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Πεξίιεςε  

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη ην «Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην – Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ» θαη νη «Οδεγίεο Γηδαζθαιίαο Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ – Νε-

νειιεληθή Γιψζζα (Έθθξαζε – Έθζεζε)» γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπ-

κλάζην θαη Δληαίν Λχθεην αληίζηνηρα), θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δ-

πηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Γηα ηελ αλάιπζε αμηνπνηνχ-

ληαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο 

ιφγνπ (Gee, 2005) θαη ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leuween, 2005). Ζ αλάιπ-

ζε γίλεηαη θπξίσο ζε δχν επίπεδα: ζε έλα πξψην επίπεδν αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο αλαθνξηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην πξφγξακκα 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε. ε έλα δεχηεξν επίπεδν αλαιχε-

ηαη ν ηξφπνο πξαγκάησζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ζε επίπεδν δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ, θαη δηεξεπλάηαη ην είδνο ηεο εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ ΣΠΔ γηα θάζε επίπεδν αλά-

ιπζεο μερσξηζηά.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δηαπηζηψλνληαη ηα 

εμήο: νη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη θπξίσο σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, πιη-

θνχ (ςεθηαθνχ, πνιπηξνπηθνχ) θαη θεηκέλσλ θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. 

Χο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηππηθφ ζρνιηθφ 

γξακκαηηζκφ (ζπγγξαθή θεηκέλσλ, δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ, ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχ-

νπ, ρξήζε ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ), ιηγφηεξν κε ηνλ εκηηππηθφ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ 

(κηθξέο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο – project) θαη ειάρηζηα ζην πιαίζην ησλ λέσλ γξακκα-

ηηζκψλ / πνιπγξακκαηηζκψλ. Οη ηξφπνη γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 

(γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη – discourses) αληινχλ θπξίσο απφ ην ιόγν ηνπ αλαγλσξηζηη-

θνχ γξακκαηηζκνχ (δνκηζηηθφ πξφηππν), απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο δη-

δαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζηελ ειιεληθή εθδνρή 

ηνπο. Απνζπαζκαηηθά αλαδχνληαη αληηιήςεηο απφ ην ιόγν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ.
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 Αλαθνξηθά κε ηηο ηαπηφηεηεο – Λόγνπο (Discourses) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ καζεηψλ ζεκεηψλεηαη κηα αληηθαηηθφηεηα πνπ ζπλδέεηαη απφ ηε κηα κε ηνλ απ-

ζηεξά ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απφ 

ηελ άιιε κε ην ραιαξφ ζε ζεκεία ζεζκηθφ πιαίζην: αθελφο πξνυπνηίζεληαη καζεηέο 

ζπκκνξθσκέλνη κε ην πξφγξακκα, ηε δηδαθηέα χιε, έηνηκνη λα επηιχζνπλ πνιιαπιέο 

γισζζηθέο αζθήζεηο δνκηθνχ ηχπνπ, κε πεξηνξηζκέλα πεξηζψξηα ζπλεξγαζίαο θαη δε-

κηνπξγηθφηεηαο θαη εθπαηδεπηηθνί θαινί γλψζηεο ησλ γισζζηθψλ δνκψλ, έηνηκνη λα 

πξαγκαηψζνπλ γξακκηθά ηελ χιε θαη λα κεηαδψζνπλ αζξνηζηηθά ηηο γισζζηθέο γλψ-

ζεηο ζηνπο καζεηέο ηνπο (νξαηέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο). Αθεηέξνπ, ε εκπινθή ησλ 

θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ κε δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο απειεπζεξψλεη ηηο δεκηνπξγη-

θέο δπλάκεηο ηνπο, απαιιάζζεη απφ ηε ινγηθή ηεο δηδαθηέαο χιεο, ησλ ζπγθεθξηκέ-

λσλ δηδαθηηθψλ ζπκβάλησλ, δηεπξχλεη ηα πεξηζψξηα ηεο απηνλνκίαο ηνπο θαη παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία (αόξαηεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο).  
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1. Δηζαγσγή  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ ηεο γισζζνδηδα-

θηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζην 

κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο κεηξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (θαηψ-

ηεξε δεπηεξνβάζκηα – Γπκλάζην θαη αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα – Λχθεην).  

 Ζ επηινγή ηεο κειέηεο θαη αλάιπζεο ηεο ειιεληθήο πξφηαζεο θαζνξίδεηαη 

θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη έληνλε θηλεηηθφηεηα ζε δεηήκαηα ράξαμεο 

λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε δη-

αδηθαζίεο αλακφξθσζεο θαη αιιαγήο ησλ παιαηψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπ-

δψλ θαη ζέζπηζεο λέσλ. Σαπηφρξνλα εθαξκφδνληαη θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ ζρεηίδν-

ληαη πξσηίζησο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Σα λέα απηά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκα-

ηα θαη νη θαηλνηφκεο δξάζεηο πξνσζνχληαη κέζα ζην πιαίζην επξχηεξσλ κεηαξξπζκη-

ζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.). 

 Απφ ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαίλεηαη πσο 

έρεη εκπεδσζεί φηη νη ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο  

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο επηηάζζνπλ ηελ 

επέλδπζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. ηε ζεκεξηλή επνρή, πεξηζ-

ζφηεξν παξά πνηέ, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα απνθηήζνπλ νη κα-

ζεηέο είλαη πεξηζζφηεξεο θαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ απαηηνχληαλ ζε πα-

ιαηφηεξεο επνρέο. Καηά ζπλέπεηα, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλακφξθσζεο θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ. Σν λέν ζρνιείν, πνπ επηδηψθεηαη λα δεκηνπξ-

γεζεί, έρεη αλάγθε απφ λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, πξφζβαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέ-

ζσλ, θαζψο θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηελ πνιηηηζηηθή δσή. 

 Ζ ζπλνιηθή, ινηπφλ, πνιηηηθή πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ θηινδνμεί λα νδεγή-

ζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο πξνεθινγηθήο δέζκεπζεο ηεο θπβέξλεζεο γηα δεκφζηα, δσ-

ξεάλ θαη πςειήο πνηφηεηαο παηδεία γηα φινπο. Σν ζχλζεκα ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξ-

γείνπ «Πξψηα ν Μαζεηήο» ζπκππθλψλεη ην πεξηερφκελν ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο λέαο 
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θπβέξλεζεο, θαζψο ηνπνζεηεί ην καζεηή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζην επίθεληξν ηεο εθ-

παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη θηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ζρνιείν αλνηρηφ 

ζηελ θνηλσλία πνπ ζα κπνξεί λα αθνπγθξάδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο πνιππν-

ιηηηζκηθήο θαη ςεθηαθήο επνρήο θαη πνπ ζα επηδηψθεη ηελ απηνλνκία ηνπ καζεηή θαη 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο επνρήο (π.ρ. θνηλσληθά, πνιη-

ηηθά, νηθνινγηθά). Ζ παξαπάλσ πνιηηηθή πξφηαζε αληαλαθιά ηελ πεπνίζεζε φηη ε 

παηδεία κπνξεί λα βγάιεη ηελ Διιάδα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία δηέξρεηαη 

θαη λα ηε βάιεη ζε αλαπηπμηαθή πνξεία.   

 ηελ παξνχζα κειέηε, ινηπφλ, επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερν-

κέλνπ ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε θαη αμηνπνί-

εζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Πην εηδηθά, 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 ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα θαηαζθεπάζεη.  

 ην πξψην θεθάιαην ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ε δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη θαηλνηνκίεο αλα-

θνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Δλ ζπλερεία αλαιχεηαη ην Γηα-

ζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ – Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ 

ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο (ΓΔΠΠ/ΑΠ, ΦΔΚ 303β/2003 θαη 304β/2003) γηα ην Γπ-

κλάζην θαη νη Οδεγίεο Γηδαζθαιίαο Φηινινγηθώλ Μαζεκάησλ – Νενειιεληθή Γιώζζα 

(Έθθξαζε – Έθζεζε) (ΔΠΠ/Π, ΦΔΚ 131β/2002 θαη 2006, αλαηχπσζε ρσξίο αιια-

γέο) γηα ην Λχθεην. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ αλάιπζε ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε 

ηα ζρνιηθά δηδαθηηθά εγρεηξίδηα κε ηα αληίζηνηρα ηεηξάδηα εξγαζηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

(2006) φπσο θαη ηα εγρεηξίδηα γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ, νη Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα 

ην Δληαίν Λύθεην θαη νη Θεκαηηθνί Κύθινη γηα ηε Γ΄ Λπθείνπ.  

 ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε θξηηηθή αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία απφ ην ρψξν ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ θαη ηεο θνηλσλη-

θήο ζεκεησηηθήο. Ζ αλάιπζε εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην πεξηερφκελν ηνπ καζή-

καηνο θαη ζην είδνο ηεο ηαπηφηεηαο καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ πνπ ην πξφγξακκα 
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πξνυπνζέηεη θαη θαηαζθεπάδεη. Πην αλαιπηηθά, ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πεξη-

ιακβάλεη ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν (αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο), ηηο γλψζεηο 

γηα ηε γιψζζα θαη ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ θαιιηεξγείηαη. Δπηπιένλ, αλαιχν-

ληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη εμεηάδεηαη ην είδνο ηεο ηαπηφηε-

ηαο πνπ ζπγθξνηείηαη ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνπο καζεηέο.   

 ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη δηαπηζηψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα 

ηεο γιψζζαο. Σέινο, παξαηίζεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζηνλ νπνίν απνηππψ-

λνληαη ζπλνπηηθά ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε θαη αθνινπζεί ε βη-

βιηνγξαθία. 
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2. Δθπαίδεπζε θαη Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

2.1. Γνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, δεκφζηα θαη ηδησηηθή, αθνξά φια ηα παηδηά 

πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 6
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο έσο θαη ην 15

ν
. Ζ ζρνιηθή δσή, 

βέβαηα, κπνξεί λα μεθηλά θαη απφ ηελ ειηθία ησλ 2,5 ρξφλσλ ζε πεξίπησζε πνπ ην 

παηδί θνηηήζεη ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ή ζε λεπηαγσγεία (πξνζρνιηθή εθπαί-

δεπζε).  

 Ζ εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζε Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα. Ζ Πξσηνβάζ-

κηα εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ) είλαη εμαεηήο θαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο. Ζ Γεπηεξνβάζ-

κηα ρσξίδεηαη ζηελ θαηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα (Γπκλάζην) πνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

ηξηεηήο, ελψ ε θνίηεζε ζηελ αλψηεξε Γεπηεξνβάζκηα είλαη πξναηξεηηθή θαη πεξηιακ-

βάλεη ηα Δληαία Γεληθά Λχθεηα ηξηεηνχο θνίηεζεο θαη ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (Δ-

ΠΑΛ) δηεηνχο ή ηξηεηνχο θνίηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα Γεληθά Λχθεηα δελ παξέ-

ρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, ελψ ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα παξέρνπλ ιφγσ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

 Παξάιιεια κε ηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπ-

ζεο ιεηηνπξγνχλ θαη Δηδηθά Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Λχθεηα θαη ιπθεηα-

θέο ηάμεηο, πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δπίζεο, 

ιεηηνπξγνχλ Μνπζηθά, Δθθιεζηαζηηθά θαη Αζιεηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα.  

 ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε αλήθνπλ θαη ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (ΗΔΚ), ηα νπνία πξνζθέξνπλ επίζεκε αιιά αδηαβάζκηηε εθπαίδεπζε. Σα 

Ηδξχκαηα απηά, δειαδή, δέρνληαη ηφζν απνθνίηνπο Γπκλαζίνπ, φζν θαη απνθνίηνπο 

Λπθείνπ, αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

 Ζ δεκφζηα παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπ-

ηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) θαη ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΣΔΗ). Ζ εηζαγσγή 

ησλ θνηηεηψλ ζε απηά ηα ηδξχκαηα εμαξηάηαη απφ ηελ επίδνζή ηνπο ζε εμεηάζεηο ε-

ζληθνχ επηπέδνπ πνπ δηελεξγνχληαη ζην ηέινο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Δληαίνπ Γεληθνχ Λπ-

θείνπ. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε έρνπλ θαη νη απφθνηηνη ησλ 
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Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ. Δπηπξφζζεηα, ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην γίλν-

ληαη δεθηνί νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 22
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κεηά 

απφ θιήξσζε. 

 

2.2. Καηλνηνκίεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο θαηλνηφκεο δξάζεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Πην αλαιπηη-

θά, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκά-

ησλ Χεθηαθό Σρνιείν http://digitalschool.minedu.gov.gr/ παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ π-

ιηθφ θαη εθπαηδεπηηθά παθέηα (ινγηζκηθά) γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ει-

ιεληθήο γιψζζαο. ηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα πξνζθέξνληαη ηα εμήο: 

 παξέρνληαη φια ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα ηεηξάδηα εξγαζηψλ, ην βηβιίν ηνπ θαζε-

γεηή θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζε ςεθηαθή κνξθή (PDF) γηα ην 

Γπκλάζην, ελψ δελ πξνζθέξεηαη ηίπνηα γηα ην Λχθεην, είηε γηα ην Γεληθφ Δληαίν 

είηε γηα ην Δπαγγεικαηηθφ.  

 ζηνλ ςεθηαθφ ηφπν «Γεκηνπξγία Σρνιηθήο Δθεκεξίδαο» (http://www.e-

yliko.gr/resource/resource.aspx?id=432) παξέρεηαη έλα θείκελν κε ηηο βαζηθέο αξ-

ρέο πνπ δηέπνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο  ζρνιηθήο εθεκεξίαο, έληππεο ή ειεθηξνλη-

θήο. 

 ην ινγηζκηθφ «Η εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο Α΄» ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα 

νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ παθέην 16 εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ, κε ζέκα ηε κε-

ιέηε ηεο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αξραίαο θαη λενειιεληθήο 

(http://www.e-

yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=165&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-

yliko.gr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets.aspx). 

 ην ινγηζκηθφ «Γιώζζα ε ειιεληθή – νη πεξηπέηεηεο ησλ ιέμεσλ» ην νπνίν αξζξψ-

λεηαη γχξσ απφ ηηο εμήο πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Ηζηνξία ηεο γιψζζαο, Λεμηιφ-

γην, εκαζία ησλ ιέμεσλ, Γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη Γισζζηθή έθθξαζε 

(http://www.e-

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.e-yliko.gr/resource/resource.aspx?id=432
http://www.e-yliko.gr/resource/resource.aspx?id=432
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=165&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-yliko.gr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets.aspx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=165&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-yliko.gr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets.aspx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=165&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-yliko.gr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets.aspx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=11&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-yliko.gr%2Flists%2FList40%2FSaveSoft.aspx
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yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=11&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-

yliko.gr%2Flists%2FList40%2FSaveSoft.aspx). 

 Τπεξζχλδεζκνη γηα ηε ειιελφγισζζε έθδνζε ηεο Βηθηπαίδεηα 

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A

%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1) θαη ηα Λεμηθά ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιε-

ληθή Γιψζζα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο (http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html). 

 ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο. φπσο ε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ http://www.minedu.gov.gr/,  ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλ-

ζηηηνχηνπ http://www.pi-schools.gr, ε Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πχιε 

http://www.e-yliko.gr, ε ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βη-

βιίσλ (ΟΔΓΒ) http://www.oedb.gr θαη ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ 

http://www.sch.gr. 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν γηα ζέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο (http://www.edutv.gr/), θαζψο θαη ζην 

δηαδηθηπαθφ ρψξν ππνζηήξημεο επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ – ΟΔΠΔΚ 

(http://www.oepek.gr/portal/index.php).  

 Απφ ηηο παξαπάλσ ηζηνζειίδεο αμίδεη λα επηκείλεη θαλείο ζην Παλειιήλην 

ρνιηθφ Γίθηπν, θαζψο πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθνχο θφκβνπο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο 

ζην Γηαδίθηπν (http://internet-safety.sch.gr/), πιαηθφξκεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπ-

ζεο (http://e-learning.sch.gr/), πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο θαη ηειεδηά-

ζθεςεο (http://www.sch.gr/2010-04-19-13-46-03/2010-04-19-12-52-31) θαζψο θαη 

ηελ Τπεξεζία Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Σάμεο – “ε-η@με” http://eclass.sch.gr.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ αλ θαη δελ απνηε-

ιεί εμαληιεηηθή πεξηγξαθή ηεο θξαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ 

έληαμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, θαηαδεηθλχεη ηελ θηλεηηθφηεηα, ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ αμη-

νπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά θαη πην εηδηθά ζην κάζεκα ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο.  

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=11&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-yliko.gr%2Flists%2FList40%2FSaveSoft.aspx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=11&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-yliko.gr%2Flists%2FList40%2FSaveSoft.aspx
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.oedb.gr/
http://www.sch.gr/
http://www.edutv.gr/
http://www.oepek.gr/portal/index.php
http://internet-safety.sch.gr/
http://e-learning.sch.gr/
http://www.sch.gr/2010-04-19-13-46-03/2010-04-19-12-52-31
http://eclass.sch.gr/
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2.3. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλά-

ζην) 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, δειαδή ην 

Γπκλάζην, απαξηίδεηαη απφ δχν βαζηθά θείκελα πνπ εθδφζεθαλ ην έηνο 2003. Σα θεί-

κελα απηά δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (PDF) ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/.  

