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Πεπίλητη 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Ηηαιίαο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ην παιαηφηεξν πξφγξακκα ζπνπδψλ «Indicazioni 

Nazionali» ηνπ 2004 καδί κε ην ζπκπιεξσκαηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Indicazioni 

per il curricolo» ηνπ 2008 ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζπκπιεξσκαηηθά θείκελα. Σν πιηθφ 

πξνζεγγίζηεθε ππφ ην ζεσξεηηθφ πξίζκα ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ (Gee, 2005) 

θαη ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leeuwen, 2005) ψζηε λα αλαδεηρζεί κε έλαλ 

ζθαηξηθφ ηξφπν ν ραξαθηήξαο ηνπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Ζ κειέηε αξρηθά επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ δχν πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

αλαθνξηθά κε ηε δφκεζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, επηθεληξψλεηαη ζην 

πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, ηηο 

γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηε ζέζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θφζκνπ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε πσο ν ζπλνιηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νιηζηηθφ γισζζνδηδαθηηθφ 

ιόγν θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

Παξάιιεια, παξαηεξείηαη θαη κηα αληηθαηηθή εζηίαζε ζηηο γλψζεηο γηα ηε 

γξακκαηηθή, ζηνηρείν πνπ εξκελεχηεθε σο θαηάινηπν παιαηφηεξσλ παξαδνζηαθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη ζηνηρεία θαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ ηα νπνία πεξηνξίδνληαη κφλν ζε δειψζεηο ζηα εηζαγσγηθά κέξε 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.  

Ο θφζκνο αληηκεησπίδεηαη σο έλα πεδίν ζπλερψλ αιιαγψλ νη νπνίεο θέξλνπλ 

θαη λέα δεδνκέλα ζηελ εθπαίδεπζε. Γίλεηαη έκθαζε ζηε δεκηνπξγία πνιηηψλ νη 

νπνίνη ζα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα θηλνχληαη θαη ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε επξσπατθφ 

θαη παγθφζκην επίπεδν, φκσο δελ δηεπθξηλίδεηαη κε πνηφλ ηξφπν ζα γίλεηαη απηφ. 

Παξφηη, ινηπφλ, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ηζηνξηθήο αλάγλσζεο ηνπ ζεκεξηλνχ 
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θφζκνπ, θαίλεηαη πσο απηή ε πξνζπάζεηα απνηειεί κφλν ξεηνξεία θαζψο δελ 

θαίλεηαη λα απνθηά ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν κέζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

ε απηφ ην πιαίζην, νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα απνζπαζκαηηθά. 

Μέζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, νη κνλαδηθέο αλαθνξέο ζρεηίδνληαη κε ην 

ππεξθείκελν σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ζην γισζζηθφ 

κάζεκα. Καζψο νη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα είλαη ειάρηζηεο κέζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην δήηεκα 

αθήλεηαη ζηελ πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα απφ ηε κειέηε 

νξηζκέλσλ ζρεδίσλ εξγαζίαο (project) ηα νπνία εθπνλήζεθαλ απφ δηάθνξα ζρνιεία, 

θάλεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θπξίσο σο έλα παηδαγσγηθφ κέζν. Αθνινπζψληαο ην νιηζηηθφ πιαίζην, ην δηαδίθηπν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα κέζν δεκνζίεπζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη ηα δηάθνξα εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάθηεζε ζηνηρείσλ ηνπ θιαζηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Παξφια απηά, κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ, θάλεθε λα απνθηψληαη θαη 

νξηζκέλα ζηνηρεία λένπ γξακκαηηζκνχ, φπσο είλαη ε ρξήζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη 

ε δεκηνπξγία ππεξθεηκέλσλ, ρσξίο φκσο ε εζηίαζε λα βξίζθεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

απηά.  

Μέζα απφ ηε κειέηε θαη επηπιένλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ε αμηνιφγεζε θαη νη 

ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγείηαη κηα πιήξεο εηθφλα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Ηηαιίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ρσξίο ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθά ζηνηρεία, κε αληηθαηηθφ ραξαθηήξα πνπ θηλείηαη 

κεηαμχ ηνπ νιηζηηθνχ θαη ηνπ δνκηζηηθνχ παξαδείγκαηνο. Φαίλεηαη, ηειηθά, πσο νη 

λέεο ηερλνινγίεο εληάζζνληαη πεξηζζφηεξν σο έλα κέζν πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη 

ηε δηδαζθαιία ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο.  
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1. Διζαγυγή 

 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα 

απνηεινχλ ζήκεξα ην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα. Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

νη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη ζην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ηηαιίαο. πγθεθξηκέλα, αζρνιείηαη κε ην επίζεκν 

γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ζην εμήο Π..) ψζηε λα απνηππψζεη ηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ζην εμήο ΣΠΔ) κέζα ζε απηφ. 

Καζψο έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ παξνπζηάδεη κφλν ηηο γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο, 

κειεηψληαη θαη νξηζκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην 

δηαδίθηπν.  

Ζ επηινγή ηεο Ηηαιίαο έγηλε γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Πξψηνλ, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ην γισζζηθφ κάζεκα αιιά θαη 

εηδηθφηεξα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ αγγινζαμνληθφ 

θφζκν, επηιέρζεθε κηα ρψξα εθηφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ην θελφ 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ράξηε. Δπηπιένλ, ε επηινγή ηεο Ηηαιίαο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

νκνηφηεηα πνπ εκθαλίδεη κε ηελ Διιάδα γεσγξαθηθά αιιά θαη ηζηνξηθά. Καζψο 

πξφθεηηαη γηα κηα κεζνγεηαθή θαη γεηηνληθή ρψξα, ε θνπιηνχξα ησλ δχν ιαψλ 

παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο, ζηνηρείν πνπ αλακέλεηαη λα εκθαληζηεί θαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αθφκε, ην ηηαιηθφ γισζζηθφ κάζεκα, φπσο θαη ην ειιεληθφ, 

πξνέξρεηαη απφ κηα πινχζηα παξάδνζε δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηνηρείν 

πνπ επίζεο αλακέλεηαη λα έρεη επεξεάζεη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηεο, νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο 

έξεπλα είλαη νη εμήο: 

α) Απνηχπσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

β) Ζ εκθάληζε ησλ ΣΠΔ κέζα ζην ίδην ην γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
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γ) Ση ζπκβαίλεη θαηά ηελ πξαγκάησζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ 

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο δηεξεπλήζεθαλ ηα επίζεκα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Indicazioni Nazionali 2004 θαη Indicazioni per il Curricolo 

2007). ην θεθάιαην 3 ηεο κειέηεο, δηεξεπλάηαη ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο έηζη φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη κέζα ζην Π.. Μέζα απφ ηελ νπηηθή γσλία 

ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leeuwen 2005) θαη ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ 

(Gee 2005, Fairclough 2005), γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη δηάθνξνη 

γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη πνπ δηαπεξλνχλ ην γισζζηθφ κάζεκα. ηα πιαίζηα απηψλ 

ησλ ιόγσλ, δηεξεπλάηαη ν αθξηβήο ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

ηε ζπλέρεηα, ζην θεθάιαην 4, επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηψλεηαη ην γισζζηθφ κάζεκα, δειαδή ν ραξαθηήξαο ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη θαη απφ ην επίζεκν γισζζηθφ Π.. αιιά θαη 

απφ δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο φπσο απηέο παξαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν. ηφρνο 

είλαη λα αλαδεηρζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη 

νη λέεο ηερλνινγίεο θαηά ηε δηδαζθαιία.  

ηα επφκελα θεθάιαηα (θεθ. 5-θεθ. 6) γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο αιιά θαη ζηηο ηαπηφηεηεο πνπ ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη ε πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ην θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζην 

νπνίν γίλεηαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ε πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ Π.. έηζη ψζηε 

λα απνηππσζεί φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ε εηθφλα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ 

ζην ηηαιηθφ γισζζηθφ κάζεκα.  
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2. Γενικά σαπακηηπιζηικά 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Ηηαιίαο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

αθνινπζεί θαζψο θαη ην εχξνο έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία. Αξρηθά 

(θεθ. 2.1.), γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

βαζκίδεο. ηε ζπλέρεηα (θεθ. 2.2.), παξνπζηάδεηαη ην γεληθφηεξν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ (curriculum) πνπ αθνινπζείηαη ζηα ηηαιηθά ζρνιεία θαη ε δφκεζή ηνπ. 

Παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο απηήο ηεο ζέζεο. Σέινο (θεθ. 2.3.), γίλεηαη 

αλαθνξά ζην εχξνο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

πξνψζεζεο ηεο ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο θαη ζηα πξφηδεθη πνπ γίλνληαη ζε 

ζρνιηθφ επίπεδν κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Ζ πεξηγξαθή πνπ ζα γίλεη ζε απηφ ην θεθάιαην ζηεξίδεηαη ζε πνηθίιεο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ην Υπνπξγείν Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίσλ θαη Έξεπλαο 

(www.instruzione.it), ε Δζληθή Υπεξεζία γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Σρνιηθήο Απηνλνκίαο 

(www.indire.it) θαζψο θαη ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο Eurydice 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/), ν νπνίνο παξέρεη πνηθίιεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε.  

 

 

2.1. Σν ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Ηηαιία θαζνξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ην Υπνπξγείν 

Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίσλ θαη Έξεπλαο (Ministero dell‟ Instruzione, dell‟ 

Università e della Ricerca - MIUR
1
), ην νπνίν ξπζκίδεη δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ζρνιηθνχ πξνζσπηθνχ, ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά είλαη 

ππεχζπλν θαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Παξφηη ππάξρνπλ 

                                                      
1
 http://www.istruzione.it/  [10.3.2011] 

http://www.instruzione.it/
http://www.indire.it/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
http://www.istruzione.it/
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θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ, πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα 

απνθεληξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο δίλνληαη πνιιέο αξκνδηφηεηεο ζηα 

πεξηθεξεηαθά θέληξα (Uffici Scolastici Regionali θαη Uffici Scolastici Provinciali) 

αιιά θαη ζηα ίδηα ηα ζρνιεία.  

Με λφκν ηνπ 1997 θαη κε επφκελεο ξπζκίζεηο ηνπ 1999, απνδίδεηαη ηδηαίηεξε 

απηνλνκία ζηα ζρνιεία κεηαζέηνληαο πξνο απηά ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, ε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ηάμεσλ θ. ά. Μάιηζηα, δεκηνπξγείηαη θαη 

έλαο εηδηθφο θνξέαο ν νπνίνο πξνσζεί ηελ απηνλφκεζε ησλ ζρνιείσλ, ε Δζληθή 

Υπεξεζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο (Agenzia nazionale per lo 

sviluppo dell'autonomia scolastica
2
). ηφρνο απηήο ηεο απηνλφκεζεο είλαη ε 

απειεπζέξσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε 

λα κε γίλεηαη απιή δηεθπεξαίσζε θεληξηθψλ εληνιψλ. Έηζη, θάζε ζρνιείν ζρεδηάδεη 

θαη εθαξκφδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ πξάμεηο δηακνξθψλνληαο ην δηθφ ηνπ Πιάλν γηα 

ηελ Δθπαίδεπζε (Piano dell‟offerta formative - PoF). Σν πιάλν απηφ πξέπεη 

ηαπηφρξνλα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο γεληθφηεξεο επηδηψμεηο πνπ έρνπλ ζεκειησζεί ζε 

εζληθφ επίπεδν αιιά θαη λα αληηθαηνπηξίδεη ην πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο ηνπηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Παξφηη δίλεηαη κεγάιε ειεπζεξία ζηα επηκέξνπο ζρνιεία, ππάξρνπλ θαη 

νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχλ φια ηα ζρνιεία αλεμαηξέησο. 

Έλα πξψην θνηλφ ζηνηρείν αθνξά ηε δφκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

βαζκίδεο. πγθεθξηκέλα, νη βαζκίδεο είλαη νη εμήο:  

- Νεπηαγσγείν (scuola dell'infanzia): Δίλαη ε πξψηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, 

αθνξά παηδηά ηξηψλ σο πέληε εηψλ θαη είλαη κε ππνρξεσηηθή.  

- Πξώηνο θύθινο εθπαίδεπζεο (primo ciclo di istruzione): πλνιηθά 

απνηειείηαη απφ νρηψ ρξφληα εθπαίδεπζεο ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε δχν 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο: 

- Πξσηνβάζκην ζρνιείν (scuola primaria): Γηαξθεί πέληε ρξφληα θαη 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο έμη σο έληεθα εηψλ.  

                                                      
2
 www.indire.it [14.3.2011] 

http://www.indire.it/
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- Καηώηεξν δεπηεξνβάζκην ζρνιείν (scuola secondaria di primo 

grado). Γηαξθεί ηξία ρξφληα θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο έληεθα 

σο δεθαηεζζάξσλ εηψλ 

- Γεύηεξνο θύθινο εθπαίδεπζεο (secondo ciclo di istruzione): Γηαθξίλεηαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο ζρνιείσλ: 

- Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (scuola secondaria di secondo 

grado): ε θνίηεζε δηαξθεί πέληε ρξφληα θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο 

ειηθίαο 15-19 εηψλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη ηα Λχθεηα 

(Licei), ηα Σερληθά Ηλζηηηνχηα (Istituci Tecnici) θαη ηα Δπαγγεικαηηθά 

Ηλζηηηνχηα (Istituti Professionali).  

- Αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε: Ζ θνίηεζε δηαξθεί 3 ρξφληα θαη 

νξγαλψλεηαη απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο 

Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ ηνλ πξψην θχθιν θαη απφ ηα δχν 

πξψηα ρξφληα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ, δειαδή σο ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ. Παξφηη ε 

πξσηνβάζκηα θαη ε θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλήθνπλ ζε έλαλ θχθιν 

ζπνπδψλ, απνηεινχλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ παξνχζα κειέηε ζα αζρνιεζεί κφλν κε ην πεξηερφκελνπ ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ (scuola primaria) φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ.   

