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Πεξίιεςε  

ηελ παξνχζα κειέηε αλαιχνληαη νη γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη πνπ δηέπνπλ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη (Connecticut’s States Standards) 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο ζε αληηζηνηρία κε ην θνηλφ πξφγξακκα Common 

Core States Standards ππφ ην πξίζκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο κεηξηθήο. Σα πξνγξάκκαηα αλαιχνληαη ζε 

επηκέξνπο άμνλεο. αμηνπνηψληαο κεζνδνινγηθά εξγαιεία απφ ην ρψξν ηεο θνηλσληθήο 

ζεκεησηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ ησλ Van Leeuwen (2005) θαη Gee 

(2005). Δμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

θαη ηελ γιψζζα, δηεξεπλάηαη ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ θαιιηεξγείηαη ζηνπο 

καζεηέο θαη, ηέινο, αλαιχνληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, θαζψο 

θαη νη ηαπηφηεηεο – Λφγνη ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ πνπ ηα πξνγξάκκαηα είηε 

πξνυπνζέηνπλ είηε θηινδνμνχλ λα δνκήζνπλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: νη ΣΠΔ 

αμηνπνηνχληαη σο πεξηβάιινληα άληιεζεο πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ, σο ρψξνο 

αιιειεπίδξαζεο, δηεπαθήο θαη δεκνζίεπζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ θαη σο κέζα 

πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη θπξίσο ππφ ην πξίζκα κηαο 

κίμεο γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ (discourses). Χο θπξίαξρνη ιφγνη ζεσξνχληαη ν ιφγνο 

ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ην παιαηφ δνκηζηηθφ πξφηππν 

ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία απφ ηελ θεηκελνθεληξηθή ζεσξία ζηελ ακεξηθαληθή ηεο 

εθδνρή (Νέα Ρεηνξηθή) θαη ν ιφγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Αλαδπφκελεο 

ζεσξνχληαη νη αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, αιιά 

δελ αληινχλ απφ ηνπο Πνιπγξακκαηηζκνχο (New London Group, 1996), απηέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ 

ζηελ ακεξηθαληθή ηνπ εθδνρή (θξηηηθή ησλ νπκαληζηηθψλ παξαδφζεσλ). 

Σα πξνγξάκκαηα πξνυπνζέηνπλ αθελφο Λφγνπο (Discourses) καζεηψλ απηελεξγψλ 

θαη απηφλνκσλ, κε γισζζηθή επάξθεηα αθαδεκατθνχ επηπέδνπ, ηθαλψλ λα δηαβάδνπλ 

ηε ζχγρξνλε πνιπγισζζηθή, πνιππνιηηηζκηθή θαη ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα, 

αθεηέξνπ Λφγνπο εθπαηδεπηηθψλ κε απμεκέλε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη 

επαγγεικαηηθή ελεκεξφηεηα, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 
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αδέζκεπηνη απφ ζπκβάζεηο δηδαθηέαο χιεο, ρξφλνπ, ρψξνπ θαη δηδαθηηθψλ 

ζπκβάλησλ κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ 

ηνπο.  
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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 

ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ, ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ζηα αλαζεσξεκέλα 

πξνγξάκκαηα 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 αλαζεψξεζε 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
 ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηελ 25

ε
 γηα ηα 

Μαζεκαηηθά. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αλάκεζα ζηηο 34 ρψξεο ππφ αμηνιφγεζε νη 

καζεηέο ησλ ΖΠΑ θαηάθεξαλ επηδφζεηο θνληά ζην κέζν φξν. Οη επηδφζεηο ηνπο ήηαλ 

ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ καζεηψλ ηεο Νφηηαο Κνξέαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο 

ηγθαπνχξεο, ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ηεο αγθάεο θαη ηνπ Καλαδά.  

 Σα απνγνεηεπηηθά απηά απνηειέζκαηα έθεξαλ ηηο ΖΠΑ κπξνζηά ζηελ 

αλάγθε αλαζεψξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ζ αλάγθε απηή ηξνθνδνηήζεθε 

θπξίσο 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 

πεξηιακβάλεη 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 είλαη σο εζληθφ 

Curriculum λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλακφξθσζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ 

ηνπηθψλ πνιηηεηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο θαηάιιεια 

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

http://www.whitehouse.gov/issues/education/educate-innovate
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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 

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

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

αμηνπνίεζε 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 δξαζηεξηνπνηεζνχλ 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 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. Δθπαίδεπζε θαη Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΠΑ, ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ηφζν ην θνηλφ Common Core States Standards, φζν θαη ην 

ηνπηθφ Connecticut States Standards. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε δνκή ηνπο.  

2.1. Γνκή ηνπ ακεξηθαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

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

ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα γίλνληαη είηε απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε είηε απφ 

θάζε Πνιηηεία μερσξηζηά ζε ηνπηθφ επίπεδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θάζε Πνιηηεία 

ρσξηζηά έρεη δηθφ ηεο Τπνπξγείν Παηδείαο θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηαθέξνπλ 

απφ Πνιηηεία ζε Πνιηηεία.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θπβέξλεζε Μπαξάθ Οκπάκα έρεη δεκηνπξγήζεη ην 

Common Core States Program, έλα θνηλφ πξφγξακκα (national curriculum) γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ην γξακκαηηζκφ ζηελ Ηζηνξία / Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, 

ηηο Φπζηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο κε ζηφρν λα πξνζαξκφζνπλ νη δηάθνξεο 

Πνιηηείεο ζε απηφ ηα θαηά ηφπνπο πξνγξάκκαηά ηνπο. Ζ πξνζαξκνγή είλαη 

πξναηξεηηθή, επηζεκαίλεηαη, φκσο, ην γεγνλφο φηη νη Πνιηηείεο έζπεπζαλ λα 

πηνζεηήζνπλ ην θνηλφ πξφγξακκα θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηφ.  Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλφ πξφγξακκα θαη ηελ πηνζέηεζή ηνπ απφ ηηο Πνιηηείεο κπνξεί 

θαλείο λα αληιήζεη απφ ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν 

http://www.corestandards.org/.  

 Ζ εθπαίδεπζε ζηηο ΖΠΑ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 5
ν
 (ζε θάπνηεο Πνιηηείεο ην 8

ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σν ηέινο ηεο 

ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο νξίδεηαη ην 16
ν
 έηνο (ζε θάπνηεο Πνιηηείεο ην 18

ν
). Οη 

δηαθνξέο ζην ρξφλν θνίηεζεο νθείινληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο απφ 

Πνιηηεία ζε Πνιηηεία.  

http://www.corestandards.org/
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 Οη καζεηέο θαηαηάζζνληαη ζε βαζκίδεο ιίγν πνιχ θνηλέο γηα φιεο ηηο 

Πνιηηείεο. Σν ζχζηεκα απηφ θαηάηαμεο γλσζηφ θαη σο Κ-12 (Kindergarten, δειαδή 

Νεπηαγσγείν, σο ηε 12
ε
 βαζκίδα) δνκείηαη σο εμήο:  

 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 ρεηξσλαθηηθήο θχζεο επάγγεικα.  

2.2. Ζ επηινγή ηεο Πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο επηιέρζεθε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

Πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη γηα ηνπο εμήο θπξίσο ιφγνπο: Πξψηνλ, νη καζεηέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Πνιηηείαο έθεξαλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ 

εηψλ 2007 θαη 2009 ζηηο δεμηφηεηεο ηφζν ηεο θαηαλφεζεο, φζν θαη ηεο παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ άιισλ Πνιηηεηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο αμηνινγήζεηο δε ζπκκεηείραλ καζεηέο απφ φιεο ηηο Πνιηηείεο 

ησλ ΖΠΑ. Καηά δεχηεξνλ, ελδεηθηηθφ είλαη φηη ε Πνιηηεία ηνπ Κνλλέθηηθαη έδεημε 

πξνζπκία θαη πξνρψξεζε κε ηδηαίηεξα γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηελ πηνζέηεζε θαη 

ελζσκάησζε ηνπ Common Core States Program ζην δηθφ ηεο ηνπηθφ πξφγξακκα ήδε 

απφ ηηο 7 Ηνπιίνπ ηνπ 2010. Σν ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

ζηξέθεηαη ζηε κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κνλλέθηηθαη ηφζν ιφγσ ησλ πςειψλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο εζληθέο αμηνινγήζεηο, γεγνλφο πνπ ην θαηαηάζζεη ζηα 

πεηπρεκέλα πξνγξάκκαηα, φζν θαη ζηελ ηαρεία πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε ηνπ 

εζληθνχ curriculum. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ην ηνπηθφ, φζν θαη ην θνηλφ πξφγξακκα 

είλαη αξθεηά φκνηα σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηηο παηδαγσγηθέο θαη γισζζνδηδαθηηθέο 

αληηιήςεηο ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 80 ηνηο εθαηφ
2
. Μειεηψληαο ηα 

πξνγξάκκαηα δηαπηζηψλεηαη ην γεγνλφο φηη ην θνηλφ πξφγξακκα εκβαζχλεη θαη 

                                                           
2
 ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ επηηξφπνπ βιέπε 

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

http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/pdf/pressroom/board_adopts_standards.pdf
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πξνεθηείλεη ην ηνπηθφ πξφγξακκα. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο  γηα ηα αμηνινγηθά 

ηεζη θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο κπνξεί λα βξεη θαλείο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ πξφνδν ζηελ εθπαίδεπζε (NAEP) 

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/. Αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο ζην ηνπηθφ πξφγξακκα παξαπέκπνπκε ζηελ 

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

 Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη αθελφο ζην ηνπηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηεο Πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη, αθεηέξνπ απηφ εμεηάδεηαη ζε αληηζηνηρία κε ην θνηλφ 

πξφγξακκα. Σν πιηθφ 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 λα ηα αληιήζεη 

θαλείο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη 

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

έγγξαθα ηεο αληηζηνηρίαο ηνπ Common Core States Standards κε ην Connecticut’s 

States Standards πεξηιακβάλνληαη κφλν νη αληηζηνηρίεο θαη φρη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

εηζαγσγηθφ θείκελν.  

2.3. ηφρεπζε ηνπ Common Core States Standards  

Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο Common Core States Standards είλαη λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο, ψζηε λα απνθηήζνπλ θνιεγηαθή θαη επαγγεικαηηθή 

εηνηκφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηνρεχεη λα θαηαζηήζεη 

ηνπο καζεηέο έηνηκνπο λα ζπλερίζνπλ  ηηο ζπνπδέο ζηελ θνιεγηαθή ή ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη έρνπλ ζην κέιινλ κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή πνξεία. Καηά 

ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί ζηνπο καζεηέο έλα πινχζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζε πεξηερφκελν. Πην εηδηθά, αλαθνξηθά κε ην κάζεκα ηεο γιψζζαο νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ αγγιηθή γιψζζα, λα 

θαηέρνπλ ιεμηιφγην πςεινχ επηπέδνπ, λα παξάγνπλ θείκελα, λα ζπλζέηνπλ εξγαζίεο 

θαη λα ηηο παξνπζηάδνπλ πξνθνξηθά ελψπηνλ αθξναηεξίνπ αμηνπνηψληαο ηε ζχγρξνλε 

ηερλνινγία. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηηο είηε γηα λα αληιήζνπλ πνηθίιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, είηε γηα λα 

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
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επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ, είηε γηα λα ζπλζέζνπλ, λα ππνζηεξίμνπλ 

θαη λα δεκνζηεχζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο.  

2.4. Ζ δνκή ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο Common Core States Standards ζε αληηζηνηρία 

κε ην ηνπηθφ πξφγξακκα Connecticut States Standards  

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 

πεξηιακβάλνπλ ππνελφηεηεο. Πην εηδηθά:  

θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ – αλάγλσζε (Reading):  

 θεληξηθέο ηδέεο θαη ιεπηνκέξεηεο,  

 ηερληθή θαη δνκή,  

 ελζσκάησζε ηεο γλψζεο θαη ησλ ηδεψλ,  

 εκβέιεηα αλάγλσζεο θαη βαζκφο πνιππινθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ  

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ – γξαθή (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 – νκηιία, αθξφαζε (Speaking, 

Listening):  

 θαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία,  

 παξνπζίαζε ηεο γλψζεο θαη ησλ ηδεψλ 

γιψζζα (Language Standards):  
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 ζπκβάζεηο ηεο πξφηππεο αγγιηθήο,  

 γλψζε ηεο γιψζζαο,  

 θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ρξήζε 

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

πξφγξακκα: 

 

 

Ζ αληηζηνίρηζε ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο κε ην ηνπηθφ πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη 

παξαθνινπζεί ηελ ίδηα δνκή, φκσο ε θάζε βαζκίδα παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά. ηελ 

αξηζηεξή ζηήιε παξνπζηάδνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζηε 

κεζαία ζηήιε νη δεμηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κνλλέθηηθαη. Απηφ θαίλεηαη πην 

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

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νχηε ην θνηλφ πξφγξακκα νχηε ην πξφγξακκα ηνπ 

Κνλλέθηηθαη πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ πξέπεη ξεηά λα αθνινπζεζεί 

θαηά ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη λέεο γλψζεηο 

νηθνδνκνχληαη πάλσ ζε πξνεγνχκελεο (θνλζηξνπθηηβηζκφο), νη καζεηέο εκπιέθνληαη 

ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη αλαιακβάλνπλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (δηαιεθηηθή, 

δηεξεπλεηηθή, αλαθαιππηηθή κάζεζε, νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο) θαη 

ηηο 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 

δίλεηαη ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ζεκαηηθέο πξνο αμηνπνίεζε παξά κφλνλ 

ελδεηθηηθά θαηά ζπλέπεηα, παξέρνληαη 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 δίλεηαη 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 

θαινχληαη λα δνθηκαζηνχλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη ηελ άλνημε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβηβαζηνχλ. Τπνβάιινληαη ζε δχν ηεζη αμηνιφγεζεο: κέρξη θαη ην 

γπκλάζην αμηνινγνχληαη κε ην Connecticut’s Mastery Test (CMT) θαη κε ην 

Connecticut Academic Performance Test (CAPT).  

 ην CMT ηεζη ππνβάιινληαη φινη νη καζεηέο απφ ηελ 3
ε
 έσο θαη ηελ 8

ε
 

βαζκίδα θαη πεξηιακβάλεη εμεηάζεηο ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά. Πην εηδηθά γηα 

ην κάζεκα ηεο γιψζζαο αμηνινγνχληαη νη γλψζεηο γχξσ απφ ηε γξακκαηηθή, ηελ 

νξζνγξαθία, ηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε γξαπηψλ θεηκέλσλ.  

 Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη είηε απφ ππνινγηζηή, είηε απφ επαγγεικαηίεο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη θαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Ζ βαζκνινγία 

θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5, φπνπ ην 5 ζεσξείηαη ν πςειφηεξνο 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 ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν. 

 ην CAPT ππνβάιινληαη φινη νη καζεηέο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, φηαλ 

πξφθεηηαη λα απνθνηηήζνπλ απφ ην Λχθεην. Ζ επηηπρία ζηελ εμέηαζε απηή 

εμαζθαιίδεη ζηνπο καζεηέο ην απνιπηήξην Λπθείνπ. Οη εμεηάζεηο απηέο 

δηελεξγνχληαη ην Μάξηην θαη κέζα ζε πεξίνδν ελλέα εκεξψλ νη καζεηέο εμεηάδνληαη 

ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή. Αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε  ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απηή πεξηιακβάλεη θείκελα πιεξνθνξηαθά θαη 

ινγνηερληθά. Οη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη ζε 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. ηα ινγνηερληθά θείκελα θαινχληαη λα απαληήζνπλ 

ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, εξκελείαο θαη θξηηηθήο απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ 

αλαπηχζζνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ιέμεσλ. Αλαθνξηθά κε 

ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπληάμνπλ δχν 

επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα αμηνπνηψληαο ηα θείκελα – πεγέο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί. 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ζα πξέπεη λα παίξλνπλ μεθάζαξε ζέζε απέλαληη ζε 

θάπνην δήηεκα. Σέινο, νη καζεηέο θαινχληαη λα δηαβάζνπλ κηθξά θείκελα θαη λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πάλσ ζε ζέκαηα γξακκαηηθήο, 
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νξζνγξαθίαο, δνκήο θιπ. ε απηέο ηηο εμεηάζεηο νη καζεηέο βαζκνινγνχληαη απφ δχν 

δηνξζσηέο. Άξηζηα ζεσξείηαη ην 12 θαη βάζε ην 9.  

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

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

Αμηνινγήζεηο φπσο νη παξαπάλσ επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ηφζν ζε 

επίπεδν κνξθήο, φζν θαη ζε πεξηερνκέλνπ, θαη ζπλδένληαη κε θιαζηθέο, θνληά ζην 

παιαηφ δηδαθηηθφ πξφηππν παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ παξαπέκπνπλ 

ζην ιφγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Hasan, 2006). Απφ ηελ άιιε 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

ρξήζε θαθέισλ portfolio
3
. Ζ κέζνδνο portfolio αθνξά πεξηζζφηεξν ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ θαιχηεξσλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ ζε έλα θάθειν ζηνλ νπνίν 

απνηππψλεηαη επθξηλψο ε πξφνδνο ηνπ καζεηή θαη έρνπλ πξφζβαζε εθπαηδεπηηθνί, 

γνλείο, ινηπνί καζεηέο θιπ. Ζ αμηνιφγεζε κέζσ ηέηνησλ αηνκηθψλ θαθέισλ εληζρχεη 

πξαθηηθέο απηναμηνιφγεζεο (π.ρ. αλαζηνραζκφο, απηνζρφιηα) θαη εηεξναμηνιφγεζεο 

(εθφζνλ δίλεηαη πξφζβαζε ζε γνλείο, ζπκκαζεηέο, άιινπο επαγγεικαηίεο θιπ.). Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ θαθέισλ portfolio παξαπέκπεη ζε νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

αμηνιφγεζεο θαη ππ’ απηήλ έλλνηα επζπγξακκίδεηαη κε ηε θηινζνθία ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

                                                           
3
 αηνκηθφο θάθεινο καζεηή ή θάθεινο εξγαζηψλ καζεηή. Απεηθνλίδεη ηε ζηαδηαθή εμέιημε ηεο 

καζεζηαθήο πνξείαο. πλδέεηαη άκεζα κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ γισζζψλ (Common European Framework of Reference of Languages). 
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3. Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

ηα παξαθάησ θεθάιαηα γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ 

αξρηθά, αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο γλψζεηο γηα γιψζζα πνπ επηδηψθεηαη λα απνθηήζεη ν καζεηήο. 

Καηά δεχηεξνλ, δηεξεπλψληαη ηα είδε ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηε  δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο κέξνπο ηεο ζεκείσζεο. 

Σέινο, απνηππψλεηαη ν ηξφπνο πξαγκάησζεο ησλ παξαπάλσ ιφγσλ θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη αλαιχεηαη ην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ - Λφγσλ καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ην πξφγξακκα είηε πξνυπνζέηεη είηε θαηαζθεπάδεη. 

3.1. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

ηφρνο ησλ ακεξηθαληθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δελ είλαη λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά 

φιεο νη πξνζδνθψκελεο πξνο απφθηεζε γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ππ’ απηήλ έλλνηα 

δελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νχηε ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ελ 

είδεη δηδαθηέαο χιεο. Χζηφζν, ε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ηεο 

γιψζζαο κε ηελ εμσγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο θαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ νπκαληζκνχ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ. Αμηνπνηνχληαη, ινηπφλ, θείκελα ηφζν κέζα 

απφ δηάθνξα γλσζηηθά πεδία, φπσο νη Φπζηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, ηελ 

Ηζηνξία ή ηηο Σερλ(νινγ)ηθέο Δπηζηήκεο, φζν θαη απφ ηελ ακεξηθαληθή θαη παγθφζκηα 

ινγνηερλία. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά:  

 

«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 ηθαλνί λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο 

πξνέιεπζεο. Αμηνινγνχλ θξηηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ηηο νπηηθέο ησλ άιισλ. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Hong Kong  B΄/βάζκηα -  ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 18 απφ 87 

 

Μέζσ ηεο αλάγλσζεο ησλ ζπνπδαίσλ έξγσλ ηεο θιαζηθήο θαη ζχγρξνλεο 

ινγνηερλίαο απφ δηάθνξεο πεξηφδνπο, θνπιηνχξεο θαη νπηηθέο, νη καζεηέο 

κπνξνχλ έκκεζα λα βηψλνπλ θφζκνπο θαη εκπεηξίεο πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

δηθέο ηνπο.» (Common Core States Standards, 2010, 7). 

 

ην πξφγξακκα παξέρεηαη επηπιένλ κηα ιίζηα (Common Core States Standards, 2010, 

58) ελδεηθηηθψλ θεηκέλσλ. Αλ θαη απφ ηα πξνεγνχκελα ζα ήηαλ αλακελφκελν ηα 

θείκελα λα αληινχληαη απφ ην ρψξν ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο, αληίζεηα, θαίλεηαη 

φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θεηκέλσλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ αγγινζαμνληθφ θφζκν. Σα 

παξαπάλσ εληζρχνληαη θαη απφ ηα παξαθάησ παξαζέκαηα:  

 

«Αλαιχνπλ ηα ηζηνξηθήο θαη ινγνηερληθήο ζεκαζίαο ζεκειηαθά έγγξαθα ησλ 

Η.Π.Α. (π.ρ. ηελ Απνραηξεηηζηήξηα Οκηιία ηνπ Γ. Οπάζηλγθηνλ, ηελ Οκηιία ζην 

Γθέηηζκπεξγθ, ηελ νκηιία ηνπ Ρνχζβειη γηα ηηο Σέζζεξηο Διεπζεξίεο, ηελ 

Δπηζηνιή απφ ηε Φπιαθή ζην Μπέξκηλρακ ηνπ Μάξηηλ Λνχζεξ Κηλγθ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαη 

ελλνηψλ. 

