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Πεξίιεςε  

 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλάηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γεξκαλίαο γηα ην 

κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλαθνξηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Οη βαζηθνί άμνλεο κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηηο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε γιψζζα πνπ απηφ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηε γιψζζα θαη ηελ αμηνιφγεζε, ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη, ηέινο, ηηο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ θηινδνμεί λα 

θαηαζθεπάζεη. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο κειεηήζεθαλ νη Δθπαηδεπηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο ζην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ γηα ηελ Καηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Καηψηεξε Γπκλαζηαθή 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ 

Αλψηεξε Γπκλαζηαθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ηα Γεξκαληθά
1
. 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ην γισζζηθφ κάζεκα ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηνλ κειινληηθφ θφζκν ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζίαο. Οη καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζα ζε έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ ιακβάλεη 

ππφςε ηνπο ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, έξρνληαη ζε επαθή κε πνηθίια θείκελα θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα Μέζα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηε δνκή 

ηεο γιψζζαο θαη ηε ρξήζε ηεο. Οη γλψζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ νκηιία, ηελ αθξφαζε, 

ηελ αλάγλσζε, ηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο θαη ηε ζπλεηδεηή ρξήζε ηεο γιψζζαο. 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γεξκαλίαο νη ΣΠΔ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

Μέζα κε ηα νπνία ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή, αιιά ζε νξηζκέλα ζεκεία γίλεηαη 

μερσξηζηή αλαθνξά ζε απηέο. Απφ ηελ παξνχζα κειέηε δηαθαίλεηαη φηη νη ΣΠΔ 

απνηεινχλ πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, κέζν έξεπλαο, αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ, θαη κέζν παξνπζίαζεο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή σο 

                                                           
1
 Ζ κεηάθξαζε ησλ θεηκέλσλ απφ ηα γεξκαληθά έγηλε απφ ηε Μαξία Αιεμίνπ, απνζπαζκέλε εθπαηδεπηηθφ ηνπ 

Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο. 
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κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, δειαδή γηα λα δηαβάζνπλ, λα γξάςνπλ, λα 

παξνπζηάζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ.  
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1. Δηζαγσγή  

 

Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο 3.1.1. «χληαμε 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε», θνξέαο πινπνίεζεο ηεο νπνίαο είλαη ην 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηε γεξκαληθή θαηψηεξε θαη αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ηελ αξρή (θεθ. 2) ηεο παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Έπεηηα, 

ζθηαγξαθείηαη ε θηινζνθία πνπ αθνινπζεί ε Γεξκαλία θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ θεηκέλνπ ησλ 

γεξκαληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ Καηψηεξε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ζηελ Καηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο 

ζηελ Αλψηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

ην επφκελν θεθάιαην (θεθ. 3) επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

άμνλεο. Ζ αλάιπζε εζηηάδεη ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηηο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα πνπ επηδηψθνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε ζεκείσζε. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη ζε επίπεδν καζεζηαθψλ αξρψλ θαη δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ φια φζα πξνηείλνπλ. Σέινο, πξνζεγγίδεηαη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη θπξίσο απηά πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 
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2. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

2.1 Σν γεξκαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη 

απνθεληξσηηθφ, αθνχ ην θάζε θξαηίδην (Länder) έρεη ηελ επζχλε γηα ηα ζρνιεία θαη 

ηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην ζχληαγκα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 16 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (φζα θαη ηα θξαηίδηα ηεο ΟΓΓ) πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ. Tν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο δηαθξίλεηαη ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε. 

Ζ θνίηεζε ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη πξναηξεηηθή. Σν ζρνιείν είλαη 

ππνρξεσηηθφ απφ ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ θαηά ηελ νπνία φια ηα παηδηά πξέπεη λα 

θνηηήζνπλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (Grundschule), γηα 4 ρξφληα ή έμη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηνπ Βξαλδεκβνχξγνπ. Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ απνηειεί 

αληηθείκελν θαη ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηαθξίλεηαη ζε θαηψηεξε θαη αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα. Μεηά ην Γεκνηηθφ ρνιείν αθνινπζεί έλα 5ηάμην (Hauptschule) ή 

6ηάμην (Realschule) ή 9ηάμην (Gymnasium) ζρνιείν. Ζ αλψηεξε γπκλαζηαθή βαζκίδα 

(gymnasiale Oberstufe) θαιχπηεη ηα έηε 11 έσο 13 (ή 12) θαη κεηά απφ κία 

εηζαγσγηθή θάζε δηάξθεηαο ελφο έηνπο δηαηξείηαη ζε εμάκελα. 

Α) Hauptschule (πξψελ Volksschule) 

Καιχπηεη ηα ζρνιηθά έηε 5-9, παξέρεη ζηνπο καζεηέο γεληθή βαζηθή εθπαίδεπζε. Οη 

απφθνηηνη ηνπ ζπλήζσο ζπλερίδνπλ ζηελ επαγγεικαηηθφ θαηάξηηζε, ελψ νη καζεηέο 

κε πςειή βαζκνινγία κπνξνχλ επίζεο λα θνηηήζνπλ ζε ζρνιείν αλψηεξνπ επηπέδνπ. 
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Β) Realschule 

Καιχπηεη ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο 5-10 θαη παξέρεη ζηνπο καζεηέο επξχηεξε γεληθή 

εθπαίδεπζε. 

Γ) Gymnasium 

Παξέρεη ζηνπο καζεηέο γεληθή εθπαίδεπζε εηο βάζνο θαη θαιχπηεη ηα ζρνιηθά έηε 5 

έσο 13 (ζε κεξηθά θξαηίδηα έσο 12). 

Γ) Άιια ζρνιεία 

Σν Gesamtschule, ην νπνίν θαιχπηεη θαη ηνπο ηξεηο ηχπνπο ζρνιείσλ ππφ εληαία 

ζηέγε θαη κε δηαθνξεηηθή νξγαλσηηθή δνκή, είλαη έλαο εηδηθφο ηχπνο ζρνιείνπ θαη 

δελ απαληά ζε φια ηα θξαηίδηα. ε δηάθνξεο πνιηηείεο ππάξρνπλ επίζεο εηδηθά 

ζρνιεία φπσο ηα: Orientierungsstufen (Φάζε Πξνζαλαηνιηζκνχ), Regelschulen 

(Γεληθά ρνιεία), εληαίν Hauptschule θαη Realschule, Werkrealschulen 

(δεπηεξνβάζκηα ηερληθά ζρνιεία) θαη άιια. 

2.2 Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη νη Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο  

Όζα αλαθέξζεθαλ έσο ηψξα απνηεινχλ ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα φια ηα θξαηίδηα θαη εμεηδηθεχνληαη απφ ην ππνπξγείν παηδείαο ηνπ θάζε 

θξαηηδίνπ. Γειαδή, ην θάζε θξαηίδην απνθαζίδεη, γηα παξάδεηγκα, πνηα αθξηβψο 

καζήκαηα ζα δηδαρηνχλ ζε θάζε ηάμε, ηη πεξηερφκελν ζα έρνπλ, πφηε ζα είλαη νη 

ζρνιηθέο δηαθνπέο θιπ. Σν κάζεκα ηεο Γιψζζαο πάλησο είλαη θνηλφ θαη ππνρξεσηηθφ 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αλ θάπνηνο ζέιεη 

λα έρεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γεξκαλίαο, πξέπεη 

λα κειεηήζεη ηηο εζληθέο πξνδηαγξαθέο (Bildungsstandards)  γηα ηα βαζηθά καζήκαηα, 

ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαηά κάζεκα (Rahmenlehrpläne) θαη ηα ηνπηθά, 

ζε επίπεδν θξαηηδίνπ (νξηζκέλα κπνξεί λα αθνξνχλ θαη πεξηζζφηεξα θξαηίδηα) θαη ζε 

επίπεδν ζρνιείνπ (interschulische Curricula) πξνγξάκκαηα. Καη ηα 16 θξαηίδηα έρνπλ 

θαηεπζπληήξηεο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη curricula, θαζψο θαη λνκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα 

ζρνιεία ηνπο.  
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Οη θαηεπζπληήξηεο δηεπθξηλίδνπλ ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ δηέπνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ζρνιείνπ, ηη πεξηιακβάλεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο 

δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πξνθίι ηνπ. Δπίζεο, ξπζκίδνπλ  ηελ 

νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν θαη ηελ αμηνιφγεζε, ηε 

δνπιεηά ζην ζπίηη, ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο δνπιεηάο ζε θάζε ζρνιηθή ρξνληά. Αλαθέξνληαη επίζεο ζηηο απαηηήζεηο ελφο 

ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαηάιιεινπ γηα ηνπο καζεηέο (ζρνιηθή δσή, ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ζρνιείσλ, αλάγθε γηα projects θιπ.). Δπίζεο, ξπζκίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζρνιείσλ θαη ηηο πηζαλέο δπλαηφηεηεο 

αληαιιαγήο αλάκεζα ζε ηχπνπο ζρνιείσλ. 

Όζνλ αθνξά ηα curricula απαηηείηαη πάλσ απφ έλαο ρξφλνο γηα λα ζπληαρηνχλ, 

ελψ γηα λα ζπληαρηνχλ φια ηα curricula γηα φια ηα αληηθείκελα ελφο ηχπνπ ζρνιείνπ 

ρξεηάδνληαη 3 κε 4 ρξφληα. πλήζσο φηαλ νινθιεξσζνχλ δίλνληαη ζηα ζρνιεία γηα 

πηινηηθή εθαξκνγή. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο δεηείηαη ε γλψκε εθπξνζψπσλ ησλ 

καζεηψλ, ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ γνλέσλ. Όηαλ είλαη πιένλ έηνηκα, ν ηνπηθφο 

ππνπξγφο παηδείαο θάλεη ηηο αλαγθαίεο λνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο 

είηε ελζσκαηψλνληαη είηε ζηέιλνληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο ζηα ζρνιεία. 

Καηφπηλ επηκνξθψλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθδνηηθνί νίθνη θαινχληαη λα 

αλαζεσξήζνπλ ηα βηβιία ή λα εθδψζνπλ λέα. Σν πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ επηιέγεη 

ηα βηβιία απφ ηνλ θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ. πλήζσο ηα βηβιία δίλνληαη 

δσξεάλ, αιινχ δίλνληαη δσξεάλ σο δαλεηθά, ελψ ηα βηβιία αζθήζεσλ θαη ηα 

αλαιψζηκα επηβαξχλνπλ ζε έλα πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ηνπο καζεηέο. Δθηφο απφ ηα 

βηβιία, ππάξρεη θαη γηα ηα 16 θξαηίδηα έλαο Δζληθφο Φνξέαο Σαηληψλ θαη Οπηηθνχ 

Τιηθνχ (http://www.fwu.de/), πνπ παξάγεη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηα ζρνιεία 

(ηαηλίεο, βίληεν θαη ζεηξέο απφ έγρξσκα ζιάηληο). Μεξηθά θξαηίδηα έρνπλ θεληξηθέο 

ππεξεζίεο γηα ππνινγηζηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίεο ειέγρνπλ ηα εκπνξηθά ινγηζκηθά 

θαη θάλνπλ ζπζηάζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηα ζρνιεία.  

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ηα Curricula ξπζκίδνπλ ηα εμήο:  

- ηε δηδαθηηθή ινγηθή, ηηο ζηνηρεηψδεηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κεζφδνπο 

http://www.fwu.de/
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-ην πεδίν πνπ θαιχπηεη ην αληηθείκελν θαη ηα θχξηα πεξηερφκελά ηνπ 

-ηε βαζηθή χιε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηα ζέκαηα θαη ηνπο ζρεηηθνχο ζηφρνπο  

-ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε  

Δίλαη ζπλήζσο γεληθά δηαηππσκέλα, παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

δνπιεηάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη πεξηζψξηα ειεπζεξίαο, γηα λα δηακνξθψλνπλ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο κεζφδνπο θαη λα επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε κνξθή 

αμηνιφγεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη εθείλνο πνπ ζα πξέπεη λα ζπλδέζεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ curriculum κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα απνθαζίζεη 

πνηα πξνζέγγηζε είλαη θαηάιιειε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη πνηα δηδαθηηθή πξαθηηθή 

ζα αθνινπζήζεη. πλεξγάδεηαη κάιηζηα κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ, 

γηα λα θάλνπλ απφ θνηλνχ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα έλα ηκήκα ή κηα ηάμε, λα 

εκπιέμνπλ ηα παηδηά ζε δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, projects θιπ. Σέηνηα 

«ελδνζρνιηθά» curricula ζπλδένπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ηηο εηδηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ζρνιείν.  

Οη επηδφζεηο ηεο Γεξκαλίαο ζηηο δηεζλείο έξεπλεο TIMSS, PISA θαη IGLU 

κεηά ην 1972 θαηέζηεζαλ ζαθή ηελ αλάγθε ζέζπηζεο θνηλψλ ζηφρσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζηεκαηηθνχ 

έιεγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ γεξκαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν 

Γεθέκβξην ηνπ 2003 ε Γηαξθήο χλνδνο ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ησλ Κξαηηδίσλ ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο (Ständige Konferenz der Kultusminister 

der Länder in der Bundesrepublik Deutschland ή, πην απιά, Kultusministerkonferenz) 

απνθάζηζε ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ (Bildungsstandards) 

ζηε γεξκαληθή γιψζζα, ηα καζεκαηηθά θαη ηελ πξψηε μέλε γιψζζα. Οη 

πξνδηαγξαθέο, πνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα φια ηα θξαηίδηα, αθνξνχλ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο θνίηεζεο ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (mittlerer Schulabschluss), ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζην ηέινο ηνπ 10νπ έηνπο ζπνπδψλ, δειαδή ζηελ 

ειηθία ησλ 16 εηψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζηε γεξκαληθή εθπαίδεπζε μεθίλεζε απφ ην 

ζρνιηθφ έηνο 2004-2005 θαη είλαη δεζκεπηηθή γηα φια ηα θξαηίδηα.  
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Σν 2004 ε ίδηα αξρή ζέζπηζε πξνδηαγξαθέο (πνπ αθνξνχλ θαη ηε γεξκαληθή 

γιψζζα) γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ζηε βαζκίδα ηνπ 

Hauptschule (Hauptschulabschluss - 9ν έηνο ζπνπδψλ), ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Primarbereich – σο ην 4ν έηνο ζπνδψλ, κε εμαίξεζε ηα θξαηίδηα ηνπ Βεξνιίλνπ θαη 

ηνπ Βξαλδεκβνχξγνπ), θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα καζήκαηα ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ελζσκάησζε ηνπο 

ζηελ εθπαίδεπζε μεθίλεζε ην ζρνιηθφ έηνο 2005-2006. Σν 2007 απνθαζίζηεθε ν 

ζρεδηαζκφο πξνδηαγξαθψλ θαη γηα βαζηθά καζήκαηα ηεο αλψηεξεο γπκλαζηαθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (gymnasiale Oberstufe), ν νπνίνο δελ έρεη αθφκε 

νινθιεξσζεί.  

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή θνηλνπνίεζε ηεο Γηαξθνχο πλφδνπ, νη εθπαηδεπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο: 

 

-επηζεκαίλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ 

-πεξηγξάθνπλ ηηο ζπλδεφκελεο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηθαλφηεηεο 

(Kompetenzen) πνπ πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο (ην 

γεξκαληθφ θείκελν αλαθέξεηαη πάληνηε θαη ζηα δχν γέλε) ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ ζεκείν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνξείαο 

-απνζθνπνχλ ζε ζπζηεκαηηθή θαη δηαζπλδεφκελε κάζεζε θαη αθνινπζνχλ έηζη ηελ 

αξρή ηεο ζσξεπηηθήο απφθηεζεο ηθαλνηήησλ (kumulativer Kompetenzerwerb) 

-πεξηγξάθνπλ αλακελφκελεο κεζαίεο επηδφζεηο ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ  

-εζηηάδνπλ ζηηο βαζηθέο πεξηνρέο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ θαη αθήλνπλ ζηα ζρνιεία 

δεκηνπξγηθφ ρψξν γηα ηελ παηδαγσγηθή ηνπο δνπιεηά 

-ππνδεηθλχνπλ έλα κέζν επίπεδν απαηηήζεσλ 

-δηεπθξηλίδνληαη κε παξαδείγκαηα αζθήζεσλ  

 

Σν Ηλζηηηνχην γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε (Institut für 

Qualitätsentwicklung im Bildungswesen - IQB) πνπ ηδξχζεθε ην 2004 ζην 
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παλεπηζηήκην Humboldt ηνπ Βεξνιίλνπ έρεη σο απνζηνιή ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Απφ ην 2009 νη εθπαηδεπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ θξαηηδίσλ, παξάιιεια 

κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο έξεπλεο ηχπνπ PISA. Οη πεξηνδηθνί έιεγρνη 

ηεο επίηεπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζρεδηάδεηαη λα έρνπλ ηε κνξθή 

ελδεηθηηθψλ θεληξηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ δηεμάγνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ IQB αλά 5 

ρξφληα γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη αλά 6 ρξφληα γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ζα αθνξνχλ καζήηξηεο θαη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ πξνηειεπηαία 

ηάμε ηεο εθάζηνηε ειεγρφκελεο βαζκίδαο.  

