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Πεξίιεςε 

 

ηελ παξνχζα κειέηε, πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 62 «χληαμε 

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

δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε» (Π 3.1.1) κε θνξέα πινπνίεζεο ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο, εμεηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ 

ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Hong Kong γηα ην 

κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, πνπ απνηειεί θαη κία απφ ηηο δχν επίζεκα 

αλαγλσξηζκέλεο γιψζζεο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην γισζζηθφ κάζεκα αληιεί 

σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνλ νιηζηηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν (επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε, δεκηνπξγηθή γξαθή θαη αλάγλσζε, γξαθή σο δηαδηθαζία), ελψ 

αλαδείρζεθαλ επίζεο θαη θάπνηα ζηνηρεία απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ θαη θξηηηθφ  ιφγν 

(θξηηηθή παηδαγσγηθή).  

πγθεθξηκέλα, 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 κία δειαδή 

επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ηεο θηλεδηθήο πνιηηηζκηθήο θαη εζληθήο ζπλείδεζεο θαη 

απφ ηελ άιιε ε θαιιηέξγεηα ηεο αγγιηθήο πνιηηηζκηθήο ελεκεξφηεηαο. ρεηηθά κε ηηο 

ΣΠΔ, απηέο πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ σο κέζα επαθήο θαη αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ππφ εμέηαζε θεηκεληθφ θφζκν, σο πεδία ηνπ θφζκνπ πξνο 

δηεξεχλεζε θαη σο κέζα θαηάζεζεο απφςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηνλ θφζκν. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα εθνδηαζηνχλ νη 

καζεηέο ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ιεμηθνγξακκαηηθήο θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ, ηα νπνία 

φκσο πξνηείλεηαη λα πξνζεγγηζηνχλ θπξίσο σο πιαηζησκέλεο επηθνηλσληαθά δνκέο. Ο 

γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο απφ ηνλ νπνίν θάλεθε λα αληινχλ νη πξνηάζεηο ησλ Π.. σο 

πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα αλακεηγλχεη ζηνηρεία απφ ηνλ δνκηζηηθφ, ηνλ 

επηθνηλσληαθφ θαη θεηκελνθεληξηθφ ππνιφγν, κε θπξίαξρνπο φκσο ηνπο δχν 

ηειεπηαίνπο θαη θζίλνληα ηνλ πξψην. Οη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα 
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θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ηηο γλψζεηο απηέο, ρσξίο φκσο λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην δήηεκα απηφ, δεδνκέλνπ φηη ε κεγαιχηεξε έκθαζε 

είλαη ζηε ζπλδπαζηηθή απφθηεζε ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα κε ηελ θαηάθηεζε ησλ 

λέσλ γξακκαηηζκψλ. 

πλνπηηθά γηα ηηο ΣΠΔ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε, ζα ιέγακε πσο πξνθξίλεηαη αξθεηά ε ρξήζε ηνπο σο δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ εληζρχνπλ ηε κάζεζε, θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη πξνσζνχλ ηελ 

απηνκάζεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Δπηπιένλ, φκσο, πξνηείλεηαη θαη ε αμηνπνίεζή 

ηνπο σο κέζσλ γηα πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πξνο απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο 

δεμηνηήησλ γξαθήο, αλάγλσζεο, επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηα λέα 

κέζα. Ωζηφζν, ε έκθαζε πνπ δίλεηαη αθνξά θπξίσο ζηηο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

δηαζηάζεηο λέσλ γξακκαηηζκψλ θαη φρη ηφζν ζε θξηηηθέο δηαζηάζεηο πξφζιεςεο ηεο 

ζεκείσζεο θαη ηεο θεηκεληθήο πνιπηξνπηθφηεηαο. 
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Δηζαγσγή 

 

ηελ παξνχζα κειέηε, πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 62 «χληαμε 

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

δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε» (Π. 3.1.1) κε θνξέα πινπνίεζεο ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο, εμεηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (ζην εμήο Π..) ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ Hong Kong (ζην εμήο ΖΚ).  

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ αμηνπνηήζεθαλ ηα ηζρχνληα Π.. -

δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα νπνία ζα δνζνχλ ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο-, 

ηα νπνία αλαιχζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο ηεο 

θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο. ην ζεκείν απηφ ζα 

πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο, δεδνκέλνπ φηη ζην HK νη επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο 

γιψζζεο είλαη δχν, ηα θηλέδηθα
1
 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.    

ε φ,ηη αθνξά ζηελ 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 

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 

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

δηάθξηζε θαη αλαθνξά ζηελ εθάζηνηε γισζζηθή πνηθηιία (Cantonese, Mandarin, Putonghua θιπ).     
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κε ηηο νπνίεο νη Κηλέδνη καζεηέο θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ πξψησλ ζέζεσλ
2
. 

Δπηπιένλ, έλα απφ ηα επίζεο ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ απνηππψλεηαη ζηελ ηειεπηαία 

αμηνιφγεζε ηνπ PISA, είλαη φηη 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 θνηλσληθννηθνλνκηθφ  

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 φηη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 

ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη ζχλζεην θαη απαηηεί κεγαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν 

εζηηαζκέλε έξεπλα θαη αλάιπζε. Ωζηφζν, 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 ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ ΟΟΑ, ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ηδηάδνπζα ηνπηθή 

                                                           
2
 ρεηηθά κε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαη σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ δηαγσληζκνχ πνπ εθδφζεθαλ ην 

2010, νη καζεηέο ηνπ ΖΚ έρνπλ ηελ ηέηαξηε ζέζε έπεηηα απφ ηνπο καζεηέο ηεο αλγθάεο, ηεο Κνξέαο 

θαη ηεο Φηιαλδίαο ρσξίο φκσο λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηνπο καζεηέο ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ ρσξψλ (OECD 2010a, 14-15), ελψ επίζεο παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειέο επηδφζεηο θαη ζηνπο 

ηνκείο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ. 
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θνηλσληθνπνιηηηθή 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 φηη 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 ζε επίπεδν 

πνιηηηθήο -πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Κίλα- εθθξάδεηαη κε ηνλ φξν «κία ρψξα, δχν 

ζπζηήκαηα». 

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 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, ην νπνίν θαη απνηειεί 

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

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

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 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 θαλείο λα αληρλεχζεη απφ ηε κία 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 απφ ηηο ειιεληθέο ηνπιάρηζηνλ εξεπλεηηθέο αλαδεηήζεηο.  
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Θα ιέγακε επνκέλσο φηη κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ Π.. ηνπ ΖΚ είλαη δπλαηή ε 

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

αζηαηηθήο εθπαηδεπηηθήο παξάδνζεο δχν απφ ηνπο δηεζλψο θπξίαξρνπο 

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 νη λέεο ηερλνινγίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ ΖΚ 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 έληαμή ηνπο ζηα ζρνιεία σο μερσξηζηνχ καζήκαηνο, αιιά θαη 

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

ην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ζην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη φζα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν θαη 

ηα Π.. ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ην 

πξνηεηλφκελν απφ ηα Π.. πεξηερφκελν, ε δηδαθηηθή πξαγκάησζε 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
3
. 

                                                           
3
 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. Ωζηφζν, 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 αγγιηθφ γισζζηθφ κάζεκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, είλαη απαξαίηεηα θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία
4
 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 αλαιπηηθή θαη εμαληιεηηθή πεξηγξαθή, αιιά 

θπξίσο γηα κηα πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο φζσλ δεηεκάησλ είλαη απαξαίηεηα, ψζηε 

λα γίλνπλ ζε αδξέο γξακκέο 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 ΖΚ είλαη ην Γξαθείν 

Δθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην αξκνδηνηήησλ 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 θαη ε Δπηηξνπή 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε (Education Commission), ελψ ζε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηε 

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

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 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απηά απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 1).  

 

Πίλαθαο 1: Γνκή/πεξηερφκελν εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΒΑΘΜΗΓΑ  
ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΣΑΞΔΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ/  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

3 ρξφληα Πξνζρνιηθή - Πξναηξεηηθή 

6 ρξφληα Πξσηνβάζκηα 

Key Stage 1: 

Α/ζκηα 1-3  

Key Stage 2: 

Α/ζκηα 4-6  

Τπνρξεσηηθή, θαζνιηθή 

Αληηθείκελα: θηλέδηθα, αγγιηθά, 

καζεκαηηθά, πξνζσπηθέο- 

θνηλσληθέο- αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο, θπζηθή, ηερλνινγία, 

ηέρλεο, θπζηθή αγσγή, γεληθέο 

ζπνπδέο 

3 ρξφληα 

Καηψηεξε  

Γεπηεξνβάζκηα 

Key Stage 3: 

 Β/ζκηα 1-3 

Τπνρξεσηηθή, θαζνιηθή 

Αληηθείκελα: θηλέδηθα, αγγιηθά, 

καζεκαηηθά, πξνζσπηθέο -  

θνηλσληθέο - αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο, θπζηθή, ηερλνινγία,  

ηέρλεο,  θπζηθή αγσγή 

3 ρξφληα Αλψηεξε Key Stage 4:   Πξναηξεηηθή, νδεγεί ζε εζληθέο 
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Γεπηεξνβάζκηα Β/ζκηα 4-6 εμεηάζεηο απφθηεζεο δηπιψκαηνο 

Αληηθείκελα: θηλέδηθα, αγγιηθά, 

καζεκαηηθά, πξνζσπηθέο – 

θνηλσληθέο - αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο, θπζηθή, ηερλνινγία, 

ηέρλεο, θπζηθή αγσγή 

- Σξηηνβάζκηα  - 

Πξναηξεηηθή, επηινγή εηζαθηέσλ 

βάζεη ηνπ δηπιψκαηνο ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο  

 

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 κηα ζπλερή θαη ζηαδηαθή δηαδηθαζία 

αλαζεψξεζεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ. Οη κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηα Π.. φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, κε ηνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο θαη κε 

ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζε θάζε βαζκίδα. ε φ,ηη αθνξά, ζπγθεθξηκέλα, 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ Π.. φισλ ησλ βαζκίδσλ εθηφο ηεο ηξηηνβάζκηαο, θχξηνο 

ππεχζπλνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ην πκβνχιην γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Π.. 

(Curriculum Development Council, ζην εμήο CDC). 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» 

(CDC 2001). Σν έγγξαθν απηφ, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα αλαιπηηθφ (εθηείλεηαη ζε 122 

αξηζκεκέλεο ζειίδεο), κε ζαθείο θαη πξνδηαγεγξακκέλνπο ζηφρνπο αιιαγψλ, 
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απνηειεί ηε βάζε ζχκθσλα κε ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο νπνίαο δηακνξθψζεθαλ 

θαη ζπληάρζεθαλ φια ηα Π.. πνπ εθδφζεθαλ ζηε ζπλέρεηα. Όπσο θαλεξψλεη ν ηίηινο 

ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη φπσο πξνέθπςε 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 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 φηη νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην ΖΚ θαη ε 

αλαζεψξεζε ησλ Π.. θηλνχληαη ζην πιαίζην νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κε ηελ έλλνηα 

φηη αλαζεσξείηαη φιν ην ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη φρη επηκέξνπο ζεκεία 

απηνχ. Σν εχξνο κάιηζηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ αθφκε θαη 

απφ κηα απιή πεξηδηάβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, φπνπ 

κπνξεί θαλείο λα βξεη πιήζνο αλαθνξψλ, αμηνινγήζεσλ θαη επηηφπησλ εξεπλψλ 

ζρεηηθψλ κε ηηο εθαξκνδφκελεο αιιαγέο. 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, παξά ηελ 

έληνλε θαη επίπνλε εξγαζία πνπ, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηε βηβιηνγξαθία
5
, 

ραξαθηήξηδε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα 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 

                                                           
5
 Αληηγξάθνπκε εδψ έλα ελδεηθηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζέκα 

απηφ, ην νπνίν έρεη σο εμήο: «Οη γνλείο δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνη κε ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο από ηα 

ζρνιεία θαη ζπρλά αλαζηαηώλνληαλ από ηηο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ ηνπο..., ηα νπνία, γηα 

παξάδεηγκα, δνύιεπαλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο αζθήζεηο γηα ην ζπίηη ζρεδόλ κέρξη ηα κεζάλπρηα θαη ην κόλν 

ζρεδόλ πνπ έθαλαλ ήηαλ λα παιηλδξνκνύλ. ...Απηνί πνπ είραλ νηθνλνκηθέο αληνρέο έζηειλαλ ηα παηδηά 

ηνπο ζε δηεζλή ζρνιεία, πνπ ήηαλ θηιειεύζεξα σο πξνο ηε θηινζνθία ηνπο θαη όπνπ ηα παηδηά θαίλνληαλ 

πην επηπρηζκέλα» (OECD 2010b, 101). 
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θαζνιηθέο αλαζεσξήζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ην ήδε ππάξρνλ πιαίζην κε επηηφπηεο 

έξεπλεο θαη αμηνινγήζεηο (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 πεξηζζφηεξν 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 θαη ησλ πνιηηηθψλ σο πξνο απηέο. 

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

ην HK κεηαηξάπεθε ζηαδηαθά ζε κηα δίγισζζε (diglossic) θνηλφηεηα, εληφο ηεο 

νπνίαο 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. Όκσο, ην γισζζηθφ απηφ 

πξνθίι ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θάλεθε 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, 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). 
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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, ζε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζην εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην θαη ηε ρξήζε ησλ δχν επίζεκσλ γισζζψλ ζε απηφ, επηζεκαίλεηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία ε θπξηαξρία ηεο ρξήζεο ησλ αγγιηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηνπ ΖΚ θαη ε έληνλε κείμε ησλ δχν γισζζηθψλ θσδίθσλ ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν 

(φ.π.). 

ε ζρέζε 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
6
 (medium of instruction). 

Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε απηφ θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θπξηαξρνχζε κηα 

ειεπζεξηάδνπζα πνιηηηθή (laissez-faire policy) απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, δηλφηαλ 

δειαδή ζηα ίδηα ηα ζρνιεία ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ πνηα απφ 

ηηο δχν γιψζζεο ζα πηνζεηήζνπλ σο κέζν δηδαζθαιίαο. Ζ πνιηηηθή απηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε επξχηεξεο ηνπηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 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 ηδξχκαηα. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ε πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιείσλ πηνζέηεζε ηελ θηλεδηθή σο κέζν δηδαζθαιίαο, ελψ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία είλαη θαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο αλψηεξεο 

ζπνπδέο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ εξγαζίαο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

θχξνπο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιείσλ πηνζέηεζε ηελ αγγιηθή, ε νπνία έηεηλε λα γίλεη 

θαζνιηθή παξάδνζε ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκησλ ζπνπδψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

αλεμαξηήησο ππφβαζξνπ.   

Ωζηφζν, κεηά ην 1997 θαη ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

νη θπβεξλήζεηο ηνπ ΖΚ πξνέβεζαλ ζε πην νξγαλσκέλεο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ην 

                                                           
6
 Γηα ην δήηεκα απηφ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ αληινχληαη απφ ηηο κειέηεο ησλ O’ 

Halloran (2000) θαη Evans (2002).  
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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 

ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, αιιά θαη κε έλα πιήζνο κειεηψλ πνπ είραλ ζην κεηαμχ γίλεη 

ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή ζλεζηκφηεηα θαη ηελ επίδξαζε ηνπ γισζζηθνχ κέζνπ 

δηδαζθαιίαο ζε απηήλ. Έηζη, ινηπφλ, νη πνιηηηθέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έζηξεςαλ 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο θηλεδηθήο σο κέζνπ δηδαζθαιίαο, 

κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε θαζνιηθή 

ρξήζε ηνπ αγγιηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα (English Medium of 

Instruction Schools). ηηο πνιηηηθέο απηέο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

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

αληίδξαζε φζνλ αθνξά ζηελ 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, κε επηζήκαλζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο εθάζηνηε επηινγήο (βι. ζρεηηθά 

Education Commission 2005).    

ρεηηθά κε 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
7
. ε επίπεδν πξνζρνιηθήο αγσγήο ηα αγγιηθά δηδάζθνληαη 

ζε έλα αλεπίζεκν πεξηζζφηεξν θαη φρη ηφζν ζπζηεκαηηθφ πιαίζην, 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. Ωο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο 

νξίδεηαη ην 17%-21% ηνπ εηήζηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ θαζεκία γιψζζα 
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 “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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(αγγιηθά θαη θηλέδηθα) ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη ην 12,5%-15% ζηελ 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα (CDC 2001, 76).  