Πεξηγξάθνπλ θαη αμηνινγνχλ ηνπο ζπιινγηζκνχο ζηα ζεκειηαθά θείκελα ησλ 

Η.Π.Α., ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ θαη ηε 

ρξήζε έγθπξεο επηρεηξεκαηνινγίαο (π.ρ. ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ γλσκνδνηηθψλ 

θεηκέλσλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ) θαη ηηο παξαδνρέο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ζηα θείκελα ηνπ Γεκνζίνπ πλεγφξνπ (π.ρ. ην χληαγκα, 

πξνεδξηθέο νκηιίεο). 

Αλαιχνπλ ηα ηζηνξηθήο θαη ινγνηερληθήο ζεκαζίαο θαηαζηαηηθά έγγξαθα ησλ 

Η.Π.Α., ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζία, ην Πξννίκην ηνπ 

πληάγκαηνο, ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ, ηε Γεχηεξε Δλαξθηήξηα Οκηιία 

ηνπ Λίλθνιλ) γηα ην ζέκα, ην ζθνπφ θαη ηα ξεηνξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά» 

(Common Core States Standards, 2010, 40).  

 

Αληίζηνηρα ζην ηνπηθφ πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη δηαβάδνπκε:  
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«πγθξίλνπλ / αληηπαξαβάιινπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο ηδέεο, ηα ζέκαηα, ή / θαη 

δεηήκαηα ζε θιαζηθά θαη ζχγρξνλα θείκελα.» (Connecticut States Standards, 

Grades 9 & 10, 12).  

 

Ο φξνο θιαζηθά θείκελα αλαθέξεηαη θπξίσο ζε  έξγα ηνπ ακεξηθαληθνχ θαη 

γεληθφηεξα ηνπ αγγινζαμνληθνχ θφζκνπ (π.ρ. αίμπεξ, Κεηο θιπ.). Καηά ζπλέπεηα, 

αμηνπνηνχληαη θείκελα πνπ ιεηηνπξγνχλ παξαδεηγκαηηθά γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

θαιιηεξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ζ θαιιηέξγεηα απηψλ 

ησλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ γίλεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο νπκαληζηηθήο παξάδνζεο. Σν 

νπκαληζηηθφ – αλζξσπηζηηθφ κνληέιν πξνβάιιεη ζεηηθέο αμίεο θαη πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, πξνβάιιεη δηαρξνληθέο αληηιήςεηο θαη έλλνηεο πνπ ζπλεηέιεζαλ 

απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Δπηπιένλ, ε κειέηε ησλ 

ζεκειησδψλ ζπληαγκαηηθψλ εγγξάθσλ θαη θεηκέλσλ ησλ ΖΠΑ δίλεη ζην πξφγξακκα 

κηα ζαθψο εζλνθεληξηθή νπηηθή. ηφρνο είλαη λα εληζρπζεί ε απηνζπλεηδεζία θαη λα 

πξνβιεζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, θαη ελ ηέιεη 

λα θαιιηεξγεζεί ε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ε ηζηνξηθή ηνπο ζπλείδεζε.  

 Πξνθχπηεη, ινηπφλ, κηα αζπλέρεηα, δεδνκέλνπ φηη νη αλαθνξέο  ζηελ 

πνιπγισζζία θαη ηνλ πνιππνιηηηζκφ δελ εληνπίδνληαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη δελ πξνηείλνληαη νχηε εθαξκφδνληαη αλάινγεο δηαπνιηηηζκηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο.  Ζ ακεξηθαληθή ηάμε θαίλεηαη ηειηθά λα 

αληηκεησπίδεηαη σο γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά νκνηνγελήο.
4
 Βέβαηα, αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη νη ΖΠΑ έρνπλ καθξά παξάδνζε θαη εκπεηξία γχξσ απφ ηα ζέκαηα 

ηνπ πνιππνιηηηζκνχ θαη ηεο πνιπγισζζίαο θαη, άξα, απηφ πνπ κπνξεί λα θαίλεηαη σο  

ξεηνξεία ή αζπλέρεηα ίζσο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο Ακεξηθαλνχο ζεσξείηαη δήηεκα ήδε 

ιπκέλν θαη απηνλφεην. 

                                                           
4
 ελδερνκέλσο λα ιαλζάλνπλ αληηιήςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θίλεκα «Μφλν αγγιηθά – Only 

English» πνπ πεξηζσξηνπνηνχλ ηηο άιιεο γιψζζεο, ηηο δηαιέθηνπο, ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο 

θνπιηνχξεο.  
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Οη  γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα. Πξέπεη ηνληζηεί 

φηη θηινζνθία ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπλδεζεί ην κάζεκα ηεο γιψζζαο 

κε ηα άιια επηζηεκνληθά πεδία θαη γλσζηηθά αληηθείκελα. Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο 

ζπλδέεηαη κε ην γξακκαηηζκφ ζηελ Ηζηνξία, ηηο θνηλσληθέο, θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

επηζηήκεο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο γλψζεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο αλάιπζεο, εξκελείαο, επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο θεηκέλσλ θαη ζηα 

άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Πξνο απηήλ, ινηπφλ, ηελ θαηεχζπλζε αμηνπνηνχληαη 

θείκελα απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία κε ζηφρν νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ 

γλψζεηο γχξσ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ επηζηεηνχ θαη κεηά λα ζρεκαηίζνπλ κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο. Αλαδχνληαη, ινηπφλ, 

παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Language Across the Curriculum. χκθσλα κε απηφ ην πιαίζην ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε γιψζζα σο κέζν γηα θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη φρη κφλν 

σο γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

3.1.1. ύλδεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηνλ θόζκν κε ηηο ΣΠΔ 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά:  

 

«πιιέγνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιά έληππα θαη ςεθηαθέο 

πεγέο, ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο. Αμηνινγνχλ 

ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ηεο θάζε πεγήο θαη παξαζέηνπλ ή παξαθξάδνπλ 

ηα δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ, απνθεχγνληαο ηαπηφρξνλα ηε 

ινγνθινπή θαη αθνινπζψληαο κηα ηππηθή κνξθή παξαπνκπήο.» (Common Core 

States Standards, 2010, 44). 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα θαίλεηαη φηη νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο κέζα γηα ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη σο πεγή άληιεζεο πιηθνχ. Ζ αλαδήηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ππεπζπλφηεηα θαη κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ινγνθινπή. Τπ’ απηήλ 
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ηελ έλλνηα νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη θαη σο κέζα πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη ηα εμήο: 

 

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

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

Literacy Framework, 2006, 16). 

 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κέρξη ηελ 8
ε
 βαζκίδα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα: 

 

«Δθαξκφδνπλ ζσζηή θαη εζηθή ρξήζε ησλ έληππσλ θαη κε έληππσλ 

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ 

δηθηχσλ. 

Δθαξκφδνπλ ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα παξαπνκπήο γηα ρνξήγεζε πίζησζεο 

παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ ηδεψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Γηαθξίλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (π.ρ., δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο) θαη λα εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο λφκηκεο ρξήζεο αλάινγα κε ηελ 

θάζε πεξίπησζε.  

πκκνξθψλνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ρξήζεο θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ηεο πεξηνρήο – πεξηθέξεηαο θαη θαηαλννχλ ηε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή, 

πνιηηεηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία.» (Information and Technology Literacy 

Framework, 2006, 16). 

 

Δπηπιένλ, κέρξη θαη ηε 12
ε
 βαζκίδα, δειαδή κε ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα: 

 

«Σεξνχλ ηελ ηνπηθή, πνιηηεηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ έληππσλ θαη ησλ κε έληππσλ 

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ππνινγηζηψλ, άιισλ ηερλνινγηψλ θαη δηθηχσλ. 
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Δθαξκφδνπλ ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα παξαπνκπήο γηα έλα επξχ θάζκα πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη κνξθψλ
5
. 

Καηαλννχλ ηηο δηαδηθαζίεο  πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο / πξνζηαζίαο 

ησλ δηθψλ ηνπο πξσηφηππσλ εξγαζηψλ. 

πκκνξθψλνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ρξήζεο θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ηεο πεξηνρήο – πεξηθέξεηαο, φπσο επίζεο θαη κε ηελ ηνπηθή, 

πνιηηεηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη ηηο πνιηηηθέο.» (Information and 

Technology Literacy Framework, 2006, 16).  

 

Απφ ηα παξαπάλσ δχν εθηελή απνζπάζκαηα θαίλεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηνχλ ηα ινγηζκηθά, ηα εξγαιεία θαη ηηο πεγέο ηεξψληαο ηε δενληνινγία θαη 

εθαξκφδνληαο ηε λνκνζεζία. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα 

ζπγθξνηνχλ κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δε δηαθνξνπνηείηαη δξακαηηθά απφ ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπιάρηζην ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

δενληνινγίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ γχξσ απφ δεηήκαηα πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηδηνθηεζίαο. Σα παξαπάλσ απαηηνχλ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ λένπ γξακκαηηζκνχ.  

 Καηά ζπλέπεηα, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο θεηκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ κε γλψκνλα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ δενληνινγίαο θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Καηά ζπλέπεηα 

ε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ θαη ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ απαηηεί δεμηφηεηεο λένπ 

γξακκαηηζκνχ.    

 

 πλνςίδνληαο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: αλ θαη ζην θνηλφ πξφγξακκα δελ 

πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ηε κειέηε πηπρψλ θαη φςεσλ ηνπ 

θφζκνπ, θπξηαξρνχλ δχν ηάζεηο. Ζ πξψηε είλαη πεξηζζφηεξν εζλνθεληξηθή κέζα ζην 

πιαίζην ηεο νπκαληζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη επηηπγράλεηαη κε ηε 

κειέηε δηάθνξσλ θιαζηθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ζπληαγκαηηθψλ θεηκέλσλ ησλ ΖΠΑ πνπ ιεηηνπξγνχλ παξαδεηγκαηηθά γηα ηνπο 

                                                           
5
 απφδνζε ηνπ φξνπ format.  
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καζεηέο θαη ηνπο εληζρχνπλ ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε. Ζ δεχηεξε ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ρσξίο φκσο δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε. 

Δπηπιένλ, ε κειέηε πηπρψλ ηνπ θφζκνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαζεκαηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζπλδέζεηο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη νη 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ ζθαηξηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ηνλ θφζκν. Σέινο, νη ΣΠΔ 

αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο πιηθνχ θαη σο κέζα πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ, 

δεδνκέλνπ φηη ε πινήγεζε, ε αλαδήηεζε, ε επηινγή, ε επεμεξγαζία θαη ε δεκνζίεπζε 

νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

ηήξεζεο ησλ αξρψλ δενληνινγίαο.   

3.2. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

ε απηφ ην ππνθεθάιαην εμεηάδνληαη νη επηδησθφκελεο πξνο θαηάθηεζε γλψζεηο γηα 

ηε γιψζζα. Σν θνηλφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κηα μερσξηζηή ελφηεηα πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ν καζεηήο γχξσ απφ ηε γιψζζα. Πξφθεηηαη 

γηα κεηαγισζζηθέο γλψζεηο γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ θαη νξζνγξαθίαο ησλ ιέμεσλ. 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ε δνκή ηεο γιψζζαο κε ηε ιεηηνπξγηθή ηεο δηάζηαζε 

ρσξίο φκσο δηεμνδηθφηεξε κειέηε θαη εκβάζπλζε. Δπηπιένλ, δελ παξαηεξείηαη 

ζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε. Οη ιέμεηο κειεηψληαη ζπλήζσο απνπιαηζησκέλεο ή κέζα ζε θξάζεηο, 

ζπλήζσο κε ηελ αμηνπνίεζε θάπνηνπ ιεμηθνχ θαη αλαδεηψληαη πιεξνθνξίεο γχξσ απφ 

ηε ζεκαζία ηνπο ή ηελ εηπκνινγία ηνπο. Σέινο, νη καζεηέο θαινχληαη λα απνθηήζνπλ 

θαη γλψζεηο γχξσ απφ ηα θείκελα θαη ηα θεηκεληθά είδε. Πξνθξίλεηαη ε κειέηε ησλ 

δηαθφξσλ θεηκελνγισζζηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ν πνκπφο, απνδέθηεο, ην κέζν, ν 

ζθνπφο, ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ην χθνο θαη νη δηάθνξνη ξεηνξηθνί κεραληζκνί θαη 

ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα. Δπηπιένλ, κειεηάηαη ε δνκή ησλ παξαγξάθσλ, αμηνινγείηαη ε 

επηρεηξεκαηνινγία, νη ζπιινγηζκνί θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ θεηκέλνπ. ηφρνο είλαη λα 

θαηαλνεζεί ην θνηλσληθφ ζπκβάλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

θεηκεληθνχ είδνπο.  
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3.2.1. Γιώζζα σο δνκηθό ζύζηεκα 

ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη νη αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηα πξνγξάκκαηα 

αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο γιψζζαο θαη ην ιεμηιφγην. Ζ αλάιπζε ζε επίπεδν 

πξνγξακκάησλ γίλεηαη ζηνπο εμήο ηξεηο άμνλεο: 

 α) πκβάζεηο 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. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Δπηδεηθλχνπλ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ ηεο γξακκαηηθήο ηεο πξφηππεο αγγιηθήο 

θαη ηεο ρξήζεο θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  

 α. Δμεγνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ (γεξνχλδηα, κεηνρέο, 

απαξέκθαηα, γεληθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.  

 β. ρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ξήκαηα ζηελ ελεξγεηηθή θαη 

παζεηηθή θσλή. 

 γ. ρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ξήκαηα ζηελ νξηζηηθή, πξνζηαθηηθή 

έγθιηζε, ζηηο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο, ηνπο ππνζεηηθνχο ιφγνπο θαη ηελ 

ππνηαθηηθή έγθιηζε. 

 δ. Αλαγλσξίδνπλ θαη δηνξζψλνπλ αθαηάιιειεο κεηαηξνπέο ζηελ θσλή 

θαη ηελ έγθιηζε ηνπ ξήκαηνο.» (Common Core States Standards, 2010,  52). 

 

Γηαβάδνπκε αληίζηνηρα ζην ηνπηθφ πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη: 

 

«Οξζνγξαθία: Υξεζηκνπνηνχλ νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο θαη δνκέο απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο βαζκίδεο. 

Οξζνγξαθία: Υξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο ζηξαηεγηθέο γηα λα νξζνγξαθήζνπλ. 

Παξαδείγκαηα: 

- Οκφερα π.ρ. capital θαη capitol. 

- Δπηζήκαηα π.ρ. –dis, -ir, -ist, -ism. 
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- Διιεληθέο θαη ιαηηληθέο ξίδεο π.ρ. circus, spiral, vision. 

- Λέμεηο απφ άιιεο γιψζζεο π.ρ. arena, buffet, souffle, lariat. 

- πρλά νξζνγξαθηθά ιάζε ζε ιέμεηο π.ρ. accomodation, cemetery, receive.» 

(Connecticut States Standards, Grade 8, 28). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα πξνγξάκκαηα ηνπιάρηζην ζε 

φ,ηη αθνξά ηε δνκή ηεο γιψζζαο επηθεληξψλνληαη ζηνλ νξζφ ζρεκαηηζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ. πρλή είλαη ε θαη ρξήζε ηεο κεηαγιψζζαο. ε 

γεληθέο γξακκέο νη αληηιήςεηο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαπέκπνπλ ζην 

ιφγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Hasan, 2006). Ζ ιέμε ιεηηνπξγία πνπ 

εληνπίδεηαη ζην παξάζεκα παξαπέκπεη βεβαίσο ζε κηα πην ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζα. Ζ αληίιεςε γηα ηελ εμέηαζε ηεο γιψζζαο ζε 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν αλαδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ άμνλα πνπ αθνινπζεί.   

  β) Γλώζε ηεο γιώζζαο: ν άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη γλψζεηο γχξσ απφ ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα
6
. Οη γισζζηθέο επηινγέο 

δηαθνξνπνηνχλ ηε ζεκαζία θαη ην χθνο  θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζή ησλ δηαθνξψλ απηψλ 

δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο θαηά ηελ αλάγλσζε ή ηελ αθξφαζε θεηκέλσλ.  

 

«Υξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ηεο γιψζζαο θαη ησλ ζπκβάζεψλ ηεο φηαλ γξάθνπλ, 

κηινχλ, δηαβάδνπλ ή αθνχλ.  

 α. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ελεξγεηηθή θαη ηελ παζεηηθή θσλή ζηνπο 

ππνζεηηθνχο ιφγνπο ή ζηελ ππνηαθηηθή έγθιηζε γηα λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα (π.ρ. δίλνπλ έκθαζε ζηνλ νκηιεηή ή ζηελ πξάμε, εθθξάδνπλ 

αβεβαηφηεηα ή πεξηγξάθνπλ κηα θαηάζηαζε αληίζεηε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.)» 

(Common Core States Standards, 2010,  52). 

 

«Δθαξκφδνπλ ηε γισζζηθή γλψζε γηα λα θαηαιάβνπλ πψο ιεηηνπξγεί ε γιψζζα 

ζε δηαθνξεηηθά πεξηθείκελα, γηα λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθέο επηινγέο γηα ην 

                                                           
6
 απφδνζε ηνπ φξνπ context. Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν πεξηθείκελν. 
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λφεκα ή ην χθνο, θαη γηα λα θαηαιάβνπλ πην νινθιεξσκέλα φηαλ δηαβάδνπλ ή 

αθνχλ.  

 α. Υξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία ζηε ζχληαμε γηα θαιχηεξν απνηέιεζκα, 

ζπκβνπιεχνληαη αλαθνξέο (π.ρ. ην Artful Sentences ηνπ Tute σο νδεγφ φπνπ 

ρξεηάδεηαη), θαηαλννχλ ηε ζχληαμε ησλ πεξίπινθσλ θεηκέλσλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε.» (Common Core States Standards, 2010,  54).   

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ε γιψζζα ζα πξέπεη λα 

πξνζεγγίδεηαη κέζα ζην πεξηθείκελφ ηεο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ  θαη λα θαηαιάβνπλ πψο ιεηηνπξγεί ε γιψζζα θαη νη πξνηάζεηο κέζα ζην 

πεξηθείκελν θαη φηη νη δηαθνξεηηθέο επηινγέο γηα παξάδεηγκα σο πξνο ηε ζπληαθηηθή 

δνκή (παζεηηθή – ελεξγεηηθή) ή ηελ έγθιηζε δηαθνξνπνηνχλ ην λφεκα, εζηηάδνπλ 

αιινχ, πξνβάιινπλ άιιεο νπηηθέο γσλίεο. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη 

αληηιήςεηο γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο είλαη 

αλαδπφκελεο, εκθαλίδνληαη ζπνξαδηθά θαη φρη ζε θάζε γισζζηθή δεμηφηεηα θαη, 

ηέινο, δελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζε φξνπο,, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο ή ε ρξήζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ κέζα ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην.    

 γ) Καηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ρξήζε: ζηνλ άμνλα απηφ ηνπνζεηνχληαη νη 

δεμηφηεηεο γηα απφθηεζε λένπ ιεμηινγίνπ, ε αμηνπνίεζε δεηθηψλ γηα ηελ εξκελεία ηεο 

ζεκαζίαο ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαζψο θαη ε κνξθνινγηθή αλάιπζή ηνπο. Δπηπιένλ, 

πεξηιακβάλεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, ε 

πνιπζεκία ησλ ιέμεσλ θαη νη ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη 

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

ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γχξσ απφ γλσζηέο θαη άγλσζηεο ιέμεηο. Δπηζεκαίλνπκε 

ην γεγνλφο φηη ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε απφθηεζε ιεμηινγίνπ πςεινχ θαη αθαδεκατθνχ επηπέδνπ πνπ ζα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνιεγίνπ ή ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Hong Kong  B΄/βάζκηα -  ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 27 απφ 87 

 

«Πξνζδηνξίδνπλ ή δηαζαθελίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ άγλσζησλ θαη πνιχζεκσλ 

ιέμεσλ βαζηδφκελνη ζηε 8
ε
 βαζκίδα αλάγλσζεο θαη πεξηερνκέλνπ επηιέγνληαο 

κε επειημία απφ κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ: 

α. Υξήζε ηνπ ζπγθεηκέλνπ (π.ρ. ην γεληθφ λφεκα κηαο πξφηαζεο ή κηαο 

παξαγξάθνπ, ηε ζέζε κηαο ιέμεο ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε κηα πξφηαζε) σο δείθηε 

γηα ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο ή κηαο θξάζεο. 

β. Υξεζηκνπνηνχλ θνηλέο, θαηάιιειέο γηα ην επίπεδφ ηνπο ειιεληθά ή ιαηηληθά 

επηζήκαηα θαη ξίδεο σο δείθηεο γηα ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο (π.ρ. precede, recede, 

secede). 

γ. πκβνπιεχνληαη γεληθφ θαη εμεηδηθεπκέλν πιηθφ αλαθνξάο (π.ρ. ιεμηθά, 

γισζζάξηα, ζεζαπξνχο) έληππν θαη ςεθηαθφ, γηα λα βξνπλ ηελ πξνθνξά κηαο 

ιέμεο ή λα πξνζδηνξίζνπλ ή λα απνζαθελίζνπλ ην αθξηβέο λφεκά ηεο ή ελφο 

κέξνπο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

δ. Δμαθξηβψλνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο ζεκαζίαο κηαο ιέμεο ή θξάζεο 

(π.ρ. ειέγρνληαο ηε ζεκαζία εληφο ζπγθεηκέλνπ ή αλαδεηψληαο ηε ζε ιεμηθφ.» 

(Common Core States Standards, 2010,  53).  