Δθηφο απφ ηελ θνηλή δφκεζε ησλ ζρνιείσλ ζε βαζκίδεο, άιιεο θεληξηθέο 

νδεγίεο αθνξνχλ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ. ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη εκέξεο δηδαζθαιίαο είλαη ζπλνιηθά 200 θαη ρσξίδνληαη 

ζε δχν ηεηξάκελα ή ηξία ηξίκελα, αλάινγα κε ην ζρνιείν. Οη γνλείο κπνξνχλ απφ ην 

2009 λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηξηψλ κνληέισλ σξψλ: 24, 27, 30 θαη 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηε δήηεζε πνπ ππάξρεη. Δπηπιένλ, ηα ζρνιεία είλαη ππεχζπλα λα 

θαζνξίζνπλ ην ρξφλν πνπ ζα δηαηίζεηαη ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Όζνλ αθνξά 

ην γισζζηθφ κάζεκα, δίλεηαη κηα θεληξηθή θαηεχζπλζε πνπ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο 

ψξεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζην πξψην ζρνιηθφ έηνο ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη 
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ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα, ζην δεχηεξν έηνο δχν ψξεο θαη ζην ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην 

έηνο ηξεηο ψξεο θαζεκεξηλά.  

Αθφκε, ζε φια ηα ζρνιεία κνηξάδνληαη δσξεάλ δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Σα βηβιία 

απηά δελ παξάγνληαη απφ ην Τπνπξγείν αιιά παξάγνληαη απφ ηδησηηθνχο εθδνηηθνχο 

νίθνπο θαη ε επηινγή βξίζθεηαη ζηελ επρέξεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ κφλε θεληξηθή 

νδεγία ζρεηηθά κε ηα βηβιία αθνξά ηελ ππνρξεσηηθή επηινγή απηψλ πνπ έρνπλ θαη 

ςεθηαθή κνξθή, νδεγία πνπ ζα ηζρχζεη ζπλνιηθά απφ ην δηδαθηηθφ έηνο 2011/2012. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θίλεζε πνπ πξνσζεί ην ςεθηαθφ βηβιίν, ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην 

πξνψζεζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Σα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα δελ απνηέιεζαλ κέξνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαζψο δελ απνηεινχλ θεληξηθή θαηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 

 

2.2. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ε ζέζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

Γηα ηνλ πξψην θχθιν εθπαίδεπζεο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

«Δζληθέο Οδεγίεο» (Indicazioni Nazionali) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 2004 απφ ην 

Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο. Σν 2007 δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη «Οδεγίεο γηα ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ» (Indicazioni per il Curriculo) νη νπνίεο εκπινπηίδνπλ ηηο 

παιαηφηεξεο Οδεγίεο θαζψο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Καη νη δχν Οδεγίεο 

πεξηγξάθνπλ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζε θάζε βαζκίδα, 

ην πεξηερφκελφ ηνπο θαζψο θαη θάπνηεο γεληθφηεξεο αξρέο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

έρεη ππφςε ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο.  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 2004 (Indicazioni Nazionali per i Piani di studio 

personalizzati nella scuola primaria) έρεη ηελ εμήο δνκή. Αξρηθά, δίλνληαη νξηζκέλα 

γεληθφηεξα ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ην ξφιν ησλ «Indicazioni Nazionali» θαζψο 

θαη ηε δφκεζε ηνπο. πγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 

ζρνιείνπ (la scuola primaria), νη γεληθνί ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(obiettivi generali del processo formativo), ν ξφινο ησλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ κάζεζεο 

(obiettivi specifici di appredimento), θαηεπζχλζεηο γηα ηε δφκεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (obiettivi formative e Piani di studio perzonalizzati), ν ξφινο 
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ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ καζεηψλ (il portfolio delle competenze individuali) θαη νη 

πεγέο πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (vincoli e ricorse).  

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη κάζεζεο γηα ην θάζε 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ζπλνιηθά γηα θάζε πεξίνδν ηνπ ζρνιείνπ: γηα ην πξψην έηνο 

(la classe prima), γηα ηελ πξψηε δηεηία (il primo biennio: δεχηεξν θαη ηξίην ζρνιηθφ 

έηνο) θαη γηα ηε δεχηεξε δηεηία (il secondo biennio: ηέηαξην θαη πέκπην ζρνιηθφ 

έηνο). Σα καζήκαηα πνπ κειεηψληαη  ζηηο ηάμεηο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζρνιείν είλαη ηα 

ίδηα ζε θάζε ζρνιηθή πεξίνδν θαη είλαη ηα εμήο: ζξεζθεία ησλ θαζνιηθψλ, ηηαιηθά, 

αγγιηθά, ηζηνξία, γεσγξαθία, καζεκαηηθά, θπζηθή, ηερλνινγία θαη ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, κνπζηθή, ηέρλε θαη εηθφλα, θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζιήκαηα. Σα 

καζήκαηα απηά είλαη ππνρξεσηηθά θαη δηδάζθνληαη, ζπλήζσο, απηφλνκα.  

Δθηφο απφ ηα απηφλνκα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ππάξρεη θαη κηα δηαζεκαηηθή 

πεξηνρή ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Αζηηθή πκβίσζε (Convivenza Civile), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (cittadinanza), ηελ 

θπθινθνξηαθή παηδεία, ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ αγσγή πγείαο, ηε 

δηαηξνθηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή παηδεία. Ζ Αζηηθή πκβίσζε έρεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο κάζεζεο νη νπνίνη δίλνληαη ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο ζρνιηθέο πεξηφδνπο. Όπσο 

αλαθέξεηαη, νη ζηφρνη απηνί ζα πξέπεη λα δηαπιέθνληαη θαη λα πξαγκαηψλνληαη καδί 

κε ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ.  

Σν γισζζηθφ κάζεκα ζηηο Indicazioni Nazionali παξνπζηάδεηαη σο έλα 

απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηηο δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ 

θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη κε ηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο. ην πξψην ζρνιηθφ έηνο θαη 

ζηελ πξψηε δηεηία (δεχηεξν θαη ηξίην ζρνιηθφ έηνο) νη ζηφρνη κάζεζεο δελ 

δηαρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο δεμηφηεηεο αιιά δίλνληαη εληαίνη. Ζ παξνπζίαζε απηή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ «αδπλακία δηαρσξηζκνύ ησλ 

γισζζηθώλ ζηόρσλ ζε απηή ηελ πξώηε θάζε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ έρεη σο ζηόρν ηε 

δηαηήξεζε ηεο νιόηεηαο ηεο γλώζεο θαη ηεο κάζεζεο» (Indicazioni Nazionali, 2004). Ζ 

αληίιεςε απηή παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε νιηζηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο, 
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ζηνηρείν πνπ ζα αλαδεηρζεί πεξαηηέξσ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

Αληίζεηα, ζηε δεχηεξε ζρνιηθή δηεηία (ηέηαξην θαη πέκπην ζρνιηθφ έηνο), νη 

ζηφρνη κάζεζεο δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Οκηιία, Αθξφαζε, 

Αλάγλσζε, Γξαθή. Μάιηζηα, πεξηγξάθνληαη θαη ζπγθεθξηκέλεο κεηαγισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θαηέρεη ν καζεηήο θαηά ην ηέινο ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ. Ο δηαρσξηζκφο ζε δεμηφηεηεο νθείιεηαη ζηνλ ζηφρν ηεο 

δεχηεξεο δηεηίαο πνπ είλαη «ν αλαζηνραζκόο ζρεηηθά κε θάζε δεμηόηεηα θαη ε 

απόθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ αλάπηπμεο ηεο θάζε δεμηόηεηαο» (Indicazioni 

Nazionali, 2004). Καζψο, ινηπφλ, αληηθείκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο απνηειεί ε 

αλάπηπμε επηκέξνπο δεμηνηήησλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο 

πνηεο είλαη απηέο νη επηκέξνπο δεμηφηεηεο ψζηε λα ζρεδηάζνπλ επηηπρψο ηε 

δηδαζθαιία ηνπο.  

Μαδί κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ «Indicazioni Nazionali» παξέρνληαη άιια δχν 

ζπκπιεξσκαηηθά θείκελα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

θαηά ηε ζρεδίαζε ησλ καζεκάησλ ηνπ. Σν πξψην θείκελν είλαη απηφ ησλ 

«Πξνηάζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ Δζληθψλ Οδεγηψλ πξνο ηε δεκηνπξγία ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ Πιάλσλ Μάζεζεο ζην πξσηνβάζκην ζρνιείν» (Raccomandazione 

per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio personalizzati nella 

scuola primaria, ζην εμήο Raccomandazione). Σν θείκελν απηφ αθνξά νξηζκέλεο 

νδεγίεο γεληθφηεξεο παηδαγσγηθήο θαη πξνηάζεηο πξαγκάησζεο ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Υσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ζε έλα γεληθφηεξν θαη ζε έλα εηδηθφηεξν γηα 

θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. ηηο γεληθφηεξεο πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη δεηήκαηα 

νξνινγίαο (questioni di lessico), φπσο ε έλλνηα ηνπ curriculum αιιά θαη δεηήκαηα 

παηδαγσγηθήο φπσο ν ξφινο ησλ εξγαζηεξίσλ, ε αμηνιφγεζε θ. ά. ηηο εηδηθφηεξεο 

πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο, δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ην θάζε 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαζψο θαη ην δηαζεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο Αζηηθήο 

πκβίσζεο. πγθεθξηκέλα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα νη νδεγίεο αθνξνχλ δεηήκαηα 

φπσο είλαη ε θαηάθηεζε ηεο πξψηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, νη γισζζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θ. ά.  
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Σν δεχηεξν θείκελν πνπ παξέρεηαη καδί κε ηηο Indicazioni Nazionali, αθνξά ην 

«πξνθίι ηνπ καζεηή» (Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla 

fine del Primo Ciclo di instruzione, 6-14 anni). Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν ην νπνίν 

νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ηελ εγγξάκκαηε ππνθεηκεληθφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

δηακνξθψζεη ν καζεηήο θαηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ θχθινπ εθπαίδεπζεο, ζε ειηθία 14 

εηψλ. Πεξηγξάθνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη 

λα έρεη απνθηήζεη έηζη ψζηε λα ζπλερίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία ζην δεχηεξν 

θχθιν εθπαίδεπζεο.  

Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2007/2008 άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζε πεηξακαηηθφ 

επίπεδν θαη νη «Indicazioni per il curricolo» καδί κε ηηο «Indicazioni nazionali». 

Αλαθέξεηαη πσο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2009/2010 σο ην ζρνιηθφ έηνο 2011/2012 φια 

ηα ζρνιεία ζα έρνπλ ζπλδπάζεη απηέο ηηο δχν Οδεγίεο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπο. Οη λεφηεξεο Indicazioni ηνπ 2007 δνκνχληαη θάπσο δηαθνξεηηθά 

ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο. ηελ αξρή δίλνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ 

πεξηγξάθνπλ θάπνηεο γεληθφηεξεο αμίεο πνπ δηαπεξλνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

φπσο είλαη ε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα (la scuola nel nuovo 

scenario), ν αηνκνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ (centralitá della persona) θ. 

ά. Οη αμίεο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο Indicazioni θαζψο 

ηψξα δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα.  

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ην λεπηαγσγείν θαη αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ. Οη ζηφρνη κάζεζεο δίλνληαη γηα ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ έηνπο, 

γηα ην ηέινο ηνπ πέκπηνπ έηνπο θαη ζπλνιηθά γηα ην ηέινο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ λεφηεξσλ «Indicazioni per il Curricolo», ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα δελ παξνπζηάδνληαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο αιιά 

νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο πεξηνρέο, κηα νκαδνπνίεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα: 
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Γισζζηθή-θαιιηηερληθή-εθθξαζηηθή πεξηνρή: ηηαιηθά, γιψζζεο ηεο 

θνηλφηεηαο
3
, κνπζηθή, ηέρλε θαη εηθφλα, ζψκα-θίλεζε-άζιεζε 

 Ιζηνξηθή-γεσγξαθηθή πεξηνρή: ηζηνξία, γεσγξαθία 

Μαζεκαηηθή-επηζηεκνληθή-ηερλνινγηθή πεξηνρή: καζεκαηηθά, θπζηθέο θαη 

πεηξακαηηθέο επηζηήκεο, ηερλνινγία.  

Σν γισζζηθφ κάζεκα εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ αθνξά ηελ 

έθθξαζε. Όπσο αλαθέξεηαη, «ε κάζεζε ηεο γιώζζαο θαη ησλ κε ιεθηηθώλ γισζζώλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζπλεηζθνξά πνιιώλ αληηθεηκέλσλ: ηηαιηθή γιώζζα, γιώζζεο 

ηεο θνηλόηεηαο, κνπζηθή, ηέρλε-εηθόλα, ζώκα-θίλεζε-άζιεζε
4
» (Indicazioni per il 

Curricolo 2007, 47). Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ππάξρνπλ δχν εηδψλ γιψζζεο (linguaggi), 

νη ιεθηηθέο θαη νη κε ιεθηηθέο (γιψζζα ηεο εηθφλαο, γιψζζα ηνπ ζψκαηνο). ηφρνο 

είλαη ν καζεηήο λα αλαπηχμεη απηέο ηηο γιψζζεο μερσξηζηά αιιά θαη λα ηηο ζπλδπάδεη 

έηζη ψζηε λα δηεπξχλεη ηηο εθθξαζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Οη αληηιήςεηο απηέο 

παξαπέκπνπλ άκεζα ζηελ πνιπηξνπηθή ζεψξεζε ηεο ζεκείσζεο θαη ζην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, κηα ζεψξεζε πνπ, φπσο ζα θαλεί απφ ην πεξηερφκελν ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο, θαίλεηαη ηειηθά λα κελ αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα.  