 Σν πξψην θείκελν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκ-

καηνο Σπνπδώλ ηεο  Διιεληθήο Γιώζζαο γηα ην Γπκλάζην (ΓΔΠΠ), ρσξίδεηαη ζε δχν 

κέξε. ην πξψην κέξνο δίλεηαη επζχλνπηα ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο. ην δεχηεξν κέξνο ηίζεληαη νη άμνλεο, νη γεληθνί ζηφρνη θαη νη ζεκειηψ-

δεηο έλλνηεο ηεο Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. ην κέξνο απηφ παξνπζηάδνληαη κε κνξ-

θή πίλαθα νη άμνλεο ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, νη γεληθνί ζηφρνη (νη γλψζεηο, νη 

δεμηφηεηεο, νη ζηάζεηο θαη νη αμίεο πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο) 

θαη νη ελδεηθηηθέο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. ηνπο άμνλεο 

γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαηαθεξκαηίδνληαη ζε δεμηφηεηεο: 

α) θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ (αθνύσ θαη θαηαλνώ), β) παξαγσγήο πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ (κηιώ), γ) θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ (δηαβάδσ θαη θαηαλνώ) θαη δ) παξαγσ-

γήο γξαπηνχ ιφγνπ (γξάθσ). Ο θάζε άμνλαο, πνπ είλαη θνηλφο θαη γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο 

ηνπ Γπκλαζίνπ, πεξηιακβάλεη ηνπο θψδηθεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο α-

ληίζηνηρα, ηε γξακκαηηθή θαη ηα πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη ηα ζρήκαηα ιφγνπ. Γηα 

λα γίλεη πην θαηαλνεηφο ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ ΓΔΠΠ παξαηίζεηαη απηνχζην έλα 

ηκήκα ηνπ: 

http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/
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Σν δεχηεξν θείκελν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηεο Διιελη-

θήο Γιώζζαο γηα ην Γπκλάζην (ΑΠ) ρσξίδεηαη ζε έμη κέξε. 

 ην πξψην κέξνο ηίζεληαη νη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο.  

 ην δεχηεξν κέξνο ηίζεληαη νη ζηφρνη, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη πξνηείλνληαη 

ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο. Σν κέξνο απηφ είλαη 

θαη ην πην εθηελέο, δηφηη ζε απηφ πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη καζεζηαθνί ζηφρνη, 

νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη πξνηείλνληαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλά ηάμε (Α΄, Β΄, 

Γ΄ Γπκλαζίνπ) θαη αλά ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Δπηπιένλ, ηίζεηαη ξεηά ην 

ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ σξψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Πην εηδηθά, 

ην ζχλνιν ησλ σξψλ γηα ηελ Α΄ ηάμε είλαη 65 ψξεο, γηα ηε Β΄ 52 ψξεο θαη γηα ηελ Γ΄ 

ηάμε 50 ψξεο. ην ηέινο πξνηείλνληαη δηάθνξα ζρέδηα δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ.   
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 ην ηξίην κέξνο πεξηγξάθεηαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα αθν-

ινπζεζεί. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά επζχλνπην θείκελν ζην νπνίν ηίζεληαη νη γισζ-

ζνδηδαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 ην ηέηαξην κέξνο ηίζεληαη νη ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζε-

ηψλ.  

 ην πέκπην κέξνο νξίδεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο θαη ζην έθην 

κέξνο δίλνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ απηνχ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην 

πξνηεηλφκελν πιηθφ πεξηιακβάλνληαη: α) ηα ζρνιηθά δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ησλ ηξηψλ 

ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ, β) δηδαθηηθά εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο γ) έλα αλζνιφγην θεηκέλσλ γηα εμάζθεζε ζηελ παξαγσγή ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, δ) κηα γξακκαηηθή ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, ε) έλα ιεμηθφ κε εηθφ-

λεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο, ζη) επνπηηθφ πιηθφ θαη δ) ςεθηαθφ 

πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα (βηβιίν καζεηή θαη ηεηξάδην αζθήζεσλ) θαη γηα ηηο ηξεηο 

ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή, ε Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο 

Γιώζζαο ηνπ σθξφλε Υαηδεζαββίδε θαη Αζαλαζίαο Υαηδεζαββίδνπ, θαζψο θαη ην 

Δξκελεπηηθό Λεμηθό Νέαο Διιεληθήο ηεο Μαξίαο Γαβξηειίδνπ, Παλαγηψηαο Λακπξν-

πνχινπ θαη Κσλζηαληίλνπ Αγγειάθνπ είλαη αλαξηεκέλα ζε ςεθηαθή κνξθή (PDF) 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ http://www.pi-

schools.gr/lessons/hellenic/. Δπηπιένλ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηνπο καζεηέο πα-

ξέρνληαη θπξίσο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηα ηεηξάδηα ησλ αζθήζεσλ ζε έληππε 

κνξθή ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.   

 Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ην ΓΔΠΠ – ΑΠ γηα ην Γπκλάζην κπνξεί λα 

θαηαηαρζεί ζηα ιεγφκελα θιεηζηά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ο ραξαθηεξηζκφο θιεηζηό 

πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν θαη δεζκεπηηθφ ραξα-

θηήξα ησλ ζθνπψλ, ησλ ζηφρσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Όια είλαη πξνζρεδηαζκέλα θαη πξναπνθαζηζκέλα ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή άιισλ θνξέσλ θαη επαγγεικαηηψλ κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε ειεπ-

ζεξία, ε απηνλνκία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα καζεηψλ. Έηζη, θπξηαξρεί ζπρλά ε απζε-

ληία ηνπ δαζθάινπ, ε αλία ηεο γξακκηθήο δηεθπεξαίσζεο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο δη-

http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/
http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/
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δαθηέαο χιεο, απνπζηάδεη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νη καζεηέο εμαληινχληαη απφ 

ηηο αζθήζεηο, ηηο δνθηκαζίεο θαη ηηο εμεηάζεηο.  

 Απφ ηελ αλάιπζε, ινηπφλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κπνξεί θαλείο λα ζπ-

κπεξάλεη φηη αλήθεη ζηα θιεηζηά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ιφγσ : 

 ηνπ ζρεδηαζκέλνπ θαη δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ 

ρσξίο ηε ζπκκεηνρή άιισλ θνξέσλ (π.ρ. επηζηεκφλσλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέ-

σλ θαη καζεηψλ). 

 ηελ πξνζθφιιεζε ζηε δηδαθηέα χιε θαη ηε γξακκηθή, αζξνηζηηθνχ ηχπνπ ιν-

γηθή, θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ελνηήησλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. 

 ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ξεηά θαη δεζκεπηηθά πξέπεη λα αθνινπζεζεί 

ζηεξψληαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο θα-

ηάιιειεο γηα ην επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. 

 ηελ ππνβνιή ησλ καζεηψλ ζε ζπλερείο θαη εμαληιεηηθέο δνθηκαζίεο θαη εμε-

ηάζεηο πνπ δελ πξνσζεί ηελ απηναμηνιφγεζε, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ ίδηνπ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ. 

Βέβαηα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πξνθχπηεη φηη ε ελζσκάησζε 

θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε καζε-

ηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πεξηζζφηεξα πεξηζψξηα επειημίαο θαη πξσηνβνπιίαο. Αμίδεη 

φκσο λα επηζεκαλζεί φηη ε εκπινθή απηή κε κηθξά project ζπάληα θαηαθέξλεη λα α-

λαηξέςεη ηε ηζρχνπζα ινγηθή, δεδνκέλνπ φηη δελ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε νχηε ζην 

πξφγξακκα νχηε ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. 

2.4. Οη Οδεγίεο θηινινγηθψλ καζεκάησλ – Νενειιεληθή Γιψζζα (Έθθξαζε – Έθζε-

ζε) γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα κε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Λχθεην) 

Ζ κε ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αθνξά ην Λχθεην. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην πξφγξακκα ηνπ Δληαίνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ. Ζ ινγηθή θαη ε θηινζνθία πνπ δηέπεη ην κάζεκα ηεο γιψζζαο ζηα Δπαγγει-

καηηθά Λχθεηα είλαη ε ίδηα κε απηή ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ.  

 Αξρηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ην Λχθεην δελ πξνζθέξεηαη θάπνην ζπγθεθξη-

κέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Παξέρεηαη έλα θείκελν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν 
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Οδεγίεο δηδαζθαιίαο θηινινγηθώλ καζεκάησλ ζην Λύθεην (2002-03) θαη είλαη αλαξηε-

κέλν ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ http://www.pi-

schools.gr/lessons/hellenic/. ηελ ίδηα ηζηνζειίδα κπνξεί θαλείο επηπιένλ λα βξεη ζε 

ςεθηαθή κνξθή (PDF) ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ θαη 

ην βηβιίν Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα όιν ην Λύθεην. Σν βηβιίν απηφ πεξηιακβάλεη αζθή-

ζεηο σο επί ην πιείζην ιεμηινγηθέο, ζηνρεχεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

καζεηψλ θαη ζηελ άζθεζή ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ηφζν ζηηο 

ηειηθέο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, φζν θαη ζηηο παλειιήληεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 Σν θείκελν πνπ θέξεη ην γεληθφ ηίηιν Νενειιεληθή Γιώζζα (Έθζεζε – Έθθξα-

ζε), πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο:  

1. Ψξνιόγην πξόγξακκα: ζηελ ελφηεηα απηή νξίδεηαη φηη ην κάζεκα ηεο ειιελη-

θήο γιψζζαο δηδάζθεηαη γηα δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα θαηά ηε δηάξθεηα φινπ 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

2. Σθνπνί θαη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο: ζηελ ελφηεηα απηή ηίζεληαη  

νη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη νη ηθαλφηεηεο – δεμηφηεηεο 

πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο.  

3. Γηδαθηέα ύιε – Γεληθέο Οδεγίεο: ζηελ ελφηεηα απηή παξέρνληαη γεληθέο νδεγί-

εο γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο, πξνηείλεηαη πνιχ ζπλνπηηθά ε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία, δειψλεηαη ξεηά φηη ην κάζεκα ηεο γιψζζαο βαζκν-

ινγείηαη ρσξηζηά απφ ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη,  ηέινο,  

πξνηείλεηαη ε ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο 

(www.komvos.edu.gr) σο πεγή αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. 

4. Η δηδαζθαιία ησλ βηβιίσλ «Έθζεζε - Έθθξαζε» ζηελ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ: 

ζηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη νη ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ησλ βηβιίσλ, δειψλνληαη ξεηά ηα ρξν-

ληθά πεξηζψξηα εξγαζίαο εληφο ηάμεο θαη, ηέινο, ηίζεληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφ-

γεζεο ησλ καζεηψλ.  

http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/
http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/
http://www.komvos.edu.gr/
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5. Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαηά ελόηεηεο: ζηελ ελφηεηα απηή, πνπ είλαη θαη ε πην 

εθηεηακέλε, ηίζεηαη αλαιπηηθά ην πιαίζην θαη δίλνληαη ξεηά νη νδεγίεο γηα ηνλ 

ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Πην εηδηθά, επηζεκαίλεηαη ε 

αλάγθε ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ην-

λίδεηαη ε αλάγθε δηδαζθαιίαο ησλ δηαθφξσλ ελνηήησλ κε γξακκηθφ ηξφπν 

(θαηά ζεηξά) θαη δίλνληαη ξεηά ηα ρξνληθά πεξηζψξηα νινθιήξσζεο ησλ ελν-

ηήησλ γηα παξάδεηγκα «κηα ελόηεηα πξέπεη λα δηδαρηεί ζε 3 δίσξα, ώζηε λα 

θαιπθζεί ε ύιε κέζα ζηηο πξνβιεπόκελεο ώξεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ» 

(Οδεγίεο γηα ην Λχθεην, 2002, 106). Δπηπιένλ, νη ζεκαηηθέο ηνπ ζρνιηθνχ εγ-

ρεηξηδίνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά αλά δηδαθηηθή ελφηεηα θαη νξίδεηαη ν ρξφ-

λνο κέζα ζηνλ νπνίν πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ελφηεηα, ηνλίδνληαη ηα ζε-

κεία ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί έκθαζε θαη, ηέινο, πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά 

αζθήζεηο γηα εξγαζία εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ή γηα ην ζπίηη. ην ηέινο ηνπ 

θεηκέλνπ ησλ νδεγηψλ αλαιχεηαη κηα πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή ελφηεηα, ψζηε 

λα εκπεδσζεί ε φιε θηινζνθία ηνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξφζεζε είλαη λα αθνινπζεζεί ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θεηκελνθεληξηθή. Απηφ, φκσο, είλαη ζρεδφλ αλέθηθην, δεδνκέ-

λνπ φηη πξνζθξνχεη ζηε ινγηθή ηεο δηδαθηέαο χιεο.  Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο έρεη σο αθεηεξία ην θείκελν θαη σο ηέινο ηελ παξαγσγή 

ελφο γξαπηνχ πξντφληνο απφ ηνπο καζεηέο κέζα ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην, δε θαίλε-

ηαη λα αλαηξέπεηαη ε ινγηθή ηεο ζπγγξαθήο ελφο θεηκέλνπ ηχπνπ έθζεζεο.  

 Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ην θείκελν ησλ νδεγηψλ γηα ην κάζεκα ηεο λε-

νειιεληθήο γιψζζαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θιεηζηό. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη επηθξαηεί ε 

ινγηθή ηεο δηδαζθαιίαο ελφο βηβιίνπ, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη πξνζρεδηαζκέλεο 

θαη πξναπνθαζηζκέλεο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή άιισλ θνξέσλ (γνλέσλ, καζεηψλ, επη-

ζηεκφλσλ ή άιισλ επαγγεικαηηψλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο), ην κάζεκα εθηπιίζζεηαη 

γξακκηθά κέζα ζηα ζηελά φξηα ηεο ηάμεο θαη ζε απζηεξά ρξνληθά πιαίζηα, νη καζε-

ηέο θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ δηάθνξα είδε θεηκέλσλ θαη λα κειεηήζνπλ ηηο θεη-

κεληθέο ζπκβάζεηο ρσξίο, σζηφζν, λα αλαηξέπεηαη ε ινγηθή ηεο ζπγγξαθήο ελφο θεη-

κέλνπ εθζεζηαθνχ ηχπνπ. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα πεξηζψξηα πξσηνβνπ-
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ιίαο ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξη-

ζκέλα, αλ φρη αλχπαξθηα θαη, ηέινο, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ νδεγεί ζηνλ πξνβη-

βαζκφ ή φρη ηνπ καζεηή ζηελ επφκελε ζρνιηθή βαζκίδα, ζηε ιήςε ηνπ εζληθνχ απν-

ιπηεξίνπ ή ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα αλψηαηε εθπαίδεπζε (Παλεπηζηήκη-

ν).        

 

  πλνςίδνληαο επηζεκαίλεηαη ν θιεηζηόο ραξαθηήξαο ηφζν ηνπ ΓΔΠΠ – ΑΠ 

γηα ην Γπκλάζην φζν θαη ησλ Οδεγηψλ δηδαζθαιίαο θηινινγηθψλ καζεκάησλ γηα ην 

Λχθεην, θπξίσο, ιφγσ ηεο πξνζρεδηαζκέλεο θαη δεζκεπηηθήο δηδαθηέαο χιεο, ηεο κε-

ζνδνινγίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξσηνβνπιίαο, ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

φζν θαη ζηνπο καζεηέο.    

2.5. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ  

Ζ αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ην Γπκλάζην θαη ησλ Οδεγηψλ γηα ην Λχ-

θεην νδεγεί ζηελ εμήο δηαπίζησζε αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε: αμηνινγείηαη ε ηθα-

λφηεηα ησλ καζεηψλ γηα πξφζιεςε, θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθψλ θαη γξα-

πηψλ  θεηκέλσλ κέζα απφ πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δνθηκαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο (αλά ηξίκελν γηα ην Γπκλάζην θαη αλά ηεηξάκελν γηα ην Λχθεην) 

θαη κέζα απφ ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. Οη καζεηέο αμην-

ινγνχληαη εληφο ηάμεο κέζα απφ γισζζηθέο αζθήζεηο, πξνθνξηθέο ή γξαπηέο, απφ ηηο 

εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ σο δνπιεηά ζην ζπίηη θαη απφ ηηο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο 

πνπ δηεθπεξαηψλνπλ.  

 Οη αζθήζεηο πνπ θαινχληαη λα επηιχζνπλ νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ηε ινγη-

θή ην δνκηζηηθνχ ιφγνπ ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ, πξφθεηηαη, δειαδή, γηα 

αζθήζεηο πνπ εμαζθνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ απφθηεζε κεηαγισζζηθψλ γλψζεσλ. Δπη-

πιένλ, ηα θείκελα πνπ θαινχληαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ηνλ επη-

θνηλσληαθφ θαη θεηκελνθεληξηθφ ιόγν. Καηά ζπλέπεηα, ηα θείκελα ησλ καζεηψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη εληαγκέλα ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη λα ηεξνχληαη νη θεηκεληθέο 

ζπκβάζεηο. 
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 ε γεληθέο γξακκέο ην πξφγξακκα πξνηείλεη ε αμηνιφγεζε λα αθνινπζεί ηε 

ινγηθή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη καζεηέο δε ζπκκεηέρνπλ θαζφινπ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηε-

ξίσλ, γεγνλφο πνπ ζεσξνχκε φηη ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

Δπηπιένλ, δε γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Πην εηδηθά αμηνινγείηαη: 

 ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα εθθξάδνπλ πξνθνξηθά ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζή-

καηά ηνπο αμηνπνηψληαο νξζά ηε γιψζζα (ΓΔΠΠ – ΑΠ: 62). Γε θαίλεηαη, ηνπ-

ιάρηζην ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο, φηη λα έρνπλ εκπεδσζεί ηα πνξίζκαηα ηεο 

γισζζνινγίαο αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο θαηέρνπλ πιήξσο ην 

γισζζηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη άξα, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα θάλνπλ ιάζε σο πξνο 

ηηο κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο. Δπηζεκαίλνπκε φηη δελ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ ιαζώλ γηα δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο. Δπηπιένλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηθνη-

λσληαθήο κεζφδνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα παξάγνπλ πξνθνξηθφ ιφγν πξνζαξ-

κνζκέλν ζηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Χο δέθηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο 

ζθέςεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ νκηιεηψλ. 

 ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Αμηνινγείηαη ε νξζή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο σο πξνο ηε ζχληαμε, ηε ζηίμε θαη ηελ νξζνγξαθία, ε επηινγή 

ηνπο θαηάιιεινπ χθνπο, ε νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπο σο πξνο ηε ζπλνρή θαη 

ηε ζπλεθηηθφηεηα, ε αμηνιφγεζε ησλ απφςεσλ ηνπ γξάθνληνο θαη ε ηθαλφηεηα 

ζχληαμεο πεξηιήςεσλ θεηκέλσλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ην πξφγξακκα αγλνεί παληειψο γισζζνδηδαθηηθέο 

αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο ή 

αληηιήςεηο πνπ λα ζπλδένπλ ηε γιψζζα θαη ηα θείκελα κε ηε ζχλζεηε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα,  δελ θαιιηεξγνχληαη θαζφινπ δεμηφηεηεο θξη-

ηηθήο ηθαλφηεηαο (θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ, θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε θιπ.).  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εληνπίζηεθε κία κνλάρα αλαθνξά πνπ ζπλδέεη ηελ 

αμηνιφγεζε κε ηελ απηναμηνιφγεζε (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 63). Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζπνξαδηθά εληνπίδνληαη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη 

θαηαλφεζεο ηφζν πξνθνξηθνχ φζν θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηηο νπνίεο θάλνπλ ηελ εκθά-



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Διιάδαο B΄/βάζκηα - ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 21 απφ 62 

 

ληζή ηνπο θξηηήξηα απηναμηνιφγεζεο. Ζ ρξήζε ηέηνησλ θξηηεξίσλ παξαπέκπεη βέβαηα 

ζε πην πξννδεπηηθέο πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο, φκσο ε παξνπζία ηνπο δε θαίλεηαη λα 

αλαηξέπεη ηε ζπλνιηθή ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 ην Λχθεην δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ ε ινγηθή ηεο απηναμηνιφγεζεο. Ζ αμην-

ιφγεζε γίλεηαη κε βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ αλά ηεηξάκελν θαη ζην ηέινο ηνπ ζρν-

ιηθνχ έηνπο κε ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο.  

 

 πλνςίδνληαο δηαπηζηψλεηαη φηη απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε ινγηθή αμηνιφγεζεο 

ηεο βειηίσζεο θαη ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ (π.ρ. θξηηήξηα απηναμηνιφγεζεο, αλα-

ζηνραζκφο, εηεξναμηνιφγεζε, ηήξεζε θαθέινπ εξγαζηψλ ηχπνπ portfolio, αμηνιφγε-

ζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ). Αληίζεηα, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη 

κέζσ αζθήζεσλ, ηεζη, δηαγσληζκάησλ θαη εμεηάζεσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηνλ πξνβηβα-

ζκφ ηνπ καζεηή ζηελ επφκελε ζρνιηθή βαζκίδα. ην Γπκλάζην αμηνινγείηαη ε γλψζε 

ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ζέκαηα γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ θαη ιεμηινγίνπ, θαζψο θαη 

ε ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ εθζεζηαθνύ ηχπνπ. ην Λχθεην αμηνινγεί-

ηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ, ηε ζχληαμε πεξηιήςεσλ θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ιέμεσλ (αλάπηπμε παξαγξά-

θνπ), ζηελ αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ησλ ζπιινγηζκψλ, ζηελ επίιπζε 

πνιιαπιψλ γισζζηθψλ αζθήζεσλ θαη ζηε ζπγγξαθή εθζέζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην θαη κε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ην Λχθεην ε 

αμηνιφγεζε έρεη σο νξίδνληα γεγνλφησλ πάληα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζην ηέινο 

ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθ-

παίδεπζε. Σέινο, δελ εληνπίδεηαη θακία αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δε-

μηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ.    

3. Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη νη επηδησθφκελεο πξνο απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε γιψζζα. Οη γλψζεηο απηέο αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο σο πξνο ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο αλαθνξηθά 

κε ηνλ θφζκν, ηελ εμσγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη σο πξνο ηηο γλψζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ ίδηα ηε γιψζζα, δειαδή, ηηο κεηαγισζζηθέο γλψζεηο. Σέινο, εμεηάδνληαη νη 
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ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο κέ-

ξνπο ηεο ζεκείσζεο θαη αλαδεηθλχεηαη ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ.  

3.1. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

3.1.1. Γλώζεηο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο  

ε απηφ ην ππνθεθάιαην αλαιχνληαη νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν κε ηηο νπνίεο επηδηψ-

θεηαη λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο. ηηο γλψζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη γλψ-

ζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ θφζκν, ηελ εμσγισζζηθή δειαδή, πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη νη 

ζηάζεηο, νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη αμίεο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο, 

ψζηε απηνί λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Σφζν ζην ΑΠ – ΓΔΠΠ φζν θαη ζηηο Οδεγίεο γηα ην Λχθεην, νη 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ηίζεληαη σο γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Με ηελ θαηάθηεζε ηεο γιώζζαο λα εμειηρζνύλ ζε άηνκα κε νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθόηεηα, απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε.» (ΑΠ – ΓΔΠΠ, 

2003, 48). 

«Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ιόγνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή 

δσή, ώζηε είηε σο πνκπνί είηε σο δέθηεο ηνπ ιόγνπ λα κεηέρνπλ ζηα θνηλά σο 

ειεύζεξνη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο κε θξηηηθή θαη ππεύζπλε ζηάζε.» (θνπφο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, ΑΠ – ΓΔΠΠ, 2003, 47). 

«Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία ηνπ ιόγνπ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ θνηλσληθή δσή, ώζηε είηε σο πνκπνί είηε σο δέθηεο ηνπ ιόγνπ λα κεηέρνπλ 

ζηα θνηλά σο ειεύζεξνη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο κε θξηηηθή θαη ππεύζπλε ζηάζε 

γηα δεηήκαηα ηεο εζληθήο ηνπο θαζώο θαη ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο.» (Δηδηθνί 

ζθνπνί, ΑΠ – ΓΔΠΠ, 2003, 48). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα, γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο. ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ ζπκβάιιεη θαη ν εθνδηαζκφο ησλ καζεηψλ κε 
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ηέηνηεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα επηηεινχλ απηφ πνπ κπνξεί λα ραξα-

θηεξηζηεί σο ηδηόηεηα ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιίηε. Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ είλαη ε ζπκκεηνρηθόηεηα ζηελ θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή δσή, ε ελεξγή, θξηηηθή θαη ππεχζπλε ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ σο πνιίηε, 

θαη εηδηθφηεξα σο δεκνθξαηηθνχ πνιίηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο σο απξηαλνί, 

κειινληηθνί πνιίηεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηα δηάθνξα δεηήκαηα κε θξηηηθή 

καηηά θαη ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηελ αλάινγε ππεπζπλφηεηα. Δλδηαθέξνπζα είλαη 

ε αλαθνξά ζηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ κειινληηθνχ πνιίηε ζε δεηήκαηα ηνπηθήο θαη 

παγθφζκηαο ζεκαζίαο (local – global). Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ηφζν ν 

ζεβαζκφο, ε εθηίκεζε θαη ε απνηίκεζε ηεο εζληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζηηθήο παξά-

δνζεο, φζν θαη ν ζεβαζκφο απέλαληη ζηηο γιψζζεο θαη ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

άιισλ ιαψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Να εθηηκήζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο παξάδνζε, ηεο νπνίαο βαζηθό ζηνηρείν θαη 

θνξέαο είλαη ε γιώζζα. 

Να θαηαλνήζνπλ όηη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ιαώλ απνηππώλνληαη ζηε γιώζζα 

ηνπο.  

Να ζέβνληαη ηε γιώζζα θάζε ιανύ, σο βαζηθό ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο θαη 

λα πξνεηνηκάδνληαη λα δήζνπλ σο πνιίηεο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή Δπξώπε.» 

(Δηδηθνί ζθνπνί, ΑΠ – ΓΔΠΠ, 2003, 49).  

 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη αλαδχνληαη δχν θπξίαξρεο ηάζεηο. Απφ ηε κηα κεξηά, ην πξφ-

γξακκα εζηηάδεη ζηελ εζληθή γιψζζα, ζηελ ηνπηθή πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηζκηθή πα-

ξάδνζε ηεο Διιάδαο (εζλνθεληξηθή ηάζε) θαη απφ ηελ άιιε, αλαδχνληαη νπηηθέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ζεβαζκφ, ηελ απνδνρή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ γισζζψλ θαη 

πνιηηηζκψλ ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.    

 ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ηφζν ην ΓΔΠΠ – ΑΠ, φζν θαη νη Οδεγίεο επη-

δηψθνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε δεηήκαηα ηνπη-

θήο, επξσπατθήο θαη παγθφζκηαο ζεκαζίαο κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηνπηθήο, 

εζληθήο πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο θαζψο θαη ηεο ππεξηνπηθήο, δηαπνιηηηζκηθήο ζπλεί-
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δεζεο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ εηεξφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ 

ζηάζεσλ απηψλ γίλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δηαιφγνπ, «βαζηθνύ ζηνηρείνπ ηνπ δε-

κνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο θαζώο θαη ζηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ α-

πόςεσλ» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 49). Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο θαη ππεχζπλεο 

ζηάζεο ησλ καζεηψλ θαη ε θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ησλ 

άιισλ, ζπλδέεηαη κε πξννδεπηηθέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ αληινχλ απφ ηνλ 

ρψξν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. Χζηφζν, ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηέηνηνπ είδνπο παηδα-

γσγηθέο αληηιήςεηο λα κείλνπλ ζην επίπεδν κηαο επηθαλεηαθήο ξεηνξείαο, δεδνκέλνπ 

φηη σο ξεηνξηθά ζρήκαηα απαληνχλ ζπρλά ζε δηάθνξα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπ-

δψλ. 

 Ζ ζχλδεζε ηεο κειέηεο ηεο γιψζζαο κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ δηαθφξσλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ δηέξρεηαη κέζα απφ ην πεξηερφ-

κελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Γηα ην ειιεληθφ πξφγξακκα ε ζχλδεζε απηή επηηπγ-

ράλεηαη κέζα απφ ηε κειέηε θαη επεμεξγαζία δηαθφξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Απφ ηε 

κειέηε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηφζν ηνπ Γπκλαζίνπ, φζν θαη ηνπ Λπθείνπ αλη-

ρλεχνληαη νη εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:  

 Γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ πξνηείλνληαη ζεκαηηθέο αλαθνξηθά κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη ηελ επηθνηλσλία ζην ζρνιείν, ηε θχζε, ηε δηαηξνθή θαη ηελ πγεία, ηνλ θφζκν 

ηεο ηέρλεο, ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ηελ ηειεφξαζε θαη ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ηνλ αζιεηηζκφ, ηνπο Οιπκπηαθνχο 

αγψλεο, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο.  

 Γηα ηε Β΄ Γπκλαζίνπ πξνηείλνληαη ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπζηθή 

νκνξθηά ηεο Διιάδαο, ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, ηε ζρνιηθή δσή ζε ζπγρξνληθφ θαη 

δηαρξνληθφ επίπεδν, ηελ εξγαζία θαη ην επάγγεικα, ηα ΜΜΔ, ηα πξνβιήκαηα ηεο θα-

ζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο δσήο ζηελ πφιε, ηα δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη, ηέ-

ινο, ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ θφ-

ζκνπ ηνπ Γηαζηήκαηνο.  

 Γηα ηε Γ΄ Γπκλαζίνπ νη ζεκαηηθέο πεξηιακβάλνπλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζπδε-

ηήζεηο γχξσ απφ ηελ Διιάδα θαη ηε ζέζε ηεο ζηνλ θφζκν, ηηο γιψζζεο θαη ηνπο πνιη-

ηηζκνχο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν, ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξ-
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γαλψζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζε απηέο, ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερλνινγηθή θαη 

επηζηεκνληθή εμέιημε θαη πξφνδν.  

 Οη ζεκαηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Λχθεην είλαη νη εμήο: ηελ Α΄ Λπθείνπ 

εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε ηεο γιψζζαο θαη ησλ γισζζηθψλ πνηθη-

ιηψλ, ηνπ ιφγνπ (πξνθνξηθνχ – γξαπηνχ) θαη ηνπ δηαιφγνπ. Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

ζεκαηηθψλ απηψλ δηδάζθνληαη δηάθνξα θεηκεληθά είδε, φπσο ε πεξηγξαθή θαη ε αθή-

γεζε. ηε Β΄ Λπθείνπ δηδάζθνληαη θαηά θχξην ιφγν ε πεξίιεςε, ε είδεζε, ην βην-

γξαθηθφ, ε παξνπζίαζε θαη ε θξηηηθή. ηε Γ΄ Λπθείνπ κέζα απφ πνηθίιεο ζεκαηηθέο 

δηδάζθνληαη θπξίσο νη ηξφπνη πεηζνχο, νη ζπιινγηζκνί θαη ε επηρεηξεκαηνινγία, ην 

δνθίκην, ην άξζξν θαη ε επηθπιιίδα. Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα παξαπάλσ είδε κπνξνχλ 

λα δηδαρζνχλ κέζα απφ θείκελα είηε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ είηε ηνπ βηβιίνπ Θεκα-

ηηθνί θύθινη ηνπ Λπθείνπ. Οη ζεκαηηθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ θείκελα πεξηγξαθηθά, 

αθεγεκαηηθά, παξνπζηάζεηο, θξηηηθέο θαη βηνγξαθηθά. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνπλ ζέ-

καηα γηα ην επάγγεικα θαη ηελ εξγαζία, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ην ξαηζηζκφ, 

ηελ ηέρλε θαη ηελ θξηηηθή, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε δηαθήκηζε, ηελ πνιηηηθή, ηνλ 

αζιεηηζκφ, ηελ ηερλνινγία, ηελ επηζηήκε, ηα δηάθνξα θνηλσληθά δεηήκαηα (π.ρ. ηζφ-

ηεηα ησλ δχν θχισλ θιπ.), ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν. 

 Οη παξαπάλσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπιάρηζην ζε φ,ηη αθνξά ην Γπκλάζην πξέ-

πεη λα πξνζεγγίδνληαη κε δηαζεκαηηθφ ηξφπν. Ζ δηαζεκαηηθόηεηα είλαη ιέμε – θιεηδί 

ηνπ ΓΔΠΠ – ΑΠ θαη πάλσ ζε απηήλ ηελ έλλνηα ζηεξίδεηαη θαη ε φιε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία θαη γεληθά ε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα λα γίλεη απηφ πην θαηα-

λνεηφ παξαζέηνπκε ην ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

 

«Η κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιώζζαο δηέπεηαη από ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ηεο γιώζζαο, ηεο θεηκελνινγίαο θαη ηεο δηαζε-

καηηθόηεηαο.  

Τν Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ γηα ηε γιώζζα θαζν-

ξίδεη ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη αξρέο γηα ηελ επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία ηεο. 

Απηό πνπ απαηηείηαη λα γίλεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη λα αμηνπνηεζνύλ απηέο 

νη αξρέο κέζα από ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Οη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 
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αθνξνύλ ηελ νξηδόληηα ζπλεθηηθόηεηα ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθώλ θιάδσλ, δηα-

ζθαιίδνπλ ηελ ελνπνίεζε ησλ γλσζηηθώλ αληηθείκέλσλ ζην επίπεδν ηεο ζρνιη-

θήο ηάμεο θαη γίλνληαη κε αηνκηθέο ή νκαδηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ καζε-

ηώλ. Σε όιεο ηηο ελόηεηεο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο δίλεηαη εηδηθό βάξνο ζε 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο νκάδσλ καζεηώλ πνπ ζπλδπάδνπλ ην επηθνηλσληαθό πιαί-

ζην (πνηνο κηιάεη, ζε πνηνλ, κε πνην ζθνπό – απνδέθηεο ηεο εξγαζίαο) κε ην δηα-

ζεκαηηθό πιαίζην (θνηλσληθό, ηζηνξηθό, επηζηεκνληθό θ.ό.θ)» (ΓΔΠΠ –ΑΠ: 

61 – 62).     

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα γίλεηαη ζαθέο φηη ε πξνζέγγηζε ησλ δηαθφξσλ ζεκαηη-

θψλ ελνηήησλ επηδηψθεηαη λα γίλεηαη κε δηαζεκαηηθφ ηξφπν. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγ-

γηζε έρεη ζηφρν λα ελνπνηήζεη ηνπο επηκέξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη λα θέξεη 

ηνπο καζεηέο αληηκέησπνπο κε ζεκαηηθέο πεξηνρέο – πεδία ηνπ θφζκνπ ηα νπνία ζα 

πξέπεη νη ίδηνη λα πξνζεγγίζνπλ δηεπηζηεκνληθά θαη ζην πιαίζην ησλ δηδαθηηθψλ α-

ληηθεηκέλσλ. Οη ζεκαηηθέο απηέο πεξηνρέο κπνξεί λα θαιχπηνπλ δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ 

επηζηεηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζρέζε αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία, ηελ επηθνηλσλία, 

ηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ ηερλνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο ε Λνγνηερλία, ε Φπζηθή, ε Γεσγξαθία, ηα Θξεζθεπηηθά, 

ε Αηζζεηηθή Αγσγή θιπ.  