 

Αληίζηνηρα δηαβάδνπκε ζην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη: 

 

«Καηαλφεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ: Πξηλ θαη θαηά ηελ αλάγλσζε: Υξεζηκνπνηνχλ 

δείθηεο θαη ζπγθείκελν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαζηψλ ησλ ιέμεσλ.» 

(Connecticut States Standards, Grade 8, 35). 

 

«Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Δπεμεξγαζία: Υξεζηκνπνηνχλ 

πνιιαπιέο πεγέο, π.ρ. ιεμηθφ, γισζζάξην, ζεζαπξφ γηα δηφξζσζε θαη 

επεμεξγαζία. 

Καηαλφεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ: Μεηά ηελ αλάγλσζε: Πεξηερφκελν θαη δνκή: 

Κξηηηθάξνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία 

γισζζηθψλ δνκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο, γηα 
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παξάδεηγκα, ιέμεηο ή θξάζεηο απφ κηα γιψζζα, δηάιεθην, παξνκνίσζε θαη 

κεηαθνξά.» (Connecticut States Standards, Grade 8, 36-37). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε επεμεξγαζία, κειέηε θαη 

απφθηεζε λένπ ιεμηινγίνπ δε κπνξεί λα γίλεηαη απνπιαηζησκέλε. Οη καζεηέο 

πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ ηε ζεκαζία ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ αμηνπνηψληαο ην 

πξνηαζηαθφ ή θεηκεληθφ ζπγθείκελν. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα απνηππψλνληαη αληηιήςεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο.  

 Βέβαηα, δελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο γηα ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ή ηηο 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο κέζα ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη ην θείκελν. Οη πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ κέζα ζηα πιαίζηα πξνθνξηθψλ ζπδεηήζεσλ ή παξνπζηάζεσλ. ε 

θάζε πεξίπησζε πάλησο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ ηηο 

πεγέο θαη ηα εγρεηξίδηα ψζηε λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο άγλσζηεο ιέμεηο.  

 Σέινο, επηζεκαίλνπκε φηη ζην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη, φπσο 

ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλάγθε 

θξηηηθήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο αμηνπνηεί ηηο γισζζηθέο δνκέο γηα λα 

πεηχρεη δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα. Φαίλεηαη λα αλαδχεηαη εδψ θνηλσληθή γιψζζα πνπ 

παξαπέκπεη ζηνλ θξηηηθφ ιφγν, φκσο απηφο δελ αλαπηχζζεηαη ζε φιε ηνπ ηε 

δηάζηαζε. Γε γίλεηαη ιφγνο, δειαδή, γηα ηελ αλάγθε θξηηηθήο αλάιπζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ιφγνπ θαη θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ηνπ ζπγγξαθέα, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηφο δνκεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη αλαπαξάγεη ή αλαηξέπεη ηδενινγίεο θαη ηαπηφηεηεο. 

 Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δε ζπλδένπλ ηηο γλψζεηο γηα ηε δνκή ηεο γιψζζαο, 

ηε γξακκαηηθή θαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο πξφηππεο αγγιηθήο κε ηηο ΣΠΔ. Απφ ηελ άιιε, 

νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηηο ζεκαζίεο, ηελ 

πξνθνξά θαη ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ. Οη αλαθνξέο γχξσ απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

αμηνπνίεζε εληνπίδνληαη κνλάρα ζην θνηλφ πξφγξακκα θαη φρη ζην αληίζηνηρν 

επίπεδν αλάιπζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κνλλέθηηθαη. Παξαζέηνπκε κφλν 

ην ζρεηηθφ απφζπαζκα, θαζψο έρεη ήδε παξαηεζεί παξαπάλσ νιφθιεξν: 
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«πκβνπιεχνληαη 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 ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη θξάζεσλ.» (Common Core States Standards, 

2010,  53). 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη αληηιήςεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πεξηνξίδνληαη κφλν 

ζην επίπεδν ηεο άληιεζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ, επηζεκαίλεηαη φηη δεμηφηεηεο, φπσο ε 

πινήγεζε θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα, πξνυπνζέηνπλ 

έλα είδνο λένπ γξακκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα εθγπκλάζεη 

ηνπο καζεηέο.  

3.2.2. Γιώζζα θαη θείκελα 

Ζ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ πξνγξακκάησλ νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ε κειέηε ηεο 

γιψζζαο κπνξεί λα λνεζεί κνλάρα κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία κηαο 

πνηθηιίαο θεηκέλσλ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, θαινχληαη λα θαηαλννχλ κε επάξθεηα 

θείκελα κεγάιεο πνηθηιίαο θαη δηαθνξεηηθήο πνιππινθφηεηαο. Σα θείκελα κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, θπξίσο ινγνηερληθέο θαη πιεξνθνξηαθέο θαη ε 

πνιππινθφηεηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηνπ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ. 

 Σα θείκελα πνπ αμηνπνηνχληαη θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηα ινγνηερληθά θαη ζηα πιεξνθνξηαθά. Σα 

ινγνηερληθά θείκελα αληινχληαη θπξίσο απφ ηελ πεδνγξαθία, ηελ πνίεζε θαη ην 

ζέαηξν.  

 Σα πεδά πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία θεηκεληθψλ ηχπσλ (text types), φπσο 

«πεξηπεηεηψδεηο ηζηνξίεο, ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα, ηζηνξίεο κπζηεξίνπ, κχζνπο, 

ηζηνξίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ξεαιηζηηθφ κπζηζηφξεκα, αιιεγνξίεο, παξσδίεο, 

ζάηηξα θαη θφκηθο
7
» (Common Core States Standards, 2010, 57).  

 ηελ πνίεζε πεξηιακβάλνληαη ηα «αθεγεκαηηθά πνηήκαηα, ηα ιπξηθά 

πνηήκαηα, ηα πνηήκαηα κε ειεχζεξν ζηίρν, ηα ζνλέηα, νη σδέο, νη κπαιάληεο θαη ηα 

                                                           
7
 απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ graphic novel.  
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έπε», ελψ, ηέινο, ζην δξάκα αλήθνπλ ηα «κνλφπξαθηα θαη πνιχπξαθηα έξγα ζε γξαπηή 

κνξθή ή ζε θηικ» (Common Core States Standards, 2010, 57).   

 Σα πιεξνθνξηαθά πεξηιακβάλνπλ κε αθεγεκαηηθά θείκελα φπσο, «έθζεζε, 

επηρεηξεκαηνινγία, ιεηηνπξγηθά θείκελα ζε κνξθή αηνκηθψλ εξγαζηψλ, νκηιίεο 

πξνζσπηθήο άπνςεο, θείκελα γχξσ απφ ηελ ηέρλε ή ηε ινγνηερλία, βηνγξαθίεο, 

απνκλεκνλεχκαηα, δεκνζηνγξαθηθά, επηζηεκνληθά, ηερληθά, νηθνλνκηθά» (Common 

Core States Standards, 2010, 57).  

 Σα παξαπάλσ θείκελα αληινχληαη ηφζν απφ έληππεο, φζν θαη ειεθηξνληθέο 

πεγέο θαη είλαη γξακκέλα γηα κηα πνηθηιία αθξναηεξίσλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, λα 

πξνθξίλεηαη ε αμηνπνίεζε κηαο πνηθηιίαο θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξνπο 

θεηκεληθνχο ηχπνπο θαη εμππεξεηνχλ δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο θαη ζηφρνπο.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί θαη δε δίλνληαη ξεηέο 

νδεγίεο γηα αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ θαη ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ ειεχζεξα λα επηιέγνπλ θείκελα απφ δηάθνξεο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο θαη ηχπνπο ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο. Οθείινπκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ζην πξφγξακκα δίλεηαη κηα ελδεηθηηθή αιιά ζε θακηά πεξίπησζε 

εμαληιεηηθή, ιίζηα βηβιίσλ απφ φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πάξνπλ κηα ηδέα 

γχξσ απφ ην ηη είδνπο θείκελα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ θεηκέλσλ είλαη ε πνιππινθφηεηα 

ηνπο (λφεκα, δνκή, επίζεκε ή αλεπίζεκε γιψζζα, ζαθήλεηα, γλσζηηθέο απαηηήζεηο), 

ε αλαγλσζηκφηεηά ηνπο, κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλαγλψζηε (θίλεηξα, γλψζεηο, 

εκπεηξίεο) θαη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο (ζηφρνο θαη 

πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εξσηήζεσλ). Δπηζεκαίλνπκε, φκσο, φηη 

δε γίλνληαη αλαθνξέο γηα αμηνπνίεζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ ζε απζεληηθφ 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην, γεγνλφο πνπ ζα παξέπεκπε απεπζείαο ζηελ επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε. Θεσξνχκε φηη ε απζεληηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ πξνυπνηίζεηαη ζησπεξά.  

 Ζ πξνζέγγηζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή θαη 

ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαζψο θαη ηελ επηινγή χθνπο θαη γιψζζαο αλάινγα κε ην 

ζθνπφ θαη ην αθξναηήξην. Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ παξάζεκα: 
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«Αλαιχνπλ ιεπηνκεξψο πψο νη ηδέεο ή νη ηζρπξηζκνί ελφο ζπγγξαθέα 

αλαπηχζζνληαη θαη ηειεηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο, παξαγξάθνπο ή 

κεγαιχηεξα ηκήκαηα  ελφο θεηκέλνπ (π.ρ., έλα ηκήκα ή θεθάιαην).» (Common 

Core States Standards 2010, 40). 

 

«Παξάγνπλ έλα ζπγθξνηεκέλν θαη ζαθέο γξαπηφ ζην νπνίν ε αλάπηπμε, ε 

νξγάλσζε θαη ην χθνο είλαη θαηάιιεια γηα ηε δξαζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ θαη ην 

αθξναηήξην.» (Common Core States Standards, 2010,  46). 

 

Αληίζηνηρα ζην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη δηαβάδνπκε:  

 

«Δπηιέγνπλ κηα πνηθηιία απφ είδε
8
 γηα δηάβαζκα γηα πξνζσπηθή απφιαπζε.» 

(Connecticut States Standards, Grade 9 & 10, 6).  

 

«Υξεζηκνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θεηκέλνπ πεηζνχο, αθήγεζεο, 

εθζεζηαθνχ ή πνηεηηθνχ.» (Connecticut States Standards, Grades 9 & 10, 21). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα θαίλεηαη φηη νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή, κειεηνχλ, 

αλαιχνπλ θαη παξάγνπλ θείκελα πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη 

θαιιηεξγνχλ γλψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε θεηκελνγισζζηθνχο παξάγνληεο. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε αμηνπνηείηαη θνηλσληθή γιψζζα πνπ αληιεί απφ ηνλ 

θεηκελνθεληξηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν. Γε θαίλεηαη φκσο λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή 

θαη δηεμνδηθή δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ππ’ απηήλ ηελ έλλνηα δελ 

εληνπίδνληαη ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Απφ ηελ 

άιιε, θαίλεηαη φηη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ρψξν θαη ην 

ζθνπφ παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ θαη, άξα, ν ζθνπφο θαη ην αθξναηήξην είλαη απηά πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ηεο γιψζζαο, ηνπ χθνπο θαη ηνπ είδνπο ηνπ θεηκέλνπ. Οη 

παξαπάλσ αληηιήςεηο ζπλδένληαη κε ηε ιεγφκελε “Νέα Ρεηνξηθή”. χκθσλα κε απηή 

ηε ζεσξεηηθή πξφηαζε βαζηθφ δήηεκα είλαη ε θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζα 

                                                           
8
 απφδνζε ηνπ φξνπ genre.  
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επηηεπρζνχλ κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ 

ηα θαηάιιεια ξεηνξηθά ζηνηρεία. 

 Απφ ηελ αλάιπζε δελ πξνθχπηεη ε ζε βάζνο αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ησλ λέσλ κνξθψλ 

θεηκεληθφηεηαο.  Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν σο πεγή άληιεζεο ςεθηαθψλ 

θεηκέλσλ πνπ θαιχπηνπλ κηα επξεία πνηθηιία ζεκάησλ.  

 

 πλνςίδνληαο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: ε κειέηε ηεο γιψζζαο αθνξά θπξίσο 

ηελ απφθηεζε κεηαγισζζηθψλ γλψζεσλ γχξσ απφ ζέκαηα γξακκαηηθήο θαη 

ζπληαθηηθνχ, ε κειέηε ησλ ιέμεσλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζεκαζηνινγηθήο θαη 

εηπκνινγηθήο θχζεο δεηήκαηα, ελψ ηα θείκελα θαη ηα θεηκεληθά είδε εμεηάδνληαη ππφ 

ην πξίζκα ησλ θεηκελνγισζζηθψλ ηνπο παξαγφλησλ. Γηαπηζηψλνληαη, ινηπφλ, δχν 

θπξίαξρνη γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη. Απφ ηε κηα ε κειέηε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο 

παξαπέκπεη ζην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη 

ζπλδέεηαη κε ην παιαηφ δνκηζηηθφ πξφηππν, ελψ, απφ ηελ άιιε, ε αλάιπζε ησλ 

θεηκελνγισζζηθψλ παξαγφλησλ ησλ θεηκέλσλ παξαπέκπεη ζηελ ζεσξεηηθή πξφηαζε 

ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο κε θάπνηα ζηνηρεία λα αληινχλ απφ ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ. ε απηφ ην επίπεδν αλάιπζεο νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο πιηθνχ 

θαη πιεξνθνξηψλ ρσξίο πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ λέσλ κνξθψλ θεηκεληθφηεηαο πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ ίδηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.    

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 

γξακκαηηζκφο πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ζηνπο καζεηέο. 

3.3.1. Η γιώζζα σο ζύζηεκα θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο 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 θαη ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα επηκέξνπο 
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δεμηνηήησλ. Οη επηκέξνπο απηέο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ 

ιφγνπ (Reading), ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (Writing), ηελ παξαγσγή θαη 

θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Speaking, Listening). Οη δεμηφηεηεο απηέο αλαιχνληαη 

παξαθάησ δηεμνδηθά, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ην είδνο ηνπ επηδησθφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ.  

 

Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ (Reading) 

Ζ κειέηε, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ θαη 

λα αλαιχζνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία θεηκέλσλ, ψζηε λα «απνθηήζνπλ θνιεγηαθή θαη 

επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα» (Common Core States Standards, 2010,  35). Σα θείκελα 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη 

αλήθνπλ ζε δηάθνξνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο. Σα θείκελα ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

ιεηηνπξγνχλ σο ππνδείγκαηα, σο πξφηππα γηα αηνκηθή ζθέςε θαη ζπγγξαθή θαη ππ’ 

απηήλ ηελ έλλνηα δηδάζθνληαη σο θφξκεο απνζπλδεδεκέλα απφ ηε ζχλζεηε θαη 

ξεπζηή θεηκεληθή – θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 Οη αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο αλαιχνληαη ζηνπο εμήο ηέζζεξηο άμνλεο:  

 α) Ιδέεο-θιεηδηά θαη ιεπηνκέξεηεο: νη καζεηέο εληνπίδνπλ ην ζέκα ηνπ 

θεηκέλνπ, ηελ θεληξηθή ηνπ ηδέα, αλαιχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη νη 

ραξαθηήξεο, εθηπιίζζνληαη ηα γεγνλφηα θαη παξνπζηάδνληαη νη ηδέεο. ηφρνο είλαη λα 

εμαρζνχλ ινγηθά ζπκπεξάζκαηα θαη λα παξαηεζεί ε επηρεηξεκαηνινγία. Γηα 

παξάδεηγκα: 

 

«Αλαθέξνπλ ηζρπξά θαη εκπεξηζηαησκέλα θεηκεληθά ζηνηρεία γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ κηα αλάιπζε ηνπ ηη ιέεη ην θείκελν ξεηά θαζψο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ην θείκελν.» (Common Core States 

Standards, 2010, 39). 
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«Δμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία γηα λα ηα ηεθκεξηψζνπλ 

αμηνπνηψληαο θείκελα πνπ άθνπζαλ, δηάβαζαλ ή είδαλ.» (Connecticut States 

Standards, Grades 9 & 10, 2). 

 

 β) Σερληθή θαη δνκή: ζηνλ άμνλα απηφ ε πξνζνρή εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο δνκνχλ ην λφεκα. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο, νη παξάγξαθνη θαη ηα θεθάιαηα. Σέινο, 

εξκελεχεηαη θαη αμηνινγείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα θαη 

ε νπηηθή ηνπ γσλία δνκεί ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλε 

επηινγή χθνπο. Παξαζέηνπκε ην εμήο:  

  

«Αλαιχνπλ πψο κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, παξάγξαθνο, θεθάιαην ή ηκήκα 

ηαηξηάδεη ζηε γεληθφηεξε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ηδεψλ.» (Common Core States Standards, 2010, 39). 

 

 γ) Δλζσκάησζε γλώζεσλ θαη ηδεώλ: ζε απηφλ ηνλ άμνλα αμηνινγνχληαη ηα 

θείκελα σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκάησλ, ησλ 

ζπιινγηζκψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, αλαιχνληαη νη ηξφπνη πξαγκάηεπζεο ηνπ 

ίδηνπ ζέκαηνο ζε δηαθνξεηηθά θείκελα θαη αληηπαξαβάιινληαη νη δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ.  

 

«Αλαιχνπλ πνιιαπιέο εξκελείεο κηα ηζηνξίαο, ελφο ζεαηξηθνχ ή πνηήκαηνο (π.ρ. 

θαηαγεγξακκέλε ή δσληαλή παξνπζίαζε ελφο ζεαηξηθνχ ή θαηαγεγξακκέλε 

κπζηζηνξηνγξαθία ή πνίεζε), αμηνινγψληαο πψο θάζε εθδνρή εξκελεχεη ην 

πξσηφηππν θείκελν (ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζην έλα έξγν ηνπ αίμπεξ θαη 

έλα έξγν ελφο ακεξηθαλνχ δξακαηνπξγνχ.» (Common Core States Standards, 

2010, 38). 

«Αλαπηχζζνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ πνιιαπιέο εθδνρέο ζηε ινγνηερλία 

ρξεζηκνπνηψληαο αηνκηθέο ζπλδέζεηο θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην θείκελν.» 

(Connecticut States Standards, Grades 11 & 12, 6). 
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 δ) Δκβέιεηα θαη πνιππινθόηεηα: νη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαλννχλ κε 

επάξθεηα θείκελα κεγάιεο πνηθηιίαο θαη δηαθνξεηηθήο πνιππινθφηεηαο. Σα θείκελα 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, θπξίσο ινγνηερληθέο θαη πιεξνθνξηαθέο 

θαη είλαη δηαβαζκηζκέλεο πνιππινθφηεηαο.  

 

ύλδεζε ηεο θαηαλόεζεο γξαπηνύ ιόγνπ κε ηηο ΣΠΔ 

Σα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο θεηκέλσλ. Οη 

καζεηέο θαινχληαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ θαη λα ηα αμηνινγνχλ θξηηηθά.  

 

«Αμηνινγνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ 

κέζσλ (π.ρ. έληππν ή ςεθηαθφ, ηειενπηηθφ ή πνιπκεζηθφ θείκελν), γηα λα 

παξνπζηάζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κηα ηδέα.» (Common Core States 

Standards, 2010,  39) 

 

πνξαδηθά, ινηπφλ, εκθαλίδνληαη αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θξηηηθή ησλ 

κέζσλ κε επηθαλεηαθφ ηξφπν θπξίσο κέζα ζην πιαίζην ηεο νπκαληζηηθήο – θξηηηθήο 

παξάδνζεο ησλ ΖΠΑ.  

 

 

Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ (Writing) 

Ζ απφθηεζε δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαίλεηαη φηη 

γίλεηαη θπξίσο ππφ ην πξίζκα ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ζηα θείκελά ηνπο ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξα 

θεηκεληθά είδε, πξνθεηκέλνπ ην ηειηθφ πξντφλ λα είλαη πεξίπινθν θαη πςεινχ 

επηπέδνπ. ηα παξαθάησ παξαζέκαηα θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ν γισζζνδηδαθηηθφο 

ιφγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο θαη ηαπηφρξνλα αλαδχνληαη επηξξνέο απφ ηηο 

θεηκελνθεληξηθέο παξαδφζεηο. Πην εηδηθά:  
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«Πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ επειημία, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ επρέξεηα λα 

παξαγάγνπλ έλα πςειήο πνηφηεηαο πξνζρέδην θεηκέλνπ κέζα ζε ζθηρηά ρξνληθά 

πεξηζψξηα θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επαλεμεηάδνπλ θαη λα βειηηψλνπλ έλα 

ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ ζε πνιιαπιά πξνζρέδηα φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην 

ελζαξξχλνπλ ή ην απαηηνχλ.» (Common Core States Standards, 2010, 41). 

  

«Πξέπεη λα μέξνπλ πψο λα ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ γξαπηνχ- 

γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηνχλ αθεγεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο εληφο κηαο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη αηηηνιφγεζε εληφο κηαο αθήγεζεο- γηα λα παξαγάγνπλ 

πνιχπινθν γξαπηφ κε απνρξψζεηο.» (Common Core States Standards, 2010,  

41). 

 

Λέμεηο, φπσο πξνζρέδην, επαλεμέηαζε, βειηίσζε ηνπ πξνζρεδίνπ, πνιιαπιά πξνζρέδηα 

θιπ. έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ηνπνζεηεκέλν λφεκα θαη ζπλδένληαη κε ην 

γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο.  

 Οη δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

αλαιχνληαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο: 

  

 α) Κεηκεληθνί ηύπνη θαη ζηόρνη: νη καζεηέο αμηνπνηψληαο θαηάιιεια 

επηρεηξήκαηα, πιηθφ θαη ηδέεο θαινχληαη λα ζπγγξάςνπλ θείκελα 

επηρεηξεκαηνινγηθά, πιεξνθνξηαθά θαη αθεγεκαηηθά.  