Οη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο δελ ππνθαζηζηνχλ ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. Γηαηππψλνπλ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ελφο 

καζήκαηνο, δελ ππνδεηθλχνπλ ζε πνην ζηάδην ζα απνθηεζνχλ νη απαηηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο, ην δεηνχκελν είλαη νη ηθαλφηεηεο απηέο λα έρνπλ απνθηεζεί, φηαλ ν 

καζεηήο νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα.  

Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ εμεηδηθεχνπλ ηα πιαίζηα αλαθνξάο πνπ 

ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο. Σν ππνπξγείν παηδείαο ηνπ θάζε θξαηηδίνπ 

θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ αλαιακβάλνπλ λα αλαπιαηζηψζνπλ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο ησλ Bil-dungsstandards ζηα ηδηαίηεξα ζπκθξαδφκελα ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ, αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη 

πξαθηηθέο, κε ην βιέκκα φκσο πάληνηε ζηξακκέλν ζηηο δεζκεπηηθέο γεληθέο 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο ζα αμηνινγεζνχλ νη θξαηηδηαθέο 

επηδφζεηο ζηελ εθπαίδεπζε.   

Σν θείκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο 

είλαη δνκεκέλν σο εμήο: μεθηλάεη κε αλαθνξά ζηε  ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε (Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο: 6-7), θαηφπηλ νξίδεη ηέζζεξηο ηνκείο 

ηθαλνηήησλ (Kompetenzbereiche) πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ (Δ.Π.: 7-9), θαη ζηε 

ζπλέρεηα πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ ζε θάζε 

έλαλ απφ ηνπο ηνκείο (Δ.Π.: 10-17). Σν ππφινηπν ηνπ εγγξάθνπ (Δ.Π.: 18-54) 

θαιχπηνπλ παξαδείγκαηα αζθήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο νξίδνληαη ηξεηο ηνκείο 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο  Γεξκαλίαο B΄/βάζκηα - ΜΠΑΣΗΓΟΤ  

ειίδα 13 απφ 58 

 

απαηηήζεσλ (Anforderungsbereiche) πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. Γίλνληαη 8 παξαδείγκαηα αζθήζεσλ γηα γξαπηή θαη 

5 γηα πξνθνξηθή έθθξαζε. Κάζε άζθεζε εθθηλεί απφ έλα δνζκέλν ρξεζηηθφ ή 

ινγνηερληθφ θείκελν γηα ην γξαπηφ ιφγν (ζηελ άζθεζε 1 δίλεηαη επηπιένλ κηα 

ζπλέληεπμε θαη δχν ζρεδηαγξάκκαηα) ή απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ζέκαηνο γηα ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν. Γηα θάζε άζθεζε δίλνληαη δεηνχκελα, πξνζδηνξίδεηαη ε ζχλδεζε κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ππνδεηθλχνληαη πηζαλέο ιχζεηο (βαζηθά 

πηζαλφηεηεο πξνζέγγηζεο απφ ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο) ζπζρεηηζκέλεο κε ηνπο 

ηνκείο απαηηήζεσλ. 

Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ζηελ 

Καηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην επεμεξγάζηεθε ην Κξαηηδηαθφ Ηλζηηηνχην 

ηνπ Βεξνιίλνπ γηα ην ρνιείν θαη ηα Μέζα (Berliner Landesinstitut für Schule und 

Medien θαη εθαξκφζηεθε ζην Βεξνιίλν θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007.  

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ Αλψηεξε 

Γεπηεξνβάζκηα  ζρεδηάζηεθε απφ ην Κξαηηδηαθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Βεξνιίλνπ γηα ην 

ρνιείν θαη ηα Μέζα (Berliner Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM), ην 

Κξαηηδηαθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Βξαδεκβνχξγνπ γηα ην ρνιείν θαη ηα Μέζα 

(Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg (LISUM Bbg) θαη ην Κξαηηδηαθφ 

Ηλζηηηνχην ηνπ Μέθιελκπνπξγθ – Φνξπφκκεξλ γηα ην ρνιείν θαη ηελ Δθπαίδεπζε 

(Landesinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern) (L.I.S.A.),  κε 

βάζε ηηο λνκηθέο εθπαηδεπηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ εθάζηνηε θξαηηδίνπ. Σέζεθε ζε 

εθαξκνγή ζην Βεξνιίλν θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007. ηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο ππάξρνπλ δχν θάζεηο: ε εηζαγσγηθή (10ν 

έηνο ζπνπδψλ - 11ν γηα ηα επαγγεικαηηθά Γπκλάζηα) θαη ε θάζε πηζηνπνίεζεο (11ν 

θαη 12ν έηνο ζπνπδψλ). Γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ εηζαγσγηθή ζηε θάζε πηζηνπνίεζεο 

νη καζεηέο δίλνπλ εμεηάζεηο. ηελ εηζαγσγηθή θάζε ηα παηδηά επεθηείλνπλ ηηο 

γλψζεηο πνπ έιαβαλ ζηελ θαηψηεξε  δεπηεξνβάζκηα θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε θάζε 

ηεο πηζηνπνίεζεο (Qualifikationsphase). ηε θάζε ηεο πηζηνπνίεζεο 
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πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο αλψηεξεο ζρνιηθήο (Hochschulstudiums) ή 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (berufliche Ausbildung).  

ην επφκελν θεθάιαην (θεθ. 3) αλαιχνληαη, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

άμνλεο, νη Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ζηελ Καηψηεξε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ 

Καηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα 

ζηελ Αλψηεξε Γεπηεξνβάζκηα.  
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3. Αλάιπζε 

 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη: α) νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο, 

πξφηππα, β) νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, γ) ε ζεκείσζε θαη γιψζζα, δ) νη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο, ε) ε αμηνιφγεζε. Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο άμνλεο απηνχο 

παξνπζηάδεηαη ηη πξνβιέπεηαη απφ ην θείκελν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ, 

απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Καηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα θαη απφ ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Αλψηεξε Γεπηεξνβάζκηα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ην γεληθφηεξν πιαίζην κε βάζε ην νπνίν ζρεδηάδνληαη ηα 

επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα γίλεη κία παξάιιειε 

παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ επηινγή απηνχ ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ζα καο επηηξέςεη λα εληνπίζνπκε 

νκνηφηεηεο, λα αληρλεχζνπκε λήκαηα πνπ ελδερνκέλσο μεηπιίγνληαη θαη λα πξνβνχκε 

ζε ζπλνιηθέο δηαπηζηψζεηο γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηψηεξε θαη 

αλψηεξε.  

3.1 Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο, πξφηππα 

Οη γεξκαληθέο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ 

θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο γηα 

δηεξεχλεζε. Ωζηφζν, νη παξαδνρέο ηνπο αλαπαξηζηνχλ έλαλ θφζκν ν νπνίνο δηέπεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηεο. χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, απφ ηε κηα πιεπξά 

ππάξρεη ν πξαγκαηηθφο θφζκνο θαη απφ ηελ άιιε νη πιαζκαηηθνί θφζκνη πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ε ινγνηερλία θαη ηα Μέζα. Ο «πξαγκαηηθφο» θφζκνο, φπσο απηφο 

επηδηψθεηαη λα αλαπιαηζησζεί ζην γισζζηθφ κάζεκα, είλαη πνιχγισζζνο θαη 

πνιππνιηηηζκηθφο. Πνιχγισζζνο, ηφζν κε ηελ έλλνηα ηεο εμνηθείσζεο κε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία εζληθέο γιψζζεο, φζν θαη κε ηελ έλλνηα ηεο εμνηθείσζεο κε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο γιψζζεο. Πνιππνιηηηζκηθφο, γηαηί ζην θείκελν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην κεηαλαζηεπηηθφ 

(Migrationshintergrund) θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ. Ωο πξνο 

ηελ πνιπγισζζία θαη ηελ πνιηηηζκηθφηεηα πνπ δηέπεη ηηο πξνδηαγξαθέο ζα κπνξνχζε 
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θαλείο λα αληηηείλεη ην επηρείξεκα φηη ζε πνιιά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ πξφηππε γιψζζα θαη ζηε γλψζε ησλ θαλφλσλ γξακκαηηθήο, νξζνγξαθίαο θαη 

πξνθνξάο απηήο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή θνίηεζε ζηελ θαηψηεξε κέζε 

εθπαίδεπζε. Γελ πξέπεη, φκσο, λα μερλάκε φηη νη πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηε 

γεξκαληθή γιψζζα θαη φηη ε δηδαζθαιία ησλ κεηξηθψλ γισζζψλ ησλ αιιφγισζζσλ 

καζεηψλ απνηειεί αληηθείκελν μερσξηζηψλ καζεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα 

έρνπλ ζην κέιινλ ίζεο επθαηξίεο, λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα, λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή 

ηνπο κε απηνπεπνίζεζε θαη λα ζέβνληαη ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ηελ θαηάιιειε παηδεία, φπσο απηή ζθηαγξαθείηαη κέζα απφ ην θείκελν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Μέζα απφ ηηο αζθήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηίζεληαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζέκαηα, φπσο ν έξσηαο (άζθεζε 3, ζει. 31-34), ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ν ζεβαζκφο ηνπ άιινπ (άζθεζε 7, ζει. 40-42), ε θαηάρξεζε 

αιθνφι (άζθεζε 1, ζει. 23-27), ε αιινηξίσζε (άζθεζε 2, ζει. 28-31) θαη ε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ (άζθεζε 8, ζει. 43-44). Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε έρεη έλα αθφκε πεδίν, ην νπνίν ηα παηδηά πξέπεη 

λα δηεξεπλήζνπλ, ε ζεκαζία ησλ λέσλ Μέζσλ θαη ε θζνξά ησλ παιηφηεξσλ (άζθεζε 

4, ζει. 34-37). Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα άξζξν κε ηίηιν «θέςεηο πάλσ ζε έλα 

πνιηηηζκηθφ αγαζφ ππφ εμαθάληζε: Απνραηξεηηζκφο ζην γξάκκα».  ην άξζξν γίλεηαη 

ιφγνο γηα ην ζάλαην ηεο παξαδνζηαθήο αιιεινγξαθίαο (κε γξάκκαηα ηαρπδξνκείνπ) 

θάησ απφ ηελ επηθξάηεζε ησλ e-mails θαη ησλ sms. Πξνηείλεηαη λα γξάθνπκε 

γξάκκαηα γηα λα ζπληεξήζνπκε απηή ηε κνξθή επηθνηλσλίαο. Γίλεηαη έθηαζε ζηελ 

ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο αιιεινγξαθίαο κε αλαθνξά ζηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ Μαξμ 

θαη Έλγθειο, ζηε ινγνηερληθή ηεο αμία, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ξνκαληηθή 

ιεηηνπξγία ηεο. Απφ ηελ άιιε, ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ζηειηηεχεηαη σο πεδή θαη 

επηθνηλσλία ρσξίο ζπλαίζζεκα θαη παξαιιειίδεηαη κε άνζκα πιαζηηθά ινπινχδηα. Ζ 

άζθεζε δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ην θείκελν, λα δηαηππψζνπλ ηηο 

βαζηθέο ηνπ ζέζεηο θαη λα αληηπαξαηεζνχλ ζε απηφ κε επηρεηξήκαηα. Σέινο, λα 

γξάςνπλ έλα ζχληνκν θείκελν κε ηνλ ηίηιν «Ύκλνο ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία» 

ή, ελαιιαθηηθά, λα εληνπίζνπλ  πνηεο δπλαηφηεηεο πξνζθέξεη ε επηθνηλσλία κε ηα λέα 
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Μέζα. Πέξα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε, απφ ην θείκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη έλα κέξνο ησλ γλψζεσλ πνπ 

πξνθξίλνληαη αθνξά ηα Μέζα. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε φηη 

γίλεηαη αλαθνξά, γεληθφηεξα,  ζε «Μέζα» (Medien) θαη φρη, γηα παξάδεηγκα, ζε λέεο 

ηερλνινγίεο ή ΣΠΔ (γεξκαληθά: ΝΣ ή IΚT). Ο φξνο Medien (εληθφο: Medium) 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ πίλαθα, έλα πιαθάη, κηα ζεηξά δηαθαλεηψλ, φζν θαη ηνλ 

ππνινγηζηή. Σα θάζε είδνπο Μέζα, ινηπφλ, απνηεινχλ έλα πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ νη 

καζεηέο πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα θαηαθηήζνπλ, αιιά θαη ηξφπνπο γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα παηδηά απηή ηε δηεξεχλεζε.   

 

Σν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηελ Καηώηεξε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ζέηεη ζην επίθεληξν ηνπ καζήκαηνο ησλ γεξκαληθψλ ηε γισζζηθή 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, φζν θαη γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ζρνιηθή παηδεία θαη, έηζη, ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο 

γπκλαζηαθήο αλψηεξεο βαζκίδαο (Π..: 8). Θεκαηηθέο πεξηνρέο πξνηείλνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. πγθεθξηκέλα, ζην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ 

θέξεη ηνλ ηίηιν «Θέκαηα θαη πεξηερφκελν» (Π..: 56), πξνηείλνληαη θάπνηα 

πεξηερφκελα ζην πιαίζην ηεο επηζθφπεζεο ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ. Απηά, φπσο θαίλεηαη 

ζηε ζπλέρεηα, ζρεηίδνληαη κε ηελ πφιε, ηε γιψζζα ησλ λέσλ, ηε ινγνηερλία, ηελ 

ηζηνξία, κε άιινπο πνιηηηζκνχο, κε ην δηαδίθηπν, ην κέιινλ, ηνλ πνιηηηθφ ιφγν.  

 

δηεηία ζπνπδψλ 7/8: 

 ρξεζηηθά θείκελα πάλσ ζην ζέκα εμεξεχλεζε ηεο πφιεο 

αθνπζηηθφ παηρλίδη (ζεαηξηθφ)∙ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο 

εθεκεξίδεο ∙ γιψζζα ησλ λέσλ 

κπαιάληα∙ λεαληθφ κπζηζηφξεκα∙ δηήγεκα∙ αθήγεκα 

πεξηγξαθή ∙ αλαθνξά ∙ θείκελα απφ άιιεο ρψξεο/ άιινπο πνιηηηζκνχο 

 

δηεηία ζπνπδψλ 9/10:  
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επίζεκε αληαιιαγή γξαπηψλ∙ αλαδήηεζε θαη πιεξνθφξεζε ζην ίληεξλεη 

ξεπνξηάδ∙ νξάκαηα γηα ην κέιινλ 

δηαθήκηζε ∙ πνιηηηθφο ιφγνο ζηελ επνρή ηνπ 

δξάκα∙ πνίεζε (Lyrik) ∙ πξφδα∙ ηαηλία 

επηρεηξεκαηνινγία ∙ θείκελα θαη εηθφλεο γηα ηε ζχγρξνλε ηζηνξία 

 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηνλ κειινληηθφ θφζκν ηεο δσήο θαη 

ηεο εξγαζίαο είλαη δεηήκαηα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αθφινπζν απφζπαζκα:  

  

«Απνηειεί απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ λα ππνζηεξίδεη κε ην βέιηηζην ηξφπν ηνπο 

δηδαζθφκελνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Γη απηφ ην ζρνιείν 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαζψο θαη κε ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ 

καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ θαη ιακβάλεη ππφςε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. ηε 

δεπηεξνβάζκηα Η επεθηείλνπλ θαη εκβαζχλνπλ νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη εηνηκφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη κέρξη ηφηε κε ην ζηφρν λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ κειινληηθνχ θφζκνπ ηεο δσήο θαη ηεο 

εξγαζίαο ηνπο» (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Καηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε: 5).  