 Ζ δηαζεκαηηθή νπηηθή ηνπ ΓΔΠΠ – ΑΠ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφ-

ρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ, α-

ληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, δηφηη επαηζζεηνπνηεί ηνπο καζεηέο πάλσ ζε δεηήκαηα 

ηνπηθά, ππεξηνπηθά, παγθφζκηα, ηνπο θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, ηελ πνιηηη-

ζκηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε, ηνπο δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, απφ ηε κειέηε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαίλεηαη φηη ε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε δελ έρεη θεληξηθή ζέζε ζην κάζεκα. Ζ ελφηεηα Γηαζεκαηηθή Δξγαζία ε-

ληνπίδεηαη ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο θαη ζπάληα νη εθπαηδεπηηθνί αλαζέηνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηελ εθπφλεζή ηεο ιφγσ δηαθφξσλ εγγελψλ δπζθνιηψλ (ρξφλνπ, ρψξνπ, κέ-

ζσλ, θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θιπ.).   
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3.1.2. ύλδεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηνλ θόζκν κε ηηο ΣΠΔ 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπ-

ρζνχλ ζπλδέζεηο κε ηελ εμσγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαζε-

καηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο πξνσζείηαη ε ρξήζε θαη ε εθαξ-

κνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ. Ζ εμέηαζε ησλ δη-

δαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ Γπκλαζίνπ επηηξέπεη λα αλαδπζεί ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ. ην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ππάξρνπλ 

πξνηάζεηο γηα δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο. ε απηέο ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο κπνξεί θα-

λείο λα εληνπίζεη πξνηάζεηο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.  

 Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο πνπ ζπκππ-

θλψλεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηηο θηινζνθίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ εηθφλα αληιήζεθε απφ 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ.  
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 Ζ παξαπάλσ ελδεηθηηθή δηαζεκαηηθή εξγαζία θηινδνμεί λα θέξεη ηνπο καζε-

ηέο αληηκέησπνπο κε δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ πιηθφ 

(θσηνγξαθηθφ, νπηηθναθνπζηηθφ θιπ.) ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηδηαίηεξα ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην θηιφινγν θαη άιινπο εθ-

παηδεπηηθνχο (εδψ κε ηνλ θαζεγεηή ηεο Μνπζηθήο) πξνζπαζνχλ λα νξγαλψζνπλ κηα 

εθδήισζε κε ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή. Οη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία (νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο) αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ κέζα απφ πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο ζην 

Γηαδίθηπν. Σέινο, ζπληάζζνπλ θείκελα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηα νπνία θαη θνηλνπνηνχλ 

ζε ζρνιεία ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ή ηνπ ειεθηξνλη-

θνχ ηαρπδξνκείνπ. ηφρνο είλαη ε επηθνηλσλία, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε αληαιιαγή 

απφςεσλ. Οη ΣΠΔ, ινηπφλ, αμηνπνηνχληαη θπξίσο σο πεγή άληιεζεο πιηθνχ θαη σο 

κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε εξγαζία γίλεηαη κέζα ζε απζε-

ληηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη πξνσζείηαη ε θεηκελνθεληξηθή νπηηθή, θαζψο νη κα-

ζεηέο θαινχληαη λα παξαγάγνπλ πνηθίια θείκελα (ζηίρνη, ζεαηξηθφ, δηήγεκα θιπ.). 

Σέινο, ηα θείκελα αλαξηψληαη ζηε ζρνιηθή ηζηνζειίδα ή δεκνζηεχνληαη ζην Γηαδί-
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θηπν. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ρξφ-

λνπ.   

 

 πλνςίδνληαο ηα φζα αλαθέξζεθαλ θαηαιήγνπκε ζηα εμήο: ζηφρνο ηφζν ηνπ 

ΓΔΠΠ –ΑΠ ηνπ Γπκλαζίνπ φζν θαη ησλ Οδεγηψλ γηα ην Λχθεην είλαη λα θαιιηεξ-

γεζεί ζηνπο καζεηέο ε αμία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ, ε απνδνρή ηεο εηεξφ-

ηεηαο, ε πνιηηηζκηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη λα έξζνπλ 

νη καζεηέο ζε επαθή κε κηα επξεία πνηθηιία δεηεκάησλ κέζα ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Ζ δηάηαμε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γί-

λεηαη κε ηε ινγηθή ηεο δηδαθηέαο χιεο. Πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ηεο ινγηθήο απηήο 

είλαη ε δηεθπεξαίσζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ. ην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ απηψλ 

πξνσζείηαη θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Οη ΣΠΔ ιεηηνπξγνχλ σο πεγή άληιεζεο πιε-

ξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη σο κέζα πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ.  

3.2. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

ην ππνθεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη νη επηδησθφκελεο πξνο απφθηεζε γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηηο κεηαγισζζηθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξ-

γεζνχλ ζηνπο καζεηέο. Απφ ηελ αλάιπζε ηφζν ηνπ ΓΔΠΠ – ΑΠ γηα ην Γπκλάζην 

φζν θαη ησλ Οδεγηψλ γηα ην Λχθεην πξνθχπηνπλ ηα εμήο: α) ζην Γπκλάζην δηδάζθεηαη 

ξεηά ε γξακκαηηθή ηεο γιψζζαο ζε γξακκηθφ επίπεδν ιφγσ ηεο δηάηαμεο ηεο δηδα-

θηέαο χιεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αζξνηζηηθή ινγηθή ηνπ ΓΔΠΠ – ΑΠ σο 

πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε εληζρχεηαη θαη απφ ην γε-

γνλφο φηη ε ίδηα θηινζνθία, ε γξακκηθή δηάηαμε ηεο χιεο, δειαδή, θαη ε αζξνηζηηθή 

ινγηθή, δηέπεη θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα (Κνπηζνγηάλλεο, 2009). ε γεληθέο γξακκέο 

ηφζν ην πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ, φζν θαη ε δηάηαμε ηεο χιεο θαη ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, παξαπέκπνπλ απεπζείαο 

ζε κηα δνκηζηηθνύ ηχπνπ (skills discourse) πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο 

(Μήηζεο, 1996). Απφ ηελ άιιε κεξηά, απνηππψλνληαη αληηιήςεηο πνπ πξνέξρνληαη 

ηφζν απφ ηελ επηθνηλσληαθή, φζν θαη απφ ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδα-

ζθαιίαο ηεο γιψζζαο. Σέινο, ε ελζπλείδεηε ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε πνιπηξνπη-

θψλ θεηκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πνιπηξνπηθφηεηαο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Διιάδαο B΄/βάζκηα - ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 30 απφ 62 

 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη ζην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ησλ πνιπ-

γξακκαηηζκψλ. Παξαηεξείηαη ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δηαρξνληθά κηα 

ζηαδηαθή κεηαζηξνθή απφ ηηο δνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε πην νιηζηηθέο θαη κεηαδν-

κηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο πνπ παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο 

επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. Πξέπεη, φκσο, λα ππνγξακκηζηεί φηη ε 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ παηδαγσγηθψλ θαη γισζζνδηδαθηηθψλ αληηιήςεσλ δελ αλα-

ηξέπεη ηε ζπλνιηθή ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

3.2.1. Η δνκηζηηθή πξνζέγγηζε – ιόγνο ηεο εμάζθεζεο (skills discourse) 

Ζ κειέηε ηεο γιψζζαο γίλεηαη ζε επίπεδν εθκάζεζεο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπ-

ληαθηηθνχ. Ζ παξαπάλσ αληίιεςε απνηππψλεηαη θαζαξά ζην παξαθάησ απφζπαζκα 

πνπ αθνξά ζηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο: 

 

«Να είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηα δνκηθά θαη γξακκαηηθά ζηνηρεία ηεο λε-

νειιεληθήο γιώζζαο ζηνλ πξνηαζηαθό θαη θεηκεληθό ιόγν ώζηε λα θαηαλννύλ 

θαη λα αηηηνινγνύλ ηηο ηπρόλ παξεθθιίζεηο ή αλαηξνπέο ησλ παξαπάλσ ζηνηρεί-

σλ.» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 49).  

 

Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε θείκελα ζην πιαίζην κηα ζεκαηηθήο ελφηεηαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο αθνξκή γηα λα ζπδεηεζνχλ δεηήκαηα γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. 

Γηα λα γίλεη απηφ πην μεθάζαξν παξαηίζεηαη ην ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

 

«Να ζπλεηδεηνπνηήζεη ν καζεηήο: όηη ε θιίζε ησλ ξεκάησλ βαζίδεηαη ζηε δηά-

θξηζε κεηαμύ ησλ δύν θσλώλ θαη όηη νη δύν απηέο θσλέο δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο 

αληίζηνηρεο δηαζέζεηο.» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 54).  

«Να αληηιεθζεί ν καζεηήο ην ξόιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ πξόηαζε θαη ηε ζπνπ-

δαηόηεηά ηνπ σο ζπκπιεξώκαηνο ηνπ ξήκαηνο. 

Να ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ (κε νπζηαζηηθό, α-

λησλπκία, πξόηαζε θαη εκπξόζεην αληηθείκελν).» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 55). 
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Απφ ηα παξαπάλσ δχν παξαζέκαηα κπνξεί θαλείο εχθνια λα δηαπηζηψζεη φηη ε δηδα-

ζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ γίλεηαη κε ξεηφ θαη ζαθή ηξφπν. ε 

πξψηε αλάγλσζε, ινηπφλ, ην πξφγξακκα θαίλεηαη λα αληιεί απφ ην δνκηζηηθφ ιφγν 

ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Hasan, 2006) ν νπνίνο εληζρχεη ηελ απνκλεκφ-

λεπζε θαη ηελ αλεμάξηεηε πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. Οη 

γλψζεηο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ παίξλνπλ ηε κνξ-

θή δηδαθηέαο χιεο, έρνπλ γξακκηθή, θπξίσο, δηάηαμε θαη δηέπνληαη απφ αζξνηζηηθή 

ινγηθή. Ζ αζξνηζηηθή ινγηθή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζην ηέινο ηεο θάζε 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ δίλεηαη ε ζύλνςε ηνπ καζήκαηνο 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2009).  

  ε κηα δεχηεξε αλάγλσζε θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ θαη αληηιήςεηο πνπ ζπλδέ-

νληαη κε ηελ επηθνηλσληαθή θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γιψζζαο.  

3.2.2. Η επηθνηλσληαθή – θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο  

χκθσλα κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο ειιεληθήο πξφηαζεο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο γιψζζαο ζην Γπκλάζην ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

 

«Η επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιώζζαο θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά ηελ ηθαλόηεηα 

ηνπ παηδηνύ λα επηθνηλσλεί κε αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα, ρξεζηκνπνηώ-

ληαο ηε κνξθή θαη ην ύθνο πνπ αξκόδεη ζε θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη 

ζηεξίδεηαη ζην θείκελν. Με δηδαθηηθέο ελέξγεηεο νη καζεηέο αζθνύληαη ζε πνηθί-

ιεο κνξθέο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο θαη ζηελ παξαγσγή απνηειε-

ζκαηηθνύ ιόγνπ δηάθνξσλ εηδώλ θαη θεηκεληθώλ ηύπσλ. Δπίζεο, γίλνληαη ζεβα-

ζηά, αμηνπνηνύληαη, εκπινπηίδνληαη θαη νξγαλώλνληαη κε ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε 

ηεο γιώζζαο ηα γισζζηθά ηνπο βηώκαηα. 

Αζθνύληαη νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηεο γιώζζαο, δειαδή ζηελ παξαγσγή θαη θα-

ηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ, ζηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλόηε-

ηα λα πξνζαξκόδνπλ ην ιόγν ζηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ζηηο κεηαγισζζηθέο 

δεμηόηεηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο ώζηε 

κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκό λα παξάγνπλ απνηειεζκαηηθό ιόγν, κέζα από πνηθί-
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ια θείκελα θαη αζθήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θεηκελνγισζζνινγηθή θαη επηθνηλσ-

ληαθή (πξαγκαηνινγηθή) θαηεύζπλζε.» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 62). 

  

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα θαίλεηαη θαζαξά φηη θέληξν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο 

είλαη ην θείκελν. Οη καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, είηε είλαη ζρνιηθή είηε εμσ-

ζρνιηθή, έξρνληαη ζε επαθή κε κηα κεγάιε πνηθηιία θεηκέλσλ θαη θεηκεληθψλ εηδψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αζθεζνχλ ζε πνηθίιεο κνξθέο πξνθνξηθήο 

θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο θαη λα παξαγάγνπλ θείκελα ζηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

γιψζζα απνηειεζκαηηθά θαη επαξθψο. ηφρνο δελ είλαη ε κεραληζηηθνχ ηχπνπ κειέηε 

θαη εθκάζεζε ησλ γισζζηθψλ θαλφλσλ, αιιά ε θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο ν-

πνίνπο ηα γισζζηθά ζηνηρεία θαη νη γισζζηθέο επηινγέο ζπγθξνηνχλ ηα θείκελα. Βέ-

βαηα, ηα θείκελα απηά εμππεξεηνχλ ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ νκηιεηψλ / ζπγ-

γξαθέσλ, άξα ε κειέηε ηεο γιψζζαο γίλεηαη κέζα απφ επηθνηλσληαθέο – πξαγκαην-

ινγηθέο νπηηθέο. Απηφ πνπ κειεηάηαη, δειαδή, είλαη ην γισζζηθφ θαηλφκελν κέζα 

απφ ην θείκελν θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ζπληζηακέλεο ηνπ (πνκπφο, δέθηεο, επηθνηλσ-

ληαθή πεξίζηαζε θιπ.).  

 Απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη, ινηπφλ, σο θπξίαξρνο γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο είλαη 

ν επηθνηλσληαθφο ζε ζχλδεζε κε ηνλ θεηκελνθεληξηθφ. Λέμεηο, φπσο νη παξαπάλσ π-

πνγξακκηζκέλεο, έρνπλ ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία θαη ζπλδένληαη κε θνηλσληθή γιώζζα 

πνπ παξαπέκπεη ηφζν ζηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, 

φζν θαη ζηελ ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ.  

 Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζην Λχθεην παξαηίζεληαη ηα εμήο:  

 

«Να θαηαθηήζνπλ ην βαζηθό όξγαλν επηθνηλσλίαο ηεο γισζζηθήο ηνπο θνηλόηε-

ηαο, ώζηε λα αλαπηπρζνύλ δηαλνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά, απν-

θηώληαο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ ειηθία ηνπο γλώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζ-

ζηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηώληαο κε επάξθεηα θαη ζπλείδεζε ην ιόγν 

(πξνθνξηθό θαη γξαπηό) ζηηο δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο.»  
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«Η δηδαθηέα ύιε ηνπ καζήκαηνο αξζξώλεηαη θαηά ηάμε ζε θαηάιιειεο ελόηεηεο 

δηα ησλ νπνίσλ δηδάζθνληαη  ζπζηεκαηηθά θαη θαιιηεξγνύληαη (1) ε π ξ ν θ ν ξ 

η θ ή ε π η θ ν η λ σ λ ί α («αθνύσ»-«κηιώ»), πνπ λνείηαη σο (1.1.) αθξόαζε θαη 

θαηαλόεζε ηνπ ιόγνπ θαη (1.2.) σο πξνθνξηθή έθθξαζε, θαη (2) ε γ ξ α π η ή ε π 

η θ ν η λ σ λ ί α («δηαβάδσ»-«γξάθσ»), πνπ λνείηαη σο (2.1.) αλάγλσζε θαη θα-

ηαλόεζε ηνπ ιόγνπ, ζε δηάθνξα επίπεδα θαη επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, θαη 

(2.2.) σο έθθξαζε ζε γξαπηό ιόγν. Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο επηδηώθεηαη ε έληα-

με ηνπ ιόγνπ, γξαπηνύ ή πξνθνξηθνύ, ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην: πεξίζηαζε, 

πνκπόο, δέθηεο, ζθνπόο.» (Οδεγίεο δηδαζθαιίαο θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην 

Λχθεην, 2002, 103). 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα θαίλεηαη φηη θαη ζην Λχθεην νη καζεηέο θαινχληαη λα 

απνθηήζνπλ γισζζηθέο γλψζεηο κειεηψληαο ή παξάγνληαο θείκελα εληαγκέλα ζε επη-

θνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή κπνξεί λα επηηεπ-

ρζεί κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε απζεληηθά θείκελα ζε απζεληηθέο επηθνηλσλη-

αθέο πεξηζηάζεηο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη θαη ζηηο Οδεγίεο γηα ην Λχθεην αλαδεηθλχν-

ληαη ν επηθνηλσληαθφο θαη ν θεηκελνθεληξηθφο γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο σο θπξίαξρνη.  