 

«Γξάθνπλ επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηζρπξηζκνχο κε 

ζαθή ιφγν θαη ζρεηηθέο απνδείμεηο. 

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

κεηαδψζνπλ ηδέεο, έλλνηεο θαη πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο επηινγήο, νξγάλσζεο θαη 

αλάιπζεο ζρεηηθνχ πιηθνχ. 

Γξάθνπλ αθεγεκαηηθά θείκελα γηα λα αλαπηχμνπλ πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο 

εκπεηξίεο ή γεγνλφηα ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο, ζρεηηθά 
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ζηνηρεία πεξηγξαθήο θαη ζσζηά δηαξζξσκέλεο αθνινπζίεο γεγνλφησλ.» 

(Common Core States Standards, 2010, 42-43). 

 

Αληίζηνηρα δηαβάδνπκε ζην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη:  

 

«Γξάθνπλ έλα θείκελν πεηζνχο ρξεζηκνπνηψληαο απφ ηα ιηγφηεξν έσο θαη ηα 

πην ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα.» (Connecticut States Standards, Grade 6, 23). 

«Γξάθνπλ κηα πιεξνθνξηαθή έθζεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε δνκή αίηην – 

απνηέιεζκα.» (Connecticut States Standards, Grade 6, 26). 

«Γξάθνπλ έλα θείκελν κπζηεξίνπ κε ζηνηρεία, π.ρ. ελδείμεηο, αγσλία, 

παξαπιάλεζε.» (Connecticut States Standards, Grade 6, 31). 

 

 β) Παξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ γξαπηνύ: νη καζεηέο παξάγνπλ θείκελα κε 

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

θνηλφ. Αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κέζα απφ «ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλαζεψξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ επαλαζχλζεζε θαη ηελ 

επαλαπξνζέγγηζε» (Common Core States Standards, 2010, 41) ηνπ θεηκέλνπ. Σέινο, 

αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ψζηε λα παξαγάγνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο. Πην αλαιπηηθά: 

 

«Με θάπνηα θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο  θαη απφ 

ελήιηθεο αλαπηχζζνπλ θαη εληζρχνπλ ην γξαπηφ, φπσο απαηηείηαη κέζα απφ ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ επαλεμέηαζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ επαλαζχλζεζε θαη ηελ 

επαλαπξνζέγγηζε.» (Common Core States Standards, 2010, 43). 

 

 Γηαβάδνπκε αληίζηνηρα θαη ζην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη:  

 

«Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: ρέδην: ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο organizer απφ έλα πιήζνο πεγψλ γηα λα ηηο αλαιχζνπλ, λα ηηο 

ζπλζέζνπλ θαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ θαηά ην ζρεδηαζκφ. 
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Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Πξνζρέδην: μαλαδηαβάδνπλ ην θείκελν 

θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζπλερίδνπλ λα γξάθνπλ λέα πξνζρέδηα. 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Αλαζεψξεζε: αλαδεηνχλ θαη 

ιακβάλνπλ ππφςε αλαηξνθνδνηηθά ζρφιηα απφ ηνπο ελειίθνπο θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ γξαπηνχ σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηελ 

νξγάλσζε θαη ην χθνο.» (Connecticut States Standards, Grade 6, 33). 

 

Καη αιινχ: 

 

«Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Πξνζρέδην: Απνθαζίδνπλ εάλ 

πνιιαπιά πξνζρέδηα είλαη απαξαίηεηα θαη ζπλερίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ / 

αλαζεσξνχλ θαηάιιεια.   

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Αλαζεψξεζε: Αλαζεσξνχλ ειέγρνληαο 

ηελ νξγάλσζε, ηελ ζαθήλεηα, ηελ επρέξεηα ιφγνπ θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο. 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Δπεμεξγαζία: Υξεζηκνπνηνχλ 

πνιιαπιέο πεγέο π.ρ. ιεμηθφ, γισζζάξην, ζεζαπξφ, γηα δηφξζσζε θαη 

επεμεξγαζία. 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Έθδνζε / Παξνπζίαζε: Υξεζηκνπνηνχλ 

δηάθνξεο ηερλνινγίεο γηα λα παξάγνπλ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ έλα 

ηειηθφ πξντφλ π.ρ. πνιηηηθέο γεινηνγξαθίεο, κπξνζνχξα, ρξεκαηηζηεξηαθή ή 

θαηαλαισηηθή αλάιπζε. 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Αλαζηνραζκφο: θξηηηθάξνπλ ην έξγν 

αηνκηθά θαη ζε νκάδεο θαη εζηηάδνπλ ζπλεξγαηηθά π.ρ. ηελ ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα, 

ηηο ιεπηνκέξεηεο, ηελ επρέξεηα ιφγνπ.» (Connecticut States Standards, Grade 8, 

21) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε παξαγσγή ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ αληηκεησπίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία. Οη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ζηα 

παξαζέκαηα είλαη ιέμεηο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ηνπνζεηεκέλν λφεκα θαη θέξλνπλ ζην 

λνπ ηνπ αλαγλψζηε ηα ζηάδηα ηεο γξαθή σο δηαδηθαζίαο: ν ζρεδηαζκφο / πιάλν ησλ 
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αξρηθψλ ηδεψλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ πξφρεηξνπ / πξνζρεδίνπ
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 ιφγν ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. 

  

 γ) Έξεπλα γηα νηθνδόκεζε θαη παξνπζίαζε ηεο γλώζεο: ε νηθνδφκεζε 

λέσλ γλψζεσλ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δηεμαγσγή δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. Γηα 

ηελ παξαγσγή ηέηνησλ εξγαζηψλ νη καζεηέο αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη θείκελα απφ 

κηα πνηθηιία πεγψλ, έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ. Έκθαζε δίλεηαη θαηά ηελ 

δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ζηνλ αλαζηνραζκφ
10

, ζηελ απνθπγή ινγνθινπήο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ αξρψλ δενληνινγίαο. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Γηεμάγνπλ κηθξέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα λα απαληήζνπλ ζε έλα εξψηεκα, 

αληιψληαο πιηθφ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη επαλεζηηάδνληαο ηελ έξεπλα θαηά 

πεξίπησζε.» (Common Core States Standards, 2010,  44). 

 

 ην ηνπηθφ πξφγξακκα δηαβάδνπκε αληίζηνηρα: 

 

«Γξάθνπλ είδε θεηκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ή κε 

θάπνην επάγγεικα π.ρ. αίηεζε γηα ην γξαθείν ηνπ θνηηεηηθνχ ζψκαηνο, 

παξνπζίαζε ελφο ινγηζκηθνχ σο νπηηθνχ βνεζήκαηνο.» (Connecticut States 

Standards, Grade 6, 35). 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα απφ ην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη γίλεηαη θαλεξφ φηη 

νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλν 

επηθνηλσληαθφ ζηφρν. Γελ πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηνπο 

καζεηέο, ηνπιάρηζηνλ φρη ξεηά. Καηά ζπλέπεηα, ε πξφηαζε ηνπ Common Core States 

Standards πξνεθηείλεη ηηο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Connecticut States 

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

10
 απφδνζε ηνπ φξνπ reflection. 
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Standards. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, θαη ζηα δχν πξνγξάκκαηα έρεη 

ζπλεηδεηνπνηεζεί ε αλάγθε γηα πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο ιφγνπ σο δηαδηθαζίαο.    

  

 δ) Δκβέιεηα παξαγσγήο γξαπηώλ θεηκέλσλ: νη καζεηέο επηδηψθεηαη λα 

αζρνινχληαη κε ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ ζπζηεκαηηθά, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

αλ είλαη δπλαηφ, αθφκα θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ζ καζεηέο, ινηπφλ, εκπιέθνληαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γξαπηψλ θεηκέλσλ κέζα ζε πνηθίια ρξνληθά πιαίζηα, 

άιινηε κεγαιχηεξα θαη άιινηε κηθξφηεξα.   

 

ύλδεζε παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ κε ηηο ΣΠΔ 

Καη ζηα δπν πξνγξάκκαηα πξνθξίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ηφζν σο πεγή άληιεζεο 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη ςεθηαθψλ θεηκέλσλ, φζν θαη σο κέζα γηα ηελ παξαγσγή, 

επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε ησλ γξαπηψλ ηνπο θεηκέλσλ. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα λα 

παξάγνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ γξαπηά θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ θαζψο θαη λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνπο άιινπο» (Common Core States Standards, 2010, 43). 

 

«πιιέγνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιά έληππα θαη ςεθηαθέο 

πεγέο, ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο. Αμηνινγνχλ 

ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ηεο θάζε πεγήο θαη παξαζέηνπλ ή παξαθξάδνπλ 

ηα δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ, απνθεχγνληαο ηαπηφρξνλα ηε 

ινγνθινπή θαη αθνινπζψληαο κηα ηππηθή κνξθή παξαπνκπήο.» (Common Core 

States Standards, 2010, 44). 

 

«Γηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιφγνπ: Γεκνζίεπζε / Παξνπζίαζε: ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο γηα λα παξάγνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ 

έλα νινθιεξσκέλν πξντφλ, π.ρ. πνιηηηθέο γεινηνγξαθίεο, θπιιάδην, 
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ρξεκαηηζηεξηαθή ή θαηαλαισηηθή αλάιπζε.» (Connecticut States Standards, 

Grade 8, 12).  

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα πξνθχπηνπλ ηα εμήο: αθελφο νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη 

σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, αθεηέξνπ σο κέζα παξαγσγήο γξαπηψλ θεηκέλσλ. 

Αζθαιψο νη καζεηέο αμηνινγνχλ ηελ αμηνπηζηία ησλ πεγψλ, ηεξνχλ ηηο αξρέο 

δενληνινγίαο θαη παξαζέηνπλ ιίζηα κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο ή ηηο δηθηπνγξαθηθέο 

παξαπνκπέο. Οη ΣΠΔ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

δηεθπεξαηψζνπλ κηα εξγαζία, λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ 

θαη ηέινο, λα δεκνζηεχζνπλ ην ηειηθφ ηνπο πξντφλ. Οη ΣΠΔ, ινηπφλ, αμηνπνηνχληαη 

ηφζν σο κέζα επηθνηλσλίαο φζν θαη σο κέζα δηαλνκήο θαη δηάδνζεο ησλ γξαπηψλ 

θεηκέλσλ. Οη ΣΠΔ, δειαδή, αμηνπνηνχληαη ηφζν σο παηδαγσγηθά κέζα φζν θαη σο 

κέζα πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ.  

 

Παξαγσγή θαη θαηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ (Speaking / Listening) 

Μειεηψληαο ην πξφγξακκα κπνξεί θαλείο λα θάλεη ηηο εμήο δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αξρηθά, ην πξφγξακκα 

αληηκεησπίδεη ηελ παξαγσγή (Speaking) κε ηελ θαηαλφεζε (Listening) πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζε κηα εληαία ελφηεηα. ην πξφγξακκα δίλεηαη ε εμήο ξεηή παξαδνρή: 

 

«Γηα λα γίλνπλ επαγγεικαηηθά θαη θνιεγηαθά έηνηκνη, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ επαξθείο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε κηα πνηθηιία πινχζησλ, δνκεκέλσλ 

ζπλνκηιηψλ – σο κέξνο ελφο ζπλφινπ ηάμεο, ζε κηθξέο νκάδεο, θαη κε έλα 

ζπλεξγάηε – γχξσ απφ ζεκαληηθά ζέκαηα ζε δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Θα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαηάιιεια ζε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο, λα 

θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη αληηπαξαβνιέο, λα αλαιχνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ έλα 

πιήζνο ηδεψλ ζχκθσλα κε ην είδνο ησλ απνδείμεσλ θαηάιιεισλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Όπνην θη αλ είλαη ην βαζηθφ γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ή επάγγεικά ηνπο, νη απφθνηηνη Λπθείνπ ζα βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αθνχλ πξνζεθηηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα νηθνδνκνχλ πάλσ 
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ζηηο αμηφινγεο ηδέεο ησλ άιισλ θαζψο θαη λα εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαζαξά 

κε πεηζηηθά.» (Common Core States Standards, 2010, 48).  

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ παξάζεκα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε κηα 

πνηθηιία δνκεκέλσλ ζπδεηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο παξαγσγήο 

θαη θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη ζπδεηήζεηο απηέο δνκνχληαη γχξσ απφ 

δηάθνξεο ζεκαηηθέο θαη ελφηεηεο. Σν πξφγξακκα σζηφζν δε δίλεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ζεκαηηθψλ απηψλ. Θεσξνχκε φκσο φηη 

ζρεηίδνληαη κε θάπνην ζέκα αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ ή αθνξά ηελ πξνθνξηθή 

παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο, φπσο ζα 

παξνπζηάζνπκε παξαθάησ.  

 Οη άμνλεο αλάιπζεο ζε απηφ ην επίπεδν είλαη δχν: 

  

 α) Καηαλόεζε θαη ζπλεξγαζία: ζηνλ άμνλα απηφ ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζπδεηήζεηο. Οη 

καζεηέο ζπλεξγαδφκελνη κεηαμχ ηνπο θαη κε άιινπο ζπλνκηιεηέο (ελειίθνπο, 

εθπαηδεπηηθνχο θιπ.), νηθνδνκνχλ λέεο γλψζεηο αμηνπνηψληαο ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ 

ζπλνκηιεηψλ ηνπο θαη εθθξάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο κε ζαθήλεηα. Καηά 

ζπλέπεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ αμηνινγνχλ ηα επηρεηξήκαηα, ηνπο 

ζπιινγηζκνχο θαη ηηο παξαηηζέκελεο απνδείμεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο θαη λα 

κπνξνχλ θαη νη ίδηνη αμηνπνηψληαο απηά ηα εξγαιεία ηεο ινγηθήο λα 

επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα πείζνπλ. Πην εηδηθά παξαζέηνπκε ηα εμήο:  

  

«1. Δκπιέθνληαη απνηειεζκαηηθά ζε κηα πνηθηιία ζπλεξγαηηθψλ ζπδεηήζεσλ 

(έλαο πξνο έλα, ζε νκάδεο, θαζνδεγνχκελε απφ ην δάζθαιν) κε δηάθνξνπο 

ζπλνκηιεηέο ζε ζέκαηα θαη θείκελα επηπέδνπ 8, 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 
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άιιεο γλσζηέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα, ψζηε λα δηεξεπλνχλ θαη λα 

αλαζηνράδνληαη ηηο ππφ ζπδήηεζε ηδέεο. 

β. Αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ζπιινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, αληρλεχνπλ ηελ πξφνδν αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη 

ρξνληθά πεξηζψξηα  θαη θαζνξίδνπλ ηνπο αηνκηθνχο ξφινπ φπσο απαηηείηαη.  

γ. Θέηνπλ εξσηήζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο ηδέεο ησλ δηαθφξσλ νκηιεηψλ θαη 

απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ άιισλ κε ζρεηηθέο απνδείμεηο, 

παξαηεξήζεηο θαη ηδέεο.  

δ. Αλαγλσξίδνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ εθθξάδνληαη απφ άιινπο θαη, φηαλ 

απαηηείηαη, αμηνινγνχλ θαη δηθαηνινγνχλ ηηο δηθέο ηνπο νπηηθέο ππφ ην θσο ησλ 

απνδείμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 

2. Αλαιχνπλ ην ζθνπφ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε πνηθίια κέζα θαη 

κνξθέο (π.ρ. νπηηθά, πνζνηηθά πξνθνξηθά) θαη απνηηκνχλ ηα θίλεηξα (π.ρ. 

θνηλσληθά, εκπνξηθά, πνιηηηθά) πίζσ απφ ηελ παξνπζίαζε. 

3. θηαγξαθνχλ ηα επηρεηξήκαηα ελφο νκηιεηή θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηζρπξηζκνχο, αμηνινγψληαο ηελ νξζφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ, ηε ζρεηηθφηεηα θαη 

ηελ επάξθεηα ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αληρλεχνληαο ηηο άζρεηεο 

απνδείμεηο φηαλ εηζάγνληαη.» (Common Core States Standards, 2010, 49). 

 

Αληίζηνηρα ζην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη δηαβάδνπκε: 

 

«Καηαλφεζε / Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ: Αμηνινγνχλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

νκηιεηή, π.ρ. θξπκκέλεο αηδέληεο, πξνηηκήζεηο ή απνθιίζεηο.» (Connecticut 

States Standards, Grade 8, 25).  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο παξάγνπλ θαη θαηαλννχλ πξνθνξηθφ 

ιφγν κέζα απφ θείκελα θαη πξνο κειέηε πιηθφ αλάινγα, βέβαηα, κε ην επίπεδφ ηνπο 

θαη πξνζπαζνχλ λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη καζεηέο πξνεηνηκάδνπλ ηα θείκελα ηνπο, ηα δηαβάδνπλ, 

ζρνιηάδνληαη θαη θξίλνληαη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν ιφγνο 

ησλ παηδηψλ δελ παξάγεηαη αβίαζηα αιιά, αληίζεηα, είλαη επεμεξγαζκέλνο θαη 
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ζπγθξνηεκέλνο. Δπηπιένλ, ηα θείκελα ησλ καζεηψλ θαίλεηαη πσο είλαη πνιπηξνπηθά 

– αλ θαη δε γίλεηαη πνπζελά ιφγνο γηα ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ – θαη 

ππνζηεξίδνληαη απφ νπηηθά ζηνηρεία (εηθφλεο θιπ.), πνζνηηθά ζηνηρεία (ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, πνζνηηθά δεδνκέλα, γξαθήκαηα θιπ.) θαη πξνθνξηθφ ιφγν. Δδψ 

αμηνπνηνχληαη θαη νη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα θάλνπκε ιφγν 

ζηελ παξαθάησ ππνελφηεηα. 

 ηνηρεία απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ιφγν αλαδεηθλχνληαη, θαζψο νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη ζηνπο ξφινπο πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη. πλεπψο, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία εκπιέθνληαη. Βέβαηα, θαίλεηαη φηη ε επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο 

γιψζζαο αληηκεησπίδεηαη ζηελά, δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο δελ έξρνληαη ζε επαθή κε 

επηθνηλσληαθά θείκελα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, νχηε θαη παξάγνπλ απζφξκεην ιφγν 

ή ιφγν εληαγκέλν κέζα ζε έλα επηθνηλσληαθφ ζπγθείκελν. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνπλ ηε γιψζζα ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα ηελ πξφηππε – 

επίζεκε ή κε πξφηππε – αλεπίζεκε πνηθηιία. Ζ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο 

γιψζζαο, δειαδή, θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζηε δηάθξηζε ηεο επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο γιψζζαο. 

 Κιείλνληαο θαίλεηαη πσο αλαδχνληαη θαη αληηιήςεηο πνπ αληινχλ 

πεξηθεξεηαθά απφ ηνλ θξηηηθφ ιφγν ζην κέηξν πνπ  νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ 

λα απνηηκνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξα ησλ νκηιεηψλ κέζα απφ ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. ε θακία πεξίπησζε, φκσο, δελ αλαιχνληαη νη 

ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο γηα αλάγλσζε ηεο ζχλζεηεο, ηεξαξρηθά θαη ηδενινγηθά 

δνκεκέλεο, πξαγκαηηθφηεηαο (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο). 

 

 β) Παξνπζίαζε γλώζεσλ θαη ηδεώλ: Ζ κεηάδνζε ησλ ζθέςεσλ, ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο γίλεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε νη αθξναηέο λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηε ινγηθή θαη ηελ νξγάλσζε 

ησλ ηδεψλ. Οη καζεηέο πξνζαξκφδνπλ ην χθνο θαη ην ιφγν ηνπο θαηάιιεια αλάινγα 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Hong Kong  B΄/βάζκηα -  ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 45 απφ 87 

 

κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην αθξναηήξην ζην νπνίν 

απεπζχλνληαη. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«4. Τπνβάινπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα επξήκαηα, ηνλίδνληαο ηα ζεκαληηθά 

ζεκεία κε έλα εζηηαζκέλν, ζπλεθηηθφ ηξφπν κε ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

αμηφπηζηε αηηηνινγία, θαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο ιεπηνκέξεηεο, ρξεζηκνπνηνχλ 

θαηάιιεια βιεκκαηηθή επαθή, θαηάιιειν ηνληζκφ, θαη θαζαξή  πξνθνξά. 

6. Πξνζαξκφδνπλ ηελ νκηιία ζε δηάθνξα ζπγθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο, 

απνδεηθλχνληαο έιεγρν ηεο επίζεκεο αγγιηθήο γιψζζαο, φηαλ είλαη ελδεδεηγκέλν 

ή θαηάιιειν.» (Common Core States Standards, 2010, 49). 

 

Αληίζηνηρα δηαβάδνπκε ζην πξφγξακκα ηνπ Κνλλέθηηθαη:  

 

«Καηαλφεζε / Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ: Παξάδνζε ζηνρνζεηεκέλσλ, 

ζπλεθηηθψλ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ, κε θαη ρσξίο ζεκεηψζεηο, πνπ 

κεηαθέξνπλ κε ζαθήλεηα ηηο ηδέεο θαη ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ηνληζκνχ, 

έθθξαζεο, ξπζκνχ, επηινγήο ησλ ιέμεσλ θαη ηεο γξακκαηηθήο.» (Connecticut 

States Standards, Grade 8, 26).  

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο 

αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο κπξνζηά ζε αθξναηήξην. Οη 

δεμηφηεηεο απηέο είλαη επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

παξαγισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γιψζζαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ επαθή κε 

ην βιέκκα, ηνλ ηνληζκφ, ηνλ επηηνληζκφ, ηελ πξνθνξά, ηελ έθθξαζε θαη ην ξπζκφ.   