 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ αλαγλσξίδεη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ 

θφζκν θαη ηηο ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ καζήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηηο πξνθιήζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλή θαη ζηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή δσή. Ζ ζχλδεζε απηή πνπ επηρεηξεί ην 

πξφγξακκα κε ηε ζχγρξνλε δσή είλαη ζηνηρείν πνπ ζπλαληάκε θαη ζην ιφγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, σζηφζν δελ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο αξθεηά ζηνηρεία γηα λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γεξκαλίαο πηνζεηεί ην ιφγν απηφ:  

 

«Ζ επηηαρπλφκελε κεηαβνιή ελφο θφζκνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαζψο θαη ε επέθηαζε θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο γλψζεο απαηηνχλ 
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λέν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο κάζεζεο ζην κάζεκα. Ζ εληχπσζε φηη κπνξεί θαλείο λα 

αληιεί γηα κηα δσή απνθιεηζηηθά απφ έλα απφζεκα γλψζεσλ πνπ απέθηεζε ζηε 

λεφηεηά ηνπ έρεη δηαιπζεί απφ έλα δπλακηθφ κνληέιν ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ. 

ηφρνο ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ είλαη ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε πνηθίισλ 

πξνθιήζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή θαη ζηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή δσή. Γηα λα 

κπνξνχλ λα παίξλνπλ αλάινγεο απνθάζεηο δξάζεο, καζαίλνπλ νη καζήηξηεο θαη νη 

καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ νινέλα θαη πην ζίγνπξα θεληξηθά ζπκθξαδφκελα βαζηθψλ 

γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεκαζία πνιχπιεπξσλ 

εκπεηξηψλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ επέθηαζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη 

ηθαλφηεηάο ηνπο» (Π..: 5).   

 

Όπσο θαη ζην θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ έηζη θαη εδψ πξνσζείηαη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ν ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε ελίζρπζε ηεο έκθπιεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ε αλάιεςε επζπλψλ απφ ηνπο καζεηέο, ε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ππεπζπλφηεηαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ: 

 

«Οη δηδαζθφκελνη επεθηείλνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη έξρνληαη ζε 

ελεξγφ θαη δεκηνπξγηθφ δηάινγν θαη ζπλεξγαζία κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχ 

πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ. Οη δηθέο ηνπο θαη νη θνηλσληθέο νπηηθέο αμηνινγνχληαη απφ 

ηνπο ίδηνπο νινέλα θαη πην αληηθεηκεληθά. Οη δηδαζθφκελνη αλαιακβάλνπλ επζχλεο 

γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, γηα ηα ίζα δηθαηψκαηα ησλ 

αλζξψπσλ αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ θαηαγσγή, ηε γιψζζα, ηελ πξνέιεπζε, κηα 

αλαπεξία, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα θαη 

ηελ νηθνλνκηθή ή θνηλσληθή θαηάζηαζε. ην δηάινγν αλάκεζα ζηηο γεληέο 

αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν. Αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, λνκηθέο, 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο, αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη εθηηκνχλ 

πεδία θηλήζεσλ, πξννπηηθέο θαη ζπλέπεηεο νινέλα θαη πην αληηθεηκεληθά. 

πκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε δηαδηθαζηψλ δηακφξθσζεο γλψκεο θαη ζε απνθάζεηο 

θαη αλαθαιχπηνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο ρεηξηζκψλ» (Π..: 5).  
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«Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο έκθπιεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη αηνκηθφηεηαο ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ. Πάλσ ζε απηφ 

ππνζηεξίδνληαη ψζηε λα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο παξφιε ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο 

ηζφηηκνπο θαη λα καζαίλνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν θαη απφ ηνλ άιιν ζε ζπλεξγαηηθή 

επαθή. ε απηφ ζπλεηζθέξεη θαη κηα ζεμνπαιηθή αγσγή ε νπνία αληηκεησπίδεη ηα 

ζρεηηθά εξσηήκαηα δηεπηζηεκνληθά» (Π..: 7).  

 

 Οη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, νη αμίεο, νη ζηάζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ πξνθξίλεη 

ην πξφγξακκα ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν 

ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο αιιά ζπλδένληαη θαη κε άιια καζήκαηα ή αθφκα θαη κε 

πεξηνρέο εθηφο καζήκαηνο (Π..: 7). Σε δπλαηφηεηα γηα δηαζεκαηηθή θαη 

δηεπηζηεκνληθή κάζεζε ηε δίλεη θαη ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (Π..: 7). Μάιηζηα, ζεσξείηαη φηη απηφ κπνξεί λα 

δψζεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο λέεο πξνθιήζεηο ζε 

έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν. Με ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζπλδένληαη θαη ηα 

θάζε είδνπο Μέζα, πνπ κεηαμχ άιισλ απνηεινχλ θαη κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ νη 

καζεηέο ηνλ θφζκν, φπσο ζα θαλεί δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο.  

 

ηελ εηζαγσγηθή θάζε ηεο Αλώηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο ζηφρνο είλαη ε 

απφθηεζε κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. ηε θάζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο ν πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνθιήζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο. Οη καζεηέο 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο αλψηεξεο ζρνιηθήο (Hochschulstudiums) ή 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (berufliche Ausbildung). Δίλαη ήδε εμνηθεησκέλνη 

κε έλλνηεο, φπσο ε ζπλχπαξμε θαη ε ζπλεξγαζία ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ε 

εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ε αλάιεςε επζπλψλ θαη ε 

ηζφηεηα αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ θαηαγσγή, ηε γιψζζα, κηα αλαπεξία, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ 
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νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε. ηφρνο ηψξα είλαη ε απφθηεζε γεληθήο θαη 

επηζηεκνληθήο παηδείαο ζε βάζνο, θαζψο θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  

ησξηλή αιιά θαη ηε κειινληηθή θνηλσλία (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ 

αλψηεξε γπκλαζηαθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 5-6). Ο θάζε καζεηήο νηθνδνκεί 

κία εηθφλα γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη ζεκαζία γη’ απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο 

αηνκηθέο ηνπ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο.  

ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην γισζζηθφ κάζεκα έρεη 

νπζηαζηηθά ηε ιεηηνπξγία απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηαπηφρξνλα 

επηζηεκνληθήο πξνπαηδείαο. ην επίθεληξν ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ηίζεηαη ε απηνλνκία 

ησλ καζεηψλ θαη ε ηθαλφηεηα δξάζεο θαη εμεχξεζεο ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα (Π..: 

9). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, ην πξφγξακκα πξνθξίλεη ηελ 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα (Π..: 9). Δπηπιένλ, νη καζεηέο απνθηνχλ 

γλψζεηο θαη δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γχξσ απφ ηε ινγνηερληθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ζην παξειζφλ θαη παξφλ, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα ηέζζεξα 

ζεκαηηθά πεδία (Π..: 18-20) θαη απφ ηα καζήκαηα ησλ εμακήλσλ (Π..: 21-23). ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθηήζνπλ ηηο παξαπάλσ γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη αμίεο, 

εκπιέθνληαη κε πνηθίια Μέζα πνπ ηνπο βνεζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα 

αλαζηνραζηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Π..: 11). ην πιαίζην απηφ, νη ΣΠΔ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν γηα λα δηεξεπλήζνπλ νπηηθέο ηνπ θφζκνπ κέζα ζε έλα 

ζχγρξνλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (βιέπε θαη «Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηαπηφηεηεο»).  

 

πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ηνλ άμνλα «γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο, 

πξφηππα», είδακε φηη νη πξνδηαγξαθέο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαπαξηζηνχλ έλαλ θφζκν ν νπνίνο δηέπεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηεο (πνιπγισζζία, ζεβαζκφο ζην δηαθνξεηηθφ θιπ.), ρσξίο 

σζηφζν λα πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πξνο δηεξεχλεζε. Σν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα, απφ ηελ άιιε, πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πφιε, ηε γιψζζα ησλ 
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λέσλ, ηε ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία, κε άιινπο πνιηηηζκνχο, κε ην δηαδίθηπν, ην κέιινλ 

θαη κε ηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Όπσο θαη ην θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ, πξνσζεί ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε 

θάλεθε, αθφκε, φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο, ζέηνπλ ζην 

επίθεληξν ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηνλ κειινληηθφ θφζκν ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ, απηέο πξνζεγγίδνληαη σο πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη 

λα δηεξεπλεζεί (βιέπε άζθεζε 4, ζει. 34-37 Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ), αιιά 

θαη σο κέζν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, φπσο ζα θαλεί θαιχηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο 

κειέηεο (βιέπε «Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο»).  

 

3.2 Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Δθηφο φκσο απφ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, αλαπιαηζηψλνληαη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη γισζζνινγηθέο ζεσξίεο, 

ηηο νπνίεο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ζην ζεκείν απηφ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. Όπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, ε Γεξκαλία απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα. Μάιηζηα ππάξρεη μερσξηζηφο άμνλαο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «γλψζε θαη 

ζπλείδεζε ηεο γιψζζαο». 

 ην θείκελν ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνδηαγξαθώλ αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά 

ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο φρη κφλν γηα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο αιιά θαη γηα 

ηε δνκή ηεο. Πξνβιέπεηαη, επνκέλσο, λα εζηηάζνπλ ζε γξακκαηηθά θαηλφκελα θαη λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξνηαζηαθήο δνκήο, ηα κέξε ηνπ 

ιφγνπ, ηηο βαζηθέο γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ηα κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά 

θαη ζεκαζηνινγηθά κέζα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή ελφο θεηκέλνπ. ηελ 

πξνθνξηθή έθθξαζε επηζεκαίλεηαη φηη πξνζνρή ζα δνζεί ζε βαζηθνχο «θαλφλεο 

πξνθνξάο», ελψ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζε «θαλφλεο νξζνγξαθίαο θαη νξζήο 

ρξήζεο ησλ ζεκείσλ ζηίμεο» (Δ.Π.: 9). Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην γξάςηκν ηνλίδεηαη φηη 

νη καζεηέο πξέπεη «λα θαηέρνπλ κε ζηγνπξηά βαζηθνχο θαλφλεο νξζνγξαθίαο θαη 
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ρξήζεο ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη λα γξάθνπλ ζσζηά ζπρλά εκθαληδφκελεο ιέμεηο, 

εηδηθνχο φξνπο θαη μέλεο ιέμεηο» (Δ.Π: 11). Οη αλαθνξέο απηέο, πνπ ππάξρνπλ 

δηάζπαξηεο κέζα ζην θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιφγνπ. Ωζηφζν, ν ιφγνο απηφο θαίλεηαη λα 

απνδπλακψλεηαη θαζψο ζε άιια ζεκεία ηνλίδεηαη ε απφθηεζε ησλ γλψζεσλ κέζα ζε 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Έηζη, ε γλψζε ηεο κεηαγιψζζαο δελ λνείηαη σο 

απνπιαηζησκέλε απνκλεκφλεπζε φξσλ, αιιά βξίζθεηαη πάληνηε ζε ζχλδεζε κε ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ιεηηνπξγηθά ζπκθξαδφκελα, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα κηιάκε 

γηα χπαξμε αληηιήςεσλ πνπ απερνχλ ηνλ επηθνηλσληαθφ ιφγν. Δπίζεο, νη 

Δθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο πξνθξίλνπλ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηελ ίδηα ηε 

γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία, γλψζεηο πνπ βιέπνπκε λα αλαπηχζζνληαη δηεμνδηθφηεξα 

ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ. ην θείκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ νη παξαπάλσ γλψζεηο δελ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη ξεηά κε ηηο ΣΠΔ. 

 ην πιαίζην πνπ νξίδνπλ νη Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο, θηλείηαη θαη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Καηώηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ην ηξίην 

θεθάιαην κε ηίηιν «Πξνδηαγξαθέο» (Standards) νξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε δηεηίαο ζπνπδψλ θαη κάιηζηα θαηαλέκνληαη ζε ηξία 

επίπεδα: δηεπξπκέλε νινθιήξσζε ηνπ Hauptschule, κεζαίν απνιπηήξην  (mittlerer 

Schulabschluss), κεηάβαζε ζηε (δηεηή) γπκλαζηαθή αλψηεξε βαζκίδα (Übergang in 

die zweijährige) gymnasiale Oberstufe (Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Καηψηεξεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 12). Οη πξνδηαγξαθέο δηεπθξηλίδνπλ αλά δηεηία 

ζπνπδψλ, πνηεο δεμηφηεηεο θαη εηνηκφηεηεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη καζήηξηεο θαη νη 

καζεηέο ζηελ εθάζηνηε κνξθή ζρνιείνπ. 

 Όζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, πνπ ελδηαθέξνπλ ζηελ παξνχζα 

ππνελφηεηα, νη πξνδηαγξαθέο γηα ην ηέινο ηεο δηεηίαο ζπνπδψλ 7/8 ζεκεηψλνπλ φηη 

σο πξνο ην πεδίν ηεο αλάγλσζεο (Π..: 13-14)  νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα δηαθξίλνπλ ηνπο φξνπο ηεο πξφηαζεο, λα δηεξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο ζηελ πξφηαζε θαη 

ζην θείκελν θαη λα δηαθξίλνπλ ηα κέξε ηνπ ιφγνπ. Γηα ην ηέινο ηεο δηεηίαο 9/10, σο 

πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, εμεηάδνληαη νη εηδηθέο γιψζζεο θαη νη δηαθνξέο ηνπο 
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απφ ηελ πξφηππε (Π..: 36). Αθφκε, νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε 

νξνινγίαο ηεο ινγνηερλίαο, φπσο αθεγεκαηηθέο νπηηθέο, αθεγεηήο,  κνλφινγνο,  

δηάινγνο, κεηαθνξά, ιεθηηθή εηθφλα, ξίκα, ιπξηθφ εγψ, κνηίβν, ραξαθηήξαο (Π..: 

38). 

ην πεδίν ησλ ηθαλνηήησλ ζην γξάςηκν γηα ην ηέινο ηεο δηεηίαο ζπνπδψλ 7/8, 

νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα αθνξνχλ ηηο ρξνληθέο βαζκίδεο, ηνλ επζχ ιφγν, ηα ζεκεία 

ζηίμεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ (Π..: 18), ηε ζεηξά ησλ πξνηάζεσλ, ηε ιεηηνπξγία 

επηζέησλ, επηξξεκάησλ θαη ρξφλσλ, ηελ νπζηαζηηθνπνίεζε ξεκάησλ θαη επηζέησλ, ηηο 

μέλεο ιέμεηο (Π..: 19). Δπίζεο, γλψζεηο απνθηψληαη γηα ηε ιεηηνπξγία πξνηαζηαθψλ 

ζπκπιεξσκάησλ (π.ρ. ππνζεηηθέο πξνηάζεηο) θαη ηελ ππνηαθηηθή έγθιηζε (Π..: 20), 

ηε δφκεζε πξνηάζεσλ (δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, θπξίσο ηειηθέο, αηηηνινγηθέο, 

ππνζεηηθέο) θαη ην γξάςηκν ζπληνκεχζεσλ (Π..: 23). ην πεδίν γηα ην γξάςηκν 

γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζε «νξζή γξαθή/νξζνγξαθία θαη ζεκεία ζηίμεο» (Π..: 24). 

Δλδηαθέξνλ κάιηζηα παξνπζηάδεη ζηελ ελφηεηα απηή ε ζπλερήο επαλάιεςε ηεο ιέμεο 

«θαλφλαο»: 

-«(Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο) λα αλαζηνράδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπο θαλφλεο θαη λα ηνπο αληηθαζηζηνχλ κε νξζνγξαθηθέο λφξκεο 

-αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εχξεζε θαη ρξήζε θαλφλσλ γηα ην ζσζηφ γξάςηκν 

-κεηαθέξνπλ νινέλα θαη πην απηφλνκα ηνπο γλσζηνχο ηνπο θαλφλεο θαη ζε 

θαηλνχξγηεο ή μέλεο ιέμεηο 

( …) 

-ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο ζην γξάςηκν θαη ηνλ έιεγρν ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπο 

αλαζηνράδνληαη» (Π..: 24) 

Ζ έκθαζε ζηε γξακκαηηθή γλψζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηνπο νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο 

καο παξαπέκπεη ζηνλ παξαδνζηαθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν. Ζ κνλαδηθή ζχλδεζε πνπ 

γίλεηαη κε ηηο ΣΠΔ ζην πεδίν απηφ- παξαδνζηαθήο ινγηθήο θαη απηή- είλαη ε 

παξάιιειε ρξήζε κε ην ιεμηθφ πξνγξακκάησλ νξζνγξαθίαο ζηνλ ππνινγηζηή (Π..: 
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24). ην ίδην πεδίν ηθαλνηήησλ γηα ην ηέινο ηεο δηεηίαο ζπνπδψλ 9/10, ζηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πξνζηίζεληαη νη γλψζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ 

εγθιίζεσλ, γηα ην χθνο ησλ νπζηαζηηθψλ (Π..: 41) θαη ηα ξεηνξηθά πθνινγηθά κέζα 

(Π..: 43). ην ζεκείν απηφ, λα ζεκεηψζνπκε φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θάλεη κφλν 

αλαθνξέο ζηα παξαπάλσ, ρσξίο λα παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.  

