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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλάηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο γισζ-

ζηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξη-

θήο Connecticut States Standards κέζα ζην πιαίζην ηεο ελζσκάησζεο θαη πξνζαξκν-

γήο ηνπ ζην θνηλφ εζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ Common Core States Standards γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ην γξακκαηηζκφ, ζηελ ηζηνξία / ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηα ηερληθά καζήκαηα γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθ-

παίδεπζε. Ζ αλάιπζε ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ ηξφπσλ ηεο 

γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) κε ηελ αμηνπνίεζε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ απφ ην ρψξν ηεο θνηλσληθήο 

ζεκεησηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ (van Leeuwen, 2005 θαη Gee, 2005) 

θαη αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ εθαξκφδνληαη θαη, ηέινο, ζηηο ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ πνπ 

είηε πξνυπνηίζεληαη είηε θαηαζθεπάδνληαη. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ην 

αλ θαη θαηά πφζν ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.  

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη αθελφο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ έληαμε θαη 

ελζσκάησζή ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο, αθεηέξνπ νη λέεο ηερλνινγίεο αληη-

κεησπίδνληαη σο πεξηβάιινληα άληιεζεο θεηκέλσλ θαη πιηθνχ θαη αμηνπνηνχληαη σο 

κέζα πξαθηηθήο λένπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ ιφγνπ (discourse) ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζηνηρεία ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ζηελ ακεξηθαληθή ηνπ εθδνρή (Νέα Ρεηνξηθή) θαη ηνπ  

ιφγνπ ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Αλαδχνληαη αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ  

αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ (θξηηηθή κέζα ζην πιαίζην ησλ νπκαληζηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ ΖΠΑ). Πξν-

υπνηίζεληαη Λφγνη (Discourses) καζεηψλ έηνηκσλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, 

λα ιεηηνπξγνχλ ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά, απηφλνκσλ θαη απηελεξγψλ, θαη εθ-

παηδεπηηθψλ κε απμεκέλε επαγγεικαηηθή ελεκεξφηεηα, ηθαλψλ λα δηακνξθψζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ρσξίο ηηο δεζκεχζεηο δηδαθηέαο χιεο, ζπγθεθξηκέλσλ 

δηδαθηηθψλ ζπκβάλησλ, ρψξνπ θαη ρξφλνπ.  
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1. Δηζαγσγή 

Οη ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο θαη ε πξφνδνο πνπ επηδεηθλχνπλ ζε φινπο ηνπο ην-

κείο ηνπ επηζηεηνχ, ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ζηα αλαζεσξεκέλα πξν-

γξάκκαηα ζπνπδψλ θαη, πην εηδηθά, ζε απηφ πνπ αθνξά ην κάζεκα ηεο γιψζζαο.  Σα 

απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ 15ρξνλσλ ακεξηθαλψλ καζεηψλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ Pisa 2009 (Programme for Interantional Student Assessment) επηηάρπλε ηελ αλα-

ζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο ΖΠΑ. Οη καζεηέο έθεξαλ επηδφζεηο βάζεη 

ησλ νπνίσλ νη ΖΠΑ θαηαηάρηεθαλ ζηε 14
ε
 ζέζε γηα ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, ζηε 

17
ε
 γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηελ 25

ε
 γηα ηε καζεκαηηθά. Πξέπεη λα επηζεκαλ-

ζεί φηη αλάκεζα ζηηο 34 ππφ αμηνιφγεζε ρψξεο νη καζεηέο ησλ ΖΠΑ θαηάθεξαλ επη-

δφζεηο θνληά ζην κέζν φξν. Οη επηδφζεηο ηνπο ήηαλ ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ κα-

ζεηψλ ηεο Νφηηαο Κνξέαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο ηγθαπνχξεο, ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ηεο 

αγθάεο θαη ηνπ Καλαδά.  

 Σα απνγνεηεπηηθά απηά απνηειέζκαηα έθεξαλ ηηο ΖΠΑ κπξνζηά ζηελ αλά-

γθε αλαζεψξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ζ αλάγθε απηή ηξνθνδνηήζεθε θπ-

ξίσο απφ ηελ απαίηεζε ησλ ακεξηθαλψλ πνιηηψλ ην θξάηνο ηνπο λα δηαηεξήζεη ηελ 

εγεκνληθή ηνπ ζέζε ζε παγθφζκην επίπεδν ηφζν ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκία φζν 

θαη ζηελ επηζηήκε θαη εθπαίδεπζε. 

 Ζ θπβέξλεζε Μπαξάθ Οκπάκα έρεη αλαιάβεη ηελ εθζηξαηεία Δθπαίδεπζε θαη 

Καηλνηνκία, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Σα καζήκαηα ζηα 

νπνία δίλεηαη έκθαζε είλαη νη θπζηθέο επηζηήκεο, ε Σερλνινγία, ε Μεραληθή θαη ηα 

Μαζεκαηηθά
1
. Θεζπίζηεθε, ινηπφλ, ην Common Core States Standards πνπ πεξηιακ-

βάλεη ηφζν ην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο φζν θαη ην γξακκαηηζκφ ζηελ ηζηνξία, 

ηηο θνηλσληθέο, ηηο θπζηθέο θαη ηηο ηερληθέο επηζηήκεο.  

 Βαζηθή θηινζνθία ησλ ζπληαθηψλ ηνπ Common Core States Standards είλαη 

λα απνηειέζεη σο εζληθφ Curriculum ηε βάζε γηα ηελ αλακφξθσζε θαη ην ζρεδηαζκφ 

                                                           
1
 πην εηδηθά βιέπε http://www.whitehouse.gov/issues/education/educate-innovate. 

http://www.whitehouse.gov/issues/education/educate-innovate
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ησλ ηνπηθψλ πνιηηεηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο θαηάι-

ιεια, ψζηε λα επηηχρνπλ ζηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Ζ 

επηηπρία ησλ καζεηψλ πνπ ζα  ζεκαηνδνηήζεη βέβαηα θαη ηελ επηηπρία ησλ ίδησλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, δελ κπνξεί παξά λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί φηη ε λέα επνρή ηνπ 21
νπ

 αηψλα είλαη άξξε-

θηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέιημε θαη ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, γεγνλφο πνπ δε 

κπνξεί λα αθήζεη αλεπεξέαζηε ηελ εθπαίδεπζε. Καηά ζπλέπεηα, ε έληαμε θαη αμην-

πνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ιεθζεί έληνλα ππφςε ζηε 

ράξαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, εθφζνλ ζπλδέεηαη κε ην είδνο ηεο κειινληηθήο 

θνηλσλίαο θαη ησλ εγγξάκκαησλ ππνθεηκέλσλ πνπ θαινχληαη λα δήζνπλ θαη λα δξα-

ζηεξηνπνηεζνχλ κέζα ζε απηή.  

 ηελ παξνχζα, ινηπφλ, κειέηε αλαιχεηαη ην Common Core States Standards 

ζε αληηζηνηρία κε ην ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο Πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη Connecticut 

States Standards γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εμεηάδεηαη αλ ε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ αλαπιαηζηψλεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ή ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ εθαξκφδνληαη, δηεξεπλάηαη ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ θαιιηεξγείηαη ζηνπο 

καζεηέο, θαζψο θαη ην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ πνπ 

είηε πξνυπνηίζεηαη είηε επηρεηξείηαη λα θαηαζθεπαζηεί. 
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2. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πνιηηείαο ηνπ 

Κνλλέθηηθαη 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπ-

ηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΠΑ, ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε δνκή ηνπ.  

2.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηηο ΖΠΑ: ε πεξίπησζε ηεο πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηη-

θαη 

Ζ εθπαίδεπζε ζηηο ΖΠΑ έρεη θαηά βάζε δεκφζην ραξαθηήξα. Ο έιεγρνο θαη ε ρξεκα-

ηνδφηεζε κπνξεί λα γίλνληαη είηε απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε, είηε απφ θάζε 

Πνιηηεία μερσξηζηά, είηε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θάζε Πνιηηεία ρσ-

ξηζηά έρεη δηθφ ηεο Τπνπξγείν Παηδείαο θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηα εθπαηδεπηηθά δε-

ηήκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηαθέξνπλ απφ 

Πνιηηεία ζε Πνιηηεία.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα επί θπβεξλήζεσο Μπαξάθ Οκπάκα, έρεη γίλεη πξνζπά-

ζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο (Common Core States Standards) 

θαη νη Πνιηηείεο κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε απ-

ηφ. Ζ πξνζαξκνγή δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαζψο νη Πνιηηείεο είλαη ειεχζεξεο λα επη-

ιέμνπλ, αλ ζα ην πξάμνπλ ή φρη. Πξέπεη, φκσο λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη νη πε-

ξηζζφηεξεο Πνιηηείεο έρνπλ αληαπνθξηζεί θαη νη ππφινηπεο ζπεχδνπλ λα ην πηνζεηή-

ζνπλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλφ πξφγξακκα θαη ηελ πηνζέηεζή ηνπ απφ 

ηηο Πνιηηείεο κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη απφ ην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν 

http://www.corestandards.org/.  

 Χο πξνο ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΠΑ δηαπηζηψλνληαη ηα 

εμήο: Αξρηθά, ε εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζε ππνρξεσηηθή θαη πξναηξεηηθή. Ο ρξφλνο 

θνίηεζεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα δηαθέξεη απφ Πνιηηεία ζε Πνιη-

ηεία (απηφ ξπζκίδεηαη απφ ηελ Πνιηηεηαθή Ννκνζεζία). ε γεληθέο γξακκέο, ε εθπαί-

δεπζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα παηδηά πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 5
ν
 έηνο ηεο 

http://www.corestandards.org/
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ειηθίαο ηνπο. ε θάπνηεο Πνιηηείεο κπνξεί λα μεθηλά θαη απφ ην 8
ν
 έηνο. Σν ηέινο ηεο 

ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο νξίδεηαη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ, ζε θάπνηεο Πν-

ιηηείεο ην 16
ν
.  

 Υξεζηκνπνηείηαη έλα ζχζηεκα θαηάηαμεο ησλ καζεηψλ ζε βαζκίδεο πνπ είλαη 

ιίγν πνιχ θνηλφ γηα φιεο ηηο Πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ. Σν ζχζηεκα απηφ, γλσζηφ θαη σο 

Κ-12, δειαδή απφ Kindergarten (λεπηαγσγείν) έσο θαη ηε 12 βαζκίδα, είλαη δνκεκέ-

λν σο εμήο
2
:  

 πξνζρνιηθή αγσγή 

 λεπηαγσγείν  

 Γεκνηηθφ 1
ε
 – 5

ε
 βαζκίδα / ηάμε (5 – 11 εηψλ) 

  Γπκλάζην 6
ε
 – 8

ε
 βαζκίδα / ηάμε (11 – 14 εηψλ) 

 Λχθεην 9
ε
 – 12

ε
 βαζκίδα (14 – 18  εηψλ) 

Μεηά ην Λχθεην νη καζεηέο έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο. Μπνξνχλ είηε λα εηζαρζνχλ 

ζε θάπνην θνιέγην ή παλεπηζηήκην, είηε λα αθνινπζήζνπλ ηελ Σερληθή εθπαίδεπζε, 

δειαδή λα εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζε θάπνην επάγγεικα ρεηξσλαθηηθήο θχζεο.  

2.2. Ζ επηινγή ηεο Πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ηέζεθε επζχο εμαξρήο ην εμήο εξψηεκα: 

Πνηαο Πνιηηείαο ησλ ΖΠΑ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα έπξεπε λα επηιεγεί, δεδνκέλνπ 

φηη είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα κειεηεζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ μερσξηζηά φια ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ΖΠΑ.  

 Σν πξφγξακκα πνπ ηειηθά επηιέρζεθε είλαη απηφ ηεο Πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηη-

θαη γηα ηνπο εμήο θχξηνπο ιφγνπο: Ζ ζπγθεθξηκέλε Πνιηηεία έθεξε ηηο πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζηα αμηνινγηθά ηεζη ησλ εηψλ 2007 θαη 2009, ηφζν ζηηο δεμηφηεηεο θαηα-

λφεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηα Μαζεκαηηθά φζν θαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφ-

γνπ. Δπηπιένλ, έρεη πξνρσξήζεη κε ηαρείο ξπζκνχο ζηελ ελζσκάησζε ηνπ θνηλνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζην δηθφ ηεο ηνπηθφ πξφγξακκα. Ζ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ 

πξνγξάκκαηνο αλαθνηλψζεθε ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2010. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξν-

                                                           
2
 απνδίδνπκε ζηελ λέα ειιεληθή ηνπο φξνπο σο εμήο: elementary school: Γεκνηηθφ, middle school: 

γπκλάζην θαη high school: Λχθεην. 
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γξάκκαηνο ζην θνηλφ θξίζεθε αλαγθαία ιφγσ ηεο θαηά ην 80% ηεο αληηζηνηρίαο 

ηνπο
3
.  

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο  γηα ηα αμηνινγηθά ηεζη κπνξεί λα βξεη θαλείο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ πξφνδν ζηελ εθπαίδεπζε 

(NAEP) http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ θαη γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ πξν-

γξάκκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα: 

 http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2618&q=322592. 

 Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζην ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο πνιηηείαο ηνπ 

Κνλλέθηηθαη θαη ηελ εμέηαζή ηνπ θαη’ αληηζηνηρία κε ην θνηλφ πξφγξακκα. Σν πιηθφ 

καο αληιήζεθε θπξίσο απφ έγγξαθα ζηα νπνία απνηππψλνληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη 

δηαθνξέο ησλ δχν πξνγξακκάησλ γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο γηα θαζεκηά βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο μερσξηζηά. Σα έγγξαθα απηά κπνξεί θάπνηνο λα ηα αληιήζεη απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη 

http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2618&q=322620.  

2.3. ηφρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ άξρηζε  ζηηο ΖΠΑ ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ Μπαξάθ Οκπάκα, νξίζηεθε σο γεληθφο ζθνπφο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκα-

ηνο ε θνιεγηαθή θαη επαγγεικαηηθή ελεκεξφηεηα ησλ καζεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

γεληθφηεξνο ζθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζε-

ηέο είηε λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην θνιέγην ή παλεπηζηήκην, είηε λα 

μεθηλήζνπλ κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Ο παξαπάλσ ζηφρνο κπν-

ξεί λα επηηεπρζεί, αλ θαη κφλν αλ πξνζθεξζεί ζηνπο καζεηέο έλα πξφγξακκα ζπνπ-

δψλ πινχζην ζε πεξηερφκελν θαη, πην εηδηθά γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο,  αλ νη καζε-

ηέο  ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αγγιηθή γιψζζα επαξθψο πξνζαξκνδφκελνη ζηηο πεξηζηάζεηο, 

επεμεξγάδνληαη θαη παξάγνπλ θείκελα πςεινχ επηπέδνπ, θαηαθηνχλ αθαδεκατθνχ 

ηχπνπ ιεμηιφγην, επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη πείζνπλ πηνζεηψληαο ην αλάινγν χθνο θαη 

αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία είηε γηα ηελ άληιεζε πνηθίινπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, 

                                                           
3
 ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ επηηξφπνπ βιέπε 

http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/pdf/pressroom/board_adopts_standards.pdf. 

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/
http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2618&q=322592
http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2618&q=322620
http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/pdf/pressroom/board_adopts_standards.pdf
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είηε γηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε, είηε γηα ηελ ππνζηήξημε πξνθνξηθψλ εξγα-

ζηψλ. 

2.4. Ζ δνκή ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο Common Core States Standards (CCSS) 

Σν θνηλφ πξφγξακκα δνκείηαη ζε θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο άμνλεο. Οη θάζεηνη άμνλεο 

ρσξίδνπλ ην πξφγξακκα αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ελψ νη νξηδφληηνη ρσξίδνπλ ην 

πξφγξακκα ζε ελφηεηεο αλάινγα κε ηε δεμηφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη θαη πεξηιακβά-

λνπλ ππνελφηεηεο. Πην εηδηθά: 

- θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ (Reading):  

 θεληξηθέο ηδέεο θαη ιεπηνκέξεηεο 

 ηερληθή θαη δνκή 

 ελζσκάησζε ηεο γλψζεο θαη ησλ ηδεψλ 

 εκβέιεηα αλάγλσζεο θαη βαζκφο πνιππινθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ  

- ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε γξαπηψλ θεηκέλσλ: 

 ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έληππνπ ιφγνπ: 

 θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

 γξαθνθσλεκαηηθέο αληηζηνηρίεο
4
 θαη αλαγλψξηζε ιέμεσλ 

 επρέξεηα ιφγνπ – επθξάδεηα 

- παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (Writing): 

 θεηκεληθνί ηχπνη θαη ζθνπνί 

 παξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ γξαπηνχ 

 έξεπλα γηα παξαγσγή θαη παξνπζίαζε ηεο γλψζεο 

 εκβέιεηα ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

- παξαγσγή θαη θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Speaking / Listening): 

 θαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία 

 παξνπζίαζε ηεο γλψζεηο θαη ησλ ηδεψλ 

- γιψζζα (Language): 

 ζπκβάζεηο ηεο πξφηππεο αγγιηθήο 

 γλψζε ηεο γιψζζαο 

                                                           
4
 απφδνζε ηνπ φξνπ phonics. 
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 θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ρξήζε 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε παξαπάλσ δνκή παξαζέηνπκε ηελ εμήο εηθφλα κέζα απφ 

ην θνηλφ πξφγξακκα:  

 

 

 Ζ αληηζηνίρηζε ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο κε ην ηνπηθφ πξφγξακκα ηνπ Κνλ-

λέθηηθαη παξαθνινπζεί ηελ ίδηα δνκή, φκσο ε θάζε βαζκίδα παξνπζηάδεηαη μερσξη-

ζηά. ηελ αξηζηεξή ζηήιε παξνπζηάδνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο, 

ελψ ζηε κεζαία ζηήιε νη δεμηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κνλλέθηηθαη. Απηφ θαί-

λεηαη πην θαζαξά ζηελ παξαθάησ εηθφλα:  
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2.5. Γηδαθηηθή κεζνδνινγία, πιηθφ θαη αμηνιφγεζε 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νχηε ζην θνηλφ πξφγξακκα, νχηε θαη ζην πξφγξακκα ηνπ 

Κνλλέθηηθαη πξνηείλεηαη κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαηά ηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη λέεο γλψζεηο νηθνδνκνχληαη πάλσ ζε πξν-

εγνχκελεο (θνλζηξνπθηηβηζκφο), νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη 

αλαιακβάλνπλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (δηαιεθηηθή, δηεξεπλεηηθή, αλαθαιππηηθή κάζε-

ζε, νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο) ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ κπξνζηά ζε 

θνηλφ.    

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλνηρηή θχζε ησλ πξνγξακκάησλ, δεδνκέλνπ 

φηη δε δίλνληαη έηνηκεο, πξναπνθαζηζκέλεο πνξείεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, δε 

παξέρεηαη ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ζεκαηηθέο πξνο αμηνπνίεζε παξά κφλνλ 

ελδεηθηηθά θαη δίλνληαη κεγάια πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη απφ ηε κηα νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν 

ηελ εθπφλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ άιιε δελ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, ζηνπο γνλείο ή ζε άιινπο θνξείο λα εκπιαθνχλ ζε απηή 

ηε δηαδηθαζία.  
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 Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: Οη καζεηέο 

πξνβηβάδνληαη ζηελ επφκελε ζρνιηθή βαζκίδα κεηά απφ επηηπρή δνθηκαζία γξαπηψλ 

εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ηελ Άλνημε. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ηελ 3
ε
 

κέρξη θαη ηελ 8
ε
 βαζκίδα νη καζεηέο αμηνινγνχληαη κε ην Connecticut Mastery Test 

(CMT) θαη πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά. Πην εηδηθά γηα 

ην κάζεκα ηεο γιψζζαο αμηνινγνχληαη νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ γχξσ απφ ηε 

γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ ηεο γιψζζαο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπο ζηελ παξαγσγή 

θαη θαηαλφεζε θεηκέλσλ.   

 Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη είηε απφ ππνινγηζηή είηε απφ επαγγεικαηίεο εθπαη-

δεπηηθνχο θαη ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5, φπνπ ην 5 ζεσξείηαη ν πςειφηε-

ξνο βαζκφο (πξνρσξεκέλν επίπεδν) θαη ην 1 ν ρακειφηεξνο (θάησ απφ ηε βάζε). 

Μαζεηέο πνπ βαζκνινγνχληαη κε 4 ζεσξείηαη φηη πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο, ελψ καζεηέο 

πνπ βαζκνινγνχληαη κε 2 βξίζθνληαη ζηε βάζε. Σα απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη ζε 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε θχζε θαη ησλ δπν πξνγξακκάησλ, ηφζν 

ηνπ θνηλνχ φζν θαη ηνπ ηνπηθνχ, δελ επζπγξακκίδεηαη κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. 

Φαίλεηαη φηη ηέηνηνπ είδνπο αμηνινγήζεηο κάιινλ επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο ηφζν ζε επίπεδν κνξθήο φζν θαη ζε πεξηερνκέλνπ, θαη ζπλδένληαη κε θια-

ζηθέο, ζπληεξεηηθέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ παξαπέκπνπλ ζην 

ιφγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Hasan, 2006). 

 Απφ ηελ άιιε πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη γί-

λνληαη θάπνηεο αλαθνξέο ζε portfolio
5
. Ζ κέζνδνο portfolio αθνξά πεξηζζφηεξν ηα 

θείκελα πνπ θαινχληαη λα παξάγνπλ νη καζεηέο θαη ζπγθεληξψλνληαη ζε θάπνηνλ α-

ηνκηθφ θάθειν. Τπελζπκίδεηαη φηη ε αμηνιφγεζε κέζσ ηέηνησλ αηνκηθψλ θαθέισλ 

εληζρχεη πξαθηηθέο απηναμηνιφγεζεο, ιφγνπ ράξε κέζσ αλαζηνραζκνχ θαη απηνζρν-

ιίσλ, θαζψο θαη εηεξναμηνιφγεζεο, εθφζνλ δίλεηαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο 

θαθέινπο ζε γνλείο, ζπκκαζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο. 

                                                           
5
 αηνκηθφο θάθεινο καζεηή ή θάθεινο εξγαζηψλ καζεηή. Απεηθνλίδεη ηε ζηαδηαθή εμέιημε ηεο καζε-

ζηαθήο πνξείαο. πλδέεηαη άκεζα κε ην θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζψλ (Common European Framework of Reference of Languages). 
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 Ζ αμηνπνίεζε ησλ θαθέισλ portfolio παξαπέκπεη ζε νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

αμηνιφγεζεο θαη ππ’ απηήλ έλλνηα επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε θηινζν-

θία ησλ πξνγξακκάησλ αιιά φρη κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ήδε εθαξκφδνληαη.  
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3. Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

Αξρηθά, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ, αλαθνξηθά κε ηηο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο γλψζεηο πνπ 

πξφθεηηαη λα θαιιηεξγεζνχλ, ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα 

εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο θαη ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξ-

γεζεί ζηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, απνηππψλεηαη ν ηξφπνο πξαγκάησζεο ηνπ καζήκαηνο 

θαηά ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη, ηέινο, αλαιχεηαη ην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ καζεηψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ ην πξφγξακκα πξνυπνζέηεη ή θηινδνμεί λα θαηαζθεπάζεη. 

3.1. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

ηφρνο ηφζν ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Common Core States Standards φζν 

θαη ηνπ ηνπηθνχ πνιηηεηαθνχ πξνγξάκκαηνο Connecticut States Standards δελ είλαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πξνγξάκκαηα φιεο νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ κπνξεί ν κα-

ζεηήο λα απνθηήζεη. Ζ αλνηρηή θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ απζηεξή 

νξηνζέηεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε κειέηε ζπγθεθξηκέ-

λσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ππφ κνξθή δηδαθηέαο χιεο. Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο 

αλαθνξηθά κε  ηε κειέηε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηεο εμσγισζζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θα-

ζνξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο ηνπ δίλνληαη κεγάια πεξη-

ζψξηα απηνλνκίαο λα δηδάμεη φ,ηη ζεσξεί αλαγθαίν. Σν πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο αληιείηαη θπξίσο κέζα απφ θείκελα.  