 

ύλδεζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλόεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ κε ηηο ΣΠΔ 

Οη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη σο βνεζεηηθά εξγαιεία ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

καζεηή λα παξνπζηάζεη θείκελα κε κνξθή εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη λα ηα 

ππνζηεξίμεη κε πξνθνξηθφ ιφγν. Σα θείκελα πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο είλαη 
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πνιπηξνπηθά, δειαδή ζπλδπάδνπλ ήρν, εηθφλα, θηλνχκελεο εηθφλεο, γξαθηθά, βίληεν 

θιπ. Πην  ζπγθεθξηκέλα παξαζέηνπκε ηα εμήο:  

  

«5. Δλζσκαηψλνπλ πνιπκεζηθά θαη νπηηθά ζηνηρεία ζε παξνπζηάζεηο γηα λα 

απνζαθελίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα εληζρχζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, θαη λα ηηο θάλνπλ πην ελδηαθέξνπζεο. 

5. πκπεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνιπκέζσλ (π.ρ. γξαθηθά, εηθφλεο, κνπζηθή, ήρν) 

θαη νπηηθέο απεηθνλίζεηο ζε παξνπζηάζεηο λα απνζαθελίζεη ηηο πιεξνθνξίεο.» 

(Common Core States Standards, 2010, 49). 

 

Αληίζηνηρα δηαβάδνπκε ζην ηνπηθφ πξφγξακκα: 

 

«Γηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιφγνπ: Γεκνζίεπζε / Παξνπζίαζε: ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο γηα λα παξάγνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ 

έλα νινθιεξσκέλν πξντφλ, π.ρ. πνιηηηθέο γεινηνγξαθίεο, θπιιάδην, 

ρξεκαηηζηεξηαθή ή θαηαλαισηηθή αλάιπζε.» (Connecticut States Standards, 

Grade 8, 26). 

 

Απφ ηα δχν παξαπάλσ παξαζέκαηα θαίλεηαη φηη νη ΣΠΔ ιεηηνπξγνχλ σο βνεζεηηθά 

εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εληζρχνπλ ηηο πξνθνξηθέο ηνπο παξνπζηάζεηο. 

Καηά ζπλέπεηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ηέηνηνπ είδνπο 

παξνπζηάζεηο, λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιπηξνπηθά ζηνηρεία, ψζηε λα θάλνπλ ηα θείκελά 

ηνπο πην εχιεπηα, πην θαηαλνεηά θαη πην ελδηαθέξνληα. Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζα 

πξέπεη λα θαηέρνπλ αθελφο ηηο εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο, ζα πξέπεη, δειαδή, λα 

κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ζηα θείκελα ήρν, εηθφλεο θαη νπηηθά ζηνηρεία, γξαθήκαηα 

θιπ., αθεηέξνπ λα έρνπλ αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ. πλεπψο, νη 

ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο κέζα πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ.  
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3.3.2. Πνιπηξνπηθέο ζεσξήζεηο: απνζπαζκαηηθή επηξξνή από ηνπο 

πνιπγξακκαηηζκνύο 

Αλαιχνληαο θαλείο ηα πξνγξάκκαηα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε γιψζζα δε 

ζεσξείηαη ε κνλαδηθή πεγή λνήκαηνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο κπνξεί λα 

πξνθχςεη θαη απφ ην ζπλδπαζκφ θαη άιισλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ. Γηαβάδνπκε 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Έθδνζε / Παξνπζίαζε: έθδνζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ κε κηα πνηθηιία κέζσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερλψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο π.ρ. βηβιίν πνίεζεο, 

ζεαηξηθή παξάζηαζε, εθπνκπή δειηίνπ εηδήζεσλ.» (Connecticut States 

Standards, Grade 4, 15) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο θαινχληαη λα παξαγάγνπλ θείκελα 

αμηνπνηψληαο ζηνηρεία πνιπηξνπηθφηεηαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, φπσο ηνπιάρηζην θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί. 

  

 

ύλδεζε πνιπηξνπηθόηεηαο κε ηηο ΣΠΔ   

Με αθεηεξία ην παξαθάησ παξάζεκα δηαπηζηψλεηαη φηη νη ΣΠΔ έρνπλ λα παίμνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηα πιαίζηα ηεο δφκεζεο ηνπ λνήκαηνο: 

 

«Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δηεπξχλεη θαη επεθηείλεη 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. Σν Γηαδίθηπν έρεη 

επηηαρχλεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο 

νκηιίαο, ηεο αθξφαζεο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, απαηηψληαο απφ ηνπο 

καζεηέο λα είλαη έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο ηξνπηθφηεηεο ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλα. Η ηερλνινγία απφ κφλε ηεο αιιάδεη γξήγνξα, δεκηνπξγψληαο κηα 

λέα επείγνπζα αλάγθε γηα ηνπο καζεηέο λα κπνξνχλ λα είλαη πξνζαξκνζηηθνί ζε 

αληαπφθξηζε ζηελ αιιαγή.» (Common Core States Standards, 2010,  48). 
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Σν ππνγξακκηζκέλν ηκήκα ηνπ παξαζέκαηνο πεξηιακβάλεη ιέμεηο, φπσο ζπλδέζεηο θαη 

ηξνπηθφηεηεο, πνπ παξαπέκπνπλ ζην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Οη ζπλδέζεηο είλαη νη ζπλδπαζκνί ησλ δηαθφξσλ ηξνπηθνηήησλ, δειαδή ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ην γξαπηφ. Φαίλεηαη, φκσο λα κε ιακβάλνληαη ππφςε άιια 

ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο. Απφ ηελ άιιε φκσο 

εκθαλίδνληαη αληηιήςεηο φπσο απηή παξαθάησ: 

 

«Απνηηκνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ 

κέζσλ (π.ρ. έληππν ή ςεθηαθφ θείκελν, βίληεν, πνιπκέζα) ζηελ παξνπζίαζε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ή ηδέαο.» (Common Core States Standards, 2010,  

39).  

 

ην ηνπηθφ πξφγξακκα δε γίλεηαη ιφγνο γηα απνηίκεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ή ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ησλ ίδησλ ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Οη καζεηέο απνηηκνχλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη ην ίδην ην λφεκα δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ην κέζν, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζην ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

 Δπηπιένλ, νη καζεηέο θαινχληαη ηφζν λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ 

πνιπηξνπηθά θείκελα, φζν θαη λα παξαγάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα αμηνπνηψληαο ηε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε δηάθνξα 

θεηκεληθά είδε πνπ παξνπζηάδνπλ πνιπηξνπηθφηεηα παξαπέκπεη ζην 

γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα: 

 

«Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα λα 

παξάγνπλ, λα δεκνζηεχνπλ θαη λα ελεκεξψλνπλ αηνκηθά ή θνηλά γξαπηά 

πξντφληα, αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο λα 

ζπλδέεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα πξνβάιιεη ηηο πιεξνθνξίεο επέιηθηα θαη 

δπλακηθά.» (Common Core States Standards, 2010,  46). 
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Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη θπξίσο ζην θνηλφ πξφγξακκα Common Core States 

Standards αλαδχνληαη αληηιήςεηο απφ ην ιφγν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ. Οη 

αληηιήςεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θπξίαξρεο, δεδνκέλνπ φηη, φρη κφλν δελ 

ππάξρνπλ θαζφινπ αλαθνξέο ζε ηδέεο – θιεηδηά ηεο ζεσξίαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ρεδηαζκφο – Αλαζρεδηαζκφο θιπ., αιιά είλαη θαη ε ζρεηηθή 

ινγηθή πνπ ιείπεη  (New London Group, 1996). 

 

3.3.3. Κνηλσληθνπνιηηηθέο ζεσξήζεηο: ε ακεξηθαληθή εθδνρή ηνπ θξηηηθνύ 

γξακκαηηζκνύ 

Οη θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα θαηαλννχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα 

εγγξάθεη θνηλσληθέο πξαθηηθέο (θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε).  

 Χζηφζν, αλ θαη ζην εηζαγσγηθφ θείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθξίλεηαη ε 

αλάγθε γηα θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο καζεηέο, δε γίλεηαη πνπζελά 

ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ησλ ίδησλ ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

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

αλαγλψζηεο θαη αθξναηέο. Δξγάδνληαη επηκειψο γηα λα θαηαλνήζνπλ 

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

ππνζέζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο ζπγγξαθέα ή ελφο νκηιεηή θαη αμηνινγνχλ 

ηελ θηιαιήζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο.» 

(Common Core States Standards, 2010, 7). 

 

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα θαίλεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ κε 

θξηηηθή δηάζεζε ηα φζα δηαβάδνπλ ή αθνχλ. Ζ θξηηηθή απηή ζηελ ακεξηθαληθή ηεο 

εθδνρή (θξηηηθή ησλ νπκαληζηηθψλ παξαδφζεσλ) πεξηνξίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπγγξαθέα / νκηιεηή λα ππνζηεξίμεη επαξθψο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ. Δίλαη θαλεξφ 

φηη ζηφρνο δελ είλαη ε θξηηηθή ησλ ίδησλ ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ σο κέζσλ δφκεζεο 
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κηαο θέηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ πξνθξίλεηαη ε αλάγθε λα θαηαλνήζνπλ νη 

καζεηέο φηη νη γισζζηθέο επηινγέο δελ είλαη νπδέηεξεο ή αζψεο αιιά είηε γίλνληαη 

ζπλεηδεηά είηε φρη, αλαπαξάγνπλ ηδενινγίεο ή αληηιήςεηο π.ρ. ξαηζηζηηθέο ή 

ζεμηζηηθέο, αλαηξέπνπλ ή ζπληεξνχλ ζηεξεφηππα θαη δνκνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηαπηφηεηεο 

 Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο δε θαίλεηαη λα αμηνπνηνχληαη νχηε θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη καζεηέο αμηνινγνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα (Common Core States 

Standards, 2010, 41) θαη ηηο αμηνπνηνχλ αλάινγα, απφ ηελ άιιε θαη, αλ θαη ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Common Core States Standards, 

2010, 48) γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζζεί ζηελ επηθνηλσλία 

ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, εληνχηνηο δελ πξνηείλεηαη κηα θξηηηθή ησλ ίδησλ ησλ 

κέζσλ σο θνξέσλ ηεο αιιαγήο απηήο.   

 

3.3.4. Πνιππνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο: αλαδπόκελεο αληηιήςεηο από ην ρώξν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηεο πνιιαπινγισζζίαο, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά κέζα ζηε ζχγρξνλε πνιπγισζζηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Ζ 

θαιιηέξγεηα απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηε κειέηε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο πνιηηηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα: 

 

«Αλαιχνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία ή πνιηηηζηηθή εκπεηξία πνπ 

αληαλαθιάηαη ζε έλα ινγνηερληθφ έξγν έμσ απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, 

αληιψληαο απφ επξεία αλάγλσζε ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο.» (Common Core 

States Standards, 2010, 38). 

  

Καη αληίζηνηρα: 

 

«Αλαιχνπλ θαη αμηνινγνχλ ζέκαηα θαη ζπλδέζεηο δηαπνιηηηζκηθά. 
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Δξκελεχνπλ, αλαιχνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηηο εζληθφηεηαο ζε ζέκαηα θαη δεηήκαηα ζηε ινγνηερλία.» 

(Connecticut States Standards, Grades 9 & 10, 4-5). 

 

«Γηαβάδνπλ, αθνχλ θαη δηεγνχληαη ηζηνξίεο απφ δηάθνξεο θνπιηνχξεο θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ε γιψζζα.» (Connecticut States Standards, Grades 9 & 10, 30). 

 

Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο ζπλδένληαη κε ην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αλαδπφκελεο. ε γεληθέο γξακκέο ην λήκα ηεο ζθέςεο 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο δελ παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα, 

δεδνκέλνπ φηη δελ πξνηείλνληαη ηξφπνη πξνψζεζεο ηεο πνιπγισζζίαο – εθηφο βέβαηα 

απφ ηε κειέηε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ άιιεο θνπιηνχξεο – νχηε κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ. Ζ ηάμε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο κνλνγισζζηθή. Ζ 

κειέηε ηεο αγγιηθήο ζρεηίδεηαη κε άιιεο γιψζζεο (π.ρ. αξραία ειιεληθά θαη ιαηηληθά) 

κφλν ζην επίπεδν ηεο δηαρξνλίαο θαη ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο ησλ ιέμεσλ.  

 Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο εμήο: είηε ε πνιπγισζζία 

ζεσξείηαη θάηη δεδνκέλν γηα ηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία θαη, άξα, δελ ππάξρεη ιφγνο 

γηα ξεηέο αλαθνξέο ζην πξφγξακκα, είηε αληηιήςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θίλεκα 

«Μφλν αγγιηθά»
11

 νδεγνχλ ζην πεξηζψξην ηηο άιιεο γιψζζεο, ηηο δηαιέθηνπο, ηνπο 

άιινπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο θνπιηνχξεο.  

3.4. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

ην ππνθεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο πξαγκάησζεο ησλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, φπσο αληρλεχζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηα παξαπάλσ 

θεθάιαηα, ζε ζχλδεζε κε ηηο πξνζδνθψκελεο πξνο απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε. ηφρνο είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη 

ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ έηζη φπσο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα. Αθνινπζψληαο ηνλ Gee (2005) νη Λφγνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

                                                           
11

 απφδνζε ηνπ φξνπ Only English Movement. 
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καζεηψλ, δειαδή νη ηαπηφηεηέο ηνπο, δνκνχληαη κέζα απφ ηελ πξαγκάησζε ησλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ εληνπίζηεθαλ κέζα ζηα πξνγξάκκαηα. Καηά ζπλέπεηα, 

ε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη θνηλσληθνί 

πξσηαγσληζηέο, ηηο πξάμεηο, ην ρψξν, ην ρξφλν, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο. 

3.4.1. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν (manner) γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ πξνσζείηαη θπξίσο ε 

αλαθαιππηηθή – δηεξεπλεηηθή κέζνδνο (Καςάιεο & Νεκά, 2007), δειαδή 

εθαξκφδνληαη πξννδεπηηθέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Ο βαζκφο θαζνδήγεζεο απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηαδηαθά πεξηνξίδεηαη, έσο φηνπ νη καζεηέο επηδείμνπλ απμεκέλε 

απηνλνκία. 

 Γηδαθηηθά ζπκβάληα ή ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ή ζεκαηηθέο δελ 

πξνηείλνληαη, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλνηρηή θχζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

Αλαθνξηθά παξαζέηνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξαθηηθέο:  

1. Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ αλαγλσζηηθή επάξθεηα, αλαιπηηθή, 

ζπλζεηηθή θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα θπξίσο γχξσ απφ θείκελα θαη θεηκεληθά είδε.  

2. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο ζπγγξαθήο θεηκέλσλ ηφζν 

έληππσλ, φζν θαη ςεθηαθψλ / πνιπκεζηθψλ / πνιπηξνπηθψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη 

θπξίσο κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο κε projects – δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Ζ 

ζπγγξαθή θεηκέλσλ επηδηψθεηαη λα είλαη ζπρλή, αλ είλαη δπλαηφ θαζεκεξηλή θαη 

λα ιακβάλεη ηε κνξθή ξνπηίλαο. 

3. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο θαιιηεξγείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηφζν κέζα απφ 

ζπδεηήζεηο (απιέο, θαζεκεξηλέο – πην ζχλζεηεο, δνκεκέλεο) κε νκάδεο δηαιφγνπ 

θαη κέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ κε πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ.  

4. Ζ κειέηε ηεο γιψζζαο πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε δηάθξηζε πξφηππεο – κε πξφηππεο 

πνηθηιίαο, κεηαγισζζηθέο γλψζεηο ησλ θαλφλσλ ηεο γξακκαηηθήο, ηεο  

νξζνγξαθίαο θαη ηεο ζηίμεο, ην κνξθνινγηθφ ηεκαρηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ (κεηαθνξηθφο ιφγνο, πνιπζεκία) θαη, ηέινο, ηελ απφθηεζε 

ιεμηινγίνπ πςεινχ, αθαδεκατθνχ επηπέδνπ. ε γεληθέο γξακκέο ε γιψζζα 
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αληηκεησπίδεηαη πξσηίζησο ζε επίπεδν δνκήο θαη δεπηεξεπφλησο ζε επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο. 

 Χο πξνο ην ρξφλν (time) θαη ην ρψξν (spaces) ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ, δε γίλνληαη ξεηέο αλαθνξέο ζην πξφγξακκα. Χζηφζν 

δηαβάδνπκε ζην Common Core States Standards: 

 

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

(Common Core States Standards, 2010, 47). 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα θαίλεηαη φηη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα θαη εθηφο ζρνιηθψλ νξίσλ θαη σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαηά ζπλέπεηα ν ζρνιηθφο ρσξνρξφλνο είλαη δηεπξπκέλνο. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, φζν θαη ζηελ 

επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ. 

 Οη ΣΠΔ απφ ηε κηα αμηνπνηνχληαη σο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη σο 

κέζα ζχλζεζεο δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη απφ ηελ άιιε ιεηηνπξγνχλ ηφζν σο κέζα 

πξνψζεζεο ηεο δηεπαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ, φζν θαη σο κέζα 

δεκνζίεπζεο θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

 Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

ζπλήζσο είλαη νκαδηθέο, θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ψζηε λα 

δηαλείκνπλ θαη λα δηαβηβάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ, λα επηθνηλσλήζνπλ 

κεηαμχ ηνπο, λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ πξνο επίηεπμε ελφο θνηλνχ 

ζηφρνπ. Ο ζηφρνο απηφο είλαη ην παξαγφκελν πξντφλ πνπ θαιφ είλαη λα έρεη σο 

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

 πλεπψο, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη θαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ. Οη καζεηέο εξγάδνληαη θαη εθηφο ηάμεο ζπιιέγνληαο, αμηνινγψληαο θαη 

δηακνηξάδνληαο ην πιηθφ, ζπλζέηνπλ ηα θείκελα θαη ηειηθά, παξνπζηάδνπλ ηελ ηειηθή 

εξγαζία ελψπηνλ αθξναηεξίνπ.  
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3.4.2. Σαπηόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ  

Σα πξνγξάκκαηα ηνπνζεηνχλ ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπο 

καζεηέο. Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ηφζν αηνκηθά, φζν θαη νκαδηθά, επηδηψθεηαη λα 

απνθηήζνπλ εηνηκφηεηα γηα ηε κεηέπεηηα θνιεγηαθή ή επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε απηνλνκία. ε 

φ,ηη αθνξά ηε  δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δε ζα πξέπεη λα παξαθηλνχληαη ή λα 

ππνβνεζνχληαη απφ γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο επαγγεικαηίεο. Ζ απηελέξγεηα 

θαη ε απηνλνκία, ινηπφλ, θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε κειινληηθή πνξεία ησλ 

καζεηψλ. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά ζην εηζαγσγηθφ θείκελν ηνπ Common Core States 

Standards: 

 

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

αμηνινγνχλ πνιχπινθα θείκελα ζε έλα επξχ θάζκα ηχπσλ θαη γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, θαη κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ απνηειεζκαηηθά επηρεηξήκαηα 

θαη λα κεηαδψζνπλ πνιχπινθε θαη πνιχπιεπξε πιεξνθφξεζε. Οκνίσο, νη 

καζεηέο κπνξνχλ απηφλνκα λα δηαθξίλνπλ ηα επηρεηξήκαηα-θιεηδηά ελφο 

νκηιεηή, δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο, θαη δηαηππψλνπλ ζρεηηθέο εξσηήζεηο. 

Οηθνδνκνχλ πάλσ ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ, αξζξψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, θαη 

επηβεβαηψλνπλ φζα θαηάιαβαλ. Υσξίο ππνζηήξημε αμηνπνηνχλ ηελ πξφηππε 

αγγιηθή γιψζζα, απνθηνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλα επξχ θάζκα ιεμηινγίνπ. 

Γεληθφηεξα, γίλνληαη απην-θαζνδεγνχκελνη καζεηέο, αλαδεηνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη αμηνπνηνχλ πφξνπο γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζπλνκειίθσλ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ αλαθνξάο.» 

(Common Core States Standards, 2010, 7). 

 

Σφζν ζην παξαπάλσ παξάζεκα, φζν θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία ησλ θεηκέλσλ, 

εληνπίδνληαη ιέμεηο ή θξάζεηο κε ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία, φπσο γηα παξάδεηγκα 

νηθνδνκνχλ πάλσ ζηηο  ηδέεο ησλ άιισλ. Σέηνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο ζπλδένληαη κε 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο γχξσ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη 

ηεο νηθνδφκεζεο ηεο λέαο. Σα πξνγξάκκαηα ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο δηαζέηνπλ έλα 
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θεθάιαην, γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ, θαη κηα πξνεγνχκελε γλψζε πνπ ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί επάλσ ηεο ε λέα. Οη αληηιήςεηο 

απηέο ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, εθφζνλ δελ 

αληηκεησπίδνπλ ην δάζθαιν σο ην κνλαδηθφ θνξέα ηεο γλψζεο, ηνπνζεηνχλ ζην 

θέληξν ην καζεηή θαη πξνσζνχλ πην πξννδεπηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο. ε θάζε 

πεξίπησζε πάλησο απψηαηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ην απφζπαζκα 

είλαη ν καζεηήο λα απηνλνκεζεί, λα γίλεη απηνθαζνδεγνχκελνο, ηθαλφο λα αμηνπνηεί 

ηνπο πφξνπο, είηε πιηθνχο είηε αλζξψπηλνπο, θαη ηειηθά λα καζαίλεη πψο λα καζαίλεη.      

