεί κηα νιφθιεξε ελδεηθηηθή δηδαζθαιία 

(sample unit) φπσο δίλεηαη ζηηο πεγέο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην VELS. θνπφο 

απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαπιέθνληαη ζηελ 

πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο νη πνηθίινη γξακκαηηζκνί θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ψζηε λα δηακνξθψλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα ζηνπο καζεηέο.  

 

5.1. Γεληθέο παηδαγσγηθέο αξρέο 

ηελ επηζθφπεζε (overview) ηνπ curriculum, δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο ηηο 

νπνίεο ζα πξέπεη λα ζέβνληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Γίλνληαη ζηε ζπλέρεηα φιεο απηέο νη αξρέο: 

«- Μάζεζε γηα όινπο: ζηε βάζε όηη όινη νη καζεηέο κπνξνύλ λα κάζνπλ αλ 

ηνπο δνζεί αξθεηόο ρξόλνο θαη ππνζηήξημε, θαη πσο ηα θαιά ζρνιεία θαη ε θαιή 

δηδαζθαιία θάλεη ζεηηθή δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ  

- Δπηδίσμε ηεο ηειεηόηεηαο: αλαδεηώληαο ηελ εθπιήξσζε θάηη αμηνζεκείσηνπ 

θαη ζαπκαζηνύ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, θαη ζπκκεηέρνληαο κε ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή απόδνζε 

- Δκπινθή θαη πξνζπάζεηα: αλαγλσξίδνληαο όηη ε ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή είλαη ν 

κόλνο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία θαη πσο αλ νη καζεηέο δνπιέςνπλ ζθιεξά θαη 

θάλνπλ πξνζπάζεηα, ζα βειηησζνύλ 
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- Σεβαζκόο ζηηο απνδείμεηο: αλαδεηώληαο ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ αιήζεηα κέζα 

από δνκεκέλε έξεπλα θαη από εθαξκνγή ησλ απνδείμεσλ γηα ηελ επεξώηεζε 

ησλ πεπνηζήζεσλ 

- Αλνηρηόηεηα ηνπ κπαινύ: ην λα είζαη πξόζπκνο λα ιάβεηο ππόςε έλα εύξνο 

δηαθνξεηηθώλ νπηηθώλ θαη λα ιάβεηο ππόςε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο εθιακβάλεηαη ε απόδεημε θαη  εθπιεξώλνληαη νη ιύζεηο
65

» 

Απηέο νη παηδαγσγηθέο αξρέο εκπεξηέρνπλ φιεο ηηο πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο γηα 

ηε δηδαζθαιία. Ο καζεηήο βξίζθεηαη πάληα ζην επίθεληξν ψζηε ε δηδαζθαιία λα 

θηλείηαη γχξσ απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία είλαη βαζηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο, κε ηνπο καζεηέο λα αλαιακβάλνπλ πάληα έλαλ ηδηαίηεξα ελεξγεηηθφ 

ξφιν.  

Μηα αθφκε θνηλή παηδαγσγηθή κέζνδνο είλαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή. Όπσο 

άιισζηε αλαδείρζεθε θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο, ε ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα ζηα πιαίζηα απηήο είλαη ηθαλφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην VELS. ε 

άιιν ζεκείν, αλαθέξεηαη: 

«Τν πξόγξακκα ησλ Αγγιηθώλ ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν έηζη ώζηε λα 

παξέρεη πνιιέο επθαηξίεο γηα ζπδεηήζεηο ζε δεπγάξηα, κηθξέο νκάδεο θαη 

νιόθιεξε ηελ ηάμε· γηα ηελ αθξόαζε ησλ άιισλ, ζπκκαζεηώλ, εθπαηδεπηηθνύ 

θαη άιισλ ελειίθσλ· γηα λα γίλνληαη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο παξνπζηάζεηο ζε 

δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα· θαη γηα λα ππάξρεη αλαηξνθνδόηεζε ζηε δνπιεηά ηνπο. 

Οη επθαηξίεο δηακνηξαζκνύ ησλ δηθώλ ηνπο γξαπηώλ θαη νπηηθώλ θεηκέλσλ, είηε 

εληύπσλ είηε ειεθηξνληθώλ, κέζα ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ 
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 Learning for all – proceeding on the basis that all students can learn given sufficient time and 

support, and that good schools and good teaching make a positive difference to student outcomes 

Pursuit of excellence – seeking to accomplish something noteworthy and admirable individually and 

collectively, and performing at one’s best  

Engagement and effort – acknowledging that student ability is only one factor in achievement and that 

if students work hard and make an effort, they improve  

Respect for evidence – seeking understanding and truth through structured inquiry and the application 

of evidence to test and question beliefs  

Openness of mind – being willing to consider a range of different views and consider different ways in 

which evidence is perceived and solutions can be reached. 
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ηηο δεμηόηεηεο ηνπο ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο δηαθνξεηηθώλ 

ζθνπώλ θαη θνηλώλ
66

.» 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, κέζα ζηελ ηάμε ζα πξέπεη λα 

δίλνληαη επθαηξίεο γηα δηακνηξαζκφ ηεο δνπιεηάο ησλ καζεηψλ έηζη ψζηε λα είλαη 

ζπλεζηζκέλνη ζηελ «έθζεζε» απέλαληη ζε θάπνην θνηλφ αιιά θαη γηα λα ιακβάλνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε. Δπηπιένλ, ε ζπδήηεζε είλαη κηα θεληξηθή πξαθηηθή ζην κάζεκα θαη 

δελ αθνξά απιψο ηε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη φισλ ησλ καζεηψλ –

πξαθηηθή πνπ είλαη ζπλεζηζκέλε ζηηο θηιειεχζεξεο δηδαζθαιίεο- αιιά θαη ζπδήηεζε 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο δίλεηαη ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηνπο 

καζεηέο θαζψο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα. Ζ δηδαζθαιία ζα 

πξέπεη λα έρεη έλαλ πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα κε ηνλ καζεηή λα βξίζθεηαη πάληα ζην 

πξνζθήλην.  

Σέινο, γίλεηαη θαη κηα απνζπαζκαηηθή αλαθνξά ζην ζεζκφ ηεο ζρνιηθήο 

βηβιηνζήθεο. πγθεθξηκέλα, ιέγεηαη: 

«νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπρλή πξόζβαζε ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε 

θαζώο θαη ζηελ εκπεηξία ησλ δαζθάισλ-βηβιηνζεθάξησλ
67

».  

Φαίλεηαη πσο ε χπαξμε νξγαλσκέλεο βηβιηνζήθεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

θαζηεξσκέλε. Γελ ιέγνληαη φκσο πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ.  

 

5.2.Δλδεηθηηθή Γηδαζθαιία «ηα λέα»  

ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα παξαηεζεί θαη ζα αλαιπζεί κηα νιφθιεξε δηδαζθαιία 

φπσο παξαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ VELS
68

. Πξφθεηηαη γηα κηα δηδαζθαιία ε 
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 Many of the skills that students develop, especially in speaking and listening, involve students in 

interactions with others. The English program should be structured to provide many opportunities for 

pair, small-group and whole-class discussions; for listening to others, including peers, the teacher and 

other adults; for making individual and group presentations to different audiences; and for receiving 

feedback on their work. Opportunities to share their own written and visual texts, both print and 

electronic, within the classroom help students to develop their skills to meet the demands of different 

purposes and audiences.  
67

 Classroom resources should be planned accordingly and students should have regular access to the 

school library, and to the expertise of teacher librarians. 
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νπνία ζπλδπάδεη ην γισζζηθφ κάζεκα κε ηα πεδία ησλ ΣΠΔ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Μάζεζεο (απφ ην δηαζεκαηηθφ λήκα) θαη κε ηα πεδία ηηο Γηαπξνζσπηθήο Αλάπηπμεο, 

Πξνζσπηθήο Μάζεζεο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο θαη Αγσγήο ηνπ Πνιίηε (απφ ην λήκα 

θπζηθή, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή κάζεζε). Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία 

θαζψο νη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, θαη επηπιένλ αλαδεηθλχεηαη κε κεγάιε ζαθήλεηα ν νκαδνζπλεξγαηηθφο 

ηξφπνο εξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε.  