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

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηνπ ΖΚ ηείλνπλ λα εληζρχνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ κεηξηθή 

θηλεδηθή γιψζζα θαη ηε δηδαζθαιία κέζσ απηήο. 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 ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ θαιχηεξε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηε γεληθφηεξε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ΖΚ. Σα παξαπάλσ, εμάιινπ, δειψλνληαη ξεηά 

θαη ζην γισζζηθφ Π.. ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (CDC 2007, 2), 

φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ινγηθή έληαμεο ησλ αγγιηθψλ ζην ζρνιηθφ Π.., ηελ νπνία ζα 

ζπδεηήζνπκε δηεμνδηθφηεξα ζε επφκελν ζεκείν ηεο κειέηεο (ππνθεθάιαην 2.1.3). 

 

1.3  Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη γισζζηθό κάζεκα 

 

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», ην 2002 εθδφζεθε ην γεληθφ Π.. γηα ηε 

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

Education Curriculum Guide- Building on Strengths» (ζην εμήο CDC 2002a), ελψ ην 

2007 εθδφζεθε θαη ην γεληθφ Π.. γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε 

ηίηιν «Senior Secondary Curriculum Guide- The future is now» (ζην εμήο CDC 

2007a). ηα πνιπζέιηδα απηά έγγξαθα
8
 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 Π.. 

επεξεαζκέλα απφ ηηο αξρέο ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο κε καζεηνθεληξηθφ 
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 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα επηκέξνπο γισζζηθά 

Π.., ηα έγγξαθα απηά δηαβάζηεθαλ ζπλνιηθά· σζηφζν, ηα απνζπάζκαηα πνπ αλαιχνληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ θείκελν αληινχλ σο επί ην πιείζηνλ απφ ηα εηδηθά Π.. γηα ηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία. 
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πξνζαλαηνιηζκφ (κε ηελ έλλνηα ηεο εζηίαζεο πεξηζζφηεξν ζηνλ καζεηή θαη ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη φρη ηφζν ζηνλ δάζθαιν θαη ηε δηδαζθαιία), ζχκθσλα κε 

ηα νπνία 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) γηα ηελ 

θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην «English Language Curriculum and 

Assessment Guide (Secondary 4-6)» (ζην εμήο CDC 2007b) γηα ηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
9
. Γεδνκέλνπ φηη νη ζπζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζηα 

γεληθά θαη ζηα εηδηθά 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 ησλ Π.. θαη ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Μία ινηπφλ απφ απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηξηψλ βαζηθψλ 

ζπληζησζψλ πιαηζίσζεο ηνπ Π.. Οη ζπληζηψζεο απηέο είλαη νη Κεληξηθέο 

Μαζεζηαθέο Πεξηνρέο (Key Learning Areas), νη Γεληθέο Γεμηφηεηεο (Generic Skills) 

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

νξίδνληαη ηα βαζηθά δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά πεδία, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

γισζζηθήο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αγγιηθή θαη ηελ θηλεδηθή γιψζζα. Ωο 

Γεληθέο Γεμηφηεηεο, απφ ηελ άιιε, νξίδνληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. ελληά 

ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαπεξλνχλ φιν ην ζρνιηθφ Π.. θαη πνπ 

βνεζνχλ ζηελ νηθνδφκεζε 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. 

Οπζηαζηηθά, ε βαζχηεξε επηδίσμε ησλ ζπληαθηψλ ησλ Π.. κέζσ ηεο δηάθξηζεο ησλ 

καζεκάησλ ζε Κεληξηθέο Μαζεζηαθέο Πεξηνρέο είλαη ε κεηαηφπηζε απφ ηελ 

παξαδνζηαθή ζρνιηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ σο δηαθξηηψλ 
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 Δπεηδή ζηελ παξνχζα κειέηε ζπλεμεηάδνληαη θαη ηα δχν Π.., ηα απνζπάζκαηα πνπ παξαηίζεληαη θαη 

αλαιχνληαη (αλεμαξηήησο ηνπ Π.. απφ ην νπνίν αληινχληαη) επηιέρζεθαλ έηζη, ψζηε λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ινγηθέο θαη ησλ δχν εγγξάθσλ σο πξνο ηα ππφ εμέηαζε εδψ δεηήκαηα. ε 

πεξίπησζε δηαθνξνπνηήζεσλ, επηζεκαίλεηαη ζπγθεθξηκέλα ην φλνκα ηεο βαζκίδαο (θαηψηεξε ή 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα) ζηελ νπνία ηζρχνπλ νη εθάζηνηε δηαθνξέο.   
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δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ/καζεκάησλ ζηε ζεψξεζή ηνπο σο επξχηεξσλ πεξηνρψλ 

πιαηζίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ Π.. κε αλάινγεο επξχηεξεο νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πξνζέγγηζεο θαη ηνπο
10

. 

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

(Κεληξηθέο Μαζεζηαθέο Πεξηνρέο, Γεληθέο Γεμηφηεηεο, Αμίεο/ηάζεηο), θαζνξίδνληαη 

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).  

Μέζσ ηεο ζέζπηζεο ησλ θεληξηθψλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ επηδηψθεηαη απφ 

ηνπο ζπληάθηεο ησλ 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 κηα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθαιχπηεη ηε βαξχηεηα 

πνπ δίλεηαη απφ ηα Π.. ζηηο ςεθηαθέο πξαθηηθέο κάζεζεο θαη γξακκαηηζκνχ θαη ηε 

ινγηθή ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ην νινθιεξσκέλν 

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

αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε, φπσο θαλεξψλεη θαη ν ηίηινο ηεο ζρεηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο (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. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη δεμηφηεηεο ζηηο 

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

ηε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηηο ΣΠΔ. 
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 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./ The studies offered in each KLA may have an academic, 

social or practical orientation or a combination of these, depending on their purpose(s). They can be 

organised into subjects, modules, units, tasks or other modes of learning.» (CDC 2002a, Glossary).  
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 Μηα 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. Γηα παξάδεηγκα, ζην πιαίζην ηεο 

αγγιηθήο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο πξνηείλεηαη ε παξαγσγή ζρνιηθψλ ξαδηνθσληθψλ 

εθπνκπψλ απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηα δηαιείκκαηα/γεχκαηα ή ε δηνξγάλσζε απφ ηα 

ζρνιεία θχθισλ καζεκάησλ θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ δηαθνπψλ.  

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.. ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο: «Η κάζεζε «κε εύξνο δσήο» (life-wide 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 νη νπνίνη 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, απαηηνύλ 

επαθέο κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο θαη κε κηα πνηθηιία από πεξηβάιινληα 

θαη θαηαζηάζεηο. Η βησκαηηθή κάζεζε πνπ απνθηάηαη κέζα από ηε 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 
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βίνπ καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζηε δηαξθώο κεηαβαιιόκελε θνηλσλία 

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

Αθφκε, δχν βαζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Π.. είλαη ε ηδηαίηεξε κέξηκλα πνπ 

ππάξρεη γηα εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο 

αλάγθεο θαη ηα πξνζφληα ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε εζηίαζε ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο 

ησλ καζεηψλ γηα ην ζπίηη (homeworks) θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη απφ ηνπο γνλείο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Θα 

αλαθεξζνχκε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηέο, κνινλφηη δελ θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζε 

ζπλάθεηα κε ηα ππφ εμέηαζε εδψ δεηήκαηα, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηεινχλ 

ελδεηθηηθά δείγκαηα ηεο αζηαηηθήο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο. ρεηηθά κε ην πξψην 

δήηεκα, εθηφο απφ ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, ππάξρεη θαη ε κέξηκλα γηα 

εκπινπηηζκέλα πξνγξάκκαηα (enrichment programmes) πνπ απεπζχλνληαη ζε 

καζεηέο κε απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ή πξνζφληα/ηαιέληα (more able/gifted learners). 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ πξνηείλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο δχν 

ηαρπηήησλ, αιιά ε ελίζρπζε ηεο θάζε νκάδαο κέζσ πεξαηηέξσ πξνγξακκάησλ θαη 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο θαηά πεξίπησζε καζεζηαθέο αλάγθεο.  

ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη, ηα Π.. παξέρνπλ 

εθηελείο νδεγίεο σο πξνο ηελ έθηαζή ηνπο, ηνλ φγθν εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο θαη 

θπξίσο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ψζηε λα πξνθαινχλ 

ελδηαθέξνλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο λα ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

ηνπ καζεηή (meaningful homework). Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ αλαιπηηθέο πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηνλ ηξφπν 

επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείνπ-ζπηηηνχ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο έρεη 

ελδηαθέξνλ ε πξφηαζε γηα πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ ησλ γνλέσλ 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.    

ε φ,ηη αθνξά ζηε δνκηθή νξγάλσζε ησλ γισζζηθψλ Π.., απηά σο επί ην 

πιείζηνλ πεξηέρνπλ γεληθέο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο γηα ηε γιψζζα θαη 

ηε δηδαζθαιία ηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε φια ηα επίπεδα κάζεζεο θαη ζε φια ηα 

ζρνιηθά έηε θαη νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζε πην εζηηαζκέλνπο ζηφρνπο αλά Key 
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Stage. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη βαζηθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο δνκνχλ 

θαη πιαηζηψλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ νη ζπληάθηεο ηνπ γισζζηθνχ Π.. θαηαζέηνπλ ζην 

θείκελφ ηνπο, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ έλαο ζπγθεληξσηηθφο θαη ζπλνπηηθφο 

πίλαθαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο ζπληζηψζεο απηέο θαη ν νπνίνο ζπληέζεθε χζηεξα 

απφ ηε ζπλνιηθή αλάγλσζε ηνπ 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 

- 

δεκηνπξγηθφηεηα 

- θξηηηθή ζθέςε 

- δεμηφηεηεο ζηηο 

ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο 

-αξηζκεηηθέο 

δεμηφηεηεο 

-επίιπζε 

Γηαπξνζσπηθό 

Νήκα 

δφκεζε 

ζρέζεσλ, 

αληαιιαγή 

ηδεψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, 

πξαγκαηνπνίεζε 

δξάζεσλ 

Νήκα  

Γλώζεσλ 

 

αλαδήηεζε, 

εξκελεία, 

ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ, 

δηεξεχλεζε, 

έθθξαζε, 

εθαξκνγή 

ηδεψλ, 

επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

Νήκα  

Δκπεηξηώλ 

αληαιιαγή 

εθθξάζεσλ 

ζε 

πξαγκαηηθέο 

ή 

θαληαζηηθέο 

εκπεηξίεο 

Αμίεο/  

ηάζεηο 

πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζεηηθέο 

ζηάζεηο θαηά 

ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη: 

- Μνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο: ιεμηθνγξακκαηηθή, 

ζπληαθηηθφ, θεηκεληθνί ηχπνη θαη 
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πξνβιεκάησλ 

- απηνδηαρείξηζε 

-δεμηφηεηεο 

κειέηεο 

επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο 

- Γισζζηθέο δεμηφηεηεο: αθξφαζε, νκηιία, 

αλάγλσζε, γξαθή θαη νιηζηηθή απφθηεζε 

απηψλ (integrated language skills) 

- ηξαηεγηθέο γισζζηθήο αλάπηπμεο: 

δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

γιψζζαο, φπσο ε δεμηφηεηα δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ 

- Γισζζηθέο ζηάζεηο: ε δηάζεζε ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζηε γιψζζα θαη ηε ρξήζε ηεο 

 

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

γεληθψλ φζν θαη ησλ εηδηθψλ) 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.  
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2. Αλάιπζε 

 

Ζ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ θεθάιαην, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

νπνίαο αθνινπζείηαη ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο 

ζεκεησηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ, ζα γίλεη ζε δχν αιιειέλδεηα κεηαμχ 

ηνπο επίπεδα. ην πξψην επίπεδν (ππνθεθάιαην 2.1) ζα αλαιπζεί ην πεξηερφκελν ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ 

επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο. ην δεχηεξν επίπεδν (ππνθεθάιαην 2.2) 

ζα εμεηαζηεί ε πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξαγκάησζε ηνπ καζήκαηνο, νη δηδαθηηθέο 

δειαδή πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη θαη νη ηαπηφηεηεο ηηο νπνίεο απηέο πξνυπνζέηνπλ 

θαη ζηηο νπνίεο εθβάιινπλ. Καη ηα δχν απηά επίπεδα ζα εμεηαζηνχλ ππφ ην πξίζκα 

ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζε 

κεγαιχηεξν εχξνο θαηαλνεηφ ην πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ ησλ Π.. ηνπ ΖΚ, ζα 

δηεξεπλεζεί, ρσξίο σζηφζν ηδηαίηεξε εζηίαζε θαη κε έλαλ πην πεξηγξαθηθφ ηξφπν, θαη 

ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ (ππνθεθάιαην 2.3).   

 

2.1 Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

 

2.1.1 Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, ζηάζεηο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο 

 

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

αμίεο, ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα Π.. λα αλαπηχμνπλ νη 

καζεηέο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. ρεηηθά ινηπφλ κε ηηο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν παξαηίζεληαη (CDC 2002b, Appendix 2) νη ηίηινη θάπνησλ  

ελδεηθηηθψλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ (modules), θαζψο θαη θάπνησλ ελνηήησλ (units) γηα ην 

θάζε πεδίν, ηα νπνία πξνηείλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαπζκα γηα αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ (tasks). Οη ηίηινη απηνί, ινηπφλ, έρνπλ σο εμήο:  

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

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

ειίδα 25 απφ 73 

 

- Σρέζε κε ηνπο άιινπο (Φηιηθέο ζρέζεηο θαη ξαληεβνύ (dating)/ Γηακνηξαζκόο, 

ζπλεξγαζία, αληαγσληζκόο) 

- Η δσή ησλ εθήβσλ (Διεύζεξνο ρξόλνο θαη hobbies/ Αλάπηπμε/ 

Παξαθνινύζεζε ηεο κόδαο) 

- Γηάβαζκα, ζρνιηθή δσή θαη εξγαζία (Γηάβαζκα θαη ζρεηηθέο ραξέο ή δπζθνιίεο/ 

Δκπεηξίεο θαη projects/ Απαζρόιεζε, επαγγέικαηα θαη πξννπηηθέο) 

- Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο (Σην ζπίηη/ Σηελ νκάδα ηεο ηάμεο, ησλ 

ζπκκαζεηώλ, ηνπ ζρνιείνπ ηεο γεηηνληάο) 

- Πνιηηηζκνί ηνπ θόζκνπ (Ταμίδηα θαη επηζθέςεηο/ Έζηκα, ξνύρα θαη θαγεηά από 

άιια κέξε) 

- Υπέξνρα πξάγκαηα (Δπηηπρεκέλνη άλζξσπνη θαη θαηαπιεθηηθέο πξάμεηο/ 

Σπνπδαίεο ηζηνξίεο/ Πνιύηηκα πξάγκαηα)  

- Φύζε θαη πεξηβάιινλ (Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο/ Γηαηήξεζε πόξσλ θαη 

ελέξγεηαο) 

- Κνηλσληθά ζέκαηα (Δγθιήκαηα (crimes)/ Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα) 

- Δπηθνηλσλία (ΜΜΔ θαη δεκνζηεύζεηο/ Γηαδίθηπν) 

- Τερλνινγία (Αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ ηεο ηερλνινγίαο)   

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ ηίηινπο
11

, πξφθεηηαη γηα πεδία ηνπ θφζκνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη φρη κφλν κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ εθεβηθήο ειηθίαο, κε πνηθίια θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, αιιά θαη κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

επαθήο θαη γλσξηκίαο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ζηελ παξαπάλσ 

ιίζηα ζεκαηηθψλ πεδίσλ έρεη ζέζε θαη ν ξφινο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, 

ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πξνηεηλφκελε απφ ηα Π.. αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

πεδίσλ ηνπ θφζκνπ πξνο δηεξεχλεζε.  

                                                           
11

 Γηα ηα ζεκαηηθά απηά πεδία νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. δίλνπλ κφλν ηνπο ηίηινπο ρσξίο λα δηεπθξηλίδνπλ 

παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ καο επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα απηά. 
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 ρεηηθά, κάιηζηα κε ηηο ζεκαηηθέο απηέο ελφηεηεο
12

 ππνζηεξίδεηαη φηη «Η 

βαζηζκέλε ζε ζεκαηηθά πεδία πξνζέγγηζε κπνξεί λα θαηαζηήζεη επθνιόηεξε ηε ζύλδεζε 

ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο κε ηηο εκπεηξίεο ζηελ αιεζηλή δσή. Γηα παξάδεηγκα, ζπκβάληα 

πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηηο ηνπηθέο θαη δηεζλείο θνηλόηεηεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε γηα ηελ επέθηαζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ γηα ηνλ θόζκν, θαζώο επίζεο θαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο
13

» (CDC 2007b, 56). Όπσο θαλεξψλεη ην 

απφζπαζκα απηφ, ηα ζεκαηηθά πεδία θαη ν θαζνξηζκφο ηνπο δελ απνηεινχλ ζηεγαλά 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο «δηδαθηέαο χιεο», αιιά δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη 

ζην ηξίπηπρν «modules-units-tasks» γηα ηε γλσξηκία θαη επαθή ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν.  