 Αλαθνξηθά κε ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: νη καζεηέο 

θαινχληαη λα κειεηήζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα παξαγάγνπλ δηάθνξα θείκελα 

πνπ αλήθνπλ ζε επξχηεξνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο. ην Γπκλάζην ε έκθαζε δίλεηαη 

ζηελ πεξηγξαθή, ηελ αθήγεζε, ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ πεξίιεςε, ελψ ζην Λχ-

θεην, εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζηε κειέηε ηεο είδεζεο, ηνπ βηνγξαθη-

θνύ, ηεο παξνπζίαζεο – θξηηηθήο, ηνπ δνθηκίνπ, ηνπ άξζξνπ θαη ηεο επηθπιιίδαο. ε 

θάζε πεξίπησζε πξνθξίλεηαη ε κειέηε ησλ δηαθφξσλ θεηκελνγισζζηθψλ παξαγφ-

λησλ, φπσο ν πνκπφο, απνδέθηεο, ην κέζν, ν ζθνπφο, ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ην 

χθνο θαη νη δηάθνξνη ξεηνξηθνί κεραληζκνί. Δπηπιένλ, κειεηάηαη ε δνκή θαη νη ηξφ-

πνη αλάπηπμεο ησλ παξαγξάθσλ, αμηνπνηνχληαη νη πιαγηφηηηινη θαη νη ζεκεηψζεηο, 

αμηνινγείηαη ε επηρεηξεκαηνινγία, νη ζπιινγηζκνί, ε ζπγθξφηεζε θαη ε ζπλνρή ηνπ 

θεηκέλνπ.  
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 Χζηφζν, ε κειέηε θαη ε επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχ-

πσλ παίξλεη ηε κνξθή δηδαθηέαο χιεο. Καηά ζπλέπεηα, δε θαίλεηαη λα έρεη εκπεδσζεί 

ην γεγνλφο φηη ηα θεηκεληθά είδε δελ είλαη ζηαζεξέο κνξθέο – θφξκεο, αληίζεηα δεκη-

νπξγνχληαη θαη θαηαλννχληαη κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθνπνιη-

ηηζηηθήο εκπεηξίαο. Διινρεχεη, ινηπφλ, ν θίλδπλνο ηα θεηκεληθά είδε λα δηδάζθνληαη 

σο θφξκεο πνπ δελ αιιάδνπλ, δε κεηαβάιινληαη θαη θαη’ επέθηαζε δε κεηαβάιινπλ 

ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ (βιέπε Κνπηζνγηάλλεο, 2009). 

3.2.3. ύλδεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηε γιώζζα κε ηηο ΣΠΔ 

Απφ ηε κειέηε ηνπ ΓΔΠΠ – ΑΠ γηα ην Γπκλάζην αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ 

ΣΠΔ κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα αληρλεχεηαη κηα κνλάρα αλαθνξά:  

 

«Σε επηιεγκέλα θείκελα δηαθόξσλ εηδώλ (δνθηκηαθά, ηαηξηθά, βηνινγηθά, ηερλη-

θά θ.ν.θ.) πνπ είλαη γξακκέλα ζηα αγγιηθά, ηα γαιιηθά, ηα γεξκαληθά, ηα ηηαιηθά 

θ.ιπ. αλαγλσξίδεη είηε απηνύζηεο ειιεληθέο ιέμεηο είηε μέλεο ιέμεηο κε ειιεληθή 

ξίδα (Ξέλεο Γιώζζεο, Φπζηθή, Βηνινγία θ.ιπ.). 

Αληρλεύεη ζε δηάθνξεο μελόγισζζεο ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηύνπ ιέμεηο ή θξά-

ζεηο πνπ έρνπλ ειιεληθή ξίδα.» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 59). 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα θαίλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ αλαδήηεζε ησλ ιέμεσλ εθείλσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ πνπ έρνπλ ειιεληθή ξίδα. 

Πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα εηπκνινγίαο θαη δαλεηζκνχ πνπ ζπλδένληαη βεβαίσο κε ηελ 

εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε δηαρξνληθφ – ηζηνξηθφ επίπεδν. Αμίδεη λα επηζε-

καλζεί φηη ηέηνηνπ είδνπο αλαδεηήζεηο είλαη κνλφπιεπξεο, θαζψο αλαπαξάγνπλ ηηο 

γισζζηθέο πξνθαηαιήςεηο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ πξνζθνξά ηεο ζηηο άι-

ιεο γιψζζεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Γελ αλαδεηθλχνπλ θέξ’ εηπείλ δεηήκαηα γχξσ απφ ην 

δαλεηζκφ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ μέλσλ ιέμεσλ ζηελ ειιεληθή θαη δε ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο ελεκεξφηεηαο ζηνπο καζεηέο.  

 Πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα ζε φια ηα επίπεδα (νξζν-

γξαθία, γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, ιεμηιφγην) έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί κέζα απφ 

ηελ εθαξκνγή δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. ηα ινγηζκηθά απηά. θαηά θχξην 
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ιφγν απνηππψλνληαη γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε γιψζζα 

σο δνκή θαη ηαπηίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο κε ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. πλή-

ζσο αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηνπ θιαζηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο, δειαδή, εξψηεζε 

– απάληεζε – αμηνιφγεζε θαη εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε κεραληζηηθνχ ηχπνπ αζθή-

ζεηο (drills). Δπηπιένλ, ζε θάπνηα ινγηζκηθά γίλεηαη πξνζπάζεηα ην ειεθηξνληθφ πε-

ξηβάιινλ λα είλαη εχθακπην θαη ν καζεηήο λα κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε απηφ. 

Καη ζε απηά φκσο ηα πεξηβάιινληα ε ινγηθή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη 

ηνπ ζπληαθηηθνχ ηεο γιψζζαο δελ αλαηξέπεηαη. Απφ ηε κηα, δειαδή, ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ παίξλεη ηε ζέζε ηνπ δαζθάινπ (ππνινγηζηήο σο δάζθαινο) θαη απφ ηελ 

άιιε ην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί σο πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (ν 

καζεηήο αιιειεπηδξά κε ηνλ ππνινγηζηή) (Κνπηζνγηάλλεο, 2008
α
, 195 – 201). 

 ηνλ αληίπνδα ησλ δχν παξαπάλσ νπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ βξίζθεηαη ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ Λεμηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο Μαλφ-

ιε Σξηαληαθπιιίδε ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο 

Γιψζζαο (http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html). Σν ειεθηξνληθφ πε-

ξηβάιινλ ηεο Πχιεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη έλα εθηελέο ζψκα 

δεκνζηνγξαθηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θεηκέλσλ. Σα ιεμηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Πχιε είλαη ηα εμήο:  

 Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε. 

 Δπηηνκή ηνπ Λεμηθνχ ηεο Μεζαησληθήο Γεκψδνπο Γξακκαηείαο ηνπ Δκκαλνπήι 

Κξηαξά. 

 Διιελναγγιηθφ ιεμηθφ ηνπ Γεσξγαθά. 

 Αληίζηξνθν Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο ηεο Άλλαο Αλαζηαζηάδε – πκεσλίδε.  

 Σν ειεθηξνληθφ απηφ πεξηβάιινλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηη-

ηνχην ζηελ ηζηνζειίδα http://www.e-yliko.gr/default.aspx (Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή 

Πχιε ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.) κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Οη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη είλαη πνιιέο θαζψο είλαη δπλαηή ε ζπλδπαζηηθή αλαδή-

ηεζε ιεκκάησλ ζηα ηξία ιεμηθά (Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, Μεζαησληθφ Λε-

μηθφ ηνπ Κξηαξά θαη Αγγινειιεληθφ Λεμηθφ ηνπ Γεσξγαθά) θαη ε απνζηνιή ζηα ζψ-

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
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καηα θεηκέλσλ. Παξέρεη, δειαδή, ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο γηα 

έξεπλα ηφζν κε αθεηεξία ηε ιέμε, φζν θαη ην θεηκεληθφ είδνο κέζσ ησλ εξγαιείσλ 

ηεο ζχλζεηεο αλαδήηεζεο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ 

ην θαηαηάζζνπλ ζηα αλνηρηά θαη δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Οπζηαζηηθά 

εγθαηαιείπεηαη ε ινγηθή ηνπ ππνινγηζηή σο δαζθάινπ (tutorial) ή ηνπ ππνινγηζηή σο 

πεξηβάιινληνο πξνζνκνίσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (simulation) θαη πηνζεηείηαη ε 

ινγηθή ηνπ ππνινγηζηή σο πεξηβάιινληνο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. 

 Ζ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο δίλεη ηε δπλαηφ-

ηεηα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζε κηα κεγάιε βάζε 

δεδνκέλσλ  βάζεη θξηηεξίσλ. Σα θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη ην ζέκα ηεο ιέμεο, ηα ζπκ-

θχκαηα, ε ζεηξά ησλ ραξαθηήξσλ, ε γξακκαηηθή θαηεγνξία, ην θιηηηθφ παξάδεηγκα 

θιπ. Καζίζηαηαη, ινηπφλ, έλα εξγαιείν ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ.  

 Ζ δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο γιψζζαο. ην ίδην ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνθξίλεηαη ε ρξήζε ηνπ 

ιεμηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ζε έληππε θαη ζε «ειεθηξνληθή κνξθή» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 

2003, 63). Σν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηεο Πχιεο, ινηπφλ, κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη 

ζηνπο καζεηέο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη εηδηθφηεξα γλψζεηο γχξσ απφ ην ιεμηιφγην, 

ηελ νξζνγξαθία, ηελ εηπκνινγία θαη ηελ ηζηνξία ησλ ιέμεσλ. Οη ιέμεηο, φκσο, δελ 

είλαη απνθνκκέλεο απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Μειεηψληαη κέζα ζε πξνηάζεηο, νη πξνηά-

ζεηο ζε παξαγξάθνπο, νη παξάγξαθνη ζε επξχηεξα θείκελα (θεηκεληθά είδε), θαη ηα 

θείκελα ζηνπο ιφγνπο (discourses) ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, 

φηη ε κειέηε ησλ ιέμεσλ ζπλδπάδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζηα ζώκαηα θεη-

κέλσλ θαη έηζη αλαδεηθλχεηαη ην πεξηθείκελν πνπ θαζνξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηε ιεη-

ηνπξγία ησλ ιέμεσλ. 

 Απφ γισζζνδηδαθηηθή άπνςε θαίλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ηέηνησλ ειεθηξνλη-

θψλ πεξηβαιιφλησλ, φπσο είλαη ε Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, βνεζά ηνπο καζε-

ηέο λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε (critical language awareness). Απηφ 

επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζα απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζεκαζηαθψλ αιιαγψλ πνπ 

επηζπκβαίλνπλ ζηηο ιέμεηο ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη άιισλ παξαγφ-
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λησλ. Οη καζεηέο κειεηνχλ ηηο ιέμεηο ηφζν ζε δηαρξνληθφ, φζν θαη ζε ζπγρξνληθφ ε-

πίπεδν. Δπηπιένλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά ιεμηθά γχξσ απφ 

ηηο δάλεηεο ιέμεηο, ηα κεηαθξαζηηθά δάλεηα, ηηο πξνζαξκνζκέλεο ιέμεηο θιπ. δίλνπλ 

ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηελ πξνέιεπζε 

ηνπ ιεμηινγίνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο νη πνιηηηζκηθέο επαθέο νδεγνχλ ζην 

δαλεηζκφ ησλ ιέμεσλ θαη ζηηο αιιαγέο ζηε ζεκαζία ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηα αί-

ηηα ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη κέζσ ηεο ρξήζεο ηέηνησλ δπ-

λακηθψλ ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γχξσ απφ δεηήκαηα 

θιηηηθήο θαη παξαγσγηθήο κνξθνινγίαο θαη, άξα, επίγλσζε ησλ κεραληζκψλ ζρεκα-

ηηζκνχ ηνπ ιέμεσλ. Σέινο, νη καζεηέο απνθηνχλ θαη ιεμηθνγξαθηθή θξηηηθή επίγλσζε, 

θαζψο εμνηθεηψλνληαη κε κηα πην δπλακηθή κνξθή ιεμηθνχ απφ απηή ηνπ ζηαηηθνχ 

ιεμηθνχ πνπ είραλ κέρξη ηψξα γλσξίζεη, εξγάδνληαη ζε έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

παξέρεη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη ζπλδπαζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ, έξ-

ρνληαη ζε επαθή κε ηνλ θφζκν ηεο ιεμηθνγξαθίαο θαη πξνβιεκαηίδνληαη γχξσ απφ 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε ελφο ιεμηθνχ (Κνπηζνγηάλλεο, 2008β, 203 – 

213). 

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Διιάδαο B΄/βάζκηα - ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 38 απφ 62 

 

3.3. Γιψζζα θαη ζεκείσζε 

ην ππνθεθάιαην απηφ αλαιχνληαη νη δηάθνξεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο 

γχξσ απφ ηε γιψζζα σο κέξνο ηεο ζεκείσζεο. ηφρνο είλαη λα αλαδεηρζεί ν γξακκα-

ηηζκφο πνπ θηινδνμνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζηνπο καζεηέο. 

3.3.1. Η γιώζζα σο ζύζηεκα θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ  

Μειεηψληαο θαλείο ηφζν ην ΓΔΠΠ – ΑΠΠ γηα ην Γπκλάζην φζν θαη ηηο Οδεγίεο 

γηα ην Λχθεην δε κπνξεί παξά λα θάλεη ηελ εμήο δηαπίζησζε: ε γιψζζα αληηκεησπί-

δεηαη σο δνκηθφ ζχζηεκα θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα «αλαγλσξί-

δνπλ ηα δνκηθά θαη γξακκαηηθά ζηνηρεία ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο ζηνλ πξνηαζηαθό 

θαη θεηκεληθό ιόγν» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 47).  

 Ζ παξαπάλσ αληίιεςε ηεο γιψζζαο σο δνκηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν θαη 

πξέπεη ξεηά λα δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο κε κεηαγισζζηθφ ηξφπν παξαπέκπεη ζε δνκη-

ζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αληινχλ απφ ην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ 

γξακκαηηζκνύ (Hasan, 2006). ην πιαίζην απηφ ε γιψζζα θαηαθεξκαηίδεηαη θαη ε βα-

ξχηεηα δίλεηαη ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ κε κεραληζηηθφ ηξφπν. Ζ παξαπάλσ δηα-

πίζησζε εληζρχεηαη απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο γιψζζαο θαη ηε δηδαζθαιία επηκέ-

ξνπο δεμηνηήησλ. Παξαζέηνπκε, ινηπφλ, ην εμήο: 

 

«Αθνύσ θαη θαηαλνώ: 

 Κώδηθεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

 Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ θαη επηρεηξεκάησλ 

 Γξακκαηηθή: Παξάγξαθνο, ζπλδεηηθέο ιέμεηο, Πεξίιεςε, Σηίμε 

 Άξζξν, νπζηαζηηθό, επίζεην, αλησλπκίεο – θιίζε 

 Σύληαμε ηεο πξόηαζεο (νλνκαηηθό θαη ξεκαηηθό ζύλνιν, ππνθείκελν, 

 αληηθείκελν, θαηεγνξνύκελν, πξνζδηνξηζκνί) 

 Δίδε (θύξηεο, δεπηεξεύνπζεο) θαη ζύλδεζε πξνηάζεσλ (παξαηαθηηθή – 

 ππνηαθηηθή) 

 Φξόλνη – Δγθιίζεηο – Σπδπγίεο ηνπ ξήκαηνο 

 Σεκαζηνινγία –Λεμηιόγην 
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 Οξζνγξαθία 

 Παξαγσγή – ζύλζεζε ιέμεσλ 

 Δπζύο θαη πιάγηνο ιόγνο 

 Πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη ζρήκαηα ιόγνπ 

Μηιώ: 

 Κώδηθεο  πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

 Γξακκαηηθή Βι. Σηνλ άμνλα «Αθνύσ θαη θαηαλνώ» 

 Πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη ζρήκαηα ιόγνπ 

Γηαβάδσ θαη θαηαλνώ: 

 Σήκαηα θαη θώδηθεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο 

 Πνηθηιία θεηκεληθώλ εηδώλ 

 Γξακκαηηθή Βι. Σηνλ άμνλα «Αθνύσ θαη θαηαλνώ» 

 Πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη ζρήκαηα ιόγνπ 

Γξάθσ: 

 Κώδηθεο  γξαπηήο επηθνηλσλίαο 

 Γξακκαηηθή Βι. Σηνλ άμνλα «Αθνύσ θαη θαηαλνώ» 

 Πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη ζρήκαηα ιόγνπ» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 

47-48). 

 

ην παξαπάλσ παξάζεκα είλαη εκθαλήο ε ζέζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ 

θαη ζηηο ηέζζεξηο επηκέξνπο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. 