 Απφ ηα παξαπάλσ δείρζεθε φηη ηα πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ ην 

καζεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, πξνσζείηαη θαη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ζηε 

δηεμαγσγή δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ – project θαη ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 

θπξίσο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ ησλ εξγαζηψλ ή κέζα ζηα 

πιαίζηα δηαθφξσλ ζπδεηήζεσλ. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη αλαθνξέο ζε 

ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. εκεηψλεηαη φηη ζε γεληθέο 

γξακκέο νη καζεηέο εξγάδνληαη αηνκηθά, σζηφζν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη, φηαλ θαη φπνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. ε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη 

φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο κεζφδνπο, αηνκηθή ή νκαδηθή, ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ.  

 Ζ επειημία ησλ καζεηψλ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ ηε γιψζζα ηνπο (επίζεκε – αλεπίζεκε) ζηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαιιηεξγεζνχλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηαβάδνπλ κε επηηπρία ηε 

ζχγρξνλε, πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα θαη λα πξνζαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά ζηα 

δηάθνξα επηθνηλσληαθά ζπκθξαδφκελα.  

 Ο καζεηήο σο απξηαλφο πνιίηεο θαη επαγγεικαηίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη 

θξηηηθή ηθαλφηεηα. Οη καζεηέο αζθνχλ θξηηηθή ζηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ νκηινχλησλ / 

ζπγγξαθέσλ, αμηνινγνχλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο.  

 Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, φπσο ηνπιάρηζην παξνπζηάδεηαη ζην 

θνηλφ πξφγξακκα θαίλεηαη φηη γίλεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο ακεξηθαληθήο εθδνρήο 
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ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, θαζψο δελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο. Απηφ δείρλεη φηη δε έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί ζε βάζνο ην 

γεγνλφο φηη νη γισζζηθέο επηινγέο θαηαζθεπάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ππ’ απηήλ ηελ έλλνηα ζπγθξνηνχλ ή απνδνκνχλ ηαπηφηεηεο, 

αληηιήςεηο θαη ηδενινγίεο. 

 Σέινο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

κέζα ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ θαη πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα 

πξέπεη λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα ηελ αμηνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο. Δπηπιένλ, ε επαθή ησλ καζεηψλ κε θείκελα, 

φπσο ηα ζεκειηψδε ζπληαγκαηηθά θείκελα ησλ Ζ.Π.Α. ή ηα θιαζηθά έξγα ηεο 

παγθφζκηαο ινγνηερλίαο, θαιιηεξγεί δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη 

αλαπηχζζεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ζπλείδεζε.  

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

καζεηή ζην κέηξν πνπ ηνλ θαζηζηά πην απηφλνκν θαη επέιηθην, ηνπ δίλεη ηα 

πεξηζψξηα λα απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηε δνκή, ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ πξνο επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη ηέινο, ηνπ πξνζθέξεη ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ θνιεγηαθή, παλεπηζηεκηαθή ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία. 

 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνυπνηίζεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα είλαη 

θπξίσο απηή ηνπ δηεθπεξαησηή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπ επαγγεικαηία πνπ 

αλαιακβάλεη ξφιν ππνζηεξηθηηθφ θαη ππνβνεζεηηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ελειίθνπο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο πφξνη πξνο αμηνπνίεζε.  

 Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δε δίλνληαη ξεηέο πιεξνθνξίεο ή νδεγίεο 

αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ επαγγεικαηηθή ελεκεξφηεηα θαη εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Καηά 

ζπλέπεηα πξνυπνηίζεηαη ε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δνκεί ην κάζεκα κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ν ίδηνο 

θξίλεη θαηάιιειεο θαη εθαξκφδεη πξαθηηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ λα 
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επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ θαίλεηαη θαζαξά απφ ηα 

εηζαγσγηθά θείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 

«Σν 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 

πξφγξακκα, 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 ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο πεξηερνκέλνπ, πεξηιακβάλνληαο ηε κπζνινγία, 

ηα ζεκειηψδε έγγξαθα ησλ ΗΠΑ, ηνλ αίμπεξ, δε κπνξεί πξάγκαηη λα 

απαξηζκήζεη φια ή ηνπιάρηζηνλ ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα κάζνπλ. Σν πξφγξακκα 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.» (Common Core States 

Standards, 2010, 6). 

 

«Οη εθπαηδεπηηθνί 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 βνεζεηηθά γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην 

πξφγξακκα.». (Common Core States Standards, 2010, 4).   

 

«Σν πξφγξακκα επηκέλεη φηη ε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο 

νκηιίαο, ηεο αθξφαζεο 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 ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ άιισλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ επίζεο πξέπεη λα έρνπλ έλα ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

απηή.» (Common Core States Standards, 2010, 4).  
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Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ην πξφγξακκα αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα δξάζεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηφζν ζηε ζχληαμε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ 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 έκθαζε απηή ζηα 

απνηειέζκαηα αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα ειεπζεξίαο θαη επειημίαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

 Πξνυπνηίζεληαη, δειαδή, Λφγνη εθπαηδεπηηθψλ κε επηζηεκνληθή γλψζε θαη 

θαηάξηηζε, ηθαλψλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιηθφ πνπ δε βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην κε πξνθαζνξηζκέλεο ζεκαηηθέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, θαίλεηαη φηη ε ζπγθξφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαη κε ηε βνήζεηα θαη ζπλεηζθνξά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ άιισλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ο απνθιεηζκφο, φκσο, ησλ καζεηψλ απφ ηε ζπγθξφηεζε 

απηή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεκεηψλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζην είδνο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

καζεηή πνπ επηρεηξείηαη λα θαηαζθεπαζηεί.   

 Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δε 

γίλνληαη ξεηέο αλαθνξέο. Οη λέεο ηερλνινγίεο δε θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο κέζα 

αλαπιαηζίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Πεξηζζφηεξν αμηνπνηνχληαη σο 

παηδαγσγηθά κέζα θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ.  
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4. πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 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 απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθφηεξεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη νη 

πξαθηηθέο ηνπ ακεξηθαληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

4.1. Γεληθέο δηαπηζηψζεηο 

Απφ ηελ αλάιπζε ηφζν ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο Common Core States Standards 

φζν θαη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πνιηηείαο ηνπ Κνλλέθηηθαη πξνθχπηνπλ ηα 

εμήο: απφ ηε κηα δίλεηαη έκθαζε ζηε κεηάδνζε κεηαγισζζηθψλ θαλφλσλ 

γξακκαηηθήο, νξζνγξαθίαο θαη ζηίμεο, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζην ιφγν ηνπ 

αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ, απφ ηελ άιιε εληνπίδνληαη ζπνξαδηθέο αλαθνξέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηε γιψζζα ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Κεληξηθή ζέζε ζηε δηδαζθαιίαο 

ηεο γιψζζαο έρνπλ ηα θείκελα θαη πξνθξίλεηαη ε κειέηε ησλ θεηκελνγισζζηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβάληνο, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζηε ζεσξεηηθή 

πξφηαζε ηεο Νέαο Ρεηνξηθήο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα θείκελα θαη ηα θεηκεληθά 

είδε κειεηψληαη σο θφξκεο ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα – 

ππνδείγκαηα θαη αληηκεησπίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο απνζπλδεδεκέλα απφ ηελ 

ζχλζεηε θαη ξεπζηή επηθνηλσληαθή – θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οπνηεζδήπνηε 

αληηιήςεηο παξαπέκπνπλ ζηελ θεηκελνθεληξηθή ζεσξία είλαη πεξηθεξεηαθέο θαη ππ’ 

απηήλ ηελ έλλνηα ζεσξνχληαη αλαδπφκελεο. Κεληξηθή ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα έρεη ν 

γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Μέζα ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γξαπηψλ θεηκέλσλ εκθαλίδνληαη θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε 

ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ, φκσο ε ινγηθή δελ παξαθνινπζεί ην ιφγν ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ έηζη, φπσο πξνηάζεθε απφ ην New London Group (1996). 

Αλαδπφκελεο ζεσξνχληαη θαη νη αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην ρψξν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. Σέινο, εληνπίδνληαη θαη αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Hong Kong  B΄/βάζκηα -  ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 60 απφ 87 

 

θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηελ ακεξηθαληθή ηνπ, φκσο, εθδνρή 

(θξηηηθή ησλ νπκαληζηηθψλ παξαδφζεσλ). Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη κηα κίμε 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ, φκσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί αλακελφκελε, θαζψο 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαινγηθφηεηα (Fairclough, 2003). 

 Ζ πξαγκάησζε ησλ παξαπάλσ ιφγσλ θαηά ηε δηδαζθαιία ζπγθξνηεί 

ζπγθεθξηκέλνπο Λφγνπο – ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.  

 Οη καζεηέο απφ ηε κηα επηδηψθεηαη λα απηνλνκεζνχλ θαη λα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, λα είλαη δειαδή, απηελεξγά ππνθείκελα. Οη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ θαη 

εξγάδνληαη ηφζν αηνκηθά, φζν θαη νκαδηθά, κε πλεχκα ζπλεξγαηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ, 

αμηνπνηνχλ φινπο ηνπο πφξνπο θαη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή 

εηνηκφηεηα. Οη καζεηέο εξγάδνληαη θπξίσο εθπνλψληαο δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηηο 

νπνίεο θαινχληαη λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ζε πξνθνξηθέο νκηιίεο 

κπξνζηά ζε αθξναηήξην. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ γισζζηθέο ηέηνηεο 

γλψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πείζνπλ, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ιεμηιφγην αθαδεκατθνχ επηπέδνπ, χθνο θαη γιψζζα αλάινγα κε ην αθξναηήξην ζην 

νπνίν απεπζχλνληαη. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη καζεηέο δε ζπκκεηέρνπλ νχηε ζηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νχηε ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ, δεδνκέλνπ φηη αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ην ξφιν ησλ εθθσλεηψλ 

(animators) ησλ δηδαθηηθψλ θεηκέλσλ (Κνπηζνγηάλλεο, ππφ έθδνζε).   

 Απφ ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζρεδφλ αφξαηνη. ε θάζε πεξίπησζε 

πξνυπνηίζεληαη Λφγνη εθπαηδεπηηθψλ κε πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη 

επαγγεικαηηθή ελεκεξφηεηα, ηθαλψλ λα δηακνξθψζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ 

καζεκάησλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη θαη νη ίδηνη λα είλαη ζπλεξγάζηκνη θαη ζπλεξγαηηθνί ηφζν κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο, φζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν σο πφξνη πξνο αμηνπνίεζε θαη ηνπο βνεζνχλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. πλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

δνκήζνπλ έλα πεξηερφκελν ζπνπδψλ βαζηζκέλν ζηε δηαζεκαηηθφηεηα ησλ γλσζηηθψλ  
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αληηθεηκέλσλ. Κιείλνληαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα πξνζδίδνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ην ξφιν ησλ ζπγγξαθέσλ (authors) ησλ δηδαθηηθψλ θεηκέλσλ, ελψ ηα 

ίδηα ιεηηνπξγνχλ σο νη εληνιείο (principals) απηψλ.   

4.2. Γηαπηζηψζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ πξνγξακκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

1. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαλεξψλεη ηελ 

αλάγθε γηα επξχηεξε έληαμή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη ΣΠΔ δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηφ κάζεκα αιιά σο κέζν θαη εξγαιείν γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

2. Ζ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα πιεθηξνινγνχλ θείκελα θαη λα αλαδεηνχλ πιηθφ ζε 

δηάθνξεο ειεθηξνληθέο πεγέο ζεσξείηαη δεδνκέλε ήδε απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ άληιεζε πιηθνχ θαη ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ζεβαζκφ απέλαληη ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ. 

πλεπψο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα παξαπέκπνπλ θαηάιιεια ηεξψληαο ηε 

δενληνινγία θαη λα παξαζέηνπλ, φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη, ιίζηα κε ηηο 

βηβιηνγξαθηθέο θαη δηθηπνγξαθηθέο πεγέο. Ζ βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ εζηθή 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζηνηρείν λένπ 

γξακκαηηζκνχ. 

3. Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο πιηθνχ. Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζαθέο φηη ζηα ειεθηξνληθά 

θείκελα ζπλδπάδνληαη νη ήρνη κε ηηο εηθφλεο, σζηφζν ε κειέηε ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο γίλεηαη αξθεηά επηθαλεηαθά θαη ζην κέηξν πνπ νη καζεηέο 

θαινχληαη λα παξαγάγνπλ θείκελα πνιπηξνπηθά / πνιπκεζηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. 

Οη ΣΠΔ, δειαδή, αμηνπνηνχληαη σο κέζν πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ.  

4. εκεηψλνπκε φηη νη ΣΠΔ ιεηηνπξγνχλ ηφζν σο πεξηβάιινληα δηεπαθήο, 

αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, ρσξίο απηφ λα 

πξνεθηείλεηαη ζηα δεηήκαηα ηνπ πνιππνιηηηζκνχ θαη ηεο πνιπγισζζίαο, φζν θαη 

σο κέζα γηα ηε δεκνζίεπζε θαη πξνβνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπο.  
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5. Χο πξνο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο δελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζε ηξφπνπο 

αλαπιαηζίσζήο ηνπο. Πξνυπνηίζεηαη ζησπεξά ε επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην πιαίζην εθπφλεζεο εξγαζηψλ. 

Δπηπιένλ, απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  

 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, 

εληάζζεηαη ε άληιεζε πιηθνχ, θεηκέλσλ θαη θεηκεληθψλ εηδψλ, ρσξίο φκσο ξεηέο 

αλαθνξέο ζε πνιπηξνπηθά ή απζεληηθά θείκελα ή ηε κειέηε ησλ λέσλ κνξθψλ 

θεηκεληθφηεηαο.  

2. ζηνλ επφκελν, δεχηεξν θχθιν, φπνπ νη ΣΠΔ αληηκεησπίδνληαη σο κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ, εληάζζεηαη ε παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ε παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ κπξνζηά ζε αθξναηήξην. 

ηνλ θχθιν απηφ κπνξνχκε, επηπιένλ, λα εληάμνπκε θαη ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο λέαο επηθνηλσληαθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη 

δηαπηζηψζεηο απηέο, φκσο, δελ αλαηξέπνπλ ηε ζπλνιηθή ινγηθή ησλ 

πξνγξακκάησλ.  

3. αλαθνξηθά κε ηνλ ηξίην θχθιν, φπνπ νη ΣΠΔ πξνζεγγίδνληαη θξηηηθά κε 

γισζζνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη ηζηνξηθνχο φξνπο, δελ 

πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ή ξεηέο δηαπηζηψζεηο. 
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πλνπηηθόο Πίλαθαο πκπεξαζκάησλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά νη πξνηάζεηο ησλ ακεξηθαληθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ: 

ΚΟΝΝΔΚΣΙΚΑΣ 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Γισζζηθό Μάζεκα ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, 

ζηάζεηο, αμίεο, πξόηππα 

- κειέηε θιαζηθψλ ινγνηερληθψλ θαη 

ησλ ζεκειηαθψλ ζπληαγκαηηθψλ 

θεηκέλσλ ησλ ΖΠΑ κέζα ζην πιαίζην 

ηνπ νπκαληζκνχ – αλζξσπηζκνχ θαη 

ηνπ εζλνθεληξηζκνχ  

- κειέηε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ 

άιιεο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο 

- θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη 

επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

νπηηθήο ηνπ άιινπ 

- πεγή άληιεζεο θεηκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 

- κέζν αιιειεπίδξαζεο θαη 

επαθήο 

- εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

δενληνινγίαο (ethics) πνπ 

είλαη ζηνηρείν λένπ 

γξακκαηηζκνχ 

 

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα - κειέηε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο 

- κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ 

- κειέηε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο 

εηπκνινγίαο ησλ ιέμεσλ 

- κειέηε ησλ θεηκέλσλ θαη απφθηεζε 

γλψζεσλ ησλ θεηκελνγισζζηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ε επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε, ην χθνο, ν ζθνπφο, ν 

απνδέθηεο, ην θεηκεληθφ είδνο 

- πεγή άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη θεηκέλσλ 

 

εκείσζε / γιώζζα - γιψζζα σο δνκηθφ ζχζηεκα 

- θαηαθεξκαηηζκφο ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ 

- 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 

ζπλδπάδεηαη κε άιια ζεκεησηηθά 

ζπζηήκαηα γηα λα παξαρζεί ην λφεκα 

- θξηηηθή ζηελ ακεξηθαληθή ηεο εθδνρή  

- πνιππνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο 

- κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ 

- θνηλφηεηεο πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ  

- δελ αλαιχεηαη ε λέα 

θεηκεληθφηεηα  

- δελ πξνσζείηαη ε θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ ησλ 

ΣΠΔ σο κέζσλ πνπ 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ 

επηθνηλσλία 

Γηδαθηηθέο  

Πξαθηηθέο 

- ελεξγνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο 

- αηνκηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή 

- σο πεγή άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ (Γηαδίθηπν, 

ειεθηξνληθέο ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο, θέληξν ΜΜΔ) 
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κάζεζε 

- αλαθαιππηηθή θαη δηεξεπλεηηθή 

κάζεζε 

- πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή 

- αφξαηεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

- δηεχξπλζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ κέζσ εθπφλεζεο project 

- σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη 

δεκνζίεπζεο ησλ θεηκέλσλ 

- σο κέζν γηα επέθηαζε 

ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ 

κέζα ζην πιαίζην ελφο 

project 

- σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν 

παξνπζίαζεο εξγαζηψλ 

Σαπηόηεηεο / Λόγνη 

θνηλσληθώλ 

πξσηαγσληζηώλ 

Μαζεηήο:  

- ελεξγεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο, 

απηφλνκνο, κε πξσηνβνπιία,  

- θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθψλ / 

θεηκεληθψλ δεμηνηήησλ 

Δθπαηδεπηηθφο: 

- αφξαηνο, ζπληνληζηήο, δηεπθνιπληήο, 

επέιηθηνο, επαγγεικαηίαο 

- πεξηβάιινλ πξαθηηθήο 

λένπ, ςεθηαθνχ, 

πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ 

- πεξηβάιινλ 

αιιειεπίδξαζεο, 

ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, 

δεκνζίεπζεο πιηθνχ 

Αμηνιόγεζε - πξναγσγηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο κέρξη 

ηελ 8ε βαζκίδα θαη αμηνιφγεζε ζε 

βαζκνινγηθή θιίκαθα 

- γξαπηέο εμεηάζεηο γηα απφθηεζε 

απνιπηεξίνπ  

- εξεπλεηηθέο εξγαζίεο - project 

- ςήγκαηα αλαθνξψλ ζηε ρξήζε 

θαθέινπ εξγαζηψλ (portfolio) πνπ 

παξαπέκπεη ζε νιηζηηθέο πξαθηηθέο 

(απηφ- θαη εηεξναμηνιφγεζε) 

- δελ δηαπηζηψλεηαη ζχλδεζε 

 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 

παξαδφζεσλ)  

- 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 (εζλνθεληξηζκφο, 

νπκαληζκφο) 

- 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 

ειεθηξνληθνχ πιηθνχ   
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Παξάξηεκα 

Μεηαθξαζκέλα παξαζέκαηα θαη αξρηθά πξσηφηππα θείκελα 

 

ΓΝΧΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

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 

actively 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 

representative 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 21νπ 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 ηθαλνί λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο 

πξνέιεπζεο. 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 κπνξνχλ έκκεζα λα βηψλνπλ 

θφζκνπο θαη εκπεηξίεο πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο ηνπο.» 

 

Analyze seminal U.S. documents of historical and literary significance (e.g., 

Washington’s Farewell Address, the Gettysburg Address, Roosevelt’s Four 

Freedoms speech, King’s ―Letter from Birmingham Jail‖), including how they 

address related themes and concepts. 

Delineate and evaluate the reasoning in seminal U.S. texts, including the 

application of constitutional principles and use of legal reasoning (e.g., in U.S. 

Supreme Court majority opinions and dissents) and the premises, purposes, and 

arguments in works of public advocacy (e.g., The Federalist, presidential 

addresses). 
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Analyze seventeenth-, eighteenth-, and nineteenth-century foundational U.S. 

documents of historical and literary significance (including The Declaration of 

Independence, the Preamble to the Constitution, the Bill of Rights, and Lincoln’s 

Second Inaugural Address) for their themes, purposes, and rhetorical features 

(Common Core States Standards 2010, 40). → «Αλαιχνπλ ηα ηζηνξηθήο θαη 

ινγνηερληθήο ζεκαζίαο ζεκειηαθά έγγξαθα ησλ Η.Π.Α. (π.ρ. ηελ Απνραηξεηηζηήξηα 

Οκηιία ηνπ Γ. Οπάζηλγθηνλ, ηελ Οκηιία ζην Γθέηηζκπεξγθ, ηελ νκηιία ηνπ Ρνχζβειη γηα 

ηηο Σέζζεξηο Διεπζεξίεο, ηελ Δπηζηνιή απφ ηε Φπιαθή ζην Μπέξκηλρακ ηνπ Μάξηηλ 

Λνχζεξ Κηλγθ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ ζρεηηθψλ 

ζεκάησλ θαη ελλνηψλ. 

Πεξηγξάθνπλ θαη αμηνινγνχλ ηνπο ζπιινγηζκνχο ζηα ζεκειηαθά θείκελα ησλ Η.Π.Α., 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ θαη ηε ρξήζε έγθπξεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο (π.ρ. ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ γλσκνδνηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ) θαη ηηο παξαδνρέο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζηα θείκελα 

ηνπ Γεκνζίνπ πλεγφξνπ (π.ρ. ην χληαγκα, πξνεδξηθέο νκηιίεο). 

Αλαιχνπλ ηα ηζηνξηθήο θαη ινγνηερληθήο ζεκαζίαο θαηαζηαηηθά έγγξαθα ησλ Η.Π.Α., 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζία, ην Πξννίκην ηνπ πληάγκαηνο, ηε 

Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ, ηε Γεχηεξε Δλαξθηήξηα Οκηιία ηνπ Λίλθνιλ) γηα ην ζέκα, 

ην ζθνπφ θαη ηα ξεηνξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.» 