Μάιηζηα, ελδηαθέξνλ έρεη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα ε αλαθνξά ζηηο δηεζλείο 

θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, πνπ θαλεξψλεη ηελ πξνζδνθία ησλ Π.. γηα ηε γλσξηκία ησλ 

καζεηψλ ηφζν κε ην ηνπηθφ φζν θαη κε ην δηεζλέο θνηλσληθφ πιαίζην. ρεηηθά δε κε 

ην δήηεκα ηεο εμσζηξέθεηαο πξνο ην δηεζλέο γίγλεζζαη, παξνπζηάδνληαη εδψ νη 

αθφινπζεο ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο: 

 

(ελλ. νη καζεηέο) λα αλαπηύμνπλ κηα ζηάζε αλνηθηνύ κπαινύ, δείρλνληαο 

θαηαλόεζε θαη ζεβαζκό ζηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο, ηξόπνπο δσήο, αληηιήςεηο 

θαη απόςεηο κέζσ ηεο έθζεζεο ζε κηα πνηθηιία θεηκέλσλ, γξαπηώλ θαη 

πξνθνξηθώλ, ή κέζσ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό ππόβαζξν (π.ρ. επαθή κε καζεηέο από δηεζλή ζρνιεία ή 

πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο από δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο ηνπ ΗΚ). (Key Stage 

3) (CDC 2002b, 72) 

 

(ελλ. νη καζεηέο) λα εθηηκήζνπλ, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε κηα επξεία πνηθηιία 

θεηκέλσλ θαη αλζξώπσλ κε δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, ηε ζρέζε ηνπ ΗΚ 

                                                           
12

 Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ηα ζεκαηηθά πεδία πξνηείλνληαη θαη γηα ηα δχν Key Stages ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ γηα ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο δηεπθξηλίδεηαη πεξαηηέξσ πνηα απφ απηέο 

ζα πξνζεγγηζηεί απφ ην εθάζηνηε Key Stage ή θαη απφ ηα δχν.  
13

 The modular approach can also make it easier to link classroom learning to real-life experience. For 

example, events that take place in the local and international communities can be drawn upon to 

develop modules that broaden learners’ knowledge of the world, as well as developing their language 

proficiency. 
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κε άιιεο ρώξεο θαη πνιηηηζκνύο θαη ηνλ αιιεινεμαξηώκελν ραξαθηήξα ηνπ 

ζύγρξνλνπ θόζκνπ. (Key Stage 4) (CDC 2002b, 73) 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε κηαο ηδηφηεηαο πνιίηε 

(citizenship) αλνηθηνχ πξνο ην ζχγρξνλν δηεζλέο πιαίζην, ζηνηρείν βέβαηα πνπ 

απνηειεί απηναλαθνξά γηα ηα Π.. πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, δεδνκέλνπ 

φηη πξφθεηηαη γηα ηα αγγιηθά Π.. θαη επνκέλσο είλαη εχινγε θαη εμ νξηζκνχ 

αλακελφκελε ε αλάπηπμε κηαο ηέηνηνπ είδνπο εμσζηξέθεηαο. Δπηπιένλ φκσο ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζρεηηθήο κε ην ηνπηθφ πιαίζην 

ηδηφηεηαο πνιίηε απνηειεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ησλ Π..,  ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ θαζηέξσζε κηαο Κεληξηθήο Μαζεζηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Key Learning Task) 

ζρεηηθήο κε ην δήηεκα απηφ. Πξφθεηηαη γηα ηελ νλνκαδφκελε «Ζζηθή θαη Αζηηθή 

Δθπαίδεπζε» (Moral and Civic Education), ε νπνία απνηειεί ηξφπνλ ηηλά έλα 

δηαζεκαηηθφ αληηθείκελν, νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζε φιν ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ησλ καζεκάησλ. 

Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη νη ζεκαζίεο «εζηθή» θαη «αζηηθή» είλαη θνηλσληθά 

ηνπνζεηεκέλεο (social situated meanings) (Gee 2005, 53), έρνπλ δειαδή ην αμηαθφ θαη 

ηδενινγηθφ θνξηίν ηεο αζηαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζθέςεο. Σν ζηνηρείν απηφ γίλεηαη 

εκθαλέο, αλ δνχκε ηαπηφρξνλα θαη κεξηθέο απφ ηηο αμίεο/ζηάζεηο πνπ πξνηείλνπλ ηα 

Π.. λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο.  

Πξψηα απ' φια ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο γηα 

ηνλ θφζκν ηα Π.. θαηαζέηνπλ μερσξηζηέο πξνηάζεηο, θαζψο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

ν άμνλαο «Αμίεο/ηάζεηο» απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο νξγάλσζεο 

θαη πιαηζίσζεο ησλ Π.., ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

δεηήκαηνο απηνχ γηα ηελ αζηαηηθή εθπαίδεπζε. Έηζη, πξνηείλεηαη γηα θάζε Key Stage 

κηα ελδεηθηηθή ιίζηα κε πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο καδί κε 

ελδεηθηηθά επίζεο ππνδείγκαηα εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο απηψλ θαηά ηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία
14

. Μεξηθέο ινηπφλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο αμίεο θαη ζηάζεηο είλαη νη εμήο: 

                                                           
14

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε εδψ ην εμήο απφζπαζκα : «Οη ζηάζεηο θαη νη αμίεο αλαπηύζζνληαη κέζσ ησλ 

καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη δάζθαινη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ λα είλαη αλεμάξηεηνη αθήλνληάο ηνπο λα δηαιέγνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζεσξνύλ ελδηαθέξνληα θαη 
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Aηνκηθέο αμίεο: ηεξόηεηα ηεο δσήο, αιήζεηα, αηζζεηηθή, ηηκηόηεηα, αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα, νξζνινγηζκόο, δεκηνπξγηθόηεηα, θνπξάγην, ειεπζεξία, αηνκηθόηεηα, 

απηνεθηίκεζε, απηνπεηζαξρία, απηνθαιιηέξγεηα, απηνπεξηνξηζκόο, επζύηεηα, 

αλεμαξηεζία, επηρεηξεκαηηθόηεηα, απιόηεηα, επαηζζεζία, κεηξηνθξνζύλε, 

επηκνλή. 

Kνηλσληθέο αμίεο: ηζόηεηα, θαινζύλε, θηιαλζξσπία, αγάπε, ειεπζεξία, θνηλό 

θαιό, ακνηβαηόηεηα, δηθαηνζύλε, εκπηζηνζύλε, αιιειεμάξηεζε , 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 2007b, 145-146) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 2) 

 

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

ηνπο ζπληάθηεο ησλ Π.. ζε θαηαιφγνπο σο αθεξεκέλεο έλλνηεο, φπσο απνδφζεθαλ 

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

νπνίσλ φκσο ε ζεκαζία σο θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε απνηειεί ζησπεξή γλψζε γηα 

ηνπο Αζηάηεο
15

. Έηζη ινηπφλ, ε θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ησλ ελλνηψλ 

απηψλ, θαζψο θαη ε έκθαζε ησλ Π.. ζην δήηεκα ησλ αμηψλ/ζηάζεσλ, πηζαλφλ λα 

                                                                                                                                                                      
θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Μπνξνύλ επίζεο λα ηνπο κάζνπλ λα έρνπλ αλνηθηό κπαιό 

ελζαξξύλνληάο ηνπο λα απνδέρνληαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο εθηέιεζεο 

πξαγκάησλ.» (CDC 2002b, 22) 
15

 Γηα λα γίλεη ζε θάπνην βαζκφ θαηαλνεηφ ην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλεο έλλνηαο ησλ 

αμηψλ/ ζηάζεσλ ζην θηλεδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, παξαζέηνπκε έλα απφζπαζκα απφ ηελ παλεγπξηθή 

νκηιία ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή ηνπ ΖΚ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζηλνβξεηαληθήο θνηλήο 

Γηαθήξπμεο ηνπ 1997, ην νπνίν παξνπζηάδεη αξθεηά ζηνηρεία δηαθεηκεληθφηεηαο κε φζα ζπδεηνχληαη 

εδψ θαη έρεη σο εμήο: «Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζην ΗΚ είλαη Κηλέδνη, ελώ θάπνηνη δελ είλαη. Γηα 

πνιύ θαηξό ην ΗΚ αγθάιηαζε ηόζν ηνπο αλαηνιηθνύο όζν θαη ηνπο δπηηθνύο πνιηηηζκνύο. Θα ζπλερίζνπκε 

λα ελζαξξύλνπκε ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζηελ θνηλσλία καο, όκσο επίζεο ζα πξέπεη λα επαλαβεβαηώζνπκε 

θαη λα δείμνπκε ζεβαζκό ζηηο έμνρεο παξαδνζηαθέο θηλεδηθέο αμίεο, όπσο ε πηηθή επζέβεηα (filial piety), 

ε αγάπε γηα ηελ νηθνγέλεηα, ε ζεκλόηεηα θαη ε αθεξαηόηεηα, θαη ε επηζπκία γηα ζπλερή βειηίσζε. 

Δθηηκνύκε ηνλ πινπξαιηζκό, αιιά απνζαξξύλνπκε ηελ αλνηθηή αληηπαξάζεζε. Αγσληδόκαζηε γηα ηελ 

ειεπζεξία, αιιά όρη ζε βάξνο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Σεβόκαζηε ηηο απόςεηο ηεο κεηνςεθίαο, αιιά επίζεο 

επσκηδόκαζηε θαη ηηο ζπιινγηθέο επζύλεο. Διπίδσ όηη απηέο νη αμίεο ζα ηεζνύλ σο ζεκέιηα γηα ηελ 

ελόηεηα ζηελ θνηλσλία καο.» (ζην Lam 2004, 1) 
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πεγάδεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αζηαηηθή θηινζνθία, θνπιηνχξα θαη ζξεζθεία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη έλλνηεο ηεο απηνπεηζαξρίαο θαη ηνπ απηνπεξηνξηζκνχ πνπ 

είλαη γλσζηέο ζην πιαίζην ησλ αζηαηηθψλ πνιεκηθψλ ηερλψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνηεηλφκελν ζεκαηηθφ πεδίν κε ηίηιν «Δθηηκνχκε 

ηνλ θηλέδηθν πνιηηηζκφ» πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. ηεο θαηψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (CDC 2002b, 91), ζα ιέγακε πσο κέιεκα ησλ Π.. δελ 

είλαη κφλν ε αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εμσζηξεθνχο πνιίηε, αιιά θαη ε 

δηακφξθσζε ηαπηνηήησλ κε εζληθή ζπλείδεζε θαη ηνπηθά αμηαθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ γηα ηνλ θφζκν, κηα πξφηαζε, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, 

είλαη ε θαζηέξσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο σο 

ζεκαηηθψλ πεδίσλ πξνο δηεξεχλεζε. Όκσο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πξφθεηηαη 

γηα πξφηαζε ζηελ νπνία δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε ζπνπδαηόηεηα (significance) (Gee 2005, 

11) απφ ηα Π.., θαζψο δελ αλαθέξεηαη νχηε αλαιχεηαη εθηελψο, φπσο ζπκβαίλεη κε 

άιιεο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη.  

Μηα άιιε πξφηαζε, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηα δηδαθηηθά ππνδείγκαηα 

(exemplar) πνπ παξέρεη ην Π.. ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ επαθήο κε ηνλ ππφ 

δηεξεχλεζε (θεηκεληθφ) θφζκν. πγθεθξηκέλα, ζε έλα απφ απηά ηα ππνδείγκαηα 

(CDC 2002b, exemplar 6), πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν 

πιηθφ ζρεηηθφ κε ην ζέκα ηεο Ζκέξαο ηεο Μεηέξαο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηή 

γηνξηάδεηαη ζηνλ δπηηθφ θφζκν, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πνιηηηζκηθή 

ελεκεξφηεηα γηα ην πεδίν απηφ. Δπηπιένλ, ζε έλα άιιν ππφδεηγκα (CDC 2002b, 

exemplar 1), νη καζεηέο ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζρνιηθνχ project πξνηείλεηαη λα 

αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα έλαλ θηιαλζξσπηθφ νξγαληζκφ, ηηο 

νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα αλαζπλζέζνπλ ζε δηθφ ηνπο θείκελν- παξνπζίαζε. Σέινο, ζηηο 

πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο Κεληξηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Key Task) ζην 
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γισζζηθφ κάζεκα, αλαθέξεηαη ε πξφηαζε γηα θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, φπνπ νη 

καζεηέο ζα θαηαζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη νπηηθέο γηα ηνλ θφζκν (π.ρ. 

παξαγσγή δηαδηθηπαθήο εθεκεξίδαο) (CDC 2007b, 137). 

 

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ ζην παξφλ ππνθεθάιαην, ζα ιέγακε φηη αλαθνξηθά 

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

κειινληηθνχο πνιίηεο πνπ ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπηθήο εζσζηξέθεηαο φζν 

θαη ππεξηνπηθήο εμσζηξέθεηαο. Απφ ηε κηα δειαδή επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ηεο 

θηλεδηθήο πνιηηηζκηθήο θαη εζληθήο ζπλείδεζεο θαη απφ ηελ άιιε ε θαιιηέξγεηα ηεο 

αγγιηθήο πνιηηηζκηθήο ελεκεξφηεηαο. ρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ, απηέο πξνηείλεηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ σο κέζα επαθήο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ππφ εμέηαζε 

θεηκεληθφ θφζκν, σο πεδία ηνπ θφζκνπ πξνο δηεξεχλεζε θαη σο κέζα θαηάζεζεο 

απφςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηνλ θφζκν. 

 

2.1.2 Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο ζα εμεηάζνπκε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα κε ηηο νπνίεο 

επηδηψθεηαη, ζχκθσλα κε ηα γισζζηθά Π.., λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο θαηά ην 

γισζζηθφ κάζεκα. ρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ ινηπφλ, επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο 

ζπληάθηεο ησλ Π.. ε αλάπηπμε γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γισζζηθέο κνξθέο 

θαη ιεηηνπξγίεο (language forms and functions). Ωο γισζζηθέο κνξθέο 

πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο άμνλεο ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ 

ζπληαθηηθνχ, ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ. Ο εθνδηαζκφο ησλ καζεηψλ 

κε γλψζεηο σο πξνο απηά ζεσξείηαη απαξαίηεηνο απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ Π.., 

σζηφζν επηζεκαίλεηαη θαη ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε αλάπηπμε απηψλ ζε επηθνηλσληαθά 

πιαίζηα θαη γηα επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο θαη φρη ε απνπιαηζησκέλε πξνζέγγηζή ηνπο 

θαη ε ζεψξεζή ηνπο σο δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ απηνζθνπνχ. Δλδεηθηηθά σο πξνο 

ηα παξαπάλσ είλαη ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα: 
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Σε αξθεηέο ηνπηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο έρεη δνζεί 

ζεκαληηθή έκθαζε ζην λα βνεζεζνύλ νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ηηο γισζζηθέο 

κνξθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιεμηινγίνπ, ησλ θεηκεληθώλ ηύπσλ, ησλ 

γξακκαηηθώλ θαη δνκηθώλ ζηνηρείσλ), ηηο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο 

δεμηόηεηεο ηεο αθξόαζεο, ηεο νκηιίαο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Η 

θαηάθηεζε απηώλ ησλ καζεζηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη ζεκαληηθή θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί ε πξνώζεζή ηνπο ζην γισζζηθό κάζεκα. Οη δάζθαινη όκσο 

ελζαξξύλνληαη λα πξνσζήζνπλ επθαηξίεο γηα ηελ πξαθηηθή ησλ καζεηώλ ζε απηά 

ηα ζηνηρεία εληάζζνληάο ηα ζε λνεκαηνδνηεκέλα πιαίζηα θαη όρη 

αληηκεησπίδνληάο ηα κεκνλσκέλα. (CDC 2002b, 5)  

 

Γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα απμήζνπλ ηε γισζζηθή ηνπο επάξθεηα γηα ηηο 

πεξαηηέξσ ζπνπδέο ηνπο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμάζθεζε ή ηελ εξγαζία, είλαη 

απαξαίηεην λα πάκε πέξα από ηε κεκνλσκέλε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη 

ηνπ ιεμηινγίνπ (κηα πξαθηηθή πνπ πηνζεηήζεθε επξέσο ζην παξειζόλ, ε νπνία 

όκσο πιένλ δελ ζεσξείηαη επαξθήο από κόλε ηεο), παξέρνληάο ηνπο επηπιένλ 

επθαηξίεο γηα λα εθαξκόδνπλ ηε γιώζζα πνπ δηδάρζεθαλ, ώζηε λα εθθξάδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζε δηαθνξεηηθέο επηθνηλσληαθέο δνκέο. 

