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Πεξίιεςε 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη νη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη έληαμεο θαη 

γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Hong Kong γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, πνπ απνηειεί θαη κία απφ ηηο δχν επίζεκεο θξαηηθέο γιψζζεο. χκθσλα κε 

ηελ αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ε νπνία έγηλε θαηά ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε, πξνέθπςε πσο νη πξνηάζεηο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα 

πιαηζηψλνληαη θπξίσο απφ ηνλ νιηζηηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηνπο ππνιφγνπο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, εληνπίζηεθαλ θαη θάπνηεο 

πξνηάζεηο πνπ αληινχλ απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν θαη ηνλ ιφγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, νη νπνίνη φκσο θαίλεηαη λα είλαη αλαδπφκελνη θαη λα 

αλαπιαηζηψλνληαη θαηά ηα πξφηππα ηνπ νιηζηηθνχ ιφγνπ. ρεηηθά δε κε ηελ πξψηε 

γξαθή θαη αλάγλσζε εληνπίζηεθαλ θαη επηξξνέο απφ ηνλ δνκηζηηθφ ιφγν (phonics), ν 

νπνίνο φκσο θάλεθε λα έρεη έλαλ θζίλνληα ραξαθηήξα.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ σο κέζα 

δηδαζθαιίαο πνπ θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, δηεπθνιχλνπλ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, επεθηείλνπλ ηνλ καζεζηαθφ ρσξνρξφλν εθηφο ζρνιείνπ θαη 

πξνσζνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη δηαδξαζηηθή κάζεζε. Δπηπιένλ, ε πξνηεηλφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ρξήζε ηνπο σο κέζσλ πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο εμαζθνχληαη ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή 

θαζψο θαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα, ζχκθσλα κε 

αξρέο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ βαζίδνληαη ζε ζρέδηα εξγαζίαο θαη νινθιήξσζε 

δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ πξνσζνχληαη ηαπηφηεηεο καζεηψλ 

κε ελεξγφ εκπινθή, δξάζε θαη αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο θαηά ηελ πξαγκάησζε ησλ 

καζεκάησλ, ρσξίο σζηφζν ν ππφ αλάπηπμε γξακκαηηζκφο ηνπο λα πεξηιακβάλεη 
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ηδηαίηεξα θξηηηθέο δηαζηάζεηο, θαζψο ε κεγαιχηεξε εζηίαζε δίλεηαη ζηνλ ηερληθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ. 
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Δηζαγσγή 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 62 (Π. 

3.1.1) «χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε» κε θνξέα πινπνίεζεο ην 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, απνηειεί ε πξνηεηλφκελε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο νδεγίεο θαη ηα ηζρχνληα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

(ζην εμήο Π..) ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Hong Kong (ζην εμήο ΖΚ). 

πγθεθξηκέλα, ηα ππφ δηεξεχλεζε εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ηα εμήο:  

α) ε πνην βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν πξνηείλεηαη απφ ηα Π.. ε γισζζνδηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ;  

β) Πνηα είλαη ε βαζχηεξε ινγηθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ;  

γ) Ση είδνπο γξακκαηηζκφο επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά;   

 Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ αμηνπνηήζεθαλ θπξίσο ηα 

ηζρχνληα Π.. γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην HK ηα νπνία αλαιχζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε. Δπηπιένλ 

δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθφ πνπ αμηνπνηήζεθε ζα δνζνχλ ζην θχξην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο, δεδνκέλνπ φηη 

ζην HK νη επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο γιψζζεο είλαη δχν, ηα θηλέδηθα θαη ηα αγγιηθά, 

ζηε κειέηε απηή εμεηάδνληαη ηα Π.. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο 

σο δεχηεξεο γιψζζαο, ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θαη ππνρξεσηηθά 

δηδαθηηθά αληηθείκελα ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ πξψηε ηάμε ηεο πξσηνβάζκηαο κέρξη 

θαη ην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην δήηεκα ηεο δηγισζζίαο ζην ΖΚ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο σο πξνο απηφ 

δίλνληαη ζην θχξην κέξνο ηεο κειέηεο.    

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηεο δηεξεχλεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ HK σο πξνο 

ην ππφ εμέηαζε εδψ δήηεκα, απηή θαζνξίζηεθε απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Ο έλαο 

απφ απηνχο είλαη ν αληαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 
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ΖΚ, φπσο ηνπιάρηζηνλ απηφο απνηππψλεηαη απφ ηηο δηεζλείο αμηνινγήζεηο ηνπ ΟΟΑ 

(Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, αγγι. Organisation for 

Economic Cooperation and Development-OECD) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπ PISA (Programme for International System Assessment), ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο νη Κηλέδνη καζεηέο θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ πξψησλ ζέζεσλ (OECD 

2010a, 14-15). Δπηπιένλ, έλα απφ ηα επίζεο ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ απνηππψλεηαη 

ζηελ ηειεπηαία αμηνιφγεζε ηνπ PISA είλαη πσο ηα απνηειέζκαηα ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ ΖΚ παξνπζηάδνπλ αξθεηά ρακειά πνζνζηά πνηθηιφηεηαο θαη 

απνθιίζεσλ κεηαμχ ηνπο (OECD 2010c, 6). To γεγνλφο απηφ, φηη δειαδή νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ αμηνινγήζεθαλ αλεμάξηεηα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά επηδφζεσλ, 

εξκελεχεηαη απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ σο ζηνηρείν επηηπρίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο (OECD 2010c, 9).  

Βέβαηα, ην δήηεκα ζρεηηθά κε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ PISA, ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο θαη ηηο αλαιχζεηο απηψλ είλαη αξθεηά ζχλζεην θαη απαηηεί ηδηαίηεξε θαη επί 

ηνχηνπ κειέηε κε θξηηηθή θαη ηζηνξηθή ππνςία. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη, φπσο 

επηζεκαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, νη ηνπηθέο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ ΖΚ 

απνηππψλνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά επηδφζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ 

PISA (Chun et al. 2004), γίλεηαη θαλεξφ πσο ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 

ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη ζχλζεην θαη απαηηεί κεγαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν 

εζηηαζκέλε έξεπλα θαη αλάιπζε. Χζηφζν, είλαη γεγνλφο πσο νη εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ επεξεάδνληαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ PISA ζεσξψληαο σο ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθά ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ αμηνινγνχληαη σο επηηπρεκέλα 

(Schleicher 2008, 72-85). Σν παξαπάλσ πιαίζην ινηπφλ θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

πεξίπησζεο ηνπ ΖΚ σο πξνο απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αδηάθνξε κηα έξεπλα 

φπσο απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.  

Μία αθφκε φκσο ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ΖΚ, πέξα απφ ηνλ αληαγσληζηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ 

επηηπρίαο ζηνλ ΟΟΑ, ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ηδηάδνπζα ηνπηθή θνηλσληθφ-πνιηηηθή 
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θαηάζηαζε, κεγάιν κέξνο ηεο νπνίαο νθείιεηαη ζηε καθξνρξφληα βξεηαληθή 

απνηθηνθξαηία πνπ δηήξθεζε κέρξη ην 1997. Σν έηνο απηφ ην ΖΚ πεξηήιζε ζηε Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο σο Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πεξηνρή (Special Administrative Region 

of HK). Απηφ ζεκαίλεη πσο ζχκθσλα κε ηνλ νλνκαδφκελν Βαζηθφ Νφκν ηνπ ΖΚ 

(Basic Law) θαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο ζηλνβξεηαληθήο θνηλήο Γηαθήξπμεο, ην ΖΚ 

δηαζέηεη ζρεηηθά κε ηελ ππφινηπε Κίλα έλαλ βαζκφ απηνλνκίαο, ε νπνία 

παξαρσξήζεθε πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη εθθξάδεηαη ζε επίπεδν 

πνιηηηθήο κε ηνλ φξν «κία ρψξα, δχν ζπζηήκαηα». 

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ην ΖΚ δηαηεξεί ην δηθφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γξαθείν 

Δθπαίδεπζεο (Education Bureau) πνπ ππάγεηαη ζηελ θπβέξλεζε ηνπ ΖΚ ρσξίο λα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο ηνπ Πεθίλνπ, πνπ απνηειεί θαη ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Βαζηθφ 

Νφκν ηνπ ΖΚ (Άξζξν 9), αλαγλσξίδνληαη δχν επίζεκεο γιψζζεο, ε θηλεδηθή
1
 θαη ε 

αγγιηθή, γεγνλφο πνπ ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο απνηππψλεηαη ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο. Ο έλαο άμνλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

χπαξμε ζηα ζρνιεία δχν γισζζηθψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ν άιινο άμνλαο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε δχν γισζζψλ σο κέζσλ δηδαζθαιίαο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε εθπαίδεπζε ζην ΖΚ απνηειεί κηα εμαηξεηηθά 

ηδηαίηεξε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά πβξηδνπνίεζεο ηφζν 

ηεο αζηαηηθήο φζν θαη ηεο αγγινζαμνληθήο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο 

(OECD 2010b, 99). Σν ζηνηρείν απηφ έρεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ, θαζψο εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ελφο εθπαηδεπηηθνχ παξαδείγκαηνο κπνξεί λα αληρλεχζεη θαλείο απφ ηε κηα 

ηελ ηάζε ηνπ αγγινζαμνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ ηνπίνπ, πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη θαηά θφξνλ ηε ζρεηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε έξεπλα θαη έρεη επεξεάζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, θαη απφ ηελ άιιε ηελ 

αλαπιαηζίσζε ηεο ηάζεο απηήο απφ ηελ αζηαηηθή εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα, ε νπνία 

είλαη ιηγφηεξν γλσζηή ζηηο ειιεληθέο ηνπιάρηζηνλ εξεπλεηηθέο αλαδεηήζεηο.  

                                                 
1
 ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέγεηαη ε επξχηεξε ρξήζε ηνπ φξνπ «θηλέδηθα» ρσξίο λα γίλεηαη ηδηαίηεξε 

δηάθξηζε θαη αλαθνξά ζηελ εθάζηνηε γισζζηθή πνηθηιία πνπ ν φξνο απηφο πεξηθιείεη, φπσο είλαη ε 

πνηθηιίεο putonghua, mandarin θαη traditional chinese.     
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Θα ιέγακε επνκέλσο πσο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ Π.. ηνπ ΖΚ είλαη δπλαηή 

ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλνληαη αληηιεπηνί ππφ ην πξίζκα ηεο 

αζηαηηθήο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο δχν απφ ηνπο θπξίαξρνπο δηεζλψο 

γξακκαηηζκνχο, ν γξακκαηηζκφο ζηηο ΣΠΔ θαη ν γξακκαηηζκφο ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. Δηδηθφηεξα κάιηζηα σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ παξάδνζε ζε 

απηήλ, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ ΖΚ 

ελζσκαηψζεθαλ νη λέεο ηερλνινγίεο σο μερσξηζηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν αξθεηά 

λσξίο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Plomp et al. 2003, 175), ε εηζαγσγή απηή έγηλε 

ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κέρξη ην 1997 αθνξνχζε ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με ηηο ηειεπηαίεο σζηφζν κεηαξξπζκίζεηο ε έληαμε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ηείλεη πξνο πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλα πξφηππα 

(Κνπηζνγηάλλεο 2010, 16-17), θαζψο, φπσο ζα δνχκε θαη θαηά ηελ αλάιπζε, 

πξνηείλεηαη φρη κφλν ε ελζσκάησζή ηνπο ζηα ζρνιεία σο μερσξηζηφ κάζεκα αιιά 

θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζε φιν ην εχξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

ην πιαίζην ινηπφλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη φζα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν θαη 

ην Π.. ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ην 

πξνηεηλφκελν απφ ην Π.. πεξηερφκελν θαη ν ηξφπνο δηδαθηηθήο πξαγκάησζεο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ε ζρέζε απηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ελψ ζην ηξίην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη ε ζπδήηεζε σο πξνο 

απηά. Σέινο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχξηνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί θαη 

έλα Παξάξηεκα ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα πξσηφηππα αγγιηθά θείκελα ησλ 

απνζπαζκάησλ πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγζεί ε 

εγθπξφηεηα ησλ κεηαθξάζεσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ
2
. 

                                                 
2
 ηηο πεξηπηψζεηο κηθξφηεξσλ ζε έθηαζε απνζπαζκάησλ ην αγγιηθφ πξσηφηππν θείκελν δίλεηαη ζε 

κνξθή ππνζεκείσζεο θαη φρη ζην Παξάξηεκα. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ ήηαλ δπλαηή ε αληηγξαθή απνζπαζκάησλ απφ ηα πξσηφηππα 

θείκελα, θαζψο είηε δελ επηηξεπφηαλ απφ ηα ςεθηαθά αξρεία (κνξθήο pdf) ε αληηγξαθή, είηε θαηέιεγε 

ζε θσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ κε αλαγλψζηκσλ. Γπζηπρψο ινηπφλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ 

κπνξέζακε λα παξαζέζνπκε ην αγγιηθφ πξσηφηππν θείκελν. Χζηφζν, ζε θάζε απφζπαζκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα κειέηε δίλνπκε παξαπνκπή ζηελ πεγή άληιεζήο ηνπ, φπνπ θαη κπνξεί 

θαλείο λα αλαηξέμεη, γηα λα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ κεηαθξάζεσλ. 
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1. Δθπαίδεπζε, πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη γισζζηθό κάζεκα  

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε πξφηαζε ηνπ ΖΚ γηα  ηνλ ηξφπν έληαμεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, είλαη απαξαίηεηα θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία
3
 ζρεηηθά ηφζν κε ην 

ελ ιφγσ δηδαθηηθφ αληηθείκελν φζν θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη θαη ηα 

Π.. ηνπ HK. Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ θεθάιαην. Θα πξέπεη, 

βέβαηα, λα δηεπθξηληζηεί πσο δελ πξφθεηηαη γηα εμαληιεηηθή πεξηγξαθή, αιιά θπξίσο 

γηα κία πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο φζσλ δεηεκάησλ είλαη απαξαίηεηα, ψζηε λα 

γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ε ηνπηθή εθδνρή ηεο 

παξερφκελεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ζην HK.    

 

1.1 Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζην Hong Kong 

 

Υάξαμε εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ θαη δνκή εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

Βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζην HK είλαη ην Γξαθείν 

Δθπαίδεπζεο, ππφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε 

αλαζεψξεζε ησλ πνιηηηθψλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο ζρεηηθήο κε ηελ εθπαίδεπζε 

λνκνζεζίαο θαζψο θαη ε επίβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σαπηφρξνλα κε ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο 

ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο θπβέξλεζεο γηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

ε Δπηηξνπή γηα ηελ Δθπαίδεπζε (Education Commission), ελψ αλαθνξηθά κε ηε 

δηακφξθσζε θαη ηε ζχληαμε ησλ Π.. θχξηνο ππεχζπλνο είλαη ην πκβνχιην γηα ηελ 

Αλάπηπμε ησλ Π.. (Curriculum Development Council). Αθφκε, σο πξνο ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηηο εζληθέο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο ιεηηνπξγεί σο 

μερσξηζηφ φξγαλν ε Αλεμάξηεηε Αξρή Δμεηάζεσλ θαη Αμηνινγήζεσλ (ΖΚ 

Examinations and Assessment Authority). Γεληθφηεξα, σο πξνο ηε ράξαμε ησλ 

                                                 
3
 Σα ζηνηρεία απηά αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο ηνπ ΖΚ 

(http://www.edb.gov.hk/) θαη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηεο ηζηνζειίδαο απηήο. 

http://www.edb.gov.hk/
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εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη παξά ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο πνηθίισλ νξγάλσλ πνπ 

απαξηίδνληαη απφ έλα επξχ ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ ΖΚ έρεη αξθεηά ζπγθεληξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη 

απνθάζεηο επηθπξψλνληαη απφ ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο. Αλαθνξηθά δε κε ηε δνκή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απηή απνηππψλεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί (Πίλαθαο 1).  

 

Πίλαθαο 1: Γνκή εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΒΑΘΜΗΓΑ  ΣΑΞΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

3 ρξφληα Πξνζρνιηθή - Πξναηξεηηθή 

6 ρξφληα Πξσηνβάζκηα 

Key Stage 1: 

       Α/ζκηα 1-3  

Key Stage 2: 

      Α/ζκηα 4-6  

Τπνρξεσηηθή, θαζνιηθή 

3 ρξφληα 
Καηψηεξε  

Γεπηεξνβάζκηα 

Key Stage 3: 

       Β/ζκηα 1-3 
Τπνρξεσηηθή, θαζνιηθή 

3 ρξφληα 
Αλψηεξε 

Γεπηεξνβάζκηα 

Key Stage 4:   

       Β/ζκηα 4-6 

Πξναηξεηηθή, νδεγεί ζε 

εζληθέο εμεηάζεηο γηα ηελ 

απφθηεζε δηπιψκαηνο 

- Σξηηνβάζκηα  - 
Πξναηξεηηθή, θαηφπηλ 

επηινγήο ησλ εηζαθηέσλ 

 

 

 

Η αλαζεώξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ Π.. 

 

Απφ ην 1997 κέρξη θαη ζήκεξα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ΖΚ θαη ηα Π.. γηα ηελ 

παξνρή εθπαίδεπζεο βξίζθνληαη ζε κία ζπλερή θαη ζηαδηαθή θάζε αλαζεψξεζεο θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ. Οη κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη κε ηα Π.. φισλ ησλ 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, κε ηνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο θαη κε ην ζχζηεκα 
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εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζε θάζε βαζκίδα. ρεηηθά ζπγθεθξηκέλα κε ηα Π.. θχξηνο 

ππεχζπλνο είλαη ην πκβνχιην γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Π.. (Curriculum Development 

Council, ζην εμήο CDC), ην νπνίν είλαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο θπβέξλεζεο 

ζρεηηθά κε φια ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ Π.. απφ ηελ 

πξνζρνιηθή κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηα κέιε πνπ ην 

απαξηίδνπλ πεξηιακβάλνληαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο καζεηψλ, 

παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο, εθπξφζσπνη ηνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο θαη γεληθά 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο εκπιεθφκελεο κε ηελ 

εθπαίδεπζε θνηλφηεηαο.  

Οη ζεκειηψδεηο γξακκέο σο πξνο ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ ζρνιηθψλ Π.., απφ 

ηελ πξνζρνιηθή κέρξη θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, απνηππψλνληαη ζε ζρεηηθφ 

έγγξαθν ηνπ 2001 κε ηίηιν «Learning to Learn - The Way Forward in Curriculum» 

(ζην εμήο CDC 2001). Σν έγγξαθν απηφ, ην νπνίν εθηείλεηαη ζε 122 αξηζκεκέλεο 

ζειίδεο, απνηειεί ηε βάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηακνξθψζεθαλ θαη ζπληάρζεθαλ 

φια ηα Π.. πνπ εθδφζεθαλ ζηε ζπλέρεηα. Όπσο θαλεξψλεη ν ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ, 

αιιά θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλνιηθή αλάγλσζή ηνπ, βαζηθφο ζηφρνο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ε κεηαηφπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην πξνζθήλην 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα (The way Forward in Curriculum) θαη ε κεηαηξνπή ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

ΖΚ ζε δπλακηθέο θαη δεκηνπξγηθέο βάζεηο «κάζεζεο ηνπ λα καζαίλεη θαλείο» 

(learning to learn). Κχξην δε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο απηέο 

απνηππψλνληαη ζην θείκελν, είλαη ε αιιαγή εζηίαζεο απφ ηε δηδαζθαιία ζηε κάζεζε 

θαη απφ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη θαη' επέθηαζε 

ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή ζρνιή ζθέςεο.  

Κιείλνληαο, ζα ιέγακε πσο νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην ΖΚ θαη ε 

αλαζεψξεζε ησλ Π.. θηλνχληαη ζην πιαίζην νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, θαηά ηηο 

νπνίεο αλαζεσξείηαη φιν ην ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Σν εχξνο κάιηζηα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ αθφκε θαη απφ κηα απιή 

πεξηδηάβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, φπνπ κπνξεί λα βξεη 

θαλείο πιήζνο αλαθνξψλ, αμηνινγήζεσλ θαη επηηφπησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

εθαξκνδφκελεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  
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Βέβαηα, ε νιηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ζηελ αλαζεψξεζε ησλ Π.. θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ην ηνπηθφ ηζηνξηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζπγθείκελν. χκθσλα κε απηφ, ηα ζρνιεία ζην ΖΚ αθνινπζνχζαλ γηα αξθεηέο 

δεθαεηίεο έλα εθιεθηηθφ θαη παξαδνζηαθφ Π.. ζην νπνίν αληαπνθξηλφηαλ έλα κηθξφ 

ζρεηηθά κέξνο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα 

κεγάια πνζνζηά ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αληίδξαζε ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηελ απαίηεζε γηα ξηδηθέο αλακνξθψζεηο. Γεδνκέλεο φκσο ηεο καθξνρξφληαο 

παξάδνζεο ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν δελ ήηαλ απνδνηηθφ, νη θπβεξλήζεηο ηνπ ΖΚ δελ 

ζηάζεθαλ ζε επηκέξνπο αιιαγέο, αιιά πξνρψξεζαλ ζε θαζνιηθέο αλαζεσξήζεηο, 

έπεηηα απφ  επηηφπηεο έξεπλεο θαη αμηνινγήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ην ήδε 

ππάξρνλ πιαίζην (OECD 2010b, 99-102).  