Καη ηα δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Indicazioni Nazionali θαη Indicazioni per il 

Curricolo) ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξα αλνηρηά Π.. Ζ αλνηρηφηεηά ηνπο νθείιεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ίδηα ηε δφκεζή ηνπο, θαζψο αλαθέξνληαη ζε ρξνληθέο 

πεξηφδνπο (θπξίσο δηεηείο) θαη φρη ζε δηδαθηηθά έηε. Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπο είλαη 

πεξηζζφηεξν αλαθνξηθφο θαη φρη ηφζν θαηεπζπληηθφο. Λεηηνπξγνχλ θπξίσο σο έλα 

εξγαιείν αλαθνξάο ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα θηηάμνπλ ηα 

«Δμαηνκηθεπκέλα Πιάλα Μάζεζεο» (Piani di Studio personalizzati) ζηα πιαίζηα ηεο 

απηνλνκίαο ησλ ζρνιείσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θάζε ζρνιείνπ ζρεδηάδνπλ ηε δηδαζθαιία 

ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε απηά ηα θείκελα αλαπιαηζηψλνληάο ηα αλάινγα κε ην 

πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη.  

 

                                                      
3
 Χο γιψζζεο ηεο θνηλφηεηαο (lingue comunitarie) αλαθέξνληαη νη μέλεο γιψζζεο, θαη θπξίσο, ε 

αγγιηθή γιψζζα 
4
 L‟apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di  più discipline: 

lingua  italiana;  lingue  comunitarie;  musica;arte-immagine; corpo-movimento-sport. 
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2.3. Ζ ζέζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

Όπσο θάλεθε θαη απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έγηλε 

παξαπάλσ, νη λέεο ηερλνινγίεο εληάζζνληαη ζην πξσηνβάζκην ζρνιείν σο έλα 

απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Ηδηαίηεξα ζηηο Indicazioni ηνπ 2007, νη ηερλνινγίεο 

εληάζζνληαη ζηελ ίδηα νκάδα κε ηηο άιιεο ζεηηθέο επηζηήκεο, αλαδεηθλχνληαο κηα 

πεξηζζφηεξν εξγαιεηαθή αληίιεςε γηα ηηο ΣΠΔ. Οη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εκθάληζε ησλ ΣΠΔ κέζα ζηα άιια καζήκαηα, θαη εηδηθφηεξα κέζα ζην γισζζηθφ 

κάζεκα, είλαη ειάρηζηεο. Ζ ρξήζε ηνπο σο έλα παηδαγσγηθφ εξγαιείν αθήλεηαη ζηελ 

επρέξεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο απηνλφκεζεο ηνπ ζρνιείνπ.  

Παξφηη κέζα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ ππάξρνπλ θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο 

γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα, 

παξαηεξείηαη κηα ηδηαίηεξε θηλεηηθφηεηα ζηελ πξνψζεζή ηνπο έμσ απφ ηα πιαίζηα 

ησλ Π.. Σα ππνπξγείν εθπαίδεπζεο έρεη αλαπηχμεη δηάθνξα πξνγξάκκαηα φπσο είλαη 

ην Φεθηαθφ ζρνιείν (scuola digitale) γηα ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΔ θαη ηελ 

αλάπηπμε αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ε εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηα ζρνιεία, θαζψο θαη ην πξφηδεθη «cl@ssi 2.0» πνπ αθνξά ηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ σο έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο. 

Δπηπιένλ, πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δηάθνξα πξφηδεθη ζε 

ζρνιηθφ επίπεδν. Σα πξφηδεθη απηά παξαηίζεληαη ζε κία δηαδηθηπαθή ηξάπεδα 

δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο ρνιηθήο Απηνλνκίαο 

(Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell' Autonomia Scolastica), ηνλ θξαηηθφ θνξέα 

πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα δεηήκαηα δηδαθηηθήο θχζεσο.  ε απηήλ ηελ ηζηνζειίδα 

(http://gold.indire.it) ηα δηάθνξα δηδαθηηθά ζελάξηα αλαθέξνληαη σο «θαιέο 

πξαθηηθέο» (buone prattice) θαη έρνπλ αλαξηεζεί εθεί ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη 

νπνηνδήπνηε ζρνιείν. ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ φιεο νη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ζπλνιηθά νρηψ) θαη ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλεο είηε 

πεξηιεπηηθά είηε απνζπάζκαηά ηνπο.   

http://gold.indire.it/
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3. Σο πεπιεσόμενο ηος γλυζζικού μαθήμαηορ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηηο γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ ην δηαπεξλνχλ, ηηο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα πνπ κεηαθέξνληαη αιιά θαη ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ πξνηείλνληαη. Ζ 

πεξηγξαθή απηή απνηειεί απαξαίηεηε ζπλζήθε ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο 

έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα θαζψο απηφο επεξεάδεηαη ζε  

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ δηαπεξλνχλ ην γισζζηθφ 

Π..  

 

3. 1. Αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα 

 

Καηάκηηζη ηηρ γπαθήρ και ηηρ ανάγνυζηρ: έμθαζη ζηην ολιζηική πποζέγγιζη 

ε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, βαζηθφο ζηφρνο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απνηειεί ε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Ο ζηφρνο απηφο ζπλήζσο 

εθπιεξψλεηαη ζηα δχν κε ηξία πξψηα ζρνιηθά ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα δηεπξχλεηαη 

αλάινγα κε ηηο γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ δηαπεξλνχλ θάζε εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, ε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο επηηπγράλεηαη ζηελ 

πξψηε ηάμε θαη ζηελ πξψηε δηεηία (primo biennio). Οη γεληθφηεξεο αξρέο 

δηδαζθαιίαο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο 

γξαθήο/αλάγλσζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην θείκελν ησλ «Raccomendazioni». 

Σν παξαθάησ απφζπαζκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ
5
: 

«Δάλ ζηελ πξώηε ηάμε επηθξαηνύλ δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε αλαγλώξηζε ησλ 

γξακκάησλ, ε ζπκπιήξσζε ζπιιαβώλ θαη γξακκάησλ ζε ιέμεηο, ή αθόκα θαη ε 

αληηγξαθή ησλ ιέμεσλ από ηνλ πίλαθα, ππάξρεη ην ξίζθν νη καζεηέο λα 

θαηαιάβνπλ πνιύ αξγά πσο ε αλάγλσζε δελ ζεκαίλεη πξνθνξά ησλ ήρσλ ησλ 

γξακκάησλ, αιιά ρξήζε ησλ γξακκάησλ, αθόκα θαη ησλ ιίγσλ πνπ κπνξνύλ λα 

                                                      
5
 Ζ ππνγξάκκηζε ζε φια ηα απνζπάζκαηα είλαη ηνπ εξεπλεηή θαη εμππεξεηεί ηελ αλάιπζε 
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αλαγλσξίζνπλ, γηα λα θαληαζηνύλ κηα ιέμε ή θαιύηεξα ηε ζεκαζία ηεο. Η 

αλάγλσζε, ελ ζπληνκία, είλαη κηα εξκελεία, όρη κηα αλαγλώξηζε. Όπσο ε γξαθή 

είλαη επηθνηλσλία θαη όρη άζθεζε. Απηό ζπλδέεηαη κε ην γεγνλόο όηη ηα 

γξάκκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνύλ ηνπνζεηνύληαη ζε έλα ζπγθείκελν ην 

νπνίν βνεζά ζηελ πξνβιεςηκόηεηα ηεο ζεκαζίαο (…) Πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη 

ζηε ζπλήζεηα ησλ καζεηώλ λα δηαηεξνύλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ επηθνηλσλία, 

ώζηε λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεηκέλνπ θαη 

ησλ θσδίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη καδί (κηκεηηθνί/ρεηξνλνκίεο, πξνζσδηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, εηθόλεο, γξαθηθά), ηα νπνία ηαπηόρξνλα 

βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ κελύκαηνο, ηε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν ή ζηελ 

επηθνηλσλία κε ην ζσζηό ηξόπν»
6
  

Γίλεηαη εκθαλέο πσο ζηηο πξψηεο ζεηξέο ηνπ απνζπάζκαηνο θαηαθξίλεηαη ε 

ιεγφκελε θσλεκαηηθή πξνζέγγηζε (phonics) σο κε απνηειεζκαηηθή. Σν ζπάζηκν ησλ 

ιέμεσλ ζε γξάκκαηα θαη ζπιιαβέο θαη νη αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ε 

ζπκπιήξσζε θελψλ θαη ε παζεηηθή αληηγξαθή ησλ ιέμεσλ ζεσξείηαη πσο 

δηαζηξεβιψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο αλάγλσζεο, δίλνληάο ηεο ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

άζθεζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο γξακκάησλ. Αληίζεηα, ζεσξείηαη πσο ε αλάγλσζε 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία εξκελείαο ησλ γξακκάησλ ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε 

έλα πξαγκαηηθφ ζπγθείκελν. Αληίζηνηρα, ε γξαθή είλαη ε επηθνηλσλία ηεο ζεκαζίαο 

θαη πάιη κέζα ζε έλα πξαγκαηηθφ ζπγθείκελν.  

Οη αληηιήςεηο απηέο πεγάδνπλ απφ πεξηζζφηεξν νιηζηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο 

ιόγνπο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θνηλσληθή 

γιψζζα απηψλ ησλ ιόγσλ, φπσο είλαη ην ζπγθείκελν, ε επηθνηλσλία, ε ρξήζε ηεο 

γιώζζαο. Χο ζπγθείκελν (contesto) αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ 

                                                      
6
 Se in una classe prima prevalgono attività come il riconoscimento di lettere, il completamento di 

parole con sillabe e lettere, se non, addirittura, la copiatura di parole dalla lavagna, gli allievi rischiano 

di capire molto tardi che leggere non significa pronunciare il suono delle lettere, bensì utilizzare le 

lettere, anche le poche che si sanno riconoscere, per ipotizzare una parola, meglio un significato. La 

lettura insomma è interpretazione, non riconoscimento. Così come la scrittura è comunicazione, non 

esercizio.  Per questo aiuta il fatto che le lettere da riconoscere siano collocate in un contesto che 

facilita l‟anticipazione del significato (…)è prioritario abituare l‟alunno a mantenere l‟attenzione 

centrata sulla comunicazione, anche al fine di poter utilizzare tutti gli elementi del contesto e dei codici 

compresenti ( mimica/gestualità, tratti prosodici dell‟orale, immagine, grafica ) che lo aiutano sia a 

cogliere il messaggio, sia ad intervenire nel dialogo o nella comunicazione in modo adeguato..  
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πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη έλα θείκελν ψζηε λα ιάβεη λφεκα. Σν πιαίζην 

απηφ αθνξά ην ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ, ηε ζρέζε κεηαμχ απνδέθηε θαη πνκπνχ θαη ηηο 

γεληθφηεξεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ. χκθσλα θαη πάιη κε 

ηηο «Raccomandazioni», νξηζκέλα ζπγθείκελα πνπ βνεζνχλ ηελ πξψηε αλάγλσζε 

κπνξεί λα είλαη ηα παξαθάησ:  

«Τν ζπγθείκελν κπνξεί λα είλαη έλα βηβιίν πνπ πξώηα δηαβάδεηαη κεγαιόθσλα 

από ηε δαζθάια, ώζηε πξώηα λα αθνύζνπλ ηελ ηζηνξία θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εξκελεύζνπλ ηε γξαθή πνπ ηελ έρεη ζπλζέζεη, ή κπνξεί λα είλαη γξαθή πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζε κηα πιεζώξα ζπγθεηκέλσλ όπσο: ηακπέιεο θαηαζηεκάησλ, 

απιέο δεκόζηεο πξνεηδνπνηήζεηο, νλόκαηα πξντόλησλ πνπ είλαη ηππσκέλα πάλσ 

ζηε ζπζθεπαζία, ξεκαηηθέο νδεγίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ εηθνληθό ηξόπν, αιιά 

επίζεο κνξθέο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ πξαγκαηηθώλ αλζξώπσλ, 

γηα παξάδεηγκα κηα επρεηήξηα θάξηα, ή κε θαληαζηηθνύο ραξαθηήξεο, όπσο 

γξάκκαηα πξνο ηνπο πξσηαγσληζηέο κηαο ηζηνξίαο, γξακκέλα κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα πξνηείλνπλ πηζαλέο εξκελείεο, βαζηζκέλεο ζηελ ππνζηήξημε από ηνπο 

θώδηθεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηε γξαπηή γιώζζα
7
.»  

Σα ζπγθείκελα πνπ επηιέγνληαη θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο ππνζηεξηθηηθά 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο, είηε κέζσ ηεο νηθεηφηεηαο πνπ έρνπλ (π.ρ. ηακπέιεο 

θαηαζηεκάησλ, δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία), είηε κέζσ ησλ εηθφλσλ ή άιισλ 

θσδίθσλ πνπ ππνβνεζνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο. Ζ κεγαιφθσλε αλάγλσζε 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνηειεί θαη απηή κηα ζεκαληηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή θαζψο 

πξνσζεί  πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ παξά ηελ αληηζηνίρηζε θζφγγσλ-

γξακκάησλ. 

Παξφηη ε θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο θαίλεηαη λα ηνπνζεηείηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ νιηζηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιόγνπ, νη καζεηέο θαινχληαη λα 

                                                      
7
 Contesto che può essere costituito da un libro letto prima ad alta voce dall‟insegnante, per cui si 

ascolta una storia e poi si interpretano le scritte che la compongono, oppure da scritte collocate in una 

pluralità di contesti molto definiti: insegne di negozi, semplici avvisi pubblici, nomi di prodotti sulle 

relative confezioni, istruzioni verbali che si accompagnano a modalità iconiche, ma anche forme di 

comunicazione interpersonale fra persone, ad esempio un biglietto d‟augurio, o da  personaggi della 

fantasia, quali lettere dai protagonisti di una storia, redatte in modo tale da suggerire, in base al 

supporto e ai codici che accompagnano la lingua scritta, possibili interpretazioni. 
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απνθηήζνπλ θαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε γξαθή, ε νπνίεο παξαπέκπνπλ 

κάιινλ ζηελ θσλεκαηηθή αληίιεςε (phonics). Αλαθέξνληαη, γηα παξάδεηγκα:  

«Κάπνηεο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ: αληηζηνίρηζε θσλήκαηνο-γξαθήκαηνο, 

ηα δηπιά ζύκθσλα, ιέμεηο πνπ θόβνληαη θαηά ηελ πξνθνξά, έθζιηςε, ζπγθνπή, 

δηαρσξηζκόο ζπιιαβώλ
8
» (πξψηε ηάμε, Indicazioni Nazionali) 

«Οξζνγξαθηθέο ζπκβάζεηο (ηνληζκόο ησλ κνλνζύιιαβσλ ιέμεσλ, πξνθνξά ησλ 

ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ, ρξήζε ηνπ γξάκκαηνο ‘h’, ζαπκαζηηθά…)
9
» 

(πξψηε δηεηία, Indicazioni Nazionali) 

Απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα αλαθχπηεη κηα ζρεηηθή αληίθαζε κεηαμχ ησλ 

πξνζέζεσλ πνπ δειψλνληαη ζηηο Raccomandazioni θαη ησλ ζηφρσλ κάζεζεο πνπ 

δίλνληαη ζηηο Indicazioni. Απφ ηε κηα, νη πξνζέζεηο πξνβάιινπλ ηελ νιηζηηθή 

δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο θαη, απφ ηελ άιιε, νη ζηφρνη κάζεζεο 

αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία θσλεκαηηθήο αληηζηνίρηζεο θαη ζε επίγλσζε ησλ 

νξζνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ. Δίλαη εκθαλέο, πσο ππάξρνπλ νξηζκέλα θαηάινηπα ηεο 

θσλεκαηηθήο αληίιεςεο κέζα ζην γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ρσξίο φκσο ηειηθά 

λα αλαηξείηαη ν νιηζηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο.  