(CDC 2007b, 67) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 3). 

 

Σα παξαπάλσ απνζπάζκαηα αλαδεηθλχνπλ κηα ηνπηθή αλαθαηεχζπλζε ζην δήηεκα 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα. Όπσο θαίλεηαη, ε 

αλαθαηεχζπλζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλέρηζε ηεο έκθαζεο ζηηο γισζζηθέο κνξθέο 

θαη ιεηηνπξγίεο, φκσο κε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηδαθηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο, θαζψο, 

φπσο επηζεκαίλεηαη, απηέο πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη σο πιαηζησκέλεο δνκέο θαη φρη 

σο κεκνλσκέλεο θφξκεο. Πξφθεηηαη ζα ιέγακε γηα κηα κεηάβαζε απφ θνξκαιηζηηθά 

θαη δνκηζηηθά δηδαθηηθά πξφηππα, πνπ αληινχλ απφ ηνλ παξαδνζηαθό θαη δνκηζηηθό 

ιόγν (discourse
16

), ζε πξφηππα πνπ πεγάδνπλ ελ πνιινίο απφ ηνλ νιηζηηθό ιόγν. Γηα 
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 Ζ έλλνηα ησλ ιφγσλ (discourses) ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη πξνζδψζεη ζε απηήλ ε 

Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ, δειαδή κε ηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ γλψζεσλ γηα 

θάπνηα πηπρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Fairclough 2003, 124). 
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λα γίλεη φκσο θαιχηεξα θαη ζε πεξηζζφηεξν βάζνο θαηαλνεηή ε πξνζέγγηζε απηή, αο 

παξαθνινπζήζνπκε κεξηθέο απφ ηηο θαηαηεζείζεο πξνηάζεηο ζπγθεθξηκέλα κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ: 

 

Γηα λα είλαη ε εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο επηπιένλ επθαηξίεο γηα λα εθαξκόδνπλ ηηο γλώζεηο 

ηνπο γηα ηε γξακκαηηθή θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Η ηππηθή 

εμήγεζε ησλ απνθνκκέλσλ γξακκαηηθώλ θαλόλσλ θαη ε ρξήζε 

απνπιαηζησκέλσλ θαη κεραληζηηθώλ αζθήζεσλ (drills) δελ είλαη πάληα ρξήζηκεο 

ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο 

ηθαλόηεηα. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα βνεζεζνύλ, ώζηε λα δνπλ ηε ζύλδεζε κεηαμύ 

ησλ κνξθώλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο θαη λα εζσηεξηθνπνηήζνπλ (internalise) 

ηηο κνξθέο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο θαη λνεκαηνδνηεκέλεο γισζζηθήο ρξήζεο ηνπο. 

(CDC 2007b, 75) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 4) 

 

Οη δηάθνξνη θεηκεληθνί ηύπνη παξέρνπλ λνεκαηνδνηεκέλα πιαίζηα γηα ηελ 

εθκάζεζε θαη ηε ζηνρνζεηεκέλε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

ιεμηινγίνπ. Η επαλαιακβαλόκελε έθζεζε ζε κηα επξεία πνηθηιία θεηκεληθώλ 

ηύπσλ από έληππεο ή κε έληππεο πεγέο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα απμήζνπλ ηελ 

ελεκεξόηεηά ηνπο θαη λα δνκήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα ην πώο ιεηηνπξγνύλ νη 

θεηκεληθνί ηύπνη. Η ζπλεηδεηή εθκάζεζε θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη ξεηή δηδαζθαιία 

ησλ θεηκεληθώλ ηύπσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο θαζηζηά ηνπο καζεηέο 

ηθαλνύο λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί αλαγλώζηεο θαη επαξθείο 

ρξήζηεο ηεο γιώζζαο. (CDC 2007b, 22) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 5) 

 

Γηαβάδνληαο θαλείο ην πξψην απφζπαζκα απφ ηα παξαπάλσ δελ είλαη δχζθνιν λα 

εληνπίζεη θνηλσληθή γιψζζα θαη ηνπνζεηεκέλεο ζεκαζίεο (αιιειεπίδξαζε, 

επηθνηλσλία, επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα, ζύλδεζε κεηαμύ κνξθώλ θαη ιεηηνπξγηώλ, 

θαζεκεξηλή γισζζηθή ρξήζε) πνπ παξαπέκπνπλ ζε επηξξνέο απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ 

ππνιόγν (sub-discourse) σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα θαη 
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ζπγθεθξηκέλα ησλ γλψζεσλ γηα ηε γξακκαηηθή. Όκσο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο 

θαη ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πνπ αληινχλ απφ ηνλ δνκηζηηθφ ππνιφγν (π.ρ. αζθήζεηο 

drills), κνινλφηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε, σζηφζν 

δελ είλαη απνξξηπηέα. Σν ζηνηρείν απηφ θαλεξψλεη ε θξάζε «δελ είλαη πάληα 

ρξήζηκεο», ε νπνία κε ζρήκα ιηηφηεηαο (κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηξηάδεηαη ε 

θαηεγνξεκαηηθή δηαηχπσζε ελφο πεξηερνκέλνπ) ππνδειψλεη φηη θάπνηεο θνξέο είλαη 

ρξήζηκεο.  

Απφ ηελ άιιε, ε αλάγλσζε ηνπ δεχηεξνπ απνζπάζκαηνο θαλεξψλεη επηξξνέο 

απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν, ζηνλ νπνίν παξαπέκπεη ε πξφηαζε γηα ζπζηεκαηηθή 

θαη ξεηή δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ θαη γηα επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ησλ 

καζεηψλ ζε απηνχο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα Π.. παξαζέηνπλ κηα ελδεηθηηθή ιίζηα κε 

ηνπο πξνηεηλφκελνπο πξνο δηδαζθαιία θεηκεληθνχο ηχπνπο
17

 γηα θάζε Key Stage 

(CDC 2007b, appendix 3), κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη κφλνη ηχπνη πνπ αληινχληαη απφ ην 

ςεθηαθφ πεδίν είλαη ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mails) θαη  νη 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο (films).  

 ρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ γηα ηε 

γιψζζα, ηα Π.. δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα, κηαο θαη πξνηείλεηαη ε απφθηεζε 

ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα λα γίλεη ζπλδπαζηηθά κε ηελ θαηάθηεζε λέσλ 

γξακκαηηζκψλ, ζηνηρείν ζην νπνίν ζα εζηηάζνπκε ζην επφκελν ππνθεθάιαην. Ζ κφλε 

αλαθνξά πνπ γίλεηαη (CDC 2002b, 138) ζηηο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο γηα 

ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

Κεληξηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Key Task) ζην γισζζηθφ κάζεκα είλαη ε πξφηαζε νη 

καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε γισζζηθά καζεζηαθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ζην 

πιαίζην φκσο ηεο αηνκηθήο ηνπο πξφζβαζεο ζηε γισζζηθή εθκάζεζε (self-access 

language learning), πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

Π.. θαη ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ 

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

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

έρεη απαζρνιήζεη εθηελψο ηε ζρεηηθή κε ηελ θεηκελνγισζζνινγία βηβιηνγξαθία.   
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πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα 

εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ιεμηθνγξακκαηηθήο θαη θεηκεληθψλ 

ηχπσλ, ηα νπνία φκσο πξνηείλεηαη λα πξνζεγγηζηνχλ θπξίσο σο πιαηζησκέλεο 

επηθνηλσληαθά δνκέο. Ο γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο, απφ ηνλ νπνίν θάλεθε λα αληινχλ 

νη πξνηάζεηο ησλ Π.. σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, αλακεηγλχεη ζηνηρεία απφ 

ηνλ δνκηζηηθφ, ηνλ επηθνηλσληαθφ θαη ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ππνιφγν, κε θπξίαξρνπο 

φκσο ηνπο δχν ηειεπηαίνπο θαη θζίλνληα ηνλ πξψην. Οη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ηηο γλψζεηο 

απηέο, ρσξίο φκσο λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην δήηεκα απηφ, δεδνκέλνπ φηη ε 

κεγαιχηεξε έκθαζε είλαη ε ζπλδπαζηηθή απφθηεζε ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα κε 

ηελ θαηάθηεζε ησλ λέσλ γξακκαηηζκψλ.    

 

2.1.3 Γιώζζα/ζεκείσζε 

 

ε απηφ ην κέξνο ηεο αλάιπζεο ζα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 

αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε ζεκείσζε απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ γισζζηθψλ Π.. θαη 

θαη' επέθηαζε ηηο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα εθνδηαζηνχλ 

νη καζεηέο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ.  

 

Ο γξακκαηηζκόο ζηελ αγγιηθή γιώζζα σο «θεθάιαην» 

 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε κειέηε απηή εμεηάδεηαη ην αγγιηθφ γισζζηθφ κάζεκα, ζα 

μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε αληρλεχνληαο αξρηθά ηε ινγηθή, εμαηηίαο ηεο νπνίαο νη 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο -πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επξχηεξσλ πνιηηηθψλ-, 

εζηηάδνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο. Ζ αλίρλεπζε ηεο ινγηθήο 

απηήο ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ν 

γξακκαηηζκφο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. ρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ 

ινηπφλ, επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 
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- Τα αγγιηθά είλαη ε γιώζζα ηεο δηεζλνύο (global) επηθνηλσλίαο. Γελ είλαη κόλν 

έλα δπλαηό εξγαιείν κάζεζεο, έλα κέζν πξόζβαζεο ζηελ παγθόζκηα γλώζε, αιιά 

θαη έλα κέζν αλάπηπμεο ζεηηθώλ αμηώλ θαη ζηάζεσλ, ζύλαςεο θαη δηαηήξεζεο 

ζρέζεσλ κε άιινπο αλζξώπνπο, αύμεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο θαηαλόεζεο θαη 

επέθηαζεο ησλ γλώζεσλ θαη ησλ απόςεσλ γηα ηνλ θόζκν.  

- Τα αγγιηθά είλαη ε γιώζζα ηεο δηεζλνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ηεο επαγγεικαηηθήο επηθνηλσλίαο. Παξαδνζηαθά έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζηα ζρνιεία. Απηή ε παξάδνζε πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί, θαζώο ε επάξθεηα ζηελ αγγιηθή είλαη ζεκαληηθή γηα λα βνεζήζεη ην 

ΗΚ λα δηαηεξήζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα θαηάζηαζή ηνπ, αιιά θαη λα εληζρύζεη 

επηπιένλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπ σο εγεηηθνύ νηθνλνκηθνύ, ηξαπεδηθνύ θαη 

εκπνξηθνύ θέληξνπ ζηνλ θόζκν.  

- Τα αγγιηθά παίδνπλ έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ελδπλάκσζε ησλ απαξαίηεησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ γηα δηά βίνπ κάζεζε, θξηηηθή ζθέςε, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγηθόηεηα, θαηλνηνκίεο θαη γηα πξνζαξκνγή ζηηο ξαγδαίεο 

αιιαγέο θαη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο.  

- Τα αγγιηθά αλνίγνπλ έλαλ δξόκν ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο γηα ηνπο 

καζεηέο. (CDC 2007b, 2) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 6). 

 

Γηαβάδνληαο θαλείο ην παξαπάλσ απφζπαζκα δελ είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζεί ηε 

ζεψξεζε ησλ αγγιηθψλ θαη ηεο απφθηεζεο γξακκαηηζκνχ ζε απηά σο θνηλσληθώλ 

αγαζώλ (social goods) (Gee 2005, 2), δειαδή σο πεγήο δχλακεο, θχξνπο θαη αμίαο. 

Γεδνκέλεο κάιηζηα ηεο ρξήζεο θνηλσληθήο γιώζζαο (social language) (Gee 2005, 20) 

πνπ αληιεί απφ ην νηθνλνκηθφ πεδίν ζρεηηθά κε ηε γλψζε ησλ αγγιηθψλ, ζα ιέγακε 

πσο ε γλψζε απηή απνηειεί «θεθάιαην» γηα ην ΖΚ. Καη' επέθηαζε, ε εθπαίδεπζε 

ζηελ απφθηεζε ηνπ αγγιηθνχ γξακκαηηζκνχ, ε πνιηηηθή (politics) (Gee 2005, 2) 

δειαδή γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ απηνχ αγαζνχ, δελ ζρεηίδεηαη απιψο κε ηε 

ζπλέρηζε κηαο παξάδνζεο (φπσο ππνζηεξίδεηαη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα, ην νπνίν 

ππνδειψλεη ηηο παξαδφζεηο πνπ έκεηλαλ σο θαηάινηπα ηεο αγγιηθήο απνηθηνθξαηίαο), 

αιιά κε ηε ζπλεηδεηή επηινγή γηα ελίζρπζε ηεο παξάδνζεο απηήο, πξνθεηκέλνπ ην 
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ΖΚ λα ζπλερίζεη λα ηνπνζεηείηαη δπλακηθά ζην δηεζλέο γίγλεζζαη.  

 Αλ κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηνπ ΖΚ παξέρεηαη θπξίσο κέζσ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, γίλεηαη αληηιεπηφ 

πσο ε γλψζε θαη ν γξακκαηηζκφο ζηελ αγγιηθή δελ απνηεινχλ απιψο έλα κέζν 

επηθνηλσλίαο ζηε δεχηεξε επίζεκε γιψζζα ηνπ ΖΚ, αιιά έλα ηζρπξφ θνηλσληθφ 

αγαζφ –έλα ζχζηεκα ζεκείσλ κε πςειόηεξε επελδπηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νξνινγία 

ηνπ Bourdieu (ζην Hasan 2006, 141),– ε θαηνρή ηνπ νπνίνπ πξνζθέξεη πξφζβαζε θαη 

ζε άιια ζεκαληηθά θαηά ηηο πνιηηηθέο ηνπ ΖΚ αγαζά (π.ρ. παγθφζκηα γλψζε, 

πνιηηηζκηθή επέθηαζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, πνπ αλαθέξνληαη 

ζην παξαπάλσ απφζπαζκα).  

   

Απόθηεζε γξακκαηηζκνύ θαηά ηε γιώζζα ζε ρξήζε 

 

εκαληηθφο άμνλαο επίζεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηνπ επηδησθφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαηά ηα Π.. ηνπ ΖΚ είλαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ρξήζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην ΖΚ. Όπσο αλαθέξζεθε θαηά ηελ 

επηζθφπεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηγισζζίαο ζην ΖΚ (ππνθεθάιαην 1.2), ηα αγγιηθά 

εθηφο απφ ην φηη ζεσξνχληαη σο «γιψζζα θχξνπο θαη επηηπρίαο», ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε θπζηθφ, εμσζρνιηθφ θαη αλεπίζεκν πιαίζην θαηά ηε κείμε ηνπο κε ηελ θηλεδηθή, 

εθβάιινληαο ζε κηα κηθηή γισζζηθή πνηθηιία (anglo-cantonese), ελψ ε θπζηθή 

έθζεζε ζηε γιψζζα πεξηιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ ηελ θπξηαξρία ηεο κεηξηθήο 

θηλεδηθήο γιψζζαο. 

 Γεδνκέλεο ηεο ηδηάδνπζαο απηήο γισζζηθήο θαηάζηαζεο, ην Π.. ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο θαίλεηαη λα ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε γξακκαηηζκνχ δίλνληαο βάξνο ζηελ 

παξαγσγή θαη θαηαλφεζε πιαηζησκέλνπ ιφγνπ θαηά ηε γιψζζα ζε ρξήζε, 

νξγαλψλνληαο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ππφ ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο βαζηζκέλεο 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνζέγγηζεο (task-based approach). χκθσλα κε απηέο, νη 

δάζθαινη πξνζδηνξίδνπλ επξχηεξα ζεκαηηθά πεδία (modules) πξνο επεμεξγαζία, 

κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη ζε επηθνηλσληαθά πιαίζηα ηφζν νη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα, πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, φζν θαη νη γισζζηθέο 
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δεμηφηεηεο θαη ν γξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ αγγιηθή. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαηαλνεηφο ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ επηδησθφκελνπ γξακκαηηζκνχ, ζα ζηαζνχκε 

ζην ζεκείν απηφ ζε κεξηθέο ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο απφ ηα Π.., γηα λα πεξάζνπκε 

ζηε ζπλέρεηα θαη λα δνχκε πην αλαιπηηθά κεξηθέο απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα κε δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ.  