 

1.2 Γηγισζζία θαη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

 

εκαληηθφο άμνλαο γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά φζα εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε 

είλαη ην δήηεκα ηεο δηγισζζίαο ζην HK θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζε ζρέζε 

κε απηή. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα αξθεηά 

ζχλζεηα πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ θαη πην εζηηαζκέλε κειέηε, ε νπνία παξά ην 

ελδηαθέξνλ ηεο δελ εληάζζεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απηφ ην νπνίν 

εμεηάδεηαη εδψ είλαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ζρεηηθά κε ηνπο γισζζηθνχο θψδηθεο, ηελ 

έθηαζε θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο θαζψο θαη νη γεληθφηεξεο ηάζεηο ησλ επίζεκσλ 

εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε δηγισζζία, νχησο ψζηε λα γίλεη 

ζε θάπνην βαζκφ θαηαλνεηφ ην δήηεκα ησλ ηνπηθψλ γισζζηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε βηβιηνγξαθία (Pennington 1998), σο αγγιηθή απνηθία 

ην HK κεηαηξάπεθε ζηαδηαθά ζε κία δίγισζζε (diglossic) θνηλφηεηα θαηά ηελ νπνία 

ππήξρε δηαθξηηή ρξήζε ηνπ θάζε θψδηθα αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο. ην 

πιαίζην απηφ ε ρξήζε ηεο αγγιηθήο ζπλδέζεθε κε ηηο επίζεκεο ή πςεινχ θχξνπο 

πεξηζηάζεηο, φπσο ε θξαηηθή δηνίθεζε θαη νη ππεξεζίεο, ελψ ε ρξήζε ηεο θηλεδηθήο 

πεξηνξίζηεθε ζηηο πην αλεπίζεκεο θαη ρακεινχ θχξνπο πεξηζηάζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε θαζεκεξηλή νκηιία ζην ζπίηη.  
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Όκσο ην γισζζηθφ απηφ πξνθίι θάλεθε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 λα 

αιιάδεη ηείλνληαο πξνο ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο απφ 

δίγισζζε (diglossic) ζε δηπιφγισζζε (bilingual) (Pennington 1998∙ O’Halloran 

2000). Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαηξνπήο απηήο δελ είλαη ε δηαθξηηή ρξήζε ηνπ 

θάζε θψδηθα αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο (επίζεκεο ή αλεπίζεκεο), αιιά ε κείμε 

κεηαμχ ησλ θσδίθσλ (switching θαη mixing), ε πεξηζζφηεξν ειεχζεξε ελαιιαγή (free 

alternation) ηνπο (Pennington 1998) θαζψο θαη ε ζηαδηαθή έληαμε θαη ρξήζε ησλ 

θηλέδηθσλ θαη ζηηο πην πςεινχ θχξνπο πεξηζηάζεηο, νη νπνίεο είραλ παξαδνζηαθά 

ζπλδεζεί κε ηελ αγγιηθή γιψζζα (O’ Halloran 2000). Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ 

επηζεκαίλεηαη επίζεο θαη ε έληνλε δηάδνζε θαη ρξήζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηεο 

πνηθηιίαο ησλ putonghua, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ζε 

επίπεδν πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο ελφο ηξίγισζζνπ πξνθίι (trilingual profile) 

(Pennington 1998). Σέινο, αλαθνξηθά ζπγθεθξηκέλα κε ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη 

ηε ρξήζε ησλ δχν επίζεκσλ γισζζψλ ζε απηφ, επηζεκαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία ε 

θπξηαξρία ηεο ρξήζεο ησλ αγγιηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε έληνλε κείμε 

ησλ δχν γισζζηθψλ θσδίθσλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(φ.π.). 

ρεηηθά ζπγθεθξηκέλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

δηγισζζίαο ζην ΖΚ ν κεγαιχηεξνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ έρεη επηθξαηήζεη αθνξά 

ζηελ επηινγή ηνπ γισζζηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο
4
 (medium of instruction). ρεηηθά 

ινηπφλ κε απηφ, κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θπξηαξρνχζε κηα ειεπζεξηάδνπζα 

πνιηηηθή απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο (laissez-faire policy), δηλφηαλ δειαδή ζηα ίδηα 

ηα ζρνιεία ην δηθαίσκα λα θαζνξίζνπλ θαη λα επηιέμνπλ πνηα απφ ηηο δχν γιψζζεο ζα 

πηνζεηήζνπλ σο κέζν δηδαζθαιίαο. Ζ πνιηηηθή απηή ζε ζπλδπαζκφ κε επξχηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηνπηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην ΖΚ 

θαη ην άλνηγκα ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ηνκείο φπνπ ε επάξθεηα ζηελ αγγιηθή ήηαλ 

απαξαίηεηε, είρε σο απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε κηαο ηδηάδνπζαο ηνπηθήο 

θαηάζηαζεο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπ εθάζηνηε κέζνπ δηδαζθαιίαο απφ ηα ζρνιηθά 

                                                 
4
 Γηα ην δήηεκα απηφ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ αληινχληαη απφ ηηο κειέηεο ησλ O’ 

Halloran (2000) θαη Evans (2002).  
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ηδξχκαηα. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ πηνζέηεζε ηελ θηλεδηθή σο κέζν δηδαζθαιίαο, ελψ νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ 

ζηα ιίγα ζρνιεία πνπ πηνζεηνχλ ηελ αγγιηθή σο κέζν δηδαζθαιίαο πξνέξρνληαη απφ 

ηα κεζναζηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα. Αληίζεηα, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε 

νπνία είλαη θαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο αλψηεξεο ζπνπδέο θαη ηελ θαηάιεςε 

ζέζεσλ εξγαζίαο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θχξνπο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιείσλ 

πηνζέηεζε ηελ αγγιηθή σο κέζν δηδαζθαιίαο, ε νπνία έηεηλε λα γίλεη θαζνιηθή 

παξάδνζε ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκησλ ζπνπδψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο 

ππνβάζξνπ.  

Χζηφζν, κεηά ην 1997 θαη ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο νη θπβεξλήζεηο ηνπ ΖΚ πξνέβεζαλ ζε πην νξγαλσκέλεο πνιηηηθέο 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο γιψζζαο σο κέζνπ δηδαζθαιίαο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ κεηάβαζε ζε πην νξγαλσκέλεο πνιηηηθέο ζρεηίδεηαη φρη 

κφλν κε ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηελ αλάγθε 

επαλαηνπνζέηεζεο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, αιιά θαη κε έλα 

πιήζνο αμηνινγήζεσλ πνπ είραλ ζην κεηαμχ γίλεη ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή ζλεζηκφηεηα 

θαη ηελ επηξξνή ηνπ γισζζηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο ζε απηήλ. Έηζη ινηπφλ, νη 

πνιηηηθέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έζηξεςαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ θηλεδηθψλ σο κέζνπ δηδαζθαιίαο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε θαζνιηθή ρξήζε ηνπ αγγιηθνχ κέζνπ 

δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα. ηηο πνιηηηθέο απηέο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ έλα απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα δεκφζηα ζέκαηα ζην ΖΚ, ε 

κεγαιχηεξε αληίδξαζε απφ ηελ εκπιεθφκελε κε ηελ εθπαίδεπζε θνηλφηεηα 

πξνβιήζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηελ αγγιηθή σο «γιψζζα 

επηηπρίαο» θαη ηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε σο κέζν αλνδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. 

Δπί ηνπ παξφληνο πάλησο ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ζπλερίδεη λα εμεηάδεη ην δήηεκα 

θάλνληαο αμηνινγήζεηο θαη εθδίδνληαο ζρεηηθέο αλαθνξέο, επηζεκαίλνληαο ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθάζηνηε επηινγήο (βι. ζρεηηθά Education 

Commission 2005).    
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Χο πξνο ηα Π.. θαη ηε δηδαζθαιία ησλ δχν γισζζψλ, σο επξχηεξνο ζθνπφο 

απφ ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο επηζεκαίλεηαη ε ελίζρπζε ησλ δίγισζζσλ ζε επίπεδν 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηξίγισζζσλ ζε επίπεδνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ
5
. ε επίπεδν πξνζρνιηθήο αγσγήο ηα αγγιηθά δηδάζθνληαη ζε έλα αλεπίζεκν 

πεξηζζφηεξν πιαίζην (κε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, αιιά πεξηζηαζηαθή έληαμε θαη 

ρξήζε ηνπο ζηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο), ελψ ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηδάζθνληαη σο μερσξηζηφ θαη ππνρξεσηηθφ 

αληηθείκελν απφ ηελ πξψηε θηφιαο ηάμε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηδαζθαιίαο ηεο 

γιψζζαο σο δεχηεξεο. Χο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο νξίδεηαη ην 17%-21% 

ηνπ εηήζηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ηα αγγιηθά θαη ην 25%-30% γηα ηα θηλέδηθα ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ν πξνβιεπφκελνο 

ρξφλνο δηδαζθαιίαο είλαη θνηλφο θαη γηα ηηο δχν γιψζζεο (17%-21% γηα ηελ θάζε κία 

ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη 12,5%-15% ζηελ αλψηεξε) (CDC 2001, 76).    

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, επνκέλσο, ζα έιεγε θαλείο πσο νη ηειεπηαίεο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηνπ ΖΚ ηείλνπλ λα εληζρχνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηε κεηξηθή 

θηλεδηθή γιψζζα θαη ηε δηδαζθαιία κέζσ απηήο. Σν ζηνηρείν απηφ πηζαλφλ λα 

ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ επηζπκία επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο 

κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ 1997 αιιά θαη κε ηελ επηδίσμε γηα κείσζε ηεο 

ζρνιηθήο ζλεζηκφηεηαο, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδέζεθε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

αγγιηθήο σο κέζνπ δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ άιιε φκσο θαίλεηαη πσο θαη ε εθπαίδεπζε 

ζηε δεχηεξε γιψζζα απνηειεί θχξην κέιεκα ησλ πνιηηηθψλ, ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε ζεψξεζε ηνπ αγγιηθνχ γξακκαηηζκνχ σο απαξαίηεηνπ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ θαη ηελ θαιχηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ καζεηψλ. Αλαθνξηθά 

κε ηα παξαπάλσ απνθαιππηηθνί είλαη νη γεληθνί ζθνπνί ηνπ αγγιηθνχ γισζζηθνχ Π.. 

κέζσ ησλ νπνίσλ ν αγγιηθφο γξακκαηηζκφο ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εμέιημε ησλ ΣΠΔ θαη ηηο επαθφινπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο. Οη γεληθνί  

απηνί ζθνπνί έρνπλ σο εμήο:  

 

                                                 
5
 "The Government's policy objectives are to (...) enhance students' biliterate and trilingual abilities" 

(http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=396&langno=1). 
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Οη ζπλνιηθνί ζθνπνί ηνπ Π.Σ. γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγγιηθή γιώζζα είλαη: 

λα εθνδηάζεη θάζε καζεηή ηεο δεύηεξεο γιώζζαο κε επηπιένλ επθαηξίεο γηα 

επέθηαζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ εκπεηξηώλ κε πνιηηηζκνύο άιισλ αλζξώπσλ 

θαζώο επίζεο θαη κε επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε, γηα 

πεξαηηέξσ ζπνπδέο θαη γηα επραξίζηεζε θαη εξγαζία κέζσ ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο λα θαηαζηήζεη ηθαλό θάζε καζεηή ώζηε λα είλαη έηνηκνο γηα ηηο 

κεηαβαιιόκελεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο πξνόδνπ ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο νη απαηηήζεηο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εξκελεία, ηε ρξήζε θαη ηελ παξαγσγή πιηθνύ πνπ 

ζηνρεύεη ζηελ επραξίζηεζε, ζηε κειέηε θαη ζηελ εξγαζία κε ην αγγιηθό 

γισζζηθό κέζν (CDC 2004, 11) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 1).   

  

1.3 Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 

χκθσλα κε ηηο πξψηεο ζπζηάζεηο ηνπ CDC γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ Π.., φπσο απηέο απνηππψζεθαλ ζην θείκελν «Learning to Learn 

- The Way Forward in Curriculum», εθδφζεθε ην 2002 ην γεληθφ Π.. γηα ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε (πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα) κε ηίηιν «Basic Education 

Curriculum Guide - Building on Strengths» (ζην εμήο CDC 2002a). ην έγγξαθν 

απηφ, πνπ απνηειείηαη απφ 414 ζειίδεο, ελζσκαηψλνληαη έληεθα βηβιηάξηα (booklets), 

κέζσ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθέο θαηεπζπληήξηεο πξνηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε φια ηα δεηήκαηα παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη αθνξνχλ ζε φιν ην 

ζρνιηθφ πιαίζην θαη ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Πξφθεηηαη γηα έλα Π.. 

επεξεαζκέλν απφ ηηο αξρέο ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο κε καζεηνθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ (κε ηελ έλλνηα ηεο εζηίαζεο ζηνλ καζεηή θαη ζηε κάζεζε θαη φρη 

ηφζν ζηνλ δάζθαιν θαη ηε δηδαζθαιία), ζχκθσλα κε ην νπνίν εθδφζεθαλ ηα 

επηκέξνπο Π.. γηα θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

ην πιαίζην ινηπφλ ηεο αγγιηθήο εθπαίδεπζεο, ηα Π.. πνπ εθδφζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ επί ηνπ παξφληνο είλαη ην «English Language Education Key Learning Area 

Curriculum Guide (Primary 1 – Secondary 3)» (ζην εμήο CDC 2002b) θαη ην 
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«English Language Curriculum Guide (Primary 1-6)» (ζην εμήο CDC 2004). Ζ 

αλάιπζε ηεο παξνχζαο κειέηεο βαζίδεηαη θπξίσο ζην δεχηεξν απφ απηά, δεδνκέλνπ 

φηη είλαη ην πην πξφζθαην, αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

είλαη πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλν. Σν Π.. απηφ απνηππψλεηαη ζε έλα πνιπζέιηδν 

έγγξαθν (359 ζειίδεο) κε αξθεηά ιεπηνκεξείο νδεγίεο θαη πξνηάζεηο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο πεξηερφκελα: 

 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή ζην Π.. (επξχηεξε ινγηθή θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ γισζζηθνχ Π..). 

Κεθάιαην 2: Πιαίζην γηα ην Π.. ηεο αγγιηθήο εθπαίδεπζεο (ζθνπνί, ζηφρνη θαη 

βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ Π..). 

Κεθάιαην 3: ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Π.. (νη αξρέο σο πξνο ηελ 

πξαγκάησζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Π..). 

Κεθάιαην 4: Μάζεζε θαη δηδαζθαιία (πξνηάζεηο θαη αξρέο σο πξνο ηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ Π..). 

Κεθάιαην 5: Αμηνιφγεζε (ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

καζεηψλ θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο). 

Κεθάιαην 6: Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ πφξσλ 

(παξνπζίαζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ησλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπο).  

Τπνδείγκαηα (παξνπζίαζε 10 ελδεηθηηθψλ δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ-ζελαξίσλ). 

Παξαξηήκαηα (παξνπζίαζε 20 παξαξηεκάησλ κε εληζρπηηθφ πιηθφ σο πξνο ην Π.., 

φπσο γηα παξάδεηγκα ελδεηθηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ή ηνπ 

καζήκαηνο). 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζπζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζην γεληθφ θαη ζην εηδηθφ Π.. είλαη 

πνιχ αλαιπηηθέο θαη θαιχπηνπλ έλα αξθεηά επξχ θάζκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, 

ζα ζηαζνχκε εδψ ζε νξηζκέλα κφλν βαζηθά ζεκεία πνπ απνηππψλνπλ ηηο θχξηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θηλέδηθνπ Π.. γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Μηα ινηπφλ απφ απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηξηψλ βαζηθψλ 

ζπληζησζψλ πιαηζίσζεο ηνπ Π.. Οη ζπληζηψζεο απηέο είλαη νη Κεληξηθέο 
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Μαζεζηαθέο Πεξηνρέο (Key Learning Area), νη Γεληθέο Γεμηφηεηεο (Generic Skills) 

θαη νη Αμίεο/ηάζεηο (Values and Attitudes). Χο Κεληξηθέο Μαζεζηαθέο Πεξηνρέο 

(ζην εμήο ΚΜΠ) νξίδνληαη ηα βαζηθά δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά πεδία, πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ΚΜΠ ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ αγγιηθή θαη ηελ θηλεδηθή γιψζζα. Οπζηαζηηθά ε βαζχηεξε επηδίσμε ησλ 

ζπληαθηψλ ησλ Π.. κέζσ ηεο δηάθξηζεο ησλ καζεκάησλ ζε ΚΜΠ είλαη ε 

κεηαηφπηζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ζρνιηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

πεξηνρψλ σο δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ/καζεκάησλ ζηε ζεψξεζή ηνπο σο επξχηεξσλ 

πεξηνρψλ πιαηζίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ Π.. κε αλάινγεο επξχηεξεο νξγαλσηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζήο ηνπο. Όπσο επηζεκαίλεηαη, «νη ζπνπδέο πνπ παξέρνληαη 

κέζσ ηεο θάζε ΚΜΠ κπνξνύλ λα έρνπλ έλαλ αθαδεκατθό ή έλαλ θνηλσληθό ή έλαλ 

πξαθηηθό πξνζαλαηνιηζκό ή έλαλ ζπλδπαζκό απηώλ αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο. 

Μπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ ζε δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζε ζεκαηηθά πεδία, ζε ελόηεηεο, ζε 

δξαζηεξηόηεηεο ή ζε άιινπο ηξόπνπο κάζεζεο
6
» (CDC 2001, glossary). Χο Γεληθέο 

Γεμηφηεηεο απφ ηελ άιιε νξίδνληαη ελληά ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

δηαπεξλνχλ φιν ην ζρνιηθφ Π.., θαζψο βνεζνχλ ζηελ νηθνδφκεζε/γέλεζε ηεο 

γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο, ελψ νη Αμίεο/ηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεηηθέο αμίεο, 

πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο, κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο.  

 Δθηφο απφ ηνπο ηξεηο απηνχο βαζηθνχο άμνλεο πιαηζίσζεο ησλ ζρνιηθψλ Π.. 

(ΚΜΠ, Γεληθέο Γεμηφηεηεο, Αμίεο/ηάζεηο) νξίδνληαη επίζεο θαη ηέζζεξα πεδία σο 

Κεληξηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Key Tasks), πνπ πξέπεη λα δηαπεξλνχλ φιν ην εχξνο ησλ 

ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ (ηππηθψλ, εκηηππηθψλ θαη άηππσλ). Οη Κεληξηθέο απηέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ηηηινθνξνχληαη σο εμήο: α) Ζζηθή θαη Αζηηθή Δθπαίδεπζε (Moral 

and Civic Education), β) Αλάγλσζε πνπ ζηνρεχεη ζηε Μάζεζε (Reading to Learn), γ) 

Μάζεζε κέζσ ζρεδίσλ εξγαζίαο (Project Learning) θαη δ) Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο γηα αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε (IT for interactive learning).  

                                                 
6
 The studies in each KLA can have different orientations such as academic, social and practical, 

depending on the main purpose of learning and teaching, and can also be organised into subjects, 

modules, units or other modes. 
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Μέζσ ηεο ζέζπηζεο ησλ θεληξηθψλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ επηδηψθεηαη απφ 

ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. ε ελζσκάησζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ απηέο 

θαιχπηνπλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ 

έληαμε δε ησλ ΣΠΔ ζε κία απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθαιχπηεη ηε βαξχηεηα 

πνπ δίλεηαη απφ ην Π.. ζηηο ςεθηαθέο ζρνιηθέο πξαθηηθέο κάζεζεο θαη 

γξακκαηηζκνχ θαη ηε ινγηθή ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε 

ην νιηζηηθφ πξφηππν (Κνπηζνγηάλλεο 2010, 16-17). Ζ ζχλδεζε κάιηζηα ησλ ΣΠΔ κε 

ηελ αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε, φπσο θαλεξψλεη θαη ν ηίηινο ηεο ζρεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (IT for interactive learning), απνθαιχπηεη ηε ζεψξεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ σο δηδαθηηθψλ κέζσλ ηθαλψλ λα πξνσζήζνπλ καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη επνκέλσο ζηελ πεξηζζφηεξν ελεξγφ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε απηέο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δεμηφηεηεο 

ζηηο ΣΠΔ ζεσξνχληαη σο κία απφ ηηο ελληά Γεληθέο Γεμηφηεηεο, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ αληίιεςε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ ηα νπνία βνεζνχλ ηε γέλεζε/δφκεζε 

ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη βαζηθέο ζπληζηψζεο, ηα δνκηθά δειαδή 

ζηνηρεία ηα νπνία πιαηζηψλνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ γισζζηθνχ Π.. θαη θάπνηεο 

δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο απηά παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ επφκελν 

πίλαθα, ν νπνίνο ζπληέζεθε χζηεξα απφ ηε ζπλνιηθή αλάγλσζε ησλ Π..:  

  

Πίλαθαο 2: Βαζηθέο ζπληζηψζεο πιαηζίσζεο ηνπ γισζζηθνχ Π.. 

Νήκαηα (Strands) 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο νξγάλσζεο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο. 