 

«ηα λέα» (επίπεδν 4)  

Γξαζηεξηόηεηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Απηή ε ελφηεηα εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε θαη παξνπζίαζε ελφο δεηήκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Μέζα ζε απηή ηελ ελφηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ αλαπηπζζφκελε κάζεζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ζηε 

ρξήζε ησλ πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

- Γεκηνπξγία δηαθαλεηψλ (slides) 

- Δπηινγή απφ κηα πνηθηιία πξφηππσλ δηαθαλεηψλ (slide templates) θαη/ή ζρεδηαζκφο πξφηππσλ 

δηαθαλεηψλ 

- Αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε κεηαμχ πξνγξακκάησλ 

- Δηζαγσγή θαηάιιεισλ γξαθηθψλ θαη ερεηηθψλ αξρείσλ 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη εθπαηδεπηηθνί πεξηγξάθνπλ ηελ εξγαζία έξεπλαο 

θαη παξνπζίαζεο πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη απφ ηνπο καζεηέο 

 

Δξγαζία έξεπλαο θαη παξνπζίαζεο 

ε νκάδεο θαη κε ηε ρξήζε πνηθίισλ πεγψλ, νη καζεηέο επηιέγνπλ έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηα 

άηνκα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, γηα παξάδεηγκα: 

- Μφιπλζε ή ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζηα πνηάκηα θαη ηα ξπάθηα 

- Γηαζεζηκφηεηα πάξθσλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο 

- παξνρή ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο 

- Τπνζηήξημε αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ κέζα απφ εζεινληηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο νκάδεο 

- Γηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

- Γηθαηψκαηα νκάδσλ θαη αηφκσλ 
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 Ζ απζεληηθή δηδαζθαιία βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

http://vels.vcaa.vic.edu.au/support/units/inthenews/ 

 

http://vels.vcaa.vic.edu.au/support/units/inthenews/
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Κάζε νκάδα αλαπηχζζεη βαζηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην δήηεκα, θαη αλαηίζεηαη ζε θάζε κέινο 

ηεο νκάδαο έλα εξψηεκα γηα λα εξεπλήζεη. Ωο νκάδα, νη καζεηέο πξνεηνηκάδνπλ κηα παξνπζίαζε 

slide-show ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ην δήηεκα. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπκκεηέρεη ζηελ παξνπζίαζε ε 

νπνία ζα πεξηέρεη: 

- Μηα δηαθάλεηα κε θείκελν γηα θάζε εξψηεκα ηεο έξεπλαο 

- εκεηψζεηο ηνπ νκηιεηή γηα θάζε δηαθάλεηα 

- Φσηνγξαθίεο ή εηθφλεο πνπ έρνπλ ζθαλαξηζηεί ή έρνπλ κεηαθνξησζεί απφ κηα ςεθηαθή θάκεξα 

- Καηάιιειν ήρν πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ παξνπζίαζε 

Πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη θαη θαηαγξάθνπλ ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ ελφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε 

αλαηξνθνδφηεζε ζε θάζε καζεηή ζηε δηάξθεηα ηεο ελφηεηαο, φπσο πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ζηφρσλ ηνπο, θαη ηνπο παξνηξχλνπλ λα θαηαγξάθνπλ ζην εκεξνιφγην, ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία, ηελ 

πξφνδφ ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε ηηο ζθέςεηο ησλ 

καζεηψλ φπνηε είλαη θαηάιιειν θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ζθέςεηο γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ κειινληηθψλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ κάζεζεο.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 1: θέςε γηα ηα δεηήκαηα 

Πξόβιεςε από ηνπο θύξηνπο ηίηινπο ηεο εθεκεξίδαο 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο θχξηνπο ηίηινπο εθεκεξίδσλ νη νπνίνη ζπλδένληαη κε 

ηνπηθά δεηήκαηα θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα πξνβιέςνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ.  

Οη καζεηέο πξνβιέπνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θάησ απφ ηνπο ηίηινπο: Ση, πνχ, πφηε, 

πνηνο, γηαηί, πψο; 

Πξόβιεςε από ηηο εηθόλεο 

Οη επφκελεο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απφ θιεξσηίδα γηα λα παξαθηλεζεί ε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηηο εηθφλεο γηα έλα ηνπηθφ δήηεκα: 

- Ση λα έρεη γίλεη πξηλ/κεηά ηε θσηνγξάθεζε; 

- Ση λα βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε θσηνγξαθία πνπ λα είλαη ζρεηηθφ; 

- Ση ζνπ ζπκίδεη; Πψο ζε θάλεη λα ληψζεηο; 

Σνπηθά λέα 

Ζ ηάμε ζπιιέγεη άξζξα απφ ηνπηθέο εθεκεξίδεο γηα ηνπηθά δεηήκαηα. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε 

κηθξέο νκάδεο γηα λα ζπδεηήζνπλ: 

- Ση είδνπο δεηήκαηα ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη ζηηο εθεκεξίδεο; 

- Τπάξρνπλ δεηήκαηα πνπ λα γλσξίδνπλ θαη λα κελ παξνπζηάδνληαη ζηηο εθεκεξίδεο; 

- Ση γισζζηθφ χθνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηά ηα άξζξα; 

- Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη θχξηνη ηίηινη γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνλ αλαγλψζηε; 
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- Πνηα είλαη ε νπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα; 

- Πνηα είλαη ε νπηηθή ησλ αηφκσλ απφ ηα νπνία έρνπλ πάξεη ζπλέληεπμε; 

- Πνηνλ ζα κπνξνχζεο λα ξσηήζεηο αλ ήζειεο άιιεο νπηηθέο; 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ έμη νκάδεο θαη δηαηίζεηαη ζηελ θάζε κηα έλα ρξσκαηηζηφ «θαπέιν 

ζθέςεο
69

». Κάζε νκάδα ζθέθηεηαη ζρεηηθά κε ην δήηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε έλα άξζξν, απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ δηθνχ ηεο «θαπέινπ ζθέςεο». Έπεηηα, θάζε νκάδα επηιέγεη έλαλ αληηπξφζσπν ν νπνίνο ζα 

θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ηνπο θαη ζα ηηο παξνπζηάδεη ζε φιε ηελ ηάμε. Μεηά απφ θάζε παξνπζίαζε, νη 

καζεηέο απφ ηηο άιιεο νκάδεο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο.  

(…) 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Δληνπίδνληαο ην δήηεκα ηεο έξεπλαο 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, δεκηνπξγνχληαη νη νκάδεο έξεπλαο θαη θαζνξίδεηαη ην δήηεκα πνπ ζα 

εξεπλεζεί. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθεθαιαηψλνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο ζηελ 

νκάδα φπσο είλαη ν αληαπνθξηηήο θαη ν ρξνλνκέηξεο θαη εμεγνχλ πσο θάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη θαη έλαλ δηαθνξεηηθφ ξφιν κέζα ζηηο νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελφηεηαο. Οη καζεηέο 

αλαπηχζζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο θαη θαηαγξάθνπλ ζηα εκεξνιφγηά ηνπο πψο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ 

νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελφηεηαο.  

ηηο νκάδεο ηνπο, νη καζεηέο θάλνπλ θαηαιφγνπο κε δεηήκαηα πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα θαη πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε δξαζηεξηφηεηα 1. ηε ζπλέρεηα, θάζε νκάδα επηιέγεη έλα 

δήηεκα γηα λα εξεπλήζεη.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία K-W-L-H
70

, θάζε καζεηήο ζθέθηεηαη αηνκηθά γηα ην δήηεκα, θαη 

ζηε ζπλέρεηα κνηξάδεηαη ηε γλψζε θαη ηηο εξσηήζεηο ηνπ κε ηελ νκάδα. Κάζε νκάδα ζπδεηά ζρεηηθά 

                                                      
69

Ζ ηερληθή ησλ νθηψ θαπέισλ ζθέςεο έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ Edward de Bono. Πξφθεηηαη γηα έλα 

κνληέιν γηα ηελ άκεζε δηδαζθαιία θαη εμάζθεζε ηεο παξάιιειεο ζθέςεο. Κάζε θαπέιν 

αληηπξνζσπεχεη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηχπν ζθέςεο θαη νη καζεηέο αξρηθά δηδάζθνληαη επίζεκα ηε 

ζεκαζία ηνπ θάζε θαπέινπ θαη ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ηνπ. Σα έμη θαπέια είλαη: ιεπθφ θαπέιν 

(=πιεξνθνξίεο), θφθθηλν θαπέιν (=ζπλαηζζήκαηα), καχξν θαπέιν (=πξνζνρή/πξφβιεκα), θίηξηλν 

θαπέιν (= πξνηεξήκαηα/αμία), πξάζηλν θαπέιν (ηδέεο/δεκηνπξγηθφηεηα), κπιε θαπέιν 

(=δηεπθφιπλζε/νξγάλσζε). Σα έμη θαπέια ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ψζηε λα βνεζήζνπλ ηε ζθέςε θαη 

ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, θαη λα ππνζηεξίμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαηηθή θαη 

πξνζσπηθή κάζεζε.  
70

 Ζ δηαδηθαζία K-W-L-H (ζηα Διιεληθά αληηζηνηρεί ζε Γ-Θ-Μ-Π) παξέρεη ζηνπο καζεηέο έλα πιαίζην 

δηεξεχλεζεο ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ζε έλα δήηεκα θαη ηε ζθέςε γηα ην ηη ζα ήζειαλ λα γλσξίζνπλ 

θαη λα κάζνπλ. Απηφο ν νξγαλσηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αηνκηθή ή νκαδηθή ζηξαηεγηθή αιιά 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ αηνκηθά πξηλ ην 

κνηξαζηνχλ κε άιινπο  

Γ- Να αλαζηνραζηνχλ ζρεηηθά κε απηά πνπ ΓΝΩΡΗΕΟΤΝ γηα ην δήηεκα 

Θ- Να θαζνξίζνπλ ηη ΘΔΛΟΤΝ λα κάζνπλ 

Μ- Να εληνπίζνπλ θαη λα ζθεθηνχλ ζρεηηθά κε φζα έρνπλ ΜΑΘΔΗ ζην ηέινο ελφο ζέκαηνο ή 

δξαζηεξηφηεηαο 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Βηθηψξηα Απζηξαιίαο  Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 54 απφ 78 
 

 

κε ηελ έξεπλα ηεο θαη πξνεηνηκάδεη κηα ζχληνκε πξνθνξηθή έθζεζε γηα ηελ ηάμε. ε απηή ηελ έθζεζε, 

νη καζεηέο εληνπίδνπλ: 

- Πιεξνθνξίεο πνπ γλσξίδνπλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα 

- Πψο απηφ ην δήηεκα κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ ηνπηθή πεξηνρή (έλα graphic organizer είλαη 

ρξήζηκν εδψ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηξνρφο αηηίνπ –απνηειέζκαηνο, δηάγξακκα ξνήο, 

ςαξνθφθαιν, λνεηηθφο ή ελλνηνινγηθφο ράξηεο).  