 

Compare/contrast and evaluate ideas, themes and/or issues across classical and 

contemporary texts (Crosswalk Connectictut States Standards, Grades 9 & 10, 

12). → «πγθξίλνπλ / αληηπαξαβάιινπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο ηδέεο, ηα ζέκαηα, ή / θαη 

δεηήκαηα ζε θιαζηθά θαη ζχγρξνλα θείκελα.»  

 

Gather relevant information from multiple print and digital sources, using 

search terms effectively; assess the credibility and accuracy of each source; and 

quote or paraphrase the data and conclusions of others while avoiding 

plagiarism and following a standard format for citation (Common Core States 

Standards 2010, 44). → «πιιέγνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιά έληππα 

θαη ςεθηαθέο πεγέο, ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο. 

Αμηνινγνχλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ηεο θάζε πεγήο θαη παξαζέηνπλ ή 

παξαθξάδνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ, απνθεχγνληαο ηαπηφρξνλα 

ηε ινγνθινπή θαη αθνινπζψληαο κηα ηππηθή κνξθή παξαπνκπήο.»  
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Compare/contrast and evaluate ideas, themes and/or issues across classical and 

contemporary texts (Crosswalk Connectictut States Standards, Grades 9 & 10, 

12). → «πγθξίλνπλ / αληηπαξαβάιινπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο ηδέεο, ηα ζέκαηα, ή / θαη 

δεηήκαηα ζε θιαζηθά θαη ζχγρξνλα θείκελα.»  

 

Demonstrate the responsible, legal and ethical use of information resources, 

computers and other technologies. (Information And Technology Literacy 

Framework, 2006, 16). → «Δπηδεηθλχνπλ ππεχζπλε, λφκηκε θαη εζηθή ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ.»  

 

Practice proper and ethical use and care of print and non-print information 

resources, computers and other technologies.  

Apply established citation standards for giving credit for information or ideas 

used. 

Differentiate among various types of ownership and protection of intellectual 

property (e.g., copyright, patents) and observe ―fair use‖ guidelines as they apply 

to each. 

Adhere to the district’s acceptable use and copyright policies and understand the 

relationship to local, state and national legislation (Information And Technology 

Literacy Framework, 2006, 16). → «Δθαξκφδνπλ ζσζηή θαη εζηθή ρξήζε ησλ 

έληππσλ θαη κε έληππσλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ άιισλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ δηθηχσλ. 

Δθαξκφδνπλ ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα παξαπνκπήο γηα ρνξήγεζε πίζησζεο παξνρήο 

ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ ηδεψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Γηαθξίλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο (π.ρ., δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο) θαη 

λα εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο λφκηκεο ρξήζεο αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε.  

πκκνξθψλνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ρξήζεο θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ηεο πεξηνρήο – πεξηθέξεηαο θαη θαηαλννχλ ηε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή, πνιηηεηαθή θαη 

εζληθή λνκνζεζία.»  
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Observe local, state and national laws and policies and procedures regarding the 

use of print and non-print information resources, computers, other technologies 

and networks. 

Apply established citation standards for a wide range of information sources and 

formats. 

Demonstrate an under-standing of the process for copyrighting/protecting their 

own original work. 

Adhere to the district’s acceptable use and copyright policies as well as local, 

state and national laws and policies (Information And Technology Literacy 

Framework, 2006, 16). → «Σεξνχλ ηελ ηνπηθή, πνιηηεηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη 

ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ έληππσλ θαη ησλ κε 

έληππσλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ππνινγηζηψλ, άιισλ ηερλνινγηψλ θαη δηθηχσλ. 

Δθαξκφδνπλ ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα παξαπνκπήο γηα έλα επξχ θάζκα πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη κνξθψλ12. 

Καηαλννχλ ηηο δηαδηθαζίεο  πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο / πξνζηαζίαο ησλ 

δηθψλ ηνπο πξσηφηππσλ εξγαζηψλ. 

πκκνξθψλνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ρξήζεο θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ηεο πεξηνρήο – πεξηθέξεηαο, φπσο επίζεο θαη κε ηελ ηνπηθή, πνιηηεηαθή θαη εζληθή 

λνκνζεζία θαη ηηο πνιηηηθέο.»  

 

ΓΝΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΛΧΑ 

ΓΛΩΑ Ω ΓΟΜΗ 

Demonstrate command of the conventions of standard English grammar and 

usage when writing or speaking. a. Explain the function of verbals (gerunds, 

participles, infinitives) in general and their function in particular sentences. b. 

Form and use verbs in the active and passive voice. c. Form and use verbs in the 

indicative, imperative, interrogative, conditional, and subjunctive mood. d. 

Recognize and correct inappropriate shifts in verb voice and mood (Common 

Core States Standards 2010, 52). → «Δπηδεηθλχνπλ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ ηεο 

γξακκαηηθήο ηεο πξφηππεο αγγιηθήο θαη ηεο ρξήζεο θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ή 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. α. Δμεγνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ (γεξνχλδηα, 

                                                           
12

 απφδνζε ηνπ φξνπ format.  
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κεηνρέο, απαξέκθαηα, γεληθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. β. 

ρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ξήκαηα ζηελ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή θσλή. γ. 

ρεκαηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ξήκαηα ζηελ νξηζηηθή, πξνζηαθηηθή έγθιηζε, ζηηο 

εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο, ηνπο ππνζεηηθνχο ιφγνπο θαη ηελ ππνηαθηηθή έγθιηζε. δ. 

Αλαγλσξίδνπλ θαη δηνξζψλνπλ αθαηάιιειεο κεηαηξνπέο ζηελ θσλή θαη ηελ έγθιηζε ηνπ 

ξήκαηνο.»  

 

Spelling: Use spelling rules and patterns from previous grades. 

Spelling: Use multiple strategies to spell. Examples: - homophones, e.g., capital 

and capitol - affixes, e.g., dis-, ir-, -ist –ism - Greek and Latin roots, e.g., circus, 

spiral, vision - words from other languages, e.g., arena, buffet, souffle, lariat - 

frequently misspelled words, e.g., accommodation, cemetery, receive (Crosswalk 

Connectictut States Standards, Grade 8, 28). → «Οξζνγξαθία: Υξεζηκνπνηνχλ 

νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο θαη δνκέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο. 

Οξζνγξαθία: Υξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο ζηξαηεγηθέο γηα λα νξζνγξαθήζνπλ. 

Παξαδείγκαηα: - Οκφερα π.ρ. capital θαη capitol. - Δπηζήκαηα π.ρ. –dis, -ir, -ist, -ism. 

- Διιεληθέο θαη ιαηηληθέο ξίδεο π.ρ. circus, spiral, vision. - Λέμεηο απφ άιιεο γιψζζεο 

π.ρ. arena, buffet, souffle, lariat. - πρλά νξζνγξαθηθά ιάζε ζε ιέμεηο π.ρ. 

accomodation, cemetery, receive.»  

 

Use knowledge of language and its conventions when writing, speaking, reading, 

or listening. a. Use verbs in the active and passive voice and in the conditional 

and subjunctive mood to achieve particular effects (e.g., emphasizing the actor or 

the action; expressing uncertainty or describing a state contrary to fact) 

(Common Core States Standards 2010, 52). → «Υξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ηεο 

γιψζζαο θαη ησλ ζπκβάζεψλ ηεο φηαλ γξάθνπλ, κηινχλ, δηαβάδνπλ ή αθνχλ. α. 

Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ελεξγεηηθή θαη ηελ παζεηηθή θσλή ζηνπο ππνζεηηθνχο ιφγνπο ή 

ζηελ ππνηαθηηθή έγθιηζε γηα λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα (π.ρ. δίλνπλ 

έκθαζε ζηνλ νκηιεηή ή ζηελ πξάμε, εθθξάδνπλ αβεβαηφηεηα ή πεξηγξάθνπλ κηα 

θαηάζηαζε αληίζεηε ηεο  πξαγκαηηθφηεηαο.)»  

 

Apply knowledge of language to understand how language functions in different 

contexts, to make effective choices for meaning or style, and to comprehend more 

fully when reading or listening. a. Vary syntax for effect, consulting references 
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(e.g., Tufte’s Artful Sentences) for guidance as needed; apply an understanding 

of syntax to the study of complex texts when reading (Common Core States 

Standards 2010, 54).  → «Δθαξκφδνπλ ηε γισζζηθή γλψζε γηα λα θαηαιάβνπλ πψο 

ιεηηνπξγεί ε γιψζζα ζε δηαθνξεηηθά πεξηθείκελα, γηα λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθέο 

επηινγέο γηα ην λφεκα ή ην χθνο, θαη γηα λα θαηαιάβνπλ πην νινθιεξσκέλα φηαλ 

δηαβάδνπλ ή αθνχλ. α. Υξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία ζηε ζχληαμε γηα θαιχηεξν απνηέιεζκα, 

ζπκβνπιεχνληαη αλαθνξέο (π.ρ. ην Artful Sentences ηνπ Tute σο νδεγφ φπνπ 

ρξεηάδεηαη), θαηαλννχλ ηε ζχληαμε ησλ πεξίπινθσλ θεηκέλσλ θαηά ηελ αλάγλσζε.»  

 

Determine or clarify the meaning of unknown and multiple-meaning words or 

phrases based on grade 8 reading and content, choosing flexibly from a range of 

strategies. a. Use context (e.g., the overall meaning of a sentence or paragraph; a 

word’s position or function in a sentence) as a clue to the meaning of a word or 

phrase. b. Use common, grade-appropriate Greek or Latin affixes and roots as 

clues to the meaning of a word (e.g., precede, recede, secede). c. Consult general 

and specialized reference materials (e.g., dictionaries, glossaries, thesauruses), 

both print and digital, to find the pronunciation of a word or determine or 

clarify its precise meaning or its part of speech. d. Verify the preliminary 

determination of the meaning of a word or phrase (e.g., by checking the inferred 

meaning in context or in a dictionary) (Common Core States Standards 2010, 

53). → «Πξνζδηνξίδνπλ ή δηαζαθελίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ άγλσζησλ θαη πνιχζεκσλ 

ιέμεσλ βαζηδφκελνη ζηε 8ε βαζκίδα αλάγλσζεο θαη πεξηερνκέλνπ επηιέγνληαο κε 

επειημία απφ κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ: α. Υξήζε ηνπ ζπγθεηκέλνπ (π.ρ. ην γεληθφ 

λφεκα κηαο πξφηαζεο ή κηαο παξαγξάθνπ, ηε ζέζε κηαο ιέμεο ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε κηα 

πξφηαζε) σο δείθηε γηα ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο ή κηαο θξάζεο. β. Υξεζηκνπνηνχλ 

θνηλέο, θαηάιιειέο γηα ην επίπεδφ ηνπο ειιεληθά ή ιαηηληθά επηζήκαηα θαη ξίδεο σο 

δείθηεο γηα ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο (π.ρ. precede, recede, secede). γ. πκβνπιεχνληαη 

γεληθφ θαη εμεηδηθεπκέλν πιηθφ αλαθνξάο (π.ρ. ιεμηθά, γισζζάξηα, ζεζαπξνχο) έληππν 

θαη ςεθηαθφ, γηα λα βξνπλ ηελ πξνθνξά κηαο ιέμεο ή λα πξνζδηνξίζνπλ ή λα 

απνζαθελίζνπλ ην αθξηβέο λφεκά ηεο ή ελφο κέξνπο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. δ. 

Δμαθξηβψλνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο ζεκαζίαο κηαο ιέμεο ή θξάζεο (π.ρ. 

ειέγρνληαο ηε ζεκαζία εληφο ζπγθεηκέλνπ ή αλαδεηψληαο ηε ζε ιεμηθφ.»  

Reading Comprehension: Before and During Reading: Use cueing system and 

context clues to determine meanings of words (Crosswalk Connectictut States 

Standards, Grade 8, 35). → «Καηαλφεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ: Πξηλ θαη θαηά ηελ 

αλάγλσζε: Υξεζηκνπνηνχλ δείθηεο θαη ζπγθείκελν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαζηψλ 

ησλ ιέμεσλ.» 
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Writing Process: Edit: use multiple resources, e.g., dictionary, glossary, 

thesaurus, for proofreading and editing.  

Reading Comprehension: After Reading: Content and Structure: Critique the 

way in which an author uses a variety of language structures to create an 

intended effect, e.g., words or phrases from another (Crosswalk Connectictut 

States Standards, Grade 8, 36-37). → «Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: 

Δπεμεξγαζία: Υξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο πεγέο, π.ρ. ιεμηθφ, γισζζάξην, ζεζαπξφ γηα 

δηφξζσζε θαη επεμεξγαζία. 

Καηαλφεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ: Μεηά ηελ αλάγλσζε: Πεξηερφκελν θαη δνκή: 

Κξηηηθάξνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία 

γισζζηθψλ δνκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο, γηα 

παξάδεηγκα, ιέμεηο ή θξάζεηο απφ κηα γιψζζα, δηάιεθην, παξνκνίσζε θαη κεηαθνξά.»  

 

Consult general and specialized reference materials (e.g., dictionaries, glossaries, 

thesauruses), both print and digital, to find the pronunciation of a word or 

determine or clarify its precise meaning or its part of speech (Common Core 

States Standards 2010, 53). → «πκβνπιεχνληαη 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 ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη 

θξάζεσλ.» 

 

 

 

ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΚΔΙΜΔΝΑ 

… adventure stories, historical fiction, mysteries, myths, science fiction, realistic 

fiction, allegories, parodies, satire, and graphic novels (Common Core States 

Standards 2010, 57). → «πεξηπεηεηψδεηο ηζηνξίεο, ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα, ηζηνξίεο 

κπζηεξίνπ, κχζνπο, ηζηνξίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ξεαιηζηηθφ κπζηζηφξεκα, 

αιιεγνξίεο, παξσδίεο, ζάηηξα θαη θφκηθο»  
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… narrative poems, lyrical poems, free verse poems, sonnets, odes, ballads, and 

epics … one-act and multi-act plays, both in written form and on film (Common 

Core States Standards 2010, 57). → «αθεγεκαηηθά πνηήκαηα, ηα ιπξηθά πνηήκαηα, ηα 

πνηήκαηα κε ειεχζεξν ζηίρν, ηα ζνλέηα, νη σδέο, νη κπαιάληεο θαη ηα έπε» … 

κνλφπξαθηα θαη πνιχπξαθηα έξγα ζε γξαπηή κνξθή ή ζε θηικ»  

 

of exposition, argument, and functional text in the form of personal essays, 

speeches, opinion pieces, essays about art or literature, biographies, memoirs, 

journalism, and historical, scientific, technical, or economic accounts (Common 

Core States Standards 2010, 57).  → «έθζεζε, επηρεηξεκαηνινγία, θαη ιεηηνπξγηθά 

θείκελα ζε κνξθή αηνκηθψλ εξγαζηψλ, νκηιίεο πξνζσπηθήο άπνςεο, θείκελα γχξσ απφ 

ηελ ηέρλε ή ηε ινγνηερλία, βηνγξαθίεο, απνκλεκνλεχκαηα, δεκνζηνγξαθηθά, 

επηζηεκνληθά, ηερληθά, νηθνλνκηθά»  

 

Analyze in detail how an author’s ideas or claims are developed and refined by 

particular sentences, paragraphs, or larger portions of a text (e.g., a section or 

chapter) (Common Core States Standards 2010, 40). → «Αλαιχνπλ ιεπηνκεξψο 

πψο νη ηδέεο ή νη ηζρπξηζκνί ελφο ζπγγξαθέα αλαπηχζζνληαη θαη ηειεηνπνηνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο, παξαγξάθνπο ή κεγαιχηεξα ηκήκαηα  ελφο θεηκέλνπ (π.ρ., έλα 

ηκήκα ή θεθάιαην). 

 

Produce clear and coherent writing in which the development, organization, and 

style are appropriate to task, purpose, and audience (Common Core States 

Standards 2010, 46). → «Παξάγνπλ έλα ζπγθξνηεκέλν θαη ζαθέο γξαπηφ ζην νπνίν ε 

αλάπηπμε, ε νξγάλσζε θαη ην χθνο είλαη θαηάιιεια γηα ηε δξαζηεξηφηεηα, ην ζθνπφ 

θαη ην αθξναηήξην.»  

 

Choose a variety of genres to read for personal enjoyment (Crosswalk 

Connectictut States Standards, Grade 9 & 10, 6). → «Δπηιέγνπλ κηα πνηθηιία απφ 

είδε γηα δηάβαζκα γηα πξνζσπηθή απφιαπζε.»  

 

Use the appropriate features of persuasive, narrative, expository or poetic 

writing (Crosswalk Connectictut States Standards, Grades 9 & 10, 21). → 
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«Υξεζηκνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θεηκέλνπ πεηζνχο, αθήγεζεο, εθζεζηαθνχ ή 

πνηεηηθνχ.»  

 

ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΗΜΔΙΩΗ 

ΓΛΧΑ ΚΑΗ Ο ΚΑΣΑΚΔΡΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΓΛΧΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text 

says explicitly as well as inferences drawn from the text (Common Core States 

Standards 2010, 39). → «Αλαθέξνπλ ηζρπξά θαη εκπεξηζηαησκέλα θεηκεληθά ζηνηρεία 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα αλάιπζε ηνπ ηη ιέεη ην θείκελν ξεηά θαζψο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ην θείκελν.»  

 

Draw conclusions and use evidence to substantiate them by using texts heard, 

read and viewed (Crosswalk Connectictut States Standards, Grades 9 & 10, 2). 

→ «Δμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία γηα λα ηα ηεθκεξηψζνπλ 

αμηνπνηψληαο θείκελα πνπ άθνπζαλ, δηάβαζαλ ή είδαλ.»  

 

Analyze how a particular sentence, paragraph, chapter, or section fits into the 

overall structure of a text and contributes to the development of the ideas. 

(Common Core States Standards 2010, 39). → «Αλαιχνπλ πψο κηα ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε, παξάγξαθνο, θεθάιαην ή ηκήκα ηαηξηάδεη ζηε γεληθφηεξε δνκή ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηδεψλ.»  

 

Analyze multiple interpretations of a story, drama, or poem (e.g., recorded or 

live production of a play or recorded novel or poetry), evaluating how each 

version interprets the source text. (Include at least one play by Shakespeare and 

one play by an American dramatist.) (Common Core States Standards 2010, 38). 

→ «Αλαιχνπλ πνιιαπιέο εξκελείεο κηα ηζηνξίαο, ελφο ζεαηξηθνχ ή πνηήκαηνο (π.ρ. 

θαηαγεγξακκέλε ή δσληαλή παξνπζίαζε ελφο ζεαηξηθνχ ή θαηαγεγξακκέλε 

κπζηζηνξηνγξαθία ή πνίεζε), αμηνινγψληαο πψο θάζε εθδνρή εξκελεχεη ην πξσηφηππν 

θείκελν (ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζην έλα έξγν ηνπ αίμπεξ θαη έλα έξγν ελφο 

ακεξηθαλνχ δξακαηνπξγνχ.»  
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Develop and defend multiple responses to literature using individual connections 

and relevant text references (Crosswalk Connectictut States Standards, Grades 

11 & 12, 6). → «Αλαπηχζζνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ πνιιαπιέο εθδνρέο ζηε ινγνηερλία 

ρξεζηκνπνηψληαο αηνκηθέο ζπλδέζεηο θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην θείκελν.»  

 

Evaluate the advantages and disadvantages of using different mediums (e.g., 

print or digital text, video, multimedia) to present a particular topic or idea 

(Common Core States Standards 2010, 39). → «Αμηνινγνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ (π.ρ. έληππν ή ςεθηαθφ, ηειενπηηθφ 

ή πνιπκεζηθφ θείκελν), γηα λα παξνπζηάζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κηα ηδέα.»  

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

They must have the flexibility, concentration, and fluency to produce high-

quality firstdraft text under a tight deadline as well as the capacity to revisit and 

make improvements to a piece of writing over multiple drafts when 

circumstances encourage or require it (Common Core States Standards 2010, 

41). → «Πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ επειημία, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ επρέξεηα λα 

παξαγάγνπλ έλα πςειήο πνηφηεηαο πξνζρέδην θεηκέλνπ κέζα ζε ζθηρηά ρξνληθά 

πεξηζψξηα θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επαλεμεηάδνπλ θαη λα βειηηψλνπλ έλα ηκήκα 

ηνπ θεηκέλνπ ζε πνιιαπιά πξνζρέδηα φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην ελζαξξχλνπλ ή ην 

απαηηνχλ.»  

 

They need to know how to combine elements of different kinds of writing -for 

example, to use narrative strategies within argument and explanation within 

narrative- to produce complex and nuanced writing (Common Core States 

Standards 2010, 41). → «Πξέπεη λα μέξνπλ πψο λα ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ γξαπηνχ- γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηνχλ αθεγεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο εληφο κηαο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη αηηηνιφγεζε εληφο κηαο αθήγεζεο- γηα 

λα παξαγάγνπλ πνιχπινθν γξαπηφ κε απνρξψζεηο.»  

 

Write arguments to support claims with clear reasons and relevant evidence. 
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Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas, 

concepts, and information through the selection, organization, and analysis of 

relevant content. 

Write narratives to develop real or imagined experiences or events using 

effective technique, relevant descriptive details, and well-structured event 

sequences (Common Core States Standards 2010, 42-43). → «Γξάθνπλ 

επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηζρπξηζκνχο κε ζαθή ιφγν θαη 

ζρεηηθέο απνδείμεηο. 

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

κεηαδψζνπλ ηδέεο, έλλνηεο θαη πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο επηινγήο, νξγάλσζεο θαη 

αλάιπζεο ζρεηηθνχ πιηθνχ. 