Γεληθέο  

Γεμηόηεηεο 

- 

ζπλεξγαηηθφηεηα 

- επηθνηλσλία 

Γηαπξνζσπηθό 

Νήκα 

δφκεζε 

ζρέζεσλ, 

αληαιιαγή 

Νήκα  

Γλώζεσλ 

 

αλαδήηεζε, 

εξκελεία, 

Νήκα  

Δκπεηξηώλ 

αληαιιαγή 

εθθξάζεσλ 

ζε 

Αμίεο/  

ηάζεηο 

πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζεηηθέο 
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- 

δεκηνπξγηθφηεηα 

- θξηηηθή ζθέςε 

- ΣΠΔ δεμηφηεηεο 

- αξηζκεηηθέο 

δεμηφηεηεο 

-επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

- απηνδηαρείξηζε 

- δεμηφηεηεο 

κειέηεο 

ηδεψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, 

πξαγκαηνπνίεζε 

δξάζεσλ 

ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ, 

δηεξεχλεζε, 

έθθξαζε, 

εθαξκνγή 

ηδεψλ, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

πξαγκαηηθέο 

ή 

θαληαζηηθέο 

εκπεηξίεο 

ζηάζεηο θαηά 

ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη: 

Μνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο: ιεμηθνγξακκαηηθή, 

ζπληαθηηθφ, θεηκεληθνί ηχπνη θαη επηθνηλσληαθέο 

ιεηηνπξγίεο 

Γεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο: αθξφαζε, νκηιία, 

αλάγλσζε, γξαθή   

ηάζεηο: γισζζηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο 

 

 Μία αθφκε βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ θηλεδηθψλ Π.. ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα 

ηνπ δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ ρξφλνπ, ηελ πξνβαιιφκελε αληίιεςε θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο πξαθηηθέο σο πξνο απηφ. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο ζπληάθηεο ησλ 

Π.., πξνσζείηαη κηα πεξηζζφηεξν αλνηρηή θαη νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ καζεζηαθνχ 

ρξφλνπ, δεδνκέλνπ φηη πξνζδηνξίδνληαη θαη εληάζζνληαη ζηνλ καζεζηαθφ ρξφλν ηφζν 

νη ψξεο ησλ ηππηθψλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ, φζν θαη νη ψξεο ησλ εκηηππηθψλ θαη 

άηππσλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη νη ψξεο ησλ εμσζρνιηθψλ πξαθηηθψλ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο νη ζηξαηεγηθέο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ησλ δαζθάισλ λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα παξαπάλσ πεδία πξαθηηθψλ 

θαη λα κελ πεξηνξίδνληαη ζην πιαίζην ησλ κεκνλσκέλσλ θαη πιαηζησκέλσλ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο καζεκάησλ.  

Σν ζηνηρείν απηφ ηεο επέθηαζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ ζην εμσζρνιηθφ 

πιαίζην απνηππψλεηαη θαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ ζπληαθηψλ γηα εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

θαηά ηηο νπνίεο ε κάζεζε ηνπνζεηείηαη ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο. Όπσο ππνζηεξίδεηαη ζην γεληθφ Π.., «Η κάζεζε «κε-εύξνο-δσήο» (life-wide 
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learning) αλαθέξεηαη ζε κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζα ζε αιεζηλά πεξηβάιινληα θαη 

απζεληηθνύο πεξίγπξνπο. Μηα ηέηνηα βησκαηηθή κάζεζε θαζηζηά ηνπο καζεηέο ηθαλνύο 

λα επηηύρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο πνπ απηνί είλαη δπζθνιόηεξν λα 

επηηεπρζνύλ κόλν κέζα από ηε δηδαζθαιία εληόο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

θαη νξηζκέλεο ζεηηθέο ζηάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

αλζξσπόηεηαο γεληθά, απαηηεί επαθέο κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο θαη κε κηα 

πνηθηιία από πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο. Η βησκαηηθή κάζεζε πνπ απνθηάηαη κέζα 

από κάζεζε «κε-εύξνο-δσήο» βνεζά ηνπο καζεηέο λα επηηύρνπλ ηνπο ζθνπνύο ηεο 

αλάπηπμεο κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαπηύμνπλ ηηο δηα βίνπ καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζηε δηαξθώο 

κεηαβαιιόκελε θνηλσλία καο.» (CDC 2002 a, booklet 6, 1) (βι. Παξάξηεκα, 

Απφζπαζκα 2).   

Σέινο, ε βαζηθφηεξε ίζσο ηδηαηηεξφηεηα ησλ θηλεδηθψλ Π.. (ηφζν ηνπ 

γεληθνχ φζν θαη ηνπ εηδηθνχ) είλαη ν ηδηαίηεξα αλαιπηηθφο, θαζνδεγεηηθφο θαη θαη’ 

επέθηαζε «θιεηζηφο» ραξαθηήξαο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη δίλνληαη ιεπηνκεξέζηαηεο 

νδεγίεο γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηπρψλ. Σαπηφρξνλα, κάιηζηα, κε 

ηηο νδεγίεο παξνπζηάδνληαη δηδαθηηθά παξαδείγκαηα (exemplars) ηα νπνία 

εκπινπηίδνληαη απφ απζεληηθέο θσηνγξαθίεο δηδαθηηθψλ ζπκβάλησλ, ελψ επίζεο 

δίλνληαη ζρεηηθνί ζχλδεζκνη ζε άιινπο επίζεκνπο δηδαθηηθνχο πφξνπο θαη 

βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο γηα ηελ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ εχξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηπρψλ νη νπνίεο ξπζκίδνληαη απφ 

ην Π.. θαη ηεο αλαιπηηθφηεηαο ησλ νδεγηψλ είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε αθηέξσζε 

νιφθιεξσλ θεθαιαίσλ ζε πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

γηα ην ζπίηη (homeworks) θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηνπο 

γνλείο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Hong Kong  Α΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 23 απφ 74 
 

2. Αλάιπζε 

 

2.1 Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

 

2.1.1 Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο εμεηάδνληαη νη γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο γηα ηνλ θφζκν 

κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ αγγιηθνχ 

γισζζηθνχ Π.. Θα πξέπεη, βέβαηα, λα ζεκεησζεί πσο δεδνκέλνπ φηη έλα Π.., θαη 

ηδηαίηεξα έλα ηφζν εθηελέο θαη αλαιπηηθφ Π.. φπσο απηφ πνπ εμεηάδεηαη εδψ, βξίζεη  

απφ γλψζεηο, ζηάμεηο, αμίεο, αληηιήςεηο, εδψ αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθέο απφ 

απηέο θαη φζεο ζρεηίδνληαη κε ηα ππφ δηεξεχλεζε εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

 Πξψηα απ’ φια ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο ζηάζεηο γηα ηνλ θφζκν ην Π.. θαηαζέηεη μερσξηζηέο πξνηάζεηο, θαζψο, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Π.., ν άμνλαο «Αμίεο/ηάζεηο» απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο νξγάλσζεο θαη πιαηζίσζεο ηνπ Π.., ζηνηρείν πνπ 

αλαδεηθλχεη θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ δεηήκαηνο απηνχ. Έηζη, πξνηείλεηαη γηα θάζε 

Key Stage κία ελδεηθηηθή ιίζηα κε πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο καδί κε ελδεηθηηθά επίζεο ππνδείγκαηα εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο 

απηψλ θαηά ηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Μεξηθέο ινηπφλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο απηέο 

αμίεο θαη ζηάζεηο είλαη νη εμήο: 

 

Aηνκηθέο αμίεο: ηεξόηεηα ηεο δσήο, αιήζεηα, αηζζεηηθή, ηηκηόηεηα, αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα, νξζνινγηζκόο, δεκηνπξγηθόηεηα, θνπξάγην, ειεπζεξία, 

αηνκηθόηεηα, απηνεθηίκεζε, απηνπεηζαξρία, απην-θαιιηέξγεηα, 

απηνπεξηνξηζκόο, αλνηθηόηεηα, αλεμαξηεζία, επηρεηξεκαηηθόηεηα, απιόηεηα, 

επαηζζεζία, κεηξηνθξνζύλε, επηκνλή. 
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Kνηλσληθέο αμίεο: ηζόηεηα, θαινζύλε, θηιαλζξσπία, αγάπε, ειεπζεξία, θνηλό 

θαιό, ακνηβαηόηεηα, δηθαηνζύλε, εκπηζηνζύλε, αιιεινεμάξηεζε, αλεθηηθόηεηα, 

αλζξώπηλε βειηίσζε, πινπξαιηζκόο, δεκνθξαηία, ειεπζεξία, παηξησηηζκόο, 

αλεθηηθόηεηα, ίζεο επθαηξίεο, πνιηηηζκηθό θαη πνιηηεηαθό θεθάιαην, αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο, νξζνινγηζκόο, αιιειεγγύε.     

Σηάζεηο: αηζηνδνμία, ζπκκεηνρηθόηεηα, θξηηηθή, δεκηνπξγηθόηεηα, 

αιιεινθαηαλόεζε, ζπλεξγαηηθόηεηα, πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο αιιαγέο, επηζπκία 

γηα κάζεζε. (CDC 2004, 89-90) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 3) 

 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη παξαπάλσ αμίεο θαη ζηάζεηο παξνπζηάδνληαη απφ 

ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. ζε ιίζηεο σο αθεξεκέλεο έλλνηεο, φπσο απνδφζεθαλ 

παξαπάλσ θαη ρσξίο λα αλαιχεηαη θαη λα επεμεγείηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηνπ 

νπνίνπ φκσο ε έλλνηα είλαη θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε. Έηζη ινηπφλ, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ησλ ελλνηψλ απηψλ θαζψο θαη ε 

έκθαζε ηνπ Π.. ζην δήηεκα ησλ αμηψλ/ζηάζεσλ πηζαλφλ λα πεγάδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ αζηαηηθή θηινζνθία, θνπιηνχξα θαη ζξεζθεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

έλλνηα ηεο απηνπεηζαξρίαο πνπ είλαη γλσζηή ζην πιαίζην ησλ αζηαηηθψλ πνιεκηθψλ 

ηερλψλ. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε θάπνηεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην Π.. (βι. CDC 2004, Appendix 1), φπσο ε 

ζεκαηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Αγαπάκε ην Ζong Kong» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλλνηα 

ηνπ παηξησηηζκνχ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζα ιέγακε πσο κέιεκα ηνπ Π.. είλαη 

ε δηακφξθσζε ηαπηνηήησλ κε εζληθή ζπλείδεζε, θηινπαηξία θαη ηνπηθά αμηαθά θαη 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Σαπηφρξνλα φκσο νη επηξξνέο απφ ηνλ δπηηθφ θφζκν θαη ε πξνζπάζεηα 

ζπλδηαιιαγήο θαη κε απηφλ είλαη θαλεξέο. ην πιαίζην ηεο αγγιηθήο γισζζηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη δηαβάδνληαο θαλείο ζπλνιηθά ην αγγιηθφ Π.. δελ είλαη δχζθνιν λα 

δηαπηζηψζεη ηελ επηδίσμε δηακφξθσζεο ηαπηνηήησλ πνπ αληηιακβάλνληαη ηα αγγιηθά 

πνιηηηζκηθά θαη αμηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Δλδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ ηελ 

πξνζπάζεηα εκβάπηηζεο ζηνλ αγγιηθφ πνιηηηζκφ -εθηφο απφ ηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο- είλαη ε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο ινγνηερλίαο γηα ηελ νπνία 
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επηζεκαίλεηαη πσο «ελδπλακώλεη ην ζπλαηζζεκαηηθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν πνπ 

είλαη κέξνο ηεο γισζζηθήο εθκάζεζεο
7
» (CDC 2002b, 18), αιιά θαη θάπνηεο 

επηκέξνπο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξφηαζε νη καζεηέο «λα 

θαηαλννύλ θαη λα ζέβνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο ηνπ αγγιόθσλνπ θόζκνπ 

ζπκκεηέρνληαο ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα άιισλ ηόπσλ (π.ρ. 

Halloween, Ηκέξα ηεο Μεηέξαο)
8
» (CDC 2004, 90). ρεηηθά, κάιηζηα, κε ηελ 

πξφηαζε απηή ην γεληθφ Π.. πεξηέρεη έλα πην εθηελέο παξάδεηγκα, ζην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

Γηα λα απμήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ζηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γηα ηελ 

απόθηεζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο γλώζεο, νη θαζεγεηέο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα λα βξνπλ ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε έλα ζέκα, 

π.ρ. γηα ηελ Ηκέξα ηεο Μεηέξαο, θαη λα ηηο βάινπλ ζην ζρνιηθό δίθηπν 

(intranet). Από ηνπο καζεηέο δεηείηαη λα δηαβάζνπλ ηζηνξίεο, πνηήκαηα, ηδέεο 

γηα δώξα θηι, από απηέο ηηο ηζηνζειίδεο θαη λα εξγαζηνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο 

όπσο ε αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπγθεηκέλνπ, ηνπ πνιηηηζκηθνύ θαη ηζηνξηθνύ 

ππόβαζξνπ ησλ εθάζηνηε ρσξώλ, θαη ε ζύγθξηζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη γηνξηάδνπλ ηελ Ηκέξα ηεο Μεηέξαο ζην ΗΚ θαη νπνπδήπνηε αιινύ. 

Σε καζεηέο κε πην δεκηνπξγηθέο/ πςειέο απαηηήζεηο κπνξεί λα δεηεζεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ πνηήκαηα γηα ηηο κεηέξεο ηνπο, ελώ ζε άιινπο κπνξεί λα δεηεζεί 

λα γξάςνπλ άξζξα γηα ηελ Ηκέξα ηεο Μεηέξαο θαη λα ηα κνηξαζηνύλ κε άιινπο. 

(CDC 2002 a, booklet 3d, 4) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 4).  

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αμηψλ/ζηάζεσλ νη 

ζπληάθηεο ηνπ Π.. πξνηείλνπλ θαη θάπνηα ελδεηθηηθά ζεκαηηθά πεδία (modules) θαη 

ελφηεηεο (units) πνπ απνθαιχπηνπλ ηηο επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν. Σα 

ζεκαηηθά απηά πεδία πξνηείλνληαη σο πιαίζηα εθαξκνγήο δξαζηεξηνηήησλ (tasks) θαη 

                                                 
7
 The complementary role of the subject of Literature in English is that it reinforces the subject of 

English Language by seeking to strengthen the emotional and cultural content that is part of language 

learning.   
8
  Show understanding and respect for the different cultures of the English-speaking world through 

participating in learning activities concerning themes of other places (e.g. Halloween, Mother’s Day). 
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ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) θαη πεξηιακβάλνπλ πηπρέο ηνπ θφζκνπ πνπ έρνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία, φπσο ην ζέκα ησλ παηρληδηψλ, ησλ θίισλ, ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο δηαηξνθήο, ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Οη 

πξνηεηλφκελνη ηίηινη ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ θαη ελνηήησλ, νη νπνίνη παξαηίζεληαη ζην 

πξψην παξάξηεκα ηνπ Π.. (CDC 2004, Appendix 1), είλαη νη εμήο:. 

 

Key Stage 1:  

Φξνληίδσ θαη κνηξάδνκαη (Έρνληαο θαηνηθίδηα δώα, Δίκαη θαιόο πνιίηεο, Άλζξσπνη 

πνπ καο βνεζάλε, Μπνξνύκε, Καιέο θαη άζρεκεο κέξεο) 

Γηαζθέδαζε θαη παηρλίδηα (Λακπξέο ηδέεο, Show time, Παίδνληαο κε αζθάιεηα, 

Αζιήκαηα θαη παηρλίδηα πνπ παίδνπκε) 

Δγώ, ε νηθνγέλεηά κνπ θαη νη θίινη κνπ (Απηόο είκαη εγώ, Τα αγαπεκέλα κνπ παηρλίδηα, 

Δγώ θαη ε νηθνγέλεηά κνπ, Απηό είλαη ην ζπίηη κνπ, Δγώ θαη νη θίινη κνπ) 

Μέξε θαη δξαζηεξηόηεηεο (Σρνιηθέο κέξεο, Πάκε γηα ςώληα, Δηνηκάδνκαη γηα 

δηάβαζκα, Μέξεο δηαθνπώλ, Βγαίλνληαο έμσ γηα δηαζθέδαζε) 

Ο θόζκνο γύξσ καο (Αλαηνιή θαη δύζε ειίνπ, ππέξνρεο επνρέο θαη θαηξόο, Φαληαζηηθά 

δώα θαη θπηά, Τη είλαη ην πάξθν, Όκνην θαη δηαθνξεηηθό) 

Φξεζηκνπνηώληαο ηηο πέληε αηζζήζεηο κνπ (Ήρνη θαη ζόξπβνη, Γνθίκαζε θαη άγγημε, 

Φξώκαηα γύξσ καο, Σρήκαηα θαη αξηζκνί) 

Key Stage 2:  

Αιιαγέο (Τώξα θαη ζην παξειζόλ, Σεβαζκόο γηα ηε δσή, Δπρέο θαη όλεηξα, 

Μεγαιώλνληαο, Έλαο θόζκνο πνπ αιιάδεη) 

Φαγεηό θαη πνηά (Αγαπεκέλν θαγεηό θαη πνηό, Μπνξνύκε λα καγεηξέςνπκε, 

Τξώγνληαο έμσ, Υγηεηλή δηαηξνθή) 

Δπηπρηζκέλεο κέξεο (Φεζηηβάι, Δηδηθά ζπκβάληα, Γηαζθέδαζε θαη ειεύζεξνο ρξόλνο, 

Φόκπη, Μηα ηζάληα κε ρακόγεια) 

Σρέζεηο (Γλσξίδνληαο ηνπο γείηνλέο καο, Υπέξνρνη άλζξσπνη, Κάλνληαο θίινπο, 

Σηέιλσ έλα κήλπκα, Η αλαηνιή ζπλαληάεη ηε δύζε) 

Η καγεία ηεο θύζεο (Τα ζαύκαηα ηεο θύζεο, Τν δηάζηεκα, Ο θόζκνο πνπ ράζεθε, 

Μαγεπηηθνί σθεαλνί, Φξνληίδνληαο ηε γε καο) 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Hong Kong  Α΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 27 απφ 74 
 

Αγαπάκε ην Hong Kong (Οη εξγαζίεο ησλ αλζξώπσλ, Γλσξίδνληαο πεξηζζόηεξα γηα 

ηελ θνηλόηεηά κνπ, Ταμηδεύνληαο ηξηγύξσ, Ξερσξηζηνί άλζξσπνη θαη μερσξηζηά 

πξάγκαηα) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 5) 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ελ ιφγσ Π.. σο 

πξνο ηηο επηδησθφκελεο γλψζεηο θαη αμίεο γηα ηνλ θφζκν είλαη ε πξφηαζε γηα κάζεζε 

πνπ επεθηείλεηαη πξνο ηε δσή (life-wide learning). Ζ πξφηαζε απηή, πνπ αθνξά, 

εθηφο απφ ηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε, φιν ην ζρνιηθφ Π.., ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε 

πσο ε κάζεζε επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κέζσ ηεο βησκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε 

απζεληηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθέο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηνπο καζεηέο. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο αγγιηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο γλσξηκίαο κε ηνλ αγγιηθφ θφζκν πξνηείλεηαη, γηα παξάδεηγκα, ε επίζθεςε ζε 

δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, βηβιηνπσιεία, κνπζεία, εθζέζεηο, ε παξαθνινχζεζε αγγιηθψλ 

ζεαηξηθψλ έξγσλ, ε νξγάλσζε δξάζεσλ θαηά ηηο νπνίεο πξνζθνκίδνληαη ζηα παηδηά 

εκπεηξίεο θαη βηψκαηα ζπκκεηνρήο ζηνλ εγγιέδηθν πνιηηηζκφ (English Days θαη 

English Camps), αιιά θαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληζρχνπλ ηε βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ θφζκνπ θαη ηεο γιψζζαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα επηθνηλσλία κε άιια ζρνιεία ζην 

πιαίζην ελφο project ή γηα αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ 

εμεηάδνληαη ζην κάζεκα (CDC 2004, 108). 

 

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ ζην παξφλ ππνθεθάιαην, ζα ιέγακε πσο αλαθνξηθά 

κε ηηο γλψζεηο θαη αμίεο γηα ηνλ θφζκν ην θηλεδηθφ Π.. επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη 

κειινληηθνχο πνιίηεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπηθήο εζσζηξέθεηαο φζν θαη 

ππεξηνπηθήο εμσζηξέθεηαο. Απφ ηε κηα δειαδή επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ηεο 

εζληθήο θηλεδηθήο ζπλείδεζεο θαη απφ ηελ άιιε ε θαιιηέξγεηα αγγιηθήο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο. Δπίζεο, νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή 

εμσζρνιηθή δσή θαη θαζεκεξηλφηεηα, ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη λα αληιεί απφ ηνλ 

επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ ππνιόγν (sub-discourse), ελψ νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα 
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αμηνπνηεζνχλ σο εξγαιεία πξαγκάησζεο δξαζηεξηνηήησλ γηα επηθνηλσλία κε ηνλ 

θφζκν θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα απηφλ.  