ην πεδίν ηθαλνηήησλ κε ηνλ ηίηιν «νκηιία θαη αθξφαζε» σο ην ηέινο ηεο 

δηεηίαο ζπνπδψλ 7/8, νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζηελ 

πξφηππε θαη ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα (Π..: 26) θαη λα έρνπλ εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο 

ηνπο γχξσ απφ ηα γισζζηθά κέζα δφκεζεο πξνθνξηθψλ ζπλεηζθνξψλ (Π..: 26). ην 

ηέινο ηεο δηεηίαο ζπνπδψλ 9/10, έρνπλ απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ψζηε λα 

εθαξκφδνπλ επηιεγκέλεο γισζζηθέο ρξήζεηο (Π..: 48). 

Σέινο, ζην πεδίν «γλψζε θαη ζπλείδεζε ηεο γιψζζαο», γηα ην ηέινο ηεο 

δηεηίαο 7/8 αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ γισζζηθέο πνηθηιίεο (Π..: 

34), λα δηαθξίλνπλ ηα θιηηά απφ ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιφγνπ, λα δηαθξίλνπλ ηνπο 

βαζηθνχο φξνπο ηεο πξφηαζεο θαη «λα αλαζηνράδνληαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηελ 

επηθνηλσλία», λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο «πην ζσζηά θαη ιεηηνπξγηθά» (Π..: 

31-32). Ζ ιεηηνπξγηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο 

κε επηθνηλσληαθά πιαίζηα, πνπ πξνσζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, είλαη ζηνηρείν ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιφγνπ.  

Δθηφο απφ ηα κέξε ηνπ ιφγνπ, ηελ πξφηαζε θαη ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο, νη 

καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο θαη γηα ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. πγθεθξηκέλα ζην ζηάδην 

απηφ αλακέλεηαη: 

-«λα γλσξίδνπλ γισζζηθά κέζα γηα ην ζρεκαηηζκφ ιέμεσλ, φπσο πξνζήκαηα, 

επηζήκαηα, αθφκα θαη ζε επηιεγκέλεο μέλεο ιέμεηο 

-λα ζρεκαηίδνπλ νηθνγέλεηεο ιέμεσλ θαη ιεμηθά πεδία, κέζσ ησλ νπνίσλ επεθηείλνπλ 

ηηο ιεμηινγηθέο ηνπο γλψζεηο θαη βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα έθθξαζήο ηνπο 
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-λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ παξαδεηγκαηηθέο θαη ζπληαγκαηηθέο 

ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο 

-λα αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ησλ ππεξσλχκσλ θαη ησλ ππσλχκσλ θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δφκεζε πεξηερνκέλσλ 

-λα αληηιακβάλνληαη ηε δεισηηθή ζεκαζία ρξεζηηθψλ ιέμεσλ θαη ρξήζεσλ ηνπ 

ιφγνπ 

-λα ζπγθξίλνπλ πεηξακαηηθά ιεμηθέο ζεκαζίεο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε 

μέλσλ γισζζψλ» (Π..: 33) 

 

Ωο ην ηέινο ηεο δηεηίαο ζπνπδψλ 9/10, «νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία βαζηθψλ γισζζηθψλ κέζσλ θαη γλσξίδνπλ απηή ηε γλψζε ηεο γιψζζαο 

πξαθηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο πεξηζηάζεηο, ζηελ αλάιπζε θαη 

ηνλ αλαζηνραζκφ εμσηεξηθεχζεσλ θαη θεηκέλσλ» (Π..: 51). Έρνπλ απνθηήζεη 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα σο κέζν ζπλελλφεζεο, γηα ηηο γισζζηθέο κνξθέο θαη δνκέο 

ηεο γιψζζαο, γηα ηηο ζεκαζηνινγηθέο δνκέο ηεο θαη ηα γισζζηθά-πθνινγηθά κέζα, ηηο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη ηε γισζζηθή αιιαγή (Π..: 51-55). Μάιηζηα, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ε γλψζε ηεο γισζζηθήο αιιαγήο θαη εηδηθφηεξα ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο αγγιηθήο θαη ηεο ακεξηθαληθήο ζην γεξκαληθφ ιεμηιφγην πξνηείλνληαη 

σο πηζαλά πεξηερφκελα ην E-Mail θαη ην Chat (Π..: 55). Ο αλαζηνραζκφο γηα 

δεηήκαηα γισζζηθψλ επηδξάζεσλ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηέηνηνπ 

είδνπο ζέκαηα, καο παξαπέκπεη ζην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. 

Ζ Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα απνζθνπεί ζηνλ νπιηζκφ ησλ καζεηψλ κε 

γλψζεηο γηα ηελ ίδηα ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία. Απηέο κπνξεί εχθνια λα ηηο 

δηαπηζηψζεη θαλείο κέζα απφ ηα ηέζζεξα ζεκαηηθά πεδία (Π..: 18-20) θαη απφ ηα 

καζήκαηα ησλ εμακήλσλ (Π..: 21-23): 

Θεκαηηθά πεδία  
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-Λνγνηερλία θαη γιψζζα ζε ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα 

-Λνγνηερλία θαη γιψζζα ζην πεξηθείκελν (Kontext) άιισλ πνιηηηζκψλ, ηερλψλ θαη 

Μέζσλ 

-Κεηκεληθά είδε θαη θεηκεληθέο δνκέο 

-Γιψζζα θαη γισζζηθή ρξήζε 

 

Δμάκελα ζπνπδψλ 

1
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ (de-1): χγθξηζε ινγνηερλίαο θαη γιψζζαο – θέληξν βάξνπο 

20
νο

 /21
νο

 αηψλαο 

2
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ (de-2): Λνγνηερλία θαη γιψζζα ηνλ 17

ν
/18

ν
 αηψλα 

3
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ (de-3): Λνγνηερλία θαη γιψζζα ηνλ 19

ν
/20

ν
 αηψλα 

4
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ (de-4): Λνγνηερλία θαη γιψζζα ηνλ 21

ν
 αηψλα 

 

Οη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηελ Ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο ζην 

πεξηθείκελν (Kontext) θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ, ηε θηινζνθία ηεο 

γιψζζαο, ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο, θαζψο θαη  γλψζεηο γηα ηελ θαηαγσγή ηεο 

γεξκαληθήο επίζεκεο γιψζζαο, ηηο πνηθηιίεο ηεο θαη ηηο απνθιίζεηο απφ ηε λφξκα 

(Π..: 21-23). Πξνζεγγίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο λφξκεο θαη ηε 

γισζζηθή αιιαγή, ηηο μελφγισζζεο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο γεξκαληθήο 

γιψζζαο αιιά θαη ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ Μέζσλ ζηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο 

γεληθφηεξα (Π..: 21-23).  

 Έλα πεδίν ηθαλφηεησλ, φπσο νξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα αλψηεξε εθπαίδεπζε, θέξεη ηνλ ηίηιν «Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε 

γιψζζα θαη αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, ζπλείδεζεο θαη γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ» (Π..: 11). Δθεί νξίδεηαη φηη ζηφρνο, κεηαμχ άιισλ, ηνπ γισζζηθνχ 
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καζήκαηνο είλαη «ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ζπλείδεζεο, ε γλψζε ησλ γισζζηθψλ 

λνξκψλ θαη θαλφλσλ θαη ε απνδνρή ηνπο σο κηαο ζεκειηαθήο πξνυπφζεζεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ ζηελ πξνθνξηθή θαη ηε γξαπηή 

επηθνηλσλία». Δπίζεο, ζην πξφγξακκα γίλεηαη ιφγνο γηα: 

 

-αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο επηιεγκέλσλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ 

-γλψζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ ηεο νξζνγξαθίαο θαη ησλ ζεκείσλ 

ζηίμεο 

-γλψζε γισζζηθψλ πνηθηιηψλ, δηάθξηζε ηξφπσλ νκηιίαο θαη ρξήζε ηεο πξφηππεο θαη 

ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

-παξαηήξεζε, αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο αιιαγήο (π.ρ. ζεκαζηαθή 

αιιαγή, επίδξαζε απφ μέλεο γιψζζεο) 

-ζπληαθηηθά θαη ζεκαζηνινγηθά κέζα ηεο δηακφξθσζεο θεηκέλσλ 

-γλψζε κεξψλ ηνπ ιφγνπ, πξνηαζηαθψλ δνκψλ θαη γξακκαηηθψλ θαη νξζνγξαθηθψλ 

θαηεγνξηψλ 

-επαθή κε ην γισζζηθφ ζχζηεκα, ηε ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή δνκή ηεο γιψζζαο 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο 

-ζεκαζηνινγηθέο γλψζεηο ζηελ αλαθνξηθή (Denotation) θαη ηηο πνηεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(Konnotationen) ηεο γιψζζαο 

-πνηθηιίεο (Varietäten) ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο θαη ηαμηλφκεζε ησλ θεηκέλσλ κε 

βάζε επηιεγκέλα θξηηήξηα (π.ρ. θνηλσληνγισζζηθά, ηζηνξηθά, ηζηνξίαο ηεο γιψζζαο 

θαη ηνπ πλεχκαηνο, ηνπηθά θαη ησλ Μέζσλ) 

-αλαγλψξηζε θεηκεληθψλ εηδψλ (πνηθηιίεο, εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο), δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγία ηνπο 

 

Οη παξαπάλσ γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε δνκή ηεο απνθηνχληαη απφ ηνπο 

καζεηέο κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Απηφ ην 

καξηπξνχλ θαη ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

«πεξίζηαζε», «ιεηηνπξγία», «κέζν επηθνηλσλίαο» θιπ. Καη εδψ, ινηπφλ, έρνπκε 
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χπαξμε επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ. Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε δνκή ηεο δελ 

ζπλδένληαη ξεηά κε ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

 

πλνςίδνληαο, σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ζα ιέγακε φηη ε Γεξκαλία δίλεη 

έκθαζε ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα, ρσξίο λα γίλεηαη φκσο εκθαλέο πψο 

απηέο ζπλδένληαη κε ηα θείκελα θαη ηελ επηθνηλσλία, αλ θαη φπσο αλαθέξακε 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθθξάζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ επηθνηλσληαθφ ιφγν (π.ρ. 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο). Αθφκε, δίλεη βαξχηεηα ζε δεηήκαηα φπσο ε γισζζηθή 

αιιαγή, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πξφηππε γιψζζα θαη ηηο θνηλσληθέο γιψζζεο θιπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εκπινθή ησλ ΣΠΔ ζηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα, 

πξνηείλεηαη ρξήζε πξνγξακκάησλ νξζνγξαθίαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

θαζψο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηεο αγγιηθήο θαη ηεο ακεξηθαληθήο ζην 

γεξκαληθφ ιεμηιφγην (κέζσ email, chat).  

 

3.3 εκείσζε θαη γιψζζα 

Οη Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζπλδένπλ ηε 

γιψζζα  κε ηε ινγνηερλία θαη ηα Μέζα θαη δελ ηελ αληηκεησπίδνπλ σο ην κνλαδηθφ 

ζεκεησηηθφ ζχζηεκα.  

Οη ηθαλφηεηεο πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

αθνξνχλ ηέζζεξηο ηνκείο: 

 α) νκηιία θαη αθξφαζε (Sprechen und Zuhören) 

Οη καζεηέο απνθηνχλ κηα θνπιηνχξα δηαιφγνπ, καζαίλνπλ λα αθνχλε ηνπο 

ζπλνκηιεηέο ηνπο θαη λα ηνπο ζέβνληαη. Αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο θαη πξνζαξκφδνπλ θάζε θνξά ην ιφγν ηνπο ζηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε θαη ηνλ απνδέθηε. Κπξίαξρνο, ινηπφλ, ιφγνο ζην πεδίν ηεο νκηιίαο θαη 

αθξφαζεο είλαη ν επηθνηλσληαθφο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην επφκελν ραξαθηεξηζηηθφ 

απφζπαζκα: 
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«Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αληηκεησπίδνπλ επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ζε 

πξνζσπηθά, επαγγεικαηηθά θαη επίζεκα ζπκθξαδφκελα ζχκθσλα κε ηελ πεξίζηαζε 

θαη ηνλ απνδέθηε. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ πξφηππε γιψζζα. Δπηδηψθνπλ ηελ 

επηηπρεκέλε επηθνηλσλία θαη ηαπηφρξνλα πξνζέρνπλ ηελ επίδξαζε ησλ γισζζηθψλ 

ηνπο ρεηξηζκψλ» (Δ.Π.:8) 

Παξάιιεια, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πνηθηιίαο θεηκεληθψλ εηδψλ θαη λα ηα εθαξκφζνπλ ζηελ παξαγσγή ησλ δηθψλ ηνπο 

πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ θεηκέλσλ, ζηνηρείν πνπ καο παξαπέκπεη ζηνλ 

θεηκελνθεληξηθφ ιφγν: 

«…δηαθξίλνπλ θαη εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο, 

θπξίσο αθήγεζε, αλαθνξά, πιεξνθφξεζε, πεξηγξαθή, ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή, 

απνζηξνθή, επηρεηξεκαηνινγία, ζπδήηεζε» (Δ.Π.: 10) 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην πεδίν νκηιία-αθξφαζε πξνθξίλεηαη ε 

ρξήζε ησλ Μέζσλ σο κέζα παξνπζίαζεο κπξνζηά ζε αθξναηήξην. Ωζηφζν, ηα 

παξαδείγκαηα θαλεξψλνπλ φηη νη ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ κε ηνλ φξν «Μέζα» δελ 

ελλννχλ ηηο ΣΠΔ ή, πάλησο, δελ ελλννχλ πξσηίζησο απηέο, αθνχ σο παξαδείγκαηα 

Μέζσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξνπζίαζε δίλνληαη ν πίλαθαο, νη 

δηαθάλεηεο, ην πιαθάη θαη ηα ραξηάθηα ζεκεηψζεσλ. ηηο ππνδεηθλπφκελεο κεζφδνπο 

θαη ηερληθέο εξγαζίαο, ηα Μέζα θάλνπλ γηα κηα αθφκα θνξά ηελ εκθάληζε ηνπο, 

θαζψο αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ  Video-Feedback (Δ.Π.: 

11). ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ σο 

κέζσλ αλαδήηεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ video, αιιά ε ππφζεζή καο απηή δελ 

ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνηα ξεηή αλαθνξά. Αληίζεηα, κάιηζηα, απνδπλακψλεηαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη εζληθφο θνξέαο, ην Ηλζηηηνχην γηα ηελ 

Σαηλία θαη ηελ Δηθφλα ζηελ Δπηζηήκε θαη ην Μάζεκα (Institut für Film und Bild in 

Wissenschaft und Unterricht – FWU), πνπ παξάγεη θαη αμηνινγεί νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην δηαλέκεη κε ηε κνξθή dvd. Άξα, ε αξρηθή καο 

ππφζεζε γηα ρξήζε ησλ ΣΠΔ έζησ σο κέζσλ αλαδήηεζεο video δελ θαίλεηαη ηειηθά 

λα επηβεβαηψλεηαη.   
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β) γξαθή (Schreiben) 

Γηα ηνλ ηνκέα απηφ αλαθέξεηαη ζην θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ φηη νη καζεηέο πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ ηηο πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ηεο γξαθήο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο, 

παξνπζίαζεο θαη αλαπαξάζηαζεο, λα έρνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ θαη λα ζπγγξάθνπλ θείκελα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο ηεο 

επηθνηλσλίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα ηνπ θπξίαξρνπ θαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα 

επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ είλαη θαη ην εμήο: 

«πγγξάθνπλ θείκελα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αθνξκή θαη ηελ απνζηνιή ηεο 

ζπγγξαθήο απηφλνκα, πξνζαλαηνιηζκέλα ζην ζηφρν, ζπλδεδεκέλα κε ηελ πεξίζηαζε 

θαη ηνπο απνδέθηεο θαη ηα δηακνξθψλνπλ γισζζηθά δηαθνξνπνηεκέλα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα γισζζηθά κέζα ζηνρεπκέλα θαη ζπλεηδεηά» (Δ.Π.: 9) 

Καη εδψ, φπσο θαη ζηνλ ηνκέα νκηιία-αθξφαζε ν επηθνηλσληαθφο ιφγνο ζπλππάξρεη 

κε ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν, θαζψο γίλεηαη αλαθνξά ζε θεηκεληθά είδε θαη βαζηθέο 

κνξθέο γξαπηψλ θεηκέλσλ, φπσο πιεξνθνξηαθά (αλαθνξέο, πεξηγξαθέο), 

επηρεηξεκαηνινγηθά (ζπδεηήζεηο, ζρνιηαζκνί), απνζηξνθέο, δηεξεπλεηηθά θείκελα 

(αλαιχζεηο, εξκελείεο) θαη εθθξαζηηθά (αθεγήζεηο).  