3.3.2. Η γιώζζα σο επηθνηλσλία 

Παξάιιεια κε ηε κειέηε ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο έκθαζε δίλεηαη θαη 

ζηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ νη δηάθνξεο ιεμηθνγξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο επηιν-

γέο. Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε απηή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο ησλ Υαξαιακπφπνπινπ – Υα-

ηδεζαββίδε (1997). Ζ πξφηαζε απηή αληιεί απφ ην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ηεο επη-

θνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. χκθσλα κε ηελ επηθνηλσ-

ληαθή πξνζέγγηζε ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο εμππεξεηεί θνηλσληθνιεηηνπξγηθέο αλά-

γθεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα επηθνηλσλία. Ζ επηθνηλσληαθή 
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πξνζέγγηζε ζε γεληθέο γξακκέο ζπλδέεηαη κε νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δελ είλαη 

δπλαηφ λα παξαθνινπζεί ηε ινγηθή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ γισζζηθψλ δεμηνηή-

ησλ. ηελ ειιεληθή ηεο εθδνρή ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε απνηππψλεηαη ηφζν ζην 

πξφγξακκα, φζν θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαζέηνπκε ην εμήο: 

 

«Η επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιώζζαο θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά ηελ ηθαλόηεηα 

ηνπ παηδηνύ λα επηθνηλσλεί κε αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα, ρξεζηκνπνηώ-

ληαο ηε κνξθή θαη ην ύθνο πνπ αξκόδεη ζε θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη 

ζηεξίδεηαη ζην θείκελν. Με δηδαθηηθέο ελέξγεηεο νη καζεηέο αζθνύληαη ζε πνηθί-

ιεο κνξθέο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο θαη ζηελ παξαγσγή απνηειε-

ζκαηηθνύ ιόγνπ δηάθνξσλ εηδώλ θαη θεηκεληθώλ ηύπσλ. Δπίζεο, γίλνληαη ζεβα-

ζηά, αμηνπνηνύληαη, εκπινπηίδνληαη θαη νξγαλώλνληαη κε ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε 

ηεο γιώζζαο ηα γισζζηθά ηνπο βηώκαηα. 

Αζθνύληαη νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηεο γιώζζαο, δειαδή ζηελ παξαγσγή θαη θα-

ηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ, ζηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλόηε-

ηα λα πξνζαξκόδνπλ ην ιόγν ζηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ζηηο κεηαγισζζηθέο 

δεμηόηεηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο ώζηε 

κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκό λα παξάγνπλ απνηειεζκαηηθό ιόγν, κέζα από πνηθί-

ια θείκελα θαη αζθήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θεηκελνγισζζνινγηθή θαη επηθνηλσ-

ληαθή (πξαγκαηνινγηθή) θαηεύζπλζε.» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 62). 

 

Οη καζεηέο, ινηπφλ, θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα 

κπνξνχλ «λα εθθξάδνληαη πξνθνξηθά ζε πξνζεγκέλν ιόγν θαη κε ην πξνζσπηθό ύθνο 

ηνπο θαη λα πξνζαξκόδνπλ ην ιόγν ηνπο ζην επηθνηλσληαθό πιαίζην αμηνπνηώληαο ηα 

κνξθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά δεδνκέλα» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 48). Αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ επηδηψθεηαη «λα αλαγλσξίδνπλ 

κε επρέξεηα ηα κελύκαηα από γξαπηνύο θώδηθεο θαη ζήκαηα επηθνηλσλίαο εληνπίδνληαο 

ηηο πξνζέζεηο ηνπ πνκπνύ, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θεηκεληθά είδε, 

λα εληνπίδνπλ ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη ην ύθνο ηνπο θαη λα αμηνινγνύλ ηελ απνηειε-

ζκαηηθόηεηά ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο» θαη ηέινο, «λα ζπληάζζνπλ 
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θείκελα δηαθνξεηηθνύ είδνπο αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε, ην ζθνπό θαη ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 48).  

 Δίλαη ζαθέο φηη ε θνηλσληθή γιψζζα ησλ ζπληαθηψλ αμηνπνηεί ιέμεηο κε ην-

πνζεηεκέλε ζεκαζία. Λέμεηο φπσο πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, απνδέθηεο, ζθνπόο, επη-

θνηλσληαθό πιαίζην θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θεηκέλσλ παξαπέκπνπλ απεπζείαο 

ζηνλ επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πνξεία ησλ 

καζεηψλ απφ ην Γεκνηηθφ κέρξη ην Λχθεην πεξλάεη κέζα απφ ηελ επηθνηλσληαθή θαη 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. Αθεηεξία είλαη ε επηθνη-

λσληαθή πξνζέγγηζε θαη ζηαδηαθά ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε 

ηεο γιψζζαο. Πην εηδηθά: 

 

 «Τν κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο απνηειεί δηδαθηηθό αληηθείκελν ζε 

όιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο (Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθό, Γπκλάζην, Λύθεην). 

Σην δεκνηηθό ν θπξηόηεξνο ζηόρνο είλαη ε θαηάθηεζε ησλ βαζηθώλ πξνθνξηθώλ 

δεμηνηήησλ θαζώο θαη ησλ θπξηόηεξσλ δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε 

ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ (γξαθή/αλάγλσζε) θαη ε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. Σην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην εηζά-

γνληαη θπξίσο νη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ ιόγνπ ζε θαζαξά επη-

θνηλσληαθό πιαίζην, πξνϋπνζέηνληαο ηηο δεμηόηεηεο ηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. 

Σπλεπώο, ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην ζπλερίδεηαη κε ηελ θεηκελνθεληξηθή δηά-

ζηαζε ε γισζζηθή δηδαζθαιία, πνπ δηεπξύλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη.» (ΓΔΠΠ – 

ΑΠ, 2003, 61). 

 

Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γπ-

κλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ αμηνπνηείηαη κηα πιεζψξα επηθνηλσληαθψλ θεηκέλσλ. Βέ-

βαηα, ε έκθαζε ζηελ επηθνηλσληαθή αληίιεςε δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα γπκλαζηαθά 

βηβιία. Σα θείκελα πνπ αμηνπνηνχληαη είλαη θπξίσο απζεληηθά ή εκηαπζεληηθά θείκε-

λα, φπσο άξζξα, εηδήζεηο, θείκελα απφ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, δειηία θαηξνχ, πε-

ξηιήςεηο ηαηληψλ, αθίζεο, θφκηθο, δηαθεκίζεηο, ρξεζηηθά θείκελα, ηζηνζειίδεο, θείκε-

λα πνιπηξνπηθά θιπ. ην Λχθεην αθελφο δίλεηαη έκθαζε ζηελ επηθνηλσληαθή δηάζηα-



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Διιάδαο B΄/βάζκηα - ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 42 απφ 62 

 

ζε ηεο γιψζζαο, αθεηέξνπ αμηνπνηνχληαη θείκελα ιηγφηεξν ρξεζηηθά θαη θαζεκεξηλά 

θαη πεξηζζφηεξν αθαδεκατθά, αθεγεκαηηθά, ινγνηερληθά θαη δεκνζηνγξαθηθά.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θείκελα πνπ αμηνπνηνχληαη ζην Λχθεην ζηφρν έρνπλ λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Καηά ζπλέπεηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη 

καζεηέο θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα παξαγάγνπλ θείκελα εθζεζηαθνύ ηχπνπ 

έζησ θαη αλ γίλεηαη ε πξνζπάζεηα ηα θείκελα απηά λα είλαη εληαγκέλα ζην επηθνηλσ-

ληαθφ ηνπο πιαίζην.        

3.3.3. Γηδαζθαιία ηεο γιώζζαο κε βάζε ηα θείκελα θαη ηα θεηκεληθά είδε 

Ζ ινγηθή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο κε βάζε ηα θεηκεληθά είδε εθθξάδεηαη ηφζν 

ζην ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φζν θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Πην ζπγθεθξηκέ-

λα νη καζεηέο επηδηψθεηαη «λα θαηαλνήζνπλ ηε κνξθηθή πνηθηιία ησλ θεηκεληθώλ εη-

δώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο επηθνηλσληαθνύο ζθνπνύο πνπ ππεξεηνύλ» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 

2003, 50). Γηα λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο νη καζεηέο θαινχληαη λα εμεηάδνπλ 

θαη λα επεμεξγάδνληαη δηαθνξεηηθά είδε, φπσο αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά θαη ρξε-

ζηηθά, λα εληνπίδνπλ ηα θπξηφηεξα γισζζηθά θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα 

ηα αηηηνινγνχλ κε βάζε ην είδνο ιφγνπ ζην νπνίν αλήθνπλ. 

 Δίλαη θαλεξφ φηη απνηππψλνληαη γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ αληινχλ 

απφ ηελ θεηκελνθεληξηθή ζεσξία. Χζηφζν, ε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ζε 

φ,ηη αθνξά ηνπιάρηζην ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ αθνινπζεί ηε ραιηληεταλή 

πξφηαζε ηεο ρνιήο ηνπ ίδλευ ηεο Απζηξαιίαο. Ζ ειιεληθή εθδνρή έρεη πεξηζζφηε-

ξν θεηκελνγισζζηθέο νπηηθέο απφ ην ρψξν ηεο θεηκελνγισζζνινγίαο (Αξράθεο, 

2005).  

 Απφ ηελ άιιε, παξαηεξείηαη ζπρλά κηα κίμε ηνπ παξαδνζηαθνχ δνκηζηηθνχ 

ιφγνπ κε ην ιφγν ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Γηα λα γίλεη απηφ πην θαηαλνεηφ παξαζέηνπ-

κε ην εμήο:  

 

«Αληρλεύεη ζε θείκελα ινγνηερληθά, δνθηκηαθά, ζεαηξηθά, επηζηεκνληθά θαη άι-

ια ζπλαθή ηηο επζείεο θαη πιάγηεο εξσηήζεηο θαη ηηο θαηαηάζζεη ζε είδε. Κάλεη 

ζύγθξηζε κε αληίζηνηρα θαηλόκελα ζηηο Ξέλεο Γιώζζεο (Λνγνηερλία, Αξραία 
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Διιεληθή Γξακκαηεία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Ξέλεο Γιώζζεο θ.ά.).» (ΓΔΠΠ – 

ΑΠ, 2003, 58). 

 

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα θείκελα ιεηηνπξγνχλ σο αθνξκή 

γηα λα ζπδεηεζνχλ δεηήκαηα γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. Ζ παξαπάλσ ινγηθή ε-

ληνπίδεηαη θπξίσο ζην Γπκλάζην, ελψ ζην Λχθεην ε έκθαζε δίλεηαη ζηε κειέηε δηα-

θφξσλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, ζε δεηήκαηα νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ιεμηθνγξακκα-

ηηθψλ επηινγψλ ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Σα θείκελα αλαιχνληαη σο πξνο ηελ επξχηε-

ξε δνκή ηνπο, εμεηάδεηαη ε δνκή, νη ηξφπνη αλάπηπμεο ησλ παξαγξάθσλ, ε ζπλνρή 

θαη ε ζπλεθηηθφηεηά ηνπο, ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ν ζθνπφο θαη ν απνδέθηεο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, νη ηξφπνη θαη ηα κέζα πεηζνχο, ε επηρεηξεκαηνιν-

γία θαη νη ζπιινγηζκνί. ηφρνο είλαη νη καζεηέο λα ζπληάζζνπλ θείκελα θπξίσο επη-

ρεηξεκαηνινγηθά, λα γξάθνπλ πεξηιήςεηο αμηνπνηψληαο ηνπο πιαγηφηηηινπο, λα αλα-

πηχζζνπλ ηε ζθέςε ηνπο ζε παξαγξάθνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηε δνκή θαη ηνπο ηξφ-

πνπο αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ. Σα θείκελα ησλ καζεηψλ, φκσο, ζπάληα μεθεχγνπλ 

απφ ηε ινγηθή ηεο παξαγσγήο θεηκέλσλ εθζεζηαθνύ ηχπνπ αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψ-

ζεηο πνπ νξίδεηαη απζηεξά ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ή ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ.  

3.3.4. Γιώζζα θαη πνιπηξνπηθόηεηα 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ πνιπηξνπηθή θαηαζθεπή ηνπ λνήκα-

ηνο. Ζ έκθαζε απηή δελ εληνπίδεηαη ηφζν ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο, φζν απνηππψλε-

ηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Έρεη πηα ζπλεηδεηνπνηεζεί φηη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο δε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, αιιά ν 

ζπλδπαζκφο πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ. Χο πξνο ηα έληππα θείκελα αμην-

πνηνχληαη εθηφο ηεο γιψζζαο, νη εηθφλεο, νη γξακκαηνζεηξέο, ν γξαθηζκφο ηνπ θεηκέ-

λνπ θιπ. θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξνηείλεηαη θαη ε αμηνπνίεζε πξνθνξηθψλ θεη-

κέλσλ απφ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ην Γηαδίθηπν θιπ. Θεσξνχκε φηη ε ελζσ-

κάησζε θαη αμηνπνίεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζε φ,ηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο δείρλεη αθξηβψο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην 

επηθνηλσληαθφ ηνπίν έρεη αιιάμεη ξηδηθά θαη φηη κηα ζχγρξνλε εθπαίδεπζε δε κπνξεί 

παξά λα παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο απηέο. Τπ’ απηή ηε ινγηθή ηα ζρνιηθά βηβιία πα-
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ξαθνινπζνχλ ηηο δηεζλείο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο. Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή ηεο εθδνρή δελ αληιεί απφ ην 

γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ, φπσο απηή δηακνξθψζεθε απφ ην 

New London Group (1996), θαζψο απηφ πνπ ιείπεη είλαη ε ζπλνιηθή ινγηθή ηεο πξφ-

ηαζεο  

3.3.5. ύλδεζε ηεο γιώζζαο θαη ζεκείσζεο κε ηηο ΣΠΔ 

Ζ κειέηε ηεο ειιεληθήο πξφηαζεο γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο ζε επίπεδν πξνγξάκ-

καηνο ζπνπδψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη κηα 

πβξηδνπνίεζε, κηα κίμε γισζζνδηδαθηηθψλ ιόγσλ πνπ αληινχλ θπξίσο απφ ην δνκη-

ζκφ, ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη ηελ θεηκελνθεληξηθή ζεσξία θαη αλαδχνληαη 

αληηιήςεηο απφ ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. ηελ παξνχζα ππνελφηεηα κειεηά-

ηαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ ιόγσλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ειεθηξν-

ληθά πεξηβάιινληα.  

 Χο πξνο ηε δνκηζηηθή αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο έρνπλ θαηά 

θαηξνχο παξαρζεί ινγηζκηθά ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο ηνπ ππνινγηζηή σο δαζθάινπ. 

Μέζα ζην πιαίζην απηφ έρνπλ παξαρζεί πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο (drills) θαη πξν-

γξάκκαηα παξάιιειεο εμάζθεζεο (tutorials). ε απηά ηα πεξηβάιινληα νη καζεηέο 

εμαζθνχληαη ζε κεραληζηηθνχ ηχπνπ αζθήζεηο θπξίσο γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ, 

νξζνγξαθίαο θαη ζηίμεο. Ζ ινγηθή ησλ πξνγξακκάησλ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ ζπ-

κπεξηθνξηζκνχ (εξέζηζκα – αληαπφθξηζε – αλαηξνθνδφηεζε). Δλζαξξχλεηαη ε νιν-

θιήξσζε ηεο άζθεζεο κε επαίλνπο, ελψ ην ιάζνο επηιχεηαη κε θαηάιιειε αλαηξνθν-

δφηεζε.  

 Χο πξνο ηελ επηθνηλσληαθή αληίιεςε νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο «λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ώζηε λα κπνξνύλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ θείκελα κέζσ ησλ Η/Υ θαη λα επηθνηλσλνύλ κέζσ ησλ Η/Υ 

σο πνκπνί ή δέθηεο» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 49). Πξνθξίλεηαη, ινηπφλ, ε αλάγθε νη 

καζεηέο λα αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα λα ζπληάζζνπλ θείκελα θαη λα επηθνηλσ-

λνχλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε αμηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέ-

λνπ (Π.Δ.Κ.) θαη ην Γηαδίθηπν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξαηεξείηαη κηα κεηαζηξν-

θή: απφ ηελ αληίιεςε ηνπ ππνινγηζηή σο δαζθάινπ κεηαβαίλνπκε ζηελ αληηκεηψπη-



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Διιάδαο B΄/βάζκηα - ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 45 απφ 62 

 

ζε ηνπ ππνινγηζηή σο κέζνπ θαη πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Χο πξνο ηα Π.Δ.Κ. πξνηεί-

λεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο θαη δηφξζσζεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ καζεηή απφ ηνλ ειε-

θηξνληθφ ππνινγηζηή. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά ζην πξφγξακκα:  

 

«Λακβάλεη ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαζεγεηή θαη ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ θαη 

θάλεη δηνξζώζεηο ζηελ νξζνγξαθία, ζηε ζηίμε, ζην ιεμηιόγην θ.ιπ., 

Βειηηώλεη ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ, μαλαγξάθεη ηκήκα ηνπ θπξίνπ κέξνπο, 

έλαλ άιιν επίινγν θ.ιπ., 

Γηνξζώλεη ην θείκελό ηνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.» 

(ΓΔΠΠΓ – ΑΠ, 2003, 55). 

 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ κεραληθνχ νξζνγξαθηθνχ δηνξζσηή έρεη ππνζηεί θξηηηθή θαη ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ αλάινγε πξνζνρή. Χζηφζν, ηα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ κε-

γάιε δηάδνζε θαη ζεσξνχληαη απαξαίηεηα εξγαιεία ηνπ ηερλνγξακκαηηζκνύ ησλ κα-

ζεηψλ. Δπηπιένλ, δε θαίλεηαη λα έρεη εκπεδσζεί ε ξεπζηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θεη-

κέλνπ, δεδνκέλνπ φηη πνιιά απφ ηα θείκελα πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο πξννξίδνληαη 

γηα εθηχπσζε θαη άξα, ιακβάλνπλ θαη πάιη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε κνξθή.  

 Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο πξνσζείηαη ε αμηνπνίεζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δίλαη ζαθέο φηη ην Γηαδίθηπν ιεηηνπξγεί σο απζεληηθφ πεξηβάιινλ 

επηθνηλσλίαο θαη ηα θείκελα πνπ κπνξεί λα αληιεζνχλ θαη λα παξαρζνχλ είλαη απζε-

ληηθά. Σν Γηαδίθηπν αμηνπνηείηαη σο πεξηβάιινλ άληιεζεο πνηθίινπ, απζεληηθνχ, 

πιεξνθνξηαθνχ θαη πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ, πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία, δεδνκέλνπ φηη νη 

καζεηέο θαη ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ειεθηξνληθά θαη λα κεηαβηβάδνπλ 

ηδέεο θαη πιηθφ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηζηνινγίσλ, ζρνιηθψλ ηζηνζειί-

δσλ θιπ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν δηεπξχλνπλ ην γξακκαηηζκφ 

ησλ καζεηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ λένπ, ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Λεηηνπξγεί, 

δειαδή, σο πεξηβάιινλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Γηα ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ πα-

ξαηίζεηαη ην εμήο παξάδεηγκα κηαο Γηαζεκαηηθήο Δξγαζίαο απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ: 
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Οη καζεηέο, ινηπφλ, θαινχληαη λα δηακνξθψζνπλ έλα ειεθηξνληθφ ιεχθσκα αμην-

πνηψληαο πνηθίιν πνιπηξνπηθφ πιηθφ θαη λα νξγαλψζνπλ κηα ειεθηξνληθή έθζεζε ηεο 

ηάμεο ηελ νπνία θαη ζα πξνβάιινπλ ζην Γηαδίθηπν. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη καζεηέο 

αληινχλ πιηθφ απφ ρξήζηκεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο – ηζηνζειίδεο, νξγαλψλνπλ ην 

πιηθφ απηφ θαη παξάγνπλ θαη δηθφ ηνπο θαη, ηέινο, δεκνζηεχνπλ ηελ έθζεζε ζην Γηα-

δίθηπν. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

αμηνπνηείηαη ηφζν σο πεγή άληιεζεο πιηθνχ, φζν θαη κέζν πξαθηηθήο λένπ γξακκαηη-

ζκνχ.  

 Αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη ΣΠΔ 

αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν σο πεγή άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Βέβαηα, επη-

ζεκαίλεηαη φηη ηα λέα απηά θεηκεληθά είδε αληηκεησπίδνληαη ζηε ινγηθή ηνπ έληππνπ 

ζρνιηθνχ ιφγνπ. Γελ αλαδεηθλχνληαη, δειαδή, νη λέεο κνξθέο θεηκεληθφηεηαο, δελ 

αλαιχεηαη ε νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ θαηά επίπεδα, ε ζπλνρή θαη ε ζπλεθηηθφ-

ηεηά ηνπο, ε επηιεθηηθφηεηά σο πξνο ηελ αλάγλσζή ηνπο θιπ. Αθφκα θαη φηαλ αμην-

πνηνχληαη απζεληηθά πνιπηξνπηθά θείκελα απφ ην Γηαδίθηπν ζε κνξθή ηζηνζειίδαο, 
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νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο επηθαλεηαθήο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέ-

λνπ ηνπ θεηκέλνπ ή γξακκηθήο ηνπ αλάγλσζεο.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα είλαη θαλεξή ε ελζσκάησζε πνιπηξνπη-

θψλ θεηκέλσλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ε πξνζπάζεηα λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο 

πνιπηξνπηθφ πιηθφ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ. Παξαηίζεηαη ην 

εμήο παξάδεηγκα γηα λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ε πνιπ-

ηξνπηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε γηα δηαζεκαηηθή εξγαζία ζην βηβιίν ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ: 

  

Απφ ηελ παξαπάλσ πξφηαζε θαίλεηαη φηη νη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ πν-

ιπηξνπηθφ πιηθφ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη απφ ην Γηαδίθηπν, λα ην νξγαλψζνπλ, λα 

ζπλζέζνπλ θείκελα θαη λα ζπληάμνπλ δχν ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο. Δπηπιένλ, νη καζε-

ηέο θαινχληαη λα δηεμάγνπλ πξσηνγελή έξεπλα θαη λα απνδψζνπλ ζρεκαηηθά ηα απν-

ηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο. Ζ φιε ινγηθή θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε αληηιήςεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, φκσο ζεκεηψλεηαη φηη «ε άζθεζε 

ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλόεζε θεηκέλσλ δελ είλαη κηα εύθνιε θαη απιή ππόζεζε από 

γισζζνδηδαθηηθή άπνςε, γηαηί ιείπεη ην αλαγθαίν ζεσξεηηθό ππόβαζξν θαη νη αλάιν-

γεο πνιπηξνπηθέο γξακκαηηθέο γηα ηνπο άιινπο ηξόπνπο αιιά θαη ηνπ ζπλδπαζκνύ 

ηνπο.» (Κνπηζνγηάλλεο, 2008γ, 77).  
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 πλνςίδνληαο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: παξαηεξείηαη κηα κίμε γισζζνδηδαθηη-

θψλ ιφγσλ κε θπξίαξρνπο ην δνκηζηηθφ – ιφγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ ζε ζχλδεζε κε ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ζηελ ειιεληθή ηνπο εθδν-

ρή. Δπηπιένλ, αλαδχνληαη αληηιήςεηο πνπ αληινχλ πεξηθεξεηαθά απφ ην ιφγν ησλ πν-

ιπγξακκαηηζκψλ. ε απηφ ην επίπεδν νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη ηφζν σο κέζν δηδαζθα-

ιίαο θαη άληιεζεο πιηθνχ, φζν θαη σο πεξηβάιινλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ.    
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3.4. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη νη 

παξαπάλσ γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη 

νη ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ πνπ είηε πξνυπνηίζεληαη είηε θαηα-

ζθεπάδνληαη απφ ην πξφγξακκα.  

3.4.1. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αληρλεχνληαη ζην πξφγξακκα, αληινχληαη ηφζν απφ ηελ 

πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, φζν θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

νη καζεηέο θαινχληαη λα εκπιαθνχλ θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ.  

 χκθσλα κε ηηο κεζνδνινγηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε δηδαθηηθή κεζνδν-

ινγία βαζίδεηαη θπξίσο ζηα εμήο: 

 νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ δνκψλ, ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί ζπγθξνηνχλ ηε γισζζηθή επηθνηλσλία. 

 ν ιφγνο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί, λα θαιιηεξγεζεί θαη λα ε-

κπινπηηζηεί κε ζηφρν νη ίδηνη λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί πνκπνί θαη δέθηεο 

ηφζν ηνπ πξνθνξηθνχ, φζν θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ν 

καζεηήο λα κπνξεί λα ζπλζέηεη δηθά ηνπ θείκελα κε ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηε-

ηα.  

 πξνσζείηαη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 πξνσζείηαη ε κειέηε, επεμεξγαζία θαη παξαγσγή κηαο πνηθηιίαο θεηκέλσλ κέ-

ζα ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. 

 ελζαξξχλεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο θπξίσο κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο. 

 ελζαξξχλεηαη ε απνηίκεζε ηφζν ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηεο νπνίαο θν-

ξέαο είλαη θαη ε γιψζζα, φζν θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ άιισλ 

πνιηηηζκψλ.  

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην πξφγξακκα πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αζθήζεηο 

– δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηηο κεηαγισζζηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ απφ-
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θηεζε κεηαγισζζηθψλ γλψζεσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ξεηή δηδαζθαιία ηεο γξακ-

καηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ζε επίπεδν ζεσξίαο θαη κέζα απφ αζθήζεηο κεραληζηη-

θνχ – ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ηχπνπ (π.ρ. αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελψλ, θιεηζηέο εξσ-

ηήζεηο, θαηάηαμεο ηνπ ιεμηινγίνπ απνπιαηζησκέλνπ ζε πίλαθεο, κειέηε πηλάθσλ θιί-

ζεο ησλ νπζηαζηηθψλ, ξεκάησλ θιπ.). Παξαζέηνπκε έλα απφζπαζκα κέζα απφ ην 

πξφγξακκα γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε παξαπάλσ ινγηθή: 

 

«Μέζα από θαηάιιεινπο πίλαθεο θαη αζθήζεηο, εμνηθεηώλεηαη κε ηηο θιίζεηο ησλ 

νπζηαζηηθώλ θαη ησλ επηζέησλ (θείκελα από όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα).» 

(ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 51). 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά εληνπίδνληαη πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Γηα παξάδεηγκα: 

 

«Ο καζεηήο επηδηώθεηαη: Να αξρίζεη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηνπο παξάγνληεο ηεο ε-

πηθνηλσλίαο: πνηνο κηιάεη / γξάθεη, ζε πνηνλ, γηα πνην ζθνπό, κε πνην ζέκα, 

πνύ, πόηε. 

Ο καζεηήο αθνύεη / δηαβάδεη από όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη από άιιεο 

πεγέο κηα πνηθηιία θεηκέλσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηνπο παξάγνληεο επηθνηλσλί-

αο.»(ΓΔΠ – ΑΠ, 2003, 49). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα γίλεηαη ζαθέο φηη, αθελφο νη αζθήζεηο γηα ηελ εκπέ-

δσζε ησλ θαλφλσλ ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ παξαπέκπνπλ ζην δνκηζηη-

θφ ιφγν ή αιιηψο ιφγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ, αθεηέξνπ ε κειέηε ηεο 

επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο επηθνηλσλίαο παξαπέκπεη ζηελ 

επηθνηλσληαθή – ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο.    

  Αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ην παξαθάησ απφζπαζκα 

δίλεη κε ζαθή ηξφπν ην πιαίζην: 
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«Δμεηάδεη δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, όπσο αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά θαη 

ρξεζηηθά, εληνπίδεη ηα θπξηόηεξα γισζζηθά θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

ηα αηηηνινγεί κε βάζε ην είδνο ιόγνπ ζην νπνίν αλήθνπλ.» (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 

2003, 50). 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη κηα πιεζψξα θεηκελη-

θψλ εηδψλ, ε εμέηαζε φκσο απηή γίλεηαη πεξηζζφηεξν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θιαζηθήο 

θεηκελνγισζζνινγίαο. Ζ θνηλσληθή γιψζζα ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο παξαπέ-

κπεη ζηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ζηελ θεηκελνθεληξηθή ζεσξία ζηελ 

ειιεληθήο ηεο, φκσο, εθδνρή. 

 Δθηφο, φκσο, απφ ηηο δνκηθνχ ηχπνπ αζθήζεηο, ηελ εμάζθεζε ζηε κεηαγιψζ-

ζα θαη ηελ αλάιπζε θεηκελνγισζζηθψλ παξαγφλησλ, νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε εξ-

γαζίεο κε δηαζεκαηηθή νπηηθή. Πξνηείλεηαη ε κέζνδνο project πνπ ελζαξξχλεη ηφζν 

ηελ δηεξεπλεηηθή – αλαθαιππηηθή κάζεζε, φζν θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφηαζε φηη κέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηα-

ζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο αμηνπνηνχληαη θαη εκπινπηίδνληαη ηα γισζζηθά βηψκαηα 

ησλ καζεηψλ (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, 62). Ζ αλαθνξά ζηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ πα-

ξαπέκπεη πξννδεπηηθέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο γλψζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν κε έλα 

γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζεί, ψζηε λα 

νηθνδνκεζεί επάλσ ηνπ ε λέα γλψζε. 

 Σα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο πξαγκαηηθά απνηεινχλ κηα θαηλνηφκα γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα πξφηαζε. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα γηα λα γίλεη 

πην θαηαλνεηή ε ινγηθή θαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη. Σν παξά-

δεηγκα πξνέξρεηαη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ: 
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Απφ ηελ παξαπάλσ πξφηαζε γίλεηαη ζαθέο φηη αθνινπζείηαη ε επηθνηλσληαθή κέζν-

δνο, δεδνκέλνπ φηη δίλεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο (ε ηάμε αλέιαβε 

λα δεκηνπξγήζεη έλα ηνπξηζηηθφ νδεγφ γηα λα πξνβάιιεη κηα πεξηνρή). Δλζαξξχλεηαη 

ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο (νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο) θαη ε κειέηε πνη-

θίινπ πιηθνχ (βηβιία, άιινη ηνπξηζηηθνί νδεγνί, θσηνγξαθίεο, ειεθηξνληθφ - ςεθηα-
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θφ πιηθφ θιπ.). ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο 

ζπληάζζνληαη ηα θείκελα (δηαζεκαηηθφηεηα), ζπγθξνηείηαη ην πιηθφ θαη παξάγεηαη 

έλα ηειηθφ πξντφλ. Σν πξντφλ απηφ κπνξεί λα έρεη θαη έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή 

(π.ρ. ηζηνζειίδα ζην Γηαδίθηπν).  

3.4.2. ύλδεζε ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ κε ηηο ΣΠΔ 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη πξνθξίλεηαη ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ θαηά ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο. Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο 

πιηθνχ, θπξίσο, πνιπηξνπηθνχ, θαη σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Οη καζεηέο θαινχληαη 

λα ζπγθξνηήζνπλ ην πιηθφ, λα γξάςνπλ θείκελα θαη λα ηα δεκνζηεχζνπλ ζε ειεθηξν-

ληθή κνξθή ζην Γηαδίθηπν. Καηά ζπλέπεηα, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη θαη σο πεξηβάιινλ 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ.  

 Οη ΣΠΔ, επηπιένλ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξ-

γαζίαο θαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο νδεγεί ζηελ επέθηαζε ηνπ ρψξνπ, δεδνκέλνπ φηη νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα εξγάδνληαη εθηφο ζρνιηθψλ νξίσλ θαη ζε 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Ζ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ δε κπνξεί παξά λα νδεγή-

ζεη θαη ζηελ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ. ε επίπεδν πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη 

απζηεξή ρξνληθή νξηνζέηεζε γηα ηελ εθπφλεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ, νχηε εληνπίδεηαη 

θάπνηα ξεηή αλαθνξά ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Χζηφζν, ππάξρεη ξεηή αλαθνξά ζρεηη-

θά κε ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελνηήησλ ηνπ βηβιί-

νπ, δειαδή γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο.  

 

 πλνςίδνληαο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: απφ ηε κηα εληνπίδνληαη πξαθηηθέο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζην δνκηζηηθφ ιφγν θαη ζπλδένληαη κε νξαηέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο  

πνπ εζηηάδνπλ ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο θαη 

αλεμαξηεζίαο ζηνπο καζεηέο, θαη απφ ηελ άιιε αλαδχνληαη αόξαηεο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη αθήλνπλ κεγάια πεξηζψξηα 

πξσηνβνπιίαο, απηνλνκίαο, αλεμαξηεζίαο, ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ζε εθ-

παηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Οη ΣΠΔ ζπλδένληαη κε ηε δηεθπεξαίσζε δηαζεκαηηθψλ εξ-

γαζηψλ θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ άληιεζε πιηθνχ, ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ απ-
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ηνχ, ηελ παξαγσγή ελφο ηειηθνχ πξντφληνο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ κε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζην Γηαδίθηπν. Οη ΣΠΔ, ινηπφλ, αληηκεησπίδνληαη σο πεγή άληιεζεο πιηθνχ 

θαη σο κέζα πξαθηηθήο λένπ, ςεθηαθνχ, πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ.  

3.4.3. Σαπηόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ  

Ζ παξαπάλσ πξαγκάησζε ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

πξνυπνζέηεη θαη θηινδνμεί λα θαηαζθεπάζεη ζπγθεθξηκέλνπο Λόγνπο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη καζεηψλ, ζπγθεθξηκέλεο, δειαδή, ηαπηφηεηεο. ηνλ παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη 

ε αλάδεημε ηνπ είδνπο ησλ ηαπηνηήησλ ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ. 

 Αλαθνξηθά κε ην Λφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: πξνυπνηί-

ζεληαη Λόγνη εθπαηδεπηηθψλ ηθαλψλ λα κεηαδψζνπλ έλα ζχλνιν γλψζεσλ ζηνπο κα-

ζεηέο. Οη γλψζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο γισζζηθέο δνκέο απνπιαηζησκέλεο θαη α-

πνζπλδεδεκέλεο απφ ηε ζχλζεηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο, ινη-

πφλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαιφο γλψζηεο ησλ γισζζηθψλ δνκψλ θαη απνηειεζκαηηθφο 

δηεθπεξαησηήο ηεο δηδαθηέαο χιεο. Οη δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλνληαη είλαη αξθεηά πε-

ξηνξηζκέλεο, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηα αζθπθηηθά φξηα ηεο δηδα-

θηέαο χιεο θαη ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ. ε γεληθέο γξακκέο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη αλα-

γθαζκέλνο λα δηδάζθεη ην βηβιίν θαη, άξα, λα αθνινπζεί πξνδηαγεγξακκέλε γξακκηθή 

πνξεία. Ζ ινγηθή ηεο γξακκηθήο πνξείαο δηδαζθαιίαο ηεο δηδαθηέαο χιεο είλαη κηα 

ινγηθή αζξνηζηηθνχ ηχπνπ αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα κεηαδνζνχλ θαη 

πξνζηδηάδεη ζε νξαηέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο.  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα πξνυπνζέηνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ πην επέιηθην, πην απηφλνκν θαη 

ηθαλφ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

Χζηφζν, ε ελζσκάησζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε αόξαηεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο δε θαίλεηαη λα αλαηξέπνπλ ηε ζπλνιηθή ινγηθή ηνπ πξν-

γξάκκαηνο σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: πξνυπν-

ηίζεληαη Λόγνη καζεηψλ έηνηκσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηηο δηδαθηέαο χ-

ιεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ζπκκνξθψλνληαη ζηε γξακκηθή πνξεία ηεο χιεο 

θαη δηεθπεξαηψλνπλ γισζζηθέο αζθήζεηο θπξίσο δνκηθνχ ηχπνπ. Ζ εκπινθή ησλ κα-
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ζεηψλ κε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο αζθήζεηο ηνπο θαιιηεξγεί κεηαγισζζηθέο σο επί ην 

πιείζην γλψζεηο, ελψ απνπζηάδεη θάζε ζχλδεζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ή 

ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Τπνγξακκίδεηαη φηη ε επίιπζε γισζζηθψλ 

αζθήζεσλ πξνσζεί θπξίσο ηελ αηνκηθή εξγαζία θαη πεξηνξίδεη ηε ζπλεξγαζία.  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εκπιαθνχλ νη καζεηέο κε δηαζε-

καηηθέο εξγαζίεο πνπ αθήλνπλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα απηελέξγεηαο, απηνλνκίαο, 

πξσηνβνπιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ πξνεθηείλνπλ ην ζρνιηθφ ρψξν θαη ρξφλν θαη 

θαιιηεξγνχλ ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ. πρλά, φκσο, ε δηεθπε-

ξαίσζε ηέηνησλ εξγαζηψλ είλαη δχζθνιε κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ ζην πεξηζψξην. Ζ 

δπζθνιία έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη εκπεδσζεί κηα  ηέηνηνπ είδνπο ν-

πηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο (Κνπηζνγηάλλεο, 2009). 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αλαθνξηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ 

θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: ε αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ ηεο 

ινγηθήο ηνπ ππνινγηζηή σο δαζθάινπ δελ αλαηξέπνπλ ηηο θαζεζηεθπίεο αληηιήςεηο. 