 

2.1.2 Γιώζζα/ζεκείσζε θαη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

 

Η επηθνηλσληαθή ζεώξεζε ηεο γιώζζαο  

 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο ζα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 

αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε ζεκείσζε απφ ην Π.. θαζψο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο. Θα 

επηρεηξήζνπκε κε άιια ιφγηα λα απνηππψζνπκε ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ 

επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο θαη ηε ζρέζε απηνχ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ. ρεηηθά ινηπφλ κε ην δήηεκα ηεο ζεψξεζεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζεκείσζεο, 

απνθαιππηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

 

 Σηόρνο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ αγγιηθή γιώζζα είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηώλ γηα ηνλ αιεζηλό θόζκν. Δθόζνλ νη δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ αιεζηλό 

θόζκν πεξηιακβάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ κε έλαλ 

νινθιεξσκέλν ηξόπν, είλαη ζεκαληηθό ζηηο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο αγγιηθήο 

εθπαίδεπζεο λα δνζνύλ επθαηξίεο θαη ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ 

ηηο ηέζζεξηο δεμηόηεηεο κε ηξόπνπο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

νινθιήξσζε. Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο γηα ηνπο δηάθνξνπο ζθνπνύο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο 

Μαζεζηαθνύο Σηόρνπο, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επθαηξίεο εκπεηξίαο ηεο 

νινθιεξσκέλεο ρξήζεο ησλ δεμηνηήησλ γηα απζεληηθή επηθνηλσλία. Πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή πξνζνκνηώζεηο, νη νπνίεο 

αλαπαξάγνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αιεζηλνύ θόζκνπ θαη θαζηζηνύλ ηνπο 

καζεηέο ηθαλνύο λα εζηηάδνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ζε 

πιαίζηα πνπ έρνπλ λόεκα θαη ζεκαζία. (CDC 2004, 133-134) (βι. Παξάξηεκα, 

Απφζπαζκα 6) 
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 Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί ώζηε λα επηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά, 

νη γισζζηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα είλαη απζεληηθέο θαη 

ζηνρνζεηεκέλεο, εκπιέθνληαο ηνπο καζεηέο ζε αιεζηλέο επηθνηλσληαθέο 

πξάμεηο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο πξέπεη επίζεο λα ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο, 

ηα ελδηαθέξνληα, ηε θαληαζία, ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ θαζώο 

θαη κε ηελ εθηίκεζε άιισλ πνιηηηζκώλ ηνπ θόζκνπ. (CDC 2004, 95) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 7) 

 

ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα ιέμεηο θαη θξάζεηο φπσο απηέο πνπ είλαη 

ππνγξακκηζκέλεο έρνπλ κία ζεκαζία θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε ζην πιαίζην ηνπ 

νιηζηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιόγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ ππνιόγνπ. χκθσλα κε ηνλ ππνιόγν απηφλ, απφ ηνλ νπνίν θαίλεηαη 

λα αληινχλ νη ζεσξήζεηο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ Π.., ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο 

εξγαιείν επηθνηλσλίαο, ελψ θχξην κέιεκα ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, δειαδή ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο 

λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά ζε απζεληηθά επηθνηλσληαθά πιαίζηα.  

 

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην 

 

χκθσλα κε ηηο ζεσξήζεηο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ππνιφγνπ πξνζεγγίδνληαη θαη νη 

επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, φρη σο απνπιαηζησκέλεο δνκέο, κνξθέο ή 

θαλφλεο θαη κεηαγισζζηθή ζεσξία, αιιά σο πιαηζησκέλα επηθνηλσληαθά κέζα γηα 

ηελ νιηζηηθή απφθηεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηηο 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ελδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ 

απφζπαζκα ηνπ Π..:  

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ ηε ζπλερώο αλαπηπζζόκελε ηθαλόηεηά ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα αγγιηθά ... νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα θαηέρνπλ ηηο δηάθνξεο 

όςεηο ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 
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γλώζεηο απηέο θαηά ηελ νινθιήξσζε δξαζηεξηνηήησλ. Γελ είλαη αξθεηό νη 

καζεηέο λα γλσξίδνπλ απιώο ηνπο θαλόλεο θαη λα εζηηάδνπλ ζηηο δνκέο. Πξέπεη 

επίζεο λα κάζνπλ λα εθαξκόδνπλ ηηο γλώζεηο απηέο θαηά ηε ζηνρνζεηεκέλε 

επηθνηλσλία ζε απζεληηθέο (real-life) ή πξνζνκνησκέλεο πεξηζηάζεηο. Σηε 

λνεκαηνδνηεκέλε ρξήζε ηεο γιώζζαο πξέπεη λα δίλεηαη ε ίδηα έκθαζε πνπ 

δίλεηαη θαη ζηε γλώζε ησλ κνξθώλ. Οη γισζζηθέο κνξθέο πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

θεηκεληθνύο ηύπνπο, ην ιεμηιόγην, ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία θαη ηηο δνκέο. (CDC 

2004, 15) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 8) 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην, νη επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ιεμηθνγξακκαηηθή θαη ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο, δελ 

απνηεινχλ απηνζθνπφ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο αιιά κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

επηξξνήο απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ππνιόγν. Μάιηζηα, ε επηξξνή απηή είλαη εκθαλήο 

θαη απφ ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη, ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, θαηά ηηο νπνίεο ηνλίδεηαη ε απνθπγή ηεο εζηίαζεο ζε 

απνπιαηζησκέλνπο θαλφλεο θαη ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο απνζηήζηζήο ηνπο.  

 

Η εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο είλαη λνεκαηνδνηεκέλε θαη ζηνρνζεηεκέλε κόλν 

εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ην παηρλίδη ή θαηά ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία, παξά γηα ηε γλώζε ησλ κεκνλσκέλσλ γισζζηθώλ κνξθώλ. Τα 

παηδηά έρνπλ κία θαηαπιεθηηθή ηθαλόηεηα λα αθνκνηώλνπλ ηε γιώζζα 

παίδνληαο. Οη δάζθαινη πξέπεη λα ζεκεηώζνπλ όηη ε εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο 

δελ είλαη κία απιή γξακκηθή δηαδηθαζία γλώζεο ηεο κίαο κνξθήο κεηά ηελ άιιε, 

νύηε όηη ε απνζηήζηζε ησλ θαλόλσλ εγγπάηαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

Η εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο εμαξηάηαη από ηε ζπλάληεζε κε ηε κία κνξθή 

μαλά θαη μαλά ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα έηζη ώζηε λα αλαπηύζζεηαη κία ζπλερώο 

πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ πόηε θαη πώο κία κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη. (CDC 

2004, 160) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 9).  
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Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα ζεηξά γξακκαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

δνκώλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο
9
. 

(CDC 2004, 21) 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε ρξήζε ησλ γξακκαηηθώλ θαλόλσλ θαη ηεο νξνινγίαο 

ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε ειάρηζηα επίπεδα, εηδηθόηεξα θαηά ηε δηδαζθαιία 

ζην Key Stage 1
10

. (CDC 2004, 47)  

   

ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα ηδηαίηεξα απνθαιππηηθή είλαη ε δήισζε φηη «ηα παηδηά 

έρνπλ κία θαηαπιεθηηθή ηθαλόηεηα λα αθνκνηώλνπλ ηε γιώζζα παίδνληαο», ε νπνία 

θαίλεηαη λα αληιεί απφ θπζηθά κνληέια απφθηεζεο ηεο γιψζζαο, απφ ηνλ νιηζηηθφ 

δειαδή ιόγν. Δθηφο φκσο απφ ηα ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία, ππφ ην πξίζκα ηνπ 

νιηζηηθνχ ιόγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ππνιόγνπ θαίλεηαη λα 

πξνζεγγίδνληαη θαη νη γλψζεηο γηα ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο
11

, αλαθνξηθά κε ηνπο 

νπνίνπο επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π..: 

  

Δίλαη ζεκαληηθό νη καζεηέο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα εηζαρζνύλ ζε κία 

πνηθηιία θεηκεληθώλ ηύπσλ. Η ζπλεηδεηή γλώζε δηαθνξεηηθώλ θεηκεληθώλ 

ηύπσλ θαη ε ξεηή δηδαζθαιία ηνπο βνεζά ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθνί αλαγλώζηεο θαη επαξθείο ρξήζηεο ηεο γιώζζαο. Οη καζεηέο 

ρξεηάδεηαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηνπο πνηθίινπο θεηκεληθνύο ηύπνπο θαη ηηο δνκέο 

ηνπο, ώζηε λα είλαη ηθαλνί λα ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ επηθνηλσλία ηνπο θαηά 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή. Η επαξθήο γλώζε ελόο απζεληηθνύ θεηκέλνπ (όπσο 

γηα παξάδεηγκα ε ηθαλόηεηα αλάγλσζεο νδεγηώλ γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ελόο 

παηρληδηνύ) εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο κε ηζρπξά αηζζήκαηα επηηπρίαο θαη ηνπο 

θηλεηνπνηεί γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. ... Οη θεηκεληθνί ηύπνη επίζεο παξέρνπλ 

                                                 
9
 Learners need to use a range of grammar items and structures to serve various communicative 

functions. 
10

 It must be emphasized that the use of grammar rules and terms should be kept to a minimum, 

especially in teaching Key Stage 1 learners. 
11

 ην θείκελν ηνπ Π.. ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «text types», ε ειιεληθή απφδνζε ηνπ νπνίνπ 

δηαηεξείηαη θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε κε ηνλ φξν «genre», δήηεκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη εθηελψο ηε ζρεηηθή κε ηελ θεηκελνγισζζνινγία βηβιηνγξαθία.   
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έλα απζεληηθό θαη λνεκαηνδνηεκέλν πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα κάζνπλ πώο ιεηηνπξγεί ε γξακκαηηθή γηα ζηνρνζεηεκέλε 

επηθνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ νη καζεηέο ... δηαβάδνπλ ή γξάθνπλ ηνπο 

θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ, εμαζθνύληαη ζηε ρξήζε ηεο ππνηαθηηθήο γηα ηελ 

παξνρή νδεγηώλ. (CDC 2004, 15-16) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 10) 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ν επηθνηλσληαθφο ππνιόγνο απφ ηνλ 

νπνίν αληιεί ην Π.. θαίλεηαη λα εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία θεηκελνθεληξηθψλ 

αληηιήςεσλ. ε θεηκελνθεληξηθέο ζρνιέο ζθέςεο εμάιινπ παξαπέκπεη φρη κφλν ε 

έληαμε ζην γισζζνδηδαθηηθφ πεξηερφκελν ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, αιιά θαη ε 

αλαθνξά ζε πξαθηηθέο ξεηήο δηδαζθαιίαο απηψλ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο θαίλεηαη πσο νη θεηκελνθεληξηθέο 

ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο δηδαθηηθέο παξαδνρέο αλαπιαηζηψλνληαη ππφ ην 

πξίζκα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ππνιόγνπ, αθνχ αθφκα θαη ε ελζσκάησζε ησλ 

θεηκεληθψλ ηχπσλ θαη ησλ γλψζεσλ γηα απηνχο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ θαηά ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε απζεληηθά 

πιαίζηα. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο απφ ην Π.. παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο 

ιίζηεο κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εληφο ησλ νπνίσλ 

ππάγνληαη θαη ςεθηαθνί ηχπνη, φπσο ηα e-mails.  

 

Απόθηεζε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ θαη ΣΠΔ 

 

Μεηά απφ ηελ παξάζεζε νδεγηψλ γηα ηηο επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, νη 

νπνίεο, φπσο είδακε παξαπάλσ, αληινχλ απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ππνιόγν θαη ηε κείμε 

απηνχ κε θάπνηα θεηκελνθεληξηθά ζηνηρεία, νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. παξνπζηάδνπλ 

ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Αξρηθά δίλνπλ νδεγίεο γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεμηνηήησλ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα γίλνληαη μερσξηζηέο ζπζηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο εθάζηνηε γισζζηθήο 

δεμηφηεηαο. Γηα ηηο ζπκβνπιέο απηέο νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 
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ηέζζεξα επίπεδα (αθξφαζε, νκηιία, αλάγλσζε θαη γξαθή), ελψ νη δηδαθηηθέο 

πξαγκαηψζεηο πνπ πξνηείλνληαη βαζίδνληαη ζε ππνδεηγκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζρέδηα εξγαζίαο. ην ζεκείν απηφ, σζηφζν, ηεο κειέηεο ζα ζηαζνχκε θπξίσο ζηηο 

πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ θαιχηεξε 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ. 

 Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ αθξφαζεο θαη νκηιίαο, 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε πόξσλ (resources) φπσο ηα εθπαηδεπηηθά ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα θηλνχκελα ζρέδηα, ηα καγλεηνθσλεκέλα βηβιία (audio books), ηα 

ςεθηαθά βηβιία, ην δηαδηθηπαθφ πιηθφ, ηα πνιπκέζα θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. 

ρεηηθά κε απηά, ζεσξείηαη φηη σο παηδαγσγηθά εξγαιεία εληζρχνπλ ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε θαη αλεμάξηεηε κάζεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη 

σο γισζζηθά πεξηβάιινληα πξνζθέξνπλ απζεληηθφ πιηθφ γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα αθνχλ, λα θαηαλννχλ θαη λα πξνθέξνπλ αγγιηθά 

θείκελα (CDC 2004, 141 & 145-146). 

 ρεηηθά κε ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

αλάγλσζεο ηδηαίηεξε εζηίαζε δίλεηαη ζηα καγλεηνθσλεκέλα θαη ζηα ειεθηξνληθά 

βηβιία (πνιπκεζηθά βηβιία ζην δηαδίθηπν ή ζε ινγηζκηθά) (CDC 2004, 151). Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο επηζεκαίλεηαη ε θηλεηνπνίεζε θαη ε πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηψλ γηα αλάγλσζε, δειαδή πξνζεγγίδνληαη νη ΣΠΔ σο παηδαγσγηθά 

εξγαιεία, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ςεθηαθήο 

αλάγλσζεο, γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ απφθηεζήο ηεο θαη γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ 

λνήκαηνο φπσο απηφ παξάγεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ.         

 Γηα ηελ απφθηεζε ηεο γξαθήο (writing), ε νπνία επηζεκαίλεηαη πσο αθνξά 

ηφζν ηνλ έληππν φζν θαη ηνλ ςεθηαθφ ιφγν, νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. πξνηείλνπλ 

ηέζζεξα ζηάδηα (ηελ αληηγξαθή, ηελ ειεγρφκελε, ηελ θαζνδεγνχκελε θαη ηελ 

αλεμάξηεηε γξαθή), ηα νπνία ζεκεηψλνπλ φηη πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά θαη πξνζθέξνπλ απζεληηθφ πιαίζην 

επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, σο πξνο ηελ αληηγξαθή, πνπ έρεη έληνλα ζπλδεζεί κε 

παξαδνζηαθνχο ιόγνπο, επηζεκαίλεηαη πσο δελ πξέπεη λα είλαη κία κεραληθή θαη 

βαξεηή άζθεζε, αιιά λα γίλεηαη γηα επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο δίλνληαο σο παξάδεηγκα 
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ηελ αληηγξαθή πξνηάζεσλ απφ έλα ζχληνκν θείκελν θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο κε 

εηθφλεο, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ θαη λα κνηξάζνπλ έλα βηβιίν. Δπίζεο, 

ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθήο εληνπίδνληαη θαη θάπνηεο επηξξνέο απφ 

ηνλ ππνιόγν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, θαζψο πξνηείλεηαη γηα παξάδεηγκα ε 

εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ειεχζεξε θαη ζχκθσλε κε ηε 

θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ γξαθή, φπσο ε γξαθή πνηεκάησλ ή ε 

γξαπηή παξνπζίαζε κίαο παηδηθήο ηζηνζειίδαο ζηνπο ζπκκαζεηέο (CDC 2004, 153-

154).  

Αθφκε, ππάξρνπλ ιεπηνκεξείο πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

πξνζπγγξαθήο (prewriting), ζρεδηαζκνχ (draft), αλαζεψξεζεο (revising), 

ηξνπνπνίεζεο (edit) θαη ζπγγξαθήο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ (writing final text) (CDC 

2004, 156-157), νη νπνίεο αληινχλ απφ ηνλ ππνιόγν ηνπ θηλήκαηνο ηεο γξαθήο σο 

δηαδηθαζίαο. ρεηηθά, κάιηζηα, κε ηελ επηξξνή απφ ηνλ ππνιόγν απηφλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ επηζεκαίλεηαη: 

 

Καζώο κεξηθνί πνιπκεζηθνί πόξνη ιεηηνπξγνύλ σο έλαο αθνύξαζηνο δάζθαινο, 

κεξηθά ινγηζκηθά, όπσο νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, κπνξνύλ λα παξέρνπλ 

αθνύξαζηε βνήζεηα. Υπάξρνπλ ινγηζκηθά, όπσο π.ρ. παηδηθνί επεμεξγαζηέο 

θεηκέλσλ, ηα νπνία βνεζνύλ ηνπο λεαξνύο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ, λα 

αλαζεσξήζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

γξαπηέο ηνπο εξγαζίεο ρσξίο πνιύ πξνζσπηθό θόπν. Γηεπθνιύλνπλ ηηο 

ζρεδηαζηηθέο θαη αλαζεσξεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο γξαθήο, θαζώο νη καζεηέο δελ 

ρξεηάδεηαη λα αληηγξάθνπλ ηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ θεηκέλνπ, ελώ επίζεο δελ 

απνζαξξύλνληαη ζην λα επηκειεζνύλ έλα πξνρεηξνγξακκέλν θείκελν κεηά από 

πνιινύο γύξνπο αλαζεσξήζεσλ. Οη καζεηέο επίζεο κπνξνύλ λα ελζαξξπλζνύλ 

λα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο γηα λα θνηηάμνπλ έλα κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπο όινη 

καδί ζηελ νζόλε ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο ... Η πξαθηηθή ηεο γξαθήο σο 

δηαδηθαζίαο δηεπθνιύλεηαη έηζη πάξα πνιύ. (CDC 2004, 182-183) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 11)  
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Γηαβάδνληαο θαλείο ην παξαπάλσ απφζπαζκα, εθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ππνιόγνπ ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δελ είλαη 

δχζθνιν λα αληηιεθζεί ηε βαζχηεξε ινγηθή αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία ηνπ Π.. ηνπ ΖΚ. πγθεθξηκέλα ιέμεηο θαη θξάζεηο φπσο «αθνχξαζηνο 

δάζθαινο» θαη «ε πξαθηηθή ... δηεπθνιχλεηαη πνιχ», αλαδεηθλχνπλ ηε ζεψξεζε ησλ 

ΣΠΔ σο δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ε ινγηθή 

δε ηνπ ε/π σο δαζθάινπ θαη ε ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ηεο θξάζεο «αθνχξαζηνο 

δάζθαινο» (untiring tutor) παξαπέκπνπλ ζε θνηλσληθή γιώζζα θαη ζε αληίζηνηρεο 

ζπδεηήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο έληαμεο θαη αμηνπνίεζεο 

ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ζεηηθέο δε ζπλππνδειψζεηο ησλ θξάζεσλ 

«αθνχξαζηνο» θαη «δηεπθνιχλεηαη πάξα πνιχ», ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλνιηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ απνζπάζκαηνο παξαπέκπνπλ ζηνλ εξγαιεηαθό ιόγν γηα ηε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Σαπηφρξνλα δε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην παξαπάλσ 

απφζπαζκα πξνβάιιεηαη επίζεο ε ζεψξεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ κε ηα νπνία νη καζεηέο απνθηνχλ δεμηφηεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

γξαθήο.    

 ρεηηθά κε ηε γξαθή επίζεο, θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ απφθηεζε ηεο πξψηεο 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο, νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. πξνηείλνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ 

πνπ αληινχλ ηφζν απφ ηνλ ππνιόγν ηεο δηδαζθαιίαο θζφγγσλ-θσλψλ (phonics) φζν 

θαη απφ ηνλ νιηζηηθφ ιόγν. Όκσο αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία θζφγγσλ-θσλψλ, 

ζεκεηψλεηαη ε απνθπγή ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηεο θαη πξνηείλεηαη ε έληαμή ηεο ζε 

επηθνηλσληαθά πιαίζηα, θαζψο φπσο ππνζηεξίδεηαη «ε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηηο 

δεμηόηεηεο αληηζηνίρηζεο θζόγγσλ-θσλώλ (phonics skills) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζύγρπζε θαη καηαίσζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο
12

» (CDC 2004, 171) θαη «ε 

κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία θζόγγσλ-θσλώλ εληόο πιαηζίνπ βνεζά ηνπο λεαξνύο καζεηέο 

λα θξαηήζνπλ όηη έρνπλ κάζεη θαη λα κεηαθέξνπλ ηε λέα γλώζε θαη ηηο δεμηόηεηεο ζε 

λέεο πεξηζηάζεηο
13

» (CDC 2004, 172). Ηδηαίηεξα δε σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

                                                 
12

 Over-emphasis on phonics skills may lead to confusion and frustration in learning and teaching 

English. 
13

 Learning and teaching phonics in context helps young learners retain what they have learnt and 

transfer the knowledge and skills in new situations. 
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γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ελδεηθηηθφ είλαη ην 

παξαθάησ απφζπαζκα: 

 

Μεξηθά CD-ROMs δηδαζθαιίαο θζόγγσλ-θσλώλ πεξηέρνπλ έλαλ κεγάιν 

αξηζκό παξαδεηγκάησλ γηα πξαθηηθή κε παηρλίδηα ή αζθήζεηο. Μεξηθά 

δνκηζηηθά (skilled-based) πξνγξάκκαηα γηα ηε δόκεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κπνξεί λα 

δεηνύλ από ηνπο καζεηέο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλε ιέμεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα. 