Σν λήκα ηνπ γισζζνδηδαθηηθνχ ιφγνπ ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο (process 

discourse) είλαη αληρλεχζηκν φρη ζηε δηεπθξίληζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ, φζν ζηα πξνθαηαξθηηθά ζρφιηα πνπ πξνεγνχληαη ησλ ελδεηθηηθψλ 

αζθήζεσλ. Δθεί νξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα 

ηε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ (Δ.Π.: 15): 

«Ζ κνξθή ηεο επεμεξγαζίαο ελφο θεηκέλνπ θαη ηεο ζπγγξαθήο ελφο πξσηφηππνπ 

θεηκέλνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο. Σα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο 

κπνξνχλ λα δνζνχλ κε ηε κνξθή ζχλζεησλ απαηηήζεσλ ή δνκεκέλσλ. Αιιά θαη ε 

δνκεκέλε κνξθή ηεο άζθεζεο δελ πξέπεη λα νδεγεί ζε επηθαιχςεηο αζχλδεησλ 

κεηαμχ ηνπο δεδνκέλσλ, αιιά πξέπεη λα απαηηεί κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε. ηε 

βάζε απηψλ ησλ ππνδείμεσλ ππάξρεη κηα αληίιεςε ηεο γξαθήο πνπ ηνλίδεη ην 

ραξαθηήξα ηεο σο δηαδηθαζίαο. Γηα απηήλ ηε δηαδηθαζία γξαθήο (ζρεδηαζκφο – 
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δφκεζε- εθηέιεζε – έιεγρνο) ρξεηάδνληαη νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο ηνλ αληίζηνηρν 

ρξφλν. Σν ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε δνπιεηά ζα έπξεπε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ ηελ απαίηεζε» (Δ.Π.: 15). 

Γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο θάλνπλ 

ξεηή αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

παξνπζίαζε ελφο θεηκέλνπ (Δ.Π.: 11). Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ν ππνινγηζηήο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν (Δ.Π.: 

11), αιιά θαη γηα ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ κε ηα λέα Μέζα (neue Medien), φπσο  

emails ή ζε chatroom. Δπνκέλσο, νη ΣΠΔ ζε απηφ ην πεδίν ηθαλνηήησλ αμηνπνηνχληαη 

σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, ζηνηρείν πνπ καο παξαπέκπεη ζηνλ αλαδπφκελν 

ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ.  

γ) αλάγλσζε-επαθή κε θείκελα θαη Μέζα (Lesen – mit Texten und Medien umgehen) 

ηνλ ηνκέα απηφ νη καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο γηα αλάγλσζε 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε θεηκέλσλ θαη Μέζσλ, θαζψο θαη γηα ηε ινγνηερλία. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηε ινγνηερλία αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη νη καζεηέο πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηα αθφινπζα: επηθά, ιπξηθά, δξακαηηθά θείκελα, θπξίσο 

κηθξά επηθά ζρήκαηα, λνπβέια, εθηελέζηεξν αθήγεκα, δηήγεκα, κπζηζηφξεκα, 

ζεαηξηθφ έξγν, πνηήκαηα. Ωο πξνο ηε ινγνηερλία γίλεηαη, αθφκε, ιφγνο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο θαηαλφεζεο ηνπ μέλνπ 

θαη ηελ αλάπηπμε αηζζεηηθψλ απαηηήζεσλ θαη θξηηεξίσλ.  

Όπσο ζα πεξηκέλακε θη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ ηνκέα απηνχ, ε αλαθνξά ζηα Μέζα 

είλαη πινχζηα θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ ζαθήο. Οη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο 

νξίδνπλ φηη ηα παηδηά πξέπεη λα γλσξίδνπλ θεηκεληθά είδε πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε 

δηακεζνιάβεζή ηνπο απφ Μέζα, π.ρ. έληππεο θαη online εθεκεξίδεο, infotainment, 

ππεξθείκελα, επηθνηλσλία κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, ηαηλίεο (Δ.Π.: 15). Ζ ζεψξεζε ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα, ή ηεο δηαδηθηπαθήο εθεκεξίδαο σο λέσλ θεηκέλσλ κε 

ηα νπνία θέξλνπκε ηα παηδηά ζε επαθή, είλαη ζηνηρείν ηνπ αλαδπφκελνπ ιφγνπ ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ.  
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Οη πξνδηαγξαθέο ηνλίδνπλ φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη, επίζεο, λα θάλνπλ 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο πιαζκαηηθνχο θφζκνπο ησλ Μέζσλ 

(π.ρ. ηειενπηηθέο ζεηξέο, παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή) (Δ.Π.: 15). Ζ δηάθξηζε απηή θαη 

ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζεγγίδνπλ ηέηνηα δεηήκαηα, είλαη ζηνηρείν θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ είλαη ην αθφινπζν απφζπαζκα: «Οη καζήηξηεο θαη νη 

καζεηέο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο 

ζπγθξίλνπλ, επηιέγνπλ θαη αμηνινγνχλ» (Δ.Π.: 15). Όπσο δηαπηζηψλνπκε εδψ γίλεηαη 

αλαθνξά γεληθφηεξα ζηα Μέζα. Σα παηδηά θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα 

Μέζα γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο, αιιά ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα είλαη ζε ζέζε 

λα ηα αμηνινγνχλ. Αθφκε, ρξεζηκνπνηνχλ ηα Μέζα γηα παξνπζίαζε θαη αηζζεηηθή 

παξαγσγή, πάληνηε ζηνρεπκέλα θαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε θάπνην ζέκα (Δ.Π.: 15), ζε 

επηθνηλσληαθφ δειαδή πιαίζην (επηθνηλσληαθφο ιφγνο). Ζ αλαθνξά γεληθφηεξα ζε 

Μέζα, πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εξγαιεία παξνπζίαζεο, δηαπιέθεη γηα κηα αθφκα 

θνξά ηα ςεθηαθά κέζα κε ηα «παξαδνζηαθά» κέζα παξνπζίαζεο (πίλαθαο, 

δηαθάλεηα, πιαθάη θιπ.) (Δ.Π.: 15). 

δ) δηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο (Sprache und Sprachgebrauch 

untersuchen) (βι. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα).  

 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Καηώηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε 

γιψζζα είλαη:  

-«κέζν πξφζθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο γλψζεο – είηε πξφθεηηαη γηα θαζεκεξηλή 

είηε γηα επηζηεκνληθή γλψζε 

-κέζν επηθνηλσλίαο κε άιινπο 

-κέζν αλαζηνραζκνχ ηξφπσλ αληίιεςεο, κνληέισλ νξγάλσζεο θαη ιχζεσλ ζε 

πξνβιήκαηα 

-πιηθφ θαη κέζν γηα ηελ αηνκηθή παξαγσγηθή θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε» (Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Καηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 9) 
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Όπσο θαη ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο, έηζη θαη εδψ νξίδνληαη πεδία 

ηθαλνηήησλ: α) αλάγλσζε, β) γξάςηκν, γ) νκηιία-αθξφαζε, δ) γλψζε θαη ζπλείδεζε 

ηεο γιψζζαο.  

 

α) αλάγλσζε 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε, νη καζεηέο  ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο 

αλάγλσζεο θαη κπνξνχλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ «ιεηηνπξγηθά θαη αλάινγα κε ην ζηφρν» 

(επηθνηλσληαθφο ιφγνο). ην επίθεληξν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο βξίζθνληαη ηα θείκελα 

(θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε), θαζψο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε θείκελα κε 

ινγνηερληθά, ρξεζηηθά, πνπ ζπλδπάδνληαη κε νπηηθναθνπζηηθά ζηνηρεία (π.ρ. 

soundtrack, ρξψκαηα), αιιά θαη κε ινγνηερληθά, κπζνπιαζηηθά θείκελα  (fiktionale) 

(Π..: 15-16). ην ηέινο ηεο δηεηίαο ζπνπδψλ 9/10 «νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ, λα θαηαιαβαίλνπλ πνηθίια κπζνπιαζηηθά θαη κε 

κπζνπιαζηηθά θείκελα θαη λα ιακβάλνπλ αηηηνινγεκέλα ζέζε απέλαληη ζε νπηηθέο 

πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο» (Π..: 35). Μάιηζηα, νη ηθαλφηεηεο απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «αθφκα θαη θείκελα 

ειεθηξνληθά». πγθεθξηκέλα ζην πξφγξακκα δηαβάδνπκε: «θαηαλννχλ πνηθίια 

κπζνπιαζηηθά θαη κε κπζνπιαζηηθά θείκελα, αθφκα θαη ειεθηξνληθά» (Π..: 35). 

Δθηφο απφ ηα θείκελα ειεθηξνληθήο κνξθήο, ην πξφγξακκα εκπιέθεη γεληθφηεξα ηα 

Μέζα κε ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα (Π..: 37-38). Λφγνο γίλεηαη, αθφκε, γηα «κε 

γξακκηθά θείκελα» (Π..: 36), φπσο θσηνγξαθίεο, ζθίηζα, δηαγξάκκαηα, εηθφλεο ζε 

ζπζρεηηζκφ κε θείκελα, ράξηεο κε ππνκλήκαηα θιπ., γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ιακβάλεη σο έλα βαζκφ ππφςε ηνπ ηελ πνιπηξνπηθή δηάζηαζε 

(ιφγνο πνιπγξακκαηηζκψλ). Ζ θαιιηέξγεηα θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ 

θαίλεηαη φηη πξνσζείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, θαζψο επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα 

«αλαζηνράδνληαη θξηηηθά ηνπ ηξφπνπο θαηαζθεπήο θεηκέλσλ θαη παξνπζηάζεσλ ζε 

Μέζα, «λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθνξία θαη ην ζρφιην», «λα 

δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζε ηζρπξηζκνχο, επηρεηξήκαηα θαη απνδείμεηο» (Π..: 36),  «λα 

ζπγθξίλνπλ ζέζεηο, νπηηθέο γσλίεο…» θιπ. (Π..: 38).  
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β) γξάςηκν 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ δπλαηφηεηεο ηνπ γξαςίκαηνο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο, 

παξνπζίαζεο θαη αλαζηνραζκνχ θαη ζπγγξάθνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε δηθή 

ηνπο επζχλε θείκελα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο δέθηεο (επηθνηλσληαθφο ιφγνο). Σα 

θείκελα πνπ ζπγγξάθνπλ είλαη πνηθίια: πξνζσπηθή επηζηνιή, επηζηνιή παξαπφλσλ, 

αγγειία, δηαθήκηζε, αθίζα, δηαγξάκκαηα θιπ. ε απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ην email 

θαη ην sms (Π..: 22, 42). Δπηπιένλ, γηα ην ηέινο ηεο δηεηίαο ζπνπδψλ 9/10 

επηζεκαίλεηαη φηη αλακέλεηαη απφ ηνπο καζεηέο «λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

δηακφξθσζεο θαη δηφξζσζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα ηηο αλαζηνράδνληαη» (Π..: 39), 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή σο κέζν παξνπζίαζεο (Π..: 42) θαη ην δηαδίθηπν 

σο πεγή πιεξνθφξεζεο (Π..: 39).  

 

Ωο πξνο ην πεδίν απηφ, έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε είλαη ε 

ζεψξεζε ηνπ γξαςίκαηνο σο δηαδηθαζίαο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξάζεκα. 

Ωζηφζν, αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «δηαδηθαζία γξαςίκαηνο» δελ θαίλεηαη λα 

πηνζεηείηαη ζηελ πξάμε:  

 

«Με ην λα γλσξίδνπλ νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο πνηθίιεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ γξαςίκαηνο είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ νη ίδηνη ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ ηνπο. 

Μαζαίλνπλ λα ζπγγξάθνπλ δηθά ηνπο θείκελα πξνζαλαηνιηζκέλα ζε ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο, θαηαλνεηά θαη ζχκθσλα κε πξφηππα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γη’ απηφ αθφκα 

θαη ηνλ ππνινγηζηή» (Π..: 10).  

 

γ) νκηιία-αθξφαζε 

Οη καζεηέο ζπλελλννχληαη ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο, ιακβάλνληαο θαη εδψ ππφςε 

ηνπο απνδέθηεο θαη ην ζθνπφ (Π.:25) θαη απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληεπεμέξρνληαη ζε ζχλζεηεο πεξηζηάζεηο νκηιίαο θαη επηθνηλσλίαο νινέλα θαη πην 

απηφλνκα (Π..: 48).  
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δ) γλψζε θαη ζπλείδεζε ηεο γιψζζαο (βιέπε ππνελφηεηα «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα»).  

Δίλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη μερσξηζηή θαηεγνξία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα, θάηη πνπ δελ ζπλεζίδεηαη ζε 

άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.  

 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Αλώηεξε Γεπηεξνβάζκηα νη ηθαλφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα ηεο γιψζζαο αθνξνχλ ηέζζεξα πεδία. Όπσο ζα δνχκε 

ζηε ζπλέρεηα, ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο ζεκεησηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ 

ζχζηεκα (Π..: 20), σο ζχζηεκα θαλφλσλ (βι. θαη «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα») θαη ζε 

ζηελή ζχλδεζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ καο πεξηβάιιεη.   

Οη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα ηεο γιψζζαο (ΑΠ.: 9-11): 

 

(πάλσ αξηζηεξά) Αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ινγνηερληθψλ θαη 

πξαγκαηηζηηθψλ θεηκέλσλ 

(πάλσ δεμηά) Γξαθή, δηακφξθσζε θαη παξνπζίαζε θεηκέλσλ 

(θάησ αξηζηεξά) Οκηιία, παξνπζίαζε θαη αθξφαζε 
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(θάησ δεμηά) Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε γιψζζα θαη αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, 

ζπλείδεζεο θαη γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ (βι. ππνελφηεηα «γλψζεηο γηα ηε γιψζζα») 

(ζην θέληξν) Ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα 

 

α) αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ινγνηερληθψλ θαη πξαγκαηηζηηθψλ 

θεηκέλσλ 

Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε απηφ ην πεδίν πεξηιακβάλεη «λα κπνξνχλ νη καζήηξηεο 

θαη νη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη ηελ πνηθηιία ησλ θεηκέλσλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

θεηκεληθά είδε (πνηθηιίεο, εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο) λα αλαιχνπλ ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο», ζηνηρεία πνπ καο παξαπέκπνπλ ζηνλ 

θεηκελνθεληξηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν. Ο ιφγνο απηφο, φπσο θαη ζην θείκελν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζπλαληάηαη καδί κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ιφγν. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο πξέπεη λα «αληηιακβάλνληαη ηηο πξνζέζεηο 

ηνπ ζπγγξαθέα» θαη λα «ειέγρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ».  

 Σν πξφγξακκα ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο, ζην ζεκείν πνπ πξαγκαηεχεηαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνθνίηεζε (Π..: 13-17), θάλεη αλαθνξά ζηα Μέζα -θαη 

ζηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ ελδηαθέξνπλ πξσηίζησο ηελ παξνχζα κειέηε. Μεηαμχ, 

ινηπφλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο: 

-Υξεζηκνπνηνχλ θείκελα δηαθνξεηηθψλ Μέζσλ γηα δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο 

πιεξνθφξεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ειέγρνπλ θξηηηθά πεγέο ζε 

ειεθηξνληθά Μέζα 

-Γηεξεπλνχλ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο πνηθίισλ Μέζσλ, 

αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο ζηνρεχζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

-Γηεξεπλνχλ ζηξαηεγηθέο δηακφξθσζεο πιαζκαηηθψλ (virtuel) θφζκσλ θαη 

αμηνινγνχλ ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο 

-Αλαζηνράδνληαη ηε δηθή ηνπο θαη αιιφηξηεο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηα Μέζα 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη θηινδνμία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, πέξα απφ 

ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ηα Μέζα, ε δηακφξθσζε κηαο θξηηηθήο ζηάζεο 

απέλαληη ζηα ειεθηξνληθά Μέζα θαη ηα Μέζα γεληθφηεξα (ιφγνο ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ).  