Απφ ηελ άιιε, ζην πιαίζην ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ νη ΣΠΔ δίλνπλ κεγαιχηεξα 

πεξηζψξηα απηνλνκίαο ζηνπο καζεηέο θαη ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν σο πεξηβάιινληα 

άληιεζεο πιηθνχ θαη θαιιηέξγεηαο λέσλ δεμηνηήησλ. Σέινο, ηα αλνηρηά πεξηβάιιν-

ληα, φπσο απηφ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία, ελη-

ζρχνπλ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσ-

ζεο.  

 

 πλνςίδνληαο ηα φζα αλαθέξζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ηε κηα πξνυπνηί-

ζεληαη Λόγνη εθπαηδεπηηθψλ ηθαλψλ λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο γηα ηηο γισζζηθέο δν-

κέο ζηνπο καζεηέο κέζα ζηα ζηελά φξηα πνπ ζέηεη ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ε δη-

δαθηέα χιε, θαη απφ ηελ άιιε καζεηψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη ζηε γξακκηθή πνξεία 

ηεο χιεο, ιχλνπλ γισζζηθέο αζθήζεηο δνκηθνχ ηχπνπ θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλα πεξη-

ζψξηα απηνλνκίαο θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ εκπινθή ησλ κα-

ζεηψλ ζε δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζε απ-

ηφ ην πιαίζην δε θαίλεηαη λα αλαηξέπεη ηηο ηζρχνπζεο ινγηθέο νχηε θαη λα θαιιηεξγεί 

δηαθνξεηηθνχ είδνπο εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο (π.ρ. θξηηηθά εγγξάκκαηα ππνθείκελα).  
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4. πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε 

4.1. Γεληθέο δηαπηζηψζεηο 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο θαη ηελ 

πνιηηηθή πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

πξνθχπηεη σο γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα ε ηάζε γηα κεγαιχηεξε επειημία θαη απηνλνκία 

ζηα ζρνιεία, ζε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη θνξείο. Ζ αμηνπνίεζε λέσλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, ε ελζσκάησζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηε-

ξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηάζε απηή. Απφ ηελ άιιε, φκσο, επηζεκαίλε-

ηαη ν θιεηζηόο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε πεξηραξάθσζε ζηηο δηάθνξεο εμε-

ηαζηηθέο δνθηκαζίεο θαη ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην κε απνθνξχθσκα ηηο παλειιή-

ληεο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε θάζε 

πεξίπησζε πάλησο ππνγξακκίδεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ ζπληαθηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηα πνξίζκαηα ησλ δηε-

ζλψλ αλαδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ.   

 Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο: απφ ηε 

κηα δίλεηαη έκθαζε ζηε κεηάδνζε κεηαγισζζηθψλ γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο θπξίσο κε 

γξακκηθή, αζξνηζηηθή ινγηθή, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη απεπζείαο ζην γισζζνδηδα-

θηηθφ ιόγν ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ο ιόγνο απηφο ζπλδέεηαη κε ην πα-

ιαηφ, παξαδνζηαθφ δηδαθηηθφ πξφηππν. Δπηπιένλ, πξνθξίλεηαη ε αλάγθε λα δηδαρζεί 

ε γιψζζα κέζα ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη λα αμηνπνηεζνχλ πξνο απηήλ ηελ θα-

ηεχζπλζε απζεληηθά θείκελα. Οη καζεηέο εκπιέθνληαη κε θείκελα θαη θεηκεληθά είδε 

ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ, απηά φκσο πξνζεγγίδνληαη σο κνξθέο – 

θφξκεο ζε έλα επίπεδν δνκηζηηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θεηκεληθά είδε δελ αληηκεησ-

πίδνληαη ζε ζχλδεζε κε ηε ξεπζηή, δπλακηθή θαη ζχλζεηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ 

πνπ ζπλδέεη ηε γιψζζα κε ηελ επηθνηλσληαθή, θεηκεληθή θαη θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε. 

Οη καζεηέο, ινηπφλ, θαινχληαη λα κειεηήζνπλ θαη λα παξαγάγνπλ θείκελα απζεληηθά, 

ζε απζεληηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζηνηρεία πνιπηξνπηθφηε-

ηαο.  
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Δπηπιένλ, δίλνληαη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα απηνλνκίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεξ-

γαζίαο. Απνηέιεζκα είλαη λα ζπλδένληαη νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ηε  γιψζζα, ηα 

θείκελα θαη ηε ζεκείσζε ελ γέλεη κε ηε ζχλζεηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. θαη λα 

πξνσζείηαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο.  

 Γηαπηζηψλνληαη, ινηπφλ, απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ ηάζεηο θεληξνκφιεο θαη 

ηάζεηο θπγφθεληξεο. ηηο θεληξνκφιεο ηάζεηο εληάζζνληαη νη νξαηέο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε παξαδνζηαθέο ζεσξήζεηο  γηα ηε γιψζζα θαη ηε δηδα-

ζθαιία ηεο ζηηο νπνίεο απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη είλαη σο επί ην πιείζην εμεηαζηηθνθεληξηθέο θαη δαζθαινθεληξηθέο. 

ηηο θπγφθεληξεο ηάζεηο, απφ ηελ άιιε, εληάζζνληαη νη αόξαηεο παηδαγσγηθέο πξα-

θηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ηελ απηνλνκία θαη ηελ 

πξσηνβνπιία θαη απειεπζεξψλνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπ-

ηηθψλ. Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νη θεληξνκφιεο ηάζεηο ζπρλά αθπξψλνπλ ηηο φ-

πνηεο θπγφθεληξεο κε απνηέιεζκα απηέο λα κέλνπλ ζην επίπεδν ηεο απιήο ξεηνξείαο 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2009). 

4.2. Γηαπηζηψζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δηαπηζηψλεηαη αξρηθά ε αλάγθε πεξαηηέξσ 

ελζσκάησζεο θαη έληαμήο ηνπο ζην γισζζηθφ κάζεκα. Ζ αλάγθε απηή πξνβάιιεηαη 

ηφζν κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γπκλαζίνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάιεςε θαη 

δηεθπεξαίσζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ, φζν θαη απφ ην πιηθφ θαη ηα ινγηζκηθά πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τ.Π.Γ.Μ.Θ. Πξαθηηθά νη καζεηέο θα-

ινχληαη λα έρνπλ αλαπηχμεη ήδε ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ιεηηνπξγηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 

ΣΠΔ θαη έπεηηα λα αμηνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα σο πεγέο. Οη καζεηέο, 

ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αληινχλ απφ ηηο ςεθηαθέο πεγέο πιεξνθνξηαθφ ή πνιπηξνπηθφ 

πιηθφ. Σν πιηθφ απηφ αμηνπνηείηαη θαηά ηελ εθπφλεζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα παξαγάγνπλ έλα ηειηθφ πξντφλ ζε ειε-

θηξνληθή κνξθή θαη λα ην δεκνζηεχζνπλ ζην Γηαδίθηπν. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα, νη 

ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη θαη σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Σέινο, νη καζεηέο επηδηψ-

θεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα ζπλεξγάδνληαη, λα αιιειεπηδξνχλ 

θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο.  
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 Αθνινπζψληαο ην κεηαθνξηθφ ζρήκα ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ (Kout-

sogiannis, ππφ έθδνζε) δηαπηζηψλεηαη φηη νη γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξήζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία εληάζζνληαη ζηνπο δχν εζψ-

ηεξνπο νκφθεληξνπο θχθινπο.  

 ηνλ πξψην εζσηεξηθφ θχθιν ηνπνζεηνχληαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ αμηνπνίε-

ζε ησλ ΣΠΔ σο κέζν πνπ θαζηζηά απνηειεζκαηηθφηεξε ηε δηδαζθαιία. Δδψ κπνξνχ-

κε λα εληάμνπκε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ςε-

θηαθνχ πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ.  

 ην δεχηεξν θχθιν ηνπνζεηνχληαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Δδψ εληάζζεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα επη-

θνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε, γηα παξαγσγή πιηθνχ θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφ-

ηεηαο θαη γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην Γηαδίθηπν κε ειεθηξνληθή κνξθή. Θα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ δελ έρεη θε-

ληξηθή ζέζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη δελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο ηφζν ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ, φζν θαη ζην θείκελν ησλ Οδεγηψλ ηνπ Λπθεί-

νπ, πνπ λα δείρλνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Σα φπνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχ-

πηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ 

πξνθχπηνπλ ηφζν κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηε δηαζε-

καηηθή εξγαζία, φζν θαη απφ ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη απφ ην ΤΠΓΜΘ ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ.  

 ηνλ ηξίην νκφθεληξν θχθιν εληάζζνληαη αληηιήςεηο γηα κηα θξηηηθή θαη η-

ζηνξηθά, γισζζνινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά ππνςηαζκέλε πξνζέγγηζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ. Σέηνηεο αληηιήςεηο απνπζηάδνπλ εληειψο απφ ηελ ειιεληθή 

πξφηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. 
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πλνπηηθόο Πίλαθαο πκπεξαζκάησλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο 

πξφηαζεο. 

ΔΛΛΑΓΑ 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Γισζζηθό 

Μάζεκα 

ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ 

θόζκν, ζηάζεηο, 

αμίεο, πξόηππα 

- θαιιηέξγεηα ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε 

- απνδνρή εηεξφηεηαο / δηα-

θνξεηηθφηεηαο 

- θαιιηέξγεηα πνιηηηζκηθήο / 

δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο 

Δθπφλεζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ / 

project θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο:  

- πεγή άληιεζεο πιηθνχ  

- πεξηβάιινλ επαθήο θαη αιιειεπίδξα-

ζεο 

- κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ 

Γλώζεηο γηα ηε 

γιώζζα 

- κειέηε ηεο δνκήο ηεο 

γιψζζαο κε έκθαζε ζηε 

κνξθνινγία θαη ηε ζχληαμε 

- κειέηε ησλ θεηκεληθψλ εη-

δψλ κε έκθαζε ζηηο ζπκβά-

ζεηο ηνπο) 

- ελζσκάησζε ζηνηρείσλ πν-

ιπηξνπηθφηεηαο 

- ν ππνινγηζηήο σο δάζθαινο (tutorial) 

θαη σο πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (simulation) κε έκθα-

ζε ζε αζθήζεηο γξακκαηηθήο, νξζνγξα-

θίαο, ζηίμεο, ζπληαθηηθνχ 

- ν ππνινγηζηήο σο αλνηρηφ δηεξεπλεηη-

θφ πεξηβάιινλ κάζεζεο κε έκθαζε ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ θεη-

κεληθψλ εηδψλ (αμηνπνίεζε ησλ ειε-

θηξνληθψλ ιεμηθψλ ηεο δηαδηθηπαθήο 

Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα 

www.greek-language.gr  

εκείσζε / γιώζζα - γιψζζα σο δνκή 

- γιψζζα σο κέζν θαη σο 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο 

- γιψζζα σο ζχζηεκα θεηκε-

ληθψλ εηδψλ 

- γιψζζα σο κέξνο ηεο ζε-

κείσζεο ελ γέλεη θαη ελζσκά-

ησζε πνιπηξνπηθφηεηαο 

- κέζν επηθνηλσλίαο θαη δηεπαθήο 

- σο πεγή άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ (ρσξίο πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο 

λέαο θεηκεληθφηεηαο) 

- επηθαλεηαθή αλάιπζε ηεο νξγάλσζεο 

ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ 

- θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ άληιεζεο 

πιηθνχ, νξγάλσζεο, παξαγσγήο θαη 

δεκνζίεπζεο ελφο project 

Γηδαθηηθέο  

πξαθηηθέο 

- νξαηέο θαη αφξαηεο παηδα-

γσγηθέο πξαθηηθέο (αληηιή-

ςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν θαη ηε 

λέα παηδαγσγηθή αληίζηνηρα)  

- ζπκκφξθσζε ζηηο απαηηή-

ζεηο ηεο δηδαθηέαο χιεο 

- πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε 

ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ 

- πεξηνξηζκφο σο πξνο ην 

ρψξν θαη ηνλ ρξφλν 

- γξακκηθή πνξεία ηνπ καζή-

καηνο 

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηαζεκαηηθψλ 

εξγαζηψλ αμηνπνηνχληαη: 

- σο πεγή άληιεζεο πιηθνχ 

- σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

- σο κέζν γηα ζπλεξγαζία  

- σο κέζν επέθηαζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρσ-

ξνρξφλνπ 

http://www.greek-language.gr/
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- αζξνηζηηθή ινγηθή ηεο πα-

ξερφκελεο γλψζεο 

Σαπηόηεηεο / Λόγνη 

θνηλσληθώλ 

πξσηαγσληζηώλ 

Μαζεηήο: 

- ζπκκνξθσκέλνο ζηε ινγηθή 

ηεο δηδαθηέαο χιεο 

- έηνηκνο λα επηιχεη πνιια-

πιέο αζθήζεηο δνκηθνχ ηχπνπ 

- ειάρηζηα έσο αλχπαξθηα 

πεξηζψξηα απηνλνκίαο, πξσ-

ηνβνπιίαο, ζπλεξγαζίαο 

Δθπαηδεπηηθφο: 

- θαιφο γλψζηεο ησλ γισζ-

ζηθψλ δνκψλ 

- κε πεξηνξηζκέλε απηνλνκία, 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξσην-

βνπιία 

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηαζεκαηηθψλ 

εξγαζηψλ αμηνπνηνχληαη: 

- σο κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλν-

κίαο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο αλάπηπμεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφ-

ηεηαο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ  

- σο κέζν γηα ηελ αλαηξνπή ηεο ινγηθήο 

ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ρξφλνπ θαη ρψξνπ 

Αμηνιόγεζε - πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 

εμεηάζεηο 

- δηαγσλίζκαηα θαη ηεζη 

- πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζην 

ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο 

(Γπκλάζην – Λχθεην) 

- εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Γ΄ Λπθείνπ) 

- απνπζία νπνηαζδήπνηε 

πξννδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

ηχπνπ απηαμηνιφγεζεο, 

portfolio θιπ.  

- δελ ππάξρεη ζχλδεζε ησλ δεμηνηήησλ 

ζηηο ΣΠΔ κε ηελ αμηνιφγεζε 

Γισζζνδηδαθηηθνί 

Λόγνη 

- αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο  

- κίμε επηθνηλσληαθνχ θαη θεηκελνθεληξηθνχ ιφγνπ  

- πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία απφ ην ιφγν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ 

Παξαηεξήζεηο / 

Ιδηαηηεξόηεηεο 

- Καηεγνξηνπνίεζε ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο (Λχθεην) ζε γεληθή 

θαη επαγγεικαηηθή θαη ζε άιιεο ππνθαηεγνξίεο 

- θιεηζηφο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γπκλάζην) / νδεγηψλ (Λχθεη-

ν) 

- γξακκηθή πνξεία ηνπ καζήκαηνο  

- ζπγθεθξηκέλε δηδαθηέα χιε θαη νξηνζέηεζε ηνπ ρξφλνπ  

- αζξνηζηηθή ινγηθή ηεο παξερφκελεο γλψζεο 

- νξαηέο θαη αφξαηεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

- πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ 

- ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνιπηξνπηθφηεηαο 

- βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ζπλερείο εμεηάζεηο 

- πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ λα αλαπηχμνπλ 

πξσηνβνπιία, απηνλνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

- αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα επίιπζε αζθήζεσλ θαη δηφξζσζε ηνπ γξα-

πηνχ 

- αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κέζα ζην πιαίζην εθπφλεζεο δηαζεκαηηθψλ εξ-

γαζηψλ σο κέζν άληιεζεο πιηθνχ, πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ, ζπ-

λεξγαζίαο θαη δηεπαθήο   
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