- Ση άιιν ρξεηάδνληαη λα βξνπλ  

- Πψο ζα εξεπλήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο 

Σα κέιε ηεο ηάμεο θάλνπλ εξσηήζεηο θαη παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηα δεηήκαηα ηεο θάζε 

νκάδαο.  

Κάζε νκάδα θαηαγξάθεη πέληε εξσηήκαηα ηα νπνία ζα είλαη ε βάζε γηα ηελ έξεπλα ηνπο. ε θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο αλαηίζεηαη έλα εξψηεκα γηα λα ην δηεξεπλήζεη. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα 

ηνπ θάζε καζεηή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα παξνπζίαζε slide-show, ζηελ νπνία θάζε καζεηήο ζα 

ζπκβάιεη κε κηα δηαθάλεηα.  

ρεηηθά κε ηε ζειίδα «Κξηηήξηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
71

», νη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχλ κε ηνπο 

καζεηέο γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο θαη ηεο παξνπζίαζεο. Σα θξηηήξηα ηξνπνπνηνχληαη ή 

αλαπηχζζνληαη πεξαηηέξσ θαζψο ηα ζπδεηνχλ. 

Κάζε νκάδα ζπκπιεξψλεη κηα πξφηαζε έξεπλαο. Ζ πξφηαζε κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ. ηελ πξφηαζε, νη καζεηέο πεξηγξάθνπλ: 

- Γηαηί ην δήηεκα είλαη ζεκαληηθφ γηα απηνχο θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα 

- Πψο ζα αλαπηχμνπλ ηελ έξεπλά ηνπο 

- Έλα ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα δείρλεη πφηε θαη απφ πνηφλ ζα έρνπλ εθπιεξσζεί νη εξγαζίεο. 

Κάζε νκάδα πξνζαξκφδεη ηελ πξφηαζή ηεο κεηά απφ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη ηηο απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο θαη ζέηνπλ ζηφρνπο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, 

εληνπίδνληαο θάζε γλψζε, δεμηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ θαζψο 

αλαπηχζζεηαη. Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο ζε έλα 

«αλαζηνραζηηθφ εκεξνιφγην» θαη ζπκπιεξψλνπλ κηα απηναμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο ζην ηέινο  ηεο 

ελφηεηαο.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Οξγάλσζε ηεο έξεπλαο 

                                                                                                                                                        
Π- ΠΩ ην έκαζαλ θαη κέζα κεηαγλψζεο βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ ζρεηηθά κε 

φζα έρνπλ κάζεη θαη πψο ην έκαζαλ 
71

 Πξφθεηηαη γηα κηα ζειίδα ε νπνία πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο απηήο ηεο ελφηεηαο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζα ζπκπιεξψζνπλ απηή ηε ζειίδα ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο, σο κνξθή αμηνιφγεζεο. 

Πξψηα, φκσο, ζα ην ζπκπιεξψζεη ν ίδηνο ν καζεηήο ζε κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο. 
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Κάζε κέινο ηεο νκάδαο μεθηλά λα νξγαλψλεη ηελ έξεπλα γηα ην εξψηεκα πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ελφο εχξνπο πεγψλ φπσο νη εθεκεξίδεο, δεδνκέλα απφ ζπλεληεχμεηο 

ή έξεπλεο, βηβιία ή ην δηαδίθηπν, θαη αλαπηχζζνπλ έλαλ θαηάινγν βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχλ κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαιφγνπ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηεχζπλζε, ην 

ζπγγξαθέα, ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξφζβαζεο θαη κηα πεξίιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα.  

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ νηηδήπνηε απφ ηα παξαθάησ ζηελ παξνπζίαζε ηνπο: 

- Φσηνγξαθίεο 

- Απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ 

- Εσγξαθηέο 

- Μαγλεηνθσλήζεηο ζπλεληεχμεσλ 

- Πεξηιήςεηο εξεπλψλ 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ειεθηξνληθφ graphic organizer γηα λα 

πξνζρεδηάζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο.  

Αλαπηχζζνπλ έλα ζρεδηάγξακκα ησλ εξσηήζεσλ γηα ηε ζπλέληεπμε/έξεπλα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εληνπηζκνχ απηψλ πνπ ζα πάξνπλ ζπλέληεπμε/εξεπλήζνπλ θαη πφηε ζα 

γίλνπλ απηέο νη ζπλεληεχμεηο/έξεπλεο. πδεηνχλ ζρεηηθά κε ηα ζρεδηαγξάκκαηά ηνπο κε ηα άιια κέιε 

ηεο νκάδαο θαη απαληνχλ ζηελ αλαηξνθνδφηεζε.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 4: Έξεπλα 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ έξεπλά ηνπο. Ζ έξεπλα κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί αξθεηέο ζπλεδξίεο γηα λα νινθιεξσζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ 

ζπλεδξηάδνπλ, ζπδεηνχλ νκαδηθά θαη πξνζθέξνπλ αλαηξνθνδφηεζε ν έλαο ζηνλ άιιν. Κάζε νκάδα 

θαηαγξάθεη απηέο ηηο ζπλαληήζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλεδξηάδεη καδί ηνπο, ειέγρνληαο φηη ε νκάδα: 

- Δληνπίδεη ηηο θαηάιιειεο πεγέο 

- Δληνπίδεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε εξψηεκα 

- Καηαγξάθεη ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ ίδηα ηελ 

νκάδα 

- Κάλεη πεξίιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ έξεπλεο ή ζπλεληεχμεηο 

- Αλαπηχζζεη κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο 

- Δληνπίδεη πηζαλέο ιχζεηο ή δξάζεηο γηα λα ιπζεί ην δήηεκα 

- Πξνηείλεη πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο πηζαλέο ιχζεηο ή δξάζεηο 

- Πξνηείλεη πνηεο δξάζεηο απηνί, σο άηνκα, κπνξνχλ λα θάλνπλ ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε 

ηνπ δεηήκαηνο κε θάπνηνλ ηξφπν.  
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Γξαζηεξηόηεηα 5: Γεκηνπξγία ηεο παξνπζίαζεο 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ, ησλ θσηνγξαθηψλ 

θαη ηνπ ήρνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξνπζίαζεο. Δπίζεο, αλαπηχζζνπλ ζεκεηψζεηο ησλ νκηιεηψλ 

γηα θάζε δηαθάλεηα.  

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ έλα storyboard γηα λα πξνζρεδηάζνπλ ηε δηάηαμε ησλ δηαθαλεηψλ θαη 

ζεκεηψλνπλ: 

- Σν πεξηερφκελν θάζε δηαθάλεηαο (ηίηινη θαη θείκελν) 

- Ζ ηνπνζεζία ησλ εηθφλσλ clip art (αλ είλαη απαξαίηεην) 

- Ζ ηνπνζεζία ησλ εηθφλσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί είηε κε ηε ρξήζε ηεο θάκεξαο είηε κε ην ζθάλεξ 

- Ζ ζεηξά ηεο δηαθάλεηαο (γηα παξάδεηγκα, 1, 2…) ζηελ παξνπζίαζε 

Κάζε καζεηήο ζηελ νκάδα ζπδεηά ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαθάλεηάο 

ηνπ. Γξψληαο σο θξηηηθνί θίινη, ηα κέιε ηεο νκάδαο θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ θάζε δηαθάλεηα.  

Οη καζεηέο εθηππώλνπλ ηηο δηαθάλεηεο 

Με ηε ρξήζε εθηππσκέλσλ αληηγξάθσλ, νη νκάδεο ζπδεηνχλ ηελ θάζε παξνπζίαζε θαη παξέρνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε γηα κηα ηειεπηαία αλαζεψξεζε. ηε ζπλέρεηα, θάζε νκάδα ζπλζέηεη ηηο αηνκηθέο 

δηαθάλεηεο ζε έλα ειεθηξνληθφ αξρείν slide-show.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 6: Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε 

Σν θάζε κέινο ζε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ παξνπζίαζε slide-show. Σα 

κέιε ηεο ηάμεο ζπδεηνχλ ηηο παξνπζηάζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαη νη ζπκκαζεηέο αμηνινγνχλ ηηο 

παξνπζηάζεηο κε ηε ρξήζε ησλ «θξηηεξίσλ ηνπ πξφηδεθη έξεπλαο» θαη παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζε 

θάζε νκάδα, φπνηε είλαη θαηάιιειν. Κάζε καζεηήο ζπκπιεξψλεη ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ πξηλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε.  

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε φζα έρνπλ κάζεη πεξί ηνπ δεηήκαηνο.  