Γξάθνπλ αθεγεκαηηθά θείκελα γηα λα αλαπηχμνπλ πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο εκπεηξίεο 

ή γεγνλφηα ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο, ζρεηηθά ζηνηρεία πεξηγξαθήο 

θαη ζσζηά δηαξζξσκέλεο αθνινπζίεο γεγνλφησλ.»  

Write a persuasive piece using "least to most important" arguments (Crosswalk 

Connectictut States Standards, Grade 6, 23). → «Γξάθνπλ έλα θείκελν πεηζνχο 

ρξεζηκνπνηψληαο απφ ηα ιηγφηεξν έσο θαη ηα πην ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα.»  

 

Write an informational report using cause-and-effect structure (Crosswalk 

Connectictut States Standards, Grade 6, 26). → «Γξάθνπλ κηα πιεξνθνξηαθή 

έθζεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε δνκή αίηην – απνηέιεζκα.»  

 

Write a mystery with elements, e.g., clues, suspense, red herring (Crosswalk 

Connectictut States Standards, Grade 6, 31). → «Γξάθνπλ έλα θείκελν κπζηεξίνπ 

κε ζηνηρεία, π.ρ. ελδείμεηο, αγσλία, παξαπιάλεζε.»  

 

With some guidance and support from peers and adults, develop and strengthen 

writing as needed by planning, revising, editing, rewriting, or trying a new 

approach (Common Core States Standards 2010, 43). → «Με θάπνηα θαζνδήγεζε 

θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο  θαη απφ ελήιηθεο αλαπηχζζνπλ θαη 

εληζρχνπλ ην γξαπηφ, φπσο απαηηείηαη κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ επαλεμέηαζε, ηελ 

επεμεξγαζία, ηελ επαλαζχλζεζε θαη ηελ επαλαπξνζέγγηζε.»  
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Writing Process: Plan: gather information, using an organizer, range of 

resources to analyze, synthesize, and/or evaluate information to plan writing. 

Writing Process: Draft: reread and continue to draft over  

Writing Process: Revise: consider feedback from adults peers to revise text for 

content, organization and tone. (Crosswalk Connectictut States Standards, 

Grade 6, 33) → «Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: ρέδην: ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο organizer απφ έλα πιήζνο πεγψλ γηα λα ηηο αλαιχζνπλ, 

λα ηηο ζπλζέζνπλ θαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ θαηά ην ζρεδηαζκφ. 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Πξνζρέδην: μαλαδηαβάδνπλ ην θείκελν θαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζπλερίδνπλ λα γξάθνπλ λέα πξνζρέδηα. 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Αλαζεψξεζε: αλαδεηνχλ θαη ιακβάλνπλ ππφςε 

αλαηξνθνδνηηθά ζρφιηα απφ ηνπο ελειίθνπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ γξαπηνχ σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηελ νξγάλσζε θαη ην χθνο.»  

 

Writing Process: Draft: decide if multiple drafts are necessary, and continue 

drafting/revising as appropriate. 

Writing Process: Revise: revise, checking for organization, clarity, fluency and 

elaboration. 

Writing Process: Edit: use multiple resources, e.g., dictionary, glossary, 

thesaurus, for proofreading and editing. 

Writing Process: Publish/Present: uses different technologies to produce, design 

and publish a finished product, e.g., political cartoons, brochure, stock market or 

consumer analysis. 

Writing Process: Reflect: critique work independently and in groups, and 

establish a focus collaboratively, e.g., author's craft, elaboration, fluency 

(Crosswalk Connectictut States Standards, Grade 8, 21) → «Γηαδηθαζία 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Πξνζρέδην: Απνθαζίδνπλ εάλ πνιιαπιά πξνζρέδηα είλαη 

απαξαίηεηα θαη ζπλερίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ / αλαζεσξνχλ θαηάιιεια.   

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Αλαζεψξεζε: Αλαζεσξνχλ ειέγρνληαο ηελ 

νξγάλσζε, ηελ ζαθήλεηα, ηελ επρέξεηα ιφγνπ θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο. 
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Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Δπεμεξγαζία: Υξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο πεγέο 

π.ρ. ιεμηθφ, γισζζάξην, ζεζαπξφ, γηα δηφξζσζε θαη επεμεξγαζία. 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Έθδνζε / Παξνπζίαζε: Υξεζηκνπνηνχλ 

δηάθνξεο ηερλνινγίεο γηα λα παξάγνπλ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ έλα ηειηθφ 

πξντφλ π.ρ. πνιηηηθέο γεινηνγξαθίεο, κπξνζνχξα, ρξεκαηηζηεξηαθή ή θαηαλαισηηθή 

αλάιπζε. 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Αλαζηνραζκφο: θξηηηθάξνπλ ην έξγν αηνκηθά 

θαη ζε νκάδεο θαη εζηηάδνπλ ζπλεξγαηηθά π.ρ. ηελ ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα, ηηο 

ιεπηνκέξεηεο, ηελ επρέξεηα ιφγνπ.» 

 

Conduct short research projects to answer a question, drawing on several 

sources and refocusing the inquiry when appropriate. (Common Core States 

Standards 2010, 44). → «Γηεμάγνπλ κηθξέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα λα απαληήζνπλ 

ζε έλα εξψηεκα, αληιψληαο πιηθφ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη επαλεζηηάδνληαο ηελ έξεπλα  

θαηά πεξίπησζε.»  

 

Write in forms associated with specific tasks or careers, e.g., application for 

student body office, presentation software as a visual aid (Crosswalk 

Connectictut States Standards, Grade 6, 35). → «Γξάθνπλ είδε θεηκέλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ή κε θάπνην επάγγεικα π.ρ. αίηεζε γηα ην 

γξαθείν ηνπ θνηηεηηθνχ ζψκαηνο, παξνπζίαζε ελφο ινγηζκηθνχ σο νπηηθνχ 

βνεζήκαηνο.»  

 

Use technology, including the Internet, to produce and publish writing and 

present the relationships between information and ideas efficiently as well as to 

interact and collaborate with others (Common Core States Standards 2010, 43). 

→ «Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα λα 

παξάγνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ γξαπηά θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ θαζψο θαη λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

άιινπο»  

 

Gather relevant information from multiple print and digital sources, using 

search terms effectively; assess the credibility and accuracy of each source; and 
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quote or paraphrase the data and conclusions of others while avoiding 

plagiarism and following a standard format for citation (Common Core States 

Standards 2010, 44). → «πιιέγνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιά έληππα 

θαη ςεθηαθέο πεγέο, ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο. 

Αμηνινγνχλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ηεο θάζε πεγήο θαη παξαζέηνπλ ή 

παξαθξάδνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ, απνθεχγνληαο ηαπηφρξνλα 

ηε ινγνθινπή θαη αθνινπζψληαο κηα ηππηθή κνξθή παξαπνκπήο.»  

 

Writing Process: Publish/Present: uses different technologies to produce, design 

and publish a finished product, e.g., political cartoons, brochure, stock market or 

consumer analysis (Crosswalk Connectictut States Standards, Grade 8, 12). → 

«Γηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιφγνπ: Γεκνζίεπζε / Παξνπζίαζε: ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο γηα λα παξάγνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν πξντφλ, π.ρ. πνιηηηθέο γεινηνγξαθίεο, θπιιάδην, ρξεκαηηζηεξηαθή ή 

θαηαλαισηηθή αλάιπζε.»  

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

To become college and career ready, 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- built around important content in various 

domains. They must be able to contribute appropriately to these conversations, 

to make comparisons and contrasts, and to analyze and synthesize a multitude of 

ideas in accordance with the standards of evidence appropriate to a particular 

discipline. Whatever their intended major or profession, high school graduates 

will depend heavily on their ability to listen attentively to others so that they are 

able to build on others’ meritorious ideas while expressing their own clearly and 

persuasively (Common Core States Standards 2010, 48). → «Γηα λα γίλνπλ 

επαγγεικαηηθά θαη θνιεγηαθά έηνηκνη, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο 

επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε κηα πνηθηιία πινχζησλ, δνκεκέλσλ ζπλνκηιηψλ – σο κέξνο 

ελφο ζπλφινπ ηάμεο, ζε κηθξέο νκάδεο, θαη κε έλα ζπλεξγάηε – γχξσ απφ ζεκαληηθά 

ζέκαηα ζε δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

θαηάιιεια ζε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη αληηπαξαβνιέο, λα 

αλαιχνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ έλα πιήζνο ηδεψλ ζχκθσλα κε ην είδνο ησλ απνδείμεσλ 

θαηάιιεισλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Όπνην θη αλ είλαη ην βαζηθφ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ή επάγγεικά ηνπο, νη απφθνηηνη Λπθείνπ ζα βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αθνχλ πξνζεθηηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα νηθνδνκνχλ πάλσ ζηηο 
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αμηφινγεο ηδέεο ησλ άιισλ θαζψο θαη λα εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαζαξά κε 

πεηζηηθά.»  

 

Engage effectively in a range of collaborative discussions (one-on-one, in groups, 

and teacherled) with diverse partners on grade 8 topics, texts, and issues, 

building on others’ ideas and expressing their own clearly. a. Come to 

discussions prepared, having read or researched material under study; Explicitly 

draw on that preparation by referring to evidence on the topic, text, or issue to 

probe and reflect on ideas under discussion. b. Follow rules for collegial 

discussions and decision-making, track progress toward specific goals and 

deadlines, and define individual roles as needed. c. Pose questions that connect 

the ideas of several speakers and respond to others’ questions and comments 

with relevant evidence, observations, and ideas. d. Acknowledge new information 

expressed by others, and, when warranted, qualify or justify their own views in 

light of the evidence presented. 

Analyze the purpose of information presented in diverse media and formats (e.g., 

visually, quantitatively, orally) and evaluate the motives (e.g., social, commercial, 

political) behind its presentation.  

Delineate a speaker’s argument and specific claims, evaluating the soundness of 

the reasoning and relevance and sufficiency of the evidence and identifying when 

irrelevant evidence is introduced. (Common Core States Standards 2010, 49) → 

«Δκπιέθνληαη απνηειεζκαηηθά ζε κηα πνηθηιία ζπλεξγαηηθψλ ζπδεηήζεσλ (έλαο πξνο 

έλα, ζε νκάδεο, θαζνδεγνχκελε απφ ην δάζθαιν) κε δηάθνξνπο ζπλνκηιεηέο ζε ζέκαηα 

θαη θείκελα επηπέδνπ 8, 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 πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα, ψζηε λα δηεξεπλνχλ θαη λα 

αλαζηνράδνληαη ηηο ππφ ζπδήηεζε ηδέεο. β. Αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ζπιινγηθήο 

ζπδήηεζεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, αληρλεχνπλ ηελ πξφνδν αλαθνξηθά κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ρξνληθά πεξηζψξηα  θαη θαζνξίδνπλ ηνπο αηνκηθνχο ξφινπ 

φπσο απαηηείηαη. γ. Θέηνπλ εξσηήζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο ηδέεο ησλ δηαθφξσλ νκηιεηψλ 

θαη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ άιισλ κε ζρεηηθέο απνδείμεηο, 

παξαηεξήζεηο θαη ηδέεο. δ. Αλαγλσξίδνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ εθθξάδνληαη απφ 

άιινπο θαη, φηαλ απαηηείηαη, αμηνινγνχλ θαη δηθαηνινγνχλ ηηο δηθέο ηνπο νπηηθέο ππφ ην 

θσο ησλ απνδείμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 
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Αλαιχνπλ ην ζθνπφ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε πνηθίια κέζα θαη κνξθέο 

(π.ρ. νπηηθά, πνζνηηθά πξνθνξηθά) θαη απνηηκνχλ ηα θίλεηξα (π.ρ. θνηλσληθά, 

εκπνξηθά, πνιηηηθά) πίζσ απφ ηελ παξνπζίαζε. 

θηαγξαθνχλ ηα επηρεηξήκαηα ελφο νκηιεηή θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνχο, 

αμηνινγψληαο ηελ νξζφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ, ηε ζρεηηθφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αληρλεχνληαο ηηο άζρεηεο απνδείμεηο φηαλ εηζάγνληαη.»  

 

Listening / Speaking: Evaluate the credibility of a speaker, e.g., hidden agendas, 

slants or biases. (Crosswalk Connectictut States Standards, Grade 8, 25). → 

«Καηαλφεζε / Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ: Αμηνινγνχλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ νκηιεηή, 

π.ρ. θξπκκέλεο αηδέληεο, πξνηηκήζεηο ή απνθιίζεηο.»  

 

Present claims and findings, emphasizing salient points in a focused, coherent 

manner with relevant evidence, sound valid reasoning, and well-chosen details; 

use appropriate eye contact, adequate volume, and clear pronunciation.  

Adapt speech to a variety of contexts and tasks, demonstrating command of 

formal English when indicated or appropriate (Common Core States Standards 

2010, 49). → «Τπνβάινπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα επξήκαηα, ηνλίδνληαο ηα ζεκαληηθά 

ζεκεία κε έλα εζηηαζκέλν, ζπλεθηηθφ ηξφπν κε ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αμηφπηζηε 

αηηηνινγία, θαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο ιεπηνκέξεηεο, ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια 

βιεκκαηηθή επαθή, θαηάιιειν ηνληζκφ, θαη θαζαξή  πξνθνξά. 

Πξνζαξκφδνπλ ηελ νκηιία ζε δηάθνξα ζπγθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο, απνδεηθλχνληαο 

έιεγρν ηεο επίζεκεο αγγιηθήο γιψζζαο, φηαλ είλαη ελδεδεηγκέλν ή θαηάιιειν.»  

 

Listening / Speaking: Deliver focused, coherent oral presentations, with and 

without notes, that clearly convey ideas and use appropriate intonation, 

enunciation, pace, word choice and grammar. (Crosswalk Connectictut States 

Standards, Grade 8, 26). → «Καηαλφεζε / Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ: 

Παξάδνζε ζηνρνζεηεκέλσλ, ζπλεθηηθψλ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ, κε θαη ρσξίο 

ζεκεηψζεηο, πνπ κεηαθέξνπλ κε ζαθήλεηα ηηο ηδέεο θαη ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ηνληζκνχ, 

έθθξαζεο, ξπζκνχ, επηινγήο ησλ ιέμεσλ θαη ηεο γξακκαηηθήο.» 
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Integrate multimedia and visual displays into presentations to clarify 

information, strengthen claims and evidence, and add interest. 

Include multimedia components (e.g., graphics, images, music, sound) and visual 

displays in presentations to clarify information (Common Core States Standards 

2010, 49). → «Δλζσκαηψλνπλ πνιπκεζηθά θαη νπηηθά ζηνηρεία ζε παξνπζηάζεηο γηα λα 

απνζαθελίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα εληζρχζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, θαη λα ηηο θάλνπλ πην ελδηαθέξνπζεο. 

πκπεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνιπκέζσλ (π.ρ. γξαθηθά, εηθφλεο, κνπζηθή, ήρν) θαη 

νπηηθέο απεηθνλίζεηο ζε παξνπζηάζεηο λα απνζαθελίζεη ηηο πιεξνθνξίεο.»  

 

Writing Process: Publish/Present: uses different technologies to produce, design 

and publish a finished product, e.g., political cartoons, brochure, stock market or 

consumer analysis (Crosswalk Connectictut States Standards, Grade 8, 26). → 

«Γηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιφγνπ: Γεκνζίεπζε / Παξνπζίαζε: ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο γηα λα παξάγνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν πξντφλ, π.ρ. πνιηηηθέο γεινηνγξαθίεο, θπιιάδην, ρξεκαηηζηεξηαθή ή 

θαηαλαισηηθή αλάιπζε.»  

 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΔ ΘΔΧΡΗΔΙ: ΑΠΟΠΑΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΑΠΟ 

ΣΟΤ ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

Writing Process: Publish/Present: publish and present final products in a variety 

of ways, including the arts and technology, e.g., book of poetry, a theatrical 

performance and a newscast (Crosswalk Connectictut States Standards, Grade 

4, 15) → «Γηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ: Έθδνζε / Παξνπζίαζε: έθδνζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ κε κηα πνηθηιία κέζσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηερλψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο π.ρ. βηβιίν πνίεζεο, ζεαηξηθή παξάζηαζε, εθπνκπή δειηίνπ 

εηδήζεσλ.»  

 

New technologies have broadened and expanded the role that speaking and 

listening play in acquiring and sharing knowledge and have tightened their link 

to other forms of communication. The Internet has accelerated the speed at 

which connections between speaking, listening, reading, and writing can be 

made, requiring that students be ready to use these modalities nearly 

simultaneously. Technology itself is changing quickly, creating a new urgency for 
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students to be adaptable in response to change (Common Core States Standards 

2010, 48). → «Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δηεπξχλεη θαη επεθηείλεη 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. Σν Γηαδίθηπν έρεη επηηαρχλεη ηελ 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο νκηιίαο, ηεο αθξφαζεο, 

ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, απαηηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη έηνηκνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο ηξνπηθφηεηεο ζρεδφλ ηαπηφρξνλα. Η ηερλνινγία απφ κφλε 

ηεο αιιάδεη γξήγνξα, δεκηνπξγψληαο κηα λέα επείγνπζα αλάγθε γηα ηνπο καζεηέο λα 

κπνξνχλ λα είλαη πξνζαξκνζηηθνί ζε αληαπφθξηζε ζηελ αιιαγή.» 

 

Evaluate the advantages and disadvantages of using different mediums (e.g., 

print or digital text, video, multimedia) to present a particular topic or idea 

(Common Core States Standards 2010, 39). → «Απνηηκνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ (π.ρ. έληππν ή ςεθηαθφ θείκελν, 

βίληεν, πνιπκέζα) ζηελ παξνπζίαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ή ηδέαο.»  

 

Use technology, including the Internet, to produce, publish, and update 

individual or shared writing products, taking advantage of technology’s capacity 

to link to other information and to display information flexibly and dynamically 

(Common Core States Standards 2010, 46). → «Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα λα παξάγνπλ, λα δεκνζηεχνπλ θαη λα 

ελεκεξψλνπλ αηνκηθά ή θνηλά γξαπηά πξντφληα, αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

δπλαηφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο λα ζπλδέεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα πξνβάιιεη ηηο 

πιεξνθνξίεο επέιηθηα θαη δπλακηθά.»  

 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΚΔ ΘΔΧΡΗΔΙ: Η ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΚΓΟΥΗ ΣΟΤ 

ΚΡΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

Students are engaged and open-minded -but discerning- readers and listeners. 

They work diligently to understand precisely what an author or speaker is 

saying, 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 

θαηαλνήζνπλ επαθξηβψο ηη ιέεη έλαο ζπγγξαθέαο ή νκηιεηήο, αιιά επηπιένλ 

ακθηζβεηνχλ ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο ζπγγξαθέα ή ελφο νκηιεηή θαη 
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αμηνινγνχλ ηελ θηιαιήζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο.» 

 

ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΘΔΧΡΗΔΙ: ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ 

ΑΠΟ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΗ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

Analyze a particular point of view or cultural experience reflected in a work of 

literature from outside the United States, drawing on a wide reading of world 

literature (Common Core States Standards 2010, 38). → «Αλαιχνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία ή πνιηηηζηηθή εκπεηξία πνπ αληαλαθιάηαη ζε έλα 

ινγνηερληθφ έξγν έμσ απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, αληιψληαο απφ επξεία αλάγλσζε 

ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο.»  

 

 

 

Analyze and evaluate themes and connections that cross cultures.  

Interpret, analyze and evaluate the influence of culture, history and ethnicity on 

themes and issues in literature (Crosswalk Connectictut States Standards, 

Grades 9 & 10, 4-5). → «Αλαιχνπλ θαη αμηνινγνχλ ζέκαηα θαη ζπλδέζεηο 

δηαπνιηηηζκηθά. 

Δξκελεχνπλ, αλαιχνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο θαη 

ηηο εζληθφηεηαο ζε ζέκαηα θαη δεηήκαηα ζηε ινγνηερλία.» 

 

Read, listen to and tell stories from a variety of cultures, and identify the 

similarities and differences in the way language is used (Crosswalk Connectictut 

States Standards, Grades 9 & 10, 30). → «Γηαβάδνπλ, αθνχλ θαη δηεγνχληαη ηζηνξίεο 

απφ δηάθνξεο θνπιηνχξεο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα.»  

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΣΗΣΔ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 
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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, 47). → 

«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 

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

 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΔ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

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 (Common Core States Standards 2010, 6) → «Σν 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 πξφγξακκα, 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 ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο πεξηερνκέλνπ, πεξηιακβάλνληαο ηε 

κπζνινγία, ηα ζεκειηψδε έγγξαθα ησλ ΗΠΑ, ηνλ αίμπεξ, δε κπνξεί πξάγκαηη λα 

απαξηζκήζεη φια ή ηνπιάρηζηνλ ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

κάζνπλ. Σν πξφγξακκα 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.»  

 

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 (Common Core States Standards 2010, 4)  → 

«Οη εθπαηδεπηηθνί 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 

βνεζεηηθά γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην πξφγξακκα.».  
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The Standards insist that instruction in reading, writing, speaking, listening, and 

language be a shared responsibility within the school ... This 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 (Common Core States Standards 2010, 4) → «Σν 

πξφγξακκα επηκέλεη φηη ε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νκηιίαο, ηεο 

αθξφαζεο θαη ηεο γιψζζαο είλαη επζχλε κνηξαζκέλε εληφο ηνπ ζρνιείν …απηή ε 

δηάθξηζε αληηθαηνπηξίδεη ηε κνλαδηθή, μερσξηζηή ζέζε ησλ δαζθάισλ ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

αλαγλσξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ επίζεο πξέπεη λα 

έρνπλ έλα ξφιν ζηελ αλάπηπμε απηή.» 
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