Δπίζεο, κεξηθά πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

γισζζηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ κεηαηξέπνληαο 

ηηο κεραληζηηθέο θαη βαξεηέο αζθήζεηο (drills) ζε δηαδξαζηηθά παηρλίδηα ηα 

νπνία ραίξνληαη λα παίδνπλ νη καζεηέο. Ο ε/π δξα σο αθνύξαζηνο δάζθαινο 

πνπ δίλεη άκεζε αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο παξέρεη βνήζεηα ζηελ 

εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο, θαζώο ζπρλά πεξηιακβάλεη απαληήζεηο θαη 

επεμεγήζεηο, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ ακέζσο θαη όζεο 

θνξέο ζέινπλ. ... Οη καζεηέο επίζεο κπνξνύλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο επηινγέο, ηηο 

πξνζπάζεηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, όπσο επίζεο θαη λα θάλνπλ ζπζηάζεηο 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. (CDC 2004, 182) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 12) 

 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα, εθηφο απφ ηελ επηξξνή απφ ηνλ εξγαιεηαθό ιόγν, πνπ 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, θαη ηε ζεψξεζε ησλ ΣΠΔ σο δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε, είλαη εκθαλείο θαη θάπνηεο επηξξνέο απφ 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο αληηιήςεηο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. πγθεθξηκέλα, νη 

αλαθνξέο ζηελ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα ινγηζκηθά, κέζσ ηεο παξνρήο 

απαληήζεσλ θαη επεμεγήζεσλ, θαζψο θαη νη αλαθνξέο ζε κεραληζηηθέο αζθήζεηο 

(drills) παξαπέκπνπλ ζηνλ δνκηζηηθφ ππνιόγν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ, 

πνπ αλαπηχρζεθε έληνλα ζην πιαίζην ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο. Ζ 

αλαθνξά, βέβαηα, ζηα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα γηα ηελ απνθπγή ησλ κεραληζηηθψλ 

αζθήζεσλ, ζπεχδεη λα κεηξηάζεη ηηο δνκηζηηθέο επηξξνέο -πνπ αληηθξνχνληαη κε ηνλ 

επηθνηλσληαθφ ππνιόγν απφ ηνλ νπνίν θάλεθε λα αληιεί ην Π..- ρσξίο σζηφζν ζα 

ιέγακε ηδηαίηεξε επηηπρία, δεδνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ απνζπάζκαηνο.  
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2.1.3 Γηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζα πξέπεη αξρηθά λα δηεπθξηληζηεί πσο 

ην ινγνηερληθφ πεδίν σο μερσξηζηφ, πξναηξεηηθφ θαη δηεπξπκέλν δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν κε δηθφ ηνπ Π.. δηδάζθεηαη ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

γηα ηελ πεξίπησζε ηφζν ηεο αγγιηθήο φζν θαη ηεο θηλεδηθήο ινγνηερλίαο. ηελ 

πξσηνβάζκηα, φκσο, θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε ινγνηερληθή 

δηδαζθαιία ελζσκαηψλεηαη ζην γισζζηθφ κάζεκα, εμππεξεηψληαο θπξίσο ζθνπνχο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ηελ απφθηεζε γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ.  

 ηελ πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλα ηνπ Π.. γηα ηελ αγγιηθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ην ινγνηερληθφ πεδίν εληάζζεηαη ζην Νήκα ησλ Δκπεηξηψλ, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο θαζψο θαη ε 

επέθηαζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο 

πξφζιεςεο αιιά θαη παξαγσγήο θαληαζηηθψλ θαη κπζνπιαζηηθψλ θεηκέλσλ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ κεξηθέο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο πξνηάζεηο ηνπ Π.. είλαη νη εμήο: 

 

Να αληαπνθξίλνληαη νη καζεηέο ζηνπο ραξαθηήξεο θαη ηα ζπκβάληα απιώλ 

θαληαζηηθώλ (imaginative) θαη άιισλ αθεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ κέζσ 

πξνθνξηθώλ, γξαπηώλ θαη άιισλ επηηειεζηηθώλ ηξόπσλ όπσο: λα θάλνπλ 

πξνβιέςεηο, απιά αμηνινγηθά ζρόιηα, λα δσγξαθίδνπλ εηθόλεο, λα 

θαηαζθεπάδνπλ απιά κνληέια ή αληηθείκελα
14

. (Key Stage 1) (CDC 2004, 67) 

 

Να παξνπζηάδνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο γηα θαληαζηηθέο ηδέεο κέζσ πξνθνξηθώλ, 

γξαπηώλ θαη άιισλ επηηειεζηηθώλ ηξόπσλ όπσο: λα βάδνπλ ιεδάληεο θαη/ή λα 

πεξηγξάθνπλ εηθόλεο πνπ αθεγνύληαη κηα ηζηνξία ή πνπ παξνπζηάδνπλ κηα 

                                                 
14

 To respond to characters and events in simple imaginative and other narrative texts through oral, 

written and performative means such as: -making predictions -making simple evaluative remarks -

drawing pictures, making simple models or objects. 
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ζθελή, έλα αληηθείκελν ή έλαλ ραξαθηήξα, λα πεηξακαηίδνληαη κε απιέο δνκέο 

ήρσλ θαη ιέμεσλ δεκηνπξγώληαο ζηίρνπο θαη πνηήκαηα βαζηδόκελνη ζε 

δεδνκέλα κνληέια
15

. (Key Stage 1) (CDC 2004, 67)    

 

Να απνιακβάλνπλ ηα θαληαζηηθά θείκελα κέζσ δξαζηεξηνηήησλ όπσο ε 

απαγγειία ζηίρσλ θαη πνηεκάησλ, ην ηξαγνύδη θαη ε παξνπζίαζε ζύληνκσλ 

ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. ... Να πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηνπο 

ραξαθηήξεο θαη ηα ζπκβάληα ησλ ηζηνξηώλ, λα ζπζρεηίδνπλ ηα πξάγκαηα κε ηε 

δηθή ηνπο αηνκηθή εκπεηξία, λα θαληάδνληαη έλα πξόζσπν σο ραξαθηήξα ηεο 

ηζηνξίαο θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζεαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ... λα δεκηνπξγνύλ κε ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε απιέο ηζηνξίεο πνπ αλαδεηθλύνπλ γλώζε ησλ δνκώλ θαη ησλ 

ζπκβάλησλ. (Key Stage 2) (CDC 2004, 68) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 13). 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα, ε αμηνπνίεζε ηεο 

ινγνηερλίαο ζην γισζζηθφ κάζεκα θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα ζηελ απφθηεζε 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ζηνηρεία πνπ θάλνπλ εκθαλή ηελ 

επηξξνή πάιη απφ ηνλ νιηζηηθφ ιόγν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην θίλεκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. ην πιαίζην απηφ, ζηε ιίζηα κε ηνπο 

θεηκεληθνχο ηχπνπο πνπ πξνηείλεη πξνο δηδαζθαιία ην Π.. ηα θείκελα πνπ 

αληινχληαη απφ ην ινγνηερληθφ πεδίν πεξηιακβάλνπλ πξνζθηιείο πξνο ηα παηδηά 

αθεγεκαηηθνχο ηχπνπο, φπσο ηα cartoons, ηα comics, νη κχζνη θαη ηα παξακχζηα 

(fables θαη fairy tales). Δμάιινπ, πξάμεηο (actions) φπσο ε πξφβιεςε ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

θεηκέλνπ, ε αλάγλσζε ησλ κπζνπιαζηηθψλ θεηκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ αλαγλσζηηθή 

θαη επξχηεξε εκπεηξία ησλ καζεηψλ θαη νη βησκαηηθέο ζπκκεηνρέο ζηα θείκελα κέζσ 

δξακαηνπνηήζεσλ απνηεινχλ ελδεηθηηθέο ηνπ νιηζηηθνχ ιόγνπ καξηπξίεο. χκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ ινηπφλ, δελ είλαη ηπραίν φηη ε ινγνηερλία ζπλδέεηαη απφ ην Π.. κε 

                                                 
15

 To give expression to imaginative ideas through oral, written and performative means such as: - 

supplying captions and/or describing pictures that depict a scene, object or character - experimenting 

with simple sound and word patterns in creating rhymes and poems based on given models. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Hong Kong  Α΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 39 απφ 74 
 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ σο κία απφ ηηο 

ελληά Γεληθέο Γεμηφηεηεο. Έηζη, πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα: 

 

Αληαπνθξίλνληαη θαη λα εθθξάδνληαη ζε εκπεηξίεο, ζπκβάληα, ραξαθηήξεο ή 

δεηήκαηα κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο (π.ρ. λα γξάςνπλ έλα πνίεκα ή έλα 

ζεαηξηθό θείκελν γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ηειεόξαζεο ζηα παηδηά)
16

. (CDC 2004, 

76)  

Nα ελδπλακώζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο δεμηόηεηεο κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη 

ηεο αθξόαζεο κηαο επξύηεξεο πνηθηιίαο θαληαζηηθώλ θεηκέλσλ όπσο πνηήκαηα, 

κπζηζηνξήκαηα, ζύληνκεο ηζηνξίεο, ζεαηξηθά θείκελα, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, 

αλέθδνηα, δηαθεκίζεηο, ηξαγνύδηα, ξαδηνθσληθά-ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θ.ά. 

θαη λα επηδεηθλύνπλ επαηζζεζία ζηελ θξηηηθή απνδνρή ησλ θεηκέλσλ απηώλ
17

. 

(CDC 2004, 76) 

Nα εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο γηα λα ζπκπιεξώζνπλ κία ηζηνξία κε εηθόλεο 

ή λα πξνβάιινπλ έλα δηαθνξεηηθό ηέινο γηα ηελ ηζηνξία. (CDC 2004, 79) 

 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη 

ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηνπ νιηζηηθνχ ιόγνπ πξνσζείηαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ 

βηβιίσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο αζθνχληαη ζηε ινγνηερληθή αλάγλσζε 

θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ πνηθίινπο ηξφπνπο. Ζ ρξήζε απηή, ε νπνία αληιεί ζε έλαλ 

βαζκφ απφ ηνλ ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ κε ηελ επξχηεξε φκσο έλλνηα ηνπ φξνπ, 

ζεσξείηαη πσο βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κπζνπιαζηηθνχ θεηκέλνπ, ελψ 

επηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαδεκηνπξγήζνπλ ην θείκελν 

ζπλεξγαδφκελνη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθά κέζα. 

Δλδεηθηηθφ απφζπαζκα απφ ην Π.. σο πξνο ηα παξαπάλσ είλαη ην εμήο:  

 

                                                 
16

 Respond and give expression to experiences, events, characters or issues through creative writing 

(e.g. writing a poem or a play about the effects of TV on children). 
17

 Strengthen their creative abilities through reading and listening to a broad range of imaginative 

texts including poems, novels, short stories, plays, films, jokes, advertisements, songs, radio and 

television programmes, etc., and demonstrate sensitivity in their critical appreciation of these texts. 
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Καζώο ζρεδόλ όια ηα ειεθηξνληθά βηβιία ηζηνξηώλ ελζσκαηώλνπλ ηε ρξήζε 

θεηκέλνπ, γξαθηθώλ, ήρνπ θαη θηλνύκελσλ ζρεδίσλ, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

λεαξνύο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ ηηο ηζηνξίεο, νη δάζθαινη κπνξνύλ λα 

θαζνξίζνπλ κεξηθά από απηά ηα ειεθηξνληθά βηβιία ... θαη λα δεηήζνπλ από 

ηνπο καζεηέο λα ηα δνπλ, λα ηα δηαβάζνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, είηε ειεθηξνληθά είηε κε άιινπο ηξόπνπο, ηηο εθηηκήζεηο ηνπο 

γηα απηά ή ηελ αλαδεκηνπξγία ηνπο. (CDC 2004, 182) (βι. Παξάξηεκα, 

Απφζπαζκα 14) 

 

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ ζηα δχν απηά ππνθεθάιαηα (2.1.2 θαη 2.1.3) ηεο 

αλάιπζεο ζα ιέγακε φηη απφ ην Π.. ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο κέζν 

επηθνηλσλίαο, ελψ βαζηθφο ζηφρνο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε απφθηεζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο απφ ηα παηδηά. ην πιαίζην απηφ, πνπ θάλεθε λα αληιεί 

σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνλ νιηζηηθφ ιόγν (επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, δεκηνπξγηθή 

γξαθή θαη γξαθή σο δηαδηθαζία) θαη ηε κείμε απηνχ κε ζηνηρεία απφ ηνλ 

θεηκελνθεληξηθφ ιόγν θαζψο θαη κε θάπνηα –επηθαλεηαθά θπξίσο- ζηνηρεία απφ ηνλ 

ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, νη επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ιεμηθνγξακκαηηθήο θαη ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, 

πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ εληαγκέλεο ζε απζεληηθά επηθνηλσληαθά πιαίζηα.  

Σέινο, νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ σο δηδαθηηθά εξγαιεία 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, σο πεγέο άληιεζεο θεηκεληθψλ 

ηχπσλ κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο, αιιά θαη σο πξαθηηθέο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο γηα ηελ απφθηεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. Δπηπιένλ, 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ απφθηεζε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ θάλεθαλ επίζεο θαη θάπνηεο επηξξνέο απφ ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, 

δεδνκέλσλ ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ παθέησλ πνπ παξέρνπλ 

κεραληζηηθέο αζθήζεηο. ε γεληθέο γξακκέο φκσο ζα ιέγακε πσο, ελψ νη ΣΠΔ 

πξνηείλνληαη σο βαζηθά εξγαιεία απφθηεζεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ, ην Π.. δελ θαίλεηαη λα εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζε θξηηηθέο δηαζηάζεηο 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. 
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2.2 Η δηδαθηηθή πξαγκάησζε ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

 

ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο ζα επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε πψο πξνηείλεηαη 

λα πξαγκαησζνχλ ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο φζα αλαθέξζεθαλ ζην ακέζσο 

πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην. Θα πξνζπαζήζνπκε, κε άιια ιφγηα, λα αληρλεχζνπκε ηηο 

δηδαθηηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ζηηο νπνίεο εθβάιινπλ νη ιόγνη ηνπ Π.. σο πξνο 

ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε γιψζζα αιιά θαη ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ζεκείσζεο. Ζ δηεξεχλεζε απηή ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηη είδνπο 

ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ πξνυπνηίζεληαη θαη δηακνξθψλνληαη, πνηνη 

είλαη νη Λόγνη (Discourses) δειαδή ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ πνπ επηρεηξείηαη 

λα θαηαζθεπαζηνχλ. 

 

2.2.1 Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

 

Ρόινο δαζθάισλ θαη καζεηώλ  

 

Βαζηθφο άμνλαο γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο ηνπ Π.. είλαη ν 

ξφινο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ καζεηψλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ρεηηθά 

ινηπφλ κε ην δήηεκα απηφ, επηζεκαίλνληαη απφ ην Π.. ηα εμήο:  

 

Ταπηόρξνλα κε ην λα είλαη ν νξγαλσηήο θαη ν δηαρεηξηζηήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηε ηάμε, ην πξόζσπν ησλ γισζζηθώλ πόξσλ, απηόο πνπ αλαπηύζζεη θαη 

αμηνινγεί ην πιηθό, ν δάζθαινο επηπιένλ έρεη ηνλ ξόιν ηνύ: 

- Γηεπθνιπληή (facilitator) πνπ ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε αιιειεπηδξώληαο κε ηνπο 

καζεηέο θαη παξέρνληαο θαζνδήγεζε γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα νηθνδνκήζνπλ ηε 

γλώζε, λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο, ζεηηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο. 

- Γεκηνπξγνύ ηνπ Π.Σ. πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ελόο αγγιηθνύ 

γισζζηθνύ Π.Σ. βαζηζκέλνπ ζην ζρνιείν ζύκθσλα κε ηελ εζηίαζε ησλ Οδεγηώλ 
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απηώλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ είηε γηα ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο είηε γηα 

αλεμάξηεηε εξγαζία. 

- Πξσηαγσληζηή ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ Π.Σ. (curriculum leader) πνπ εηζάγεη 

θαηλνηόκεο αιιαγέο ζε απηό. (CDC 2004, 6) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 15) 

 

Δθηόο από ην λα είλαη έλαο επηκειήο εξγάηεο (diligent worker), έλαο 

ζπλεξγαηηθόο αθξναηήο θαη ζπκκέηνρνο ζηελ ηάμε, ν καζεηήο έρεη επίζεο ηνλ 

ξόιν ηνύ: 

- Δλεξγνύ καζεζηαθνύ ππνθεηκέλνπ πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο γισζζηθέο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

- Αλεμάξηεηνπ εξγάηε πνπ θηλεηνπνηείηαη θαη ζέηεη λνεκαηνδνηεκέλνπο ζηόρνπο 

γηα ηε κάζεζή ηνπ, ιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα εμεηάδεη θαη λα ζπδεηά κε 

ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αλαζηνράδεηαη θαη αμηνινγεί ηηο 

καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο. 

- Σίγνπξνπ θαη δεκηνπξγηθνύ καζεζηαθνύ ππνθεηκέλνπ πνπ επηζπκεί λα 

αλαιακβάλεη ξίζθα θαηά ηε γισζζηθή κάζεζε. 

- Αλαζεσξεηή ησλ καζεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ κέζσ ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο θαη 

ηεο νκαδηθήο θαη αηνκηθήο αμηνιόγεζεο. (CDC 2004, 7) (βι. Παξάξηεκα, 

Απφζπαζκα 16) 

 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ απφ ηηο παξαπάλσ ξεηέο παξαδνρέο
18

, ν ξφινο ησλ δαζθάισλ 

πξνδηαγξάθεηαη σο ξφινο ηζρπξφο θαηά ηελ πξαγκάησζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, 

αθνχ ηνπ αλαηίζεληαη αξκνδηφηεηεο νξγαλσηή, δηαρεηξηζηή θαη αμηνινγεηή ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα παξαρσξείηαη ζε απηφλ έλα πνζνζηφ 

πξσηνβνπιίαο κε ηελ έλλνηα φηη νξίδεηαη σο ην πξφζσπν πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ηειηθά 

ην Π.. Θα πξέπεη φκσο λα αλαθεξζεί πσο, παξά ην γεγνλφο ηεο αλάζεζεο ηεο 

δηακφξθσζεο ηνπ Π.. ζηνλ δάζθαιν θαη ζην ζρνιείν -αθνχ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ 

                                                 
18

 Οη παξαδνρέο (assumptions) αλαθέξνληαη ζηηο ηδενινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ζηηο αληηιήςεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ ηα ππνθείκελα γηα θάπνηεο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη νη νπνίεο ιακβάλνληαη 

απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο σο δεδνκέλεο θαη θνηλά απνδεθηέο. Οη παξαδνρέο απηέο κπνξεί λα 

αθνξνχλ ηφζν ην ηη ππάξρεη (existential assumptions), φζν θαη ην ηη είλαη δπλαηφλ (propositional 

assumptions) ή επηζπκεηφ (value assumptions) λα ππάξμεη (Fairclough 2003, 81-83). 
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θεηκέλνπ γίλεηαη ιφγνο γηα βαζηζκέλα ζηα ζρνιεία Π.. (school-based curricula)-, νη 

νδεγίεο πνπ παξαηίζεληαη απφ ην θεληξηθφ Π.. είλαη ηφζν αλαιπηηθέο θαη 

ιεπηνκεξείο, πνπ ηειηθά πηζαλφλ λα πεξηραξαθψλνπλ ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη 

ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαο δάζθαινο γηα ηελ πξαγκάησζε 

ελφο ξφινπ πνπ απαηηεί ηελ αληηκεηψπηζε πνιιέο θνξέο ζχλζεησλ θαηαζηάζεσλ.  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πηζαλφλ λα απνηεινχλ δείγκα αλαπιαηζίσζεο ηεο 

αγγινζαμνληθήο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο –ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ απφ ηνλ δάζθαιν πξνσζήζεθε ηδηαίηεξα- απφ ην αζηαηηθφ ηνπηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν. χκθσλα κε απηφ θαη φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία (OECD 2010c, 99-101), ζε πξνγελέζηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ δηαπηζηψζεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ ήηαλ δηδαθηηθά 

έηνηκνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο πξνσζνχκελεο αιιαγέο, θαζψο ήηαλ 

πξνζθνιιεκέλνη ζε παξαδνζηαθέο θαη εμεηαζηνθεληξηθέο κεζφδνπο. Με ην ζηνηρείν 

απηφ ινηπφλ πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη ε έθηαζε θαη ν ιεπηνκεξήο ραξαθηήξαο ησλ 

νδεγηψλ πνπ δίλνληαη απφ ην Π.. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ξφινο ηνπ καζεηή, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

παξαδνρέο, έρεη ραξαθηεξηζηηθά επηκεινχο εξγαηηθφηεηαο, ζπλεξγαηηθφηεηαο, 

ελεξγνχ εκπινθήο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ξίζθσλ θαη γεληθφηεξα 

δηακνξθψλεηαη θαηά ηηο αξρέο ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο, φπσο απηέο 

αλαπιαηζηψλνληαη απφ ηελ αζηαηηθή θνπιηνχξα. ε απηήλ παξαπέκπεη πηζαλφλ ε 

θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ηεο θξάζεο «επηκειήο εξγάηεο», αθνχ ε ζθιεξή 

εξγαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη επίζεο απφ ηε βηβιηνγξαθία (φ.π.) σο 

ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηνπ ηνπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπγθεηκέλνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

κάιηζηα, ζε επίπεδν ιεμηθνγξακκαηηθήο απνηχπσζεο ησλ ξφισλ καζεηψλ θαη 

δηδαζθφλησλ, φηη ζρεδφλ ζε φιν ην θείκελν πξνηηκάηαη ν φξνο «learner» αληί γηα 

«student» ή «pupil» θαη ν φξνο «learning» αληί γηα «teaching», γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη έλα πξνζαλαηνιηζκφ ζε καζεηνθεληξηθέο αξρέο θαηά ηηο νπνίεο ν 

καζεηήο είλαη απηφο πνπ θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη 

απηή πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο.  
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 Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ ηδηαίηεξα 

ελδεηθηηθέο είλαη νη θσηνγξαθίεο απφ απζεληηθά καζεζηαθά ζπκβάληα πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ ην Π.., νη νπνίεο γηα ιφγνπο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ 

θαηαηίζεληαη εδψ. Αλ θαλείο φκσο αλαηξέμεη ζην θείκελν ηνπ Π.. (εηδηθφηεξα ζην 

γεληθφ Π.. ηνπ 2002) δελ ζα δπζθνιεπηεί λα βξεη έλα ζχλνιν θσηνγξαθηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ εηθφλεο καζεηψλ λα δνπιεχνπλ ζπλεξγαηηθά, ζε νκαδηθή δηάηαμε ησλ 

ζξαλίσλ, κπξνζηά κάιηζηα ζε ππνινγηζηέο, κε ηνπο δαζθάινπο λα θάζνληαη αλάκεζα 

ηνπο. Οη θσηνγξαθίεο απηέο, βέβαηα, δελ έρνπλ δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα, αιιά 

αλαπαξηζηνχλ επηδησθφκελα απφ ηνπο ζπληάθηεο δηδαθηηθά ζπκβάληα πνπ 

απνηππψλνπλ ηε θαληαζηαθή απφ απηνχο καζεζηαθή θνηλφηεηα.  