Δπηπιένλ, ε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο δελ ηειεηψλεη ζηελ θαηάθηεζε ηνπ 

αιθαβήηνπ θαη ζηε ρξήζε ηνπ σο έλα εξγαιείν. Αληίζεηα, ε κάζεζε απηή ζα πξέπεη 

λα πξνεθηαζεί πξνο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο γξαθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα: 

«Η θαηάθηεζε ηεο εξγαιεηαθήο γλώζεο ηεο γξαθήο, κέζα ζηα πξώηα δύν ρξόληα 

ηνπ ζρνιείνπ, δελ εθπιεξώλεη ηελ πνιππινθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

γλώζεο ησλ γξαπηώλ θεηκέλσλ. Από απηή ηελ νπηηθή, ε γξαθή ελόο θεηκέλνπ 

αλαπαξίζηαηαη σο κηα δηαδηθαζία πεξίπινθε πνπ έρεη ζηάδηα, από ηνλ 

πξνζρεδηαζκό ησλ ηδεώλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πιάλνπ, ζηελ πξώηε ζύλζεζε, 

ζηελ αλαζεώξεζε θ.η.ι. Κάζε ζηάδην απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

                                                      
8
 Alcune convenzioni di scrittura:  corrispondenza tra    fonema    e    grafema,     raddoppiamento 

consonanti,   accento   parole   tronche,   elisione, troncamento, scansione in sillabe. 
9
 Convenzioni   ortografiche   (accento   monosillabi, elisione,  scansione  nessi  consonantici,  uso  

della lettera   "h",   esclamazioni …) 
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κάζεζεο -πάληα αλνηρηέο ζηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ζην απξνζδόθεην ησλ 

ζπλεηζθνξώλ θάζε καζεηή- θαη εμάζθεζε
10

.» (Indicazioni per il Curricolo)  

Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηελ 

πεξίπινθε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζρεδηάδνπλ επαξθψο 

ηα θείκελά ηνπο αιιά θαη λα ηα αλαδηακνξθψλνπλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. Οη 

δεμηφηεηεο απηέο αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά κέζα ζε φια ηα ζρνιηθά ρξφληα, θαζψο 

εληνπίδνληαη αλάινγνη ζηφρνη κάζεζεο ζε θάζε ζρνιηθφ ζηάδην. Έηζη, ζην ηέινο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα:  

«Να παξάγνπλ θείκελα (γηα δεκηνπξγηθόηεηα, γηα κειέηε, γηα επηθνηλσλία) ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο γξαθήο πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν, 

επεμεξγαδόκελνη ηα θείκελα, παξαθξάδνληαο ηα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θαη 

κεηαιιάζζνληάο ηα (παξάθξαζε θαη μαλαγξάςηκν)
11

.» (Indicazioni per il 

Curricolo) 

Οη παξαπάλσ πξάμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ππνγξάκκηζε παξαπέκπνπλ άκεζα 

ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ιόγνπ ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ιόγν πνπ 

πεγάδεη απφ ηνπο νιηζηηθνχο θαη, επνκέλσο, έξρεηαη σο ζπλέρεηα ησλ νιηζηηθψλ 

αληηιήςεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξψηε γξαθή.  

πκπεξαζκαηηθά, ζηελ πιεπξά ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο πνπ αθνξά ηελ 

θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, ε θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηε γιψζζα 

ηνπνζεηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ νιηζηηθνχ/επηθνηλσληαθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιόγνπ 

θαζψο ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ηεο 

ζπγθεηκέλνπ. ηα πιαίζηα ηεο ίδηαο αληίιεςεο, ε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο 

πξνεθηείλεηαη θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαθήο κε φια ηα 

ζηάδηα πνπ απηή πεξηιακβάλεη. Σέινο, επηζεκαίλεηαη πσο εκθαλίδνληαη θαη 

                                                      
10

 L'acquisizione della competenza strumentale  della  scrittura, entro i primi due anni di scuola, non 

esaurisce la complessità dell‟insegnare e dell‟imparare a scrivere testi. Vista nel suo compiersi, la 

scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono fasi, 

dall‟ideazione agli abbozzi  di  pianificazione,  alla  prima  stesura, alla  revisione,  ecc.. Ogni  fase 

richiede specifiche strategie di apprendimento – sempre aperte alla creatività e all‟imprevedibilità degli 

apporti individuali degli allievi – e pratica. 
11

 Produce  testi  (di  invenzione,  per  lo  studio,  per  comunicare) legati alle  diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli (parafrasi e riscrittura). 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Ηηαιίαο  Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 22 απφ 70 
 

νξηζκέλεο γλψζεηο γηα ηελ ίδηα ηε γξαθεκαηηθή αλαπαξάζηαζε, νη νπνίεο απνηεινχλ 

θαηάινηπα πεξηζζφηεξν δνκηζηηθψλ ιόγσλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο θσλεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο.   

 

 

Η γλώζζα ζηα πλαίζια ηος επικοινυνιακού ζςγκειμένος: ςβπιδοποίηζη ηος 

κειμενοκενηπικού λόγοσ με ηον επικοινυνιακό 

Βαζηθή έλλνηα γχξσ απφ ηελ νπνία θηλείηαη φιν ην γισζζηθφ κάζεκα, είλαη απηή ηνπ 

θεηκέλνπ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ πνηθίια θείκελα, ζην επίπεδν ηεο 

αλάγλσζεο, αιιά θαη λα παξάγνπλ, ζην επίπεδν ηεο γξαθήο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 

πνπ δίλεηαη ζηηο Raccomandazioni «σο θείκελν αλαθέξεηαη έλα νινθιεξσκέλν 

κήλπκα, γξαπηό ή πξνθνξηθό, εληαγκέλν ζηελ επηθνηλσληαθή ηνπ πεξίζηαζε, από ηελ 

απιή πξόηαζε πνπ εθθέξεηαη σο θαη πην πεξίπινθεο αιιεινπρίεο πξνηάζεσλ
12

». Σα 

θείκελα, ινηπφλ, εληάζζνληαη πάληα κέζα ζε έλα επηθνηλσληαθφ ζπγθείκελν ψζηε λα 

επηηειέζνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, αληίιεςε πνπ παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζηνλ 

επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν. Όκσο, ην γισζζηθφ κάζεκα δελ κέλεη κφλν 

ζηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, αιιά πξνρσξά θαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

θεηκέλσλ αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ ζε θεηκεληθά είδε (generi), 

θεηκεληθνχο ηχπνπο (testi) θαη θεηκεληθέο κνξθέο (forme). Ζ ηαμηλφκεζε απηή 

παξαπέκπεη άκεζα ζηνπο θεηκελνθεληξηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο.  Οξηζκέλα 

ελδεηθηηθά θεηκεληθά είδε πνπ κειεηψληαη είλαη ηα παξαθάησ:  

Πξνθνξηθνί θεηκεληθνί ηχπνη/κνξθέο:  

«Παξάγνπλ κηθξά πξνθνξηθά θείκελα ησλ εμήο ηύπσλ: πεξηγξαθηθά, 

αθεγεκαηηθά, θαλνληζηηθά
13

» (πξψηε δηεηία, Indicazioni Nazionali) «Οη πην 

θνηλέο κνξθέο ηνπ πξνθνξηθνύ κνλόινγνπ: ε ηζηνξία, ε αλαθνξά, ε δηάιεμε, ε 

εμήγεζε, ε πξνθνξηθή έθζεζε
14

» (δεχηεξε δηεηία, Indicazioni Nazionali), 

                                                      
12

 con “testo” si intende un messaggio completo, scritto o orale, inserito nella sua situazione 

comunicativa, dal semplice enunciato frase a concatenazioni più complesse  di enunciati 
13

 Produrre  brevi  testi  orali  di  tipo  descrittivo, narrativo e regolativo 
14

 Forme più comuni di discorso parlato monologico: il racconto, il resoconto, la lezione, la 

spiegazione, l‟esposizione orale. 
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«Κάπνηεο θνηλέο κνξθέο πξνθνξηθήο δηαινγηθήο γιώζζαο: ε εξώηεζε, ν 

δηάινγνο, ε ζπδήηεζε, ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε
15

» (δεχηεξε δηεηία, Indicazioni 

nazionali)  

Γξαπηά θεηκεληθά είδε:  

«Παξάγνπλ θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο (γηα αθήγεζε, 

πεξηγξαθή, πιεξνθνξία
16

)» (ηέινο ηεο ηξίηεο ηάμεο, Indicazioni per il 

curricolo), «Παξάγνπλ γξαπηά θείκελα πνπ είλαη ζπλεθηηθά θαη θαηαλνεηά γηα 

λα κεηαθέξνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ή ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ 

(απηνβηνγξαθία, βηνγξαθία, ηζηνξία…), γηα λα εθζέζνπλ γλσζηά ζέκαηα 

(έθζεζε, πεξίιεςε…), λα εθθξάζνπλ απόςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, ζε κνξθέο 

θαηάιιειεο κε ην ζθνπό θαη ηνλ απνδέθηε
17

» (δεχηεξε δηεηία, Indicazioni 

Nazionali)  

Ζ κειέηε ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, αθνξά, ελ κέξεη, ηε κειέηε ησλ 

δηάθνξσλ θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

παξαθάησ απνζπάζκαηα:  

«Φξήζε όισλ ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ γξαπηνύ θεηκέλνπ (ζπγθείκελν, ηύπνο, ζέκα, 

ηίηινο…) γηα λα δηαηεξνύλ ην ελδηαθέξνλ, λα θαζνδεγνύλ ηελ θαηαλόεζε θαη 

λα ηα ζέηνπλ πξνο ελεξγεηηθή αθξόαζε
18

» (πξψηε δηεηία, Indicazioni 

Nazionali) 

«Να δηαβάδνπλ κεγαιόθσλα θαη κε εθθξαζηηθό ηξόπν θείκελα δηαθόξσλ 

ηύπσλ, εληνπίδνληαο βαζηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην θεηκεληθό είδνο
19

» 

(δεχηεξε δηεηία, Indicazioni Nazionali)  

Ζ αλαθνξά ζηηο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο δελ είλαη ζπζηεκαηηθή θαη νχηε γίλεηαη 

αθξηβήο αλαθνξά ζηα ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θεηκεληθφ 

                                                      
15

 Alcune  forme comuni di discorso parlato dialogico: l‟interrogazione, il dialogo,  la conversazione, il 

dibattito 
16

 Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare) 
17

 Produrre testi scritti coesi e coerenti per raccontare esperienze  personali  o  altrui   (autobiografia, 

biografia,   racconto, …) esporre argomenti   noti (relazione,sintesi,…) esprimere opinioni e stati 

d‟animo, in forme adeguate   allo scopo e al destinatario. 
18

 Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo (contesto, tipo, argomento, titolo,…) per mantenere 

l‟attenzione,      orientarsi nella comprensione, porsi in modo attivo nell'ascolto. 
19

Leggere ad alta voce e in maniera espressiva testi di vario tipo individuandone le principali 

caratteristiche strutturali e di genere. 
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είδνο, ψζηε λα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ην γισζζηθφ κάζεκα σο ακηγψο 

θεηκελνθεληξηθφ. Αληίζεηα, ε εζηίαζε βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν ζην επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην θαη ζην ξφιν ηνπ θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ. Μάιηζηα, 

εληνπίδνληαη πνιιά απνζπάζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

γισζζηθνχ επηπέδνπ χθνπο (register) ζε ζρέζε κφλν κε ην ζπγθείκελν, ρσξίο θακία 

αλαθνξά ζε θεηκεληθά είδε. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:  

«Φξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά γισζζηθά επίπεδα ύθνπο ζε ζρέζε κε ην 

ζπγθείκελν
20

» (δεχηεξε δηεηία, Indicazioni Nazionali) 

«Γξάθνπλ έλα γξάκκα πνπ απεπζύλεηαη ζε νηθείνπο απνδέθηεο, 

πξνζαξκόδνληαο ηηο εθθξαζηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε θαη ηελ 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο
21

» (ηέινο πέκπηεο ηάμεο, Indicazioni per il Curricolo) 

«Γηεπίδξαζε κεηαμύ θεηκέλνπ θαη ζπγθεηκέλνπ. Δίλαη πξνζεθηηθνί ζηηο 

δηαθνξεηηθέο πξνθνξηθέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη 

νη επίζεκεο θαηαζηάζεηο, ζε ζπγθείκελα πνπ είλαη ζπλεζηζκέλα ή αζπλήζηζηα
22

» 

(δεχηεξε δηεηία, Indicazioni Nazionali) 

Ζ έκθαζε ζην ζπγθείκελν θαη ν ξφινο ηνπ απέλαληη ζην επίπεδν χθνπο, 

αλαδεηθλχεη θαη ηελ έκθαζε ζηνπο επηθνηλσληαθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε δελ βξίζθεηαη ζε πιήξε ηζρχ 

αιιά πβξηδνπνηείηαη έληνλα κε ζηνηρεία απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. Έηζη, ε 

γιψζζα αληηκεησπίδεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο αιιά, 

ηαπηφρξνλα, ζε θάπνηνλ ζπζρεηηζκφ κε ηα θεηκεληθά είδε πνπ πξαγκαηψλνληαη.  