 Σα θείκελα απηά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηα ινγνηερληθά 

θαη ζηα πιεξνθνξηαθά. Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε πνηθηιία θεηκέλσλ απφ ην 

ρψξν ηνπ πεδνχ θαη ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ: κχζνπο, ιατθνχο κχζνπο – ζξχινπο,  πνηή-

καηα, ηξαγνχδηα, ξίκεο, ιίκεξηθ, ειεχζεξνπο ζηίρνπο, ζεαηξηθά έξγα, δξακαηνπνηεκέ-

λνπο δηαιφγνπο θαη πνηθίια ινγνηερληθά έξγα. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ινγνηε-

ρληθά θείκελα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχ-

ξεο.  

 Σα πιεξνθνξηαθά θείκελα πεξηιακβάλνπλ θείκελα κε κε θαληαζηηθφ, θπξην-

ιεθηηθφ πεξηερφκελν, επηζηεκνληθφ, ηζηνξηθφ, θαη ηερληθφ. «Πεξηιακβάλνπλ βηνγξαθί-
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εο θαη απηνβηνγξαθίεο, βηβιία ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηηο επη-

ζηήκεο θαη ηηο ηέρλεο, ηερληθά θείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο, θφξκεο, πιεξνθνξί-

εο ζε γξαθήκαηα, πίλαθεο ή ράξηεο θαη ςεθηαθφ πιηθφ απφ κηα πνηθηιία ζεκάησλ» 

(Common Core States Standards, 2010, 31).  

 Σα θείκελα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο α) ηελ πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ, λνεκά-

ησλ, δνκήο, γιψζζαο, ζαθήλεηαο θαη γλψζεσλ, β) ηελ πνζφηεηα (θξηηήξηα αλαγλσζη-

κφηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ) θαη γ) ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ 

πξνυπνηίζεληαη, ηα θίλεηξα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο – εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνπο κα-

ζεηέο. Ζ πνηθηιία θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηε βαζκίδα θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ ή / θαη κε ην επίπεδν ησλ αλαγλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. 

 Αμηνζεκείσην είλαη φηη πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά βηβιία κε ινγνηερληθφ θαη 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν, θαζψο θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά έλα ελδεηθηηθφ πα-

ξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ ελζσκάησζεο ησλ θεηκέλσλ γχξσ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκα-

ηηθή ελφηεηα (Common Core States Standards, 2010, 33). ην παξάδεηγκα απηφ πξν-

ηείλεηαη ελδεηθηηθά κηα θεληξηθή ζεκαηηθή ελφηεηα (Τν αλζξψπηλν ζψκα) θαη νη κα-

ζεηέο κειεηνχλ ην ζέκα κέζα απφ ζπδεηήζεηο, κειέηε βηβιίσλ θαη ζπγγξαθή θεηκέ-

λσλ. Οη ηίηινη ησλ βηβιίσλ νξγαλψλνληαη αλά ππνθαηεγνξίεο δηαζεκαηηθά (π.ρ. νη 

πέληε αηζζήζεηο, ε θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο, εηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο, πεπηηθφ θαη απεθθξηηηθφ ζχζηεκα, κπτθφ, ζθειεηηθφ θαη λεπξηθφ ζχζηεκα 

θιπ.). Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη γλψζεηο νξγαλψλνληαη, παξνπζηάδνληαη θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε νη καζεηέο νηθνδνκνχλ ζηαδηαθά ηηο λέεο γλψζεηο θαη ζρεκαηίδνπλ κηα 

ζθαηξηθή, νινθιεξσκέλε νπηηθή γηα ην ζέκα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Οηθνδνκψληαο ηε γλψζε ζπζηεκαηηθά ζην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είλαη 

ζα λα δίλεηο ζηα παηδηά δηάθνξα θνκκάηηα ελφο παδι ζε θάζε βαζκίδα έηζη ψζηε 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα ζρεκαηίζνπλ κηα κεγάιε εηθφλα. Δίηε ζε επίπεδν 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είηε ζε δηδαθηηθφ επίπεδν, ηα θείκελα –εληφο θαη δηα 

κέζνπ ησλ βαζκίδσλ- πξέπεη λα επηιέγνληαη γχξσ απφ δεηήκαηα ή ζέκαηα ηα 

νπνία ζπζηεκαηηθά αλαπηχζζνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Δληφο κηα 

βαζκίδαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ηθαλφο αξηζκφο ηίηισλ ζε έλα ζπγθεθξηκέ-
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λν ζέκα πνπ ζα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα κειεηνχλ απηφ ην ζέκα γηα κηα παξαηε-

ηακέλε πεξίνδν. Οη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ηα παηδηά γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέ-

κα ζηηο πξψηεο ζρνιηθέο βαζκίδεο ζα πξέπεη έπεηηα λα δηεπξπλζνχλ θαη λα αλα-

πηπρζνχλ ζηηο επφκελεο βαζκίδεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πξννδεπηηθή θαη ζε βά-

ζνο θαηαλφεζε ησλ ζεκαηηθψλ απηψλ. Τα παηδηά ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ δε-

κνηηθνχ γεληθά αλακέλεηαη λα δηαβάδνπλ απηά ηα θείκελα αλεμάξηεηα θαη λα 

ζηνράδνληαη πάλσ ζε απηά θαηά ην γξάςηκν. Ωζηφζν, ηα παηδηά ζηηο κηθξέο ηά-

μεηο (ζπγθεθξηκέλα απφ ην λεπηαγσγείν σο ηεο 2
ε
 βαζκίδα) ζα πξέπεη λα ζπκκε-

ηέρνπλ ζε πινχζηεο, δνκεκέλεο ζπδεηήζεηο κε έλαλ ελήιηθν αλαθνξηθά κε ηα 

γξαπηά θείκελα πνπ δηαβάδνληαη θσλαρηά, πξνθνξηθά κέζα απφ ζχγθξηζε θαη 

αληηπαξαβνιή, αλάιπζε θαη ζχλζεζε έηζη φπσο απαηηείηαη απφ ηα Standards.» 

(Common Core States Standards, 2010, 33). 

 

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα γίλεηαη ζαθέο φηη πξνθξίλεηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγ-

γηζε ηεο γλψζεο ζε ζρέζε κε ηε κειέηε πηπρψλ ηνπ θφζκνπ. Οη γλψζεηο νηθνδνκνχ-

ληαη ζηαδηαθά θαη ιακβάλεηαη ππφςε ε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε γλψζε, είηε απν-

θηήζεθε ζην ζρνιείν ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο είηε εθηφο ζρνιείν. Ζ ελεξγνπνίεζε θαη 

νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο ζπλδέεηαη κε ηηο πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο ηεο λέαο παη-

δαγσγηθήο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη λα αμηνπνηήζνπλ πιηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Ηζηνξί-

α, ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηέρλε. Καηά ζπλέπεηα, ην 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε γιψζζα σο κέζν γηα θαηάθηεζε ηεο γλψζεο 

θαη φρη κφλν σο αληηθείκελν γλψζεο.   

 Αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδηψθεηαη λα 

θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηα-

κνξθψζνπλ πνιηηηζκηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. Γηα λα γίλεη απηφ πην θαηα-

λνεηφ παξαηίζεηαη ην εμήο απφζπαζκα: 

 

«Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ε ηάμε θαη ν ρψξνο  εξγαζίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

είλαη πεξηβάιινληα ζηα νπνία άλζξσπνη απφ ζπρλά πνιχ δηαθνξεηηθέο θνπι-
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ηνχξεο θαη νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ πνηθίιεο εκπεηξίεο θαη νπηηθέο καζαί-

λνπλ θαη εξγάδνληαη καδί. Οη καζεηέο ελεξγά επηδηψθνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

άιιεο θνπιηνχξεο θαη νπηηθέο κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο αθξφαζεο, θαη είλαη 

ηθαλνί λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπ-

ζεο. Αμηνινγνχλ θξηηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ηηο νπηηθέο ησλ άιισλ. Μέζσ ηεο 

αλάγλσζεο ησλ ζπνπδαίσλ έξγσλ ηεο θιαζηθήο θαη ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο απφ 

δηάθνξεο πεξηφδνπο, θνπιηνχξεο θαη νπηηθέο, νη καζεηέο έκκεζα βηψλνπλ θφ-

ζκνπο θαη εκπεηξίεο πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο ηνπο.» (Common Core 

States Standards, 2010, 7). 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπλ 

ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ζπλείδεζε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ κειέηε θαη 

ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ ησλ θιαζηθψλ θαη ζχγρξνλσλ έξγσλ ηεο ινγνηερλίαο. Σα 

έξγα απηά αλήθνπλ ζε θιαζηθνχο θαη ζχγρξνλνπο ζπγγξαθείο ηνπ αγγινζαμνληθνχ 

θφζκνπ. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα ηα θείκελα ιεηηνπξγνχλ παξαδεηγκαηηθά γηα ηνπο κα-

ζεηέο θαη ηνπο θαιιηεξγνχλ ηηο αμίεο θπξίσο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ (π.ρ. ηνπο ηξφ-

πνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε, ηηο δηάθνξεο δηαρξνληθέο αμίεο φπσο ε 

ειεπζεξία, ε δεκνθξαηία θιπ.). Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο ζπλδένληαη κε ηελ νπκαλη-

ζηηθή – αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο.  

 Απφ ηελ άιιε, νη καζεηέο θαινχληαη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειε-

ζκαηηθά κέζα ζηε ζχλζεηε πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

21
νπ

 αηψλα. Οη καζεηέο σο απξηαλνί πνιίηεο θαη επαγγεικαηίεο ζα θιεζνχλ λα δήζνπλ 

θαη λα εξγαζηνχλ ζε πνιπγισζζηθά θαη πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη έηζη ζα 

πξέπεη λα αμηνινγνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηελ εκπεηξία απηή επνηθνδνκεηηθά. Θα πξέ-

πεη λα ηνληζηεί φηη, ελψ ζα ήηαλ αλακελφκελν λα πξνηείλνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο απφ ην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, θάηη ηέηνην δε ζεκεηψλεηαη. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα παξαηεξείηαη κηα α-

ζπλέρεηα θαη νη παξαπάλσ αληηιήςεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλαδπφκελεο. Αμίδεη, 

φκσο, λα ηνληζηεί φηη νη ΖΠΑ έρνπλ καθξά παξάδνζε θαη εκπεηξία γχξσ απφ ηα ζέ-

καηα ηνπ πνιππνιηηηζκνχ θαη ηεο πνιπγισζζίαο θαη, άξα, απηφ πνπ θαίλεηαη σο παη-
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δαγσγηθή ξεηνξεία ή αζπλέρεηα ίζσο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο Ακεξηθαλνχο ζεσξείηαη 

δήηεκα ήδε απηνλφεην θαη ιπκέλν.  

3.1.1. ύλδεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηνλ θόζκν κε ηηο ΣΠΔ 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν αλαθνξηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη ΣΠΔ πξσηίζησο αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη θεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

«Αλαθαινχλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ εκπεηξία ή ζπιιέγνπλ ζρεηηθέο πιε-

ξνθνξίεο απφ έληππεο θαη ςεθηαθέο πεγέο. Κάλνπλ πεξίιεςε ή παξαθξάδνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζεκεηψζεηο θαη νινθιεξσκέλε δνπιεηά θαη παξέρνπλ ιίζηα 

ησλ πεγψλ.» (Common Core States Standards, 2010, 21). 

 

«Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Γξαπηνχ Λφγνπ: Σρεδηαζκφο: ζπιιέγνπλ θαη νξγαλψ-

λνπλ πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιέο πεγέο γηα λα αλαθεξζνχλ ζε έλα ζέκα π.ρ. 

έλα organizer ειεθηξνληθψλ γξαθηθψλ, έλαλ ζπγθξηηηθφ ή ηαμηλνκηθφ πίλαθα.  

Writing Process: Plan: gather and organize information from multiple sources 

to address a topic, e.g., electronic graphic organizer, comparison or classifi-

cation chart.» (Connecticut States Standards, Grade 5, 29). 

 

Οη ΣΠΔ, ινηπφλ, αμηνπνηνχληαη σο πεγή αλαδήηεζεο θαη άληιεζεο πιηθνχ. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ππεπζπλφηεηα αλαθνξηθά κε 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Πην ζπ-

γθεθξηκέλα, παξαηίζεηαη ην εμήο: 

 

«Δπηδεηθλχνπλ ππεχζπλε, λφκηκε θαη εζηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, 

ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ.» (Information and Technology 

Literacy Framework, 2006, 16). 

 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κέρξη ηελ 4
ε
 βαζκίδα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα: 
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«Δθαξκφδνπλ ζσζηή θαη εζηθή ρξήζε ησλ έληππσλ θαη κε έληππσλ πιεξνθνξη-

αθψλ πφξσλ, ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ. 

Παξαπέκπνπλ πηζηά ζηηο αξρηθέο πεγέο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ή φηαλ κεηαδίδνπλ 

πιεξνθνξίεο ζε  άιινπο. 

Δπηδεηθλχνπλ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ ηδεψλ θαη ησλ πιε-

ξνθνξηψλ κε ην ζεβαζκφ θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ ή / θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηε ρξήζε έληππσλ θαη κε έληππσλ πιεξνθνξηψλ, ινγηζκηθψλ, 

ζθιεξψλ πιηθψλ
6
 θαη δηθηχσλ. 

Σπκκνξθψλνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ρξήζεο θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδην-

θηεζίαο ηεο πεξηνρήο – πεξηθέξεηαο.» (Information and Technology Literacy 

Framework, 2006, 16). 

 

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα θαίλεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δε-

μηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ δενληνινγίαο θαηά ηε ρξήζε θαη 

εθαξκνγή δηάθνξσλ ινγηζκηθψλ θαη εξγαιείσλ θαη θαηά ηε δηαβίβαζε ησλ πιεξνθν-

ξηψλ. Οη δεμηφηεηεο απηέο ζπλδένληαη κε ηελ εζηθή (ethics) ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη 

λα επηδεηθλχνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ πινήγεζε, αλαδήηεζε, άληιεζε, επεμεξγαζία 

θαη δεκνζίεπζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ κέζα απφ ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο. Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ δεμηνηήησλ παξαπέκπεη 

ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ ςεθηαθνχ γξακ-

καηηζκνχ θαη ππ’ απηήλ ηελ έλλνηα νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο κέζν πξαθηηθήο γξακ-

καηηζκνχ. Απφ ηελ άιιε, δελ εληζρχνληαη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νπηηθέο ησλ ί-

δησλ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ σο κέζσλ πνπ 

επηθέξνπλ αιιαγέο θαη αλαηξνπέο ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, δε 

γίλνληαη θαηαλνεηέο νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε θχζε ηεο θεηκεληθήο πξαγκαηη-

θφηεηαο. Γε γίλεηαη ιφγνο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηα ίδηα ηα θείκελα (π.ρ. ππεξζπλδέζεηο, ππεξθείκελα, πνιπηξνπηθφηεηα, γξαθηζκφο 

                                                           
6
 απφδνζε ηνπ φξνπ hardware.  
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θιπ.), νχηε αλαθέξνληαη ηα λέα θεηκεληθά είδε πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ησλ αιιαγψλ 

πνπ επηθέξνπλ νη ίδηεο νη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία.  

3.2. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

ην ππνθεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη 

λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο. Οη γλψζεηο απηέο αθνξνχλ ηε δνκή ηεο γιψζζαο, ηε 

γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ, ηε ζηίμε θαη ηελ νξζνγξαθία.  

3.2.1. Γλώζεηο γηα ηε δνκή ηεο γιώζζαο θαη ην ιεμηιόγην  

ην ππνθεθάιαην απηφ αλαιχνληαη νη πξνο θαηάθηεζε γλψζεηο γηα ηε δνκή ηεο 

γιψζζαο θαη ην ιεμηιφγην. Ζ αλάιπζε γίλεηαη ζηνπο εμήο ηξεηο άμνλεο: 

  

 α) ζπκβάζεηο ηεο πξόηππεο αγγιηθήο: ζηνλ άμνλα απηφ παξνπζηάδνληαη νη 

γλψζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη ν καζεηήο αλαθνξηθά κε ηε γξακκαηηθή θαη ηε 

ρξήζε ηεο πξφηππεο αγγιηθήο θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη 

καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ γξακκάησλ, ηεο 

ζηίμεο θαη ηεο νξζνγξαθίαο θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.  

 

«Δπηδεηθλχνπλ γλψζε ησλ ζπκβάζεσλ ηεο γξακκαηηθήο ηεο πξφηππεο αγγιηθήο 

θαη ηεο ρξήζεο φηαλ γξάθνπκε ή κηινχκε. 

α. Δμεγνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νπζηαζηηθψλ, ησλ αλησλπκηψλ, ησλ ξεκάησλ, 

ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ γεληθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπγθεθξη-

κέλεο πξνηάζεηο.  

β. Σρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ νκαιφ θαη αλψκαιν πιεζπληηθφ ησλ νπ-

ζηαζηηθψλ. 

γ. Χξεζηκνπνηνχλ αθεξεκέλα νπζηαζηηθά (π.ρ. λεφηεηα) 

δ. Σρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ απινχο ρξφλνπο ηνπ ξήκαηνο (π.ρ. πεξπαηψ 

– πεξπάηεζα – ζα πεξπαηήζσ). 

ε. Σπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζπκθσλία ξήκαηνο – ππνθεηκέλνπ θαη αλησλπκίαο – π-

πνθεηκέλνπ. 
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ζη. Σρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθξηηηθφ θαη ππεξζεηηθφ βαζκφ ησλ ε-

πηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ θαη επηιέγνπλ αλάινγα κε ην ηη πξέπεη λα ηξνπν-

πνηεζεί. 

ε. Χξεζηκνπνηνχλ παξαηαθηηθνχο θαη ππνηαθηηθνχο ζπλδέζκνπο. 

ζ. Παξάγνπλ απιέο, ζχλζεηεο θαη πεξίπινθεο πξνηάζεηο.» (Common Core 

States Standards, 2010,  28). 

 

 β) γλώζε ηεο γιώζζαο: ζηνλ άμνλα απηφ πεξηιακβάλνληαη νη γλψζεηο γχξσ 

απφ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα
7
. Οη γισζζηθέο επηινγέο δηα-

θνξνπνηνχλ ηε ζεκαζία θαη ην χθνο  θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο δηεπθνιχλεη θαηά 

ηελ αλάγλσζε ή ηελ αθξφαζε θεηκέλσλ.  

 

«Χξήζε ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο θαη ησλ ζπκβάζεψλ ηεο θαηά ηε γξαθή, νκηιί-

α, αλάγλσζε θαη αθξφαζε. 

α. επηινγή ιέμεσλ θαη θξάζεσλ γηα αθξηβή κεηάδνζε ηδεψλ. 

β. επηινγή θαηάιιειεο ζηίμεο. 

γ. δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε πεξηθείκελα πνπ απαηηνχλ ηελ επίζεκε αγγιηθή 

(π.ρ. παξνπζίαζε ηδεψλ) θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ν αλεπίζεκνο ιφγνο είλαη θαηάι-

ιεινο (π.ρ. ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο).» (Common Core States Standards, 

2010,  29).    

 

 γ) θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ρξήζε: νη καζεηέο θαινχληαη λα απνθηνχλ 

λέν ιεμηιφγην, λα αμηνπνηνχλ δείθηεο γηα ηελ εξκελεία ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη λα 

αλαιχνπλ ηηο ιέμεηο ζε κνξθνινγηθά κέξε πνπ είλαη θνξείο ζεκαζίαο. Οη καζεηέο 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ηελ πν-

ιπζεκία ησλ ιέμεσλ θαη ηεο ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη κε 

απηνλνκία λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ θαηάιιεια ηηο πεγέο θαη ηα ιεμηθά πξνθεηκέλνπ 

λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γχξσ απφ άγλσζηεο θαη λέεο ιέμεηο. Γεληθά, νη καζεηέο 
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 απφδνζε ηνπ φξνπ context. Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο φξνπο πεξηθείκελν.  
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πξέπεη λα απνθηήζνπλ έλα πςεινχ επηπέδνπ ιεμηιφγην ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπν-

θξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνιεγίνπ ή θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πην εηδηθά: 

 

«Καηαλννχλ ηηο ζρέζεηο ησλ ιέμεσλ θαη ηηο απνρξψζεηο ζηηο ζεκαζίεο ησλ ιέ-

μεσλ.  

α. Γηαθξίλνπλ ηε κεηαθνξηθή θαη θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ κέζα ζε ζπ-

γθείκελν (π.ρ. παίξλσ κέηξα
8
). 

β. Πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηε ιέμε θαη ηε ρξήζε ζηελ πξαγκαηη-

θή δσή (π.ρ. πεξηγξάθνπλ αλζξψπνπο πνπ είλαη θηιηθνί ή εμππεξεηηθνί). 

γ. Γηαθξίλνπλ ηηο ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο αλάκεζα ζε ζπλαθείο ιέμεηο πνπ 

πεξηγξάθνπλ λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ή βαζκφ βεβαηφηεηαο (π.ρ. γλψξηδε, πίζηεπε, 

ππνπηεχζεθε, άθνπζε, αλαξσηήζεθε». (Common Core States Standards, 2010,  

29). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθνδηα-

ζηνχλ κε κεηαγισζζηθέο γλψζεηο πνπ κεηαδίδνληαη θαη δηδάζθνληαη κε ηξφπν παξα-

δνζηαθφ θαη θνξκαιηζηηθφ. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηε δνκή ηεο γιψζζαο ζε επίπεδν 

γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ θαη ζηε κειέηε ησλ ιέμεσλ κε κνξθνθσλνινγηθφ ηε-

καρηζκφ. Ζ κειέηε ησλ ιέμεσλ γίλεηαη ζε πξνηαζηαθφ πιαίζην κε ζηφρν λα αλαδεη-

ρζεί ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ εληφο πξνηαζηαθνχ context. Χζηφζν νη πξνηάζεηο δελ ε-

ληάζζνληαη ζε επξχηεξα θεηκεληθά πιαίζηα θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ επηινγψλ είλαη αξθεηά επηθαλεηαθή. Αμηνζεκείσηε εί-

λαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ρξήζε ηεο επίζεκεο αγγιηθήο γιψζζαο. Οη παξαπάλσ 

δηαπηζηψζεηο ζπλδένληαη κε ηηο παξαδνζηαθέο δνκηζηηθέο – κεραληζηηθέο αληηιήςεηο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο πνπ αληινχλ θπξίσο απφ ην ιφγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Δκθαλείο επίζεο είλαη θαη νη επηξξνέο απφ ηε κέζνδν phonics θαη ην 

θίλεκα Back to Basics. 
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 πξνζπάζεηα απφδνζεο ηεο αγγιηθήο θξάζεο take steps ζηελ λέα ειιεληθή ψζηε λα αλαδεηρζεί ε κε-

ηαθνξηθή ηεο ζεκαζία 
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3.2.2. ύλδεζε ηεο δνκήο ηεο γιώζζαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηηο ΣΠΔ 

Οη επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε δνκή ηεο γιψζζαο, ηε γξακκαηηθή θαη ηηο ζπκβάζεηο 

ηεο πξφηππεο αγγιηθήο δε ζπλδένληαη κε ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Αληρλεχεηαη κηα κνλά-

ρα αλαθνξά ζε πιηθφ πνπ κπνξεί λα αληιείηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη απφ ςεθηαθέο 

πεγέο. Σν πιηθφ απηφ αμηνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ. Πην ζπγθεθξη-

κέλα παξαηίζεηαη ην εμήο: 

 

«Να πξνζδηνξίδνπλ θαη λα απνζαθελίδνπλ ην λφεκα ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη 

ησλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ κε πνιιαπιή ζεκαζία αλάινγα κε ην επίπεδφ 5 αλά-

γλσζεο θαη πεξηερνκέλνπ, επηιέγνληαο κε επειημία κέζα απφ κηα ζεηξά ζηξαηε-

γηθψλ. 

α. Χξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθείκελν (π.ρ. ζρέζεηο αηηίνπ / απνηειέζκαηνο θαη ζπ-

γθξίζεηο ζε θείκελν) σο δείθηε γηα ηε ζεκαζία κηα ιέμεο ή θξάζεο.  

β. Χξεζηκνπνηνχλ θνηλέο, αλάινγα κε ην επίπεδφ ηνπο ειιεληθά θαη ιαηηληθά 

πξνζήκαηα θαη ξίδεο σο δείθηεο γηα ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο (π.ρ. θσηνγξαθία, 

θσηνζχλζεζε). 