 

Γεμηόηεηεο γξακκαηηζκνύ  

 

Μία απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνο αλάπηπμε γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ είλαη 

ε ηθαλφηεηά ηνπο λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά, εθαξκφδνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο 

ζε ιεηηνπξγηθά γισζζηθά πιαίζηα (είηε απζεληηθψλ είηε πξνζνκνησκέλσλ 

πεξηζηάζεσλ). ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεηαη γηα παξάδεηγκα απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ 

Π.. ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε νξγάλσζε ελφο ζεκαηηθνχ πεδίνπ 

(module) γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ζην εξγαζηαθφ 

πεδίν, ζρεηηθά κε ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη:  

 

Οη καζεηέο ζα εκπιαθνύλ ζε έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθώλ κε ην 

εξγαζηαθό πεδίν (workplace tasks) (π.ρ. πξαγκαηνπνίεζε ηειεθσληθώλ εξεπλώλ 

θαη ρεηξηζκόο παξαπόλσλ, ζύληαμε γξαπηώλ εξγαζηαθώλ κελπκάησλ (memos)), 

κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηώθεηαη λα αλαπηπρζνύλ νη γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο 

ρξήζεο ηεο γιώζζαο κε πξαθηηθό ηξόπν .... Μέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζα 

αθνινπζεζνύλ νη καζεηέο ζα αλαπηύμνπλ γισζζηθέο δεμηόηεηεο, δεμηόηεηεο 

παξνπζίαζεο θαη νξγάλσζεο, θαζώο θαη δεμηόηεηεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ, νη καζεηέο ζα επηηεινύλ κηα ζεηξά 

επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ πνπ πξνζνκνηώλνπλ ηηο απζεληηθέο εξγαζηαθέο 

πεξηζηάζεηο. (CDC 2007b, 46) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 7).   

 

 Ζ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ -πνπ απνηειεί θαηά ηα Π.. θαη κία απφ ηηο 

ελληά απνθαινχκελεο σο Γεληθέο Γεμηφηεηεο- καδί κε ηελ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή 

απφθηεζήο ηνπο ζε απζεληηθά ε πξνζνκνησκέλα επηθνηλσληαθά πιαίζηα κέζσ 
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δξαζηεξηνηήησλ παξαπέκπεη ζηνλ επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ ππνιφγν, θαηά 

ηνλ νπνίν ε γιψζζα ιακβάλεηαη σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο. Ζ επηξξνή εμάιινπ απφ 

ηνλ επηθνηλσληαθφ ππνιφγν σο πξνο ηνλ επηδησθφκελν γξακκαηηζκφ θαίλεηαη θαη ζην 

πεξηερφκελν, αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή γιψζζα ηνπ αθφινπζνπ απνζπάζκαηνο:  

 

Καηά ηελ εθκάζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, νη καζεηέο πξέπεη λα 

κάζνπλ λα κηινύλ, λα αθνύλ, λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ απνηειεζκαηηθά. 

Πξέπεη λα κάζνπλ λα επηιέγνπλ ηα πην θαηάιιεια κέζα, γηα λα κεηαθέξνπλ 

κελύκαηα αλάινγα κε ην αθξναηήξην, ηνλ ζθνπό θαη ην ζπγθείκελν ηεο 

επηθνηλσλίαο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ αθξηβείο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

λα ηηο νξγαλώλνπλ ζπζηεκαηηθά θαη ζε ζπλάθεηα κε ην αθξναηήξην. Πξέπεη 

επίζεο λα εθηηκνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο θαη λα 

πξνζδηνξίδνπλ πεξηνρέο πξνο βειηίσζε. (CDC 2002b, 40)  

 

Δπηπιένλ φκσο, ν πξνο αλάπηπμε γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ, εθηφο απφ ηελ 

επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε πιαίζηα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε 

κειινληηθή θνηλσληθή ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιαίζην 

ηνπ εξγαζηαθνχ πεδίνπ πνπ επηζεκάλζεθε παξαπάλσ), πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πνηθίισλ θεηκεληθψλ ηχπσλ θαη κάιηζηα ηζρπξώλ (powerful 

genres) (Ivanic 2004, 233), δειαδή θεηκεληθψλ ηχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε θαη κε πνηθίια γξαθεηνθξαηηθά πεξηθείκελα
18

. ρεηηθά κε 

ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο, πνπ σο πξφηαζε 

αληιεί απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν,  ελδεηθηηθφ είλαη ην θάησζη απφζπαζκα: 

 

Να επηζεκαίλνπλ (ελλ. νη καζεηέο) ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ 

πνηθίισλ θεηκεληθώλ ηύπσλ, αλαγλσξίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην 

ύθνο γισζζηθήο ρξήζεο (π.ρ. ηε κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε γεγνλόησλ 

παξά ζηελ έθθξαζε πξνζσπηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζε πιεξνθνξηαθά θείκελα, ηε 

                                                           
18

 Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο πξνηεηλφκελνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ 

νη καζεηέο, αλαθέξνληαη νη επηρεηξεκαηνινγίεο, νη αλαθνξέο, νη επίζεκεο επηζηνιέο, ηα memos θαη νη 

δεκφζηεο νκηιίεο. 
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ρξήζε ηνπ ππνηαγκέλνπ ιόγνπ ζε εηδεζενγξαθηθά άξζξα, ηε ρξήζε ηεο 

πξνζσπνπνίεζεο ζηνπο κύζνπο) θαη ζύκθσλα κε απηή ηε γλώζε λα παξάγνπλ 

δηάθνξα θείκελα απνηειεζκαηηθά θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο (π.ρ. 

επραξηζηήξηα επηζηνιή, επηζηνιή παξαπόλσλ ή δηαθήκηζε ελόο πξντόληνο). 

(CDC 2002b, 50) 

 

Αθφκε, ζρεηηθά κε ηηο πξνο αλάπηπμε δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ δελ ιείπνπλ θαη 

πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη αλάγλσζε, αθνχ, φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη ζπληάθηεο ησλ Π.., κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

είλαη: 

 

νη καζεηέο 

- λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα δίλνπλ έθθξαζε ζε εκπεηξίεο, ζπκβάληα, ραξαθηήξεο 

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

ζεαηξηθό έξγν γηα ηηο επηξξνέο ηεο ηειεόξαζεο ζηα παηδηά), 

- λα ελδπλακώζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηεο αλάγλσζεο 

θαη ηεο αθξόαζεο κηαο πνηθηιίαο θαληαζηηθώλ θεηκέλσλ, όπσο ηα πνηήκαηα, ηα 

κπζηζηνξήκαηα, νη ζύληνκεο ηζηνξίεο, ηα ζεαηξηθά έξγα, νη θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο, ηα αλέθδνηα, νη δηαθεκίζεηο, ηα ηξαγνύδηα, ηα ξαδηνηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα θιπ, θαη λα επηδεηθλύνπλ επαηζζεζία ζηελ θξηηηθή απνδνρή ησλ 

θεηκέλσλ απηώλ. (CDC 2002b, 46)  

 

ην πιαίζην ηνπ νιηζηηθνχ ιφγνπ, απφ ηνλ νπνίν αληινχλ ηφζν νη πξνηάζεηο γηα 

αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ (επηθνηλσληαθφο ππνιφγνο) φζν 

θαη νη πξνηάζεηο γηα αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ (ππνιφγνο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζεο) πνπ ζπδεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο, εληάζζνληαη 

θαη νη πξνηεηλφκελεο απφ ηα Π.. δεμηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπλερείο θαη ζηαδηαθέο επεμεξγαζίεο θαη αλαζεσξήζεηο ηνπ πξνο 

παξαγσγή θεηκέλνπ (ππνιφγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο). Μάιηζηα, ζρεηηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο απηέο, ηα Π.. παξνπζηάδνπλ εθηελείο νδεγίεο σο πξνο ηηο ηερληθέο πνπ 
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πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζε θάζε ζηάδην (pre- writing, drafting, editing) (CDC 2007, 

83-86). 

 Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηνλ επηδησθφκελν γξακκαηηζκφ 

δελ απνπζηάδνπλ θαη δηαζηάζεηο θξηηηθήο πθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα αλαδεηθλχεη ην 

απφζπαζκα: (νη καζεηέο λα) «εξκελεύνπλ ηα λνήκαηα πνπ βξίζθνληαη πίζσ από ηηο 

γξακκέο ησλ θεηκέλσλ (π.ρ. λα ζπκπεξαίλνπλ κέζσ γισζζηθώλ ελδείμεσλ ηα 

ιαλζάλνληα ή ηα θξπθά λνήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ζε κηα ζύληνκε ηζηνξία)» (CDC 

2002b, 51). Πξνηάζεηο φπσο απηή βξίζθνληαη αξθεηέο κέζα ζηα Π.., θαζψο κάιηζηα 

νη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζεσξνχληαη σο κία απφ ηηο ελληά Γεληθέο Γεμηφηεηεο. 

Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο ή κεηαγισζζηθέο 

γλψζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ, ελψ επηπιένλ δελ 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ Π.. ε δηάζηαζε ηεο γιψζζαο σο κέζνπ 

θαηαζθεπήο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζα ιέγακε φηη νη πξνηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θξηηηθψλ δηαζηάζεσλ γξακκαηηζκνχ αληινχλ κάιινλ 

απφ ηνλ ππνιφγν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαη αλαθέξνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε 

δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, αληηπαξαβνιήο, ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ.  

 

 

 

Γεμηόηεηεο λέσλ γξακκαηηζκώλ 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο ζα εζηηάζνπκε ζπγθεθξηκέλα ζηηο δεμηφηεηεο λέσλ 

γξακκαηηζκψλ κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο θαηά ην αγγιηθφ 

γισζζηθφ κάζεκα. ρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο απηέο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηα θηλέδηθα 

Π.. απνηεινχλ κία απφ ηηο ελληά Γεληθέο Γεμηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, ηα Π.. παξαζέηνπλ ζε πίλαθεο (CDC 2007b, 137-138) ηηο 

αθφινπζεο πξνηάζεηο:  

 

Πίλαθαο 3: Γεμηφηεηεο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

Οη δεμηόηεηεο ζηηο Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΤΠ) πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλόηεηα 
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ρξήζεο ησλ ΤΠ γηα αλαδήηεζε, αθνκνίσζε, αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηώλ κε θξηηηθό θαη έμππλν ηξόπν. Οη ΤΠ θηλεηνπνηνύλ θαη ελδπλακώλνπλ 

ηνπο καζεηέο καο λα κάζνπλ θαηά ηνλ δηθό ηνπο βεκαηηζκό θαη ηνπο βνεζνύλ λα 

αλαπηύμνπλ ζπλήζεηεο απηνθαζνδεγνύκελεο κάζεζεο.  

Οη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηνύλ έλα εύξνο εξγαιείσλ ησλ ΤΠ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ δηαδηθηύνπ) γηα:                          

                                         KEY STAGE 3 

1. λα βξίζθνπλ, επηιέγνπλ, νξγαλώλνπλ 

θαη παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα 

ζύλνιν δεηεκάησλ (π.ρ. παξαγσγή κηαο 

παξνπζίαζεο ρξεζηκνπνηώληαο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ κέζσ 

ειεθηξνληθώλ ή δηαδηθηπαθώλ 

αλαδεηήζεσλ θαη εξγαιείσλ αλαθνξάο), 

2. λα πξνζδηνξίδνπλ θαη λα αλαπηύζζνπλ 

ηδέεο, θαζώο θαη λα εθθξάδνπλ απόςεηο 

(π.ρ. ζπκπινθή κε ηε γξαθή σο 

δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηξνπνπνίεζεο, ζέαζεο, 

εηζαγσγήο θαη δηακόξθσζεο ελόο 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ), 

3. λα απνζαθελίδνπλ λνήκαηα (π.ρ. 

επεμεξγαζία θαη επηκέιεηα ηνπ γξαπηνύ 

ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο έλα ειεθηξνληθό 

ή δηαδηθηπαθό ιεμηθό), 

4. λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη λα 

πεξηγξάθνπλ ηηο ιύζεηο (π.ρ. πινπνίεζε 

                                            KEY STAGE 4 

1. λα βξίζθνπλ, εξκελεύνπλ, επηιέγνπλ, 

ζπλζέηνπλ, δηεξεπλνύλ, αλαιύνπλ, 

νξγαλώλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ εθηελείο 

πιεξνθνξίεο (π.ρ. λα θηηάμνπλ κηα 

παξνπζίαζε ζην Power Point 

ρξεζηκνπνηώληαο πιεξνθνξίεο από κηα 

πνηθηιία πεγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

όζσλ απνθηήζεθαλ κέζσ έξεπλαο ζε 

ειεθηξνληθά ή δηαδηθηπαθά κέζα, εξγαιεία 

αλαθνξάο θαη εξγαιεία επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ), 

2. λα εμαθξηβώλνπλ, μεθαζαξίδνπλ, 

αλαπηύζζνπλ θαη ζπλδπάδνπλ ηδέεο (π.ρ. 

ζπκπινθή κε ηε γξαθή σο δηαδηθαζία, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηξνπνπνίεζεο, ζέαζεο, εηζαγσγήο θαη 

δηακόξθσζεο ελόο επεμεξγαζηή θεηκέλσλ), 

3. λα δηεξεπλνύλ, εθθξάδνπλ, εμεγνύλ θαη 

ηεθκεξηώλνπλ απόςεηο (π.ρ. εκπινθή ζε 

ζπδεηήζεηο ή debates γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
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ελόο νκαδηθνύ ζρεδίνπ εξγαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πιεξνθνξηώλ 

πνπ απνθηήζεθαλ από κηα πνηθηιία 

πεγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνληθώλ θαη κε ειεθηξνληθώλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο), 

5. λα πξνζδηνξίδνπλ, νξίδνπλ θαη 

ζπδεηνύλ πξνβιήκαηα, λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ζρεηηθνύο παξάγνληεο, λα 

ζρεκαηίδνπλ απόςεηο, λα επηιύνπλ 

πξνβιήκαηα θαη λα εμεγνύλ ηηο ιύζεηο  

(π.ρ. απόθηεζε πιεξνθνξηώλ γηα έλα 

ζέκα ή γηα έλα εηδεζενγξαθηθό δήηεκα 

από κηα πνηθηιία πεγώλ ζην δηαδίθηπν 

γηα αληηπαξαβνιή, ζύγθξηζε θαη 

δηάθξηζε ησλ γεγνλόησλ από ηηο 

απόςεηο), 

6. λα ζπλάπηνπλ θαη λα δηαηεξνύλ 

ζρέζεηο ζε εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ 

δνκέο (π.ρ. απνζηνιή ειεθηξνληθώλ 

ραηξεηηζκάησλ θαη κελπκάησλ ζε 

θάπνηνλ θίιν κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ή ηνπ 

ζρνιηθνύ δηθηύνπ), 

7. λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα δίλνπλ 

έθθξαζε ζηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη 

θαληαζηηθέο ηδέεο ή ζε κηα πνηθηιία 

θαληαζηηθώλ θεηκέλσλ (π.ρ. λα 

θαηαζθεπάζνπλ κηα ηζηνζειίδα θαη λα 

ζέκα ζε κηα δηαδηθηπαθή νκάδα ζπδήηεζεο 

(online discussion group) ή ζε έλα 

chatroom),  

4. λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη λα 

ηεθκεξηώλνπλ/αμηνινγνύλ ηηο ιύζεηο (π.ρ. 

πινπνίεζε ελόο νκαδηθνύ ζρεδίνπ εξγαζίαο 

πνπ πεξηιακβάλεη δηακνηξαζκό, ζπδήηεζε 

θαη εθαξκνγή πιεξνθνξηώλ πνπ 

απνθηήζεθαλ από κηα πνηθηιία πεγώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ 

ζηα ειεθηξνληθά κέζα, ώζηε λα 

ηεθκεξηώζνπλ κηα πξνηεηλόκελε πνξεία 

δξάζεο), 

5. λα αλαπηύζζνπλ θαη λα μεθαζαξίδνπλ 

κελύκαηα (π.ρ. επηκέιεηα ηνπ γξαπηνύ ηνπο 

θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ, ρξεζηκνπνηώληαο έλα 

δηαδηθηπαθό ειεθηξνληθό ιεμηθό ή έλαλ 

ζπκθξαζηηθό πίλαθα (concordancer)), 

6. λα ζπλάπηνπλ θαη λα δηαηεξνύλ ζρέζεηο 

ζε κηα πνηθηιία  πιαηζίσλ (π.ρ. 

δηακνηξαζκόο εκπεηξηώλ κε έλαλ θίιν κέζσ 

ηνπ δηαδηθηύνπ ή ηνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ), 

7.  λα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα ζύλνιν όιν 

θαη πην ζύλζεησλ θαληαζηηθώλ θεηκέλσλ κε 

δηνξαηηθόηεηα θαη θξηηηθή απνδνρή (π.ρ. 