 

Γεξιόηηηερ πποθοπικού λόγος: η γλώζζα υρ ένα μέζο επικοινυνίαρ 

Όπσο θάλεθε απφ ηελ έσο ηψξα αλάιπζε, ν ραξαθηήξαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ αληηιήςεηο ηνπ επηθνηλσληαθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ 

ιόγνπ. Ζ έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο αλαδεηθλχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

                                                      
20

 Usare  registri  linguistici  diversi  in  relazione con il contesto 
21

 Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando le forme espressive al destinatario e alla 

situazione di comunicazione. 
22

 Interazioni fra testo e contesto.Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse,  tra  cui  

le  situazioni formali, in contesti sia abituali sia inusuali. 
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απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οξηζκέλα ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ηα παξαθάησ:  

«Γηεπηδξνύλ ζηελ επηθνηλσληαθή ζπλδηαιιαγή (ζπιινγηθόο ή κε ζπιινγηθόο 

δηάινγνο, ζπδήηεζε…) κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε (γηα 

πιεξνθνξίεο, εμήγεζε, εξώηεζε, ζπδήηεζε…) ζεβόκελνη ηνπο θαλόλεο
23

»  

(πξψηε δηεηία, Indicazioni Nazionali) 

«Γίλνπλ πξνζνρή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπδήηεζεο θαη ζηηο ζπλεηζθνξέο 

ηνπο, θαηαιαβαίλνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο επαηζζεζίεο ησλ άιισλ θαη ζπκκεηέρνπλ 

ζε επηθνηλσληαθέο αιιειεπηδξάζεηο
24

» (δεχηεξε δηεηία, Indicazioni Nazionali) 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, λα ζέβνληαη ηνλ 

ζπλνκηιεηή θαη, γεληθφηεξα, απνθηνχλ δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνκηιηαθή ηνπο 

δηεπίδξαζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη πιήξσο ε επηθνηλσληαθή ηνπο 

ηθαλφηεηα θαη απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζπλνκηιηαθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 

 

Ανηίλητη ηηρ γλώζζαρ υρ ενόρ μέζος ζημείυζηρ 

Μέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ν επηθνηλσληαθφο ιόγνο, εκθαλίδνληαη θαη άιιεο 

πεπνηζήζεηο ζρεηηθέο κε ηε γιψζζα. Μηα απφ απηέο αθνξά ηελ εζηίαζε ζε δηάθνξνπο 

ζεκεησηηθνχο πφξνπο, πέξαλ ησλ γισζζηθψλ, γηα ηελ εμαγσγή λνήκαηνο. Βαζηθφ 

ζηνηρείν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, φπσο είδακε, απνηειεί θαη ε ίδηα ε δηάξζξσζε 

ησλ «Indicazioni per il Curricolo». Σν γισζζηθφ κάζεκα εληάζζεηαη ζηελ ππεξ-

ζεκαηηθή νκάδα ησλ καζεκάησλ έθθξαζεο (γιψζζα, αγγιηθά, κνπζηθή, ηέρλε θαη 

εηθφλα, ζσκαηηθή έθθξαζε) κε ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ησλ αγγιηθψλ λα 

κειεηνχλ ηε ιεθηηθή γιψζζα (linguaggio verbale), ελψ ηα ππφινηπα λα κειεηνχλ ηηο 

κε ιεθηηθέο γιψζζεο (linguaggi non verbali) φπσο είλαη ε γιψζζα ηεο εηθφλαο θαη ε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Οη δηαθνξεηηθέο γιώζζεο νπζηαζηηθά απνηεινχλ θαη 

                                                      
23

 Interagire  nello scambio comunicativo (dialogo collettivo e non, conversazione, discussione, …) in 

modo    adeguato alla situazione (per informarsi, spiegare, richiedere, discutere,…), rispettando le 

regole stabilite. 
24

 Prestare attenzione all‟interlocutore nelle conversazioni e nei dibattiti, comprendere le idee e la 

sensibilità altrui  e  partecipare alle interazioni comunicative 
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δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζεκείσζεο, θαη απηνί νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζεκείσζεο 

κειεηψληαη ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα. Βέβαηα, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ππεξ-

ζεκαηηθφ πεδίν, ε κειέηε απηψλ ησλ γισζζώλ κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη. Σν παξαθάησ 

απφζπαζκα απφ ηελ εηζαγσγή ζην ζεκαηηθφ πεδίν ησλ γισζζψλ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ:  

«Ο καζεηήο ζα νδεγεζεί ζηνλ αλαζηνραζκό ζρεηηθά κε ην γεγνλόο όηη ζηε 

θαζεκεξηλή δσή ζπάληα ζπκκεηέρεη κόλν κηα γιώζζα ζηελ επηηπρή επηθνηλσλία. 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όρη κόλν ζηελ εθθξαζηηθή επηθνηλσλία αιιά θαη ζηε 

ιεηηνπξγηθή, ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα νη δηαθνξεηηθέο γιώζζεο 

ππνζηεξίδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ε κία ηελ άιιε ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ 

εκπινπηηζκέλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο
25

.» 

Οη δηάθνξεο γιψζζεο (linguaggi) ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο, 

ζηα πιαίζηα κηαο πνιπηξνπηθήο ζεψξεζεο ηεο επηθνηλσλίαο, αληίιεςε πνπ 

παξαπέκπεη ζην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Ζ αληίιεςε απηή εληνπίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζην ππεξ-ζεκαηηθφ επίπεδν πνπ ελψλεη απηά ηα καζήκαηα παξά κέζα 

ζην ίδην ην γισζζηθφ κάζεκα. ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ κάζεζεο νη αλαθνξέο 

γχξσ απφ ηελ πνιπηξνπηθφηεηα είλαη ιίγεο. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη νη παξαθάησ:  

«Αμηνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο από ηνπο ηίηινπο, ηηο εηθόλεο θαη ηνπο ππόηηηινπο 

γηα λα πάξνπλ κηα ηδέα ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξόθεηηαη λα δηαβάζνπλ
26

» (ηέινο 

πέκπηεο ηάμεο, Indicazioni per il Curricolo) 

«Δζηίαζε ζην πξνθνξηθό κήλπκα, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζπγθείκελν θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, ιεθηηθέο θαη κε γισζζηθέο (ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζώπνπ, πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά, εηθόλα, γξαθηθά)
27

» (πξψηε ηάμε, 

Indicazioni Nazionali) 

                                                      
25

 L‟alunno  sarà  guidato  a  riflettere  sul  fatto  che  nella  realtà  quotidiana raramente un solo 

linguaggio assolve il compito di realizzare una comunicazione efficace. Infatti, non solo nella 

comunicazione espressiva, ma anche in quella funzionale, propria della realtà quotidiana, i vari 

linguaggi si supportano e si integrano a vicenda, allo scopo di creare forme di comunicazione 

potenziata. 
26

 Sfruttare  le  informazioni  della  titolazione, delle immagini  e  delle  didascalie per farsi un‟idea del 

testo che si intende leggere. 
27

 Mantenere l'attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi verbali e 

non   verbali (gestualità,   mimica,   tratti, prosodici, immagine, grafica) 
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Καηά ηε κειέηε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο εκθαλίδνληαη θαη νη κνλαδηθέο αλαθνξέο 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν παξαθάησ απφζπαζκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ:  

«Οη καζεηέο ζα κάζνπλ επίζεο λα πεηξακαηίδνληαη κε ηηο εθθξαζηηθέο 

δπλαηόηεηεο ηεο κίμεο πεξηζζόηεξσλ γισζζώλ (linguaggi) κέζα από ηελ 

θαηαλόεζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ππεξθεηκέλνπ
28

 (…) Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθθξαζηηθήο ηθαλόηεηαο νη λέεο ηερλνινγίεο παίδνπλ έλα ζεκαληηθό ξόιν, 

θαζώο ε αλάπηπμή ηεο ηθαλόηεηαο ζε απηέο αλαπαξηζηά έλαλ από ηνπο 

πξαγκαηηθνύο ραξαθηήξεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Παξέρνπλ κηα λέα 

πνιπκεζηθή γιώζζα γηα ηελ έθθξαζε, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

γλώζεο, ε νπνία απαηηεί έλαλ καζεηή ώξηκν θαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλόηεηεο
29

» (Indicazioni per il Curricolo)  

Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο έλα κέζν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα 

γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Με ηελ εκθάληζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηεο εχθνιεο κίμεο ησλ δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ έηζη ψζηε, ηειηθά, λα 

αλαπηχζζεηαη κηα λέα πνιπκεζηθή γιώζζα (nuovi linguaggi multimediali). Οη λέεο 

ηερλνινγίεο, ινηπφλ, αληηκεησπίδνληαη σο έλα λέν κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην 

νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη θαη κηα λέα ζεκεησηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα δελ εληνπίδεηαη κφλν ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ ςεθηαθψλ 

θεηκέλσλ αιιά θαη ζηηο θεηκεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ππεξθείκελα. 

Σν παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηηο «Raccomandazioni» πεξηγξάθεη απηή ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα:  

«Σπλήζσο θαηά ηελ πεξηήγεζε νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ πώο λα δηαρσξίδνπλ 

κεηαμύ απηνύ πνπ έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαβάζεη θαη απηνύ πνπ δελ έρνπλ 

δηαβάζεη, δελ είλαη ζίγνπξνη γηα ην πνύ λα βξνύλε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

νπνίεο ελδηαθέξνληαη, ράλνληαη ζην ιαβύξηλζν ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη, αλ ηνπο 

δεηεζεί λα ζρεδηάζνπλ ηε δνκή ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζην νπνίν πεξηεγήζεθαλ, 

                                                      
28

 L‟alunno apprenderà, altresì, a sperimentare le possibilità espressive della commistione di più 

linguaggi attraverso la comprensione e la produzione di ipertesti. 
29

 Nella crescita delle capacità espressive giocano un ruolo importante lenuove tecnologie, il cui 

sviluppo rappresenta uno dei caratteri originali della società dell‟informazione. Esse forniscono nuovi 

linguaggi multimediali per l‟espressione, la costruzione e la rappresentazione delle conoscenze, sui 

qualiè necessario che lo studente maturi competenze specifiche. 
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ζρεδηάδνπλ ηε ζεηξά, ηελ απιή ηεξαξρία θαη ηνπο πίλαθεο, αιιά όρη ηελ 

πξαγκαηηθή δηθηπσηή δνκή ηνπ ππεξθεηκέλνπ.(…)
30

 Δπνκέλσο, γηα κηα ζεηηθή 

ρξήζε ησλ ππεξθεηκέλσλ, ζα πξέπεη λα ζεκειησζεί έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ 

ην νπνίν ζα βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ηδηαίηεξε θύζε ηεο 

δηθηπσηήο νξγάλσζεο πνπ ζπλαληνύλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθύπηνπλ (…) Η επηζθόπεζε πνπ θηηάρλεη έλα γεληθό ‘θάδξν’ ησλ 

πεξηερνκέλσλ βνεζάεη. Η δνπιεηά ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ δαζθάινπ, 

επνκέλσο, είλαη θξίζηκε θαη ζε απηό ην πιαίζην ελδείθλπηαη νη καζεηέο λα κελ 

πεγαίλνπλ ζηα ππεξθείκελα πνπ δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί αξθεηά από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό
31

.» 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα επηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε δηθηπσηή (reticolare) 

θεηκεληθή δνκή πνπ έρνπλ ηα ππεξθείκελα. Οη καζεηέο ζπλήζσο έρνπλ πξφβιεκα ζην 

λα απνηππψζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ απηή ηε δνκή, θάηη πνπ ζπληειεί ζηελ 

αδπλακία εχξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαδεηνχλ θαη, ηειηθά, ζην λα «ράλνληαη». 

Έηζη, αλαγλσξίδεηαη έλαο λένο ηξφπνο αλάγλσζεο, πνπ αλαθέξεηαη σο «πεξηήγεζε» 

(navigazione), ε νπνία κπνξεί λα βνεζεζεί απφ ηελ επηζθφπεζε (overview) πνπ 

παξέρεηαη ζε θάζε ππεξθείκελν. Οη λέεο ηερλνινγίεο, ινηπφλ, αλαγλσξίδνληαη σο έλα 

κέζν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ζπλίζηαηαη 

ζηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα θαζψο θαη ζηε δηθηπσηή νξγάλσζε ησλ ππεξθεηκέλσλ. 

  

3.2. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ε εκθάληζε ηνπ δνκηζηηθνχ/παξαδνζηαθνχ ιφγνπ 

Ζ αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο πνπ πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην 3.1., αλέδεημε 

ηνλ επηθνηλσληαθφ ιόγν σο ηελ θπξίαξρε αληίιεςε πνπ δηαπεξλά ην γισζζηθφ 

                                                      
30

 Durante la navigazione gli allievi non sanno, di solito, distinguere tra ciò che hanno e non hanno 

effettivamente letto, non sono sicuri riguardo a dove andare a ritrovare l‟informazione cui sono 

interessati, si smarriscono nei meandri dell‟ipertesto e, se richiesti di disegnare la struttura 

dell‟ipertesto navigato, disegnano sequenze, semplici gerarchie e tabelle, ma  non la struttura reale 

reticolare dell‟ipertesto (…) 
31

 Per un uso positivo dell‟ipertestualità, allora, serve predisporre un contesto di apprendimento che 

aiuti l‟allievo a riconoscere la peculiarità dell‟organizzazione reticolare che incontra, a identificare i 

problemi che incontrerà (…) L‟overview che fornisce un quadro generale dei contenuti aiuta. Il lavoro 

di mediazione del docente, perciò, risulta decisivo e, in questo contesto, è opportuno che gli allievi non 

frequentino ipertesti che non siano già stati adeguatamente esplorati dal docente.  
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κάζεκα, εκπινπηηζκέλν κε ζηνηρεία απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν θαη ην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. Όκσο, ε θπξηαξρία ηνπ επηθνηλσληαθνχ ιόγνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ γίλεηαη ζε 

νξηζκέλα ζεκεία κέζα ζηα Π.. πγθεθξηκέλα, ζηηο Indicazioni Nazionali, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε «κεηαγισζζηθή ηθαλφηεηα» πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη νη 

καζεηέο ζην ηέινο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ (Al termine della Scuola Primaria, 

l'alunno è in grado di riflettere sul funzionamento della lingua, utilizzando 

conoscenze ed esercitando semplici abilità metalinguistiche), θαη ζηηο Indicazioni per 

il Curricolo εκθαλίδνληαη ζε θάζε ζηάδην σο «Αλαζηνραζκφο ζρεηηθά κε ηε γιψζζα» 

(Riflettere sulla lingua). Οη γλψζεηο απηέο, αθνινπζψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

γίλεηαη ζηηο Indicazioni Nazionali, αθνξνχλ ηέζζεξα επίπεδα: κνξθνζπληαθηηθφ, 

ζεκαζηνινγηθφ, θσλνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ.  