 

Υώξνο θαη ρξόλνο δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ 

 

ην πιαίζην ησλ καζεηνθεληξηθψλ αξρψλ θαη ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο απφ ηα 

νπνία πεγάδνπλ νη πξνηεηλφκελεο απφ ην Π.. δηδαθηηθέο πξαγκαηψζεηο θηλείηαη θαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ ρώξνπ (space) αιιά θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ (time) ησλ 

πξαθηηθψλ. Αλαθνξηθά ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ρψξν πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ελφο 

πινχζηνπ γισζζηθά καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη πξνζθέξεη γισζζηθά εξεζίζκαηα. Γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ πξνσζείηαη ε 

αμηνπνίεζε ελφο ζπλφινπ πφξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα εξγαιεία ησλ ΣΠΔ, αιιά 

θαη ε ελζσκάησζε ζε θάζε ηάμε ηδηαίηεξσλ ρψξσλ («γσληέο», corners) πνπ 

πξνσζνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Δλδεηθηηθφ απφζπαζκα πνπ αλαδεηθλχεη ηα 

παξαπάλσ είλαη ην εμήο: 

   

Τν καζεζηαθό πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ πξόθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηώλ θαη ηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο. Έλα πινύζην γισζζηθά πεξηβάιινλ 

πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα, ... ην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαθόζκεζε ησλ ηάμεσλ 

ή ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ, όπσο ε Αγγιηθή Γσληά, ε Αίζνπζα ησλ Αγγιηθώλ 

θαη ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, θαζώο θαη ηελ παξνρή ζρεηηθώλ πόξσλ θαη πιηθώλ 

ζε απηέο ηηο πεξηνρέο: ... κηα θαιά εθνδηαζκέλε βηβιηνζήθε ζηελ ηάμε θαη κηα 
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Αγγιηθή γσληά όπνπ εθηίζεληαη ηαηλίεο γηα ηα βηβιία ή γηα ηηο παξνπζηάζεηο 

ηζηνξηώλ από ηνπο καζεηέο, γηα ζύληνκεο ζεαηξηθέο ή άιιεο παξαζηάζεηο. Οη 

αηνκηθήο πξόζβαζεο καζεζηαθέο γσληέο (self-access learning corners) 

κπνξνύλ λα εθνδηαζηνύλ κε πιηθό πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν δάζθαινο ή κε 

καγλεηνθσλεκέλα CDs, CD-ROMs θαη ππνινγηζηηθό ινγηζκηθό. (CDC 2004, 

109-110) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 17) 

 

Δπηπιένλ, σο πξνο ηνλ ρψξν ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζην πιαίζην ηεο 

επηδίσμεο γηα απζεληηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη γηα βησκαηηθέο κεζφδνπο 

κάζεζεο, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε απηή, ζηα ππνδείγκαηα δηακφξθσζεο 

εβδνκαδηαίσλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε σξψλ γηα εθηφο 

ζρνιείνπ κάζεζε (learning out of school session). ρεηηθά ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ 

ρξφλν ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ππνζηεξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο:  

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί πσο ε κάζεζε ησλ καζεηώλ δελ πεξηνξίδεηαη 

ζηα καζήκαηα ησλ αγγιηθώλ ή κόλν ζην ζρνιείν. Τα ζρνιεία ελζαξξύλνληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ επέιηθηα ηνλ ζρνιηθό ρξόλν, ηνλ ρξόλν ησλ καζεκάησλ θαη 

ηνλ ρξόλν ησλ δηαθνπώλ, γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. Η 

ινγηθή ηνπ ζπλνιηθνύ καζεζηαθνύ ρξόλνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί. Σηελ αγγιηθή 

ΚΜΠ ν ζπλνιηθόο καζεζηαθόο ρξόλνο γηα ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο 

έηνπο ή ελόο Key Stage πεξηιακβάλεη: 

- ηνλ ρξόλν ησλ καζεκάησλ (ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ 

καζεκάησλ αλά εβδνκάδα ή αλά δηδαθηηθό θύθιν), 

- ζρνιηθό ρξόλν εθηόο καζεκάησλ (π.ρ. ζπλειεύζεηο, δηαιείκκαηα, γεύκαηα, 

πξηλ/κεηά ην ζρνιείν, αλνηθηή κέξα, κέξα δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηηο εμεηάζεηο), 

- ηνλ ρξόλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ (π.ρ. Κπξηαθέο, Φξηζηνύγελλα, 

θαινθαίξη). (CDC 2004, 111) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 18) 
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Γηα ηελ επέθηαζε κάιηζηα ηνπ καζεζηαθνχ ρσξνρξφλνπ εθηφο ζρνιείνπ θαίλεηαη πσο 

ε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη γηα 

παξάδεηγκα ε επηθνηλσλία δαζθάισλ θαη καζεηψλ κέζσ e-mail θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ή, ζρεηηθά κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ γηα ην ζπίηη, ε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα on-line επηθνηλσλία θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ είηε 

απφ ηνλ δάζθαιν είηε απφ ηελ νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ, αιιά θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαδήηεζε ζην 

ζπίηη πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν γηα έλα δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ ηάμε.  

 

Σξόπνο θαη πόξνη δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζα πξέπεη αξρηθά λα δηεπθξηληζηεί 

πσο απφ ην Π.. ε έλλνηα ηεο Κεληξηθήο Μαζεζηαθήο Πεξηνρήο εηζάγεηαη σο 

πξφηαζε επξχηεξεο κεζνδνινγηθήο νξγάλσζεο ελφο δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζθνπφο 

γηα ηνλ νπνίν ην Π.. παξέρεη αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηξφπν 

αιιεινζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ ΚΜΠ. πγθεθξηκέλα, γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

πξνηείλνληαη (CDC 2004, 99-101) νη εμήο ηξεηο βαζηθέο νξγαλσηηθέο κέζνδνη: 

 

α) Σν Γεληθφ Πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο (General English Programme): πξφθεηηαη γηα 

ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα κέζσ ησλ θαζνξηζκέλσλ απφ ην Π.. θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα 

γισζζηθψλ καζεκάησλ (lessons). Μεζνδνινγηθά εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο βαζηζκέλεο 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνζέγγηζεο (task based approach) θαη ηεο δηάθξηζεο ζε ζεκαηηθά 

πεδία, ελφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε 

παηδαγσγηθέο ή αιεζηλέο δξαζηεξηφηεηεο (pedagogical θαη real-word tasks).  

β) Σα Δξγαζηήξηα Αλάγλσζεο (Reading Workshops): πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηθή 

νξγάλσζε πνπ εζηηάδεη ζηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο 

νπνίαο αμηνπνηνχληαη αιεζηλά βηβιία (real books θαη big books, κε ή ρσξίο ιφγηα) θαη 

απζεληηθφ πιηθφ (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαδηθηπαθφ πιηθφ θ.ιπ.), ελψ ε ηάμε 
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κεηαηξέπεηαη ζε θνηλφηεηα αλάγλσζεο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη νκαδηθά ηα ππφ 

αλάγλσζε θείκελα.  

γ) Σν Πξφγξακκα Παξέκβαζεο (Intervention Programme): πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη 

ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ ππνζηήξημε, ην νπνίν εθαξκφδεηαη είηε ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ είηε ζε μερσξηζηέο απφ απηά ψξεο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη κέζσ 

αζθήζεσλ πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλσλ ζηηο γξακκαηηθέο κνξθέο (form-focus pre-task 

exercises).  

δ) Σν Δκπινπηηζκέλν Πξφγξακκα (Enrichment Programme): αθνξά ζε καζεηέο κε 

απμεκέλεο ηθαλφηεηεο
19

 (more able/ gifted learners), εθαξκφδεηαη είηε ζην πιαίζην 

ησλ καζεκάησλ είηε ζε μερσξηζηέο απφ απηά ψξεο θαη πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν 

αλνηθηέο δξαζηεξηφηεηεο (open-ended tasks), νη νπνίεο απαηηνχλ απμεκέλε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη θξηηηθή ζθέςε.  

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ν ηξόπνο δειαδή πξαγκάησζεο ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο 

(projects), θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο επηιέγνπλ θαη θαζνξίδνπλ έλα ζέκα πνπ ηνπο 

πξνθαιεί ελδηαθέξνλ θαη ην πξνζεγγίδνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά θαη δηεξεπλεηηθά, θαη 

ηεο κεζφδνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (task-approach), θαηά ηηο νπνίεο ε καζεζηαθή 

θνηλφηεηα ζπκκεηέρεη ζε νξγαλσκέλεο απφ ηνλ δάζθαιν απζεληηθέο ή 

πξνζνκνησκέλεο δξαζηεξηφηεηεο εληαγκέλεο ζε θάπνην πιαίζην πνπ έρεη λφεκα γηα 

ηα παηδηά. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ηξφπσλ, πνπ παξαδνζηαθά 

έρνπλ ζπλδεζεί κε πεξηζζφηεξν δνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο  γηα παξάδεηγκα νη 

αζθήζεηο (exercises), νη νπνίεο δελ απνθιείνληαη απφ ην Π.., επηζεκαίλεηαη φηη:  

 

Οη δάζθαινη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα δίλνπλ κεραληζηηθέο αζθήζεηο 

(mechanical drills), ηηο νπνίεο νη λεαξνί καζεηέο κπνξεί λα βξίζθνπλ βαξεηέο 

ράλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο. Γισζζηθά 

                                                 
19

 Ζ ζεψξεζε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ πηζαλφλ λα αληιεί πάιη απφ ην ηνπηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζπγθείκελν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ αλάγλσζε ησλ Π.. θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε καζεηψλ κε ηαιέληα θαη απμεκέλεο ηθαλφηεηεο. 
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παηρλίδηα πνπ εμππεξεηνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ drills είλαη απνηειεζκαηηθά γηα 

ηνπο λεαξνύο καζεηέο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξν. Δπίζεο, 

γισζζηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηηο ηερλνινγίεο 

ηεο πιεξνθνξίαο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ 

αλεμάξηεηε θαη αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε
20

. (CDC 2004, 128-129)     

 

Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ παξαπάλσ ηξφπσλ δηδαθηηθήο πξαθηηθήο πξνηείλεηαη ε 

αμηνπνίεζε πνηθίισλ πφξσλ. Έλαο απφ απηνχο είλαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζρεηηθά 

κε ηα νπνία ην Γξαθείν Δθπαίδεπζε παξέρεη έλαλ βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν απφ ηνλ 

νπνίν πξνηείλεηαη λα επηιέμνπλ ηα ζρνιεία θαη νη δάζθαινη ηα εγρεηξίδηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηνπο αιιά θαη έλα 

δηαδηθηπαθφ forum (http://www.hkedcity.net) ζην νπνίν δάζθαινη, καζεηέο θαη γνλείο 

κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα εγρεηξίδηα. Γεληθφηεξα φκσο 

ζπληζηάηαη απφ ην Π.. ε απνθπγή ηεο θαζνιηθήο θαη γξακκηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

εγρεηξηδίσλ θαζψο θαη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπο, θαζψο φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

επηζεκαίλεηαη «ηα εγρεηξίδηα είλαη πξσηίζησο καζεζηαθό πιηθό γηα ηνπο καζεηέο θαη 

όρη απιώο δηδαθηηθό πιηθό γηα ηνπο δαζθάινπο
21

» (CDC 2001, ix). Έηζη ινηπφλ, ην 

Π.. παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θξηηήξηα, ηνλ ηξφπν επηινγήο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ εγρεηξηδίσλ απφ ηνπο δαζθάινπο. 

 Δθηφο φκσο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα κεγάιε έκθαζε απφ ην Π.. δίλεηαη 

ζηελ αμηνπνίεζε πφξσλ πνπ αληινχληαη απφ απζεληηθά γισζζηθά πεξηβάιινληα θαη 

έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. ην πιαίζην απηφ ε αμηνπνίεζε πφξσλ, φπσο ην 

πιηθφ απφ ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο, είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηάζεηο ηνπ 

Π.., ελψ ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ζε ζπλδέζκνπο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ παξέρεη 

εθηεηακέλεο ιίζηεο ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα φιν ην θάζκα ηεο 

εθπαίδεπζεο. ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ηέηνηνπ είδνπο πφξσλ 

                                                 
20

 Teachers should avoid giving mechanical drills as exercises since young learners may find them 

boring and lose interest in learning English. Language games that serve the function of drills are 

effective with young learners and can be used more. IT-supported language learning activities can also 

be used to facilitate independent and interactive learning.  
21

 Textbooks are learning materials for students, not merely teaching materials for teachers. 

http://www.hkedcity.net/
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επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ην γεληθφ Π..: «Φξεζηκνπνηείζηε
22

 άιινπο 

καζεζηαθνύο θαη δηδαθηηθνύο πόξνπο, όπσο βηβιία αλαθνξάο, πνιπκεζηθνύο πόξνπο, 

δηαδηθηπαθό πιηθό θηι γηα λα θέξεηε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ θόζκνπ κέζα ζηελ 

ηάμε θαη λα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο λα δνπλ ηε ζρέζε όζσλ καζαίλνπλ κε απηά θαη λα 

πεηύρνπλ κηα επξύηεξε θαηαλόεζε ησλ ζρεηηθώλ δεηεκάησλ. ... Τέηνηνπ είδνπο πόξνη 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ελζαξξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ 

πξνβιήκαηα ή δεηήκαηα, λα δηεμαγάγνπλ έξεπλα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξντόληα πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηε κάζεζή ηνπο
23

» (CDC 2002a, booklet 7, 4). 

  Δπηπιένλ, νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ σο 

ηξάπεδα δεδνκέλσλ κέζσ ηεο νπνίαο ζε ζρεηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ζπλδέζκνπο ηνπ 

Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο, σο πξνηεηλφκελνη πφξνη απφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ 

δηδαθηηθέο ηδέεο νη εθπαηδεπηηθνί (curriculum bank of authentic exemplars: 

http://cd.ed.gov.hk).  

 

Πξάμεηο θνηλσληθώλ πξσηαγσληζηώλ  

 

ρεηηθά κε ηηο πξάμεηο (actions) ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

σο πξνο ηηο πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ην Π.. παξέρεη έλαλ 

πίλαθα ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο 

εθαξκνγέο γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ. Ο Πίλαθαο 

απηφο έρεη σο εμήο:  

 

Πίλαθαο 3: Πξάμεηο κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ (πεγή: CDC 2004, 80-81) 

 

                                                 
22

 Ζ ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο εδψ θαζψο θαη ηεο δενληηθήο ηξνπηθφηεηαο παξαθάησ (πξέπεη) 

αλαδεηθλχεη ηνλ ηδηαίηεξα θαζνδεγεηηθφ θαη «θιεηζηφ» ραξαθηήξα ησλ θηλεδηθψλ Π.., πνπ 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο κειέηεο.  
23

 Use other learning and teaching resources, such as reference books, multimedia resources, web-

based materials, etc., to bring real world problems into the classroom, and help students to see the 

relevance of what they are learning and achieve a wider understanding of the related issues. ... Such 

resources should be used to encourage students to define problems or issues, conduct research, and 

create a product that reflects their learning. 

http://cd.ed.gov.hk/
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Γεξιόηηηερ ζηιρ Τεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ 

Οη δεμηόηεηεο ζηηο ΤΠ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο ησλ ΤΠ γηα αλαδήηεζε, 

αθνκνίσζε, αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ κε θξηηηθό θαη έμππλν 

ηξόπν. Οη ΤΠ θηλεηνπνηνύλ θαη εληζρύνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ θαηά ηνλ δηθό ηνπο 

βεκαηηζκό θαη ηνπο βνεζνύλ λα αλαπηύμνπλ ζπλήζεηεο απην-κάζεζεο. 

Πεξηγξαθέο αλακελόκελσλ επηηεπγκάησλ 

ζε όιν ην εύξνο ηνπ ζρνιηθνύ Π.Σ. (across 

the school curriculum) 

Υπνδείγκαηα εθαξκνγήο ζηελ αγγιηθή 

γισζζηθή εθπαίδεπζε 

Key Stage 1  

Οη καζεηέο ζα κάζνπλ λα: 

- δηαρεηξίδνληαη ηνπο ε/π ζην ζρνιείν, 

- εηζαγάγνπλ θηλέδηθνπο ραξαθηήξεο κε 

κηα κεραλή αλαγλώξηζεο γξαθηθνύ 

ραξαθηήξα (handwriting recognition 

device),   

- λα ρξεζηκνπνηνύλ πόξνπο πνιπκέζσλ 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε κε ηε 

βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ, 

- λα επηθνηλσλνύλ θαη λα ρεηξίδνληαη 

πιεξνθνξίεο κε εξγαιεία ησλ ΤΠ ζε 

καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαιεία 

ησλ ΤΠ γηα λα: 

1. παξνπζηάζνπλ, δηαιέμνπλ, 

ηαμηλνκήζνπλ θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ απιέο 

πιεξνθνξίεο (π.ρ. ρξήζε κηαο κεραλήο 

ζρεδηαζκνύ/δσγξαθηθήο, γηα λα θηηάμνπλ 

έλα εηθνλνγξαθεκέλν ιεμηθό), 

2. ζέηνπλ γλώκεο θαη ιύζεηο ζε απιά 

πξνβιήκαηα (π.ρ. ρξήζε ελόο επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ, γηα λα θάλνπλ ιίζηεο κε ηα 

θαγεηά ελόο ζρνιηθνύ πηθλίθ), 

3. εθθξάδνπλ ηδέεο ή ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εκπεηξία (π.ρ. ρξήζε ελόο επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ γηα λα βάινπλ επηθεθαιίδεο ή 

επηγξαθέο ζε δηθέο ηνπο δσγξαθηέο πνπ 

βαζίδνληαη ζε έλα θαληαζηηθό θείκελν), 

4. ζέηνπλ θαη απαληνύλ ζε απιά αηηήκαηα 

(π.ρ. ρξεζηκνπνηνύλ ινγηζκηθά παθέηα γηα 

λα εηνηκάζνπλ επρεηήξηεο ή πξνζθιεηήξηεο 

θάξηεο), 

5. δηαζθεδάδνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζε 

ζύληνκα θαη απιά θαληαζηηθά θείκελα 
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θαζώο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα 

(games) θαη παηρλίδηα ξόισλ (role-play) 

κέζσ ινγηζκηθώλ παθέησλ (π.ρ. λα αθνύλ 

θαη λα δηαβάδνπλ έλα ειεθηξνληθό βηβιίν 

ηζηνξηώλ θαη λα ζπκπιεξώλνπλ ζρεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο).  

Key Stage 2 

Οη καζεηέο ζα κάζνπλ λα 

- ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ αξηζκό ινγηζκηθώλ 

παθέησλ γηα δηάθνξνπο ζηόρνπο, 

- εηζαγάγνπλ θηλέδηθνπο ραξαθηήξεο κε ηε 

βνήζεηα ελόο εξγαιείνπ εηζαγσγήο, 

- επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία ησλ ΤΠ. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαιεία 

ησλ ΤΠ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

δηαδηθηύνπ) γηα λα: 

1. πξνβάινπλ, βξνπλ, νξγαλώζνπλ, 

εξκελεύζνπλ θαη παξνπζηάζνπλ 

πιεξνθνξίεο (π.ρ. ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

γηα λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 

κε έλα project θαη παξνπζίαζε ηεο 

δνπιεηά ηνπο κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ησλ 

ΤΠ), 

2. ζέηνπλ θαη εθθξάδνπλ απόςεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο (π.ρ. 

ρξήζε ελόο εξγαιείνπ online 

επηθνηλσλίαο, γηα λα απαληήζνπλ θαη λα 

αληαιιάμνπλ απόςεηο γηα θάπνηα 

δεδνκέλα δεηήκαηα), 

3. ιύλνπλ πξνβιήκαηα θαη παξνπζηάδνπλ 

ηηο ιύζεηο ηνπο (π.ρ. ρξήζε ελόο 

ειεθηξνληθνύ ιεμηθνύ ή κηαο 

εγθπθινπαίδεηαο, γηα λα βξνπλ ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ρξήζε ελόο ινγηζκηθνύ 

παξνπζίαζεο, γηα λα νξγαλώζνπλ θαη λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο ιύζεηο ηνπο), 

4. εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ή ηελ πξνζσπηθή 
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ηνπο εκπεηξία (π.ρ. ρξήζε ελόο ινγηζκηθνύ 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, γηα λα θηηάμνπλ 

έλα πνιπκεζηθό βηβιίν ηζηνξηώλ, λα 

παξνπζηάζνπλ πνηήκαηα ή δεκνζηεύζεηο 

ηεο ηάμεο δηαθόξσλ θεηκεληθώλ ηύπσλ), 

5. ζηέιλνπλ θαη λα απαληνύλ ζε κηα ζεηξά 

κελπκάησλ, όπσο απιά γξάκκαηα, post 

cards, πξνζθιήζεηο θαη αηηήζεηο (π.ρ. 