γ. Σπκβνπιεχνληαη πιηθφ αλαθνξάο (π.ρ. ιεμηθά, γισζζάξηα θαη ζεζαπξνχο), 

έληππν θαη ςεθηαθφ, γηα λα βξνπλ ηελ πξνθνξά θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ή λα δηα-

ζαθελίζνπλ ηελ αθξηβή ζεκαζία ιέμεσλ-θιεηδηά θαη θξάζεσλ». (Common 

Core States Standards, 2010,  29). 

 

ην παξαπάλσ παξάζεκα γίλεηαη ιφγνο ηφζν γηα ςεθηαθφ πιηθφ φζν θαη γηα ςεθηαθά 

κέζα. Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο θπξίσο γηα λα αληιήζνπλ πιε-

ξνθνξίεο γχξσ απφ ηελ πξνθνξά ησλ ιέμεσλ ή ηε ζεκαζία ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη 

ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο εξγαιεία γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ιεμηιν-

γηθνχ ηχπνπ ζέκαηα. Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα (π.ρ. ε-

ιεθηξνληθά ιεμηθά) απαηηεί έλα λένπ είδνο γξακκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα 

θηινδνμεί λα εθγπκλάζεη ηνπο καζεηέο ην γεγνλφο φκσο φηη ηα πεξηβάιινληα απηά 

δελ αληηκεησπίδνληαη σο αλνηρηά δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, δελ αλαηξέ-
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πνπλ ηε ινγηθή ησλ πξνγξακκάησλ, νχηε θαη θαιιηεξγνχλ ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο, 2008). 

3.3. Γιψζζα θαη ζεκείσζε 

ην ππνθεθάιαην απηφ αλαιχνληαη νη δηάθνξεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο 

γχξσ απφ ηε γιψζζα σο κέξνπο ηεο ζεκείσζεο. ηφρνο είλαη λα αλαδεηρζεί ν γξακ-

καηηζκφο πνπ θηινδνμνχλ ηα πξνγξάκκαηα λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο. 

3.3.1. Καηαθεξκαηηζκόο ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ  

Απφ ηε κειέηε θαη αλάιπζε ηφζν ηνπ Common Core States Standards φζν θαη ηνπ  

Connecticut States Standards δηαπηζηψλεηαη ην εμήο: ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο 

δνκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν πξέπεη ξεηά λα δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο, ζην πιαίζην απηφ ε 

γιψζζα θαηαθεξκαηίδεηαη ζε επηκέξνπο δεμηφηεηεο θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαιιηέξ-

γεηά ηνπο. Οη δεμηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ (Read-

ing), ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (Writing), ηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε πξνθν-

ξηθνχ ιφγνπ (Speaking, Listening). Οη δεμηφηεηεο απηέο αλαιχνληαη δηεμνδηθά παξα-

θάησ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ην είδνο ηνπ επηδησθφκελνπ γξακκαηηζκνχ ησλ κα-

ζεηψλ.  

3.3.2. Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ (Reading) / Μέζνδνο phonics 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Οη 

δεμηφηεηεο απηέο θαιιηεξγνχληαη κέζα απφ ηε κέζνδν ησλ γξαθνθσλεκαηηθψλ αληη-

ζηνηρηψλ – phonics.  

 

 

α) ηελ θαηαλόεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ έληπ-

πνπ ιόγνπ. Γηα παξάδεηγκα: 

  

«α. Αθνινπζνχλ ηηο ιέμεηο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, απφ πάλσ πξνο ηα θά-

ησ, ζειίδα ηε ζειίδα. 
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β. Αλαγλσξίδνπλ φηη νη πξνθεξφκελεο ιέμεηο αλαπαξηζηψληαη ζην γξαπηφ ιφγν 

απφ ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίεο γξακκάησλ. 

γ. Καηαλννχλ φηη νη ιέμεηο ρσξίδνληαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν απφ δηαζηήκαηα. 

δ. Αλαγλσξίδνπλ θαη θαηνλνκάδνπλ φια ηα θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα ηνπ 

αιθαβήηνπ.» (Common Core States Standards, 2010,  15). 

 

«Γηαθξίλνπλ ηηο ιέμεηο απφ ηηο πξνηάζεηο.» (Connecticut States Standards, 

Grade 1, 8). 

 

β) ηε θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο πξνθεξφκε-

λεο ιέμεηο θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ηα θσλήκαηα πξαγκαηψλνληαη ζε ήρνπο – θζφγ-

γνπο θαη φηη νη θζφγγνη νξγαλψλνληαη ζε ζπιιαβέο: 

 

«Καηαλννχλ ηηο πξνθεξφκελεο ιέμεηο, ηηο ζπιιαβέο θαη ηνπο ήρνπο (θσλήκα-

ηα).» (Common Core States Standards, 2010,  15).  

 

«Γηαθξίλνπλ ηα καθξφρξνλα θαη βξαρχρξνλα θσλήεληα ζε πξνθεξφκελεο κνλν-

ζχιιαβεο ιέμεηο, π.ρ. bit/bite.» (Connecticut States Standards, Grade 1, 9). 

 

γ) ηηο γξαθνθσλεκαηηθέο αληηζηνηρίεο θαη ηελ αλαγλώξηζε ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγ-

κα: 

 

«Σπζρεηίδνπλ ηνπο καθξφρξνλνπο θαη ηνπο βξαρχρξνλνπο ήρνπο κε ηα νξζν-

γξαθηθά ζηνηρεία (γξαθήκαηα) ησλ πέληε βαζηθψλ θσλεέλησλ.»  

«Απνθσδηθνπνηνχλ ιέμεηο κε ζπρλά πξνζήκαηα θαη επηζήκαηα.» (Common 

Core States Standards, 2010, 16). 

 

δ) ηελ επθξάδεηα (ξέσλ ιφγνο). Πην εηδηθά: 
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«Γηαβάδνπλ πξφδα θαη πνίεζε αλάινγε κε ην επίπεδφ ηνπο πξνθνξηθά κε αθξί-

βεηα, θαηάιιειν  ξπζκφ θαη έθθξαζε ζε δηαδνρηθέο αλαγλψζεηο.» (Common 

Core States Standards, 2010,  17). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε θαηάθηεζε ηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο 

ζπλδέεηαη κε ηηο αληηιήςεηο ηεο θσλεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Ο καζεηήο θαιείηαη λα 

κπνξεί λα απνδνκεί ηε ιέμε ζηα θζνγγηθά ηεο κέξε, λα ζπλδέεη γξαθήκαηα κε θζφγ-

γνπο, λα κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηα θσλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θζφγγσλ, λα κπν-

ξεί λα δηαβάδεη ηηο ιέμεηο ζσζηά, κε ζσζηή πξνθνξά. Απψηεξνο ζηφρνο, βέβαηα, είλαη 

λα απνθηήζεη ν καζεηήο ξνή ζην ιφγν ηνπ, επθξάδεηα, ξπζκφ θαη έθθξαζε. 

 Κιείλνληαο, επηζεκαίλνπκε φηη ην πξφγξακκα θαίλεηαη λα δίλεη βαξχηεηα ζην 

επίπεδν ηεο κηθξνδνκήο ηνπ ιφγνπ, δειαδή, ζην επίπεδν ηεο ιέμεο. Φαίλεηαη φηη νη 

ιέμεηο εμεηάδνληαη απνπιαηζησκέλεο, έμσ απφ ηελ πξφηαζε, ην θείκελν θαη ην επξχ-

ηεξν επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Θεσξνχκε φηη νη θσλεκαηηθή πξνζέγγηζε ζπλδέεηαη κε 

απηφ πνπ ε Hasan (2006) νλνκάδεη αλαγλσξηζηηθφ γξακκαηηζκφ θαη, βεβαίσο, κε ην 

θίλεκα Back to Basics ζηηο ΖΠΑ επί πξνεδξίαο ηνπ G. W. Bush θαηά ηελ πεξίνδν 

2001 – 2009. Σν θίλεκα απηφ ζεσξεί σο βαζηθά ηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθή θαη ηελ 

έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο νξζνγξαθίαο κε θνξκαιηζηηθφ ηξφπν. Δπηπιένλ, ην βά-

ξνο πέθηεη ζηε δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο – πξφηππεο πνηθηιίαο θαη ηε κεηάδνζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ηνπ έζλνπο. Σν θίλεκα απηφ έρεη έληνλα ζπληεξεηηθφ πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα θαη αλχπαξθην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν (Κνπηζνγηάλλεο, 2008).  

3.3.3. Καιιηέξγεηα ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηόηεηαο 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηαθηεζνχλ νη δεμηφηεηεο ηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο νη 

καζεηέο θαινχληαη λα ηηο αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ. Καηά ζπλέπεηα:    

 α) νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο «ιδέες-κλειδιά και ηις λε-

πηομέρειες» δειαδή, λα εληνπίδνπλ ηηο θεληξηθέο ηδέεο θαη ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ. 

Έκθαζε δίλεηαη ζηελ εμαγσγή ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ηελ παξάζεζε επηρεηξεκα-

ηνινγίαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζνληαη νη ραξαθηήξεο 

– ήξσεο ησλ θεηκέλσλ, εθηπιίζζνληαη ηα γεγνλφηα θαη παξνπζηάδνληαη νη ηδέεο.  
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 β) νη καζεηέο επηδηψθεηαη λα θάλνπλ δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ «ηετνική 

και ηη δομή» ησλ θεηκέλσλ, δειαδή, λα εξκελεχνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

ιέμεηο θαη νη θξάζεηο πνπ επηιέγνληαη θαηαζθεπάδνπλ ην λφεκα θαη πψο νη πξνηάζεηο, 

νη παξάγξαθνη, ηα θεθάιαηα θιπ. ζπζρεηίδνληαη. Σέινο, πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νπηηθέο ζέαζεο θαη νη πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα δνκνχλ 

ην πεξηερφκελν θαη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ.  

 γ) νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζε «ενζωμάηωζη γνώζεων και ιδεών», δειαδή, 

αμηνινγνχλ ηα ίδηα ηα θείκελα σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ησλ επηρεηξεκάησλ, ησλ ζπιινγηζκψλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Σέινο, αλα-

ιχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαθνξεηηθά θείκελα πξαγκαηεχνληαη ην ίδην ζέκα (δη-

αθεηκεληθφηεηα).  

 δ) Σέινο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ θαη λα θαηαλννχλ 

θείκελα δηαθνξεηηθήο «εμβέλειας και πολσπλοκόηηηας». Οη καζεηέο, αξρηθά, έξρν-

ληαη ζε επαθή κε θείκελα απφ ηε ινγνηερλία θαη βαζκεδφλ, κε θείκελα πιεξνθνξηα-

θά ή / θαη επηζηεκνληθά απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο.  

 Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη ε κειέηε ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη ζε έλα 

αξθεηά επηθαλεηαθφ επίπεδν. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηθαλεηαθή θαηαλφεζε ησλ θεη-

κέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ζηελ αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαην-

ινγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζήο ηεο, ζηε κειέηε ησλ ζπιινγηζκψλ θαη ησλ απνδεί-

μεσλ πνπ παξαηίζεληαη θαη, ηέινο, ζηελ απνηίκεζε ησλ ηδεψλ πνπ κεηαδίδνληαη. Α-

πνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε θεηκεληθά είδε, νχηε επηρεηξείηαη αλάιπζε ησλ 

θεηκελνγισζζηθψλ παξαγφλησλ. Σέινο, απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά γηα ηελ 

αλάγθε κειέηεο ησλ λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ησλ λέσλ θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα θαη ηηο ςεθηαθέο πεγέο.  

 Απφ ηελ άιιε αμηνζεκείσηε είλαη ε πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγεζεί ν πνιπηξν-

πηθφο γξακκαηηζκφο ζηνπο καζεηέο. Πην εηδηθά: 

 

«Αλαιχνπλ πψο ηα νπηηθά θαη πνιπκεζηθά ζηνηρεία ζπλεηζθέξνπλ ζην λφεκα, ην 

χθνο, ή ηελ νκνξθηά ελφο θεηκέλνπ (π.ρ. θνκηθο, πνιπκεζηθή παξνπζίαζε ελφο 
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κπζηζηνξήκαηνο, παξακπζηνχ, κχζνπ, πνηήκαηνο).» (Common Core States 

Standards, 2010, 12). 

 

«Γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. ε-

πηθεθαιίδεο, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ, γισζζάξηα, ειεθηξνληθά κελνχ, εηθνλίδηα) 

γηα λα εληνπίζνπλ γεγνλφηα – θιεηδηά ή πιεξνθνξίεο ζε έλα θείκελν.»  

«Δμεγνχλ πψο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο (π.ρ. έλα δηάγξακκα πνπ δείρλεη πψο ιεη-

ηνπξγεί κηα κεραλή) ζπλεηζθέξνπλ θαη απνζαθελίδνπλ έλα θείκελν.» (Common 

Core States Standards, 2010, 13). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα θαίλεηαη φηη ζηα θείκελα είηε απηά είλαη ινγνηερληθά 

είηε είλαη πιεξνθνξηαθά, ε γιψζζα δελ είλαη ην κνλαδηθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεκα γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο. Φαίλεηαη πσο έρεη εκπεδσζεί ην γεγνλφο φηη ζηα θείκε-

λα θπξηαξρνχλ θαη άιια ζεκεησηηθά κέζα. Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ 

λα αλαιχνπλ ηα πνιπηξνπηθά ζηνηρεία είηε εληνπίδνληαη ζηα έληππα είηε ζηα ςεθηαθά 

θείκελα. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο κέζα γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ ςεθηαθνχ, πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηνπο καζεηέο. εκεηψλεηαη, φκσο, φηη ε 

κειέηε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο έηζη φπσο πξνηείλεηαη ζην 

ακεξηθαληθφ ζχζηεκα δε ζπλδέεηαη κε ην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ησλ Πνιπγξακκαηη-

ζκψλ (New London Group, 1996), δεδνκέλνπ φηη ιείπεη ε ζρεηηθή ινγηθή.   

3.3.4. Καιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ (Writing): ε γξαθή σο δηαδηθαζία 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πξνγξάκκα-

ηα εζηηάδνπλ ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ θπξίσο επηρεηξεκαηνινγηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ 

θαη αθεγεκαηηθψλ / δηεγεκαηηθψλ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη  

 

«βαζηθφο ζηφρνο ηεο γξαθήο είλαη ε ζαθήο επηθνηλσλία κε έλα εμσηεξηθφ, ζπ-

ρλά άγλσζην θνηλφ θαη αξρίδνπλ λα πξνζαξκφδνπλ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκε-

λν ησλ γξαπηψλ ηνπο ψζηε λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

θαη  έλα ζηφρν. » (Common Core States Standards, 2010, 18). 
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Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα δηαπηζηψλεηαη φηη πξνθξίλεηαη ε κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπκβάληνο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβάληνο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο γιψζζαο, ηνπ χθνπο θαη ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Ζ πα-

ξαπάλσ αληίιεςε ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξεηηθή πξφηαζε ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο, φπσο 

αλαπηχρζεθε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. χκθσλα κε ηε ζεσξεηηθή απηή πξφηαζε ε δηδα-

ζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ δελ έρεη θεληξηθή ζέζε νχηε θαη γίλεηαη δηεμνδηθά. Α-

ληίζεηα, νη καζεηέο επηδηψθεηαη λα εθηεζνχλ ζε κηα κεγάιε πνηθηιία θεηκεληθψλ εη-

δψλ (γξαπηψλ θπξίσο αθαδεκατθψλ θαη πξνθνξηθψλ π.ρ. ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε), ψ-

ζηε νη ίδηνη κε θαηάιιειε επηινγή θεηκεληθνχ είδνπο, γιψζζαο, χθνπο θαη ξεηνξηθψλ 

ζρεκάησλ λα επηηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ην έξγν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί.  

 Οη δεμηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ αλαπηχζζνληαη ζε ηέζζεξηο βαζη-

θνχο άμνλεο: 

 α) «κειμενικοί ηύποι (types) και ζηότοι»: νη καζεηέο θαινχληαη λα παξαγά-

γνπλ θείκελα επηρεηξεκαηνινγηθά, πιεξνθνξηαθά θαη αθεγεκαηηθά αμηνπνηψληαο πε-

γέο, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη ηδέεο. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηα επηρεηξήκαηα, ζηηο ηδέεο, 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ, ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο. 

Πην εηδηθά, παξαηίζεηαη έλα απφζπαζκα γηα αλαδεηρζεί ε ινγηθή:  

 

«Γξάθνπλ πιεξνθνξηαθά  / εμεγεηηθά θείκελα γηα λα εμεηάζνπλ έλα ζέκα θαη 

κεηαθέξνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο κε ζαθήλεηα.  

 α. Δηζάγνπλ έλα ζέκα κε ζαθήλεηα, παξέρνπλ κηα γεληθή παξαηήξεζε 

θαη εζηίαζε, θαη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ ινγηθά. Πεξηιακβάλνπλ κνξθνπνίε-

ζε (π.ρ. επηθεθαιίδεο), εηθφλεο θαη πνιπκέζα φηαλ είλαη ρξήζηκν γηα λα δηεπθν-

ιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε. 

 β. Αλαπηχζζνπλ ην ζέκα κε γεγνλφηα, νξηζκνχο, ζπκπαγείο ιεπηνκέξεηεο, 

παξαπνκπέο ή άιιεο πιεξνθνξίεο θαη παξαδείγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέ-

κα.  

 γ. Σπλδένπλ ηηο ηδέεο εληφο θαη δηακέζνπ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ πιεξνθν-

ξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο (π.ρ. αληίζεηα, εηδηθά). 
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 δ. Χξεζηκνπνηνχλ αθξηβή γιψζζα θαη εηδηθφ ζεκαηηθφ ιεμηιφγην γηα λα 

πιεξνθνξήζνπλ ή λα εμεγήζνπλ έλα ζέκα. 

 ε. Παξέρνπλ κηα ζπκπεξαζκαηηθή πξφηαζε ή έλα ηκήκα ζρεηηθφ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ή ηηο εμεγήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη.» (Common Core States 

Standards, 2010, 20).  

 

«Γξαθή Κεηκεληθψλ εηδψλ, Χαξαθηεξηζηηθά θαη Τερληθή: Γξάθνπλ έλα ηζηνξηθφ 

δνθίκην θαληαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο πξσηνγελείο πεγέο.» (Connecticut States 

Standards, Grade 5, 21). 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα θαίλεηαη φηη νη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ θείκελα 

εζηηάδνληαο ζηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ (επηθεθαιίδεο, εηζαγσγή, θχ-

ξην ζέκα, επίινγνο θιπ.), ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ θαη ζηελ ζπλνρή 

(ζπλδεηηθέο ιέμεηο θιπ.). Δπηζεκαίλεηαη φηη απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά πνπ λα 

παξαπέκπεη ζηελ θεηκελνθεληξηθή ζεσξία ή ζηε κειέηε ησλ θεηκελνγισζζηθψλ πα-

ξαγφλησλ (θιαζηθή θεηκελνγισζζνινγία). Δπηπιένλ, ε αλαθνξά ζε θεηκεληθά είδε 

(genres) ζην ηνπηθφ πξφγξακκα δε ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ έ-

ηζη, φπσο αλαπηχρζεθε κέζα ζην πιαίζην ηεο ζρνιήο ηνπ ίδλευ. 

 β)  «παραγωγή και διανομή ηοσ γραπηού»: νη καζεηέο παξάγνπλ θείκελα κε 

θαηάιιειε νξγάλσζε θαη χθνο αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ θαη ην θνη-

λφ. Αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κέζα απφ «ηνλ ζρεδηαζκφ, 

ηελ αλαζεψξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ επαλαζχλζεζε θαη ηελ επαλαπξνζέγγηζε» 

(Common Core States Standards, 2010, 18) ηνπ θεηκέλνπ. Σέινο, αμηνπνηνχλ ηελ ηε-

ρλνινγία, ψζηε λα παξαγάγνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ζην θνηλφ φζν θαη ζην ηνπηθφ πξφγξακκα θπξηαξρεί ν 

γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη 

απφ ην παξαθάησ παξάζεκα: 
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«4. παξάγνπλ γξαπηφ θαζαξφ θαη κε ζπλνρή ζην νπνίν ε παξαγσγή, ε νξγάλσ-

ζε θαη ην χθνο είλαη θαηάιιεια αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ θαη ην 

αθξναηήξην. 

5. αλαπηχζζνπλ θαη ελδπλακψλνπλ ην γξάςηκφ ηνπο φπσο απαηηείηαη κέζσ ζρε-

δηαζκνχ, αλαζεψξεζεο, επεμεξγαζίαο, επαλαζχλζεζεο θαη επαλαπξνζέγγηζεο. 

6. αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα λα 

παξάγνπλ, λα δεκνζηεχνπλ ην γξαπηφ ηνπο,  λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγά-

δνληαη κε άιινπο» (Common Core States Standards, 2010, 18).  

 

«Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Γξαπηνχ Λφγνπ: Σρέδην: ζπιινγή θαη νξγάλσζε πιε-

ξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο πεγέο γηα ηε κειέηε  ελφο ζέκαηνο, γηα παξάδεηγκα, 

organizer ειεθηξνληθψλ γξαθηθψλ, ζπγθξηηηθφο ή ηαμηλνκηθφο πίλαθαο. 

Σρέδην: πιήξεο ζρέδην πνπ δείρλεη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ηδεψλ, πνπ ππνζηε-

ξηδφκελν απφ ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. 

Αλαζεψξεζε: μαλαγξάθεη πνιιέο θνξέο βαζηδφκελνο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ε-

ζηίαζεο, π.ρ., ζε πξψηε αλάγλσζε - πξνζζέηεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία, δεχηεξε α-

λάγλσζε - δηαγξαθή πξνηάζεσλ ή θξάζεσλ γηα λα επηηεπρζεί ε ελφηεηα ησλ 

παξαγξάθσλ, ηξίηε αλάγλσζε - ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ηδεψλ γηα απφδνζε ηνπ 

λνήκαηνο. 

Δπεμεξγαζία: ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ, π.ρ., ιεμηθψλ, γισζζαξίσλ, Θεζαπξψλ, 

γηα δηφξζσζε θαη επεμεξγαζία. 

Αλαζηνραζκφο: Αλαγλσξίδεη ην χθνο ησλ επαγγεικαηηψλ ζπγγξαθέσλ θαη ηηο 

ηερληθέο, π.ρ., ζηνηρεία, ζπκπεξάζκαηα, επηινγή ησλ ιέμεσλ, ζθνπφ, ηελ αλά-

πηπμε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηεο πινθήο, αμηνινγεί ηα γξαπηά ησλ ζπλνκήιηθσλ 

ηνπ θαη ππνζηεξίδεη ηε γλψκε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο θαζηεξσκέλα θξηηήξηα, π.ρ., 

ην πεξηερφκελν, ηελ νξγάλσζε, ην χθνο, ηηο ζπκβάζεηο, εμεγεί πιενλεθηήκαηα 

θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ δηθνχ γξαπηνχ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα, π.ρ., ξνπκπξίθεο, 

έγγξαθα-πεγέο, θαηαιφγνπο, νδεγνχο ζπγγξαθήο ζε έμη ζηάδηα, ρξεζηκνπνηεί 
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θξηηήξηα γηα λα επηιέμεη θαη λα ππεξαζπηζηεί ηηο επηινγέο ηνπ γηα έλα portfolio 

θεηκέλσλ. 

Γεκνζίεπζε / Παξνπζίαζε: Γεκνζηεχεη θαη παξνπζηάδεη ηα ηειηθά πξντφληα, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία ηερλνινγηψλ, π.ρ. επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηη-

θά θχιια, πνιπκέζα, ζιάηηο, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο.» (Connecticut States 

Standards, Grade 5, 27-28). 

 

Οη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ζην παξάζεκα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ηνπνζεηεκέλν λφεκα: 

ν ζρεδηαζκφο / πιάλν ησλ αξρηθψλ ηδεψλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ πξφρεηξνπ / πξνζρεδί-

νπ
9
, ε επεμεξγαζία θαη ε επαλαζχλζεζε πνπ πξνθαλψο πεξηιακβάλεη δηνξζψζεηο θαη 

βειηηψζεηο, ε επαλαπξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ θεηκέλνπ θαη, ηέινο, ε δεκνζίεπζή 

ηνπ, απνηεινχλ φξνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ηεο γξαθήο σο 

δηαδηθαζίαο. Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ 

καζεηή κε άιινπο θαζψο απηή βνεζά ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηνπ γξαπηνχ.  