Γειώζεηο κάζεζεο ησλ καζεηώλ 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη καδί κε έλαλ άιινλ καζεηή απφ ηελ νκάδα ηηο ζθέςεηο ηνπο. Βνεζνχλ ν 

έλαο ηνλ άιινλ λα αλαπηχμνπλ κηα δήισζε πξνζσπηθήο κάζεζεο ε νπνία ζα πεξηγξάθεη ηη έρνπλ κάζεη 

θαη ηη δεμηφηεηεο έρνπλ αλαπηχμεη. ηε ζπλέρεηα γξάθνπλ κηα δήισζε ζρεηηθά κε απηά πνπ πξέπεη λα 

κάζνπλ πεξαηηέξσ θαη πψο απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, θαη κηα δεμηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ζηελ νκαδηθή εξγαζία. Δπίζεο, αλαζηνράδνληαη θαη αμηνινγνχλ ηα 

επηηεχγκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο πνπ είραλ ζέζεη ζηελ αξρή ηεο 

ελφηεηαο. ηα εκεξνιφγηα αλαζηνραζκνχ, θαηαγξάθνπλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη εληνπίδνπλ 

κειινληηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 7: θεπηόκελνη γηα ηε δξάζε 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαπηχμνπλ έλα πιάλν δξάζεο βαζηζκέλν ζηε γλψζε πνπ έρνπλ απνθηήζεη, θαη ζθέθηνληαη ηελ 

απαξαίηεηε πξαθηηθή. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ νπνηεζδήπνηε δξάζεηο νη ίδηνη θαη 

άιινη ζηελ θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα θάλνπλ ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ 

έρνπλ δηεξεπλήζεη. Καζψο ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά, εληνπίδνπλ πηζαλέο δξάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

θαηεγνξηνπνηνχλ, γηα παξάδεηγκα, σο πηζαλέο, εθηθηέο, ινγηθά δχζθνιεο ή πνιχ αθξηβέο.  

πγγξαθή ελόο άξζξνπ 

Ωο κέξνο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο, νη καζεηέο γξάθνπλ έλα άξζξν ζρεηηθά κε ην δήηεκά ηνπο. 

θνπφο ηνπ άξζξνπ είλαη λα πεξηγξάςεη ηη έρνπλ κάζεη απφ ηελ έξεπλα θαη ηη δξάζεηο ζα κπνξνχζαλ 

λα θάλνπλ ηα άηνκα θαη ε θνηλφηεηα γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί επαλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία γηα ηε ζπγγξαθή ελφο θχξηνπ άξζξνπ αληιψληαο 

ζηνηρεία θαη παξαδείγκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε δξαζηεξηφηεηα 1. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

- Καηάιιεινπο ηίηινπο 

- Ύθνο ηεο γιψζζαο 

- Αλάπηπμε ησλ ηδεψλ κε αιιεινπρία 

- Γηακφξθσζε, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο θαη δηάηαμε 

- Πξνζρεδηαζκφο θαη ζχζθεςε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο κνηξάδνληαη ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ άξζξνπ 

ηνπο κε ηελ νκάδα, ε νπνία παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ηα άξζξα ηνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκνζηεπηνχλ ζηε ζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ ζην δηαδίθηπν ή ζην Intranet, ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, λα αλαξηεζεί κέζα ζην ζρνιείν ή λα 

ζηαιεί ζηα θαηάιιεια θνηλνηηθά ζψκαηα.  

 

 

Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ ελδεηθηηθή δηδαζθαιία, κπνξεί λα αλαδεηρζεί ν γεληθφηεξνο 

ραξαθηήξαο πνπ πξνηείλεηαη λα έρνπλ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηα ζρνιεία ηεο 

Βηθηψξηαο. 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε κε ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ απνθηνχλ νη 

καζεηέο, θαίλεηαη πσο είλαη πνηθίινο. ρεηηθά κε ηνλ θιαζηθφ γξακκαηηζκφ πνπ 

αλαπηχζζεηαη, νη καζεηέο ζπγγξάθνπλ νξηζκέλα πην παξαδνζηαθά θεηκεληθά είδε, 
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φπσο είλαη έλα άξζξν ή κηα πξνθνξηθή έθζεζε. Όια ηα θείκελα πνπ παξάγνληαη 

ζπλδένληαη κε θάπνηνλ πξαγκαηηθφ επηθνηλσληαθφ ζθνπφ θαζψο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε 

ρξεζηκφηεηα. Έηζη, ην θεηκεληθφ είδνο ηνπ άξζξνπ ζπλδέεηαη κε ηε δξάζε πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο ψζηε λα επηιπζεί θάπνην δήηεκα. Ζ πξνθνξηθή έθζεζε θαη 

ε πξφηαζε έξεπλαο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξαγκάησζε ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο. Οη 

ζεκεηψζεηο ησλ νκηιεηψλ ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνθνξηθήο 

παξνπζίαζεο. Δπηπιένλ, δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

απηψλ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ θαίλεηαη λα 

κειεηψληαη πην ζπγθεθξηκέλα ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ην χθνο ηεο 

γιψζζαο, ν ζηφρνο ησλ ηίηισλ θ. ά. Πξνθαλψο νη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε ηε κνξθή 

ησλ θεηκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηψζνπλ θαη γη’ απηφ δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζε απηφ ην ζηνηρείν.  

Δθηφο απφ ηα θιαζηθά έληππα θείκελα, νη καζεηέο θαινχληαη λα παξαγάγνπλ 

έλα πνιπηξνπηθφ ςεθηαθφ θείκελν. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slide-

show presentation), έλα θεηκεληθφ είδνο κε ηδηαίηεξα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο δηάθνξνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο πνπ 

απαξηίδνπλ απηφ ην θείκελν, φπσο είλαη ε εηθφλα, ν ήρνο θαη, θπζηθά, ην θείκελν. 

Δθηφο απφ ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο θαη ζρεηηθά κε ηηο 

θεηκεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο κηαο ςεθηαθήο παξνπζίαζεο. Έηζη, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

εηθφλεο «clip art», δειαδή ηηο έηνηκεο εηθφλεο ηνπ ινγηζκηθνχ, πξνζέρνπλ ηε ζεηξά κε 

ηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη νη δηαθάλεηεο θ. ά. Παξφια απηά, ε βαξχηεηα ζε απηά ηα 

λέα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη κεγάιε, θαζψο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζηνηρεία φπσο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζε θνπθθίδεο, ε θίλεζε (animation) 

εληφο ηεο δηαθάλεηαο ή κεηαμχ ησλ δηαθαλεηψλ θ. ά. Φαίλεηαη, φκσο, πσο νη λέεο 

ηερλνινγίεο αλαγλσξίδνληαη σο ην λέν κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγήζεη απηά ηα λέα θεηκεληθά είδε πνπ κειεηψληαη εδψ.  

Οη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ απηήο ηεο ελδεηθηηθήο 

δηδαζθαιίαο, ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πνπ 

θαιιηεξγείηαη ζηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα, ην κάζεκα αζρνιείηαη κε δεηήκαηα 
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ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ζθνπφ λα σζήζεη ηε δξάζε ησλ καζεηψλ πξνο ηελ επίιπζε 

απηψλ ησλ δεηεκάησλ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη πνιίηεο ελεξγνί, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ ηνπο. Δπηπιένλ, απνθηνχλ ηθαλφηεηεο νκαδηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη δηαβνχιεπζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο.  

ρεηηθά κε ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ, θαίλεηαη πσο νη καζεηέο 

θαηαιακβάλνπλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζρεδφλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, νη 

καζεηέο αλαιακβάλνπλ πνηθίινπο ξφινπο (εξεπλεηήο, αληηπξφζσπνο, ξεπφξηεξ θ. ά) 

θαη ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ε ελεξγεηηθφηεηά ηνπο λα είλαη απαξαίηεηε. 

Μάιηζηα, ε ελεξγεηηθφηεηα απηή αθνξά θαη ηελ αμηνιφγεζε. Οη καζεηέο, έρνληαο 

επίγλσζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, κηαο θαη νη ίδηνη ηνπο ζέηνπλ, πξνρσξνχλ ζην 

ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηναμηνιφγεζε αιιά θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. Δληχπσζε πξνθαιεί ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, θαζψο εληνπίδνπλ φια φζα έρνπλ 

κάζεη θαη φζα ρξεηάδνληαη λα κάζνπλ ζηε ζπλέρεηα.  

Απφ ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κάιινλ επηθνπξηθφ ξφιν κέζα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δκθαλίδνληαη ελεξγεηηθνί ζηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο, 

θαζψο ηφηε παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη. Δπηπιένλ, ζε ζεκεία 

πνπ θξίλνπλ απαξαίηεην, αλαθεθαιαηψλνπλ γλψζε πνπ ήδε θαηέρνπλ νη καζεηέο, 

φπσο είλαη νη δηάθνξνη ξφινη ζηηο νκάδεο θαη ε θεηκεληθή δνκή ηνπ άξζξνπ. ηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη ππνζηεξηθηηθά ζηηο νκάδεο 

έξεπλαο, θαζψο ζπλεδξηάδεη καδί ηνπο γηα λα ειέγμεη φηη ε έξεπλα βξίζθεηαη ζηε 

ζσζηή πνξεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ βξίζθεηαη ζε ζέζε ηζρχνο αιιά ζε ζέζε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο καζεηέο. Γη’ απηφ ην ιφγν, δελ είλαη ν κφλνο πνπ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. ε ζπλεξγαζία κε φιε ηελ ηάμε, ζην ηέινο ηεο 

ελφηεηαο ε αμηνιφγεζε απνηειεί κηα νκαδηθή δηαδηθαζία.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ηζρπξέο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δθηφο απφ ηελ εκθάληζή ηνπο σο έλα ςεθηαθφ θεηκεληθφ είδνο πνπ είδακε παξαπάλσ, 
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εκθαλίδνληαη θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Πξψηνλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ρξήζε 

ινγηζκηθψλ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ δηαθφξσλ έληππσλ θεηκέλσλ φπσο είλαη ην ηειηθφ 

άξζξν θαη ε πξφηαζε έξεπλαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη λέεο ηερλνινγίεο κάιινλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα απιφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Μάιηζηα, απηά ηα 

πεξηβάιινληα έρνπλ θαη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο νη καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο λα επηιέγνπλ 

απφ ηηο πξφηππεο δηαθάλεηεο (templates) θαη πψο λα ηηο αλαδηακνξθψλνπλ. Δπηπιένλ, 

ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ θαη πην ηερληθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε αληηγξαθή θαη ε 

επηθφιιεζε θεηκέλνπ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ.  