δηαδηθηπαθή ζπδήηεζε γηα έλα πνίεκα κέζσ 

ελόο CALL ινγηζκηθνύ ή θαηαζθεπή 
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δεκνζηεύζνπλ έλα πνίεκα ή κηα ζύληνκε 

ηζηνξία ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

επεμεξγαζηή θεηκέλσλ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ηξαγνύδη ή κηα 

θξηηηθή κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ή 

κηα εθεκεξίδα, πεξηγξάθνληαο θαη 

εμεγώληαο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα 

ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηα ζπκβάληα), 

8. λα αλαιακβάλνπλ αηνκηθή πξόζβαζε 

ζηε γισζζηθή εθκάζεζε (π.ρ. ρξήζε 

πνιπκεζηθώλ πόξσλ θαη ζπκκεηνρή ζε 

γισζζηθά καζεζηαθά παηρλίδηα θαη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη από 

ηηο ΤΠ). 

ηζηνζειίδαο γηα ινγνηερληθή γξαθή),  

8. λα δίλνπλ έθθξαζε θαη λα 

αλαζηνράδνληαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο θαη θαληαζηηθέο ηδέεο (π.ρ. 

αλαπαξάζηαζε θαη αλαζηνραζκόο 

πξαγκαηηθώλ ή θαληαζηηθώλ εκπεηξηώλ 

κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο, 

δηαηήξεζεο θαθέινπ καζήκαηνο ή 

δεκνζίεπζεο ζε ηζηνζειίδεο πνηεκάησλ, 

ζεαηξηθώλ έξγσλ ή ζύληνκσλ ηζηνξηώλ), 

9. λα αλαιακβάλνπλ αηνκηθή πξόζβαζε ζηε 

γισζζηθή εθκάζεζε (π.ρ. ρξήζε 

πνιπκεζηθώλ πόξσλ θαη ζπκκεηνρή ζε 

γισζζηθά παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη από ηηο ΤΠ ζε κηα 

γσλία/θέληξν γισζζηθήο εθκάζεζεο),    

10. λα βξίζθνπλ ππεξεζίεο ή πιεξνθνξίεο 

ζε κηα πνηθηιία πεξηζηάζεσλ (π.ρ. 

πξνζέγγηζε νξγαληζκώλ γηα πιεξνθνξίεο ή 

ππεξεζίεο ζην δηαδίθηπν), 

11. λα παξάγνπλ ή λα αληαιιάζζνπλ 

κελύκαηα ή πιεξνθνξίεο ζε πνηθίιεο 

πεξηζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εξγαζηαθώλ πεξηζηάζεσλ (π.ρ. ζπκκεηνρή 

ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε 

ζπληνληζκέλσλ ζρνιηθώλ ζπκβάλησλ κέζσ 

ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ).  
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Γηαβάδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζε έλα πξψην επίπεδν, ζα ιέγακε 

φηη νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην αγγιηθφ γισζζηθφ κάζεκα σο δηδαθηηθά 

εξγαιεία πνπ: α) θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, β) δηεπθνιχλνπλ ηηο 

πξαθηηθέο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο, γ) δηεπθνιχλνπλ ηηο γισζζηθέο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πξνζθέξνληαο απζεληηθφ γισζζηθφ πιηθφ θαη πεξηβάιινληα γηα απζεληηθή 

επηθνηλσλία, γηα επεμεξγαζία ηεο γξαθήο θαη γηα γισζζηθά παηρλίδηα, θαζψο θαη 

πεξηβάιινληα γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ.  

 Δθηφο φκσο απφ ηε δηδαθηηθή πθή ηνπο νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

λα αμηνπνηεζνχλ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, δειαδή σο κέζα γηα δηάβαζκα, 

γξάςηκν θαη επηθνηλσλία. Γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απηή νη καζεηέο πξέπεη λα 

εθνδηαζηνχλ κε ηερληθέο δηαζηάζεηο λέσλ γξακκαηηζκψλ, λα γλσξίζνπλ δειαδή θαηά 

ην γισζζηθφ κάζεκα πψο λα ρεηξίδνληαη ηα λέα κέζα, πξνθεηκέλνπ γηα παξάδεηγκα λα 

αληιήζνπλ θείκελα θαη πιεξνθνξίεο ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πνηθίια ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ Π.. Δπηπιένλ φκσο, νη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ θαη κε ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο λέσλ γξακκαηηζκψλ. ην 

πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα γλσξίζνπλ ηηο ζπκβάζεηο ηεο γξαθήο/αλάγλσζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ζπκβάζεηο ηεο 

γξαθήο ζε έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ ή παξνπζηάζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο θαη ρξήζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

απηά.  

 Ωζηφζν, ζα ιέγακε φηη πσο απφ ηελ αλάγλσζε ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ 

απνπζηάδεη ε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάδεημε ηεο θεηκεληθήο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη 

ζηε ζεκαζία ηεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ κεηαδηδφκελσλ κελπκάησλ θαη θαη' 

επέθηαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη πσο ζηηο 

πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη, αλ εμαηξέζεη θαλείο θάπνηεο γεληθέο θξηηηθέο δεμηφηεηεο, 

φπσο νη δηεξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο, νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή νη 

δεμηφηεηεο ζχγθξηζεο πνπ αλαθέξνληαη, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θξηηηθέο 

δηαζηάζεηο πξφζιεςεο ηεο ζεκείσζεο. Δπνκέλσο, ηα Π.., κνινλφηη εζηηάδνπλ 

ηδηαίηεξα ζηηο δεμηφηεηεο λέσλ γξακκαηηζκψλ θαη ζηελ απφθηεζε απηψλ θαηά ηελ 
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ελεξγφ εκπινθή
19

 ησλ καζεηψλ ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, εκκέλνπλ πεξηζζφηεξν 

ζε ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο λέσλ γξακκαηηζκψλ.   

 

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ ζην ππνθεθάιαην απηφ, ζα ιέγακε φηη ζχκθσλα κε 

ην Π.. ε αγγιηθή γιψζζα, ν γξακκαηηζκφο ζηελ νπνία γίλεηαη αληηιεπηφο σο έλα 

είδνο «θεθαιαίνπ» γηα ην ΖΚ, ζεσξείηαη σο κέζν επηθνηλσλίαο, ελψ έλαο απφ ηνπο 

πην βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη πσο είλαη ε απφθηεζε 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ γισζζηθψλ κνξθψλ/ 

δνκψλ θαη ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ 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), ν νπνίνο αλακεηγλχεηαη κε ζηνηρεία 

απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν, θαζψο θαη κε θάπνηα ζηνηρεία απφ ηνλ ππνιόγν ηεο 

θξηηηθήο παηδαγσγηθήο, νη ΣΠΔ, ζηηο νπνίεο δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ ην Π.., 

πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ σο δηδαθηηθά εξγαιεία θαη σο κέζα πξαθηηθήο γηα ηελ 

απφθηεζε ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ λέσλ γξακκαηηζκψλ. ε γεληθέο 

γξακκέο φκσο ζα ιέγακε φηη ην Π.. δελ θαίλεηαη λα εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζε θξηηηθέο 

δηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θεηκεληθή πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηε ζεκείσζε ζηα ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα. 

 

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 
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 Σν ζηνηρείν απηφ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηνπο ηχπνπο ησλ δηαδηθαζηώλ (processes) πνπ επηιέγνληαη 

απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ Π.., κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη πιηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζεκαηνδνηνχλ 

ηνπο καζεηέο σο θνξείο δξάζεσλ (actors) γηα ηελ επηηέιεζε πξάμεσλ (π.ρ. παξάγνπλ κελχκαηα, 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα, ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο θιπ). 
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ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ πξνυπνηίζεληαη θαη δηακνξθψλνληαη, πνηνη 

είλαη νη Λόγνη (Discourses) (Gee 2005, 26-28) 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 σο πξσηαγσληζηώλ (actors) (Van 

Leeuwen 2005, 108) θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ρεηηθά ινηπφλ κε ην δήηεκα 

απηφ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  

 

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

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

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

- δηεπθνιπληή (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. 

- δεκηνπξγνύ ηνπ Π.Σ., πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ελόο αγγιηθνύ γισζζηθνύ 

Π.Σ. βαζηζκέλνπ ζην ζρνιείν, ζύκθσλα κε ηελ εζηίαζε ησλ Οδεγηώλ 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 2002b, 12)  

 

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

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

ξόιν ηνύ: 
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- ελεξγνύ 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 ζπδεηάεη κε 

ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αλαζηνράδεηαη θαη αμηνινγεί ηηο 

καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο. 

- ζίγνπξνπ 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 2002b, 12) 

 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ απφ ηηο παξαπάλσ ξεηέο παξαδνρέο
20

, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

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 

θεηκέλνπ γίλεηαη ιφγνο γηα βαζηζκέλα ζηα ζρνιεία Π.. (school-based curricula), νη 

νδεγίεο πνπ παξαηίζεληαη απφ ηα θεληξηθά 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 
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 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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βηβιηνγξαθία (OECD 2010c, 99-101), ζε πξνγελέζηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ήηαλ δηδαθηηθά έηνηκνη θαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο πξνσζνχκελεο αιιαγέο, θαζψο ήηαλ πξνζθνιιεκέλνη ζε 

παξαδνζηαθέο θαη εμεηαζηνθεληξηθέο κεζφδνπο. Σν ζηνηρείν απηφ ινηπφλ πηζαλφλ λα 

επζχλεηαη γηα ηελ έθηαζε θαη ηνλ ιεπηνκεξή ραξαθηήξα ησλ νδεγηψλ πνπ δίλνληαη 

απφ ηα 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, ζηελ νπνία πηζαλφλ παξαπέκπεη ε 

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

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 έλαλ 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 έλαληη ηεο δηδαζθαιίαο.  

  

Υώξνο, ρξόλνο, ηξόπνο θαη πόξνη δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ 

 

ην πιαίζην ησλ καζεηνθεληξηθψλ αξρψλ θαη ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο, απφ 

ηα νπνία πεγάδνπλ νη πξνηεηλφκελεο απφ ηα Π.. δηδαθηηθέο πξαγκαηψζεηο, θηλείηαη 

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

πξαθηηθψλ (Van Leeuwen 2005, 108). ε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ρψξν, 

πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ελφο πινχζηνπ γισζζηθά καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

(language rich environment), πνπ θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη 

πξνζθέξεη γισζζηθά εξεζίζκαηα, πεξηιακβάλνληαο έλα ζχλνιν πφξσλ  γηα απηφλ ηνλ 
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ζθνπφ -κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα εξγαιεία ησλ ΣΠΔ-, αιιά θαη ελζσκαηψλνληαο 

«γσληέο/θέληξα»  (corners/centers) πνπ πξνσζνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.  

Δπηπιένλ, σο πξνο ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν 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, ζρεηηθά κε ηελ νπνία κάιηζηα ζηα ππνδείγκαηα δηακφξθσζεο 

εβδνκαδηαίσλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε σξψλ γηα εθηφο 

ζρνιείνπ κάζεζε (learning out of school session). ε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ρξφλν ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, πξνσζείηαη κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ 

καζεζηαθνχ ρξφλνπ κε αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:   

 

Σηελ Κεληξηθή Μαζεζηαθή Πεξηνρή ηεο αγγιηθήο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

κάζεζε ησλ καζεηώλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα καζήκαηα ησλ αγγιηθώλ ή κόλν ζην 

ζρνιείν. Ο ρξόλνο ηεο κάζεζεο πεξηιακβάλεη:  

- ηνλ ρξόλν ησλ καζεκάησλ (δειαδή ηα καζήκαηα ζηελ αγγιηθή γιώζζα), 

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

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

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

θαινθαίξη). (CDC 2004b, 23) 

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ν ηξόπνο (manner) (Van Leeuwen 2005, 

107) 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, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη απφ ηα Π.. ζε εμαηνκηθεπκέλεο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο (self-access language learning approach), θαηά ηηο νπνίεο νη 
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καζεηέο κε ηε βνήζεηα ησλ δαζθάισλ αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο αηνκηθήο 

πξφζβαζεο ζηε γισζζηθή εθκάζεζε. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πξνζέγγηζε απηήλ 

επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα κειεηνχλ αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα επηιέγνληαο απφ κηα 

πνηθηιία δηαζέζηκσλ πφξσλ (π.ρ. ινγηζκηθά, βηβιία θ.ιπ.), νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηηο 

καζεζηαθέο θαη γισζζηθέο γσληέο ηεο ηάμεο.  

Γηα ηελ πξαγκάησζε, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, ηεο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πνηθίισλ πόξσλ (resources) (Van Leeuwen 

2005, 108). Έλαο απφ απηνχο είλαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζρεηηθά κε ηα νπνία ην 

Γξαθείν Δθπαίδεπζεο 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 θαη ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπο, θαζψο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

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

όρη απιώο δηδαθηηθό πιηθό γηα ηνπο δαζθάινπο» (CDC 2001, ix). Έηζη ινηπφλ ηα Π.. 

παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θξηηήξηα θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ εγρεηξηδίσλ απφ ηνπο δαζθάινπο. 

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

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, 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, επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά 

απφ ην γεληθφ Π.. ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο: «Φξεζηκνπνηείζηε
21

 άιινπο 

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

                                                           
21

 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.  

http://www.hkedcity.net/
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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» (CDC 2002a, booklet 7, 4) (βι. Παξάξηεκα, 

Απφζπαζκα 8). Δπηπιένλ, ην Π.. ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θάλεη 

κηα εθηελή αλαθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο δηδαθηηθψλ πφξσλ 

επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: 

 

Οη ΤΠ είλαη έλα απνηειεζκαηηθό εξγαιείν γηα ηελ πξνώζεζε ηεο γισζζηθήο 

εθκάζεζεο. Τν δηαδίθηπν, γηα παξάδεηγκα, είλαη έλαο δπλαηόο πόξνο πνπ κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί γηα γισζζνδηδαθηηθνύο ζηόρνπο, όπσο ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ 

γηα έλα project θαη ε πξόζβαζε ζε online γισζζηθνύο πόξνπο γηα επραξίζηεζε 

θαη απηνκάζεζε. Οη δάζθαινη ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

επσθειεζνύλ από ηνλ πόξν απηόλ επηιέγνληαο δηαδηθηπαθό πιηθό θαηάιιειν, 

ζύκθσλα κε ηηο γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλόηεηέο ησλ καζεηώλ ηνπο, θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, γηα λα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ 

επαξθώο γηα ηηο βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν δξαζηεξηόηεηεο (internet-based tasks). 

Μπνξνύλ επίζεο λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηε ρξήζε πνιπκεζηθώλ πόξσλ θαη 

εξγαιείσλ ησλ ΤΠ, όπσο ηα ειεθηξνληθά βηβιία (e-books), ηα παηρλίδηα 

δηαδξαζηηθώλ πξνζνκνηώζεσλ (interactive simulation games) ή γεληθά 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ απμάλνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη πξνσζνύλ ηελ 

απηνθαζνδεγνύκελε κάζεζε. (CDC 2007b, 124-125) (βι. Παξάξηεκα, 

Απφζπαζκα 9) 

  

 Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ηα εξγαιεία ησλ ΣΠΔ απνηεινχλ βαζηθφ 

δηδαθηηθφ πφξν θαηά ηα Π.. ηνπ ΖΚ, θαζψο ζεσξείηαη φηη πξνσζνχλ ηελ απηφλνκε, 

αιιά θαη ηελ αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε. Μεηά κάιηζηα απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο 

νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. ζέηνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ, κεηαμχ 
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ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη φηη απηά πξέπεη λα πξνσζνχλ ηελ νινθιεξσκέλε ρξήζε ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 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, σο πξνηεηλφκελνη πφξνη απφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ 

δηδαθηηθέο ηδέεο νη εθπαηδεπηηθνί (curriculum bank of authentic exemplars: 

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

 

 

2.2.2 Σαπηόηεηεο/Λόγνη καζεηώλ θαη δηδαζθόλησλ 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο ζα ζηαζνχκε ηδηαίηεξα ζηηο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη 

δηδαζθφλησλ πνπ επηρεηξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηα γισζζηθά Π.. Γηα ηε ζπδήηεζε 

ηνπ δεηήκαηνο απηνχ ζα ζηαζνχκε -ζε ζπλδπαζκφ κε φζα ήδε εμεηάζηεθαλ- ζε δχν 

πξνηεηλφκελα δηδαθηηθά παξαδείγκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζην Π.. ηεο θαηψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

Παξάδεηγκα 1: Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο γηα 

αιιειεπηδξαζηηθή γισζζηθή εθκάζεζε: «Η Ηκέξα ηεο Μεηέξαο» (ηάμε 1 β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο) 

Καζώο ε Ηκέξα ηεο Μεηέξαο πιεζηάδεη νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα βξνπλ 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε γηνξηή ηεο θαη λα θάλνπλ θάηη ηδηαίηεξν γηα ηηο 

κεηέξεο ηνπο.  

1. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ κηα ηζηνξία κε ηίηιν «Η ηζηνξία ηεο Ηκέξαο ηεο 

Μεηέξαο» ζην δηαδίθηπν θαη ζπκπιεξώλνπλ έλα θύιιν εξγαζίαο.  

2. Γηαβάδνπλ κεξηθέο ηζηνζειίδεο κε παξαδείγκαηα πνηεκάησλ γηα ηελ Ηκέξα ηεο 

Μεηέξαο. Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ ζρεκαηίδνπλ ηδέεο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ πνηεκάησλ. Έπεηηα, γξάθνπλ ηα δηθά ηνπο πνηήκαηα 

γηα ηελ Ηκέξα ηεο Μεηέξαο θαη ζρεδηάδνπλ ή ςάρλνπλ ζην δηαδίθηπν 

ειεθηξνληθέο θάξηεο πνπ λα ηαηξηάδνπλ κε ηα πνηήκαηα.  

http://cd.ed.gov.hk/
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3. Φαληάδνληαη πσο έρνπλ κηα αδεξθή πνπ ζπνπδάδεη ζηηο ΗΠΑ. Γξάθνπλ έλα 

κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζε απηήλ, ιέγνληάο ηεο ηη ζρεδηάδνπλ λα 

αγνξάζνπλ γηα ηε κεηέξα ηνπο, ηη ζρεδηάδνπλ λα θάλνπλ κε ηε κεηέξα ηνπο ηελ 

Ηκέξα ηεο Μεηέξαο θαη γηαηί. 

4. Γηαβάδνπλ θαη κνηξάδνληαη ην ζρέδην ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπο κελύκαηνο 

αλαηξνθνδνηώληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, πξηλ ζηείινπλ ηελ ηειηθή εθδνρή ηνπ 

κελύκαηνο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ δάζθαιν. (CDC 2002b, 

exemplar 6) 

 

Παξάδεηγκα 2: «Φηιαλζξσπία θαη αιιεινβνήζεηα» (ηάμεηο 1 θαη 2 β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο) 

1. Οη καζεηέο κέζσ ηδενζύειιαο ζθέθηνληαη ηα όκνξθα πξάγκαηα ζηε δσή ηνπο 

θαη ηαπηόρξνλα θάπνηα πξνβιήκαηα ηνπ θόζκνπ πνπ ηνπο απαζρνινύλ. Κάλνπλ 

πξνηάζεηο επίιπζεο κεξηθώλ πξνβιεκάησλ. 

2. Παξαθνινπζνύλ έλα video κέζσ ηνπ νπνίνπ πιεξνθνξνύληαη γηα ην πώο έλα 

δεπγάξη εθήβσλ πξνζπάζεζε λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε δσή κεηνλεθηνύλησλ 

αηόκσλ ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Ιλδία.  

2. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ θαη απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ θάηη γηα λα βνεζήζνπλ 

κεξηθά ιηγόηεξν ηπρεξά παηδηά ζηελ Κίλα. 

3. Παξαθνινπζνύλ κηα νκηιία ελόο εζεινληή πνπ εξγάδεηαη ζε κηα ππεξεζία 

θνηλσληθώλ παξνρώλ γηα λα κάζνπλ γηα ηε δνπιεηά ηνπ, θαζώο επίζεο θαη γηα ηα 

παηδηά ζηελ πεξηνρή Qian Feng ηεο Κίλαο, ηα νπνία ζηεξνύληαη ηεο παξνρήο 

εθπαίδεπζεο ιόγσ θηώρεηαο. 

4. Σπδεηνύλ θαη απνθαζίδνπλ ηελ εμεύξεζε ρξεκάησλ σο πξόηαζε επίιπζεο ηνπ 

δεηήκαηνο. 

5. Γξάθνπλ επηζηνιέο, γηα λα ελεκεξώζνπλ ηα παηδηά από ην Qian Feng γηα ηηο 

δηαζέζεηο ηνπο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα γίλνπλ θίινη καδί ηνπο.  

6. Σρεδηάδνπλ λα δηαηεξήζνπλ αιιεινγξαθία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project.  

7. Σρεδηάδνπλ θαη νξγαλώλνπλ έλα θηιαλζξσπηθό παδάξη γηα λα ζπγθεληξώζνπλ 

ρξήκαηα. Έξρνληαη ζε επαθή κε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα: 
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α) ζπληάζζνπλ αλαθνηλώζεηο γηα ηηο πξσηλέο ζρνιηθέο ζπλειεύζεηο θαη ζηέιλνπλ 

επηζηνιέο ζε γνλείο, παιηνύο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη εκπνξηθνύο εθπξνζώπνπο 

γηα λα δεηήζνπλ δσξεέο ζε είδε πξνο πώιεζε γηα ην παδάξη ηνπο, β) δεκηνπξγνύλ 

posters θαη θπιιάδηα, γηα λα δεκνζηνπνηήζνπλ ην γεγνλόο, ζρεδηάδνπλ θαη 

ζηέιλνπλ επραξηζηήξηεο θάξηεο ζε όζνπο δώξηζαλ πξντόληα θαη παξάγνπλ ηα δηθά 

ηνπο απηνζρέδηα πξντόληα πξνο πώιεζε, γ) πξνσζνύλ ηα πξντόληα ηνπο ζην 

παδάξη θαη θαηαγξάθνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ηηο πσιήζεηο ηνπο, δ) θαηαγξάθνπλ 

όιε ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.  

8. Σπδεηνύλ ηα ζρέδηά ηνπο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ γνλέσλ θαη πξνσζνύλ ηελ 

ελεξγό ζπκκεηνρή θαη εκπινθή ηνπο.  

9. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή επηζθέπηνληαη ηα παηδηά ζην Qian Feng, γηα 

λα ηνπο δώζνπλ ηα ρξήκαηα θαη όπνηα άιια είδε ζπγθέληξσζαλ. 

10. Ωο εξγαζία γηα ην ζπίηη νη καζεηέο γξάθνπλ έλα θείκελν ζην νπνίν 

θαηαζέηνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αληαπόθξηζε γηα ηε καζεζηαθή εκπεηξία πνπ 

απνθόκηζαλ κέζσ ηνπ project. 

Πξνέθηαζε ηνπ project: Ωο εξγαζία γηα ην ζπίηη νη καζεηέο δνπιεύνπλ ζε νκάδεο 

4 αηόκσλ, πξαγκαηνπνηνύλ κηα έξεπλα γηα έλαλ θηιαλζξσπηθό νξγαληζκό 

αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, εηνηκάδνπλ κηα παξνπζίαζε γηα ηελ 

ηάμε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκό, γηα ηελ 

εξγαζία ησλ εζεινληώλ θαη ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηελ 

αιιεινβνήζεηα.  (CDC 2002b, exemplar 1) 

 

 Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα -πνπ αληινχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηνλ επηθνηλσληαθφ ππνιφγν-, αιιά θαη απφ ηε ζπλνιηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ν 

Λόγνο ησλ παηδηψλ πνπ πξνσζείηαη απφ ηα Π.. ραξαθηεξίδεηαη απφ γξακκαηηζκφ 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ, ν νπνίνο 

θαιιηεξγείηαη θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο επηθνηλσληαθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. 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 
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θχζεσο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, αιιά θαη ιεηηνπξγηθήο θχζεσο, κε ηελ έλλνηα 

ηεο απνηειεζκαηηθήο -ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε επηθνηλσληαθήο 

πεξίζηαζεο- ρξήζεο ηνπο.  

Αλαθνξηθά φκσο κε ηηο θξηηηθέο δηαζηάζεηο, απηέο δελ θαίλεηαη λα 

πξνσζνχληαη ηδηαίηεξα απφ ην Π.. Σν πξψην παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθφ σο πξνο ην 

ζηνηρείν απηφ, θαζψο δελ γίλεηαη θακία ηδηαίηεξε αλαθνξά απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ 

ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ ηζηνζειίδσλ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα 

θαηαζθεπάδεη νπηηθέο γηα ην ζέκα ηεο «Ζκέξαο ηεο Μεηέξαο» ή ζηε γξακκαηηθή ηεο 

ζεκείσζεο θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδπαζκνχ εηθφλαο θαη ιφγνπ. 

Πξνθξίλεηαη επνκέλσο έλα είδνο Λόγνπ καζεηψλ 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, ρσξίο σζηφζν δηαζηάζεηο θξηηηθέο.  

 ε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηελ 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, 

αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο απφ ηηο νπνίεο απηέο πεγάδνπλ, 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, ηθαλνί λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο  σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ Π.., αξθεηά φκσο πεξηνξηζκέλνη 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 απηνκάζεζεο -πνπ πξνσζείηαη έληνλα 

απφ ηα Π.. γηα ηνπο καζεηέο- δελ βξίζθεη ην αληίζηνηρν έδαθνο ζε ζρέζε θαη κε ηνπο 

δηδάζθνληεο, αθνχ νη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη νδεγίεο θαηαηίζεληαη ελ είδεη έηνηκεο 

θαη αλαιπηηθήο «χιεο» ζε απηνχο.  
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2.3 Αμηνιόγεζε καζεηώλ θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

 

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

ζεσξείηαη απφ ηα Π.. σο βαζηθή ζπληζηψζα ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ -κε ηελ 

έλλνηα φηη πξνζθέξεη δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή αλαηξνθνδφηεζε-, πξνσζνχληαη δχν 

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 ζπληζηψληαη 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 

γξαθή σο δηαδηθαζία (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).  
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ε ζρέζε φκσο ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα, εθηφο απφ ηηο 

εζσηεξηθέο δηακνξθσηηθέο αμηνινγήζεηο ππάξρνπλ θαη νη εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο ζε 

εζληθφ επίπεδν γηα ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο απφ ηνπο καζεηέο (Hong Kong 

Diploma of Secondary Education, HKDSE),  νη νπνίεο δηνξγαλψλνληαη απφ κηα 

αλεμάξηεηε αξρή (Hong Kong Examinations and Assessment Authority). Οη 

ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο, πνπ ζπδεηνχληαη εδψ, ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ην 2012, 

θαζψο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο ηζρχεη ην ήδε ππάξρνλ πιαίζην σο πξνο ηηο 

εζληθέο δνθηκαζίεο· απηφ φκσο ζα αιιάμεη κε ηηο επηθείκελεο ζπλνιηθέο 

κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο , κεηψλνληαο ηηο εζληθέο εμεηάζεηο απφ δχν (κία γηα 

απφθηεζε δηπιψκαηνο θαη κία γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) ζε κία. ε 

απηήλ ζα εμεηάδνληαη ηέζζεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα -κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα 

αγγιηθά-, ηα νπνία ζα θαζνξίδνπλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαη δχν ή ηξία καζήκαηα επηινγήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο 

ζηηο εμεηάζεηο απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζε θάζε έηνο ηνπ Key Stage 4, ελψ 

γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ απφθηεζεο δηπιψκαηνο ζα γίλνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη εζσηεξηθέο ζρνιηθέο εμεηάζεηο (school based assessments), νη 

επηδφζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπλππνινγίδνληαη κε ηηο επηδφζεηο ησλ εζληθψλ εμεηάζεσλ. 

ρεηηθά κε ην αγγιηθφ γισζζηθφ κάζεκα, νη εζληθέο εμεηάζεηο γηα ηνπο καζεηέο ησλ 

δεκφζησλ ζρνιείσλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηξία κέξε, α) γξαθή, β) αλάγλσζε θαη 

αθξφαζε, γ) νινθιεξσκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο.  

χκθσλα επνκέλσο κε φια ηα παξαπάλσ, ζα ιέγακε φηη πξνηείλνληαη 

αμηνινγηθέο κέζνδνη θαη αξρέο πνπ ζπλάδνπλ κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξννδεπηηθήο 

παηδαγσγηθήο ζρνιήο. Γεδνκέλεο φκσο ηεο επαλαιεπηηθφηεηαο ησλ εμεηάζεσλ 

απηψλ ζε θάζε ηάμε ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζα ιέγακε φηη 

ηαπηφρξνλα κε ηηο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο εζσηεξηθέο ζρνιηθέο αμηνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο δηαθαίλεηαη θαη κηα εμεηαζηνθεληξηθή ηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
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3. πκπεξάζκαηα/ζπδήηεζε 

3.1 Γεληθέο δηαπηζηώζεηο 

 

ην ζεκείν απηφ θαη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο 

ζπδήηεζεο γηα απηά, ζα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Αλαθνξηθά ινηπφλ κε απηά ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί πσο ε επηινγή ηνπο φρη κφλν αλέδεημε θξίζηκα ζηνηρεία ησλ ππφ εμέηαζε 

δεηεκάησλ, αιιά έζηξεςε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε απηψλ. 

Ωζηφζν, δελ πξφθεηηαη γηα ηδενινγηθά νπδέηεξε επηινγή, φπσο δελ είλαη ηδενινγηθά 

νπδέηεξε θακία αλάγλσζε, θαζψο ζε απηήλ ιαλζάλνπλ πνηθίινη παξάγνληεο, φπσο ε 

επηζηεκνινγηθή ηνπνζέηεζε, ε ηαπηφηεηα, αθφκε θαη ε ςπρνινγηθή δηάζεζε ηνπ 

εξεπλεηή. Δλ πξνθεηκέλσ, σζηφζν, έγηλε πξνζπάζεηα λα εμαιεηθζνχλ -ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ- νη παξάγνληεο απηνί θαη λα πξνζεγγηζηνχλ ηα δεηήκαηα κε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε ηδενινγηθή απνζηαζηνπνίεζε.  

 Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε αλάγλσζε ησλ δεηεκάησλ, θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ζχλζεησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, είλαη πάληα αλνηρηή ζε εξκελείεο, 

ζπκπιεξψζεηο, δηεπθξηλίζεηο θαη δηνξζψζεηο, φπσο αλνηρηή θαη ζχλζεηε  είλαη 

εμάιινπ ε θνηλσλία θαη νη κεραληζκνί ηεο. Ηδηαίηεξα δε ε πξνζέγγηζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηφζν απνκαθξπζκέλεο θαη άγλσζηεο ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ δπζθφιεςε αξθεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά πνπ ζηάζεθε ηαπηφρξνλα θαη κηα εξεπλεηηθή 

πξφθιεζε.  

Απφ ηελ αλάιπζε ινηπφλ πνπ έγηλε ζηα Π.. ηνπ ΖΚ γηα ην αγγιηθφ γισζζηθφ 

κάζεκα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θάλεθε νη πξνηάζεηο λα αληινχλ ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ νιηζηηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο 

ππνιφγνπο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη γιψζζαο 

θαη ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. ην πιαίζην απηφ, ε γιψζζα ζεσξείηαη σο κέζν 

επηθνηλσλίαο, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πξνζεγγίδνληαη εληαγκέλεο ζε επηθνηλσληαθά 
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πιαίζηα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, 

ελψ νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθή εμσζρνιηθή δσή. 

Σαπηφρξνλα, θαη σο πξνο ηνπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη αληρλεχζεθαλ θαη θάπνηα δείγκαηα απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν, δεδνκέλεο ηεο 

επηδίσμεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ σο πξνο ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο, θαζψο θαη απφ 

ηνλ ππνιφγν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο, θαηά ηνλ νπνίν επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα 

γεληθφηεξσλ θξηηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο. 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, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη νη ζεσξίεο κάζεζεο απφ ηηο 

νπνίεο αληινχλ ηα Π.. βαζίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο αξρέο ηεο πξννδεπηηθήο 

θαη ηεο αφξαηεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο.  

 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, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη λα 

πξνσζείηαη ε θπζηθή απφθηεζε ηεο αγγιηθήο πνπ απνπζηάδεη απφ ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ γισζζηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. 

Σν δεχηεξν δήηεκα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο πσο ζην πιαίζην ηνπιάρηζηνλ 

ησλ 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 

εθπαίδεπζε ηνπ ΖΚ. 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 

εθβάιιεη 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 
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ιφγνπο νηθνλνκηθνχο-, ην ΖΚ φρη κφλν δελ απνζηξέθεηαη ηηο βξεηαληθέο ηνπ 

επηξξνέο, αιιά πξνζπαζεί θαη 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 κε ζηφρεπζε ζηελ θαιιηέξγεηα αγγιηθνχ 

γξακκαηηζκνχ πνπ δελ αλακεηγλχεηαη κε θηλεδηθά ζηνηρεία. Ωζηφζν, θιείλνληαο, ζα 

πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ απαηηεί 

επηπιένλ θαη ηε κειέηε ηνπ θηλεδηθνχ γισζζηθνχ Π.., ε νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο ειιείςεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κηα απφ ηηο 

ελδηαθέξνπζεο πξνθιήζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

 

3.2 Γηαπηζηώζεηο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

 

ρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, 

πξνηείλεηαη θαηαξράο ε έληαμε θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο σο Κεληξηθήο Μαζεζηαθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο  φινπ ηνπ ζρνιηθνχ Π.., πξάγκα 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 κηα απφ απηέο ηηο  

δξαζηεξηφηεηεο απνθαιχπηεη ηε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη απφ ην Π.. ζηηο ςεθηαθέο 

ζρνιηθέο πξαθηηθέο κάζεζεο θαη γξακκαηηζκνχ θαη ζηε 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 -πνπ απνηεινχλ βαζηθή 

ζπληζηψζα πιαηζίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ Π..-, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αληίιεςε 

ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ ηα νπνία βνεζνχλ ζηε δφκεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο 

καζεηέο. 