 γ) «έρεσνα για οικοδόμηζη και παροσζίαζη ηης γνώζης»: νη καζεηέο θαινχ-

ληαη λα δηεμαγάγνπλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (project). Αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ κηα 

πνηθηιία πεγψλ, έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ, απφ ινγνηερληθά θαη πιεξνθνξηαθά θεί-

κελα σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ζηνλ α-

λαζηνραζκφ
10

 θαη ζηελ απνθπγή ινγνθινπήο.  

 δ) «εμβέλεια παραγωγής γραπηών κειμένων»: ζε απηφλ ηνλ άμνλα πξνηείλε-

ηαη ε ζπζηεκαηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πνηθηιίαο γξα-

πηψλ θεηκέλσλ ζε κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηφ πνπ πξνηείλε-

ηαη, δειαδή, είλαη λα γξάθνπλ νη καζεηέο θείκελα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, α-

θφκα θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

3.3.5. ύλδεζε παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ κε ηηο ΣΠΔ 

πσο ήδε θάλεθε, ε παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο γίλεηαη ππφ ην 

πξίζκα ηνπ γισζζνδηδαθηηθνχ ιφγνπ ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Μέζα ζε απηφ 

                                                           
9
 ρσξίο, βέβαηα, λα αλαθέξεηαη ξεηά ν φξνο πξφρεηξν θείκελν – draft. 

10
 απφδνζε ηνπ φξνπ reflection. 
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πιαίζην νη ΣΠΔ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Μέρξη θαη ηελ 5
ε
 βαζκίδα ηεο πξσηνβάζκη-

αο εθπαίδεπζεο, πνπ αληηζηνηρεί ιίγν πνιχ κε ηελ 6
ε
 Γεκνηηθνχ ηνπ ειιεληθνχ εθ-

παηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ κε κηα ζρεηηθή ππνζηήξη-

με απφ ηνπο ελειίθνπο λα αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ θαη 

λα δεκνζηεχνπλ θείκελα. Θα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα σο 

πεγή άληιεζεο πιηθνχ θαη θεηκέλσλ, θπξίσο πιεξνθνξηαθψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα πιεθηξνινγνχλ θείκελα κε έλα ειάρηζην φξην ηηο δχν ζειίδεο ηε θν-

ξά. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαζέκαηα: 

 

«Με θάπνηα θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ελειίθνπο, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα λα παξάγεη θαη λα δεκν-

ζηεχεη γξαπηά θείκελα θαη επηπιένλ λα αιιειεπηδξά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άι-

ινπο. Να επηδεηθλχεη επάξθεηα ζηηο δεμηφηεηεο πιεθηξνιφγεζεο ψζηε λα δαθηπ-

ινγξαθεί ηνπιάρηζηνλ δχν ζειίδεο ηε θνξά.» 

 

«Να αλαθαιεί ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ή λα ζπιιέγεη ζρεηη-

θέο πιεξνθνξίεο απφ έληππεο θαη ςεθηαθέο πεγέο. Να ζπλνςίδεη ή λα παξαθξά-

δεη πιεξνθνξίεο ζε ζεκεηψζεηο θαη ζε νινθιεξσκέλε δνπιεηά θαη λα παξέρεη 

έλαλ θαηάινγν πεγψλ.» (Common Core States Standards, 2010,  21). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη αξρηθά φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δε-

μηφηεηεο βαζηθνχ, ιεηηνπξγηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πιεθηξνινγνχλ θείκελα κε ζρεηηθή επρέξεηα θαη λα κπν-

ξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν, γεγνλφο πνπ απαηηεί δεμηφηεηεο λένπ 

γξακκαηηζκνχ. Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπί-

δξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, γεγνλφο πνπ πξνεθηείλεη ην 

ζρνιηθφ ρψξν (παξάιιεινο ςεθηαθφο ρψξνο). Σέινο, νη καζεηέο κέζα ζηα πιαίζηα 

εθπφλεζεο δηαθφξσλ δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ γηα λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο, λα ζπληάμνπλ θείκελα αμηνπνηψληαο ζηνηρεία πνιπηξνπηθφηεηαο θαη λα 
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δεκνζηεχζνπλ ή λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηειηθή εξγαζία ηνπο ελψπηνλ αθξναηεξίνπ κε 

ηελ ππνζηήξημε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο. 

 

«αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα λα πα-

ξάγνπλ, λα δεκνζηεχνπλ ην γξαπηφ ηνπο,  λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδν-

ληαη κε άιινπο.» (Common Core States Standards, 2010, 18).  

 

«Γεκνζίεπζε / Παξνπζίαζε: Γεκνζηεχεη θαη παξνπζηάδεη ηα ηειηθά πξντφληα, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία ηερλνινγηψλ, π.ρ. επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηη-

θά θχιια, πνιπκέζα, ζιάηηο, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο.» (Connecticut Statess 

Standards, Grade 5, 27-28). 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απαηηεί δεμηφηεηεο ηφζν ηερλη-

θνχ ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ φζν θαη δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ.  

 πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη φηη νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο πεγή 

άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη θεηκέλσλ, σο κέζν αιιειεπίδξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη 

δηεπαθήο θαη σο κέζν πξαθηηθήο, λένπ, ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ.  

3.3.6. Παξαγσγή θαη θαηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ (Speaking / Listening) 

Ζ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ πεξηιακβάλεη ηελ νκηιία (Speaking) 

θαη ηελ αθξφαζε (Listening). Οη δεμηφηεηεο απηέο, πνπ αληηκεησπίδνληαη ζε κηα ε-

ληαία ελφηεηα, θαιιηεξγνχληαη κέζα ζην πιαίζην δνκεκέλσλ ζπδεηήζεσλ. Παξαηίζε-

ηαη ην παξαθάησ απφζπαζκα γηα λα αλαδεηρζεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν επηηπγρά-

λεηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ δχν απηψλ δεμηνηήησλ: 

 

 

«Γηα ηελ νηθνδφκεζε ζεκειίσλ θνιεγηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, νη 

καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε κηα πνηθηιία πινχ-

ζησλ, δνκεκέλσλ ζπλνκηιηψλ – σο κέξνο ελφο ζπλφινπ ηάμεο, ζε κηθξέο νκά-

δεο, θαη κε έλα ζπλεξγάηε. Όληαο παξαγσγηθά κέιε ηέηνησλ ζπλνκηιηψλ είλαη 
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απαξαίηεην νη καζεηέο λα ζπλεηζθέξνπλ κε εχζηνρεο, ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

απαληνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηη είπαλ νη άιινη, θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη αληηπαξα-

βνιέο, θαη αλαιχνπλ θαη ζπλζέηνπλ έλα πιήζνο ηδεψλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά πε-

δία.» (Common Core States Standards, 2010,  22).  

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ παξάζεκα νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε κηα πνηθηιία δνκε-

κέλσλ ζπδεηήζεσλ θαη ζπλνκηιηψλ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη ζπδεηήζεηο 

απηέο θαίλεηαη φηη είλαη πξνζρεδηαζκέλεο θαη δηεμάγνληαη είηε κε κνξθή δηαιφγνπ 

κεηαμχ δχν ζπλνκηιεηψλ είηε κε κνξθή ζπλνκηιηψλ ζε κηθξέο νκάδεο.  

 Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ αλαπηχζζεηαη ζε δχν άμνλεο: 

 

 α) «καηανόηζη και ζσνεργαζία»: ζηνλ άμνλα απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξν-

εηνηκαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζπδεηήζεηο. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα 

κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή κε άιινπο ζπλνκηιεηέο. ε-

καληηθή ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηάο ηνπο λα «ρηίδνπλ» πάλσ ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ θαη λα 

εθθξάδνληαη κε ζαθήλεηα. Πξνθξίλεηαη θαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα κπνξνχλ λα 

πείζνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ κε επηρεηξήκαηα θαη ζπιινγηζκνχο. Πην εηδηθά: 

 

«1. Δκπιέθνληαη απνηειεζκαηηθά ζε κηα πνηθηιία ζπλεξγαηηθψλ ζπδεηήζεσλ (έ-

λαο πξνο έλα, ζε νκάδεο, θαζνδεγνχκελε απφ ην δάζθαιν) κε δηάθνξνπο ζπλν-

κηιεηέο ζε ζέκαηα θαη θείκελα επηπέδνπ 4, νηθνδνκψληαο πάλσ ζηηο ηδέεο ησλ 

άιισλ θαη εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο κε ζαθήλεηα.  

α. Έξρνληαη ζηε ζπδήηεζε πξνεηνηκαζκέλνη, έρνληαο δηαβάζεη θαη έρνληαο κειε-

ηήζεη ην απαηηνχκελν πιηθφ, αμηνπνηνχλ ξεηά απηή ηελ πξνεηνηκαζία θαη άιιεο 

γλσζηέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα, ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ππφ ζπδήηεζε ηδέ-

εο. 

β. Αθνινπζνχλ ηνπο πξναπνθαζηζκέλνπο θαλφλεο ηεο ζπδήηεζεο θαη δηεθπε-

ξαηψλνπλ ηνπο ξφινπο πνπ ηνπο έρνπλ δηαλεκεζεί.  
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γ. Θέηνπλ θαη απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα λα δηαζαθελίζνπλ θαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, θάλνπλ ζρφιηα πνπ πξνσζνχλ ηε ζπδή-

ηεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ άιισλ.  

δ. Αλαζεσξνχλ ηηο θεληξηθέο ηδέεο πνπ εθθξάζηεθαλ θαη εμεγνχλ ηηο δηθέο ηνπο 

ηδέεο θαη ηη θαηάιαβαλ ππφ ην θσο ηεο ζπδήηεζεο 

2. Παξαθξάδνπλ κέξε ελφο θεηκέλνπ πνπ δηαβάζηεθε θσλαρηά ή ηηο πιεξνθνξί-

εο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέζσ πνηθίισλ κέζσλ θαη κνξθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λσλ ησλ νπηηθψλ, πνζνηηθψλ θαη πξνθνξηθψλ. 

3. Πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηηο απνδείμεηο πνπ παξέρεη έλαο νκηιεηήο γηα 

λα ππνζηεξίμεη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.» (Common Core States Standards, 2010, 

24). 

 

 β) «παροσζίαζη γνώζεων και ιδεών»: ζε απηφ ηνλ άμνλα έκθαζε δίλεηαη 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ επξεκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο 

ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο κε έλα ηξφπν ηέηνην, ψζηε νη αθξναηέο λα κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε ινγηθή, ηελ νξγάλσζε ησλ ηδεψλ θαη γεληθά, ηελ πνξεία θαη ην 

χθνο ηνπ ιφγνπ ηνπο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ην ιφγν ηνπο 

αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ θαη ην αθξναηήξην. Πην εηδηθά: 

 

«Γηαθνξνπνηνχληαη αλάκεζα ζε ζπγθείκελα πνπ απαηηνχλ ηελ επίζεκε αγγιηθή 

(π.ρ. παξνπζηάδνληαο ηδέεο) θαη θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο αλεπίζεκνο ιφγνο 

είλαη θαηάιιεινο (π.ρ. ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο). Χξεζηκνπνηνχλ επίζεκα 

Αγγιηθά αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πεξίζηαζε.» (Common Core 

States Standards, 2010, 24). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε ζπ-

δεηήζεηο πνπ είλαη πξνζρεδηαζκέλεο θαη δνκεκέλεο, έξρνληαη πξνεηνηκαζκέλνη λα 

ζπδεηήζνπλ γηα θάπνην δήηεκα θαη ππ’ απηήλ ηελ έλλνηα επηδηψθεηαη λα ρξεζηκνπνη-

νχλ επεμεξγαζκέλν ιφγν ή ιφγν αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Μέζα ζε απηφ ην πιαί-
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ζην δελ επηδηψθεηαη ε απζφξκεηε παξαγσγή ηνπ ιφγνπ, αιιά, αληίζεηα, επηδηψθεηαη 

λα αλαδεηρζεί ε νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ, ε πνξεία ηεο ζθέςεο, ε παξάζεζε ηεο επηρεη-

ξεκαηνινγίαο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπιινγηζκψλ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδνπλ θαηάιιεια ην ιφγν θαη ην χθνο ηνπο αλάινγα κε ην 

θνηλσληθφ ζπκβάλ. Ζ παξαπάλσ αληίιεςε παξαπέκπεη ζηελ ζεσξεηηθή πξφηαζε ηεο 

Νέαο Ρεηνξηθήο.    

3.3.7. ύλδεζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλόεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ κε ηηο ΣΠΔ 

Ζ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηα λέα 

ηερλνινγηθά κέζα. Ήδε απφ ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηεο ελφηεηαο θαίλεηαη φηη έρνπλ 

εκπεδσζεί νη αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηελ ελζσκάησζε θαη 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δηεπξχλεη θαη επεθηείλεη ην ξφιν πνπ παίδνπλ ε νκη-

ιία θαη ε αθξφαζε ζηελ θαηάθηεζε θαη ην κνίξαζκα ηεο γλψζεο θαη έρνπλ ελη-

ζρχζεη ηνπο δεζκνχο κε άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Τα ςεθηαθά θείκελα θέξ-

λνπλ ηνπο καζεηέο αληηκέησπνπο κε ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλερψο ελεκεξσκέλνπο 

θαη δπλακηθά ελαιιαζζφκελνπο ζπλδπαζκνχο ιέμεσλ, γξαθηθψλ, εηθφλσλ, π-

πεξζπλδέζεσλ θαη ελζσκαησκέλνπ βίληεν θαη ήρνπ.» (Common Core States 

Standards, 2010,  22). 

 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην είλαη ζρεδφλ απηνλφεην φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα εληζρχνπλ ηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ηνπο κε ηε ρξήζε 

ηεο λέαο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ έλα ζέκα ή ηα επξήκαηα ηεο ε-

ξεπλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο κε ηξφπν εχιεπην. Οη λέεο ηερλνινγίεο, ινηπφλ, αμηνπνηνχ-

ληαη σο βνεζεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ζηελ ππεξεζία ησλ καζεηψλ.  

   

«5. Πξνζζέηνπλ ερνγξαθήζεηο θαη νπηηθέο απεηθνλίζεηο ζε παξνπζηάζεηο θα-

ηάιιεια ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θχξησλ ηδεψλ ή ζεκάησλ.»  
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«5. Σπκπεξηιακβάλνπλ πνιπκεζηθά ζηνηρεία (π.ρ. γξαθηθά, ήρν) θαη νπηηθέο α-

πεηθνλίζεηο ζε παξνπζηάζεηο θαηάιιεια ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

θχξησλ ηδεψλ ή ζεκάησλ.» (Common Core States Standards, 2010, 24). 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ κε ηε ρξήζε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ πα-

ξνπζίαζεο απαηηεί δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο, δειαδή, ζα πξέπεη φρη 

κφλν λα θαηέρνπλ ηηο εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο αιιά θαη ζα πξέπεη λα νξγαλψλνπλ ηα 

πνιπηξνπηθά ζηνηρεία (εηθφλεο, ήρνπο, βίληεν, γξαθηθά, γξαθήκαηα θιπ) κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε νη παξνπζηάζεηο ηνπο λα είλαη πην ελδηαθέξνπζεο θαη πην θαηαλνεηέο. 

πλεπψο, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη ηφζν σο κέζα γηα λα γίλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ 

φζν θαη σο κέζα πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ.  

3.3.8. Πνιπηξνπηθέο ζεσξήζεηο: απνζπαζκαηηθή επηξξνή από ηνπο πνιπγξακκα-

ηηζκνύο 

Δίλαη γλσζηφ φηη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο δε ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα κφλν ζεκεησηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο (ζπλήζσο ε γιψζζα), αιιά ν ζπλδπα-

ζκφο πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ην θνηλφ πξφ-

γξακκα θαίλεηαη λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη ηνλ επηζηεκνληθφ πξνβιεκαηη-

ζκφ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, επηδηψθεηαη λα εθνδηαζηνχλ κε δεμηφηεηεο πξφζιεςεο, θα-

ηαλφεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ 

πξφζθνξν έδαθνο γηα κίμε ησλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιπ-

ηξνπηθφηεηαο. Δίλαη ινγηθφ, ινηπφλ, θαη αλακελφκελν λα κε ιείπνπλ νη αλαθνξέο γηα 

αμηνπνίεζε ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ απφ έλα ζχγρξνλν πξφγξακκα.  

 Οη καζεηέο, ινηπφλ, θαινχληαη λα παξαγάγνπλ θείκελα κέζα ζηα πιαίζηα δηε-

ξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηά ηνπο αμηνπνηψληαο θάπνην 

ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο. ηηο παξνπζηάζεηο απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ελψπηνλ 

αθξναηεξίνπ, νη καζεηέο ελζσκαηψλνπλ πνιπηξνπηθφ πιηθφ φπσο γξαθηθά, ήρνπο, 

πίλαθεο θαη γξαθήκαηα, βίληεν θαη θηλνχκελεο εηθφλεο, γηα λα θαηαζηήζνπλ ηελ πα-

ξνπζίαζε πην ελδηαθέξνπζα θαη λα κεηαδψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα επξήκαηα κε 

εχιεπην ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
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«Πξνζζέηνπλ εηθφλεο ή άιιεο νπηηθέο απεηθνλίζεηο ζε πεξηγξαθέο θαηάιιεια 

γηα λα απνζαθελίζνπλ ηδέεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα.» (Common Core 

States Standards, 2010, 23). 

«Γεκηνπξγνχλ ειθπζηηθέο ερνγξαθήζεηο ηζηνξηψλ θαη πνηεκάησλ πνπ επηδεη-

θλχνπλ επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε κε έλα θαηαλνεηφ ξπζκφ. Πξνζζέηνπλ νπηηθέο 

απεηθνλίζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δψζνπλ έκθαζε ή λα εληζρχζνπλ ζπγθεθξη-

κέλα γεγνλφηα ή ιεπηνκέξεηεο.» (Common Core States Standards, 2010, 24). 

 «Γεκνζηεχνπλ θαη παξνπζηάδνπλ έλα ηειηθφ πξντφλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνη-

θηιία ηερλνινγηθψλ κέζσλ π.ρ. επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, πνιπκέ-

ζα, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, ζιάηηο, ινγηζκηθφ δεκνζίεπζεο.» 

«Παίξλνπλ ζθφπηκεο απνθάζεηο γηα ηε κνξθή, ηα γξαθηθά, ηηο εηθφλεο θαη ηα 

άιια ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. επεμεγεκαηηθά θείκελα θσηνγξαθηψλ, ράξηεο, βαζη-

ζκέλνη ζην αθξναηήξην.» (Connecticut States Standards, Grade 5, 33). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, πξνθξίλεηαη ε αλάγθε γηα πνιπηξνπηθή θαηαζθεπή θαη 

κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο. Οη αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα δε ζπλ-

δένληαη κε ην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ ηνπιάρηζην έηζη, φπσο 

δηακνξθψζεθε απφ ην New London Group (1996). Απηφ πνπ ιείπεη είλαη ε ζπλνιηθή 

ινγηθή θαη ππ’ απηήλ ηελ έλλνηα νη αληηιήςεηο απηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλαδπφ-

κελεο.  

3.3.9. Κνηλσληθνπνιηηηθέο ζεσξήζεηο: ε ακεξηθαληθή εθδνρή ηνπ θξηηηθνύ γξακ-

καηηζκνύ 

ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ Common Core States Standards πξνβάιιεηαη ε αλάγθε 

γηα θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθή ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ. Πην εηδηθά: 

 

«Οη καζεηέο είλαη ελεξγνί θαη αλνηρηφκπαινη – αιιά θαη παξαηεξεηηθνί – αλα-

γλψζηεο θαη αθξναηέο. Δξγάδνληαη επηκειψο γηα λα θαηαλνήζνπλ επαθξηβψο ηη 
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ιέεη έλαο ζπγγξαθέαο ή νκηιεηήο, αιιά επηπιένλ ακθηζβεηνχλ ηηο ππνζέζεηο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο ζπγγξαθέα ή ελφο νκηιεηή θαη αμηνινγνχλ ηελ θηιαιή-

ζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο.» (Common 

Core States Standards, 2010,  7). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ αληηιήςεηο πεξηνξίδνληαη ζηελ θξηηηθή θαη απνηίκεζε 

ησλ ιεγνκέλσλ ησλ νκηιεηψλ / ζπγγξαθέσλ θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεη-

ξεκαηνινγίαο θαη ησλ ζπιινγηζκψλ. Οη αληηιήςεηο απηέο δε ζπλδένληαη κε ην γισζ-

ζνδηδαθηηθφ ιφγν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, θαζψο ε θξηηηθή δελ επηθεληξψλεηαη 

ζηηο επηινγέο ησλ νκηιεηψλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηινγέο απηέο θαηα-

ζθεπάδνπλ θέηεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζπληεξνχλ θαη αλαπαξάγνπλ ή αλαηξέπνπλ 

ζηεξεφηππα, ξαηζηζηηθέο ή ζεμηζηηθέο αληηιήςεηο, ηδενινγίεο θαη δνκνχλ ηαπηφηεηεο. 

Γελ πξνσζείηαη, δειαδή, ε κειέηε ηεο γιψζζαο σο κέζν αλαηξνπήο ή απνδφκεζεο 

θπξίαξρσλ ηδενινγηψλ ή ξφισλ (ιφγνπ ράξε πψο δνκείηαη γισζζηθά ν επίζεκνο ιφ-

γνο, απφ πνηνπο επηιέγεηαη, ππφ πνηεο ζπλζήθεο, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ρξήζεο ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο θιπ.). Οη 

αληηιήςεηο πνπ απνηππψλνληαη ζην πξφγξακκα ζπλδένληαη κε ηελ θξηηηθή ζηελ ακε-

ξηθαληθή ηεο εθδνρή (θξηηηθή ησλ νπκαληζηηθψλ παξαδφζεσλ). 

 Αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ γίλεηαη ιφγνο κφλν γηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ 

θαη φρη γηα θξηηηθή ησλ ίδησλ ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ σο θνξέσλ αιιαγήο ζηελ ίδηα 

ηε θχζε ηεο επηθνηλσλίαο.  

3.3.10. Πνιππνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο: αλαδπόκελεο αληηιήςεηο από ην ρώξν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο 

Ήδε ζην θεθάιαην πνπ αλαιχνληαη νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν έρεη ηεζεί ην δήηεκα ηεο 

θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δνπλ, 

λα εξγάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά κέζα ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο 

πνιπγισζζηθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Πην εηδηθά αλαθέξεηαη φηη: 
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«Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ε ηάμε θαη ν ρψξνο  εξγαζίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

είλαη πεξηβάιινληα ζηα νπνία άλζξσπνη απφ ζπρλά πνιχ δηαθνξεηηθέο θνπι-

ηνχξεο θαη νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ πνηθίιεο εκπεηξίεο θαη νπηηθέο καζαί-

λνπλ θαη εξγάδνληαη καδί. Οη καζεηέο ελεξγά επηδηψθνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

άιιεο θνπιηνχξεο θαη νπηηθέο κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο αθξφαζεο, θαη είλαη 

ηθαλνί λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπ-

ζεο. Αμηνινγνχλ θξηηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ηηο νπηηθέο ησλ άιισλ. Μέζσ ηεο 

αλάγλσζεο ησλ ζπνπδαίσλ έξγσλ ηεο θιαζηθήο θαη ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο απφ 

δηάθνξεο πεξηφδνπο, θνπιηνχξεο θαη νπηηθέο, νη καζεηέο έκκεζα βηψλνπλ θφ-

ζκνπο θαη εκπεηξίεο πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο ηνπο.» (Common Core 

States Standards, 2010, 7). 

 

Αληηιήςεηο, φπσο νη παξαπάλσ, δελ εληνπίδνληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη δε θαίλεηαη λα πξνσζνχληαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλδέν-

ληαη κε ην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Γε θαίλεηαη λα πξνσ-

ζείηαη νχηε ε πνιιαπινγισζζία νχηε θαη λα αμηνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ άιιεο γιψζ-

ζεο, πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχξεο. Ζ κειέηε ηεο αγγιηθήο ζρεηίδεηαη κε άιιεο γιψζ-

ζεο (π.ρ. αξραία ειιεληθά θαη ιαηηληθά) κφλν ζην επίπεδν ηεο δηαρξνλίαο θαη ηεο 

κνξθνινγηθήο αλάιπζεο ησλ ιέμεσλ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο κειέηεο ηνπ ιεμηιν-

γίνπ πάλσ ζε κνξθνινγηθήο θαη εηπκνινγηθήο θχζεο ζέκαηα νη ιέμεηο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο ζπλδένληαη κε ηα αξραία ειιεληθά θαη ηα ιαηηληθά. ε γεληθέο γξακκέο 

πξνσζείηαη ε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ηδηαίηεξα ηεο επίζεκεο πξφηππεο πνη-

θηιίαο θαη ε ηάμε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο κνλνγισζζηθή.  

 Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο εμήο: είηε ε πνιπγισζζία ζεσξεί-

ηαη θάηη δεδνκέλν γηα ηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία θαη, άξα, δελ ππάξρεη ιφγνο γηα ξε-

ηέο αλαθνξέο ζην πξφγξακκα, είηε αληηιήςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θίλεκα «Μφ-

λν αγγιηθά»
11

 νδεγνχλ ζην πεξηζψξην ηηο άιιεο γιψζζεο, ηηο δηαιέθηνπο, ηνπο άιινπο 

πνιηηηζκνχο θαη ηηο θνπιηνχξεο.  

                                                           
11

 απφδνζε ηνπ φξνπ Only English Movement. 
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3.4. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη γισζζνδη-

δαθηηθνί ιφγνη (discourses) πξαγκαηψλνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

εμεηάδεηαη ην είδνο ησλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ – Λφγσλ (Discourses) πνπ πξνυπνηί-

ζεηαη ή θαηαζθεπάδεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα.  

3.4.1. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δηδα-

ζθαιία ηεο γιψζζαο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν (manner) γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ 

πξνσζείηαη θπξίσο ε αλαθαιππηηθή – δηεξεπλεηηθή κέζνδνο (Καςάιεο & Νεκά, 

2007), δειαδή, εθαξκφδνληαη πξννδεπηηθέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Παξαηεξείηαη, 

φκσο, δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην βαζκφ θαζνδήγεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ. Καηά ζπλέπεηα, ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε 

θαζνδήγεζε είλαη απμεκέλε, ελψ, θαζψο νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζηηο επφκελεο βαζκί-

δεο εθπαίδεπζεο, ε θαζνδήγεζε ειαηηψλεηαη. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα κελ ππάξρεη 

θαζφινπ θαζνδήγεζε, ψζηε ν καζεηήο λα απνθηήζεη ζηαδηαθά απμεκέλε απηνλνκία. 

 Αλ θαη δελ πξνηείλνληαη ξεηά ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά ζπκβάληα, δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζεκαηηθέο ελφηεηεο,  γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλνηρηή θχζε 

ησλ πξνγξακκάησλ, εληνχηνηο αληρλεχνληαη νη εμήο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο:  

 1. Χο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε δηδαζθαιία απνζθνπεί ζην 

λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο επαξθείο αλαγλψζηεο κε ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ, λα αλαιχζνπλ, λα εξκελεχζνπλ θείκελα απφ κηα κεγάιε πνηθηιία θεη-

κεληθψλ εηδψλ. Σα θείκελα απηά κπνξεί λα είλαη ινγνηερληθά, πιεξνθνξηαθά ή αθα-

δεκατθνχ ηχπνπ. Γελ πξνηείλεηαη, σζηφζν, ε ζπζηεκαηηθή θαη δηεμνδηθή κειέηε ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ. Σα θείκελα ιεηηνπξγνχλ σο επί ην πιείζην σο αθνξκή γηα λα ζπδε-

ηεζνχλ δηάθνξεο ζεκαηηθέο θαη λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε κε ηελ εμσγισζζηθή πξαγ-

καηηθφηεηα ή λα κειεηεζεί ε γιψζζα ησλ θεηκέλσλ, ην χθνο, ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα, ε 

επηρεηξεκαηνινγία, νη ζπιινγηζκνί θιπ. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα δελ πξνθχπηνπλ παη-

δαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν.    
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 2. Αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ ην πξφγξακκα επηδηψθεη 

λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα ζπγγξάθνπλ θείκελα αθνινπζψληαο θπξίσο 

ηα ζηάδηα ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε ζρέδηα δξάζεο – 

projects, εξεπλνχλ ηηο πεγέο, ζπιιέγνπλ πιηθφ θαη ζπλζέηνπλ γξαπηέο εξγαζίεο. ηελ 

παξαγσγή ηέηνησλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά. 

Ζ ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη κνξθή ξνπηίλαο, δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο 

εζίδνληαη ζην λα ζπγγξάθνπλ θείκελα ηφζν ζε ζηελά φζν θαη ζε πην δηεπξπκέλα ρξν-

ληθά πιαίζηα. Σέινο, νη καζεηέο δεκνζηεχνπλ ή παξνπζηάδνπλ ην πξντφλ ηεο έξεπλάο 

ηνπο κπξνζηά ζε αθξναηήξην αμηνπνηψληαο ζηελ παξνπζίαζε απηή ηα ηερλνινγηθά 

κέζα. Οη αληηιήςεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε γξαθή σο δηαδηθαζία ζπλδένληαη κε ηνλ 

αληίζηνηρν γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν. 

 3. Ζ ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ κπξνζηά ζε 

αθξναηήξην πξνυπνζέηεη δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο δηαιφγνπ, νηθνδνκνχλ λέεο 

γλψζεηο πάλσ ζηηο πξνυπάξρνπζεο, αμηνινγνχλ ηα επηρεηξήκαηα θαη ηνπο ζπιινγη-

ζκνχο ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, πξνζαξ-

κφδνπλ ηε γιψζζα θαη ην χθνο ηνπο αλάινγα κε ην θνηλσληθφ ζπκβάλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ην ζηφρν θαη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη αμηνπνηνχλ ηα ηερλνινγηθά κέζα (πνιπκέ-

ζα, εηθφλεο, βίληεν, ερνγξαθήζεηο, γξαθήκαηα θιπ.) γηα λα κεηαδψζνπλ ηηο πιεξν-

θνξίεο κε πην εχιεπην, θαηαλνεηφ θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν. Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο 

γηα ηελ αλάιπζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζπκβάληνο κε ηελ αλάινγε πξνζαξκνγή ηεο 

γιψζζαο θαη ηελ θαηάιιειε επηινγή θεηκεληθνχ είδνπο παξαπέκπεη ζηελ ζεσξεηηθή 

πξφηαζε ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο. Δπηπιένλ, ε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνιπηξνπηθφηεηαο 

δελ παξαπέκπεη ζην ιφγν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, δεδνκέλνπ φηη ιείπεη ε ζρεηηθή 

ινγηθή.    

 4. Αλαθνξηθά  κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ηα πξνγξάκκαηα επηθεληξψλν-

ληαη ζηελ κεηάδνζε κεηαγισζζηθψλ γλψζεσλ ζε επίπεδν δνκήο. Οη καζεηέο επηδηψ-

θεηαη λα εθνδηαζηνχλ κε γλψζεηο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ, νξζνγξαθίαο θαη 

ζηίμεο. Οη δεμηφηεηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζηνπο κηθξνχο καζεηέο επηηπγ-

ράλεηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε ζηηο ΖΠΑ κέζνδν phonics. Σν ιε-
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μηιφγην δηδάζθεηαη είηε εληαγκέλν ζε θξάζεηο ή πξνηάζεηο είηε απνπιαηζησκέλν θαη 

πξνθξίλνληαη γλψζεηο ζεκαζηνινγηθήο, κνξθνινγηθήο ή εηπκνινγηθήο θχζεο. Οη πα-

ξαπάλσ αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν phonics θαη ηε κεηάδνζε κεηαγισζζη-

θψλ γλψζεσλ γχξσ απφ ηε δνκή ηεο γιψζζαο ζπλδένληαη κε ην παιαηφ, παξαδνζηαθφ 

δνκηζηηθφ – κεραληζηηθφ πξφηππν πνπ αληιεί απφ ην ιφγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακ-

καηηζκνχ.   

 Χο πξνο ην ρξφλν (time) θαη ην ρψξν (space) ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηη-

ζκνχ ησλ καζεηψλ, δε εληνπίδνληαη ξεηέο αλαθνξέο. Φαίλεηαη, δειαδή, φηη δελ έρεη 

εκπεδσζεί ην γεγνλφο φηη ν γξακκαηηζκφο κπνξεί λα ζπλερίδεηαη θαη εθηφο ζρνιηθψλ 

νξίσλ θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Αλαθνξά ζε ρξνληθά πιαίζηα γίλεηαη ζηελ ελφ-

ηεηα πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Δκβέιεηα ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

10. Γξάθνπλ ηαθηηθά ζε εθηελή ρξνληθά πιαίζηα (ρξφλνο γηα έξεπλα, αλαζηνρα-

ζκφ θαη αλαζεψξεζε) θαη ζηελά ρξνληθά πιαίζηα (ζε κηα κφλν πξνζπάζεηα, ε ζε 

κηα ή δχν κέξεο) γηα κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ζηφρσλ θαη αθξναηεξίνπ.» 

(Common Core States Standards, 2010, 18). 

 

Οκνίσο: 

 

«Αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα νηθνδνκνχλ γλψζεηο πάλσ ζε έλα γλσζηηθφ 

αληηθείκελν κέζσ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη αλαιπηηθά ζε 

ινγνηερληθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πεγέο. Γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο πξέπεη λα αθηεξψζνπλ ζεκαληηθφ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα λα γξά-

ςνπλ θαη λα παξάγνπλ πνιπάξηζκα θείκελα ζε ζηελά θαη εθηελή ρξνληθά πιαί-

ζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.» (Common Core States Standards, 2010, 

18). 

 

Ζ επέθηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πξνυπνηίζεηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ αμηνπνί-

εζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ.  
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3.4.2. ύλδεζε ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ κε ηηο ΣΠΔ 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα εληζρχνπλ θαη αλαπιαηζηψλνπλ 

ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη, επηπιένλ, επεθηείλνπλ ην ζρνιηθφ ρσξνρξφλν θπξίσο ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ. Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο ειεθηξνλη-

θέο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ κέζα ζην πιαίζην δηεθπε-

ξαίσζεο δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξ-

γαζηψλ πνπ είλαη ζπλήζσο νκαδηθέο, θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

ψζηε λα δηαλείκνπλ θαη λα δηαβηβάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ, λα επηθνηλσ-

λήζνπλ κεηαμχ ηνπο, λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ πξνο ηελ επίηεπμε 

ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Ο ζηφρνο απηφο είλαη ην παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ πνπ έρεη σο 

απνδέθηεο φρη κφλν ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

 πλεπψο, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη θαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρσξνρξφ-

λνπ. Οη καζεηέο εξγάδνληαη θαη εθηφο ηάμεο ζπιιέγνληαο, αμηνινγψληαο θαη δηακνη-

ξάδνληαο ην πιηθφ, ζπλζέηνπλ ηα θείκελα θαη ηειηθά, παξνπζηάδνπλ ηελ ηειηθή εξγα-

ζία ελψπηνλ αθξναηεξίνπ.  

3.4.3. Σαπηόηεηεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

ηελ ππνελφηεηα απηή επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πξαγκάησζεο ησλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ αληρλεχζεθαλ αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφ-

ζκν, ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε κε ζηφρν λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην είδνο ησλ 

ηαπηνηήησλ – Λφγσλ ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ πνπ είηε πξνυπνηίζεληαη είηε 

θαηαζθεπάδνληαη. 

 Ο καζεηήο ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Κχξηνο 

ζηφρνο είλαη λα πξνεηνηκαζηεί αθαδεκατθά, ψζηε λα απνθηήζεη εηνηκφηεηα είηε γηα 

θνιεγηαθή είηε γηα επαγγεικαηηθή θαξηέξα.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, νη καζεηέο, πξσηίζησο, πξέπεη λα αλαπηχ-

μνπλ απηνλνκία. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Οη καζεηέο κπνξνχλ ρσξίο ζεκαληηθή παξαθίλεζε, λα θαηαλννχλ θαη λα αμην-

ινγνχλ πνιχπινθα θείκελα ζε έλα επξχ θάζκα ηχπσλ θαη γλσζηηθψλ αληηθεηκέ-
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λσλ, θαη κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ απνηειεζκαηηθά επηρεηξήκαηα θαη λα κε-

ηαδψζνπλ πνιχπινθε θαη πνιχπιεπξε πιεξνθφξεζε. Οκνίσο, νη καζεηέο κπν-

ξνχλ απηφλνκα λα δηαθξίλνπλ ηα επηρεηξήκαηα-θιεηδηά ελφο νκηιεηή, δεηνχλ δη-

επθξηλίζεηο, θαη δηαηππψλνπλ ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Οηθνδνκνχλ πάλσ ζηηο ηδέεο 

ησλ άιισλ, αξζξψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, θαη επηβεβαηψλνπλ φζα θαηάιαβαλ. 

Χσξίο ππνζηήξημε αμηνπνηνχλ ηελ πξφηππε αγγιηθή γιψζζα, απνθηνχλ θαη ρξε-

ζηκνπνηνχλ έλα επξχ θάζκα ιεμηινγίνπ. Γεληθφηεξα, γίλνληαη απην-

θαζνδεγνχκελνη καζεηέο, αλαδεηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη αμηνπνηνχλ πφξνπο 

γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζπλν-

κειίθσλ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ αλαθνξάο.» (Common Core States 

Standards, 2010, 7). 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα γίλεηαη θαλεξφο ν ζηφρνο. Οη καζεηέο πξέπεη λα αλα-

πηχμνπλ απηνλνκία θαη απηελέξγεηα, λα αλαδεηνχλ ρσξίο ππνβνήζεζε ηνπο πφξνπο 

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηε λέα γλψζε. Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε ζπ-

ρλή ρξήζε φξσλ κε ζπγθεθξηκέλν ηνπνζεηεκέλν λφεκα, φπσο ρηίδνπλ, νηθνδνκνχλ, 

ζεκέιην, ζθαισζηά (scaffold). Οη ιέμεηο απηέο παξαπέκπνπλ απεπζείαο ζε πξννδεπηη-

θέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε 

ηνπ γισζζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκε-

ζεί πάλσ ζε απηφ ε λέα γλψζε. Βέβαηα, νη καζεηέο πξννδεπηηθά ζα πξέπεη λα απην-

λνκνχληαη θαη λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ. 

 Απφ ηα παξαπάλσ θάλεθε φηη ν καζεηήο ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν ηεο εθ-

παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, ινηπφλ, ε καζεηνθεληξηθή θχζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μέζα ζην πιαίζην ησλ πξννδεπηηθψλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ 

πξνσζνχληαη θαη πξαθηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία. Πα-

ξαηίζεηαη ην εμήο: 

  

«Σπκκεηέρνπλ ζε θνηλή έξεπλα θαη ζε ζπγγξαθηθά project (π.ρ. δηαβάδνπλ έλαλ 

αξηζκφ βηβιίσλ πάλσ ζε έλα ζέκα θαη γξάθνπλ κηα έθζεζε / αλαθνξά, θαηα-
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γξάθνπλ επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο).» (Common Core States Standards, 

2010, 19). 

«Πξνεηνηκάδνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζε έλα επξχ θάζκα ζπδεηή-

ζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε πνηθίινπο ζπλεξγάηεο…» (Common Core States 

Standards, 2010, 22). 

«γ. δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε πεξηθείκελα πνπ απαηηνχλ ηελ επίζεκε αγγιηθή 

(π.ρ. παξνπζίαζε ηδεψλ) θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ν αλεπίζεκνο ιφγνο είλαη θαηάι-

ιεινο (π.ρ. ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο).» (Common Core States Standards, 

2010, 29). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη πξνσζείηαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιί-

αο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, πξν-

θξίλεηαη ε επειημία ησλ καζεηψλ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη θαη, πξν-

θαλψο, λα πξνζαξκφδνπλ ηε γιψζζαο ηνπ αλάινγα κε ην θνηλσληθφ ζπκβάλ. πλε-

πψο, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηέηνηεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα 

δηαβάζεη επηηπρψο ηελ πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα, λα αλαιχζεη ηηο ζπληζηακέλεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπκβάληνο θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε απηφ επηηπρψο. Σα παξαπάλσ δηαθαί-

λνληαη ζην παξάζεκα: 

 

«Οη καζεηέο πξνζαξκφδνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζε ζρέζε κε ην αθξναηήξην, 

ηε δξαζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Πξνζαξκφδνπλ θαη 

ξπζκίδνπλ ην ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νκηιίαο θαη ηεο αθξφαζεο 

φπσο απαηηείηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα. Αμηνινγνχλ ηηο πεξηζηάζεηο, φπσο ην 

πψο ε ζχλζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ επεξεάδεη ην χθνο φηαλ κηινχλ, θαη πψο νη ζπ-

λππνδειψζεηο ησλ ιέμεσλ επεξεάδνπλ ηε ζεκαζία. Δπηπιένλ, γλσξίδνπλ φηη ηα 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απνδείμεσλ 

(π.ρ. ηεθκεξίσζε κε έγγξαθα ζηελ ηζηνξία, πεηξακαηηθέο απνδείμεηο ζηηο θπζη-

θέο επηζηήκεο).» (Common Core States Standards, 2010, 7).       
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ην παξαπάλσ παξάζεκα απνηππψλνληαη αληηιήςεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ζεσξεηη-

θή πξφηαζε ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο. Οη καζεηέο πξνζαξκφδνπλ ηε γιψζζα, ην χθνο θαη 

επηιέγνπλ ην θαηάιιειν θεηκεληθφ είδνο αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ θαη 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν.  

 Οη καζεηέο, επίζεο, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ηθαλφηεηα. Ζ ηθαλφηεηα 

απηή, φκσο, θαίλεηαη πσο πεξηνξίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ ηνπ νκηιεηή / 

ζπγγξαθέα, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ησλ ζπιινγηζκψλ ηνπ. Γηαβάδνπκε 

ζρεηηθά ζην παξάζεκα: 

  

«Οη καζεηέο είλαη πξνζεθηηθνί θαη αλνηρηφκπαινη – αιιά απαηηεηηθνί – αλα-

γλψζηεο θαη αθξναηέο. Δξγάδνληαη επηκειψο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ κε αθξίβεηα 

ηη ιέεη έλαο ζπγγξαθέαο ή νκηιεηήο, αιιά επηπιένλ ακθηζβεηνχλ ηηο ππνζέζεηο 

θαη ηηο πξνηάζεηο ελφο ζπγγξαθέα ή νκηιεηή θαη αμηνινγνχλ ηελ αιήζεηα ησλ 

ηζρπξηζκψλ θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ.» (Common Core States 

Standards, 2010, 7). 

 

ην παξαπάλσ παξάζεκα δηαθαίλνληαη αληηιήςεηο απφ ηελ ακεξηθαληθή εθδνρή ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο (θξηηηθή ησλ νπκαληζηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ 

ΗΠΑ). Δληνχηνηο, δελ απνηππψλνληαη αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνηείλεηαη ε βαζχηεξε θξηηηθή αλάιπζε ησλ φζσλ 

ιέγνληαη θαη γξάθνληαη θαη δελ επηδηψθεηαη λα γίλεη θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη νη 

γισζζηθέο επηινγέο δελ είλαη αζψεο, αιιά, αληίζεηα, δνκνχλ θαη πξνβάιινπλ ζπγθε-

θξηκέλεο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζπγθξνηνχλ ή απνδνκνχλ ηαπηφηεηεο, αλαπα-

ξάγνπλ ή αλαηξέπνπλ θπξίαξρεο ηδενινγίεο. 

 Σέινο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πνιππν-

ιηηηζκηθφ θαη πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

είλαη αλάγθε λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηη-

ζκηθφ θαη γισζζηθφ ππφβαζξν θαη, ηέινο, επηδηψθεηαη λα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ, ψζηε λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη λέεο εκπεηξίεο.  
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 πλνςίδνληαο, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη πξφγξακκα θηινδνμεί λα δνκήζεη κηα πν-

ιχ ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα γηα ην καζεηή. Δπηδηψθεη λα ηνλ θαηαζηήζεη απηφλνκν 

θαη απηελεξγφ, απηνθαζνξηδφκελν θαη απηνθαζνδεγνχκελν, επέιηθην θαη επηθνηλσλη-

αθά έηνηκν, θξηηηθά ζθεπηφκελν θαη, βεβαίσο, ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά 

ζηε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Απψηαηνο ζηφ-

ρνο, βέβαηα, είλαη λα απνθηήζεη ν καζεηήο εθείλα ηα εθφδηα θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα 

ηνλ βνεζήζνπλ λα εηζαρζεί ζε θάπνην θνιέγην ή λα μεθηλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία.    

 Μέζα ζην πιαίζην ελφο καζεηνθεληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ν εθπαηδεπ-

ηηθφο απνζχξεηαη απφ ην πξνζθήλην θαη ζην επίθεληξν ηνπνζεηείηαη ν καζεηήο θαη νη 

αλάγθεο ηνπ. ηα πξψηα βήκαηα ησλ καζεηψλ ν εθπαηδεπηηθφο απνθηά ξφιν ππνβνε-

ζεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα: 

 

«Με θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ελειίθνπο, αλαθαινχλ πιεξνθνξίεο 

απφ ηελ εκπεηξία ή ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ πξνζθεξφκελεο πεγέο γηα λα 

απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξψηεζε.» (Core States Standards, 2010, 19). 

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη δε γίλεηαη ξεηή θαη απνθιεηζηηθή αλαθνξά κφλν ζε εθπαη-

δεπηηθνχο, αιιά γεληθά ζε ελειίθνπο, πξνθαλψο ζε γνλείο, ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε 

επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο 

βνεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηε λέα γλψζε. Οη εθπαηδεπηηθνί α-

ληηκεησπίδνληαη σο πφξνη ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ, πξνθεη-

κέλνπ νη ίδηνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο.  

 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη δελ πξνηείλεηαη ξεηά ε δηδαθηηθή κεζνδν-

ινγία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί, νχηε παξέρνληαη νδεγίεο γηα ην πιηθφ πνπ ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηεζεί. Πην εηδηθά: 
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«Τν πξφγξακκα νξίδεη ηη αλακέλεηαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο λα γλσξίδνπλ θαη 

λα κπνξνχλ λα θάλνπλ, θαη φρη πψο ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάμνπλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ε αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πξφ-

γξακκα, αιιά είλαη θαινδερνχκελν σο κηα ρξήζηκε δξαζηεξηφηεηα αθ’ εαπηήο 

θαη σο κέζν λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο απηνχ 

ηνπ εγγξάθνπ. Δπηπιένλ, ελψ ην πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέ-

λεο κνξθέο πεξηερνκέλνπ, πεξηιακβάλνληαο ηε κπζνινγία, ηα ζεκειηψδε έγγξα-

θα ησλ ΗΠΑ, ηνλ Σαίμπεξ, δε κπνξεί πξάγκαηη λα απαξηζκήζεη φια ή ηνπιάρη-

ζηνλ ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ. Τν πξφγξακ-

κα ζα πξέπεη απφ εθεί θαη πέξα λα ζπκπιεξσζεί απφ έλα θαινζρεδηαζκέλν θαη 

πινχζην ζε πεξηερφκελν curriculum πνπ ζα ζπλάδεη κε ηηο πξνζδνθίεο απηνχ 

ηνπ εγγξάθνπ.» (Core States Standards, 2010, 6). 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα θαίλεηαη θαζαξά φηη ην πξφγξακκα αθήλεη κεγάια πεξη-

ζψξηα δξάζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηφζν ζηε ζχληαμε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηε-

ρνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, φζν θαη ζηελ επηινγή ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

εθαξκνζηεί. Σνπιάρηζηνλ σο πξνο ηε κεζνδνινγία δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο, θαζψο 

ην πξφγξακκα ξεηά δειψλεη φηη ζηνρεχεη ζηα απνηειέζκαηα θαη φρη ζηα κέζα. Ζ έκ-

θαζε απηή ζηα απνηειέζκαηα αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα ειεπζεξίαο θαη επειημίαο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ίδηνη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα κέζα θαη ηε κεζνδν-

ινγία πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ, θαη λα νξηνζεηήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Δ-

πηζεκαίλεηαη φηη ζε γεληθέο γξακκέο ελζαξξχλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο δηαζεκαηηθφηε-

ηαο ρσξίο φκσο λα δίλνληαη αλαιπηηθέο θαηεπζχλζεηο ή νδεγίεο.  