 

 

β) γξαθή, δηακφξθσζε θαη παξνπζίαζε θεηκέλσλ 

 

ηφρνο ζην πεδίν απηφ είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζπγγξάθνπλ θείκελα, 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο θαη ηνπο απνδέθηεο, λα γλσξίδνπλ πνηθίια 

θεηκεληθά είδε θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ απηά επηηεινχλ.  

ην θείκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ είρακε θάλεη ιφγν γηα ην 

γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Ο ιφγνο απηφο θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ θαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο: 

 

«Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ 

γξαςίκαηνο σο δηαδηθαζίαο θαη γηα πην ζχλζεηα θείκελα» 

 

Καη εδψ, φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν πεδίν ηθαλνηήησλ, ελππάξρεη ν επηθνηλσληαθφο 

θαη ν θεηκελνθεληξηθφο ιφγνο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα:  

 

«Γξάθνπλ γηα επξχηεξα δεηήκαηα θείκελα επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηνπνζέηεζεο, 

αθφκα θαη κε ηε ρξήζε θεηκεληθψλ πξνηχπσλ… γλσξίδνπλ κνξθέο γξαθήο πνπ 

ζρεηίδνληαη  κε ηα θεηκεληθά είδε…θαηέρνπλ πνηθίια θεηκεληθά είδε, φπσο π.ρ. 

δνθίκην, πεξίιεςε, ξεπνξηάδ» 

 

(απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθνίηεζεο, Π..: 13-17)  

«Γηαθξίλνπλ ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία θαη ηηο απαηηήζεηο  πνηθίισλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ» 
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«Αλαπηχζζνπλ δηαδηθαζίεο γξαθήο ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηφρν θαη ηνπο 

απνδέθηεο» 

 

 Όζνλ αθνξά ηε ζέζε ησλ Μέζσλ, ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνθνίηεζε, 

γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο θεηκέλνπ θαη 

κάιηζηα απφ κία θξηηηθή ζθνπηά (ιφγνο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ): 

 

«Αμηνπνηνχλ ζηνρεπκέλα πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ηεο εμαζθάιηζεο πιεξνθνξηψλ ζε 

Μέζα θαη αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηηο πεγέο» 

«Αλαζηνράδνληαη δπλαηφηεηεο θαη φξηα πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη 

ηερληθψλ παξνπζίαζεο»  

 

γ) νκηιία, παξνπζίαζε θαη αθξφαζε 

ε απηφ ην πεδίν ηθαλνηήησλ νξίδεηαη σο ζηφρνο ε ηθαλφηεηα θαη ε εηνηκφηεηα ησλ 

παηδηψλ λα αληηκεησπίδνπλ κε ζηγνπξηά θαη αλεμαξηεζία πνηθίιεο πεξηζηάζεηο 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο (επηθνηλσληαθφο ιφγνο).  πγθεθξηκέλα, ζηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ απνθνίηεζε αλαθέξεηαη ε ρξήζε πνηθίισλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε πνηθίισλ κνξθψλ πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο θαη ε θξηηηθή 

αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ (ιφγνο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ). Γελ γίλεηαη, σζηφζν, 

θάπνηα ζαθή ζχλδεζε κε ηα Μέζα ή ηηο ΣΠΔ εηδηθφηεξα: 

 
 

δ) αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε γιψζζα θαη αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, 

ζπλείδεζεο θαη γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ (βι. θαη ππνελφηεηα «Γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα») 

 

Ζ γιψζζα, εθηφο απφ πεδία ηθαλνηήησλ (νκηιία, γξαθή, αλάγλσζε θιπ.) είλαη 

ζχζηεκα θαλφλσλ (βι. «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα), φπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ απφ 

φζα παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην «Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε γιψζζα θαη αλάπηπμε ηεο 

γισζζηθήο ρξήζεο, ζπλείδεζεο θαη γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ» ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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ζπνπδψλ. Ωζηφζν, ζην ζεκείν απηφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αληρλεχνπκε κία αθφκε 

ζεψξεζε γηα ηε γιψζζα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γιψζζα θαηαζθεπάδεη θαη 

αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθφηεηα (ιφγνο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ). Οη καζεηέο 

θαινχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

θφζκνπ θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (βι. θαη «Γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν»). ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή εκπιέθνληαη θαη ηα Μέζα (Π..: 11): 

 

«Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηε δηακφξθσζε ηνπ θφζκνπ κέζσ ηεο 

γιψζζαο θαη δηεξεπλνχλ ηηο απφςεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ κεηαθέξνληαη θπξίσο απφ ηε 

γιψζζα ησλ Μέζσλ». 

 

Σέινο, ε γιψζζα γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

ζπλδέεηαη κε ηε ινγνηερλία, φπσο είδακε θαη ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα (βι. 

«Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα»).  

 

 πλνςίδνληαο, απφ φζα πξνεγήζεθαλ έγηλε θαλεξφ φηη νη πξνδηαγξαθέο 

ζπλδένπλ ηε γιψζζα κε ηε ινγνηερλία θαη ηα Μέζα θαη ηελ αληηκεησπίδνπλ σο κέξνο 

ηεο ζεκείσζεο, ελψ θάλνπλ ιφγν γηα ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηα 

παηδηά ζε ηέζζεξηο ηνκείο: νκηιία θαη αθξφαζε, γξάςηκν, αλάγλσζε-επαθή κε 

θείκελα θαη Μέζα, δηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο. ην ίδην πιαίζην 

θηλείηαη θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο, νξίδνληαο 

ηέζζεξα πεδία ηθαλνηήησλ: αλάγλσζε, γξάςηκν, νκηιία-αθξφαζε, γλψζε θαη 

ζπλείδεζε ηεο γιψζζαο. Αιιά θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο  πξνζεγγίδεη ηε γιψζζα κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν, θάλνληαο ιφγν 

γηα ηέζζεξα πεδία ηθαλνηήησλ: Αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε 

ινγνηερληθψλ θαη πξαγκαηηζηηθψλ θεηκέλσλ, Γξαθή, δηακφξθσζε θαη παξνπζίαζε 

θεηκέλσλ, Οκηιία, παξνπζίαζε θαη αθξφαζε, Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε γιψζζα θαη 

αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, ζπλείδεζεο θαη γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ.  

Όζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε 

ζεκείσζε, απηέο θάλεθε λα απνηεινχλ κέζν παξνπζίαζεο θαη κέζν πξαθηηθήο 
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γξακκαηηζκνχ. εκαληηθφ είλαη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κία ηάζε θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ Μέζσλ γεληθφηεξα, θαζψο δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

δπλαηνηήησλ γηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη κηα ζπλνιηθή 

πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα γηα θξηηηθή αλάγλσζε ησλ 

Μέζσλ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε ππεξθείκελα, chatrooms, παηρλίδηα ζηνλ 

ππνινγηζηή θιπ., ρσξίο σζηφζν λα ζρεκαηίδνπκε κηα ζαθή εηθφλα γηα ην ηη αθξηβψο 

πξνηείλεηαη γηα απηά, πξνθαλψο ιφγσ ηεο αλνηρηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ. Σέινο, ην δήηεκα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ιακβάλεηαη ππφςε, αιιά δελ 

γίλνληαη ζρεηηθέο εθηελείο θαη ξεηέο αλαθνξέο.  

 

3.4 Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

 

Οη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

απνθηεζνχλ θαη ππνδεηθλχνπλ ηηο γεληθφηεξεο κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο θαη ηερληθέο 

εξγαζίαο. Γελ πξνρσξνχλ ζε ππνδείμεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

Απηέο απνθαζίδνληαη απφ ηα θξαηίδηα θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ ζηα 

εηδηθφηεξα θξαηηδηαθά θαη ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ωζηφζν, νη 

πξνδηαγξαθέο ζηνρεχνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία ηαπηφηεηα καζεηή κε ελεξγεηηθφ 

ξφιν ζηε κάζεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηε δηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ 

ησλ πξνδηαγξαθψλ», ζηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζρεηηθά κε ηα παξαδείγκαηα 

αζθήζεσλ, δξάζηεο ησλ ελεξγεηψλ είλαη «νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο». Δλψ νη 

νδεγίεο, φηαλ δελ έρνπλ σο ππνθείκελν ηνπο καζεηέο, είλαη δηαηππσκέλεο ζε 

παζεηηθή ζχληαμε. Οη ιέμεηο «εθπαηδεπηηθφο» (Lehrer) θαη «δηδαζθαιία» (Lehre) 

ζπλαληψληαη κφλν ζε κηα αλαθνξά γηα ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηηδίσλ λα εληάμνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Φαίλεηαη πσο ν αλνηρηφο ραξαθηήξαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ αθήλεη αλνηρηφ θαη ην ξφιν πνπ απηνί ζα δηαδξακαηίζνπλ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  
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Ο ραξαθηήξαο απηφο ησλ πξνδηαγξαθψλ απνθιείεη επίζεο θάζε κνξθή 

αλαθνξάο ζην ρξφλν θαη ην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: νη αλαθνξέο ζην 

ρξφλν ζπλδπάδνληαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επάξθεηάο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδεηαη αλ πξφθεηηαη γηα 45ιεπην, δίσξν ή αλ ην 

ρξνλνδηάγξακκα αθνξά ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν ή επεθηείλεηαη θαη ζηηο αλαζέζεηο 

εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη. Γελ γίλεηαη επίζεο θακία αλαθνξά ζην ρψξν. 

Όπσο έρεη ήδε δηαθαλεί απφ φζα εθηέζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, ην θείκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ εκπιέθεη ηηο 

ΣΠΔ ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο σο ηκήκα ησλ Μέζσλ. Μάιηζηα νη ΣΠΔ 

αληηκεησπίδνληαη σο εξγαιεία  θαη σο πεξηβάιινληα γξακκαηηζκνχ. Ζ εξγαιεηαθή 

ινγηθή είλαη εκθαλήο ζηηο πξνηάζεηο ρξήζεο ηνπο σο κέζσλ θαη πεγψλ αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ, ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζεο θεηκέλσλ. Ζ αληηκεηψπηζή ηνπο σο 

πεξηβαιιφλησλ γξακκαηηζκνχ πξνβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο πεγψλ λέσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ (e-mails, chatroom, δηαδηθηπαθέο εθεκεξίδεο, infotainment, 

ππεξθείκελα), θαζψο θαη ζηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ 

θαη ησλ θφζκσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ. Μπνξνχκε βάζηκα λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο αλαγλσξίδεηαη ε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ εηζάγνπλ νη 

ΣΠΔ ζηελ ελδνζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή δσή θαη φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο 

ηνπο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Σν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηελ Καηώηεξε Γπκλαζηαθή 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε δελ πξνηείλεη, ιφγσ ηεο αλνηρηφηεηάο ηνπ, 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, σζηφζν νξίδεη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν απηέο ζα αλαπηπρζνχλ. χκθσλα κε ην πξφγξακκα, ην ζρνιείν πξέπεη λα 

παξέρεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο θαη λα ζπλάδεη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Οη 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θαη κειινληηθήο θνηλσλίαο θαη νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

θαη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ιακβάλνληαη ππφςε, ελψ ηα ζηελά φξηα κεηαμχ ησλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαηαιχνληαη (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ 

Καηψηεξε Γπκλαζηαθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 5).  
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 Μέζα ζην καζεζηαθφ απηφ πεξηβάιινλ νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη γίλνληαη ηθαλνί λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο θαη ηεο κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο δσήο (Π..: 5). Σα παηδηά έξρνληαη 

αληηκέησπα κε θαζεκεξηλά θαη επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα θαη καζαίλνπλ λα δξνπλ, 

κφλα ή καδί κε άιινπο. Όπσο είλαη αλακελφκελν απνθηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ καζήκαηνο (Π..: 6) αιιά θαη ζηε δσή ηνπο γεληθφηεξα. Ζ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα δξνκνινγεί ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη δεκηνπξγεί ηε βάζε γηα δξάζε 

πνπ ζηεξίδεηαη ζε θίλεηξα, ζηελ πεξηέξγεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ (Π..: 

6). ην πιαίζην απηφ ηα ιάζε πνπ ηπρφλ θάλνπλ «γίλνληαη απνδεθηά σο ζεκαληηθά 

ζπζηαηηθά ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο κάζεζεο» (Π..: 6).  

εκαληηθέο, φκσο, ζεσξνχληαη απφ ην πξφγξακκα θαη φιεο νη καζεζηαθέο 

θάζεηο, φπσο θαίλεηαη απφ ην αθφινπζν απφζπαζκα: 

 

«Γίπια ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνχξγηνπ, είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε κάζεζε νη 

θάζεηο ηεο εθαξκνγήο, ηεο εμάζθεζεο, ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο θαζψο θαη ηεο 

εκβάζπλζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο, γηαηί κφλν ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή πξνάγεηαη ε 

απφθηεζε ηθαλνηήησλ ησλ δηδαζθνκέλσλ. Σέηνηεο καζεζηαθέο θάζεηο θαζηζηνχλ 

επίζεο δπλαηή ηε ζπιινγηθή αλαδήηεζε εθαξκνγψλ γηα ηε λεναπνθηεζείζα γλψζε 

θαη απαηηνχλ κηα πνηθηιφκνξθε έθθξαζε κε βάζε πεξηζηάζεηο εμάζθεζεο, ζηηο 

νπνίεο αμηνπνηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη θαη Μέζα» (Π..: 7).   

 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπλδέεη ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

καζεζηαθέο αξρέο, φπσο ηελ επνηθνδνκηζηηθή (kumulativ) κάζεζε, ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπκθξαδφκελα, ην θαηάιιεια επηιεγκέλν πιηθφ θαη ηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ (Π..: 10):  

 

«Ζ απφθηεζε ηθαλνηήησλ ινηπφλ εμαξηάηαη απφ ηα εμήο: 

-Όηη νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλδένπλ λέα γλσζηηθά ζηνηρεία κε ήδε 

γλσζηά (επνηθνδνκηζηηθή κάζεζε). 
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-Σα θαζήθνληα/νη αζθήζεηο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθά ζπκθξαδφκελα, ηα νπνία νη 

καζήηξηεο θαη νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη έρνπλ λφεκα, έρνπλ αλαγλσξίζηκε 

δηαγλσζηηθή αμία θαη ηνπο παξέρνπλ ρψξν γηα απνθάζεηο.  

-Σν πιηθφ είλαη επηιεγκέλν θαη δηακνξθσκέλν κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα πξνσζεί ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

-Πξνάγεηαη ε αλάπηπμε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ (π.ρ. ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο φπσο 

πεξίιεςε, δηαγξάκκαηα) θαη ζηξαηεγηθψλ ζχλζεζεο (Elaborationsstrategien) φπσο ε 

επηζήκαλζε αλαινγηψλ θαη νη εξσηήζεηο». 

 

Δηδηθή κλεία γίλεηαη ζηα projects θαη ζηηο εμσζρνιηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, πνπ 

δίλνπλ ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκαζηνχλ «γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο  

επφκελεο ζρνιηθήο βαζκίδαο, θαζψο θαη γηα ηνλ θφζκν φπνπ ζα δήζνπλ θαη ζα 

εξγαζηνχλ θαη άξα γηα κηα δπλακηθή ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή (Π..: 8).  