ρεηηθά κε ην κνξθνζπληαηηθφ επίπεδν, νη γλψζεηο αθνξνχλ ηε δνκή ηεο 

πξφηαζεο, ηα κέξε ηνπ ιφγνπ, δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ζχλζεζεο ιέμεσλ, ρξφλνπο 

θαη ηξφπνπο ηνπ ξήκαηνο θ. ά. Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα:  

«Αλαγλσξίδνπλ θαη νλνκάδνπλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ ιόγνπ θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία κηαο πξόηαζεο. Δληνπίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ κε επίγλσζε ηνπο 

ηξόπνπο θαη ηνπο ρξόλνπο ηνπ ξήκαηνο. Αλαγλσξίδνπλ ζε έλα θείκελν ηα 

ζπλδεηηθά ζηνηρεία (ρξνληθά, ρσξηθά, ινγηθά). Αλαιύνπλ ηηο θξάζεηο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο (θαηεγόξεκα θαη ηα άκεζα ή έκκεζα ζπκπιεξώκαηά ηνπ)
32

.» 

(Indicazioni per il curricolo, ζην ηέινο ηεο πέκπηνπ έηνπο)  

ρεηηθά κε ην ζεκαζηαθφ επίπεδν, νη γλψζεηο αθνξνχλ ηε ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ 

ιέμεσλ, ηα γισζζηθά δάλεηα θ. ά. Δλδεηθηηθά: 

«Σεκαζηαθή ζπγγέλεηα κεηαμύ ησλ ιέμεσλ (ζπλσλπκία, νκσλπκία, πνιπζεκία 

θαη άιια)
33

.» (ζην ηέινο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ, Indicazioni nazionali) 

                                                      
32

 Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase; 

individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo; riconoscere in un testo i principali 

connettivi (temporali, spaziali, logici); analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e principali 

complementi diretti e indiretti). 
33

 Relazioni di significato tra le parole (sinonimia, omonimia, polisemia e altro). 
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«Μεξηθνί ηξόπνη ζεκαζίαο: νλνκαηνπνηία, παξνκνίσζε, κεηαθνξά
34

.» 

(δεχηεξε δηεηία, Indicazioni Nazionali) 

Δπηπιένλ, ε απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία, ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά: 

«Φξεζηκνπνηνύλ έλα ιεμηθό σο εξγαιείν αλαθνξάο γηα λα βξνπλ απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο ηνπο ακθηβνιίεο.
35

» (ζην ηέινο ηεο πέκπηνπ έηνπο, 

Indicazioni per il curricolo)  

ην θσλνινγηθφ επίπεδν, νη γλψζεηο αθνξνχλ ηα ζεκεία ζηίμεο, ηελ πξνθνξά 

ηεο θνηλήο ηηαιηθήο θαη ησλ δηαιέθησλ θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε πξνζσδηαθά ζηνηρεία: 

«Φξήζε ηεο ζηίμεο κε νξνζεηηθή θαη εθθξαζηηθή ιεηηνπξγία
36

»  (ζην ηέινο ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ, Indicazioni nazionali) 

«Πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά: ηόλνο, ηαρύηεηα, ξπζκόο, ρξνηά θαη ζηπι ζε 

κεξηθό ζπζρεηηζκό κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, όπσο 

ζεκεία ζηίμεο θαη ηππνγξαθηθά ηερλάζκαηα
37

» (πξψηε δηεηία, Indicazione 

Nazionali) 

«Να βξίζθνπλ ζπζρεηηζκνύο/αληηζέζεηο κεηαμύ ηεο πξνθνξάο ηεο ηνπηθήο 

ηηαιηθήο θαη ηεο θνηλήο ηηαιηθήο
38

» (ζην ηέινο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ, 

Indicazioni nazionali) 

Σέινο, ζην ηζηνξηθφ επίπεδν νη γλψζεηο αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο εμέιημεο ηνπ 

ιεμηινγίνπ θαη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο θνηλήο ηηαιηθήο θαη ησλ δηαιέθησλ.  

«Η ηηαιηθή γιώζζα σο έλα ζύζηεκα ζε ζπλερή εμέιημε κέζα ζην ρξόλν
39

» (ζην 

ηέινο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ, Indicazioni nazionali) 

«Αλαγλώξηζε ησλ γισζζηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ δηαιεθηηθώλ θαη κε 

δηαιεθηηθώλ κνξθώλ
40

» (ζην ηέινο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ, Indicazioni 

nazionali) 

                                                      
34

 Alcune figure di significato: onomatopea, similitudine, metafora. 
35

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi 

linguistici. 
36

 Utilizzare la punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva. 
37

 Tratti prosodici: intensità,  velocità, ritmo, timbro e modalità di parziale traduzione degli stessi nello 

scritto,     mediante punteggiatura e artifici tipografici. 
38

 Individuare corrispondenze/diversità tra la pronuncia dell'italiano regionale e l'italiano standard. 
39

 Lingua italiana come sistema in evoluzione continua attraverso il tempo.  
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ ηζηνξηθή αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο, αιιά θαη απφ ηηο 

γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαιέθηνπο, ε γιψζζα δελ αληηκεησπίδεηαη σο θάηη ζηαζεξφ 

αιιά σο θάηη πνπ αιιάδεη. Ζ παξαδνρή απηή πεξηγξάθεηαη ξεηά ζε δηάθνξα ζεκεία 

ησλ θεηκέλσλ, φπσο ζην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηηο Raccomandazioni: 

«H γιώζζα σο θάηη πνπ δελ είλαη απζηεξά θσδηθνπνηεκέλν κηα γηα πάληα, αιιά 

σο έλα ζύζηεκα κε δηαθνξνπνηήζεηο, ειαζηηθό θαη ζε θίλεζε
41

» 

Απφ ηελ παξάζεζε ησλ απνζπαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

έρεη θαηαζηεί θαλεξφ πσο δίλεηαη έκθαζε ζηηο γλψζεηο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο 

δνκήο, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη εκθαλέο πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα απηψλ γλψζεσλ. ηα 

πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ πνπ αλαδείρζεθε παξαπάλσ, ζα ήηαλ 

αλακελφκελν ε γξακκαηηθή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα εξγαιείν αλάιπζεο ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ. Όκσο, δελ εκθαλίδεηαη πνπζελά κηα ηέηνηα ρξήζε θαη νη γλψζεηο 

γηα ηε γξακκαηηθή θαίλνληαη απνθνκκέλεο, ηνπιάρηζηνλ κέζα ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Ζ χπαξμε ηνπο εξκελεχεηαη σο θαηάινηπν γισζζνδηδαθηηθψλ ιόγσλ πνπ 

θπξηαξρνχζαλ παιαηφηεξα, φπσο είλαη ν δνκηζηηθφο ή παξαδνζηαθφο ιόγνο. 

Πξφθεηηαη γηα αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ηε κειέηε θαη δηδαζθαιία 

ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ. Καζψο ε Ηηαιία έρεη παξάδνζε ζηηο θιαζηθέο γιψζζεο, θαη 

ηδηαίηεξα ζηα ιαηηληθά, πξνθαλψο ηα παιαηφηεξα Π.. ήηαλ δνκεκέλα κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα απερνχλ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. ηελ παξνχζα κειέηε, δελ 

είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηρζεί ν αθξηβήο ραξαθηήξαο ησλ παιαηφηεξσλ γισζζηθψλ 

Π.. θαη ε επηξξνή πνπ έρνπλ ζηα ζεκεξηλά Π.. ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο θχζεο ηεο 

κειέηεο.  

 

3.3. Ζ ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ζην γισζζηθφ κάζεκα 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλήζσο ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο δελ απνηειεί 

απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν αιιά ελζσκαηψλεηαη κέζα ζην γισζζηθφ κάζεκα. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ηηαιηθνχ γισζζηθνχ Π.. δελ θαίλεηαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε 

                                                                                                                                                        
40

 Riconoscere le differenze linguistiche tra forme dialettali e non. 
41

 La lingua non come qualcosa di rigidamente codificato una volta per tutte, ma come un sistema 

differenziato, flessibile, in movimento. 
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κειέηε ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο ηα ζηνηρεία πνπ ηελ αθνξνχλ παξαηίζεληαη ππφ ηνλ 

γεληθφηεξν ηίηιν ηεο «Αλάγλσζεο» ζηηο «Indicazioni per il Curricolo» ελψ ζην 

παιαηφηεξν «Indicazioni Nazionali» παξαηίζεληαη εληαία καδί κε ηνπο άιινπο 

γισζζηθνχο ζηφρνπο. Δπηπιένλ, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν πνπ ζα πξέπεη λα 

αθηεξσζεί ζηε ινγνηερλία, επνκέλσο βξίζθεηαη ζηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε 

έκθαζε πνπ ζα δψζεη.  

Μέζα ζηα δχν Π.. εκθαλίδνληαη δηάθνξεο νπηηθέο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο ινγνηερλίαο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε 

ινγνηερλία, νη νπνίεο αθνξνχλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σα 

παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά: 

«Γηαβάδνπλ απιά θαη ζύληνκα ινγνηερληθά θείκελα είηε πνηεηηθά είηε 

αθεγεκαηηθά αλαδεηθλύνληαο ηελ επίγλσζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 

ηα μερσξίδνπλ (ζηίρνη, ζηξνθέο, ξίκα, επαλάιεςε ηνπ ήρνπ, ρξήζε ησλ ιέμεσλ 

θαη ηεο ζεκαζίαο) θαη εθθξάδνπλ απιέο πξνζσπηθέο απόςεηο ζρεηηθά κε 

απηά
42

.» (ζην ηέινο ηεο πέκπηεο ηάμεο, Indicazioni per il Curricolo) 

«Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζεηξά, βαζηθέο θαη δεπηεξεύνπζεο πιεξνθνξίεο, νη 

ραξαθηήξεο, ν ρξόλνο, ν ηόπνο ζηα αθεγεκαηηθά, εθζεζηαθά, πεξηγξαθηθά, 

πιεξνθνξηαθά, θαλνληζηηθά θείκελα
43

.» (δεχηεξε δηεηία, Indicazioni 

Nazionali) 

Οη γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία θαη ηελ πνίεζε αθνξνχλ, ζε έλα πξψην επίπεδν, 

γλψζεηο γα ηα δηάθνξα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο είλαη ε ζηηρνπνηία θαη ε 

ρξήζε ηνπ ήρνπ. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ζην επίπεδν ηεο ζεκαζίαο, νη καζεηέο 

απνθηνχλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ην ίδην ην πεξηερφκελν ελφο θεηκέλνπ θαη πψο απηφ 

κπνξεί λα αλαιπζεί. Έηζη, αλαδεηνχλ ηνπο ραξαθηήξεο, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ζηνλ 

νπνίν ηνπνζεηείηαη κηα ηζηνξία, ηηο θχξηεο πιεξνθνξίεο θ. ά. Οη γλψζεηο γηα ηε 

ινγνηερλία, είηε αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο είηε ηελ αλάιπζε ηνπ 

                                                      
42

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle 

parole e dei significati) ed esprimendo semplici pareri personali su di essi. 
43

 Caratteristiche strutturali, sequenze,  informazioni principali e secondarie,  personaggi, tempo, luogo 

in testi  narrativi, espositivi, descrittivi, informativi, regolativi 
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πεξηερνκέλνπ, παξαπέκπνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο θεηκελνθεληξηθέο γισζζνδηδαθηηθέο 

αληηιήςεηο. 

ε απηφ ην πιαίζην εκθαλίδεηαη κε έλαλ επηθαλεηαθφ ηξφπν θαη ε εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε. Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά:  

«Γηαβάδνπλ θείκελα (αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά, πιεξνθνξηαθά) θαηαλνώληαο 

ην θεληξηθό ζέκα, ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ηηο επηθνηλσληαθέο πξνζέζεηο ηνπ 

ζπγγξαθέα
44

.» (ηέινο ηεο ηξίηεο ηάμεο, Indicazioni per il Curricolo) 

«Γηαβάδνπλ αθεγεκαηηθά θαη πεξηγξαθηθά θείκελα, είηε πξαγκαηηθά είηε 

θαληαζηηθά, δηαρσξίδνληαο ηε ινγνηερληθή θαηαζθεπή από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα
45

» (ηέινο πέκπηεο ηάμεο, Indicazioni per il Curricolo) 

Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη αλαδεηνχλ ην λφεκα ηνπ 

θεηκέλνπ. Όκσο, ε εξκελεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο 

παξακέλνπλ ζην επίπεδν ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο 

ινγνηερληθήο θαηαζθεπήο. Γελ πξνρσξνχλ ζε κηα θξηηηθή αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο 

θαη νχηε εκθαλίδνληαη αληηιήςεηο πνπ λα παξαπέκπνπλ ζηελ ίδηα ηελ πξφζιεςε ησλ 

καζεηψλ.  