ρξήζε ςεθηαθώλ θαξηώλ, γηα λα ζηείινπλ 

ραηξεηηζκνύο θαη επρέο ζε θίινπο ή ρξήζε 

ηνπ e-mail γηα λα πξνζθαιέζνπλ 

ζπκκαζεηέο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα 

ζρνιηθή ιεηηνπξγία), 

6. δηαζθεδάδνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζε 

ζύληνκα θαληαζηηθά θείκελα θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνζνκνηώζεηο θαη 

παηρλίδηα ξόισλ (role-plays) κέζσ 

ινγηζκηθώλ παθέησλ ή ηνπ δηαδηθηύνπ 

(π.ρ. λα αθνύλ θαη λα δηαβάδνπλ έλα 

ειεθηξνληθό βηβιίν ηζηνξηώλ θαη λα 

μαλαγξάθνπλ ηελ ηζηνξία κεηαηξέπνληάο 

ηελ ζε ζύληνκν ζεαηξηθό έξγν ή λα 

δηαβάδνπλ έλα πνίεκα ζην δηαδίθηπν θαη 

λα γξάθνπλ ην δηθό ηνπο πνίεκα ζύκθσλα 

κε απηό). 

 

Πξνηεηλόκελα δηδαθηηθά παξαδείγκαηα κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη έλα ελδεηθηηθφ δηδαθηηθφ παξάδεηγκα, 

φπσο απηφ θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.., ζην νπνίν απνηππψλνληαη ζε 
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επίπεδν δηδαθηηθήο πξφηαζεο φζα ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ κέρξη ηψξα αλάιπζε. Σν 

παξάδεηγκα απηφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, έρεη σο εμήο: 

 

Παξάδεηγκα 1 

Αμηνπνίεζε ηεο βαζηζκέλεο ζε ζρέδηα εξγαζίαο κάζεζεο θαη ησλ ΣΠΔ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο: Φεθηαθφο Εσνινγηθφο Κήπνο (πξσηνβάζκηα, ηάμε 

5) 

Μαζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

Οη καζεηέο: Υξήζε ησλ ΣΠΔ: επηξξνή ζηε κάζεζε 

- ζρεδηάδνπλ έλαλ ζρνιηθό ςεθηαθό 

δσνινγηθό θήπν ζηνλ νπνίν ζα θπιαρζνύλ 

10 δώα ηα νπνία δελ βξίζθνληαη ζπρλά ζε 

ηνπηθνύο δσνινγηθνύο θήπνπο 

- ρξεζηκνπνηνύλ πνιπκεζηθνύο πόξνπο 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε κε ηε 

βνήζεηα ησλ δαζθάισλ 

- δνπιεύνπλ νκαδηθά θαη απνζπνύλ 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από δύν δεδνκέλεο 

ηζηνζειίδεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δώσλ  

- βξίζθνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δώσλ κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο, όπσο κε ηελ επίζθεςε ζηε 

ζρνιηθή/ δεκόζηα βηβιηνζήθε ή ηελ 

πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν σο ζρνιηθή 

εξγαζία γηα ην ζπίηη 

- έρνπλ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κέζσ 

ησλ  δηθηύσλ ησλ ππνινγηζηώλ 

(computer networks) 

- εηνηκάδνπλ κηα πξνθνξηθή εηζήγεζε γηα 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ από ηηο 

ηζηνζειίδεο σο πξνο ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δώσλ γηα ηα νπνία 

δνπιεύνπλ 

- κειεηνύλ, αληαιιάζζνπλ θαη ζπδεηνύλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ από ηηο 

- επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηώληαο εξγαιεία ησλ ΤΠΔ 
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δηάθνξεο ηζηνζειίδεο 

- ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 

γηα λα ζρεδηάζνπλ, λα αλαζεσξήζνπλ, λα 

ζπληάμνπλ θαη λα μαλαγξάςνπλ ηε γξαπηή 

εξγαζία ηνπο 

- θάλνπλ ρξήζε ινγηζκηθώλ παθέησλ θαη 

απηναμηνινγνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο γξαθήο (process of writing) 

- ρξεζηκνπνηνύλ πνιπκεζηθά ζηνηρεία, γηα 

λα εληζρύζνπλ ηελ πξνθνξηθή ηνπο 

παξνπζίαζε 

- ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ αξηζκό ινγηζκηθώλ 

παθέησλ γηα λα παξνπζηάζνπλ 

πιεξνθνξίεο  

-αλαπηύζζνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο 

θαζώο επεμεξγάδνληαη ην ζρέδην ηεο 

εξγαζίαο ηνπο  

- αλαζεσξνύλ θαη βειηηώλνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο ζύκθσλα κε ηελ αλαηξνθνδόηεζε από 

ηελ νκάδα ηνπο 

- αλαπηύζζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ηερληθέο 

γηα ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ παθέησλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο 

- αληαιιάζζνπλ e-mails ζρεηηθά κε ηα 

αγαπεκέλα ηνπο δώα ζηνλ δσνινγηθό θήπν 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο δαζθάινπο 

θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπο   

- δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επηθνηλσλία κέζσ ησλ ΤΠΔ  

- αλαπηύζζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δεμηόηεηεο θαζώο αληαιιάζζνπλ e-mails 

- ζρεδηάδνπλ θαη ζηέιλνπλ κηα ςεθηαθή 

αθίζα (e-poster) ζε έλα γεηηνληθό ζρνιείν 

πξνζθαιώληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα 

επηζθεθηνύλ ηνλ ςεθηαθό ηνπο δσνινγηθό 

θήπν 

- αλαπηύζζνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ςεθηαθήο αθίζαο   

- ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία θαη 

ζηξαηεγηθέο ησλ ΤΠΔ γηα ηελ 

παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ  

- ζηέιλνπλ ην project ηνπο κέζσ mail ζε 

ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο γηα λα κνηξαζηνύλ ηε 

δνπιεηά ηνπο κε άιια παηδηά ζηνλ θόζκν 

- ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία θαη 

ζηξαηεγηθέο ησλ ΤΠΔ γηα ηελ 

παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ  

- αλαπηύζζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε 

ρξήζε εξγαιείσλ ησλ ΤΠΔ 

- επηζθέπηνληαη ηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα 

γηα λα ςεθίζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ην πην 

- εκπιέθνληαη ζε απηνθαζνδεγνύκελε 

κάζεζε όηαλ παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία 
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δεκνθηιέο δών ην δσνινγηθνύ ηνπο θήπνπ λα επηζθεθηνύλ ηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα 

γηα λα ςεθίζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ην 

πην δεκνθηιέο δών 

- αμηνινγνύλ θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

κέζσ ησλ δηθηύσλ ησλ ππνινγηζηώλ 

- αλαζεσξνύλ θαη βειηηώλνπλ ην project 

ηνπο ζύκθσλα κε ηελ αλαηξνθνδόηεζε ησλ 

αλζξώπσλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηνλ 

ςεθηαθό ηνπο δσνινγηθό θήπν 

- ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΤΠΔ γηα 

αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε θαη 

εκπιέθνληαη ζε δηεπξπκέλε πξνο ηε δσή 

κάζεζε (life-wide learning) 

(πεγή: CDC 2002 b, exemplar 2, E11- E14) 

 

2.2.2 Σαπηόηεηεο/Λόγνη καζεηώλ θαη δηδαζθόλησλ 

 

Απφ ηε ζπλνιηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη φηη ν Λόγνο ησλ παηδηψλ πνπ 

πξνσζείηαη απφ ην Π.. ραξαθηεξίδεηαη απφ επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία ζην πιαίζην πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ θαη θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε 

δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο επηθνηλσληαθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. ην 

πιαίζην ηνπ επηδησθφκελνπ γξακκαηηζκνχ δίλεηαη έκθαζε ζε γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ζε γλψζεηο γηα ηε βξεηαληθή 

θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Δπηπιένλ, ν γξακκαηηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηε ιεμηθνγξακκαηηθή θαη ζηνπο 

θεηκεληθνχο ηχπνπο, ε απφθηεζε ησλ νπνίσλ πξνσζείηαη κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζε 

απζεληηθά επηθνηλσληαθά πιαίζηα. Ζ εζηίαζε ηνπ Π.. θηλείηαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηε δεκηνπξγηθή θαη νιηζηηθή απφθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο ινγνηερλίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο ησλ 

παηδηψλ.  

Δπηπιένλ φκσο, ν επηδησθφκελνο γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ πξνεθηείλεηαη 

θαη ζε δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο, δειαδή, θαίλεηαη πσο επηδηψθεηαη 

κέζσ ηνπ καζήκαηνο λα γλσξίδνπλ δεηήκαηα ηερληθήο θχζεσο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ, αιιά θαη ιεηηνπξγηθήο θχζεσο, κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο, ζχκθσλα 
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κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, ρξήζεο ηνπο. Αλαθνξηθά 

φκσο κε ηηο θξηηηθέο δηαζηάζεηο, απηέο δελ θάλεθε λα πξνσζνχληαη απφ ην Π.. 

Πξνθξίλεηαη, επνκέλσο, έλα είδνο Λόγνπ καζεηώλ πνπ πεξηιακβάλεη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην εκβάπηηζεο ησλ παηδηψλ ζε 

δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο ελαζρφιεζεο κε απζεληηθά θείκελα αιιά θαη ζε πξαθηηθέο 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ κε έκθαζε πάιη ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηα λέα 

κέζα.  

 Αλαθνξηθά ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ σο καζεζηαθψλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ησλ δαζθάισλ σο δηδαθηηθψλ ππνθεηκέλσλ, ζα ιέγακε φηη ην Π.. 

επηδηψθεη λα θαιιηεξγήζεη Λόγνπο καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δνκνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηηο πξαθηηθέο απφ ηηο νπνίεο πεγάδνπλ απηέο, ζχκθσλα κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ελψ δηαζέηνπλ ηαπηφρξνλα 

ραξαθηεξηζηηθά επηκεινχο εξγαηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πξνσζνχληαη Λόγνη 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ θηλνχληαη ζην επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ πιαίζην θαη 

γεληθφηεξα ζην πιαίζην ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο, πνπ είλαη ηθαλνί λα 

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ Π.., πεξηνξίδνληαη φκσο 

αξθεηά απφ ηηο επίζεκεο αλαιπηηθέο νδεγίεο, ε ιεπηνκέξεηα ησλ νπνίσλ δελ αθήλεη 

πνιιά πεξηζψξηα γηα θξηηηθφ αλαζηνραζκφ θαη γηα πξνζσπηθή κειέηε θαη εκβάζπλζε 

ζηα δεηήκαηα. Θα ιέγακε, κε άιια ιφγηα, πσο ε ηθαλφηεηα ηεο απην-κάζεζεο πνπ 

πξνσζείηαη έληνλα απφ ηα Π.. γηα ηνπο καζεηέο, δελ βξίζθεη ην αληίζηνηρν έδαθνο 

θαη αλαθνξηθά κε ηνπο δηδάζθνληεο, αθνχ νη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη νδεγίεο 

θαηαηίζεληαη ελ είδεη έηνηκεο θαη αλαιπηηθήο «χιεο» ζε απηνχο.  

 

2.3 Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

 

ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

ζεσξείηαη απφ ην Π.. σο βαζηθή ζπληζηψζα ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, κε ηελ 

έλλνηα φηη πξνζθέξεη δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή αλαηξνθνδφηεζε, πξνσζνχληαη απφ 
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ηνπο ζπληάθηεο ησλ Π.. δχν βαζηθά είδε: α) ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative 

assessment) θαη β) ε ζπλνπηηθή αμηνιφγεζε (summative assessment). 

 Σν πξψην είδνο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζπλήζσο κε άηππν ηξφπν θαη θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ, ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπλνπηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ άιιε, εθαξκφδεηαη πεξηνδηθά θαη 

κε πεξηζζφηεξν επίζεκν ηξφπν (tests/examinations) θαη ζηνρεχεη ζηε κέηξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. 

 Μεξηθέο απφ ηηο ζπληζηψκελεο δηαδηθαζίεο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ είλαη ην λα 

κνηξάδνληαη νη δάζθαινη κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζηε δηακφξθσζε ησλ καζεζηαθψλ ζθνπψλ θαη ησλ 

αμηνινγηθψλ θξηηεξίσλ, ν απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο εξσηήζεσλ (π.ρ. αλακνλή θαη 

παχζεηο, πνηθηιία εηδψλ εξσηήζεσλ αλνηρηψλ ή θιεηζηψλ, κεηαηφπηζε απφ ηελ 

εζηίαζε ζην πεξηερφκελν ζηελ εζηίαζε ζηνλ καζεηή), ε παξαηήξεζε (π.ρ. γιψζζα 

ηνπ ζψκαηνο, έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ) θαη ε πνηνηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο εθβάιινπλ ζε εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο (internal assessment), γηα 

ηηο νπνίεο σο απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη πξνηείλνληαη απφ ην Π.. νη ζρνιηθέο εξγαζίεο 

γηα ην ζπίηη, νη πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, νη ζπλδηαζθέςεηο κεηαμχ δαζθάισλ θαη 

καζεηψλ, νη καζεζηαθέο θαη αμηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε γξαθή απφ θνηλνχ θαη ε 

επεμεξγαζία ηεο γξαθήο (shared writing and process writing), ν θάθεινο καζεηψλ 

(portfolio), ηα projects, ε απηναμηνιφγεζε θαη ε εηεξναμηνιφγεζε, ελψ ελδηαθέξνλ 

έρεη ε πξφηαζε γηα αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα ερνγξαθείηαη ή λα 

βηληενζθνπείηαη ε δηδαζθαιία γηα λα αληρλεχεηαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ (recording 

for tracking students' progress). 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Hong Kong  Α΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 58 απφ 74 
 

3. πκπεξάζκαηα/ζπδήηεζε 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο θαη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν λα ζηαζνχκε ζε θάπνηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε πιηθφ θαη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ. 

Πξψηα απ’ φια ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αλίρλεπζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπίνπ ηφζν απνκαθξπζκέλνπ θαη άγλσζηνπ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ζηάζεθε 

ηδηαίηεξα δχζθνιε, φκσο ζεσξήζεθε ηαπηφρξνλα θαη σο ζεκαληηθή πξφθιεζε. Ζ 

πιήξεο απνηχπσζε ηεο ηνπηθήο ηδηαηηεξφηεηαο, παξ’ φιε ηελ πξνζπάζεηα αλίρλεπζήο 

ηεο κέζσ ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, απαηηεί πεξαηηέξσ θαη πηζαλφλ επηηφπηα 

κειέηε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε αλάγλσζε ησλ ζχλζεησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ, είλαη πάληα αλνηρηή ζε εξκελείεο, ζπκπιεξψζεηο, 

δηεπθξηλίζεηο θαη δηνξζψζεηο, φπσο αλνηρηή θαη ζχλζεηε είλαη εμάιινπ ε εθπαίδεπζε 

θαη νη δνκέο ηεο. 

 

3.1 Γεληθέο δηαπηζηώζεηο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην Π.. ηνπ ΖΚ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θάλεθε ην γισζζηθφ κάζεκα λα αληιεί σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνλ νιηζηηθφ 

γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο ππνιφγνπο ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο, ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. ην πιαίζην 

απηφ ε γιψζζα ζεσξείηαη σο κέζν επηθνηλσλίαο, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

πξνζεγγίδνληαη εληαγκέλεο ζε επηθνηλσληαθά πιαίζηα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ελψ νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθή εμσζρνιηθή δσή. ε επίπεδν δηδαθηηθήο πξαγκάησζεο 

πξνσζείηαη ε ελεξγφο εκπινθή, ε δξάζε θαη ε πξσηνβνπιία ησλ καζεηψλ σο 

καζεζηαθψλ ηαπηνηήησλ θαζψο θαη ε ακθηζβήηεζε ησλ ηζρπφλησλ νξίσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ. Σαπηφρξνλα θαη σο πξνο ηνπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, ζα 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Hong Kong  Α΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 59 απφ 74 
 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο αληρλεχζεθαλ θαη θάπνηα δείγκαηα απφ ηνλ 

θεηκελνθεληξηθφ ιφγν θαζψο θαη ηνλ ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ –κε ηελ επξχηεξε 

έλλνηα ηνπ φξνπ- ηα νπνία αλαπιαηζηψλνληαη φκσο αξθεηά ππφ ην πξίζκα ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ ππνιφγνπ.  

 Αλαθνξηθά κε ηηο παξαπάλσ γεληθέο δηαπηζηψζεηο θαη πξηλ πεξάζνπκε ζηηο 

επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ζα 

πξέπεη λα επηζεκάλνπκε κεξηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία. Σν έλα απφ απηά ζρεηίδεηαη κε 

ην φηη ε αγγιηθή, κνινλφηη απνηειεί επίζεκε γιψζζα ζην ΖΚ, δηδάζθεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο σο δεχηεξεο. Σν γεγνλφο απηφ ίζσο λα εμεγεί 

ηελ έληνλε επηξξνή απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ππνιφγν απφ ηε κηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

θαίλεηαη λα πξνσζείηαη ε θπζηθή απφθηεζε ηεο αγγιηθήο, θαη ηελ απνπζία 

δηαζηάζεσλ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ απφ ηελ άιιε.  

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην πιαίζην ηνπιάρηζηνλ ηνπ Π.. γηα 

ηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε δελ θάλεθε λα γίλεηαη θακία απνιχησο ζχλδεζε κε ηελ 

θηλεδηθή γιψζζα θαη ηελ πνηθηιία ησλ putonghua, πνπ απνηεινχλ ηνπο άιινπο δχν 

γισζζηθνχο θψδηθεο, ζηελ αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ζηνρεχεη ε θηλεδηθή εθπαίδεπζε. Σν 

γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ηε δεδνκέλε απηή ηε ζηηγκή πνιηηηθή θαη 

γισζζηθή θαηάζηαζε ζην ΖΚ. Σν γεγνλφο δειαδή ηεο κεηά απφ πνιιά ρξφληα 

αλεμαξηεηνπνίεζεο απφ ηε βξεηαληθή απνηθηνθξαηία, πηζαλφλ λα εθβάιεη ζε 

επαλαδηαπξαγκαηεχζεηο σο πξνο ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηελ ηζρπξφηεξε 

ζπγθξφηεζή ηεο κέζσ ηεο ζαθνχο, ζε επίπεδν γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, δηάθξηζήο ηεο 

απφ ηε βξεηαληθή παξάδνζε. Απφ ηελ άιιε βέβαηα -θαη πηζαλφλ γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθνχο-, ην ΖΚ φρη κφλν δελ απνζηξέθεηαη ηηο βξεηαληθέο ηνπ επηξξνέο, αιιά 

πξνζπαζεί λα ηηο εληζρχζεη εθπαηδεχνληαο ηνπο καζεηέο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη 

ζηνλ αγγιηθφ πνιηηηζκφ, ρσξίο ζην πιαίζην απηφ λα γίλεηαη ζχλδεζε κε ηελ θηλεδηθή 

γιψζζα, θαη ζηνρεχνληαο ζηελ θαιιηέξγεηα αγγιηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ δελ 

αλακεηγλχεηαη κε θηλεδηθά ζηνηρεία. Χζηφζν, θαη θιείλνληαο ζα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ε επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ απαηηεί επηπιένλ θαη ηε 

κειέηε ηνπ θηλεδηθνχ γισζζηθνχ Π.., ε νπνία απνηειεί θαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο 
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ειιείςεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κία απφ ηηο ελδηαθέξνπζεο 

πξνθιήζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

 

3.2 Γηαπηζηώζεηο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

 

ρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ, πξνηείλεηαη θαηαξράο ε έληαμε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο σο Κεληξηθήο 

Μαζεζηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο φινπ ηνπ ζρνιηθνχ Π.., πνπ ζεκαίλεη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ έληαμε δε ησλ ΣΠΔ ζε κία απφ 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθαιχπηεη ηε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη απφ ην Π.. ζηηο 

ςεθηαθέο ζρνιηθέο πξαθηηθέο κάζεζεο θαη γξακκαηηζκνχ θαη ηε ινγηθή 

ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην νινθιεξσκέλν πξφηππν 

(Κνπηζνγηάλλεο 2010, 16-17). Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη δεμηφηεηεο 

ζηηο ΣΠΔ ζεσξνχληαη σο κία απφ ηηο ελληά Γεληθέο Γεμηφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ 

βαζηθή ζπληζηψζα πιαηζίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ Π.. 