 Πξνυπνηίζεληαη, ινηπφλ, Λφγνη εθπαηδεπηηθψλ κε επηζηεκνληθή γλψζε θαη θα-

ηάξηηζε, ηθαλψλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιηθφ πνπ δε βαζίδεηαη ζε ζπ-

γθεθξηκέλν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην κε πξνθαζνξηζκέλεο ζεκαηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ελ είδεη δηδαθηέαο χιεο. Σέινο, αλακέλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηδείμνπλ 

απμεκέλε επαγγεικαηηθή ππεπζπλφηεηα. Πξάγκαηη, απηφ δειψλεηαη ξεηά ζην πξφ-

γξακκα: 
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«Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη έηζη ειεχζεξνη λα εθνδηάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε απ-

ηά ηα εξγαιεία θαη ηηο γλψζεηο πνπ ε επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε θαη εκπεηξία 

ζεσξεί σο ηα πην βνεζεηηθά γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην 

πξφγξακκα.» (Core States Standards, 2010, 4).   

 

Απφ ην παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο, ην πεξηερφκελν θαη ε κεζνδνινγία ησλ 

καζεκάησλ γίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο επαγγεικαηη-

θήο ηνπο εκπεηξίαο θαη γλψζεο. Δπηπιένλ, ε ζπγθξφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

πξντφλ ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην εηζαγσγηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαθέξεηαη ην εμήο: 

 

«Τν πξφγξακκα επηκέλεη φηη ε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νκη-

ιίαο, ηεο αθξφαζεο θαη ηεο γιψζζαο είλαη επζχλε κνηξαζκέλε εληφο ηνπ ζρνιεί-

νπ… 

…απηή ε δηάθξηζε αληηθαηνπηξίδεη ηε κνλαδηθή, μερσξηζηή ζέζε ησλ δαζθάισλ 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ησλ καζε-

ηψλ ελψ ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ άιισλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ επίζεο πξέπεη λα έρνπλ έλα ξφιν ζηελ αλάπηπμε απηή.» (Core 

States Standards, 2010, 4).  

 

Βέβαηα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο δε ζπκκεηέρνπλ θαζφινπ νη καζεηέο ή άιινη θνξείο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζην 

είδνο ηεο ηαπηφηεηαο πνπ πξνυπνηίζεηαη θαη ζπγθξνηείηαη.   

 

3.4.4. ύλδεζε ηαπηνηήησλ ησλ θνηλσληθώλ πξσηαγσληζηώλ κε ηηο ΣΠΔ 

ηελ ππνελφηεηα απηή εμεηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ παίδνπλ ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιιν-

ληα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ θνηλσληθψλ πξσηα-

γσληζηψλ, δειαδή ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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 Αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο επηζεκαίλνληαη ηα εμήο. Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη 

σο κέζα πνπ πξνσζνχλ ην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. Γηαβάδνπκε ηα 

εμήο: 

 

«Με θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ελειίθνπο, ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία 

ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα λα παξάγνπλ θαη λα εθδίδνπλ γξαπηά θείκελα, θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.» (Core States Standards, 2010, 19). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη ΣΠΔ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη θαη  

λα αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα παξαγάγνπλ έλα πξντφλ. Πξνθαλψο ε έθδνζε απ-

ηνχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξνεθηείλεη ην ζρνιηθφ ρσξνρξφλν πξνο ηελ θνηλσλία.  

 Δπηπιένλ, νη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ 

εξγαζίεο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ κπξνζηά ζε θάπνην αθξναηήξην.  

  

 «Σπκπεξηιακβάλνπλ πνιπκεζηθά ζηνηρεία (π.ρ. γξαθηθά, ήρν) θαη νπηηθέο απεη-

θνλίζεηο ζε παξνπζηάζεηο θαηάιιεια ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θχξησλ 

ηδεψλ ή ζεκάησλ.» (Core States Standards, 2010, 24). 

 

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ αμηνπνηνχλ ηερλνινγίεο, φπσο «επεμεξγα-

ζηή θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θχια, πνιπκέζα, δηαθάλεηεο, ινγηζκηθφ δεκνζίεπζεο / έθ-

δνζεο» θαη απνθαζίδνπλ γηα «ηε κνξθή, ηα γξαθηθά, ηηο εηθφλεο, θαη ηα άιια ραξαθηε-

ξηζηηθά, φπσο θσηνγξαθίεο – ιεδάληεο, ράξηεο» (Connecticut States Standards, Grade 

5, 33). 

  

 πλνςίδνληαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θάλεη ην καζεηή πην 

απηφλνκν θαη επέιηθην, ηνπ δίλεη πεξηζψξηα λα απνθαζίζεη ν ίδηνο γηα ηε δνκή, ηε 

κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδε-

ηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πξνο επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη 

ηέινο, ηνλ πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια γηα ην θνιέγην, ην παλεπηζηήκην ή ηνλ επαγγει-

καηηθφ ζηίβν. 
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 Απφ ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ λα ρεηξίδνληαη ηηο 

ΣΠΔ, λα ηηο ελζσκαηψλνπλ θαηάιιεια ζην κάζεκά ηνπο θαη λα ηηο αμηνπνηνχλ θαηά 

ηε δηδαζθαιία. ηα πξψηα βήκαηα κηθξψλ ησλ καζεηψλ, ζηηο κηθξέο ηάμεηο, νη εθπαη-

δεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ θαζνδεγεηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά. Βνεζνχλ ηνπο κηθξνχο καζε-

ηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ: 

 

«Με θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ελειίθνπο, ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία 

ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα λα παξάγνπλ θαη λα εθδίδνπλ γξαπηά θείκελα, θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.» (Core States Standards, 2010, 19). 

 

«Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Έθδνζε / Παξνπζίαζε: εθδίδνπλ θαη 

παξνπζηάδνπλ νινθιεξσκέλα πξνζρέδηα, π.ρ. Author’s chair, Powerpoint, δηα-

βάδνληαο θσλαρηά κπξνζηά ζε γνλείο.» (Connecticut States Standards, Grade 

1, 16). 
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4. πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη γεληθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη πην εηδηθά νη δηαπηζηψζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, αθνινπζεί έλαο πίλαθαο 

ζηνλ νπνίν απνηππψλεηαη ζπλνπηηθά ε ακεξηθαληθή πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

4.1. Γεληθέο δηαπηζηψζεηο  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ακεξηθαληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπ-

ζε πξνθχπηεη κηα κίμε γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ. Οη ιφγνη απηνί αληινχλ απφ ην ιφγν 

ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζε φ,ηη αθνξά ηε κεηάδνζε κεηαγισζζηθψλ γλψ-

ζεσλ γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ κε δνκηζηηθφ – κεραληζηηθφ ηξφπν θαη ηελ θαι-

ιηέξγεηα ηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο κε ηε κέζνδν ησλ γξαθνθσλεκαηηθψλ 

αληηζηνηρηψλ – phonics.  

 Ζ δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ δελ γίλεηαη ζε βάζνο θαη δηεμνδηθά νχηε 

θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα. Σα θείκελα ιεηηνπξγνχλ σο αθνξκή γηα λα 

ζπδεηεζνχλ ζέκαηα γχξσ απφ δηάθνξεο πηπρέο ηνπ θφζκνπ θαη πξνζεγγίδνληαη ζε 

γεληθέο γξακκέο επηθαλεηαθά. Ζ κειέηε θαη επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ αθνξά θπξίσο 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο, ηελ νξγάλσζή 

ηνπο θαη ηηο επηινγέο ησλ ζπγγξαθέσλ / νκηιεηψλ σο πξνο ηε γιψζζα (επίζεκε – α-

λεπίζεκε), ην ιεμηιφγην, ην χθνο θαη ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα, ηνπο ζπιινγηζκνχο θαη 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζηε ζεσξεηηθή πξφηαζε ηεο Νέαο 

Ρεηνξηθήο.  

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθή ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ δε γίλεηαη ζε βάζνο θαη 

δελ απνζθνπεί ζηνλ θξηηηθφ ηνπο γξακκαηηζκφ (critical literacy). πλδέεηαη πεξηζζφ-

ηεξν κε ηελ θξηηηθή ζην πιαίζην ησλ νπκαληζηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ ΖΠΑ. Δλδηαθέ-

ξνλ παξνπζηάδεη ε αλάγθε γηα θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηνλ πνιπηξνπη-

θφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ. Απηφ γίλεηαη κε ηε κειέηε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θεηκέλσλ ηφζν θαηά ηελ θαηαλφεζε, φζν θαη θαηά ηελ 
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παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Οη αληηιήςεηο απηέο, σζηφζν, δε ζπλδένληαη κε ην ιφ-

γν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, φπσο δηακνξθψζεθε απφ ην New Londνn Group (1996), 

δεδνκέλνπ φηη ιείπεη ε ζρεηηθή ινγηθή.   

 Ζ παξαπάλσ κίμε γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ αληρλεχζεθε δελ πξνθαιεί 

εξσηεκαηηθά, δεδνκέλνπ φηη ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ ν N. Fairclough (2003) νλνκάδεη 

δηαινγηθφηεηα (interdiscursivity).   

 Απφ ηελ πξαγκάησζε ησλ παξαπάλσ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, πξνυπνηίζε-

ληαη ή / θαη δηακνξθψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηεο – Λφγνη καζεηψλ θαη εθπαη-

δεπηηθψλ.  

 Σα πξνγξάκκαηα αθελφο, θηινδνμνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ καζεηέο απηφλν-

κνπο θαη απηελεξγνχο, ηθαλνχο λα εξγάδνληαη ηφζν αηνκηθά, φζν θαη λα ζπλεξγάδν-

ληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πξνο επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δηεθπεξαίσζε, ππνζηήξημε θαη παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. Αλαθνξηθά κε ηε 

γιψζζα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ην χθνο ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξί-

ζηαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ θαη ιεμηιφγην αθαδεκατθνχ 

ηχπνπ. Ζ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζρνιηθή επηηπρία θαη ηε κει-

ινληηθή πξφζβαζή ηνπο ζην θνιέγην, ζην παλεπηζηήκην ή ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θα 

πξέπεη, σζηφζν,  λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δε ζπκκεηέρνπλ νχηε ζηε 

δηακφξθσζε ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο νχηε θαη ησλ θξηηεξί-

σλ αμηνιφγεζεο.   

   Αθεηέξνπ πξνυπνηίζεληαη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή επαγγεικαηηθή ελεκεξφηε-

ηα, γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηθαλνί λα δηακνξθψζνπλ ηε κνξθή, ην πεξηερφκελν 

ηνπ καζήκαηνο, λα ιεηηνπξγήζνπλ δειαδή, σο ζπγγξαθείο (authors) ησλ δηδαθηηθψλ 

θεηκεληθψλ πξαγκαηψζεσλ (Κνπηζνγηάλλεο, ππφ δεκνζίεπζε). Απαηηείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ζπλαδέιθνπο άιισλ εηδηθνηήησλ, 

ψζηε λα ζπλδένληαη ηα καζήκαηα κεηαμχ θαη λα ιακβάλνπλ έηζη πην νινθιεξσκέλε 

κνξθή (δηαζεκαηηθφηεηα). Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη πφξνη, θαηά ζπλέπεηα πξνυ-

πνηίζεηαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα ηνπο βνεζνχλ ζηελ θαηά-

θηεζε ηεο λέαο γλψζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζρεδφλ αφξα-
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ηνη, δεδνκέλνπ φηη νη πιεξνθνξίεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ ηνπο αθνξνχλ είλαη ειάρη-

ζηεο.  

4.2. Γηαπηζηψζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ πξνγξακκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

1. Δίλαη ζαθέο  φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα ζχγρξνλα ηερλνινγη-

θά κέζα. ε πξψηε θάζε ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα λα πιεθηξνινγνχλ θείκελα θαη λα αληινχλ πιηθφ απφ ςεθηαθέο πε-

γέο. Γεδνκέλνπ φηη νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην κάζεκα ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο, γίλεηαη νινθάλεξε ε αλάγθε γηα επξχηεξε έληαμε ηνπο ζηελ εθπαηδεπ-

ηηθή δηαδηθαζία.  

2. Αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη 

αμηψλ, νη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ σο πεγή άληιεζεο δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ. Πξνθξίλεηαη φκσο ε αλάγθε γηα θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γχξσ απφ  

δεηήκαηα δηαρείξηζεο θαη κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, π.ρ. copyright – πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα, ηήξεζεο ησλ λφκσλ θαη εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο δενληνινγίαο. Οη δε-

μηφηεηεο απηέο επηζεκαίλεηαη φηη είλαη δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ.  

 3. Αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη 

σο πεγή άληιεζεο θεηκέλσλ θαη πιηθνχ (ςεθηαθά, πνιπηξνπηθά θείκελα). Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη δελ εμεηάδεηαη ην γεγνλφο φηη νη ΣΠΔ δηακνξθψλνπλ κηα λέα θεηκε-

ληθή πξαγκαηηθφηεηα κε κηα πνηθηιία λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ νχηε αλαιχεηαη ζε βά-

ζνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα πνιπηξνπηθά ζηνηρεία ζηελ θαηαζθεπή θαη 

κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζπγγξάθνπλ θείκελα (γξαπηά – 

πνιπκεζηθά) κέζα ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη λα ηα παξνπζηάδνπλ πξν-

θνξηθά κπξνζηά ζε αθξναηήξην κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πξνζαξκφδνληαο αλά-

ινγα ηε γιψζζα θαη ην χθνο ηνπο. Σέινο, δελ πξνηείλεηαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

κέζν πξνψζεζεο ηεο πνιπγισζζίαο νχηε ελζαξξχλεηαη ε επαθή ησλ καζεηψλ κε άι-

ινπο πνιηηηζκνχο ή γιψζζεο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο.  
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3. Αλαθνξηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο νη ηξφπνη εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνη. Οη ΣΠΔ δε ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο αλαπιαηζίσζεο ησλ δηδα-

θηηθψλ πξαθηηθψλ. Βέβαηα, κέζα ζην πιαίζην εθπφλεζεο δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ε 

αμηνπνίεζή ηνπο ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη πξνεθηείλεη ην ζρνιηθφ ρψξν θαη 

ρξφλν. Σέινο, δελ εληνπίδεηαη αλαθνξά γηα αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηη-

ζκνχ ζηηο ΣΠΔ.  

 Κιείλνληαο θαη αθνινπζψληαο ην κεηαθνξηθφ ζρήκα ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ 

θχθισλ (Koutsogiannis, forthcoming) επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

1. ζηνλ εζσηεξηθφ νκφθεληξν θχθιν, φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη ΣΠΔ σο παηδαγσγηθά 

κέζα, δειαδή, σο κέζα πνπ θαζηζηνχλ ηε δηδαζθαιία απνηειεζκαηηθφηεξε, ε-

ληάζζεηαη ε άληιεζε πιηθνχ, θεηκέλσλ θαη θεηκεληθψλ εηδψλ, ρσξίο φκσο ξεηέο 

αλαθνξέο ζε πνιπηξνπηθά ή απζεληηθά θείκελα ή ζε λέεο κνξθέο θεηκεληθφηεηαο.  

2. ζηνλ επφκελν, δεχηεξν θχθιν, φπνπ νη ΣΠΔ αληηκεησπίδνληαη σο κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ, εληάζζεηαη ηφζν ε παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, φζν θαη ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ α-

πνηειεζκαηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ κπξνζηά ζε αθξναηήξην. 

ηνλ θχθιν απηφ κπνξνχκε, επηπιένλ, λα εληάμνπκε θαη ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο λέαο επηθνηλσληαθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη δη-

απηζηψζεηο απηέο, φκσο, δελ θαίλεηαη λα πξνσζνχλ ηελ αλαηξνπή ηεο ζπλνιηθήο 

ινγηθήο ησλ πξνγξακκάησλ.  

3. αλαθνξηθά κε ηνλ ηξίην θχθιν, φπνπ νη ΣΠΔ πξνζεγγίδνληαη θξηηηθά κε γισζζν-

ινγηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη ηζηνξηθνχο φξνπο, δελ πξνθχπηνπλ ζπ-

γθεθξηκέλεο ή ξεηέο δηαπηζηψζεηο.  
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πλνπηηθόο Πίλαθαο πκπεξαζκάησλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά νη πξνηάζεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ: 

 

ΚΟΝΝΔΚΣΙΚΑΣ 

Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Γισζζηθό 

Μάζεκα 

ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ 

θόζκν, ζηάζεηο, αμίεο, 

πξόηππα 

- κειέηε θιαζηθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέ-

λσλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ νπκαληζκνχ – 

αλζξσπηζκνχ θαη θεηκέλσλ απφ άιιεο 

θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο κε ζηφρν ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηζκηθήο θαη δηαπνιη-

ηηζκηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ 

 

- πεγή άληιεζεο θεηκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηαθνχ πιη-

θνχ 

- κέζν αιιειεπίδξαζεο 

θαη  δηεπαθήο 

- εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

δενληνινγίαο (ethics) πνπ 

είλαη ζηνηρείν λένπ γξακ-

καηηζκνχ 

Γλώζεηο γηα ηε 

γιώζζα 

- κειέηε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο 

- κειέηε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο εηπκνινγί-

αο ησλ ιέμεσλ 

- κειέηε ησλ θεηκέλσλ θαη αλάιπζε ηεο 

γιψζζαο, ηνπ χθνπο, ησλ ζπιινγηζκψλ 

θαη ηηο επηρεηξεκαηνινγίαο 

 

- πεγή άληιεζεο πιεξν-

θνξηψλ θαη θεηκέλσλ 

- κειέηε ιεμηινγίνπ ζε 

ςεθηαθέο πεγέο θαη αλά-

ιπζε ηεο κνξθνινγηθήο 

δνκήο ησλ ιέμεσλ θαη ηεο 

εηπκνινγίαο 

εκείσζε / γιώζζα - θαηαθεξκαηηζκφο ησλ γισζζηθψλ δεμην-

ηήησλ 

- δεμηφηεηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσ-

ζεο – κέζνδνο phonics 

- κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβάληνο γηα 

θαηάιιειε επηινγή θεηκεληθνχ είδνπο, 

χθνπο θαη γιψζζαο – Νέα Ρεηνξηθή 

- ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ 

- γξαθή σο δηαδηθαζία 

- πνιπηξνπηθφηεηα: ε γιψζζα ζπλδπάδε-

ηαη κε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα γηα λα 

παξαρζεί ην λφεκα 

- θξηηηθή ζηελ ακεξηθαληθή ηεο εθδνρή  

- πνιππνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο 

- κέζν πξαθηηθήο γξακκα-

ηηζκνχ 

- θνηλφηεηεο πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ  

- δελ αλαιχεηαη ε λέα θεη-

κεληθφηεηα  

- δελ πξνσζείηαη ε θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ ησλ 

ΣΠΔ σο κέζσλ πνπ επηθέ-

ξνπλ αιιαγέο ζηελ επηθνη-

λσλία 

Γηδαθηηθέο  

πξαθηηθέο 

- ελεξγνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ θαη πνιη-

ηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη νηθνδφκεζε ηεο 

λέαο γλψζεο 

- αηνκηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε 

- αλαθαιππηηθή θαη δηεξεπλεηηθή κάζεζε 

- σο πεγή άληιεζεο πιε-

ξνθνξηψλ 

- σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη 

δεκνζίεπζεο ησλ θεηκέ-

λσλ 
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- πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή 

- αφξαηεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

- δηεχξπλζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ρξφ-

λνπ κέζσ εθπφλεζεο project 

 

- σο κέζν γηα επέθηαζε 

ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ρξφ-

λνπ κέζα ζην πιαίζην ελφο 

project 

- σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν 

παξνπζίαζεο εξγαζηψλ 

Σαπηόηεηεο / Λόγνη 

θνηλσληθώλ 

πξσηαγσληζηώλ 

Μαζεηήο:  

- ελεξγεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο, απηφλνκνο, 

κε πξσηνβνπιία,  

- ηθαλφο λα αλαιχεη ην θνηλσληθφ ζπκβάλ 

θαη λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια 

Δθπαηδεπηηθφο: 

- αφξαηνο, ζπληνληζηήο, δηεπθνιπληήο, 

επέιηθηνο, επαγγεικαηίαο 

- πεξηβάιινλ πξαθηηθήο 

λένπ, ςεθηαθνχ, πνιπηξν-

πηθνχ γξακκαηηζκνχ 

- πεξηβάιινλ αιιειεπί-

δξαζεο, ζπλεξγαζίαο, επη-

θνηλσλίαο, δεκνζίεπζεο 

πιηθνχ 

Αμηνιόγεζε - πξναγσγηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο απφ ηελ 

3
ε
 κέρξη ηελ 8

ε 
βαζκίδα θαη αμηνιφγεζε κε 

βαζκνινγία 

- εξεπλεηηθέο εξγαζίεο - project 

- ςήγκαηα αλαθνξψλ ζηε ρξήζε θαθέινπ 

εξγαζηψλ (portfolio) πνπ παξαπέκπεη ζε 

νιηζηηθέο πξαθηηθέο (απηφ- θαη εηεξναμην-

ιφγεζε) 

- δελ αμηνινγνχληαη νη 

δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ 

ζηηο ΣΠΔ 

Γισζζνδηδαθηηθνί 

ιόγνη 

 

θπξίαξρνη ιφγνη: 

- αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο 

- Νέα Ρεηνξηθή 

- γξαθή σο δηαδηθαζία 

αλαδπφκελνη ιφγνη:  

- πνιπηξνπηθφηεηα, φρη ζχλδεζε κε ηνπο Πνιπγξακκαηηζκνχο 

- θξηηηθφο ζηελ ακεξηθάληθε εθδνρή (θξηηηθή ησλ νπκαληζηηθψλ παξα-

δφζεσλ)  

- ςήγκαηα αληηιήςεσλ απφ ην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο 

Παξαηεξήζεηο / 

Ιδηαηηεξόηεηεο 

- δε δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

- έκθαζε ζηηο αμίεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη θαιιηέξγεηα πνιηηηζκη-

θήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο 

- κέζνδνο phonics 

- αλαιχεηαη ην θνηλσληθφ ζπκβάλ γηα επηινγή θαηάιιειεο γιψζζαο, 

χθνπο θαη θεηκεληθνχ είδνπο – Νέα Ρεηνξηθή 

- έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξφηππε αγγιηθή γιψζζα (γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ) 

θαη ηελ απφθηεζε ιεμηινγίνπ αθαδεκατθνχ επηπέδνπ 

- έκθαζε ζηε γξαθή σο δηαδηθαζία 

- απνπζία ξεηψλ αλαθνξψλ ζε φξνπο φπσο πνιπηξνπηθφηεηα, απζεληηθά 

θείκελα, θξηηηθή επίγλσζε θιπ. πνπ παξαπέκπνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ιφγνπο 

- αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο παηδαγσγηθφ κέζν θαη σο κέζν πξαθηηθήο 

λένπ γξακκαηηζκνχ 

- έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο  λνκνζεζίαο θαη ησλ αξρψλ δενληνινγίαο 

θαηά ηελ πινήγεζε, άληιεζε, επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε ηνπ ειε-

θηξνληθνχ πιηθνχ – δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ  
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Παξάξηεκα 

 

Μεηαθξαζκέλα παξαζέκαηα θαη ηα αληίζηνηρα πξσηόηππα θείκελα 

 

Includes biographies and autobiographies; books about history, social studies, 

science, and the arts; technical texts, including directions, forms, and infor-

mation displayed in graphs, charts, or maps; and digital sources on a range of 

topics (Common Core States Standards, 2010, 31). → «Πεξηιακβάλνπλ βηνγξαθίεο 

θαη απηνβηνγξαθίεο, βηβιία ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηηο επη-

ζηήκεο θαη ηηο ηέρλεο, ηερληθά θείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο, θφξκεο, πιεξνθνξί-

εο ζε γξαθήκαηα, πίλαθεο ή ράξηεο θαη ςεθηαθφ πιηθφ απφ κηα πνηθηιία ζεκάησλ.»  