Ζ κειέηε ηεο ινγνηερλίαο θπξίσο αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

θαηαλφεζεο αιιά θαη ηελ αηνκηθή ςπρνινγηθή αλάπηπμε. Σα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά: 

«Σηξαηεγηθόο ζηόρνο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη κόλν ε δηδαζθαιία 

ηνπ εξγαιεηαθνύ ραξαθηήξα ηεο αλάγλσζεο, αιιά θαη ε ελεξγνπνίεζε πνιιώλ 

θαη πεξίπινθσλ γλσζηαθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηελ 

θαηαλόεζε.
46

» (Raccomandazioni) 

«Ο πξσηαξρηθόο ξόινο αληηκεησπίδεη ηελ αλάγλσζε σο έλα κέζν γηα 

ηθαλνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο αξέζθεηαο θαηά ηε ζπλάληεζε ησλ ινγνηερληθώλ 

                                                      
44

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento centrale, le informazioni 

essenziali, le intenzioni comunicative di chi scrive. 
45

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria 

dalla realtà. 
46

 Obiettivo strategico per la scuola primaria diviene non soltanto insegnare la strumentalità del 

leggere, ma attivare i numerosi e complessi processi cognitivi sottesi al comprendere.  
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έξγσλ θαη ηεο ζηνραζηηθήο αξέζθεηαο θαηά ηελ έξεπλα γηα απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο γηα λόεκα.
47

» (Raccomandazioni) 

«Η πξώηκε απόθηεζε ηεο ηθαλόηεηαο εξώηεζεο ησλ θεηκέλσλ, ε αλαδήηεζε γηα 

απαληήζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ πνιηηηζκηθό εκπινπηηζκό θαη ζηελ σξίκαζε 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ, ζα είλαη ε εηζαγσγή γηα κηα θαιή γισζζηθή 

θαη ινγνηερληθή παηδεία, πνπ ζα ηζρπξνπνηεζεί κε ην ρξόλν.
48

» 

(Raccomandazioni)  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, ζεσξείηαη πσο ε αλάγλσζε ηεο 

ινγνηερλίαο (θαη ε αλάγλσζε γεληθφηεξα), ζπλεηζθέξεη ζηε γεληθφηεξε γλσζηαθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο, ζηνραζηηθή αξέζθεηα), ζηελ 

πξνζσπηθή σξίκαλζε (σξίκαλζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ, πνιηηηζκηθόο 

εκπινπηηζκόο) θαη, ηέινο, ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα (αηζζεηηθή αξέζθεηα). 

Πξφθεηηαη γηα αληηιήςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηζζφηεξν νιηζηηθνχο ιόγνπο νη 

νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηε ινγνηερλία σο έλα κέζν γεληθφηεξεο ςπρνινγηθήο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, ρσξίο λα γίλνληαη αλαθνξέο ζηνλ εζηθνπιαζηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο ινγνηερλίαο, φπσο γίλεηαη ζηηο πην παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο. Δηδηθφηεξα, ε 

αλαθνξά ζε «αηζζεηηθή αξέζθεηα» παξαπέκπεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ινγνηερλίαο 

σο έλα πξντφλ ηέρλεο ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη νιηζηηθά κε ζθνπφ ηελ 

ςπρηθή ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ.  

Σέινο, εθηφο απφ ηελ εκθάληζε ησλ νιηζηηθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ ιόγσλ, 

παξνπζηάδνληαη θαη θάπνηα παξαδνζηαθά θαηάινηπα. Γηα παξάδεηγκα, δίλεηαη ην 

παξαθάησ απφζπαζκα:  

«Αλ ζε απηή ηε δηεηία ν καζεηήο έρεη ηελ επθαηξία λα αζρνιεζεί κε ηνλ 

ινγνηερληθό θόζκν κέζα από ηα θείκελα, θαηάιιεια επηιεγκέλα, ζα έρεη απιά 

αιιά απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα κηα πξώηε πξνζέγγηζε ζηελ θαηαλόεζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο, ζπρλά απνθιηλόκελεο, γιώζζαο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ 
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 Ruolo primario assume il leggere per soddisfare il piacere estetico dell'incontro con il testo letterario 

e il gusto intellettuale della ricerca di risposte a domande di senso.  
48

 L‟acquisizione precoce della capacità di interrogare i testi, per cercare in essi risposte che 

contribuiscano all‟arricchimento culturale e alla maturazione della personalità dell‟alunno, sarà la 

premessa di unabuona educazione linguistica e letteraria, che dovrà consolidarsi nel tempo. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Ηηαιίαο  Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 35 απφ 70 
 

πνηεηώλ, ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα αξρίζνπλ λα ηνπο βιέπνπλ σο «κνληέια».
49

» 

(Raccomandazioni) 

Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο κνληέια παξαπέκπεη άκεζα ζε παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο 

ηεο ινγνηερλίαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο κειεηνχλ ηνπο «θιαζηθνχο» 

ινγνηέρλεο θαη πνηεηέο κε ζθνπφ λα ηνπο κηκεζνχλ. Ζ πξαθηηθή απηή 

αληηκεησπίδνληαλ σο κηα ηερληθή αλάπηπμεο ηεο θαιιηηερληθήο θαη γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ψζηε λα γίλνπλ επηηπρεκέλνη ζπγγξαθείο. Σν παξαπάλσ 

απφζπαζκα, βέβαηα, δελ δίλεη ην ζπλνιηθφηεξν ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο, αιιά 

απνηειεί απφδεημε φηη νη παξαδνζηαθνί ιόγνη δηαπεξλνχλ ζε έλα βαζκφ θαη ηε κειέηε 

ηεο ινγνηερλίαο.  

πκπεξαζκαηηθά, φπσο θάλεθε απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν γεληθφηεξνο 

ραξαθηήξαο ηεο κειέηεο ηεο ινγνηερλίαο ηνπνζεηείηαη ζηνπο νιηζηηθνχο ιόγνπο, φπσο 

άιισζηε θαη ην ππφινηπν γισζζηθφ κάζεκα. Ζ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο απνζθνπεί 

ζηελ γλσζηαθή θαη αηζζεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ελψ νη γλψζεηο γηα ηε 

ινγνηερλία ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε γλψζεηο γηα ηε δνκή θαη ην γεληθφηεξν 

λφεκα, αθνινπζψληαο ηελ θεηκελνθεληξηθή αληίιεςε, παξά κε ηελ εξκελεία ησλ 

θεηκέλσλ πνπ ζα νδεγνχζε ζε πεξηζζφηεξν θξηηηθέο αληηιήςεηο. Οη λέεο ηερλνινγίεο 

δελ εκθαλίδνληαη ζε θαλέλα ζεκείν κέζα ζην Π.. ζε ζπζρεηηζκφ κε ηε ινγνηερλία. 

Δκθαλίδνληαη φκσο αξθεηά δηδαθηηθά ζελάξηα ζρεηηθά κε ηε ινγνηερλία, ηα νπνία ζα 

κειεηεζνχλ ζην θεθάιαην 4.3.  

 

3.4. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο 

Δθηφο απφ ηηο δηάθνξεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο, κεηαθέξνληαη θαη δηάθνξεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εμσζρνιηθφ θφζκν, θαζψο θαη δηάθνξεο ζηάζεηο απέλαληη ζε δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, κέζα ζηα εηζαγσγηθά ζεκεία ησλ Π.. εκθαλίδνληαη 

                                                      
49

Se in questo biennio l‟allievo ha avuto modo di affacciarsi al mondo letterario attraverso alcuni testi, 

opportunamente scelti, possiede semplici ma efficaci strumenti per un primo accostamento alla 

comprensione dell‟uso creativo, spesso anche divergente, della parola da parte dello scrittore e del 

poeta, che possono cominciare ad essere visti come “modelli”.  
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δηάθνξεο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ θφζκν, νη νπνίεο θαζνδεγνχλ φια ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ζηάζεηο αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο λέαο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην 

ζρνιείν. Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη απφ ην Indicazioni per il Curricolo: 

«Σε έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, έρνπκε βηώζεη κηα κεηάβαζε από κηα 

θνηλσλία ζρεηηθά ζηαζεξή ζε κηα θνηλσλία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πνιιέο 

αιιαγέο θαη αζπλέρεηεο. Απηό ην λέν ζελάξην είλαη δηθνξνύκελν: γηα θάζε 

άηνκν, γηα θάζε θνηλόηεηα, γηα θάζε θνηλσλία πνιιαπιαζηάδνληαη θαη νη 

θίλδπλνη θαη νη επθαηξίεο
50

.»  

«Σήκεξα, ε ζρνιηθή κάζεζε είλαη κόλν κηα από ηηο πνιιέο εκπεηξίεο κάζεζεο 

πνπ δνπλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη θαη ζπρλά δελ ππάξρεη αλάγθε ησλ ζρνιηθώλ 

πιαηζίσλ γηα ηελ απόθηεζε εηδηθώλ δεμηνηήησλ
51

» 

Όπσο θαίλεηαη, ε λέα πξαγκαηηθφηεηα αθνξά αιιαγέο ζηελ θνηλσλία αιιά θαη 

ζηηο ζπλζήθεο κάζεζεο. Σν ζρνιείν δελ αληηκεησπίδεηαη σο ην κνλαδηθφ κέξνο πνπ 

παξέρεη καζεζηαθέο εκπεηξίεο αιιά ππάξρνπλ θαη πνηθίια άιια κέξε ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ αλάινγεο εκπεηξίεο. Δπηπιένλ, ζηε λέα απηήλ πξαγκαηηθφηεηα 

εληάζζεηαη θαη ε επξεία δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη νη απαηηήζεηο 

γξακκαηηζκνχ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα 

απφ ηηο «Indicazioni per il Curricolo»:  

«Δπηπιένλ, ε δηάδνζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, 

καδί κε ηηο κεγάιεο δπλαηόηεηεο, είλαη πηζαλό λα εηζάγεη θαη ζνβαξέο ειιείςεηο 

ζηηο δπλαηόηεηεο έθθξαζεο θάπνηνπ πνπ δελ έρεη πξόζβαζε ζε απηέο ηηο 

ηερλνινγίεο. Η θαηάζηαζε απηή είλαη αθόκε πην εκθαλήο ζην ζρνιείν. Σηελ 
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 In  un  tempo  molto  breve,  abbiamo  vissuto  il  passaggio  da  una  società relativamente  stabile  a  

una  società  caratterizzata  da  molteplici  cambiamenti e discontinuità. Questo nuovo scenario è 

ambivalente: per ogni persona, per ogni comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi che le 

opportunità. 
51

 Oggi  l‟apprendimento  scolastico  è  solo una  delle  tante  esperienze  di  formazione  che  i  

bambini 1 e  gli adolescent vivono  e  per  acquisire  competenze  specifiche  spesso  non  vi  è  bisogno  

dei contesti scolastici 
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παξνύζα θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, ε ζρέζε κε ηα πιεξνθνξηαθά εξγαιεία 

είλαη άληζε θαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
52

.»  

ην απφζπαζκα απηφ ζίγεηαη ην δήηεκα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Δάλ έλαο 

καζεηήο δελ έρεη πξφζβαζε ζηα λέα πιεξνθνξηαθά εξγαιεία, ηφηε ζα έρεη θαη 

ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο, θαζψο δελ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην 

λέν κέζν έθθξαζεο. Δπνκέλσο, ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα παξέρεη απηά ηα λέα κέζα 

ζηνπο καζεηέο ψζηε λα δηεπξπλζνχλ νη ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο.  

Δθηφο απφ απηέο ηηο γεληθφηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ θφζκν, ζην 

πξσηνβάζκην ζρνιείν ζα πξέπεη λα κεηαδίδνληαη θαη θάπνηεο γλψζεηο ζρεηηθά κε 

πιεπξέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη γλψζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζην 

Indicazioni Nazionali, ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ άκεζε εκπεηξία ησλ παηδηψλ. 

Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, λα ιακβάλεηαη σο βάζε ν πινχηνο γλψζεσλ, αμηψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ήδε έρεη θιεξνλνκήζεη ην παηδί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα πξνεθηείλνληαη νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο. Μάιηζηα, ζην θείκελν ησλ 

«Raccomandazioni» πξνηείλνληαη θαη νξηζκέλεο ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

άκεζε εκπεηξία ηνπ καζεηή θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φια ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα. Οη ζεκαηηθέο απηέο είλαη: απηνβηνγξαθία, ν θφζκνο πνπ καο πεξηβάιιεη, 

ε θαληαζία (θαηαζθεπή άιισλ θφζκσλ), νη άιινη, ε ρψξα θαη ε πφιε, ε ηάμε θαη ε 

αηαμία (θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά), ε νκνξθηά θαη ε αξέζθεηα.  

Σέινο, άιιεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην γισζζηθφ 

κάζεκα είλαη πηζαλφλ λα πξνέξρνληαη απφ ην δηαζεκαηηθφ πεδίν ηεο Αζηηθήο 

πκβίσζεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 2, ζηηο Indicazioni Nazionali ηνπ 

2004, ε Αζηηθή πκβίσζε ππάξρεη σο έλα δηαζεκαηηθφ πεδίν ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη απφ φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Σα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη 

αθνξνχλ ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε, ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή, ηελ θπθινθνξηαθή 
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 Inoltre, la diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, insieme a grandi 

opportunità, rischia di introdurre anche serie penalizzazioni nelle possibilità  di  espressione  di  chi  

non  ha  ancora  accesso  a  tali  tecnologie. Questa situazione nella scuola è ancora più evidente. Allo 

stato attuale delle cose, infatti, le relazioni con gli strumenti informatici sono assai diseguali fra gli 

studenti come fra gli insegnanti. 
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αγσγή, ηελ αγσγή πγείαο, ηελ δηαηξνθηθή παηδεία θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή παηδεία. 

Δπνκέλσο, θαίλεηαη πσο πξνηείλνληαη πνηθίιεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ καζεκάησλ ηνπ, 

κε έκθαζε πάληα ζηελ άκεζε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ καζεηή.  
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4. Γιδακηικέρ ππακηικέρ 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη πιήξεο ρσξίο ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαίλεηαη λα πξαγκαηψλεηαη. ην παξφλ θεθάιαην 

παξαηίζεληαη νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, είηε 

πεξηζζφηεξν γεληθέο, είηε ζπγθεθξηκέλα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα. ηε ζπλέρεηα (θεθ. 