 ε ζρέζε ζπγθεθξηκέλα κε ην γισζζηθφ κάζεκα, ηδηαίηεξε εζηίαζε δίλεηαη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ ηα νπνία θηλεηνπνηνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, πξνσζνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη δηαδξαζηηθή κάζεζε, 

δηεπθνιχλνπλ ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη απνηεινχλ πεγή άληιεζεο πνηθίισλ 

δηδαθηηθψλ πφξσλ. Έηζη, πξνηείλεηαη γηα παξάδεηγκα ε αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά κε έλαλ επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ γηα απηά 

ηξφπν θαηαθηνχλ ηηο επηδησθφκελεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Ζ εζηίαζε κάιηζηα ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ΣΠΔ εληζρχνπλ ηε δηδαθηηθή πξαγκάησζε ηνπ καζήκαηνο 

αλέδεημε ζε θάπνηα ζεκεία ηεο αλάιπζεο αληηιήςεηο νη νπνίεο θηλνχληαη ζην πιαίζην 

ηνπ εξγαιεηαθνχ ιφγνπ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ θαη σο κέζα 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη γηα παξάδεηγκα ε 

αμηνπνίεζε επεμεξγαζηψλ θεηκέλσλ πνπ πξνσζνχλ θαη εληζρχνπλ ηελ πξαθηηθή ζε 

δηαδηθαζηηθά ζηάδηα ζπγγξαθήο θεηκέλσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο 
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επεμεξγάδνληαη ζε αιιεπάιιεια ζηάδηα, αηνκηθά θαη νκαδηθά, ηα γξαπηά ηνπο 

θείκελα. Όκσο θαη ζε επίπεδν αλάγλσζεο, θάλεθε λα πξνσζείηαη αξθεηά ε αλάγλσζε 

αθεγεκαηηθψλ ςεθηαθψλ θαη πνιπκεζηθψλ βηβιίσλ πνπ ζπλδπάδνπλ πνηθίινπο 

ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο θαη ε δεκηνπξγηθή αλάπιαζε ηεο αθεγεκαηηθήο ηζηνξίαο ζε 

άιινπο θεηκεληθνχο ηχπνπο. Δπίζεο, ζε επίπεδν απφθηεζεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη ζην πιαίζην ηνπ επηθνηλσληαθνχ ππνιφγνπ, απφ ηνλ νπνίν αληιεί σο επί ην 

πιείζηνλ ην Π.., ηδηαίηεξε εζηίαζε θάλεθε λα δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

κέζσλ απζεληηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη θαη’ επέθηαζε σο κέζσλ 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζε επηθνηλσληαθά πιαίζηα.  

Αλαθνξηθά φκσο κε ηελ απφθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, θάλεθαλ 

απφ ηελ αλάιπζε θαη θάπνηεο επηξξνέο απφ ηνλ δνκηζηηθφ ππνιφγν θαη ηηο ζεσξίεο 

ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, νη νπνίεο αληηθξνχνληαη κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ππνιφγν. Οη 

επηξξνέο απηέο ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία 

θζφγγσλ-θσλψλ (phonics), ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπληζηάηαη γηα παξάδεηγκα ε 

αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ κε κεραληζηηθέο αζθήζεηο, κνινλφηη βέβαηα επηζεκαίλεηαη ε 

απνθπγή ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο απηψλ.      

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα ιέγακε πσο πξνσζείηαη ηδηαίηεξα απφ ην Π.. ν 

ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

ΣΠΔ κέζα ζην Π.. είλαη εθηελείο θαη επαλαιακβαλφκελεο. Χζηφζν, ν ςεθηαθφο 

απηφο γξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ρσξίο 

θακία ζρεδφλ πξνέθηαζε ζε θξηηηθέο δηαζηάζεηο. Αθνινπζψληαο ηε κεηαθνξά ησλ 

ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ σο πξνο ηε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

(Koutsogiannis, forthcoming) ζα ιέγακε πσο πξφθεηηαη γηα ζεσξήζεηο πνπ ππάγνληαη 

ζηνπο δχν εζσηεξηθνχο νκφθεληξνπο θχθινπο κε κηα εζηίαζε ζηνλ πξψην θπξίσο απφ 

απηνχο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε αλαδεηήζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο. Απφ ηελ άιιε, σο πξνο ηνλ δεχηεξν εζσηεξηθφ νκφθεληξν θχθιν, ν νπνίνο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ, ην αγγιηθφ γισζζηθφ Π.. ηνπ ΖΚ δελ πξνεθηείλεηαη ηδηαίηεξα ζε 

αλαδεηήζεηο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ επηθνηλσλία, 
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αιιά εζηηάδεη θπξίσο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γξαθήο, αλάγλσζεο, επηθνηλσλίαο 

θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηα λέα ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα.  

Χο εθ ηνχηνπ ζα ιέγακε πσο απνπζηάδεη ε γισζζνδηδαθηηθή ζεψξεζε ησλ 

ΣΠΔ ππφ ην πξίζκα ηνπ ηξίηνπ νκφθεληξνπ θχθινπ.  χκθσλα κε απηφλ αθεηεξία γηα 

ηελ αμηνπνίεζή ησλ ΣΠΔ ζα ήηαλ ε θξηηηθή θαη ππνςηαζκέλε θνηλσληθά, ηζηνξηθά, 

γισζζνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζέγγηζή ηνπο, κε ηελ έλλνηα φηη νη θεηκεληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο αιιαγέο ζα αληηκεησπίδνληαλ φρη κφλν σο κέξνο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, αιιά σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ 

δηεξεχλεζε ηνπ θηλεδηθνχ γισζζηθνχ Π.. γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο χπαξμεο ή φρη ησλ 

παξαπάλσ ηάζεσλ εθεί, δεδνκέλεο κάιηζηα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θηλεδηθήο γξαθήο 

θαη ηεο ςεθηαθήο απνηχπσζήο ηεο, απνηειεί ελδηαθέξνλ πεδίν γηα επηπιένλ 

δηεξεχλεζε.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλεηαη ζπγθεληξσηηθά θαη κε ζπλνπηηθή 

δηαηχπσζε ε πξφηαζε ηνπ Hong Kong γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή 

εθπαίδεπζε, φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Π.. γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πνπ ήηαλ θαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

πγθεληξσηηθόο πίλαθαο απνηύπσζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πξόηαζεο ηνπ 

Hong Kong 

HONG KONG 

Πξσηνβάζκηα  

Δθπαίδεπζε 

Γισζζηθό Μάζεκα ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ 

θόζκν, ζηάζεηο, 

αμίεο, πξόηππα 

- πξαγκαηηθή εμσζρνιηθή δσή 

- πξνζθηιή θαη ελδηαθέξνληα 

γηα ηα παηδηά ζέκαηα (π.ρ. 

νηθνγέλεηα, θίινη, παηρλίδηα 

θ.ιπ.) 

- ζεηηθέο αηνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

αμίεο θαηά ηελ αζηαηηθή 

- κέζν επηθνηλσλίαο, 

γλσξηκίαο θαη επαθήο κε 

ηνλ αγγιηθφ θφζκν θαη 

πνιηηηζκφ 
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θνπιηνχξα (π.ρ. ζπλεξγαζία, 

απηνεθηίκεζε, απηνπεηζαξρία, 

παηξησηηζκφο, δηα-πνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε) 

- παηδί σο κειινληηθφο πνιίηεο 

κε ηνπηθή πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα αιιά θαη κε 

ππεξηνπηθή εμσζηξέθεηα, 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε 

βξεηαληθή θνπιηνχξα 

Γλώζεηο γηα ηε 

γιώζζα θαη ηε 

ινγνηερλία  

- γλψζεηο ιεμηθνγξακκαηηθήο 

θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ 

εληαγκέλεο ζε ιεηηνπξγηθά θαη 

επηθνηλσληαθά πιαίζηα  

- πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο 

ινγνηερλίαο  

 σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ: 

-πεγή άληιεζεο 

δηδαθηηθψλ πφξσλ 

-εξγαιείν άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ 

- αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ 

αθεγεκαηηθψλ βηβιίσλ γηα 

θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ινγνηερληθήο αλάγλσζεο 

εκείσζε/ γιώζζα 

θαη ινγνηερλία 

- επηθνηλσληαθή αληίιεςε: 

γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο 

πνπ απνθηηέηαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηεο ζε απζεληηθά 

επηθνηλσληαθά πιαίζηα  

- νιηζηηθή αληίιεςε: ε γιψζζα 

δελ ηεκαρίδεηαη ζε ελφηεηεο 

χιεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

- ινγνηερλία σο πεγή 

επραξίζηεζεο θαη σο θίλεηξν 

σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ: 

- απφθηεζε απαξαίηεησλ 

ηερληθψλ γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο ζηα 

ππνινγηζηηθά 

πεξηβάιινληα  

- αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη 
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δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 

αιιειεπηδξαζηηθψλ 

δεμηνηήησλ ζηα λέα κέζα 

- παξαγσγή απζεληηθψλ 

ςεθηαθψλ θεηκέλσλ ζηνλ 

ππνινγηζηή 

- δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ  

Γηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο,  

ρώξνο θαη ρξόλνο, 

ζεσξίεο κάζεζεο 

- αφξαηεο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο  

- ακθηζβήηεζε ησλ ηζρπφλησλ 

νξίσλ ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ 

- επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ ζην εμσζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ  

- ζεσξίεο ηεο λέαο 

παηδαγσγηθήο 

- ΣΠΔ σο βαζηθνί πφξνη 

ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο 

- αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα 

επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ 

 

Σαπηόηεηεο 

καζεηώλ θαη 

δηδαζθόλησλ 

Λφγνο καζεηψλ: ελεξγφο 

εκπινθή θαη δξάζε, 

πξσηνβνπιία, ζπλεξγαζία, 

ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ηζρχνπζεο θαη κειινληηθέο 

ηαπηφηεηεο ησλ παηδηψλ, 

γξακκαηηζκφο κε 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. 

Λφγνο δηδαζθφλησλ: βνεζνί, 

θαζνδεγεηέο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, πεξηνξηζκέλε 

εκπηζηνζχλε απφ ην Π.. ζηνλ 

ξφιν ηνπο (ιεπηνκεξέζηαηεο 

- δεμηφηεηεο ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο θχζεσο λένπ 

γξακκαηηζκνχ (γλψζε 

ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΔ θαη 

ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηνπο)  

- έιιεηςε θξηηηθψλ 

δηαζηάζεσλ λένπ 

γξακκαηηζκνχ 
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θαζνδεγεηηθέο ζπζηάζεηο). 

 Γισζζνδηδαθηηθνί 

λόγοι 

 

- θπξίαξρνη ιφγνη: νιηζηηθφο ιφγνο (επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε, θηλήκαηα γξαθήο σο δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο)  

- αλαδπφκελνη ιφγνη: πνιπγξακκαηηζκνί (κε ηελ έλλνηα φηη 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πνιπηξνπηθή δηάζηαζε ζηελ παξαγσγή 

ηνπ λνήκαηνο απφ ηα θείκελα) θαη θεηκελνθεληξηθφο ιφγνο 

(γλψζε θεηκεληθψλ ηχπσλ) 

- θζίλνληεο ιφγνη: δνκηζκφο (phonics)  

Αμηνιόγεζε 

- αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαηά 

ηα πξφηππα ηεο πξννδεπηηθήο 

παηδαγσγηθήο κε εζηίαζε ζηνλ 

καζεηή θαη ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο κάζεζεο 

- ρξήζε εξγαιείσλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα 

πξαγκαηνπνίεζε 

αμηνινγήζεσλ 

Παξαηεξήζεηο/ 

ηδηαηηεξόηεηεο 

- ηδηάδνπζα γισζζηθή θαη πνιηηηθή ηνπηθή θαηάζηαζε 

(δηγισζζία/ κία ρψξα, δχν ζπζηήκαηα) 

- επηηπρία θηλεδηθήο εθπαίδεπζεο ζην PISA 

- θιεηζηφ Π.. 
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Παξάξηεκα 

 

Πξσηόηππα θείκελα εθηελέζηεξσλ απνζπαζκάησλ  

 

Απόζπαζκα 1: The overall aims of the English Language Education curriculum are: 

• to provide every learner of a second language with further opportunities for 

extending their knowledge and experience of the cultures of other people as well as 

opportunities for personal and intellectual development, further studies, pleasure and 

work in the English medium; and 

• to enable every learner to prepare for the changing socio-economic demands 

resulting from advances in information technology; these demands include the 

interpretation, use and production of materials for pleasure, study and work in the 

English medium. 

 

Απόζπαζκα 2: Life-wide learning refers to student learning in real contexts and 

authentic settings. Such experiential learning enables students to achieve certain 

learning goals that are more difficult to attain through classroom learning alone. For 

instance, the development of problem solving skills in daily life, and certain positive 

attitudes towards the improvement of society and mankind in general requires contact 

with a lot of different people and a variety of environments and situations. The 

experiential learning acquired through life-wide learning helps students to achieve 

the aims of whole-person development and enables them to develop the life-long 

learning capabilities that are needed in our ever-changing society. 

 

Απόζπαζκα 3: 

Values: Personal 

- sanctity of life - truth - aesthetics – honesty - human dignity - rationality - creativity 

- courage – liberty – individuality - self-esteem -self-discipline - self-cultivation - 
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openness - independence - enterprise - simplicity - sensitivity - modesty - 

perseverance 

Core Values: Social 

- equality - kindness - benevolence - love - freedom – common good - mutuality - 

justice - trust - inter-dependence - sustainability - betterment of human kind - 

plurality - democracy - freedom and liberty - patriotism - tolerance - equal 

opportunities - culture and civilization heritage - human rights and responsibilities - 

rationality - solidarity 

Attitudes: 

- optimistic - participatory - critical - creative - appreciative - cooperative - 

adaptable to changes - open-minded - with a desire to learn 

 

Απόζπαζκα 4: To enhance students' capability to use English to acquire, develop 

and apply knowledge, teachers can make use of the Internet to find websites relating 

to a certain theme, e.g. Mother’s Day, and put them on the Intranet. Students are 

asked to read stories, poems, gift ideas, etc. from these websites and work on tasks 

such as analysing the social context, cultural and historical background of individual 

countries, and comparing how people celebrate Mother's Day in Hong Kong and 

elsewhere. Creative / High achievers can be asked to create poems about their 

mothers, while others might write articles on Mother's Day and share with others. 

 

Απόζπαζκα 5: 

Key Stage 1 

Caring and Sharing (Keeping pets • I am a good citizen • People who help us • We 

can • Good days and bad days 

Fun and Games (Bright ideas •Show time • Play safe• Sports and games we play) 

Me, My Family and Friends  (This is me! • My favourite things • Me and my family 

• This is my home • Me and my friends) 

Places and Activities  (School days • Let’s go shopping • Ready to read • Holiday 

time • Out for fun) 
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The World Around Us (Sunrise, sunset • Wonderful seasons and weather • Amazing 

animals and plants • What is in the park? • Same and different) 

Using My Five Senses (Sounds and noises • Taste it, touch it • Colours around us 

•Shapes and numbers) 

Key Stage 2 

Changes (Now and then •Respect for life •Wishes and dreams •Growing up •A 

changing world) 

Food and Drink (Favourite food and drink • We can cook • Eating out •Healthy 

eating) 

Happy Days (Festivals • Special events • Entertainment and leisure • Hobbies • A bag 

of laughs) 

Relationships (Knowing our neighbours • Beautiful people • Making friends • Send a 

message • East meets West and more) 

The Magic of Nature (Wonders of nature • Out in space • The lost world •Fascinating 

oceans • Taking care of our earth) 

We Love Hong Kong  (Jobs people do • Knowing more about my community • 

Travelling around • Special people, special things) 

 

Απόζπαζκα 6: The purpose of English Language teaching is to prepare learners to 

operate in the real world. Since real-world tasks involve the interaction of language 

skills in an integrated manner, it is essential that in the primary English classroom, 

learners are given the opportunity and support to develop the four language skills in 

ways that reflect such integration. In order to develop the ability to communicate 

effectively for the various purposes described in the Learning Targets, learners need 

to be given the opportunity to experience the integrated use of skills for authentic 

communication. They need to participate in pedagogical tasks or simulations, which 

replicate real-world tasks and enable them to focus on the integrated use of the skills 

in meaningful contexts. 
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Απόζπαζκα 7: In order to enable learners to communicate effectively, language 

learning activities need to be authentic and purposeful, engaging learners in genuine 

acts of communication. These activities should also be related to learners’ needs, 

interests, imagination and daily life experiences as well as appreciation of other 

cultures of the world. 

 

Απόζπαζκα 8: In order to develop an ever-improving capability to use English for 

the various purposes identified in the Learning Targets, learners need to master 

different aspects of the language system, and be able to make use of this knowledge in 

completing tasks. It is not sufficient for learners merely to know the rules and focus on 

the forms. They must also learn how to apply such knowledge to purposeful 

communication in real-life or simulated situations. Meaningful use of the language 

elements should be given as much emphasis as mastery of the forms. Language forms 

include text types, vocabulary, and grammar items and structures.  

 

Απόζπαζκα 9: Grammar learning is only meaningful and purposeful if it is used in 

play or in effective communication, rather than for the mastery of individual language 

forms. Children have an amazing ability to absorb language through play. Teachers 

should note that grammar learning is not a simple linear process, i.e. the mastery of 

one form after another, nor does memorization of rules guarantee effective 

communication. Grammar learning depends on meeting the same form again and 

again in different contexts, so that an ever-fuller understanding of when and how a 

form is used develops.  

 

Απόζπαζκα 10: It is important to introduce a variety of text types to learners at 

primary level. Conscious learning and explicit teaching of different text types enable 

learners to become more effective readers and proficient language users. Learners 

need to acquire familiarity with different text types and the structures that they use, 

and be able to use them in their own real-life communication. Mastery of an authentic 

text (such as the ability to read a set of instructions for assembling a toy) gives 
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learners a strong feeling of achievement and motivates them for further development. 

... Text types also provide authentic and meaningful contexts within which learners 

can learn how grammar works for purposeful communication. For example, when 

learners ... read or write rules for a game, they practise the use of imperatives to give 

instructions. 

 

Απόζπαζκα 11: While some multi-media learning resources act as an untiring tutor, 

some application software, such as word processors, can provide untiring help. There 

is software, e.g. children word processors, which enables young learners to draft, 

revise, edit, extend and present their writing tasks with very little manual effort. They 

facilitate the drafting and revision processes in writing as learners do not have to 

copy the different versions, nor will they be discouraged by having to edit a messy 

piece of writing after several rounds of revision. Learners can also be asked to work 

in groups looking at a piece of work together on the screen at a work station, rather 

than blocking each others’ sight over an exercise book on a pupil’s desk. The practice 

of process writing is greatly facilitated. 

 

Απόζπαζκα 12: Some CD-ROMs on phonics may generate a large number of 

examples for practice games or exercises. Some skilled-based programs on 

vocabulary building may require learners to classify words under different themes. 

Some authoring programs can facilitate the development of language skills and 

language development strategies through turning mechanical and boring 

pronunciation drills into interactive games which young learners enjoy playing. The 

computer acts like an untiring tutor, giving instant feedback to learners and providing 

assistance in learning English, as they often include answer keys and explanations, 

which learners may refer to immediately and as often as they like afterwards. ... 

Learners can also be asked to record their choices, attempts and results for 

themselves, as well as to make recommendations for their peers.  
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Απόζπαζκα 13: To develop an awareness of the basic sound patterns of English and 

an enjoyment of imaginative texts through activities such as reciting poems and 

rhymes, singing songs and presenting short simple plays ... describing one’s feelings 

towards characters and events - relating things to one’s experiences -imagining 

oneself to be a character in the story and describing one’s feelings and reactions -

participating in dramatic activities ... constructing with appropriate support simple 

stories that show some understanding of setting and events. 

 

Απόζπαζκα 14: As almost all electronic storybooks integrate the use of text, 

graphics, sound and animation to help young learners understand the stories, 

teachers can identify some of them which are related to the topics covered in the 

General English Programme or Reading Workshops and ask the learners to view, 

read and share their evaluation or re- creation of them with their peers via electronic 

or other modes.  

 

Απόζπαζκα 15:  In addition to being the organizer and manager of class activities, 

language resource person, materials developer and assessor, the teacher 

plays the roles of: 

• Facilitator who supports learning through interacting with learners and 

providing guidance to help them construct knowledge, and develop skills, positive 

values and attitudes; 

• Curriculum developer who contributes to the development of a school-based 

English Language curriculum based on the focuses in this Guide and the needs of 

learners in collaboration with colleagues or independently; and 

• Curriculum leader by initiating innovative curricular changes. 

 

Απόζπαζκα 16: In addition to being a diligent worker, cooperative listener and class 

participant, the learner plays the roles of: 

- Active learner and negotiator of language learning activities;   
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- Motivated and independent worker who sets meaningful goals for his or her own 

learning, takes the initiative to inquire and discuss with teachers and fellow-learners, 

and reflects on and evaluates his or her own learning experiences;  

- Confident and creative learner who is willing to take risks in language learning; and 

- Reviewer of learning progress through active participation in peer and self 

assessment 

 

Απόζπαζκα 17: The learning environment is important in arousing learners’ 

interests in learning and using English. A language-rich environment incorporates, 

for example, ... the layout and decorations of the classrooms or special areas such as 

the English Corner, English Room and school library, and the provision of relevant 

resource materials in these areas ... a well-stocked classroom library and an English 

corner displaying tapes of the books or learners’ story presentations, mini dramas 

and other performances. Self-access learning corners can be stocked with teacher-

made materials or audio CDs, CD-ROMs and computer software; 

 

Απόζπαζκα 18: It is important to note that pupils’ learning is not confined to English 

lessons or to the school itself. Schools are encouraged to make flexible use of school 

time other than lesson time, and time during holidays to facilitate learning and 

teaching. The concept of total learning time needs to be developed. In the English 

Language Education KLA, pupils’ total learning time within a year or a key stage 

includes: 

• lesson time (calculated according to the number of English lessons per week or 

cycle); 

• school time other than lesson time (e.g. assembly, recess, lunch, before/after school, 

open day, post examination activity day); and  

• time during holidays (e.g. Sundays, Christmas Holidays, Summer Holidays). 
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