  

Building knowledge systematically in English language arts is like giving chil-

dren various pieces of a puzzle in each grade that, over time, will form one big 

picture. At a curricular or instructional level, texts—within and across grade 

levels—need to be selected around topics or themes that systematically develop 

the knowledge base of students. Within a grade level, there should be an ade-

quate number of titles on a single topic that would allow children to study that 

topic for a sustained period. The knowledge children have learned about particu-

lar topics in early grade levels should then be expanded and developed in subse-

quent grade levels to ensure an increasingly deeper understanding of these top-

ics. Children in the upper elementary grades will generally be expected to read 

these texts independently and reflect on them in writing. However, children in 

the early grades (particularly K–2) should participate in rich, structured conver-

sations with an adult in response to the written texts that are read aloud, orally 

comparing and contrasting as well as analyzing and synthesizing, in the manner 

called for by the Standards. (Common Core States Standards, 2010, 33). → «Οη-

θνδνκψληαο ηε γλψζε ζπζηεκαηηθά ζην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είλαη ζα λα δί-

λεηο ζηα παηδηά δηάθνξα θνκκάηηα ελφο παδι ζε θάζε βαζκίδα έηζη ψζηε κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ ζα ζρεκαηίζνπλ κηα κεγάιε εηθφλα. Δίηε ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

είηε ζε δηδαθηηθφ επίπεδν, ηα θείκελα –εληφο θαη δηα κέζνπ ησλ βαζκίδσλ- πξέπεη λα 

επηιέγνληαη γχξσ απφ δεηήκαηα ή ζέκαηα ηα νπνία ζπζηεκαηηθά αλαπηχζζνπλ ηηο βαζη-

θέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Δληφο κηα βαζκίδαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ηθαλφο α-

ξηζκφο ηίηισλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ζα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα κειεηνχλ απηφ 

ην ζέκα γηα κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν. Οη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ηα παηδηά γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηηο πξψηεο ζρνιηθέο βαζκίδεο ζα πξέπεη έπεηηα λα δηεπξπλζνχλ θαη 

λα αλαπηπρζνχλ ζηηο επφκελεο βαζκίδεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πξννδεπηηθή θαη ζε βά-

ζνο θαηαλφεζε ησλ ζεκαηηθψλ απηψλ. Τα παηδηά ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

γεληθά αλακέλεηαη λα δηαβάδνπλ απηά ηα θείκελα αλεμάξηεηα θαη λα ζηνράδνληαη πάλσ 

ζε απηά θαηά ην γξάςηκν. Ωζηφζν, ηα παηδηά ζηηο κηθξέο ηάμεηο (ζπγθεθξηκέλα απφ ην 
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λεπηαγσγείν σο ηεο 2
ε
 βαζκίδα) ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πινχζηεο, δνκεκέλεο ζπ-

δεηήζεηο κε έλαλ ελήιηθν αλαθνξηθά κε ηα γξαπηά θείκελα πνπ δηαβάδνληαη θσλαρηά, 

πξνθνξηθά κέζα απφ ζχγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή, αλάιπζε θαη ζχλζεζε έηζη φπσο α-

παηηείηαη απφ ηα Standards.»  

 

Students appreciate that the twenty-first-century classroom and workplace are 

settings in which people from often widely divergent cultures and who represent 

diverse experiences and perspectives must learn and work together. Students ac-

tively seek to understand other perspectives and cultures through reading and 

listening, and they are able to communicate effectively with people of varied 

backgrounds. They evaluate other points of view critically and constructively. 

Through reading great classic and contemporary works of literature representa-

tive of a variety of periods, cultures, and worldviews, students can vicariously 

inhabit worlds and have experiences much different than their own. (Common 

Core States Standards, 2010, 7). → «Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ε ηάμε θαη ν 

ρψξνο  εξγαζίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα είλαη πεξηβάιινληα ζηα νπνία άλζξσπνη απφ ζπρλά 

πνιχ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ πνηθίιεο εκπεηξίεο θαη 

νπηηθέο καζαίλνπλ θαη εξγάδνληαη καδί. Οη καζεηέο ελεξγά επηδηψθνπλ λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο άιιεο θνπιηνχξεο θαη νπηηθέο κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο αθξφαζεο, θαη είλαη ηθα-

λνί λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. Αμηνιν-

γνχλ θξηηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ηηο νπηηθέο ησλ άιισλ. Μέζσ ηεο αλάγλσζεο ησλ 

ζπνπδαίσλ έξγσλ ηεο θιαζηθήο θαη ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο απφ δηάθνξεο πεξηφδνπο, 

θνπιηνχξεο θαη νπηηθέο, νη καζεηέο έκκεζα βηψλνπλ θφζκνπο θαη εκπεηξίεο πνιχ δηα-

θνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο ηνπο.»  

 

Recall relevant information from experiences or gather relevant information 

from print and digital sources; summarize or paraphrase information in notes 

and finished work, and provide a list of sources. (Common Core States Stand-

ards, 2010, 21). → «Αλαθαινχλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ εκπεηξία ή ζπιιέγνπλ 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ έληππεο θαη ςεθηαθέο πεγέο. Κάλνπλ πεξίιεςε ή παξαθξά-

δνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζεκεηψζεηο θαη νινθιεξσκέλε δνπιεηά θαη παξέρνπλ ιίζηα 

ησλ πεγψλ.»  

 

Writing Process: Plan: gather and organize information from multiple sources to 

address a topic, e.g., electronic graphic organizer, comparison or classification 

chart. (Connecticut States Standards, Grade 5, 29). → «Γηαδηθαζία Παξαγσγήο 

Γξαπηνχ Λφγνπ: Σρεδηαζκφο: ζπιιέγνπλ θαη νξγαλψλνπλ πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιέο 

πεγέο γηα λα αλαθεξζνχλ ζε έλα ζέκα π.ρ. έλα organizer ειεθηξνληθψλ γξαθηθψλ, έλαλ 

ζπγθξηηηθφ ή ηαμηλνκηθφ πίλαθα.»   

  

Practice proper and ethical use and care of print and non-print information re-

sources, computers and other technologies. (Information and Technology Litera-

cy Framework, 2006, 16). → «Δπηδεηθλχνπλ ππεχζπλε, λφκηκε θαη εζηθή ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ.» 
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Practice proper and ethical use and care of print and non-print information re-

sources, computers and other technologies.  

Give citation credit to original sources when using or transmitting information to 

others.  

Demonstrate an under-standing of the concept of ownership of ideas and infor-

mation by respecting and observing laws and/ or guidelines for using print and 

non-print information, software, hardware and networks.  

Adhere to the district’s acceptable use and copyright policies, (Information and 

Technology Literacy Framework, 2006, 16). → «Δθαξκφδνπλ ζσζηή θαη εζηθή 

ρξήζε ησλ έληππσλ θαη κε έληππσλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

άιισλ ηερλνινγηψλ. 

Παξαπέκπνπλ πηζηά ζηηο αξρηθέο πεγέο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ή φηαλ κεηαδίδνπλ πιεξν-

θνξίεο ζε  άιινπο. 

Δπηδεηθλχνπλ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ ηδεψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ 

κε ην ζεβαζκφ θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ ή / θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε 

ρξήζε έληππσλ θαη κε έληππσλ πιεξνθνξηψλ, ινγηζκηθψλ, ζθιεξψλ πιηθψλ θαη δηθηχ-

σλ. 

Σπκκνξθψλνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ρξήζεο θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ηεο πεξηνρήο – πεξηθέξεηαο.»  

 

Demonstrate command of the conventions of standard English grammar and us-

age when writing or speaking. a. Explain the function of nouns, pronouns, verbs, 

adjectives, and adverbs in general and their functions in particular sentences. b. 

Form and use regular and irregular plural nouns. c. Use abstract nouns (e.g., 

childhood). d. Form and use regular and irregular verbs. e. Form and use the 

simple (e.g., I walked; I walk; I will walk) verb tenses. f. Ensure subject-verb and 

pronoun-antecedent agreement. g. Form and use comparative and superlative 

adjectives and adverbs, and choose between them depending on what is to be 

modified. h. Use coordinating and subordinating conjunctions. i. Produce simple, 

compound, and complex sentences. (Common Core States Standards, 2010,  28). 
«Δπηδεηθλχνπλ γλψζε ησλ ζπκβάζεσλ ηεο γξακκαηηθήο ηεο πξφηππεο αγγιηθήο θαη ηεο 

ρξήζεο φηαλ γξάθνπκε ή κηινχκε. α. Δμεγνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νπζηαζηηθψλ, ησλ α-

λησλπκηψλ, ησλ ξεκάησλ, ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ γεληθά θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. β. Σρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ νκαιφ θαη 

αλψκαιν πιεζπληηθφ ησλ νπζηαζηηθψλ. γ. Χξεζηκνπνηνχλ αθεξεκέλα νπζηαζηηθά (π.ρ. 

λεφηεηα). δ. Σρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ απινχο ρξφλνπο ηνπ ξήκαηνο (π.ρ. πεξπα-

ηψ – πεξπάηεζα – ζα πεξπαηήζσ). ε. Σπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζπκθσλία ξήκαηνο – ππνθεη-

κέλνπ θαη αλησλπκίαο – ππνθεηκέλνπ. ζη. Σρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθξηηη-

θφ θαη ππεξζεηηθφ βαζκφ ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ θαη επηιέγνπλ αλάινγα κε 

ην ηη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί. ε. Χξεζηκνπνηνχλ παξαηαθηηθνχο θαη ππνηαθηηθνχο ζπλ-

δέζκνπο. ζ. Παξάγνπλ απιέο, ζχλζεηεο θαη πεξίπινθεο πξνηάζεηο.»   
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Use knowledge of language and its conventions when writing, speaking, reading, 

or listening. a. Choose words and phrases to convey ideas precisely. b. Choose 

punctuation for effect. c. Differentiate between contexts that call for formal Eng-

lish (e.g., presenting ideas) and situations where informal discourse is appropri-

ate (e.g., small-group discussion). (Common Core States Standards, 2010,  29). →  

«Χξήζε ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο θαη ησλ ζπκβάζεψλ ηεο θαηά ηε γξαθή, νκηιία, αλά-

γλσζε θαη αθξφαζε. α. επηινγή ιέμεσλ θαη θξάζεσλ γηα αθξηβή κεηάδνζε ηδεψλ. β. 

επηινγή θαηάιιειεο ζηίμεο. γ. δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε πεξηθείκελα πνπ απαηηνχλ 

ηελ επίζεκε αγγιηθή (π.ρ. παξνπζίαζε ηδεψλ) θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ν αλεπίζεκνο ιφ-

γνο είλαη θαηάιιεινο (π.ρ. ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο).»  

 

Demonstrate understanding of word relationships and nuances in word mean-

ings. a. Distinguish the literal and nonliteral meanings of words and phrases in 

context (e.g., take steps). b. Identify real-life connections between words and 

their use (e.g., describe people who are friendly or helpful). c. Distinguish shades 

of meaning among related words that describe states of mind or degrees of cer-

tainty (e.g., knew, believed, suspected, heard, wondered). (Common Core States 

Standards, 2010,  29). → «Καηαλννχλ ηηο ζρέζεηο ησλ ιέμεσλ θαη ηηο απνρξψζεηο ζηηο 

ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ. α. Γηαθξίλνπλ ηε κεηαθνξηθή θαη θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ησλ ιέ-

μεσλ κέζα ζε ζπγθείκελν (π.ρ. παίξλσ κέηξα). β. Πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα 

ζηε ιέμε θαη ηε ρξήζε ζηελ πξαγκαηηθή δσή (π.ρ. πεξηγξάθνπλ αλζξψπνπο πνπ είλαη 

θηιηθνί ή εμππεξεηηθνί). γ. Γηαθξίλνπλ ηηο ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο αλάκεζα ζε ζπ-

λαθείο ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ή βαζκφ βεβαηφηεηαο (π.ρ. γλψξη-

δε, πίζηεπε, ππνπηεχζεθε, άθνπζε, αλαξσηήζεθε». 

 

Determine or clarify the meaning of unknown and multiple-meaning words and 

phrases based on grade 5 reading and content, choosing flexibly from a range of 

strategies. a. Use context (e.g., cause/effect relationships and comparisons in text) 

as a clue to the meaning of a word or phrase. b. Use common, grade-appropriate 

Greek and Latin affixes and roots as clues to the meaning of a word (e.g., photo-

graph, photosynthesis). c. Consult reference materials (e.g., dictionaries, 

glossaries, thesauruses), both print and digital, to find the pronunciation and de-

termine or clarify the precise meaning of key words and phrases. (Common Core 

States Standards, 2010,  29). → «Να πξνζδηνξίδνπλ θαη λα απνζαθελίδνπλ ην λφεκα 

ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ησλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ κε πνιιαπιή ζεκαζία αλάινγα κε 

ην επίπεδφ 5 αλάγλσζεο θαη πεξηερνκέλνπ, επηιέγνληαο κε επειημία κέζα απφ κηα ζεηξά 

ζηξαηεγηθψλ. α. Χξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθείκελν (π.ρ. ζρέζεηο αηηίνπ / απνηειέζκαηνο θαη 

ζπγθξίζεηο ζε θείκελν) σο δείθηε γηα ηε ζεκαζία κηα ιέμεο ή θξάζεο. β. Χξεζηκνπνηνχλ 

θνηλέο, αλάινγα κε ην επίπεδφ ηνπο ειιεληθά θαη ιαηηληθά πξνζήκαηα θαη ξίδεο σο δεί-

θηεο γηα ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο (π.ρ. θσηνγξαθία, θσηνζχλζεζε). γ. Σπκβνπιεχνληαη 

πιηθφ αλαθνξάο (π.ρ. ιεμηθά, γισζζάξηα θαη ζεζαπξνχο), έληππν θαη ςεθηαθφ, γηα λα 

βξνπλ ηελ πξνθνξά θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ή λα δηαζαθελίζνπλ ηελ αθξηβή ζεκαζία ιέ-

μεσλ-θιεηδηά θαη θξάζεσλ».  
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Demonstrate understanding of the organization and basic features of print. a. 

Follow words from left to right, top to bottom, and page by page. b. Recognize 

that spoken words are represented in written language by specific sequences of 

letters. c. Understand that words are separated by spaces in print. d. Recognize 

and name all upper- and lowercase letters of the alphabet. (Common Core States 

Standards, 2010, 15). →  «α. Αθνινπζνχλ ηηο ιέμεηο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ, ζειίδα ηε ζειίδα. β. Αλαγλσξίδνπλ φηη νη πξνθεξφκελεο ιέμεηο α-

λαπαξηζηψληαη ζην γξαπηφ ιφγν απφ ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίεο γξακκάησλ. γ. Καηα-

λννχλ φηη νη ιέμεηο ρσξίδνληαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν απφ δηαζηήκαηα. δ. Αλαγλσξίδνπλ θαη 

θαηνλνκάδνπλ φια ηα θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ.»  

 

Distinguish words from sentences. (Connecticut States Standards, Grade 1, 8). → 

«Γηαθξίλνπλ ηηο ιέμεηο απφ ηηο πξνηάζεηο.»  

 

Demonstrate understanding of spoken words, syllables, and sounds (phonemes). 

(Common Core States Standards, 2010,  15). →  «Καηαλννχλ ηηο πξνθεξφκελεο ιέ-

μεηο, ηηο ζπιιαβέο θαη ηνπο ήρνπο (θσλήκαηα).»  

 

Phonological Awareness: Distinguish long and short vowel sounds in spoken one 

syllable words, e.g., bit/bite. (Connecticut States Standards, Grade 1, 9). → «Γηα-

θξίλνπλ ηα καθξφρξνλα θαη βξαρχρξνλα θσλήεληα ζε πξνθεξφκελεο κνλνζχιιαβεο ιέ-

μεηο, π.ρ. bit/bite.» 

 

Associate the long and short sounds with common spellings (graphemes) for the 

five major vowels.  

Decode words with common prefixes and suffixes. (Common Core States Stand-

ards, 2010, 16). → «Σπζρεηίδνπλ ηνπο καθξφρξνλνπο θαη ηνπο βξαρχρξνλνπο ήρνπο κε 

ηα νξζνγξαθηθά ζηνηρεία (γξαθήκαηα) ησλ πέληε βαζηθψλ θσλεέλησλ.»  

«Απνθσδηθνπνηνχλ ιέμεηο κε ζπρλά πξνζήκαηα θαη επηζήκαηα.»  

 

Read on-level prose and poetry orally with accuracy, appropriate rate, and ex-

pression on successive readings. (Common Core States Standards, 2010, 17). → 

«Γηαβάδνπλ πξφδα θαη πνίεζε αλάινγε κε ην επίπεδφ ηνπο πξνθνξηθά κε αθξίβεηα, θα-

ηάιιειν  ξπζκφ θαη έθθξαζε ζε δηαδνρηθέο αλαγλψζεηο.»  

 

Analyze how visual and multimedia elements contribute to the meaning, tone, or 

beauty of a text (e.g., graphic novel, multimedia presentation of fiction, folktale, 

myth, poem). (Common Core States Standards, 2010, 12). → «Αλαιχνπλ πψο ηα 

νπηηθά θαη πνιπκεζηθά ζηνηρεία ζπλεηζθέξνπλ ζην λφεκα, ην χθνο, ή ηελ νκνξθηά ελφο 

θεηκέλνπ (π.ρ. θνκηθο, πνιπκεζηθή παξνπζίαζε ελφο κπζηζηνξήκαηνο, παξακπζηνχ, κχ-

ζνπ, πνηήκαηνο).»  

 

Know and use various text features (e.g., headings, tables of contents, glossaries, 

electronic menus, icons) to locate key facts or information in a text.  
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Explain how specific images (e.g., a diagram showing how a machine works) con-

tribute to and clarify a text. (Common Core States Standards, 2010, 13). → 

«Γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. επηθεθαιί-

δεο, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ, γισζζάξηα, ειεθηξνληθά κελνχ, εηθνλίδηα) γηα λα εληνπί-

ζνπλ γεγνλφηα – θιεηδηά ή πιεξνθνξίεο ζε έλα θείκελν.»  

«Δμεγνχλ πψο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο (π.ρ. έλα δηάγξακκα πνπ δείρλεη πψο ιεηηνπξγεί 

κηα κεραλή) ζπλεηζθέξνπλ θαη απνζαθελίδνπλ έλα θείκελν.»  

 

They learn to appreciate that a key purpose of writing is to communicate clearly 

to an external, sometimes unfamiliar audience, and they begin to adapt the form 

and content of their writing to accomplish a particular task and purpose. (Com-

mon Core States Standards, 2010, 18). → «βαζηθφο ζηφρνο ηεο γξαθήο είλαη ε ζα-

θήο επηθνηλσλία κε έλα εμσηεξηθφ, ζπρλά άγλσζην θνηλφ θαη αξρίδνπλ λα πξνζαξκφ-

δνπλ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ γξαπηψλ ηνπο ψζηε λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα ζπ-

γθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη  έλα ζηφρν.»  

 

Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas and in-

formation clearly. a. Introduce a topic clearly, provide a general observation and 

focus, and group related information logically; include formatting (e.g., head-

ings), illustrations, and multimedia when useful to aiding comprehension. b. De-

velop the topic with facts, definitions, concrete details, quotations, or other in-

formation and examples related to the topic. c. Link ideas within and across cat-

egories of information using words, phrases, and clauses (e.g., in contrast, espe-

cially). d. Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about 

or explain the topic. e. Provide a concluding statement or section related to the 

information or explanation presented. (Common Core States Standards, 2010, 

20). → «Γξάθνπλ πιεξνθνξηαθά  / εμεγεηηθά θείκελα γηα λα εμεηάζνπλ έλα ζέκα θαη 

κεηαθέξνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο κε ζαθήλεηα. α. Δηζάγνπλ έλα ζέκα κε 

ζαθήλεηα, παξέρνπλ κηα γεληθή παξαηήξεζε θαη εζηίαζε, θαη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ 

ινγηθά. Πεξηιακβάλνπλ κνξθνπνίεζε (π.ρ. επηθεθαιίδεο), εηθφλεο θαη πνιπκέζα φηαλ 

είλαη ρξήζηκν γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε. β. Αλαπηχζζνπλ ην ζέκα κε γεγνλφ-

ηα, νξηζκνχο, ζπκπαγείο ιεπηνκέξεηεο, παξαπνκπέο ή άιιεο πιεξνθνξίεο θαη παξαδείγ-

καηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα. γ. Σπλδένπλ ηηο ηδέεο εληφο θαη δηακέζνπ ησλ θαηεγν-

ξηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο (π.ρ. αληίζεηα, 

εηδηθά). δ. Χξεζηκνπνηνχλ αθξηβή γιψζζα θαη εηδηθφ ζεκαηηθφ ιεμηιφγην γηα λα πιεξν-

θνξήζνπλ ή λα εμεγήζνπλ έλα ζέκα. ε. Παξέρνπλ κηα ζπκπεξαζκαηηθή πξφηαζε ή έλα 

ηκήκα ζρεηηθφ κε ηηο πιεξνθνξίεο ή ηηο εμεγήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη.»  

 

Writing Genres, Traits and Crafts: Narrative: Write a historical fiction essay, 

using primary sources. (Connecticut States Standards, Grade 5, 21). → «Γξαθή 

Κεηκεληθψλ εηδψλ, Χαξαθηεξηζηηθά θαη Τερληθή: Γξάθνπλ έλα ηζηνξηθφ δνθίκην θαληα-

ζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο πξσηνγελείο πεγέο.»  
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Produce clear and coherent writing in which the development, organization, and 

style are appropriate to task, purpose, and audience.  

Develop and strengthen writing as needed by planning, revising, editing, rewrit-

ing, or trying a new approach. 

Use technology, including the Internet, to produce and publish writing and to 

interact and collaborate with others. (Common Core States Standards, 2010, 18). 
→ «Παξάγνπλ γξαπηφ θαζαξφ θαη κε ζπλνρή ζην νπνίν ε παξαγσγή, ε νξγάλσζε θαη 

ην χθνο είλαη θαηάιιεια αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ θαη ην αθξναηήξην. 

Αλαπηχζζνπλ θαη ελδπλακψλνπλ ην γξάςηκφ ηνπο φπσο απαηηείηαη κέζσ ζρεδηαζκνχ, 

αλαζεψξεζεο, επεμεξγαζίαο, επαλαζχλζεζεο θαη επαλαπξνζέγγηζεο. 

Αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα λα παξάγνπλ, λα 

δεκνζηεχνπλ ην γξαπηφ ηνπο,  λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο.»  

 

(Connecticut Statess Standards, Grade 5, 27-28). → «Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Γξα-

πηνχ Λφγνπ: Σρέδην: ζπιινγή θαη νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο πεγέο γηα ηε 

κειέηε  ελφο ζέκαηνο, γηα παξάδεηγκα, organizer ειεθηξνληθψλ γξαθηθψλ, ζπγθξηηηθφο 

ή ηαμηλνκηθφο πίλαθαο. 

Σρέδην: πιήξεο ζρέδην πνπ δείρλεη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ηδεψλ, πνπ ππνζηεξηδφκελν 

απφ ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Αλαζεψξεζε: μαλαγξάθεη πνιιέο θνξέο βαζηδφκελνο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία εζηίαζεο, 

π.ρ., ζε πξψηε αλάγλσζε - πξνζζέηεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία, δεχηεξε αλάγλσζε - δηαγξα-

θή πξνηάζεσλ ή θξάζεσλ γηα λα επηηεπρζεί ε ελφηεηα ησλ παξαγξάθσλ, ηξίηε αλά-

γλσζε - ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ηδεψλ γηα απφδνζε ηνπ λνήκαηνο. 

Δπεμεξγαζία: ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ, π.ρ., ιεμηθψλ, γισζζαξίσλ, Θεζαπξψλ, γηα 

δηφξζσζε θαη επεμεξγαζία. 

Αλαζηνραζκφο: Αλαγλσξίδεη ην χθνο ησλ επαγγεικαηηψλ ζπγγξαθέσλ θαη ηηο ηερληθέο, 

π.ρ., ζηνηρεία, ζπκπεξάζκαηα, επηινγή ησλ ιέμεσλ, ζθνπφ, ηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηή-

ξσλ θαη ηεο πινθήο, αμηνινγεί ηα γξαπηά ησλ ζπλνκήιηθσλ ηνπ θαη ππνζηεξίδεη ηε 

γλψκε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο θαζηεξσκέλα θξηηήξηα, π.ρ., ην πεξηερφκελν, ηελ νξγάλσ-

ζε, ην χθνο, ηηο ζπκβάζεηο, εμεγεί πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ δηθνχ γξαπηνχ, 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα, π.ρ., ξνπκπξίθεο, έγγξαθα-πεγέο, θαηαιφγνπο, νδεγνχο ζπγ-

γξαθήο ζε έμη ζηάδηα, ρξεζηκνπνηεί θξηηήξηα γηα λα επηιέμεη θαη λα ππεξαζπηζηεί ηηο 

επηινγέο ηνπ γηα έλα portfolio θεηκέλσλ. 