Αθφκε, κηα άιιε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πνπ πξνηείλεηαη είλαη σο έλα κέζν 

νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο θαη ησλ ηδεψλ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ 

νξγαλσηψλ κε γξαθήκαηα (graphic organizer) θαη κάιηζηα ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ 

νξγάλσζεο (π.ρ. ςαξνθφθαιν, δηάγξακκα ξνήο). Σα ινγηζκηθά απηά απνηεινχλ έλα 

βνεζεηηθφ εξγαιείν πξνζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο αιιά θαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζά 

ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ κε ηελ ηνπηθή 

πεξηνρή.  

Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, κε δηπιφ ξφιν. Πξψηνλ, 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ σο κηα πεγή πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Μάιηζηα, δίλνληαη θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ κηα ηζηνζειίδα (θαηαγξαθή ζπγγξαθέα, εκεξνκελία πξφζβαζεο 

θαη πεξίιεςε). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη σο έλα κέζν πξφζβαζεο 

ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηνλ θφζκν γεληθφηεξα. Γεχηεξνλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ σο έλαο ρψξνο δεκνζίεπζεο ηνπ ηειηθνχ άξζξνπ ησλ καζεηψλ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ην δηαδίθηπν ιεηηνπξγεί σο έλαο ρψξνο δηαθίλεζεο ηεο γλψζεο, θαζψο νη 

καζεηέο ζα κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηε γλψζε πνπ έρνπλ νη ίδηνη δεκηνπξγήζεη.  

Δίλαη θαλεξφ πσο απηή ε πξνηεηλφκελε δηδαζθαιία έρεη φια ηα ζηνηρεία κηαο 

ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. Οη καζεηέο είλαη νη θχξηνη πξσηαγσληζηέο, 

απνθηνχλ δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ κειινληηθή θνηλσληθή ηνπο δσή θαη απνθηνχλ 
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ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε. Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ καζήκαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ απιή ρξήζε βνεζεηηθψλ ινγηζκηθψλ 

(ΠΔΚ, graphic organizer) είηε γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ.  
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6. Αμηνιόγεζε 

 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεκβαίλεη θαζνξηζηηθά ζην 

ζρνιείν θαη πνιιέο θνξέο δηακνξθψλεη θαη ηε δηδαζθαιία. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξρνπλ εζληθέο ηειηθέο εμεηάζεηο, ε δηακφξθσζε είλαη θαη πην έληνλε.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Βηθηψξηαο δίλνληαη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε. Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο ελδνζρνιηθήο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο 

θαη ηεο εμσηεξηθήο εζληθήο αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα, ζηα αληίζηνηρα ππνθεθάιαηα, 

ζα παξνπζηαζηεί ε αμηνιφγεζε θαη ζηνπο δχν ηνκείο.  

 

6.1.Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε: ην ζχζηεκα NAPLAN 

Κάζε Μάην, φινη νη απζηξαινί καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηξίην θαη πέκπην ζρνιηθφ 

έηνο ηεο πξσηνβάζκηαο, ζπκκεηέρνπλ ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Αμηνιφγεζεο - 

Γξακκαηηζκφο θαη  Αξηζκεηηζκφο (National Assessment Program- Literacy and 

Numeracy-NAPLAN)
72

. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ μεθίλεζε ην 2008 κε 

ζηφρν λα θαηαγξάθεη ηα επίπεδα γξακκαηηζκνχ θαη αξηζκεηηζκνχ ησλ παηδηψλ ζε 

φιεο ηηο απζηξαιηαλέο πνιηηείεο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη κηα εηθφλα ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε θάζε πνιηηεία. ήκεξα, κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ λένπ εζληθνχ curriculum, ην πεξηερφκελφ ηνπ βξίζθεηαη ππφ 

αλαδηακφξθσζε.  

πγθεθξηκέλα γηα ην γξακκαηηζκφ, ηίζεληαη δηαγσλίζκαηα ζηελ αλάγλσζε, ηε 

ζπγγξαθή θαη ηηο γισζζηθέο ζπκβάζεηο (νξζνγξαθία, γξακκαηηθή θαη ζηίμε). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δνθηκαζία πνπ αθνξά ηελ αλάγλσζε ζην έηνο 3 θαη ζην έηνο 5, 

θαίλεηαη πσο έρεη αξθεηά παξαδνζηαθή δνκή. Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο νξηζκέλα 

θείκελα (έμη ή εθηά), ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε θαη 

πξαγκαηεχνληαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ απηά ηα θείκελα θαη ζηε 
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 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:  www.naplan.edu.au 

http://www.naplan.edu.au/
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ζπλέρεηα απαληνχλ ζε έλα θχιιν εξσηήζεσλ κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν (45 

ιεπηά). Όιεο νη εξσηήζεηο έρνπλ ηε κνξθή πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice) ηηο 

νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ κε καχξηζκα ηνπ θνπηηνχ. Δπηπιένλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηήζεσλ είλαη θαηαλφεζεο ελψ ειάρηζηεο πξνρσξνχλ ζε πην θξηηηθέο εξσηήζεηο 

(π.ρ. γηα πνην ιφγν δηάιεμε απηφλ ηνλ ηίηιν). Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε δνθηκαζία απηή 

είλαη αξθεηά παξαδνζηαθή θαζψο απαηηεί ηελ απιή επηινγή έηνηκσλ πξνηάζεσλ, 

ρσξίο ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθή ζθέςε.  

Δπίζεο παξαδνζηαθή είλαη θαη ε δνθηκαζία πνπ αθνξά ηηο γισζζηθέο 

ζπκβάζεηο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηνξζψζνπλ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε ζε δηάθνξεο 

ιέμεηο ζηα πιαίζηα κηαο πξφηαζεο ή ελφο κηθξνχ θεηκέλνπ, λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά 

ζηηο πξνηάζεηο ζε αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη λα επηιέμνπλ ηε ζσζηή ζηίμε. Οη 

δνθηκαζίεο απηέο έρνπλ ηέηνηα κνξθή έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε 

δηφξζσζε ησλ δηαγσληζκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζθαλαξίζκαηνο.   

ρεηηθά κε ηε δνθηκαζία ηεο γξαθήο, εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ην 

ζέκα είλαη θνηλφ γηα φια ηα έηε, απφ ην ηξίην σο ην έλαην. ηα ηξία ρξφληα πνπ 

γίλεηαη ην NAPLAN, νη καζεηέο έπξεπε λα αλαπηχμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ 

είδνο, απηφ ηεο ηζηνξίαο. Σνπο δφζεθε έλα γεληθφηεξν ζέκα (π.ρ. έλα θιεηζηφ θνπηί) 

θαη νη καζεηέο έπξεπε λα αλαπηχμνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο γχξσ απφ απηφ ην ζέκα, ψζηε 

λα αλαδεηρζεί ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο.  

Δίλαη θαλεξφ, πσο νη εμεηάζεηο ηνπ NAPLAN έρνπλ θιεηζηφ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλν ραξαθηήξα, πνπ ειάρηζηα ηαηξηάδεη κε ην πην αλνηρηφ θαη 

απαηηεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηεο Βηθηψξηαο. Γη’ απηφ 

ην ιφγν, νη καζεηέο ηεο Βηθηψξηαο κπνξνχλ θαη αληαπεμέξρνληαη κε κεγάιε άλεζε ζε 

απηέο ηηο δνθηκαζίεο θαη έξρνληαη πξψηνη. Δπηπιένλ, νη λέεο ηερλνινγίεο δελ 

εκθαλίδνληαη κέζα ζε απηέο ηηο δνθηκαζίεο, εθηφο απφ ηε ρξήζε ηνπο σο έλα εξγαιείν 

πνπ βνεζά ζηε γξήγνξε αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ.  
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6.2.Δλδνζρνιηθή αμηνιφγεζε 

Μέζα ζηηο δηάθνξεο πεγέο πνπ δίλνληαη θπξίσο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ 

εθπαίδεπζεο, παξέρνληαη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ζηα 

ζρνιεία ηεο Βηθηψξηαο. Ζ βαζηθή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην 

παξαθάησ απφζπαζκα: 

«Η αμηνιόγεζε γηα βειηηζηνπνηεκέλε κάζεζε θαη βαζεηά θαηαλόεζε ησλ 

καζεηώλ απαηηεί έλα εύξνο πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηνπο ηξεηο γεληθνύο ζθνπνύο: 

- Αμηνιόγεζε γηα κάζεζε (assessment for learning): ζπκβαίλεη όηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ζπκπεξάζκαηα από ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ ηνπο 

ώζηε λα ελεκεξώζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο 

- Αμηνιόγεζε σο κάζεζε (assessment as learning): ζπκβαίλεη όηαλ νη καζεηέο 

αλαζηνράδνληαη θαη παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδό ηνπο ώζηε λα ελεκεξώζνπλ 

ηνπο κειινληηθνύο ζηόρνπο κάζεζεο 

- Αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο (assessment of learning): ζπκβαίλεη όηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ απνδείμεηο ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ ώζηε λα 

θάλνπλ θξίζεηο ζρεηηθά κε ηα επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ απέλαληη ζε ζηόρνπο 

θαη ζηαζεξέο
73

.» 