 ε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζην γισζζηθφ κάζεκα, ηδηαίηεξε εζηίαζε δίλεηαη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ πνπ θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ, πξνσζνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη δηαδξαζηηθή κάζεζε θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, απνηειψληαο πεγή άληιεζεο απζεληηθνχ 

γισζζηθνχ πιηθνχ, πεξηβάιινλ απζεληηθήο επηθνηλσλίαο θαη κέζν γηα 
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δεκηνπξγηθφηεξε απφθηεζε γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Έηζη, πξνηείλεηαη 

γηα παξάδεηγκα ε αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ γισζζηθψλ παηρληδηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα 

παηδηά κε έλαλ επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαηαθηνχλ δηάθνξεο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα ή ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα απζεληηθή επηθνηλσλία.  

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

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απηή νη καζεηέο πξέπεη λα 

εθνδηαζηνχλ κε ηερληθέο δηαζηάζεηο λέσλ γξακκαηηζκψλ, λα γλσξίζνπλ δειαδή θαηά 

ην γισζζηθφ κάζεκα πψο λα ρεηξίδνληαη ηα λέα κέζα, πξνθεηκέλνπ γηα παξάδεηγκα λα 

αληιήζνπλ θείκελα θαη πιεξνθνξίεο ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πνηθίια ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ Π.. Δπηπιένλ φκσο νη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ θαη κε ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο λέσλ γξακκαηηζκψλ. ην 

πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα γλσξίζνπλ ηηο ζπκβάζεηο ηεο γξαθήο/αλάγλσζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ζπκβάζεηο ηεο 

γξαθήο ζε έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ ή παξνπζηάζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο θαη ρξήζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

απηά.  

 Ωζηφζν, ζα ιέγακε πσο απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ Π.. απνπζηάδεη ε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αλάδεημε ηεο θεηκεληθήο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ζηε ζεκαζία ηεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ κεηαδηδφκελσλ κελπκάησλ θαη θαη' επέθηαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη πσο ζηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη, αλ 

εμαηξέζεη θαλείο θάπνηεο γεληθέο θξηηηθέο δεμηφηεηεο, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζε θξηηηθέο δηαζηάζεηο πξφζιεςεο ηεο ζεκείσζεο. Δπνκέλσο, ηα Π.., κνινλφηη 

εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζηηο δεμηφηεηεο λέσλ γξακκαηηζκψλ θαη ζηελ απφθηεζε απηψλ 

θαηά ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, εκκέλνπλ 

πεξηζζφηεξν ζε ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο λέσλ γξακκαηηζκψλ.   

 Πξνεθηείλνληαο ηα παξαπάλσ, ζα ιέγακε φηη πξνσζνχληαη ηδηαίηεξα απφ ηα 

Π.. νη δεμηφηεηεο λέσλ γξακκαηηζκψλ, δεδνκέλνπ φηη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

ΣΠΔ κέζα ζηα Π.. είλαη εθηελείο θαη επαλαιακβαλφκελεο σζηφζν, αθνινπζψληαο 

ηε κεηαθνξά ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ σο πξνο ηε γισζζνδηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ (Koutsogiannis, forthcoming) ζα ιέγακε πσο πξφθεηηαη γηα 
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ζεσξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνπο δχν εζσηεξηθνχο νκφθεληξνπο θχθινπο, νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε αλαδεηήζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

κέζσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Αληίζεηα, απνπζηάδεη εληειψο ε 

γισζζνδηδαθηηθή ζεψξεζε ησλ ΣΠΔ ππφ ην πξίζκα ηνπ ηξίηνπ νκφθεληξνπ θχθινπ. 

χκθσλα κε απηφλ, αθεηεξία γηα ηελ αμηνπνίεζε 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 (φ.π.). 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.  

 Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην 

νπνίν δηαθαίλεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο αλάιπζεο πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ παξνχζα 

κειέηε θαη αθνξά ζπλνιηθφηεξα ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηνπ ΖΚ. Όπσο 

πξνθχπηεη δειαδή απφ φζα ζπδεηήζεθαλ ζην παξφλ θείκελν, ε εθπαίδεπζε ζην ΖΚ 

θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα εξγαιείν πξνζαξκνγήο ζηε λέα παγθφζκηα 

πξαγκαηηθφηεηα. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη πσο νη ηνπηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο 

θηλνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο ζπλνιηθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζε κεκνλσκέλεο αιιαγέο σο πξνο ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα ή ηα Π.. ην πιαίζην απηφ, ε πξνηεηλφκελε αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ 

σο πξνο ηνλ ζρνιηθφ ρσξνρξφλν (ηάζε γηα επέθηαζή ηνπ), ε εζηίαζε θαη ζηελ άηππε 

κάζεζε εθηφο απφ ηελ ηππηθή, αθφκε θαη ε πξνηεηλφκελε  ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζε 

φιν ην εχξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαίλεηαη λα θηλνχληαη ζε ινγηθέο πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αιιαγέο θαη ηνλ ξφιν πνπ ε εθπαίδεπζε 

νθείιεη λα πηνζεηήζεη ζε ζρέζε κε απηέο.   

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλεηαη ζπγθεληξσηηθά θαη κε ζπλνπηηθή 

δηαηχπσζε ε πξφηαζε ηνπ ΖΚ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή 
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εθπαίδεπζε, φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ Π.. γηα ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πνπ ήηαλ θαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

πγθεληξσηηθόο πίλαθαο απνηύπσζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πξόηαζεο ηνπ 

Hong Kong 

HONG KONG 

Γεπηεξνβάζκηα  

Δθπαίδεπζε 

Γισζζηθό Μάζεκα ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ 

θόζκν, ζηάζεηο, 

αμίεο, πξόηππα 

- πξαγκαηηθή εμσζρνιηθή δσή 

- πξνζθηιή θαη ελδηαθέξνληα 

γηα ηνπο εθήβνπο ζέκαηα (π.ρ. 

ζρέζεηο, ζρνιείν θιπ.), αιιά 

θαη θνηλσληθά δεηήκαηα 

- ζεηηθέο αηνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

αμίεο θαηά ηελ αζηαηηθή 

θνπιηνχξα (π.ρ. ζπλεξγαζία, 

απηνεθηίκεζε, απηνπεηζαξρία, 

παηξησηηζκφο) 

- παηδί σο κειινληηθφο 

πνιίηεο κε ηνπηθή αζηαηηθή 

ζπλείδεζε, αιιά θαη κε 

ππεξηνπηθή εμσζηξέθεηα, 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε 

βξεηαληθή θνπιηνχξα 

- κέζν επαθήο κε ηνλ 

θεηκεληθφ θφζκν θαη 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ 

γηα απηφλ 

- κέζν επηθνηλσλίαο, 

γλσξηκίαο θαη επαθήο κε ηνλ 

αγγιηθφ θφζκν θαη 

πνιηηηζκφ 

- ζεκαηηθφ πεδίν ππφ 

δηεξεχλεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

- κέζν δεκνζίεπζεο ησλ 

νπηηθψλ ησλ καζεηψλ γηα 

ηνλ θφζκν 

Γλώζεηο γηα  - εζηίαζε ζηελ απφθηεζε  σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη 
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ηε γιώζζα  γλψζεσλ ιεμηθνγξακκαηηθήο, 

επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ, φκσο 

φρη σο απνπιαηζησκέλσλ αιιά 

σο εληαγκέλσλ ζε ιεηηνπξγηθά 

θαη επηθνηλσληαθά πιαίζηα 

δνκψλ 

 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ: 

- εξγαιείν 

απηνθαζνδεγνχκελεο 

γισζζηθήο εθκάζεζεο γηα 

απφθηεζε γισζζηθψλ 

γλψζεσλ κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν (π.ρ. ειεθηξνληθά 

γισζζηθά παηρλίδηα) 

- πεξηζζφηεξε εζηίαζε ζηε 

ζπλδπαζηηθή απφθηεζε ησλ 

γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα κε 

ηελ θαηάθηεζε λέσλ 

γξακκαηηζκψλ 

εκείσζε/γιώζζα  

- αγγιηθή γιψζζα θαη 

γξακκαηηζκφο σο «θεθάιαην» 

- 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 θαη απνθηηέηαη 

κέζσ ηεο θπζηθήο γισζζηθήο 

έθζεζεο  

- θεηκελνθεληξηθή αληίιεςε: 

σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ: 

- απφθηεζε απαξαίηεησλ 

ηερληθψλ γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο ζηα 

ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα  

- αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη 

αιιειεπηδξαζηηθψλ 

δεμηνηήησλ ζηα λέα κέζα 

- παξαγσγή απζεληηθψλ 

ςεθηαθψλ θεηκέλσλ ζηνλ 

ππνινγηζηή 
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γιψζζα σο ζχλνιν 

θεηκεληθψλ ηχπσλ 

 

- δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ  

Γηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο,  

ρώξνο θαη ρξόλνο, 

ζεσξίεο κάζεζεο 

- αφξαηεο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο  

- πξαγκάησζε βαζηζκέλε ζε 

ζρέδηα εξγαζίαο (projects) θαη 

δξαζηεξηφηεηεο (tasks)  

- ακθηζβήηεζε ησλ ηζρπφλησλ 

νξίσλ ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ 

- επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ ζην εμσζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ  

- ζεσξίεο ηεο λέαο 

παηδαγσγηθήο 

σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ: 

- ΣΠΔ σο εξγαιεία αηνκηθήο 

πξφζβαζεο ζηε κάζεζε 

(CALL θαη self-access 

language learning) 

- πεγή άληιεζεο δηδαθηηθψλ 

πφξσλ 

- εξγαιείν άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ  

- ΣΠΔ σο βαζηθνί πφξνη ηνπ 

καζεζηαθνχ ρψξνπ 

- αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα 

επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ (tasks θαη 

projects) 

 

Σαπηόηεηεο 

καζεηώλ θαη 

δηδαζθόλησλ 

Λφγνο καζεηψλ: ελεξγφο 

εκπινθή θαη δξάζε, 

πξσηνβνπιία, ζπλεξγαζία, 

αιιά θαη επηκειήο 

εξγαηηθφηεηα, ιακβάλνληαη 

- δεμηφηεηεο ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο θχζεσο λένπ 

γξακκαηηζκνχ  

- έιιεηςε θξηηηθψλ 

δηαζηάζεσλ λένπ 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

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

ειίδα 66 απφ 73 

 

ππφςε νη ηζρχνπζεο θαη 

κειινληηθέο ηαπηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ. 

Λφγνο δηδαζθφλησλ: σο 

βνεζφο, θαζνδεγεηήο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

πεξηνξηζκέλε εκπηζηνζχλε 

απφ ηα Π.. ζηνλ ξφιν ηνπ 

(ιεπηνκεξέζηαηεο 

θαζνδεγεηηθέο ζπζηάζεηο). 

γξακκαηηζκνχ 

 Γισζζνδηδαθηηθνί 

λόγοι 

 

- θπξίαξρνη ιφγνη: νιηζηηθφο ιφγνο (επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε, θηλήκαηα γξαθήο σο δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο), θεηκελνθεληξηθφο ιφγνο (γλψζε 

θεηκεληθψλ ηχπσλ) θαη ππνιφγνο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο 

- θζίλνληεο ιφγνη: δνκηζκφο  

Αμηνιόγεζε 

- πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο 

αμηνινγηθέο κέζνδνη θαη αξρέο 

(π.ρ. Portfolio) 

- εμεηαζηνθεληξηθφο 

ραξαθηήξαο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο 

- ρξήζε εξγαιείσλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα 

πξαγκαηνπνίεζε 

αμηνινγήζεσλ 

(καγλεηνζθνπήζεηο 

δηδαζθαιηψλ)  

Παξαηεξήζεηο/ 

ηδηαηηεξόηεηεο 

- ηδηάδνπζα γισζζηθή θαη πνιηηηθή ηνπηθή θαηάζηαζε 

(δηγισζζία/ κηα ρψξα, δχν ζπζηήκαηα) 

- επηηπρία θηλεδηθήο εθπαίδεπζεο ζην PISA 

- θιεηζηφ θαη ηδηαίηεξα αλαιπηηθφ, θαζνδεγεηηθφ Π.. 
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- θαζνιηθή αλαζεψξεζε εθπαίδεπζεο 

- δηγισζζία, έκθαζε ζηνλ αγγιηθφ γξακκαηηζκφ κε 

παξάιιειε ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ αμηψλ θαη παξαδφζεσλ  
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Παξάξηεκα 

 

Πξσηόηππα θείκελα εθηελέζηεξσλ απνζπαζκάησλ 

 

Απόζπαζκα 1: 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 2: 

Values: Personal 

- sanctity of life - truth - aesthetics – honesty - human dignity - rationality - creativity 

- courage – liberty – individuality - self-esteem -self-discipline - self-cultivation - 

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 
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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 3: To help enhance students’ language proficiency for further study, 

vocational training or work, it is clearly necessary to go beyond merely teaching 

grammar and vocabulary (a practice widely adopted in the past, but no longer 

considered adequate by itself) by providing them with ample opportunities to apply 

the language they have been taught to express ideas and feelings appropriately in 

different communicative settings. 

 

Απόζπαζκα 4: For the learning of grammar to be effective, learners must be given 

ample opportunities to apply their knowledge of grammar in interaction and 

communication. Formal explanation of grammatical rules in isolation and the use of 

decontextualised and mechanical drills are not always useful in helping learners to 

develop communicative competence. Learners should be helped to see the connection 

between forms and functions, and internalise the forms through meaningful everyday 

language use. 

 

Απόζπαζκα 5: Different text-types provide meaningful contexts for the learning and 

purposeful use of specific language items and vocabulary. Repeated exposure to a 

wide variety of text-types from print and non-print sources allows learners to increase 

their awareness and build up their experience of how text-types work. Conscious 

learning and explicit, systematic teaching of different text-types, including the 

features they involve, enable learners to become more effective readers and more 

proficient language users. 
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Απόζπαζκα 6: The rationale for studying English Language as a core subject at 

senior secondary level is presented below: 

␣ English is the language of global communication. It is not only a powerful 

learning tool, a medium by which people gain access to knowledge from around the 

world, but also a medium through which they develop positive values and attitudes, 

establish and maintain meaningful relationships with people, increase their cultural 

understanding and expand their knowledge and world-views. 

␣ English is the language of international business, trade and professional 

communication. Traditionally much emphasis has been placed on English Language 

learning in school. Such a tradition must be continued, since proficiency in English is 

essential for helping Hong Kong to maintain its current status and further strengthen 

its competitiveness as a leading finance, banking and business centre in the world. 

␣ English plays a crucial role in empowering learners with the capabilities 

necessary for lifelong learning, critical thinking, problem-solving, creativity, and 

innovation and for adapting to the rapid changes and demands of society. 

␣ English opens up a world of leisure and entertainment for learners. 

 

Απόζπαζκα 7: Learners will engage in a range of workplace tasks (e.g. making and 

handling telephone enquiries and complaints, writing memos) which aim to develop 

their knowledge and skills to use the language in a practical way and gain confidence 

in using English to communicate with others about work-related matters. Learners 

will develop language skills, presentation skills, organisation skills and interpersonal 

skills in the process. At the end of the module, learners will perform a series of 

communication tasks that simulate real work situations. 

 

Απόζπαζκα 8: 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 
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to encourage students to define problems or issues, conduct research, and create a 

product that reflects their learning. 

 

Απόζπαζκα 9: IT is an effective tool for promoting language learning. The Internet, 

for instance, is a powerful resource that can be exploited for language learning 

purposes, such as searching for information for a project and accessing online 

language resources for pleasurable and self-access learning. Teachers should help 

learners to capitalise on this resource by choosing Web materials appropriate to their 

linguistic and cognitive abilities and by using suitably designed activities to prepare 

them adequately for Internet-based tasks. They may also consider using multi-media 

resources and IT tools such as e-books, interactive simulation games or activities to 

enhance learner motivation and promote self-directed learning. 
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