 

Σν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηελ Αλώηεξε Γπκλαζηαθή 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε δελ πξνηείλεη δηδαθηηθά ζπκβάληα ή ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλνηρηή θχζε ηνπ. Δπίζεο, δελ θάλεη 

θάπνηα ζαθή αλαθνξά σο πξνο ην ρξφλν θαη ην ρψξν ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Ωζηφζν, παξέρεη θάπνηα ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην 

γεγνλφο φηη ηνπνζεηεί ζην επίθεληξν ηνλ δηδαζθφκελν σο άηνκν πνπ δηαβάδεη, γξάθεη, 

κηιάεη θαη αμηνινγεί (Α.Π.: 9). Μάιηζηα ζέιεη έλαλ δηδαζθφκελν πνπ σο κειινληηθφο 

πνιίηεο ζα είλαη ηθαλφο λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ πνιηηηζηηθή, αηζζεηηθή, πλεπκαηηθή, 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή (Α.Π.: 9). Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ λα δηακνξθψλεηαη κε ηξφπν πνπ λα πξνσζεί ηελ απηφλνκε κάζεζε θαη λα 

νηθνδνκεί πάλσ ζηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, ηε δηαζεκαηηθφηεηα, ηα projects θαη ηε 

ζχλδεζε κε εμσζρνιηθέο εκπεηξίεο. Οη καζεηέο, εξγαδφκελνη αηνκηθά θαη ζε νκάδεο, 

πξνεηνηκάδνληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο, απνθηνχλ απηνλνκία θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα.  Δηδηθφηεξα, θαηά 

ηελ εηζαγσγηθή θάζε, ηα παηδηά απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα «αλαιχνπλ ηελ επίδξαζε 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο  Γεξκαλίαο B΄/βάζκηα - ΜΠΑΣΗΓΟΤ  

ειίδα 45 απφ 58 

 

ησλ θεηκέλσλ ζηνπο απνδέθηεο, ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν θαη ηα εθθξαζηηθά 

ζηνηρεία» θαη «λα ρεηξίδνληαη γξαπηά ζχλζεηα θαη απαηηεηηθά ζέκαηα». Δληζρχνληαη 

«ζε φια ηα βήκαηα ζχλζεζεο ελφο θεηκέλνπ, δειαδή ζην ζρεδηαζκφ, ην πξνζρέδην, ηε 

ζπδήηεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ παξνπζίαζε θεηκέλσλ» θαη 

έξρνληαη «ζε επαθή κε ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε, ρξήζε θαη πηζαλή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γιψζζαο» (Π..: 5-7).  Αθεηεξία γηα ηελ επίηεπμε απηψλ 

απνηειεί ην θείκελν, κε κία δηεπξπκέλε φκσο έλλνηα (θείκελα γισζζηθά, νπηηθά, 

ςεθηαθά θιπ.). ην επίθεληξν  ηνπ καζήκαηνο βξίζθεηαη ε δνπιεηά κε ην θείκελν, 

πνπ αληηκεησπίδεηαη σο κέζν αηνκηθήο θαη θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη σο κέζν 

επηθνηλσλίαο (Π..: 9). Ζ δνπιεηά κε ηα θείκελα εζηηάδεη, φπσο είδακε ζε 

πξνεγνχκελε ππνελφηεηα (βι. Γιψζζα θαη ζεκείσζε) ζε ηέζζεξα πεδία ηθαλνηήησλ. 

Ζ επηινγή ησλ θεηκέλσλ είλαη ειεχζεξε, αιιά ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ εηζαγσγηθή 

θάζε ηα θείκελα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζηε θάζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο.  

Σν Πξφγξακκα κηιψληαο γηα ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θάλεη ξεηή 

αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ (Π..: 6-7):  

 

«Τπνζηεξίδνπλ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο ησλ Μέζσλ θαζψο θαη ηεο ζχγρξνλεο ηερληθήο 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξίαο (zeitgemäße Kommunikations- und 

Informationstechnik), ηφζν ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο αηνκηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

φζν θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Απηφ ζπκβαίλεη ηφζν κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη 

δηαδηθηχνπ φζν θαη κε ηελ παξαγσγηθή επαθή κε ηα Μέζα. Σα κνληέξλα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα δηεπθνιχλνπλ ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ» 

 

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα γίλεηαη θαλεξή ε πξφζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

αμηνπνηήζεη ηα Μέζα γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ. Πέξα απφ ηε γεληθφηεξε αλαθνξά ζε Μέζα, ην 

πξφγξακκα ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΣΠΔ, ηε 
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ρξήζε πνιπκέζσλ θαη ην δηαδίθηπν. Μάιηζηα ζπλδέεη ηηο ΣΠΔ κε ηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

 

Λφγσ ηεο αλνηρηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, φπσο είδακε ζηελ παξνχζα ππνελφηεηα,  δελ πξνηείλνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Οξίδεηαη, σζηφζν, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν απηέο ζα αλαπηπρζνχλ. Μέζα ζην καζεζηαθφ απηφ πεξηβάιινλ ν καζεηήο  

ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν σο άηνκν πνπ δηαβάδεη, γξάθεη, κηιάεη θαη αμηνινγεί, 

αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη γίλεηαη ηθαλφο λα αληηκεησπίδεη ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο δσήο. Σα 

πξνγξάκκαηα δίλνπλ βαξχηεηα ζην λα έρνπλ νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη ξφιν 

πξσηαγσληζηηθφ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηαπηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ 

ελεξγψλ θαη ππεχζπλσλ. ην πιαίζην απηφ, νη ΣΠΔ θαη ηα Μέζα γεληθφηεξα 

δηαθαίλεηαη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, αλ θαη δελ έρνπκε αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

αμηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο.  

 

3.5 Αμηνιφγεζε 

Σν 2003 ε Γηαξθήο χλνδνο ησλ Τπνπξγψλ ζπκθψλεζε ζε «standards» γηα ην κεζαίν 

απνιπηήξην ζηα Γεξκαληθά, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Ξέλε Γιψζζα θαη ην 2005-2006 

πξνζηέζεθαλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά «standards» ζηα πεδία απηά. Έγηλε, έηζη, κηα 

πξνζπάζεηα γηα ηελ χπαξμε κηαο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο ζχγθιηζεο ζηηο 

πηζηνπνηήζεηο πνπ δίλεη ην ζρνιείν. πκθψλεζαλ, επίζεο, ζε κηα νκνηφκνξθε βαζηθή 

δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πηζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

πξνζφλησλ ησλ δηδαζθφλησλ. 

Σν Institut for Qualitaetsentwicklung είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επνπηεία ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζπγθξηηηθά αλάκεζα ζηηο ρψξεο. Πξφζθαηα δηεμήγαγε ηηο 

πξψηεο εζληθέο εμεηάζεηο γιψζζαο θαη ηα απνηειέζκαηα δεκνζηεχηεθαλ ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2010 (http://www.bmbf.de/de/1154.php). 150 ζρνιεία πήξαλ κέξνο ζηηο 

http://www.bmbf.de/de/1154.php
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εμεηάζεηο πνπ κεηξνχζαλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζην 9
ν
 έηνο (14-15 ρξνλψλ), ζηα 

Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά. Διέγρζεθαλ νη ηθαλφηεηεο αθξφαζεο θαη 

αλάγλσζεο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ νξζνγξαθία (spelling) ησλ Γεξκαληθψλ. 

Πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ «standards» πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην 2011 (Γεξκαληθά 

θαη καζεκαηηθά ζε βαζηθφ επίπεδν – primary level) θαη ην 2012 (καζεκαηηθά θαη 

επηζηήκεο ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα).  

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ν έιεγρνο ησλ ηξερνπζψλ 

επηδφζεσλ, ε εμαθξίβσζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, θαζψο θαη ε πξναγσγή ζηελ 

επφκελε βαζκίδα. Όζνλ αθνξά ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, ν αξηζκφο θαη ε δηάξθεηα ηνπο 

ξπζκίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία θάζε ρψξαο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνλ ηξφπν απφθηεζεο 

ηνπ απνιπηεξίνπ θαη ηελ ξχζκηζε ησλ εμεηάζεσλ. Γεληθά, έιεγρνη επηδφζεσλ 

δίλνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν.  

Ο ραξαθηήξαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνδηαγξαθώλ απνθιείεη ηελ αλαθνξά ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο. Απηή επαθίεηαη ζηα εηδηθφηεξα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. Σν κφλν ζρεηηθφ ζηνηρείν πνπ δίλεηαη αθνξά ππνδείμεηο γηα νκαδηθή ή 

αηνκηθή αμηνιφγεζε ζηηο πεξηγξαθέο ησλ αζθήζεσλ παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Σν Πξφγξακκα ηεο Καηώηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο αμηνιφγεζεο (Πξφγξακκα Καηψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο: 62-63), ηα 

βαζηθά είδε αζθήζεσλ αμηνιφγεζεο (Π..: 63), ηα ζπνπδαηφηεξα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο (Π..: 64) θαη ηελ βαξχηεηα ησλ πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη άιισλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (Π..: 64). ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ε αμηνιφγεζε 

ζπγθαηαιέγνληαη: ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξνζθέξεη ζε καζεηέο, γνλείο θαη 

δηδάζθνληεο, ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεη γηα ηελ επίδνζε κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο, 

ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ε ελζάξξπλζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εληζρχεη 

ηε κάζεζε, ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ζηνπο καζεηέο λα ειέγρνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηε 

κάζεζή ηνπο (Π..: 62). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα ηα ίδηα ηα παηδηά, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εμήο παξάζεκα:  
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«Σα παηδηά θαη νη λένη αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ ξεαιηζηηθά ηηο 

δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ επηδφζεψλ ηνπο θαη λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο θξηηηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο σο επθαηξία γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε. Μαζαίλνπλ επίζεο λα δίλνπλ ζε άιινπο αλζξψπνπο δίθαηε 

θαη αληηθεηκεληθή αλαηξνθνδφηεζε, πξάγκα πνπ είλαη απαξαίηεην γηα κηα 

παξαγσγηθή ζπλεξγαζία θαη επηηπρείο ρεηξηζκνχο. Γη απηφ δίλνληαη ζην κάζεκα 

πνηθίιεο δπλαηφηεηεο» (Π..: 8)  

ε ελδνζρνιηθφ επίπεδν, ε δηαπίζησζε ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ απνηειεί 

βάζε γηα ηε βαζκνιφγεζή ηνπο, επηηξέπεη λα ηεθκεξησζνχλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, λα δηαπηζησζεί ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο θαη λα ειεγρζεί ε πνηφηεηα ησλ ελδνζρνιηθψλ Curricula 

(Π..: 63). Σα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ 

ην πξφγξακκα, είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο, ε παξνπζίαζή ηνπ, 

ε επηθνηλσληαθή ηνπ θαηαιιειφηεηα, ε γισζζηθή ηνπ νξζφηεηα θιπ.  

Όζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο αμηνιφγεζεο (θιεηζηνχ, αλνηρηνχ, εκηαλνηρηνχ 

ηχπνπ) ην πξφγξακκα ζπνπδψλ επηζεκαίλεη φηη απηέο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο, λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ. Όπσο θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ηα ελδεηθηηθά είδε 

αζθήζεσλ πνπ πξνηείλνληαη, ππάξρεη κία κίμε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο 

(π.ρ. δηαγσλίζκαηα) κε πην ζχγρξνλεο κνξθέο αμηνιφγεζεο (π.ρ. πνξηθφιην). Πην 

αλαιπηηθά, ελδεηθηηθά είδε αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη είλαη ηα αθφινπζα.:  

-δηαγσλίζκαηα θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ έιεγρν κηαο αθνινπζίαο καζεκάησλ 

-αηνκηθέο θαη νκαδηθέο παξνπζηάζεηο γηα αηνκηθά επηιεγκέλα ή δνζκέλα ζέκαηα 

-εκεξνιφγηα πξφηδεθη θαη κάζεζεο, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

-πνξηθφιην γηα ηεθκεξίσζε 

-παξαθνινπζήζεηο ησλ καζεκάησλ απφ ηνλ δηδάζθνληα (Lehrperson) 

 Ωο πξνο ηε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηηο πξνθνξηθέο, γξαπηέο θαη ινηπέο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην πξφγξακκα νξίδεη νη 
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γξαπηέο επηδφζεηο λα κεηξνχλ πεξίπνπ ζην κηζφ ηεο βαζκνινγίαο ζηνλ έιεγρν. 

Μάιηζηα ν βαζκφο ησλ γξαπηψλ πξνθχπηεη σο εμήο: πεξίπνπ ην 60% ηνπ βαζκνχ ησλ 

γξαπηψλ είλαη ε βαζκνινγία ησλ δηαγσληζκάησλ, 20% ν βαζκφο απφ ηα ηεζη θαη 20% 

απφ άιιεο κνξθέο ειέγρνπ ησλ επηδφζεσλ (Π..: 64).  

 

ην Πξφγξακκα ηεο Αλώηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε 

(Π..: 25-26), αλαθέξεηαη φηη ζηφρνο είλαη ε δηαπίζησζε ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ησλ καζεηψλ ζηα εμήο πεδία: 

 

-Αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ινγνηερληθψλ θαη πξαγκαηηζηηθψλ 

θεηκέλσλ 

-Γξαθή, δηακφξθσζε θαη παξνπζίαζε θεηκέλσλ 

-Οκηιία, παξνπζίαζε θαη αθξφαζε 

-Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε γιψζζα θαη αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, ζπλείδεζεο 

θαη γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ 

 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ην γξάςηκν αλαθέξεηαη φηη «ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 

επηηπρεκέλεο γξαθήο πξέπεη λα είλαη δηαθαλή θαη λα κπνξνχλ λα ηα εθαξκφδνπλ νη 

καζήηξηεο θαη νη καζεηέο ζηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθψλ ηνπο 

θαη ησλ αιιφηξησλ θεηκέλσλ» (Π..: 5). Δλψ ζην πεδίν ηεο νκηιίαο νη καζεηέο κε 

θξηηήξηα ηεο λφξκαο «παξαηεξνχλ θαη αμηνινγνχλ ηε δηθή ηνπο θαη ηελ μέλε 

ζπλνκηιηαθή ζπκπεξηθνξά» (Π..: 5), «αμηνινγνχλ απνηειέζκαηα δηαιφγσλ θαη 

ζπλνκηιηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κνξθέο ζχλζεζήο ηνπο», «ζπδεηνχλ θαη 

αμηνινγνχλ θαιιηηερληθέο επηδφζεηο απφ ηελ άπνςε ηεο αηζζεηηθήο πνηφηεηαο».  

 

Οη καζεηέο κε ηελ αμηνιφγεζε απνθηνχλ εηθφλα ηεο πξνφδνπ ηνπο, καζαίλνπλ λα 

αμηνινγνχλ ηηο δηθέο ηνπο επηδφζεηο θαη ηηο επηδφζεηο ησλ άιισλ. Γεληθφηεξα, θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε δελ αμηνινγείηαη κφλν ην ηειηθφ πξντφλ αιιά θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, γηαηί έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 
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ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ θαη λα πξνάγνπκε ηελ απηφλνκε κάζεζήο ηνπο. ε απηά 

ζπληεινχλ ηα παξαθάησ: 

 

-πξνθνξηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ καζεηψλ 

-γξαπηέο αζθήζεηο  

-ζχληνκεο νκηιίεο θαη παξνπζηάζεηο  

-ηαθηηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ησλ καζεηψλ 

-πνηθίιεο κνξθέο ηεθκεξίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ καζήκαηνο (πξσηφθνιια, 

εκεξνιφγηα, ληνζηέ θιπ.) 

-παξνπζηάζεηο επί ζθελήο (π.ρ. παηρλίδηα ξφισλ, πξνζνκνηψζεηο) 

-δεκηνπξγία ζελαξίσλ ή βίληεν  

-ζπλεξγαζία ζε νκάδεο, ζε πξφηδεθη εληφο καζήκαηνο θαη 

δηαζεκαηηθά/δηεπηζηεκνληθά 

 

Όζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο ησλ εμεηάζεσλ απηέο ηίζεληαη κε βάζε ηηο Δληαίεο 

απαηηήζεηο εμεηάζεσλ ζηηο εμεηάζεηο γηα ην απνιπηήξην (Einheitliche 

Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung) θαη ην ζρέδην ηνπ καζήκαηνο ησλ 

γεξκαληθψλ γηα ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία γηα ην απνιπηήξην (aktuellen Fachanlage 

Deutsch zur AV Prüfung). 

  

πλνςίδνληαο, απφ ηα παξαπάλσ έγηλε ζαθέο φηη νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο δελ 

θάλνπλ ιφγν γηα κνξθέο αμηνιφγεζεο, ελψ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζίγνπλ ην 

δήηεκα απηφ, παξνπζηάδνληαο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αμηνιφγεζεο, ηα 

βαζηθφηεξα είδε αζθήζεσλ θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία απηέο αμηνινγνχληαη. Αθφκε, 

ηα πξνγξάκκαηα ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη κφλν 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη, ηέινο, ε κίμε παξαδνζηαθψλ θαη πην 

ζχγρξνλσλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο παξαπάλσ.  
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4. πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

4.1 Γεληθφηεξεο δηαπηζηψζεηο 

ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο ζα ζπλνςίζνπκε θαη ζα ζπγθεληξψζνπκε θάπνηα 

βαζηθά γεληθά ζηνηρεία γηα ηηο Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ: 

α) Οη Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο  

Οη πξνδηαγξαθέο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε αλαπαξηζηνχλ έλαλ θφζκν ν νπνίνο δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πνηφηεηεο, φπσο ηελ πνιπγισζζία θαη ηνλ ζεβαζκφ ζην δηαθνξεηηθφ. Γελ πξνηείλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο γηα δηεξεχλεζε, νη ελδεηθηηθέο αζθήζεηο φκσο πνπ 

παξαζέηνπλ αθνξνχλ ηελ πνιπγισζζία, ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα, ηε ζεκαζία ησλ λέσλ Μέζσλ θαη ηε θζνξά ησλ παιηφηεξσλ (βι. 

«Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν»). Οη πξνδηαγξαθέο ζπλδένπλ ηε γιψζζα κε ηε ινγνηερλία 

θαη ηα Μέζα θαη ηελ αληηκεησπίδνπλ σο κέξνο ηεο ζεκείσζεο (βι. «Γιψζζα θαη 

ζεκείσζε»). Κάλνπλ ιφγν γηα ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ζε 

ηέζζεξηο ηνκείο: νκηιία θαη αθξφαζε, γξάςηκν, αλάγλσζε-επαθή κε θείκελα θαη 

Μέζα, δηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο (βι. «Γιψζζα θαη ζεκείσζε»). 

Αληίζεηα, δελ θάλνπλ ιφγν γηα κνξθέο αμηνιφγεζεο (βι. «Αμηνιφγεζε») νχηε γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, δνκνχλ φκσο ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή (βι. «Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο»).  

 

β) Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Καηψηεξε Γπκλαζηαθή Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα ζέηεη ζην επίθεληξν ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηνλ κειινληηθφ θφζκν ηεο δσήο θαη 

ηεο εξγαζίαο. Οη ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλεη ζρεηίδνληαη κε ηελ πφιε, ηε 

γιψζζα ησλ λέσλ, ηε ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία, κε άιινπο πνιηηηζκνχο, κε ην 
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δηαδίθηπν, ην κέιινλ, ηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Όπσο θαη ην θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ 

έηζη θαη απηφ πξνσζεί έλλνηεο φπσο ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ν ζεβαζκφο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ε αλάιεςε επζπλψλ, ε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ε ππεπζπλφηεηα (βι. 

«Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν»). Κηλείηαη ζην ίδην πιαίζην κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα (βι. «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα»), 

νξίδνληαο ηέζζεξα πεδία ηθαλνηήησλ (βι. «Γιψζζα θαη ζεκείσζε»): αλάγλσζε, 

γξάςηκν, νκηιία-αθξφαζε, γλψζε θαη ζπλείδεζε ηεο γιψζζαο. Λφγσ ηεο 

αλνηρηφηεηάο ηνπ δελ πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, σζηφζν νξίδεη 

ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηέο ζα αλαπηπρζνχλ. Μέζα ζην καζεζηαθφ 

απηφ πεξηβάιινλ νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη γίλνληαη 

ηθαλνί λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθήο δσήο (βι. «Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο»). Σέινο, 

παξνπζηάδεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αμηνιφγεζεο, βαζηθά είδε αζθήζεσλ 

αμηνιφγεζεο, ηα ζπνπδαηφηεξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηελ βαξχηεηα ησλ 

πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη άιισλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (βι. «Αμηνιφγεζε»).  

 

γ) Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Αλψηεξε Γπκλαζηαθή Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε  

Απνζηνιή ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο είλαη ε απφθηεζε γεληθήο θαη 

επηζηεκνληθήο παηδείαο, θαζψο θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  ησξηλή αιιά 

θαη ηε κειινληηθή θνηλσλία (βι. «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν»). Ζ γιψζζα πξνζεγγίδεηαη 

θαη εδψ κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπνπ θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηέζζεξα πεδία ηθαλνηήησλ: 

Αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ινγνηερληθψλ θαη πξαγκαηηζηηθψλ 

θεηκέλσλ, Γξαθή, δηακφξθσζε θαη παξνπζίαζε θεηκέλσλ, Οκηιία, παξνπζίαζε θαη 

αθξφαζε, Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε γιψζζα θαη αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, 

ζπλείδεζεο θαη γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ (βι. «Γιψζζα θαη ζεκείσζε» θαη «Γλψζεηο 

γηα ηε γιψζζα»). Σν πξφγξακκα δελ πξνηείλεη δηδαθηηθά ζπκβάληα ή ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλνηρηή θχζε ηνπ. Σνπνζεηεί, βέβαηα, 

ζην επίθεληξν ηνλ καζεηή σο άηνκν πνπ δηαβάδεη, γξάθεη, κηιάεη θαη αμηνινγεί.  (βι. 
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«Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο»). Μάιηζηα πξνυπνζέηεη έλαλ καζεηή πνπ σο 

κειινληηθφο πνιίηεο ζα είλαη ηθαλφο λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δσή. 

Γηα ην ιφγν απηφ δελ αξθείηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, αιιά 

αμηνινγεί θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (βι. «Αμηνιφγεζε»), πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζεη ηελ απηφλνκε κάζεζε.  

4.2 Γηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο ζα ζπλνςίζνπκε θαη ζα ζπγθεληξψζνπκε θάπνηα 

γεληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ΣΠΔ κε ην γισζζηθφ κάζεκα 

ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ: 

α) Οη Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο 

ην θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ γίλεηαη αλαθνξά, γεληθφηεξα,  ζε «Μέζα» (Medien) 

θαη φρη, γηα παξάδεηγκα, ζε λέεο ηερλνινγίεο ή ΣΠΔ. Ο φξνο Medien, φπσο είδακε, 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ πίλαθα, έλα πιαθάη, κηα ζεηξά δηαθαλεηψλ, φζν θαη ηνλ 

ππνινγηζηή. Σα θάζε είδνπο Μέζα, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, απνηεινχλ 

έλα πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα θαηαθηήζνπλ, 

αιιά θαη ηξφπνπο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα παηδηά απηή ηελ δηεξεχλεζε.  Όζνλ 

αθνξά ην πεδίν ηεο νκηιίαο θαη αθξφαζεο, νη ΣΠΔ πξνηείλνληαη σο κέζν 

παξνπζίαζεο ζε αθξναηήξην. Γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ νη εθπαηδεπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο θάλνπλ ιφγν γηα ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ελφο 

θεηκέλνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν. Σέινο 

πξνηείλεηαη ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ κε ηα λέα Μέζα (emails ή ζε chatroom). ην πεδίν 

κε ηίηιν «αλάγλσζε-επαθή κε θείκελα θαη Μέζα» ε αλαθνξά ζηα Μέζα είλαη 

πινχζηα θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ ζαθήο, αθνχ νξίδεηαη ηα παηδηά λα 

γλσξίδνπλ θεηκεληθά είδε πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηακεζνιάβεζή ηνπο απφ Μέζα 

(π.ρ. έληππεο θαη online εθεκεξίδεο, ππεξθείκελα, θιπ.).  
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β) Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Καηψηεξε Γπκλαζηαθή Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε  

Καη εδψ νη ΣΠΔ απνηεινχλ, φπσο φια ηα Μέζα, έλα πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ ηα παηδηά 

πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ, αιιά θαη έλα κέζν παξνπζίαζεο. ηα πεδία ηθαλνηήησλ 

γίλεηαη αλαθνξά ζε θείκελα ειεθηξνληθήο κνξθήο, emails θαη sms, αιιά θαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ ζηε δηακφξθσζε θαη ηε δηφξζσζε ελφο θεηκέλνπ.  

 

γ) Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Αλψηεξε Γπκλαζηαθή Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε γηα ηα Γεξκαληθά. 

Οη ΣΠΔ ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν γηα λα 

δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο νπηηθέο ηνπ θφζκνπ κέζα ζε έλα ζχγρξνλν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Σν Πξφγξακκα κηιψληαο γηα ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θάλεη ξεηή 

αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ, ηε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη ην δηαδίθηπν. Μάιηζηα ζπλδέεη ηηο ΣΠΔ 

κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Μηιψληαο γεληθφηεξα γηα Μέζα, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα θξηηηθή αλάγλσζε 

απηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ Μέζσλ εηδηθφηεξα.   

 

Απφ ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηεο Γεξκαλίαο (Βεξνιίλνπ) νη ΣΠΔ εληάζζνληαη ζηα γεληθφηεξα Μέζα κε ηα νπνία 

έξρνληαη ζε επαθή νη καζεηέο. ε νξηζκέλα ζεκεία, βέβαηα, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ φξνη πνπ 

απνζαθελίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ηηο ΣΠΔ θαη φρη γηα άιια Μέζα. Έηζη, γίλεηαη 

αλαθνξά ζε emails, chatroom, δηαδίθηπν, online εθεκεξίδεο, ππεξθείκελα θιπ. Ζ 

αλνηρηή θχζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

σζηφζν, δελ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Παξ’ φια απηά, είλαη 

εχθνιν γηα θάπνηνλ λα αληηιεθζεί ζε αδξέο γξακκέο ηε θηινζνθία ηνπ γεξκαληθνχ 
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εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ησλ 

γεξκαληθψλ.  

Ζ παξνχζα κειέηε έδεημε φηη νη ΣΠΔ απνηεινχλ πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη 

λα δηεξεπλεζεί, κέζν έξεπλαο, αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη κέζν παξνπζίαζεο. Οη 

καζεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχλ, κέζα ζε έλα επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην, ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη γηα λα 

δηαβάζνπλ, λα γξάςνπλ, λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ. Δπνκέλσο, ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο αμηνπνηείηαη σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. 

Αθνινπζψληαο ηε κεηαθνξά ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ σο πξνο ηε 

γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζα ιέγακε πσο νη παξαπάλσ ζεσξήζεηο 

ππάγνληαη θπξίσο ζηνλ πξψην θαη δεχηεξν θχθιν, αιιά έρνπλ θάπνηα ζηνηρεία θαη 

ηνπ ηξίηνπ θχθινπ. Ο πξψηνο εζσηεξηθφο θχθινο ζρεηίδεηαη κε αλαδεηήζεηο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο (βι. «Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηαπηφηεηεο»). Ο δεχηεξνο εζσηεξηθφο νκφθεληξνο θχθινο αληηκεησπίδεη ηηο ΣΠΔ σο 

κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (βι. «Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο»). ηνλ 

ηξίην θχθιν, πνπ πξνζεγγίδεη ηηο ΣΠΔ πην ππνςηαζκέλα θαη κε θξηηηθή καηηά σο 

κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ, κπνξνχκε λα εληάμνπκε 

ηελ πξφηαζε γηα δηακφξθσζεο θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα Μέζα θαη ζηα 

ειεθηξνληθά Μέζα εηδηθφηεξα (βι. «εκείσζε θαη γιψζζα»). 
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πλνπηηθόο πίλαθαο ζπκπεξαζκάησλ  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνπκε ζπλνπηηθά ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηελ θαηψηεξε θαη αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ: 

Γεξκαλία (Βεξνιίλν) 

Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε: 

Πξνδηαγξαθέο, 

Καηώηεξε, Αλώηεξε 

Γισζζηθό κάζεκα ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, 

ζηάζεηο, αμίεο, πξόηππα 

-δηαζεκαηηθή/δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

-ςύνδεςη με προϋπάρχουςεσ γνώςεισ 

-πνιπγισζζία, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, 

ζεβαζκφο, θνηλσληθά πξνβιήκαηα, 

θαζεκεξηλή θαη επαγγεικαηηθή δσή, 

γεληθή θαη επηζηεκνληθή παηδεία γηα 

ηελ ησξηλή θαη κειινληηθή θνηλσλία 

 

-αλάπηπμε δεκνθξαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

 

-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

 

-δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία 

 

-επίθαηξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

λένπο 

 

- πεδίν ηνπ θφζκνπ πξνο 

δηεξεχλεζε (ε ζεκαζία ησλ 

λέσλ Μέζσλ θαη ε θζνξά 

ησλ παιηφηεξσλ) 

 

-κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ 

ηνλ θφζκν, κέζν 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ 

 

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

-γλψζεηο γηα ηε δνκή ηεο γιψζζαο 

αιιά ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε 

-γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ 

-γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε 

ινγνηερλία 

-γλψζεηο γηα ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο, 

ηε ζεκαζία ιέμεσλ, ηα κέξε ηνπ ιφγνπ 

θαη ηελ πξφηαζε 

- ρξήζε πξνγξακκάησλ 

νξζνγξαθίαο ζηνλ 

ππνινγηζηή (θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα) 

-ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο αγγιηθήο θαη 

ηεο ακεξηθαληθήο ζην 

γεξκαληθφ ιεμηιφγην (e-

mail, chat) (θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα) 
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εκείσζε / γιώζζα 

-γιψζζα θαη ηθαλφηεηεο ζε 4 πεδία 

-γιψζζα θαη επηθνηλσλία 

-γιψζζα  θαη 

ζεκείσζε/πνιπηξνπηθφηεηα  

-γιψζζα θαη πξαγκαηηθφηεηα 

-γιψζζα θαη ζχζηεκα θαλφλσλ 

-γιψζζα θαη ινγνηερλία 

 

-κέζν παξνπζίαζεο 

- κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ 

-πξνγξάκκαηα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, 

emails, chatroom, online 

εθεκεξίδεο, infotainment, 

ππεξθείκελα, παηρλίδηα ζηνλ 

ππνινγηζηή 

-ρξήζε ζε επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην αιιά κε θξηηηθή 

δηάζηαζε 

Γηδαθηηθέο 

Πξαθηηθέο, 

ρώξνο θαη ρξόλνο, 

ζεσξίεο κάζεζεο 

Μαζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, 

επνηθνδνκηζηηθή κάζεζε, ζεκαληηθέο 

φιεο νη καζεζηαθέο θάζεηο, 

αμηνπνηήζηκα ηα projects θαη νη 

εμσζρνιηθέο εκπεηξίεο (θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα) 

Μαζεηήο/καζήηξηα: 

- ηθαλφο λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ 

πνιηηηζηηθή, αηζζεηηθή, πλεπκαηηθή, 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή 

-ζην επίθεληξν σο άηνκν πνπ δηαβάδεη, 

γξάθεη, αμηνινγεί 

-νκαδηθή εξγαζία, ζπλεξγαζία 

-αθεηεξία ηεο εξγαζίαο ηα  θείκελα 

Δθπαηδεπηηθφο: 

-ζπλεξγάδεηαη κε ζπλαδέιθνπο γηα ην 

Π.., πξνεηνηκάδεη γηα επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία 

Υψξνο-Υξφλνο: 

δελ γίλεηαη αλαθνξά 

-εξγαιείν κάζεζεο 

-κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ 

ηνλ θφζκν 

-παηδαγσγηθή δηάζηαζε 

ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο 

-κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαπηόηεηεο  καζεηώλ θαη 

δηδαζθόλησλ 

-καζεηήο: απνθηά γλψζεηο γηα ηε δνκή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, 

ρξεζηκνπνηεί Μέζα, αλαπηχζζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ζπλεξγάδεηαη θαη 

-φπσο θαη ηα άιια Μέζα, 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

ζπγθξφηεζε απηνχ ηνπ 
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απηναμηνινγείηαη 

-δάζθαινο: ελεξγφο, κε πξσηνβνπιίεο, 

ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο, 

κεηαδίδεη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη 

ηνλ θφζκν 

Λφγνπ ησλ καζεηψλ 

Αμηνιόγεζε 

-αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο 

-γξαπηέο εμεηάζεηο 

-ιεηηνπξγίεο ηεο αμηνιφγεζεο 

-βαζηθά είδε αζθήζεσλ αμηνιφγεζεο 

-ηα ζπνπδαηφηεξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

-ε βαξχηεηα ησλ πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη άιισλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ 

-γξαπηέο εμεηάζεηο ην κηζφ ηεο βαζκνινγίαο ζηνλ έιεγρν (θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα): 60% γξαπηά δηαγσλίζκαηα, 20% ηεζη, 20% άιιεο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο 

Γισζζνδηδαθηηθνί 

ιόγνη 

 

-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

-επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

-ην γξάςηκν σο δηαδηθαζία 

-θξηηηθφο ιφγνο 

-πνιπγξακκαηηζκνί  

Παξαηεξήζεηο / 

ηδηαηηεξόηεηεο 

-χπαξμε Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

-ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ θάζε ζρνιείνπ ζην Π.. 

-ηνπηθά θαη ελδνζρνιηθά Π.. 

-αλαθνξά ζε Μέζα (φρη ΣΠΔ, Νέεο Σερλνινγίεο) 
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