Δίλαη θαλεξφ πσο ε αμηνιφγεζε δελ αθνξά κφλν ηε βαζκνιφγεζε ηεο δνπιεηάο 

ησλ καζεηψλ αιιά απνηειεί κηα δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ απφ ηε κηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη απφ ηελ άιιε ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 
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 Assessment for improved student learning and deep understanding requires a range of assessment 

practices to be used with three overarching purposes:  

 Assessment FOR learning - occurs when teachers use inferences about student progress to 

inform their teaching  

 Assessment AS learning - occurs when students reflect on and monitor their progress to 

inform their future learning goals  

 Assessment OF learning - occurs when teachers use evidence of student learning to make 

judgements on student achievement against goals and standards.  
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ρξεζηκνπνηεί ηελ αμηνιφγεζε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζρεδηάζεη ζσζηά ηα επφκελα 

βήκαηα ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη 

θαη κηα απηναμηνιφγεζε ψζηε λα κεηαιιάζζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ είλαη απνδνηηθή. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζθέθηνληαη 

ζρεηηθά κε ηα επηηεχγκαηά ηνπο, λα παξαθνινπζνχλ ηε κάζεζή ηνπο θαη λα βάδνπλ 

ζηφρνπο. Όπσο είδακε θαη ζηελ αλάιπζε ηεο ελδεηθηηθήο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο 

αλαιακβάλνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε, θαζψο απνθηνχλ επίγλσζε ηεο ίδηαο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε 

αηηηνινγεκέλε απηναμηνιφγεζε.  

Καζίζηαηαη, ινηπφλ, εκθαλέο πσο ε αμηνιφγεζε πνπ πξνηείλεηαη ζρεηίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο παηδαγσγηθήο, φπσο άιισζηε θαη 

φιν ην γισζζηθφ κάζεκα. Γηα ην πψο αθξηβψο ζα γίλεηαη απηή ε αμηνιφγεζε, 

δίλνληαη επίζεο πνηθίιεο αξρέο. Γηα παξάδεηγκα ε εζηίαζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

έλα κεγάιν εχξνο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη φρη ζε αζχλδεην αξηζκφ 

δηαγσληζκάησλ. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα αθνξά δηάθνξα ζπγθεηκεληθά 

πιαίζηα, θαζψο νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ηε γλψζε ηνπο ζε απηά. Σέινο, νη δνθηκαζίεο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ λφεκα θαη λα είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη λα δίλεηαη επαξθήο ρξφλνο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνπιεηάο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν γηα πξνζρεδηαζκφ, 

ζπλεξγαζία θαη απηναμηνιφγεζε.  

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη απέλαληη ζηηο ηαζεξέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην VELS. Οη 

θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ζε πνην επίπεδν βξίζθνληαη νη καζεηέο ζε θάζε 

δηάζηαζε θάζε πεδίνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν παξέρνληαη πνηθίιεο πεγέο ζην VELS νη 

νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα δψζνπλ παξαδείγκαηα ησλ επηπέδσλ. Παξέρνληαη ράξηεο 

πξνφδνπ, ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα κε βίληεν γηα ην θάζε επίπεδν (απφ ην 0,5 σο ην 6) 

θαη πιηθφ πνπ έρεη αμηνινγεζεί απέλαληη ζηηο ηαζεξέο.  

Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν ζηελ πεξίπησζε ηεο Βηθηψξηαο απνηειεί ε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ αμηνιφγεζε. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη δχν ινγηζκηθά ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε: ην English Online Interview 
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θαη ην On Demand. Σν English Online Interview
74

 είλαη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν 

βξίζθεηαη κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ εθπαίδεπζεο (DEECD) θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηα ηξία πξψηα ζρνιηθά ρξφληα, απφ ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ έηνο σο ην έηνο 2. Σν Interview ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ζηα Αγγιηθά ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζην 

VELS, δειαδή ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηελ νκηιία θαη ηελ αθξφαζε. Σν English 

Online Interview είλαη νπζηαζηηθά κηα ζπλέληεπμε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή 

κε ηε ρξήζε πνηθίισλ πεγψλ θαη θεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ απφ ην 

ζχζηεκα θαη είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηε ζπλέληεπμε. Οη εθπαηδεπηηθνί 

θαηαγξάθνπλ ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα παξαγάγεη έλα εχξνο αλαθνξψλ ζε ζρέζε κε 

ηα VELS γηα ην επίπεδν ηνπ καζεηή, ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ.  

Έλα άιιν πεξηβάιινλ είλαη ην «On Demand
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». Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν 

βαζηζκέλν ζηνλ ππνινγηζηή κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ αμηνιφγεζε παξέρνληαο 

έλαλ αμηφπηζην θαη ζηαζεξφ ηξφπν. Καζψο απηφ ην πεξηβάιινλ δελ ήηαλ δηαζέζηκν 

πξνο ρξήζε εθηφο ησλ Απζηξαιηαλψλ ζρνιείσλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ ην αθνξνχλ 

πεγάδνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία παξέρεηαη. Σν ινγηζκηθφ 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα επίπεδα, απφ ην 2 σο θαη ην 6, ζηα Αγγιηθά θαη ηα 

Μαζεκαηηθά. Παξέρεη πνηθίια ηεζη φπσο δνθηκαζίεο πνιιαπιψλ επηινγψλ, 

δνθηκαζία κε κηθξέο απαληήζεηο, «ζέξλσ θαη αθήλσ», απάληεζε κε κηθξφ θείκελν. 

Σν ζχζηεκα κπνξεί λα παξέρεη άκεζα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαζψο είλαη 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν.  

Οπζηαζηηθά, θαίλεηαη πσο νη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα 

βνεζεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα αμηνινγεί ηνπο καζεηέο κε έλαλ απηφκαην 

ηξφπν θαη ρσξίο θφπν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δηδηθφηεξα ην πεξηβάιινλ «On 

Demand» θαίλεηαη αξθεηά παξαδνζηαθφ θαη ζπκίδεη ηηο εμεηάζεηο ηνπ NAPLAN, 

ηνπιάρηζηνλ έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα. Απφ ηελ άιιε, ην πεξηβάιινλ 
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«English Online Interview» είλαη ιηγφηεξν θιεηζηφ σο ινγηθή αιιά ε ρξεζηκφηεηά 

ηνπ έγθεηηαη ζηελ ακεζφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο.  

 

7. πκπεξάζκαηα 

 

7.1. Γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην 

ραξαθηήξα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Βηθηψξηαο. 

Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ νη αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα, φπσο δηαθάλεθαλ κέζα απφ 

ηελ αλάιπζε, θαζψο θαη νη γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη πνπ θάλεθαλ λα δηαηξέρνπλ ην 

γισζζηθφ Π.. ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο θαζψο θαη γηα πνην ιφγν ηηο απνθηνχλ. Δπηπιένλ, 

ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ δηαπεξλνχλ ην Π.., ζηε κνξθή 

ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ζηηο ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ 

πξνηείλεηαη. Σέινο, ζα αθνινπζήζεη κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

δηαθξίλνπλ ην curriculum ηεο Βηθηψξηαο.  

Όπσο δηαθάλεθε απφ ηελ αλάιπζε ζην θεθάιαην 3, ε θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηε 

γιψζζα θαη ηα θείκελα εληνπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ θξηηηθνχ ιόγνπ. Σα θείκελα δελ 

απνηεινχλ νπδέηεξεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά κεηαθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη αμίεο απέλαληη ζηα δεηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ θαζψο  

εμππεξεηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Δπηπιένλ, ηα θείκελα 

εληάζζνληαη θαη εξκελεχνληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πιαίζηα 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ν θξηηηθφο αλαγλψζηεο.  

Μηα άιιε αληίιεςε γηα ηε γιψζζα, εμίζνπ θπξίαξρε, είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο 

γιψζζαο ζην επηθνηλσληαθφ ζπγθείκελν. Κάζε θείκελν παξάγεηαη γηα θάπνηνλ 

επηθνηλσληαθφ ζθνπφ θαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Πξφθεηηαη γηα 

κηα αληίιεςε πνπ αληιεί απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν, θαη 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ αληίιεςε φηη φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα είλαη γισζζηθά. 
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Καζψο θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν απνηειεί θαη δηαθνξεηηθφ ζπγθείκελν παξαγσγήο 

ιφγνπ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο απηψλ ησλ 

ζπγθεηκέλσλ θαη λα απνθηήζνπλ ηνλ απαξαίηεην γξακκαηηζκφ ζε θάζε αληηθείκελν.  

Δπηπιένλ, ε γιψζζα δελ αληηκεησπίδεηαη σο ν κνλαδηθφο θνξέαο 

λνεκαηνδφηεζεο. Αληίζεηα, ζεσξείηαη πσο ζπλδπάδεηαη κε πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο 

πφξνπο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε πνπ πεγάδεη 

απφ ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ν νπνίνο έρεη αλαδπφκελν ξφιν κέζα ζην 

γισζζηθφ Π..  

Μηα αθφκε αληίιεςε πνπ ελππάξρεη φρη κφλν ζην γισζζηθφ κάζεκα αιιά ζε 

φιν ην curriculum είλαη ε αληίιεςε ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο.  Ζ γξαθή δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα άπαμ ελέξγεηα θαζψο ηα θείκελα δελ νινθιεξψλνληαη κε κηα 

γξαθή αιιά απαηηείηαη ε  επεμεξγαζία ηνπο, ε ζπλερήο επηκέιεηα θαη δηφξζσζή ηνπο.  