Γεκνζίεπζε / Παξνπζίαζε: Γεκνζηεχεη θαη παξνπζηάδεη ηα ηειηθά πξντφληα, ρξεζηκν-

πνηψληαο κηα πνηθηιία ηερλνινγηψλ, π.ρ. επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, πνιπ-

κέζα, ζιάηηο, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο.»  

 

With some guidance and support from adults, use technology, including the In-

ternet, to produce and publish writing as well as to interact and collaborate with 

others; demonstrate sufficient command of keyboarding skills to type a mini-

mum of two pages in a single sitting. (Common Core States Standards, 2010,  21). 
→  «Με θάπνηα θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ελειίθνπο, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηε-

ρλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα λα παξάγεη θαη λα δεκνζηεχεη 

γξαπηά θείκελα θαη επηπιένλ λα αιιειεπηδξά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο. Να επη-
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δεηθλχεη επάξθεηα ζηηο δεμηφηεηεο πιεθηξνιφγεζεο ψζηε λα δαθηπινγξαθεί ηνπιάρηζηνλ 

δχν ζειίδεο ηε θνξά.» 

«Να αλαθαιεί ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ή λα ζπιιέγεη ζρεηηθέο πιε-

ξνθνξίεο απφ έληππεο θαη ςεθηαθέο πεγέο. Να ζπλνςίδεη ή λα παξαθξάδεη πιεξνθνξίεο 

ζε ζεκεηψζεηο θαη ζε νινθιεξσκέλε δνπιεηά θαη λα παξέρεη έλαλ θαηάινγν πεγψλ.»  

 

Use technology, including the Internet, to produce and publish writing and to 

interact and collaborate with others. (Common Core States Standards, 2010, 18). 
→ «αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα λα παξά-

γνπλ, λα δεκνζηεχνπλ ην γξαπηφ ηνπο,  λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άι-

ινπο.»  

 

Writing Process: Publish/Present: Publish and present final products, using a 

variety of technology, e.g., word processor, spreadsheet, multimedia, slideshow, 

publication software. (Connecticut Statess Standards, Grade 5, 27-28). → «Γεκν-

ζίεπζε / Παξνπζίαζε: Γεκνζηεχεη θαη παξνπζηάδεη ηα ηειηθά πξντφληα, ρξεζηκνπνηψ-

ληαο κηα πνηθηιία ηερλνινγηψλ, π.ρ. επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, πνιπκέζα, 

ζιάηηο, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο.»  

 

To build a foundation for college and career readiness, students must have ample 

opportunities to take part in a variety of rich, structured conversations -as part 

of a whole class, in small groups, and with a partner. Being productive members 

of these conversations requires that students contribute accurate, relevant in-

formation; respond to and develop what others have said; make comparisons 

and contrasts; and analyze and synthesize a multitude of ideas in various do-

mains. (Common Core States Standards, 2010, 22). → «Γηα ηελ νηθνδφκεζε ζεκε-

ιίσλ θνιεγηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο 

επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε κηα πνηθηιία πινχζησλ, δνκεκέλσλ ζπλνκηιηψλ – σο κέξνο 

ελφο ζπλφινπ ηάμεο, ζε κηθξέο νκάδεο, θαη κε έλα ζπλεξγάηε. Όληαο παξαγσγηθά κέιε 

ηέηνησλ ζπλνκηιηψλ είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα ζπλεηζθέξνπλ κε εχζηνρεο, ζρεηη-

θέο πιεξνθνξίεο, απαληνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηη είπαλ νη άιινη, θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη 

αληηπαξαβνιέο, θαη αλαιχνπλ θαη ζπλζέηνπλ έλα πιήζνο ηδεψλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά 

πεδία.»  

 

1. Engage effectively in a range of collaborative discussions (one-on-one, in 

groups, and teacherled) with diverse partners on grade 4 topics and texts, build-

ing on others’ ideas and expressing their own clearly. a. Come to discussions 

prepared, having read or studied required material; explicitly draw on that 

preparation and other information known about the topic to explore ideas under 

discussion. b. Follow agreed-upon rules for discussions and carry out assigned 

roles. c. Pose and respond to specific questions to clarify or follow up on infor-

mation, and make comments that contribute to the discussion and link to the re-

marks of others. d. Review the key ideas expressed and explain their own ideas 

and understanding in light of the discussion. 
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Paraphrase portions of a text read aloud or information presented in diverse 

media and formats, including visually, quantitatively, and orally.  

Identify the reasons and evidence a speaker provides to support particular 

points. (Common Core States Standards, 2010, 24). → «1. Δκπιέθνληαη απνηειε-

ζκαηηθά ζε κηα πνηθηιία ζπλεξγαηηθψλ ζπδεηήζεσλ (έλαο πξνο έλα, ζε νκάδεο, θαζνδε-

γνχκελε απφ ην δάζθαιν) κε δηάθνξνπο ζπλνκηιεηέο ζε ζέκαηα θαη θείκελα επηπέδνπ 4, 

νηθνδνκψληαο πάλσ ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ θαη εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο κε ζαθήλεηα. α. 

Έξρνληαη ζηε ζπδήηεζε πξνεηνηκαζκέλνη, έρνληαο δηαβάζεη θαη έρνληαο κειεηήζεη ην 

απαηηνχκελν πιηθφ, αμηνπνηνχλ ξεηά απηή ηελ πξνεηνηκαζία θαη άιιεο γλσζηέο πιεξν-

θνξίεο γηα ην ζέκα, ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ππφ ζπδήηεζε ηδέεο. β. Αθνινπζνχλ ηνπο 

πξναπνθαζηζκέλνπο θαλφλεο ηεο ζπδήηεζεο θαη δηεθπεξαηψλνπλ ηνπο ξφινπο πνπ ηνπο 

έρνπλ δηαλεκεζεί. γ. Θέηνπλ θαη απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα λα δηαζαθε-

λίζνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, θάλνπλ ζρφιηα πνπ πξνσζνχλ ηε ζπ-

δήηεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ άιισλ. δ. Αλαζεσξνχλ ηηο θεληξηθέο 

ηδέεο πνπ εθθξάζηεθαλ θαη εμεγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη ηη θαηάιαβαλ ππφ ην θσο 

ηεο ζπδήηεζεο. 

2. Παξαθξάδνπλ κέξε ελφο θεηκέλνπ πνπ δηαβάζηεθε θσλαρηά ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ κέζσ πνηθίισλ κέζσλ θαη κνξθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπηη-

θψλ, πνζνηηθψλ θαη πξνθνξηθψλ. 

3. Πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηηο απνδείμεηο πνπ παξέρεη έλαο νκηιεηήο γηα λα π-

πνζηεξίμεη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.»  

 

Differentiate between contexts that call for formal English (e.g., presenting ideas) 

and situations where informal discourse is appropriate (e.g., small-group discus-

sion); use formal English when appropriate to task and situation. (Common Core 

States Standards, 2010, 24). → «Γηαθνξνπνηνχληαη αλάκεζα ζε ζπγθείκελα πνπ απαη-

ηνχλ ηελ επίζεκε αγγιηθή (π.ρ. παξνπζηάδνληαο ηδέεο) θαη θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

αλεπίζεκνο ιφγνο είλαη θαηάιιεινο (π.ρ. ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο). Χξεζηκνπνηνχλ 

επίζεκα Αγγιηθά αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πεξίζηαζε.»  

 

New technologies have broadened and expanded the role that speaking and lis-

tening play in acquiring and sharing knowledge and have tightened their link to 

other forms of communication. Digital texts confront students with the potential 

for continually updated content and dynamically changing combinations of 

words, graphics, images, hyperlinks, and embedded video and audio. (Common 

Core States Standards, 2010,  22). →  «Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δηεπξχλεη θαη επε-

θηείλεη ην ξφιν πνπ παίδνπλ ε νκηιία θαη ε αθξφαζε ζηελ θαηάθηεζε θαη ην κνίξαζκα 

ηεο γλψζεο θαη έρνπλ εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο κε άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Τα ςεθη-

αθά θείκελα θέξλνπλ ηνπο καζεηέο αληηκέησπνπο κε ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλερψο ελεκε-

ξσκέλνπο θαη δπλακηθά ελαιιαζζφκελνπο ζπλδπαζκνχο ιέμεσλ, γξαθηθψλ, εηθφλσλ, 

ππεξζπλδέζεσλ θαη ελζσκαησκέλνπ βίληεν θαη ήρνπ.»  

 

Add audio recordings and visual displays to presentations when appropriate to 

enhance the development of main ideas or themes. 
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Include multimedia components (e.g., graphics, sound) and visual displays in 

presentations when appropriate to enhance the development of main ideas or 

themes. (Common Core States Standards, 2010, 24). → «Πξνζζέηνπλ ερνγξαθή-

ζεηο θαη νπηηθέο απεηθνλίζεηο ζε παξνπζηάζεηο θαηάιιεια ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αλά-

πηπμε ησλ θχξησλ ηδεψλ ή ζεκάησλ.»  

«Σπκπεξηιακβάλνπλ πνιπκεζηθά ζηνηρεία (π.ρ. γξαθηθά, ήρν) θαη νπηηθέο απεηθνλίζεηο 

ζε παξνπζηάζεηο θαηάιιεια ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θχξησλ ηδεψλ ή ζε-

κάησλ.»  

 

Add drawings or other visual displays to descriptions when appropriate to clari-

fy ideas, thoughts, and feelings. (Common Core States Standards, 2010, 23).  → 

«Πξνζζέηνπλ εηθφλεο ή άιιεο νπηηθέο απεηθνλίζεηο ζε πεξηγξαθέο θαηάιιεια γηα λα 

απνζαθελίζνπλ ηδέεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα.»  

 

Create engaging audio recordings of stories or poems that demonstrate fluid 

reading at an understandable pace; add visual displays when appropriate to em-

phasize or enhance certain facts or details. (Common Core States Standards, 

2010, 24). → «Γεκηνπξγνχλ ειθπζηηθέο ερνγξαθήζεηο ηζηνξηψλ θαη πνηεκάησλ πνπ ε-

πηδεηθλχνπλ επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε κε έλα θαηαλνεηφ ξπζκφ. Πξνζζέηνπλ νπηηθέο 

απεηθνλίζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δψζνπλ έκθαζε ή λα εληζρχζνπλ ζπγθεθξηκέλα γε-

γνλφηα ή ιεπηνκέξεηεο.»  

 

Make purposeful decisions about format, graphics, illustrations, and other fea-

tures, e.g., captioned photos, maps, based on audience. (Connecticut States 

Standards, Grade 5, 33). «Παίξλνπλ ζθφπηκεο απνθάζεηο γηα ηε κνξθή, ηα γξαθηθά, 

ηηο εηθφλεο θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. επεμεγεκαηηθά θείκελα θσηνγξαθηψλ, ράξ-

ηεο, βαζηζκέλνη ζην αθξναηήξην.»  

 

Students are engaged and open-minded -but discerning- readers and listeners. 

They work diligently to understand precisely what an author or speaker is say-

ing, but they also question an author’s or speaker’s assumptions and premises 

and assess the veracity of claims and the soundness of reasoning. (Common Core 

States Standards, 2010, 7). → «Οη καζεηέο είλαη ελεξγνί θαη αλνηρηφκπαινη – αιιά 

θαη παξαηεξεηηθνί – αλαγλψζηεο θαη αθξναηέο. Δξγάδνληαη επηκειψο γηα λα θαηαλνή-

ζνπλ επαθξηβψο ηη ιέεη έλαο ζπγγξαθέαο ή νκηιεηήο, αιιά επηπιένλ ακθηζβεηνχλ ηηο 

ππνζέζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο ζπγγξαθέα ή ελφο νκηιεηή θαη αμηνινγνχλ ηελ θη-

ιαιήζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο.»  

 

Range of Writing 

10. Write routinely over extended time frames (time for research, reflection, and 

revision) and shorter time frames (a single sitting or a day or two) for a range of 

tasks, purposes, and audiences. (Common Core States Standards, 2010, 18). →  

«Δκβέιεηα ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
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10. Γξάθνπλ ηαθηηθά ζε εθηελή ρξνληθά πιαίζηα (ρξφλνο γηα έξεπλα, αλαζηνραζκφ θαη 

αλαζεψξεζε) θαη ζηελά ρξνληθά πιαίζηα (ζε κηα κφλν πξνζπάζεηα, ε ζε κηα ή δχν κέ-

ξεο) γηα κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ζηφρσλ θαη αθξναηεξίνπ.»  

 

They develop the capacity to build knowledge on a subject through research pro-

jects and to respond analytically to literary and informational sources. To meet 

these goals, students must devote significant time and effort to writing, produc-

ing numerous pieces over short and extended time frames throughout the 

year. (Common Core States Standards, 2010, 18). →  «Αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα νηθνδνκνχλ γλψζεηο πάλσ ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν κέζσ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

θαη λα αληαπνθξίλνληαη αλαιπηηθά ζε ινγνηερληθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πεγέο. Γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο πξέπεη λα αθηεξψζνπλ ζεκαληηθφ ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα γηα λα γξάςνπλ θαη λα παξάγνπλ πνιπάξηζκα θείκελα ζε ζηελά θαη εθηελή 

ρξνληθά πιαίζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.» 

 

Students can, without significant scaffolding, comprehend and evaluate complex 

texts across a range of types and disciplines, and they can construct effective ar-

guments and convey intricate or multifaceted information. Likewise, students 

are able independently to discern a speaker’s key points, request clarification, 

and ask relevant questions. They build on others’ ideas, articulate their own ide-

as, and confirm they have been understood. Without prompting, they demon-

strate command of standard English and acquire and use a wide-ranging vocab-

ulary. More broadly, they become self-directed learners, effectively seeking out 

and using resources to assist them, including teachers, peers, and print and digi-

tal reference materials. (Common Core States Standards, 2010, 7). →  «Οη καζε-

ηέο κπνξνχλ ρσξίο ζεκαληηθή παξαθίλεζε, λα θαηαλννχλ θαη λα αμηνινγνχλ πνιχπιν-

θα θείκελα ζε έλα επξχ θάζκα ηχπσλ θαη γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαη κπνξνχλ λα θα-

ηαζθεπάζνπλ απνηειεζκαηηθά επηρεηξήκαηα θαη λα κεηαδψζνπλ πνιχπινθε θαη πνιχ-

πιεπξε πιεξνθφξεζε. Οκνίσο, νη καζεηέο κπνξνχλ απηφλνκα λα δηαθξίλνπλ ηα επηρεη-

ξήκαηα-θιεηδηά ελφο νκηιεηή, δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο, θαη δηαηππψλνπλ ζρεηηθέο εξσηή-

ζεηο. Οηθνδνκνχλ πάλσ ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ, αξζξψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, θαη επη-

βεβαηψλνπλ φζα θαηάιαβαλ. Χσξίο ππνζηήξημε αμηνπνηνχλ ηελ πξφηππε αγγιηθή γιψζ-

ζα, απνθηνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλα επξχ θάζκα ιεμηινγίνπ. Γεληθφηεξα, γίλνληαη απ-

ην-θαζνδεγνχκελνη καζεηέο, αλαδεηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη αμηνπνηνχλ πφξνπο γηα λα 

ηνπο βνεζήζνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζπλνκειίθσλ, έληπ-

πνπ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ αλαθνξάο.»  

 

Participate in shared research and writing projects (e.g., read a number of books 

on a single topic to produce a report; record science observations). (Common 

Core States Standards, 2010, 19). → «Σπκκεηέρνπλ ζε θνηλή έξεπλα θαη ζε ζπγγξα-

θηθά project (π.ρ. δηαβάδνπλ έλαλ αξηζκφ βηβιίσλ πάλσ ζε έλα ζέκα θαη γξάθνπλ κηα 

έθζεζε / αλαθνξά, θαηαγξάθνπλ επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο).»  
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Prepare for and participate effectively in a range of conversations and collabora-

tions with diverse partners… (Common Core States Standards, 2010, 22). → 

«Πξνεηνηκάδνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζε έλα επξχ θάζκα ζπδεηήζεσλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ κε πνηθίινπο ζπλεξγάηεο…» 

  

Differentiate between contexts that call for formal English (e.g., presenting ideas) 

and situations where informal discourse is appropriate (e.g., small-group discus-

sion). (Common Core States Standards, 2010, 29). → «γ. δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα 

ζε πεξηθείκελα πνπ απαηηνχλ ηελ επίζεκε αγγιηθή (π.ρ. παξνπζίαζε ηδεψλ) θαη πεξη-

πηψζεηο φπνπ ν αλεπίζεκνο ιφγνο είλαη θαηάιιεινο (π.ρ. ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκά-

δεο).» 

 

Students adapt their communication in relation to audience, task, purpose, and 

discipline. They set and adjust purpose for reading, writing, speaking, listening, 

and language use as warranted by the task. They appreciate nuances, such as 

how the composition of an audience should affect tone when speaking and how 

the connotations of words affect meaning. They also know that different disci-

plines call for different types of evidence (e.g., documentary evidence in history, 

experimental evidence in science). (Common Core States Standards, 2010, 7). → 

«Οη καζεηέο πξνζαξκφδνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζε ζρέζε κε ην αθξναηήξην, ηε δξα-

ζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Πξνζαξκφδνπλ θαη ξπζκίδνπλ ην 

ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νκηιίαο θαη ηεο αθξφαζεο φπσο απαηηείηαη απφ 

ηε δξαζηεξηφηεηα. Αμηνινγνχλ ηηο πεξηζηάζεηο, φπσο ην πψο ε ζχλζεζε ηνπ αθξναηεξί-

νπ επεξεάδεη ην χθνο φηαλ κηινχλ, θαη πψο νη ζπλππνδειψζεηο ησλ ιέμεσλ επεξεάδνπλ 

ηε ζεκαζία. Δπηπιένλ, γλσξίδνπλ φηη ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα απαηηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απνδείμεσλ (π.ρ. ηεθκεξίσζε κε έγγξαθα ζηελ ηζηνξία, πεηξακα-

ηηθέο απνδείμεηο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο).»  

 

Students are engaged and open-minded—but discerning—readers and listeners. 

They work diligently to understand precisely what an author or speaker is say-

ing, but they also question an author’s or speaker’s assumptions and  premises 

and assess the veracity of claims and the soundness of reasoning. (Common Core 

States Standards, 2010, 7). →  «Οη καζεηέο είλαη πξνζεθηηθνί θαη αλνηρηφκπαινη – 

αιιά απαηηεηηθνί – αλαγλψζηεο θαη αθξναηέο. Δξγάδνληαη επηκειψο ψζηε λα θαηαλνή-

ζνπλ κε αθξίβεηα ηη ιέεη έλαο ζπγγξαθέαο ή νκηιεηήο, αιιά επηπιένλ ακθηζβεηνχλ ηηο 

ππνζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ελφο ζπγγξαθέα ή νκηιεηή θαη αμηνινγνχλ ηελ αιήζεηα ησλ 

ηζρπξηζκψλ θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ.»  

 

With guidance and support from adults, recall information from experiences or 

gather information from provided sources to answer a question. (Core States 

Standards, 2010, 19). →  «Με θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ελειίθνπο, αλα-

θαινχλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ εκπεηξία ή ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ πξνζθεξφκελεο 

πεγέο γηα λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξψηεζε.»  
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The Standards define what all students are expected to know and be able to do, 

not how teachers should teach. For instance, the use of play with young children 

is not specified by the Standards, but it is welcome as a valuable activity in its 

own right and as a way to help students meet the expectations in this document. 

Furthermore, while the Standards make references to some particular forms of 

content, including mythology, foundational U.S. documents, and Shakespeare, 

they do not—indeed, cannot—enumerate all or even most of the content that 

students should learn. The Standards must therefore be complemented by a well-

developed, content-rich curriculum consistent with the expectations laid out in 

this document. (Core States Standards, 2010, 6). →  «Τν πξφγξακκα νξίδεη ηη αλα-

κέλεηαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο λα γλσξίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ, θαη φρη πψο 

ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάμνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ 

δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα, αιιά είλαη θαινδερνχκελν σο κηα ρξήζηκε δξα-

ζηεξηφηεηα αθ’ εαπηήο θαη σο κέζν λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ. Δπηπιένλ, ελψ ην πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο πεξηερνκέλνπ, πεξηιακβάλνληαο ηε κπζνινγία, ηα ζεκειηψδε έγ-

γξαθα ησλ ΗΠΑ, ηνλ Σαίμπεξ, δε κπνξεί πξάγκαηη λα απαξηζκήζεη φια ή ηνπιάρηζηνλ 

ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ. Τν πξφγξακκα ζα πξέπεη 

απφ εθεί θαη πέξα λα ζπκπιεξσζεί απφ έλα θαινζρεδηαζκέλν θαη πινχζην ζε πεξηερφ-

κελν curriculum πνπ ζα ζπλάδεη κε ηηο πξνζδνθίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ.»  

 

Teachers are thus free to provide students with whatever tools and knowledge 

their professional judgment and experience identify as most helpful for meeting 

the goals set out in the Standards. (Core States Standards, 2010, 4). →  «Οη εθ-

παηδεπηηθνί είλαη έηζη ειεχζεξνη λα εθνδηάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε απηά ηα εξγαιεία 

θαη ηηο γλψζεηο πνπ ε επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε θαη εκπεηξία ζεσξεί σο ηα πην βνεζε-

ηηθά γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην πξφγξακκα.»  

 

The Standards insist that instruction in reading, writing, speaking, listening, 

and language be a shared responsibility within the school …division reflects the 

unique, time-honored place of ELA teachers in developing students’ literacy 

skills while at the same time recognizing that teachers in other areas must have 

a role in this development as well. (Core States Standards, 2010, 4). →  «Τν πξφ-

γξακκα επηκέλεη φηη ε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νκηιίαο, ηεο αθξφα-

ζεο θαη ηεο γιψζζαο είλαη επζχλε κνηξαζκέλε εληφο ηνπ ζρνιείνπ… 

…απηή ε δηάθξηζε αληηθαηνπηξίδεη ηε κνλαδηθή, μερσξηζηή ζέζε ησλ δαζθάισλ ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ ελψ ηαπ-

ηφρξνλα αλαγλσξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ επίζεο 

πξέπεη λα έρνπλ έλα ξφιν ζηελ αλάπηπμε απηή.»  

 

6. With guidance and support from adults, explore a variety of digital tools to 

produce and publish writing, including in collaboration with peers. (Core States 

Standards, 2010, 19). →  «Με θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ελειίθνπο, ρξεζηκν-
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πνηνχλ κηα πνηθηιία ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα λα παξάγνπλ θαη λα εθδίδνπλ γξαπηά θεί-

κελα, θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.»  

  

Include multimedia components (e.g., graphics, sound) and visual displays in 

presentations when appropriate to enhance the development of main ideas or 

themes. (Core States Standards, 2010, 24). → «Σπκπεξηιακβάλνπλ πνιπκεζηθά 

ζηνηρεία (π.ρ. γξαθηθά, ήρν) θαη νπηηθέο απεηθνλίζεηο ζε παξνπζηάζεηο θαηάιιεια ψζηε 

λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θχξησλ ηδεψλ ή ζεκάησλ.»  

 

word processor, spreadsheet, multimedia, slideshow, publication software… 

format, graphics, illustrations, and other features, e.g., captiioned photos, maps, 

based on audience. (Connecticut States Standards, Grade 5, 33). → «ν επεμεξγα-

ζηήο θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θχια, πνιπκέζα, δηαθάλεηεο, ινγηζκηθφ δεκνζίεπζεο / έθ-

δνζεο»… «ηε κνξθή, ηα γξαθηθά, ηηο εηθφλεο, θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θσ-

ηνγξαθίεο – ιεδάληεο, ράξηεο.»  

 

publish and present completed drafts, e.g., Author's Chair, PowerPoint, reading 

aloud to parents. (Connecticut States Standards, Grade 1, 16). →  «Γηαδηθαζία 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Έθδνζε / Παξνπζίαζε: εθδίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ νιν-

θιεξσκέλα πξνζρέδηα, π.ρ. Author’s chair, Powerpoint, δηαβάδνληαο θσλαρηά κπξν-

ζηά ζε γνλείο.»  
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