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην αληηθείκελν ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο είλαη εληαίν. ην Π.. δίλνληαη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο πίζσ απφ ηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο. Φαίλεηαη πσο ηα 

ινγνηερληθά θείκελα αληηκεησπίδνληαη φπσο θαη ηα ππφινηπα, δειαδή κε κηα θξηηηθή 

ππνςία. Δπηπιένλ, ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ηεο εκπεηξίαο 

ησλ καζεηψλ θαζψο αληηκεησπίδεηαη σο έλα κέζν πξφζβαζεο ζηνλ θφζκν.  

Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο είλαη θαη απηέο 

ζπγθεθξηκέλεο. Κηλνχληαη απφ ην επίπεδν ηεο θσλνινγίαο κέρξη θαη ην επίπεδν ηεο 

θεηκεληθήο νξγάλσζεο. Οη γλψζεηο γηα ηε θσλνινγία ηεο γιψζζαο απνηεινχλ ηε 

βαζηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Οη γλψζεηο γηα 

ηε κνξθνινγία ζπζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε κάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο αιιά θαη κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ. Οη γλψζεηο γηα ηελ δνκηθή θεηκεληθή νξγάλσζε αθνξνχλ 

πνηθίια θεηκεληθά είδε, ρσξίο φκσο λα δίλνληαη ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε 

απηφ ην ζηνηρείν κέζα ζην Π..  

ην γισζζηθφ Π.. δελ δίλεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ. Δληνπίδνληαη φκσο 

πνηθίιεο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ θφζκν. Ζ θπξίαξρε αληίιεςε βιέπεη ηνλ θφζκν σο 
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θάηη πνπ αιιάδεη ζπλερψο θαη εληνπίδνληαη πνηθίιεο αιιαγέο ζην ζεκεξηλφ θφζκν, κε 

θπξίαξρε ηε κεηαβνιή απφ ην ηνπηθφ επίπεδν ζην παγθφζκην. Μάιηζηα, ππάξρνπλ 

θαη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνλ πνιίηε ηνπ κέιινληνο ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ελεξγφο θαη ηθαλφο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.  

Ο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη, φπσο θάλεθε θπξίσο κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο ελδεηθηηθήο δηδαζθαιίαο, είλαη αξθεηά πξννδεπηηθέο. Ο καζεηήο 

βξίζθεηαη ζπλερψο ζην θέληξν θαζψο αλαιακβάλεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηα 

πιαίζηα ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο έρεη θπξίσο ξφιν ζπλεξγάηε, θαζψο βνεζά ηα παηδηά ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ηα θαζνδεγεί φπνηε ρξεηάδεηαη.  

Ζ αμηνιφγεζε ζηα ζρνιεία ηεο Βηθηψξηαο έρεη δχν κνξθέο. Ζ εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αληιεί θαη απηή απφ 

πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο παηδαγσγηθήο. Ζ αμηνιφγεζε έρεη ην ξφιν ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο. Έρεη φκσο θαη ην ξφιν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο 

νη ίδηνη παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο, ζέηνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη έρνπλ 

επίγλσζε ησλ θξηηεξίσλ εθπιήξσζεο απηψλ ησλ ζηφρσλ. Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε 

γίλεηαη ζε εζληθά πιαίζηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο NAPLAN. Πξφθεηηαη γηα κηα 

αξθεηά παξαδνζηαθή θαη δνκηζηηθή αμηνιφγεζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε αζθήζεηο 

απνθιεηζηηθά θιεηζηνχ ηχπνπ (κε εμαίξεζε ηε δνθηκαζία ηεο γξαθήο). ηφρνο ηεο 

εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο είλαη λα αλαδείμεη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο 

απζηξαιηαλέο πνιηηείεο. Οη καζεηέο ηεο Βηθηψξηαο έρνπλ πνιχ θαιέο επηδφζεηο ζε 

απηέο ηηο αμηνινγήζεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ γεληθφηεξν απαηηεηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ καζεκάησλ.  

Σν curriculum ηεο Βηθηψξηαο έρεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο άιισζηε θαη 

φια ηα curricula. Μηα πξψηε ηδηαηηεξφηεηα εληνπίδεηαη ζηνλ ίδην ηνλ ηξφπν δφκεζεο 

ηνπ. Με ηελ χπαξμε ηξηψλ δηαπιεθφκελσλ λεκάησλ, δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή 

κάζεζε θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ απφ ην έλα πεδίν ζην άιιν. Δπηπιένλ 

ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ δηδαζθαιίαο, νη 
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νπνίεο πεξηγξάθνληαη ξεηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ curriculum. Όπσο είδακε θαη ζηελ 

αλάιπζε, ην γισζζηθφ κάζεκα αθνινπζεί ξεηά ην κνληέιν ησλ Luke & Freebody 

θαζψο θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ θξηηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιόγνπ.  

Σέινο, κηα άιιε ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξίπησζεο ηεο Βηθηψξηαο είλαη ε χπαξμε 

ελδεηθηηθψλ δηδαζθαιηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ curriculum. Μέζα απφ ηελ παξάζεζε 

απηψλ ησλ δηδαζθαιηψλ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί κηα γεληθφηεξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλεηαη. Όκσο, θαζψο θάζε δηδαζθαιία πξαγκαηψλεηαη 

δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηνπο θνηλσληθνχο πξσηαγσληζηέο πνπ εκπιέθνληαη 

(εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο) θαη ην γεληθφηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν 

ηεο ηάμεο, είλαη αδχλαην ε παξνχζα εξγαζία λα πεξηγξάςεη πιήξσο απηήλ ηελ 

πνηθηιφηεηα πνπ ζα παξνπζίαδαλ νη απζηξαιηαλέο ηάμεηο. ηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα 

παξνπζηάζεη ηελ γεληθφηεξε εηθφλα, έηζη φπσο θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ην Π.. θαη 

ηηο πεγέο πνπ παξέρνληαη, αλαγλσξίδνληαο πσο ε πξαγκαηηθφηεηα ζηα ζρνιεία 

κπνξεί λα έρεη θάπνηεο απνθιίζεηο απφ φζα ιέγνληαη.  

 

7.2. Γηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θάλεθε λα θαηαιακβάλνπλ ηδηαίηεξε ζέζε φρη κφλν ζην 

γισζζηθφ κάζεκα αιιά γεληθφηεξα ζε φιν ην ζρνιείν. Με ηελ εκθάληζή ηνπο σο έλα 

δηαζεκαηηθφ πεδίν, εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο ζέζε κέζα ζε φια ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δηδαζθαιία λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ρσξίο ηελ 

χπαξμή ηνπο.  

πγθεθξηκέλα, ζην γισζζηθφ κάζεκα εκθαλίζηεθαλ κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, 

γίλεηαη ζπρλή αλαθνξά ζηα ςεθηαθά θείκελα, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα ησλ θεηκέλσλ. Μέζα ζην γισζζηθφ Π.. δελ 

θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνληαη νη θεηκεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ ησλ ςεθηαθψλ 

θεηκέλσλ, αιιά κέζα ζην Π.. πνπ αθνξά ην πεδίν ησλ ΣΠΔ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά 

ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (π.ρ. ππεξθείκελν, νξγάλσζε ζε ‘θνπηηά’ θ. ά). 

Οπζηαζηηθά, νη λέεο ηερλνινγίεο αλαγλσξίδνληαη σο έλα λέν κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη λέα θεηκεληθά είδε πνπ ζα πξέπεη λα 
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κειεηά ην γισζζηθφ κάζεκα. Δπηπιένλ,  νη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο 

έλα κέζν πξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ηα ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, δίλνληαο έλαλ πνιπηξνπηθφ 

ραξαθηήξα ζε νπνηαδήπνηε παξνπζίαζε.  

Ο δεχηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη λέεο ηερλνινγίεο ζην 

γισζζηθφ Π.. είλαη σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Οπζηαζηηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ζπλερψο 

ηα θείκελά ηνπο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπο. Μάιηζηα, ηα εξγαιεία πνπ 

πξνζθέξνπλ φπσο ν νξζνγξάθνο βνεζνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο 

θαζηζηψληαο ηελ πην εχθνιε απ’ φηη ζην ραξηί.  

Δθηφο απφ ην γισζζηθφ Π.., εκθαλίδνληαη θαη πνηθίιεο άιιεο ρξήζεηο κέζα 

ζην πεδίν ησλ ΣΠΔ. Κχξηνο ζηφρνο έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φια ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα είλαη ε αιιαγή ηεο ίδηαο ηεο κάζεζεο. Μέζα απφ ηε ρξήζε 

εηδηθψλ ινγηζκηθψλ, φπσο νη νξγαλσηέο κε γξαθήκαηα θαη νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο, 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα νπηηθνπνηνχλ ηε ζθέςε ηνπο, λα παξαθνινπζνχλ ηε 

ζπιινγηζηηθή ηνπο πνξεία θαη ηειηθά λα αιιάδνπλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζθέθηνληαη. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια ινγηζκηθά, φπσο νη ςεθηαθνί 

θάθεινη (digital portfolios) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.  

Δπίζεο, νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ εμσζρνιηθνχ θφζκνπ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία έηζη ψζηε λα επεθηείλεηαη ν ρψξνο ην ζρνιείνπ πξνο ηνλ ςεθηαθφ θαη 

εμσζρνιηθφ ρψξν. Δπηπιένλ, επεθηείλεηαη θαη ν ζρνιηθφο ρξφλνο, θαζψο νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν φπνηε ζέινπλ.  

Σέινο, νη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ αμηνιφγεζε. Γίλνληαη 

νξηζκέλα πεξηβάιινληα ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ 

ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ. Ζ δηεπθφιπλζε έγθεηηαη ζηελ 

απηνκαηνπνίεζε πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο κπνξνχλ λα 
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επεμεξγαζηνχλ εχθνια ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη θαη λα βαζκνινγήζνπλ άκεζα 

ηνλ καζεηή.  

Δίλαη θαλεξφ, πσο νη ΣΠΔ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ απζηξαιηαλνχ 

ζρνιείνπ. Μάιηζηα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη εηδηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα γηα 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια ηα ζρνιεία (π.ρ. ultranet). Σα ζρνιεία ηεο Βηθηψξηαο 

θαίλεηαη πσο έρνπλ κπεη ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ελζσκαηψλνπλ πνηθίια εξγαιεία 

ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν γεληθφηεξα θαη ζην γισζζηθφ κάζεκα εηδηθφηεξα. 
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πλνπηηθόο πίλαθαο ζπκπεξαζκάησλ 

 

 

 

Η εκθάληζε ησλ ΣΠΔ 

 

 

 

Γιώζζα 

 Ζ γιψζζα θαη ηα θείκελα κεηαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο 

θαη αμίεο απέλαληη ζηνλ θφζκν. Σα θείκελα δελ απνηεινχλ 

νπδέηεξεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ αληίιεςε 

απηή αληιεί απφ ηνλ θξηηηθφ ιόγν  

 Ζ γιψζζα ηνπνζεηείηαη κέζα ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηεο 

πιαίζην 

Ζ γιψζζα ηνπνζεηείηαη κέζα ζην επηθνηλσληαθφ ζπγθείκελν 

θαη νη γισζζηθέο επηινγέο επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην ζθνπφ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην 

θείκελν. Ζ αληίιεςε απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ 

γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν  

 Σα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα αληηκεησπίδνληαη σο 

 Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ην λέν κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη λέα θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, κειεηψληαη εμίζνπ θαη ηα 

ςεθηαθά καδί κε ηα έληππα θείκελα.  

Σα ινγηζκηθά παξνπζίαζεο ιεηηνπξγνχλ σο έλα κέζν 

πξαθηηθήο πξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ  

 Οη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη επηκέιεηα ησλ 

θεηκέλσλ  
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δηαθνξεηηθά επηθνηλσληαθά ζπγθείκελα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη ν καζεηήο. ηφρνο είλαη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ 

ηνπο γξακκαηηζκνχο ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

 Ζ γιψζζα ζπλδπάδεηαη κε πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο 

ψζηε λα δεκηνπξγεζεί λφεκα 

 Ζ γξαθή αληηκεησπίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία 

 

 

 

Γλώζεηο γηα 

ηε γιώζζα 

 Οη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γηα φια ηα επίπεδα ηεο 

γξακκαηηθήο (θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ, ζεκαζηνινγηθφ).  

 Ζ θσλεκαηηθή είλαη ε θχξηα πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο 

 Οη καζεηέο απνθηνχλ θαη νξηζκέλεο γλψζεηο γηα ηε ζεκείσζε 

 

 

Λνγνηερλία 

 

 Διάρηζηεο αλαθνξέο ζηε ινγνηερλία 

 Σα ινγνηερληθά θείκελα αληηκεησπίδνληαη σο έλα κέζν 

δηεχξπλζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη σο έλα κέζν 

πξφζβαζεο ζηνλ θφζκν  
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Γλώζεηο γηα 

ηνλ θόζκν, 

αμίεο θαη 

πεπνηζήζεηο 

Γελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο κε ηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα αζρνιεζεί ην γισζζηθφ κάζεκα, πέξα απφ νξηζκέλα 

δηαζεκαηηθά πεδία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαησζνχλ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα (π.ρ. αγσγή πγείαο, αγσγή πνιίηε θ.ά).  

 Ο θφζκνο αλαγλσξίδεηαη σο θάηη πνπ αιιάδεη ζπλερψο. Βαζηθή 

αιιαγή είλαη ε κεηαθίλεζε απφ ην ηνπηθφ πξνο ην παγθφζκην 

 Μειινληηθφο θφζκνο: Βηψζηκνο, θαηλνηφκνο θαη κε 

ζηαζεξφηεηα ζηελ θνηλσλία 

 

 Οη ΣΠΔ αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ησλ αιιαγψλ πνπ 

έρνπλ ζπληειεζηεί ζην ζεκεξηλφ θφζκν  

 

 

Πεδίν ησλ 

ΣΠΔ 

 ΣΠΔ γηα νπηηθνπνίεζε ηεο ζθέςεο: ρξήζε ινγηζκηθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο, ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ ζπιινγηζκνχ θαη ηειηθά ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο 

 ΣΠΔ γηα δεκηνπξγία: ρξήζε ινγηζκηθψλ γηα ηελ παξαγσγή πνηθίισλ πιεξνθνξηαθψλ πξντφλησλ 

                                        ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο κάζεζεο 

 ΣΠΔ γηα επηθνηλσλία:  

ν ςεθηαθφο ρψξνο σο επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ θαη σο κέζν ζχλδεζεο κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθέο 

 

Γηδαθηηθέο  Πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή, ρξήζε ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη  Υξήζε ησλ ΣΠΔ σο πεγή πιεξνθνξηψλ, σο κέζν 
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πξαθηηθέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ εξγαζίαο 

 

επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, σο ρψξνο δεκνζίεπζεο ησλ 

εξγαζηψλ 

 

Αμηνιόγεζε 

Δζσηεξηθή κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ καζεηψλ 

Δμσηεξηθή (NAPLAN)  κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ 

θεληξηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε έρεη δνκηζηηθφ ραξαθηήξα 

κε ηε ρξήζε απνθιεηζηηθά θιεηζηψλ αζθήζεσλ 

 Υξήζε ησλ ΣΠΔ σο έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα πεξηβάιινληα 

 Υξήζε ησλ ΣΠΔ γηα απηνκαηνπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο (ζην NAPLAN θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πεξηβάιινληνο On Demand) 

Σαπηόηεηεο    Δλεξγεηηθνί καζεηέο, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο, ζέηνπλ νη ίδηνη ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο ζηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο ψζηε λα έρνπλ επίγλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Οδεγνχληαη ζε απηναμηνιφγεζε  

 Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί θπξίσο σο ζπλεξγάηεο ησλ καζεηψλ θαη σο δηνξγαλσηήο  

 

Ιδηαηηεξόηεηεο 

 Ζ νξγάλσζε ηνπ curriculum ζε ηξία λήκαηα (strands) απνηειεί κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ  

 Οη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη σο έλα δηαζεκαηηθφ λήκα θαη φρη σο απηφλνκν αληηθείκελν κέζα ζην curriculum 

 Γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. ην γισζζηθφ κάζεκα ε θχξηα 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη είλαη ην «κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ πεγψλ» ησλ Luke & Freebody  
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Design of Social Futures. London: Routledge. 

CURRICULUM CORPORATION. 2005. Statements of learning for English. 

Απζηξαιία 

DEECD. 2009a. Key characteristics of effective literacy teaching P-6. Mειβνχξλε 

DEECD. 2009b. Statement of Literacy and Numeracy. Μειβνχξλε 

GEE, J. 2005. An Introduction to Discourse Analysis. Theory and Method. London & 

New York: Routledge.  

VAN  LEEUWEN,  T.  2005.  Introducing  Social  Semiotics.  Λνλδίλν θαη Νέα 

Τφξθε: Routledge 

VCAA. 2007. Victorian Essential Learning Standards-Overview. Μειβνχξλε 
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ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ, Γ. 2010α. Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ. ην Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ 
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Δικτυογραφία 

http://www.education.vic.gov.au/  

 Department of Education and Early Childhood Development 

http://vels.vcaa.vic.edu.au/overview/index.html   

http://www.education.vic.gov.au/
http://vels.vcaa.vic.edu.au/overview/index.html
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ειίδα αλάξηεζε ηνπ curriculum VELS 

www.naplan.edu.au  

 Ηζηνζειίδα ηνπ National Assessment Programme –Literacy and 

Numeracy  

www.education.vic.gov.au/studentlearning/elearning/  

 Πεγέο ζρεηηθά κε ην elearning 

www.education.vic.gov.au/studentlearning/teachingresources/ict/ 

  Πεγέο ζρεηηθά κε ην πεδίν ησλ ΣΠΔ 

 http://www.education.vic.gov.au/about/directions/ultranet/default.htm  

 Πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο Ultranet 

www.education.vic.gov.au/studentlearning/teachingresources/english/englishonlin

e.htm    Πεξηγξαθή ηνπ English Online Interview 

https://fuse.education.vic.gov.au/  

 Ηζηνζειίδα κε πνηθίιεο πεγέο πξνο ρξήζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ή ηνπο καζεηέο 

www.vcaa.vic.edu.au/prep10/aim/ondemand/  

 Πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο On Demand 

 

http://www.naplan.edu.au/
http://www.education.vic.gov.au/studentlearning/elearning/
http://www.education.vic.gov.au/studentlearning/teachingresources/ict/
http://www.education.vic.gov.au/about/directions/ultranet/default.htm
http://www.education.vic.gov.au/studentlearning/teachingresources/english/englishonline.htm
http://www.education.vic.gov.au/studentlearning/teachingresources/english/englishonline.htm
https://fuse.education.vic.gov.au/
http://www.vcaa.vic.edu.au/prep10/aim/ondemand/
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