4.3.) ε ζπδήηεζε ζα επηθεληξσζεί ζε δηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ γίλνληαη κε ηε βνήζεηα 

ησλ ΣΠΔ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ν αθξηβήο ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Οη πξαθηηθέο απηέο πεγάδνπλ απφ ηηο 

«buone prattice» πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://gold.intire.it . 

 

4.1. Γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο  

Μέζα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δίλνληαη νξηζκέλεο γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο γηα 

ηε δηακφξθσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πξφθεηηαη γηα 

γεληθφηεξεο παηδαγσγηθέο αμίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηέπνπλ φρη κφλν ην γισζζηθφ 

κάζεκα αιιά ηελ πξαγκάησζε φισλ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. ηηο «Indicazioni 

per il Curricolo», νη αξρέο πνπ αλαθέξνληαη είλαη νη εμήο:  

- Αμηνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ θαη 

πξνέθηαζή ηεο 

- εβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

- Έξεπλα θαη αλαθάιπςε πξνο ηε λέα κάζεζε  

- πλεξγαηηθή κάζεζε θαη νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε 

- Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ (imparare ad apprendere) 

- Υξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνζκέλεο γλψζεο ζηα 

πιαίζηα ηεο αληίιεςεο «καζαίλσ θάλνληαο». 

Οη πεξηζζφηεξεο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζρεηίδνληαη κε 

πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο ηεο παηδαγσγηθήο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο. Ηδηαίηεξα ε ηειεπηαία αξρή, πνπ αθνξά ηε 

http://gold.intire.it/
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ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αληίιεςε ηεο ηνπνζεηεκέλεο 

κάζεζεο θαη ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ κέζα απφ ηελ πξάμε (καζαίλσ θάλνληαο).  

Σα εξγαζηήξηα (laboratori) έρνπλ ηδηαίηεξε ζέζε ζην ηηαιηθφ ζρνιείν θαη 

απνηεινχλ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ. ηφρνο ηνπο είλαη ε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ψζηε λα 

ζπλδπάδεηαη ε ζεσξία κε ηελ πξάμε. Γελ απεπζχλνληαη κφλν ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, 

φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, αιιά αθνξνχλ ζρεδφλ φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. ην 

θείκελν ησλ «Raccomandazioni» αλαθέξεηαη πσο ππάξρνπλ ζπλνιηθά έμη 

εξγαζηήξηα: δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθνξηθήο, δξαζηεξηφηεηεο γιψζζαο (καδί κε ηα 

αγγιηθά), δξαζηεξηφηεηεο έθθξαζεο (ζέαηξν, κνπζηθή, δσγξαθηθή, κνληειηζκφο), 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ (θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξφηδεθη, πεηξάκαηα, 

ζρέδηα, θαηαζθεπέο θαη απνδνκήζεηο κεραλψλ θαη αληηθεηκέλσλ, θεπνπξηθή), 

δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθέο θαη αζιεηηθέο, εξγαζηήξην απνθαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο 

ηεο κάζεζεο
53

.  

Σν εξγαζηήξην ηεο γιψζζαο πξνηείλεηαη λα έρεη ηε κνξθή βηβιηνζήθεο. 

Αλαθέξεηαη, ζρεηηθά: 

«Γηα ηα Ιηαιηθά, κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κηα βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία ε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο αλάγλσζεο ζα αθνινπζεί ηηο επθαηξίεο γηα αξρεηνζέηεζε, γηα 

δηαρείξηζε απζεληηθώλ θεηκέλσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ηξόπσλ 

αλάγλσζεο/αθξόαζεο γηα ηνπο κηθξόηεξνπο ζπληξόθνπο ηνπ ζρνιείνπ θ. ά
54

.» 

Οη καζεηέο, ινηπφλ, κέζσ ηνπ γισζζηθνχ εξγαζηεξίνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή 

κε απζεληηθά θείκελα, ζα δηαβάδνπλ ελεξγεηηθά θαη ζα ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε ηα 

θείκελα πνπ έρνπλ δηαβάζεη. Οπζηαζηηθά, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο ιέζρεο 

αλάγλσζεο, κηα αληίιεςε πνπ παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζηνπο νιηζηηθνχο 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. Βέβαηα, ε κνξθή πνπ ζα έρεη θάζε εξγαζηήξην κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ. Θα κπνξνχζε λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ή κηαο αίζνπζαο πνιπκέζσλ. Όκσο, δελ είλαη 
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 Larsa - Laboratorio di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti 
54

 Per Italiano si può progettare una Biblioteca, in cui all‟attività di lettura facciano seguito occasioni di 

schedatura, di manipolazione  dei  testi  originari,  di  predisposizione  di  percorsi  di  lettura/ascolto  

per  i  compagni  più  piccoli  della scuola, ecc.   
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δπλαηφλ λα γλσξίδνπκε ηη είδνπο δηαθνξνπνηήζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

ζρνιείσλ θαη πνηα είλαη, ηειηθψο, ε γεληθφηεξε ηάζε.  

 

4.2. Δίδε γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαιπικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Δθηφο απφ ηηο γεληθφηεξεο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ φια ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζηηο «Raccomandazioni» πεξηγξάθνληαη θαη νξηζκέλεο 

γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο (le attivita linguistiche) ηηο νπνίεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη 

ν εθπαηδεπηηθφο. Έλα είδνο δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη ζθαηξηθέο θαη πνιύπινθεο 

δξαζηεξηόηεηεο επηθνηλσλίαο (attività globali e complesse di comunicazione). θνπφο 

ηνπο είλαη ε παξαγσγή θαη θαηαλφεζε γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Σν 

παξαθάησ απφζπαζκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ: 

«Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαπηύζζνληαη γύξσ από έλα 

θεηκεληθό είδνο θαη λα βξίζθνληαη ζε έλα απζεληηθό επηθνηλσληαθό πιαίζην 

(αιεζηλό ή πξνζνκνίσζε) θαηά ην νπνίν ν πνκπόο, ν απνδέθηεο, ν ζθνπόο θαη 

ην ζπγθείκελν νξίδνληαη ζαθώο. Μεξηθά παξαδείγκαηα: δεκηνπξγία ηζηνξηώλ 

πνπ ζα ηηο πνύλε ζε ζπκκαζεηέο άιισλ ηάμεσλ (αθεγεκαηηθό θείκελν), 

αλαθνξά γηα κηα επίζθεςε ζε έλα κνπζείν γηα άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ απηό ην 

κέξνο θαη ζα ήζειαλ λα ηνπο πείζνπλ λα ην επηζθεθηνύλ (πεξηγξαθηθό θείκελν, 

πξνηξεπηηθό), δεκηνπξγία κηαο ζπιινγήο πνηεκάησλ ηα νπνία ζα ηα δηαβάζνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξάζηαζεο (πνηεηηθό θείκελν) θ.η.ι.
55

» 

Ζ πξαθηηθή απηή ηαηξηάδεη απφιπηα κε ην γεληθφηεξν ραξαθηήξα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ιόγν ζε ζπλδπαζκφ 

κε ζηνηρεία ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαη ζε έλα 
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 Le attività globali e complesse di comunicazione sono quelle per mezzo delle quali l'alunno impara a 

produrre e a comprendere testi sia scritti che orali. Queste attività si sviluppano necessariamente 

intorno ad un genere testuale e si pongono in una situazione comunicativa autentica (vera o simulata) 

nella quale l'emittente, il destinatario, lo scopo e il contesto sono chiaramente identificati. Alcuni 

esempi: creare storie che saranno raccontate a coetanei di un'altra classe (testo narrativo), relazionare su 

una visita ad un museo per persone che non conoscono quel luogo e che si vorrebbe convincere a 

visitare (testo descrittivo, esortativo), creazione di un collage di testi poetici che verranno letti durante 

uno spettacolo (testo poetico) ecc. 
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πξαγκαηηθφ ή πιαζκαηηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην, φπσο νξίδεη ε επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε, αιιά θηλνχληαη γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο, φπσο νξίδεη 

ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Καζψο φκσο ν επηθνηλσληαθφο ιόγνο αλαδεηθλχεηαη 

σο ηζρπξφηεξνο, ε εζηίαζε ζηα θεηκεληθά είδε δελ αθνξά ηφζν ζηελ απνδφκεζε θαη 

ζηε δφκεζε θεηκέλσλ κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ιεμηθνγξακκαηηθήο ησλ δηαθφξσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ αιιά πεξηζζφηεξν ζηε ιεηηνπξγία ησλ θεηκέλσλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ ζπγθείκελν.  

 

ςγκεκπιμένερ δπαζηηπιόηηηερ 

ηηο Raccomandazioni, εθηφο απφ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ θηλνχληαη γχξσ απφ 

έλα θεηκεληθφ ηχπν (ζθαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο), πξνηείλνληαη θαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε κειέηε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ ηεο 

γξακκαηηθήο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη: 

«Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο επηθνηλσλίαο: κειέηε ηνπ ήρνπ θαη ηεο γξαθηθήο ηνπ 

αλαπαξάζηαζεο, ε ρξήζε ελόο ζηαζεξνύ ρξόλνπ ζηα ξήκαηα, ην ζπάζηκν ηεο 

θξάζεο ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία, ε παξαηήξεζε κηαο ζεηξάο 

αλησλπκηθώλ επαλαιήςεσλ, ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο δνκήο. Υπάξρνπλ ηξόπνη 

εξγαζίαο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο ζθαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο επηθνηλσλίαο 

γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ επίγλσζε ηεο γιώζζαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ πξνσζνύλ ηνλ αλαζηνραζκό, ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνύ 

ξεκαηηθνύ ηύπνπ, ηεο θαηάιιειεο αλησλπκίαο, ηνπ απνηειεζκαηηθνύ 

ιεμηινγίνπ
56

.» 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θηλνχληαη γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο παξαπέκπνπλ 
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 Le attività specifiche che fissano l'attenzione su un punto preciso della comunicazione: lo studio di 

un suono e della sua realizzazione grafica, l'utilizzo di una certa forma temporale per il verbo, lo 

spezzare una frase in tanti elementi funzionali diversi, l'osservazione di una serie di riprese 

pronominali, l‟utilizzo di un particolare costrutto. Sono percorsi di lavoro che si affiancano alle attività 

globali di comunicazione per incentivare la consapevolezza linguistica di  cui si è detto, rispetto alla 

quale favoriscono la riflessione, la scelta consapevole della forma verbale corretta, del pronome adatto, 

del lessico efficace..  
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πεξηζζφηεξν ζε παξαδνζηαθέο/δνκηζηηθέο γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο. Βέβαηα, 

είλαη πηζαλφ νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο λα εληνπίδνληαη κέζα ζηα πιαίζηα κηαο 

γεληθφηεξεο ζθαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φκσο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ 

θεηκέλσλ θαη φρη ηε κειέηε ησλ ζπκβάζεσλ ελφο θεηκεληθνχ είδνπο. Πξφθεηηαη γηα 

αλαπιαηζίσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ/δνκηζηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιόγνπ κέζα ζην 

πιαίζην ησλ θπξίαξρσλ επηθνηλσληαθψλ/θεηκελνθεληξηθψλ ιόγσλ, ρσξίο φκσο λα 

γίλεηαη εκθαλήο ν αθξηβήο ξφινο ηεο γξακκαηηθήο. Θα ιέγακε, ινηπφλ, πσο ηα δχν 

είδε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη είλαη θάπσο αληηθαηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

αλαδεηθλχεηαη γηα κηα αθφκε θνξά ε πνηθηιφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην γισζζηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 

4.3. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

Μέζα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα. Ζ κφλε νδεγία είλαη πνιχ γεληθή θαη αθνξά ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο έλα «πνιηηηζκηθό δηαζεκαηηθό εξγαιείν πνπ εηζάγεη λέεο πιεπξέο 

θαη λέεο πηζαλόηεηεο ζηε δεκηνπξγία, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηνλ έιεγρν θάζε ηύπνπ 

αλζξώπηλεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζε όια 

ηα αληηθείκελα (είηε είλαη καζεκαηηθά/θπζηθά είηε όρη)
57

» (Indicazioni per il 

Curricolo). Αληίζεηα, δίλεηαη ε ειεπζεξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο φπνηε νη ίδηνη ζεσξνχλ απαξαίηεην κέζα απφ ηα δηάθνξα 

πξφηδεθη πνπ πινπνηνχλ. Σέηνηνπ είδνπο πξφηδεθη παξαηίζεληαη σο «θαιέο 

πξαθηηθέο» ζηελ ηζηνζειίδα http://gold.indire.it πνπ αλήθεη ζηελ «Δζληθή Τπεξεζία 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο» (Agenzia nazionale per lo sviluppo 

dell'autonomia scolastica). Πξφθεηηαη, θπξίσο, γηα πξφηδεθη δηαζεκαηηθνχ ραξαθηήξα 

ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηνπο 

ζηφρνπο κάζεζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηερλνινγίαο. Ζ παξάζεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν 

                                                      
57

 Nella seconda accezione, la tecnologia esplora le potenzialità dell'informatica (in senso lato) come 

strumento culturale transdisciplinare che introduce nuove dimensioni e nuove possibilità nella 

realizzazione, nellacomunicazione e nel controllo di ogni tipo di lavoro umano, compreso 

l'insegnamento/apprendimento di tutte le discipline (matematico-scientifiche e non). 

http://gold.indire.it/
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ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε, κέζα απφ ηελ κίκεζε, απηψλ ησλ «θαιψλ» πξαθηηθψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ζα παξαηεζνχλ, είηε κε πεξηιήςεηο είηε κε απνζπάζκαηα, νξηζκέλα 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απφ πξφηδεθη ηα νπνία πεξηγξάθνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα πξνο ηελ επίηεπμε πνηθίισλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

 

Απόκηηζη ηηρ γπαθήρ και ηηρ ανάγνυζηρ ζε ένα εικονικό πεπιβάλλον 

Μέζα ζηηο δηάθνξεο «θαιέο πξαθηηθέο» πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Gold, 

εληνπίζηεθε κφλν κηα πεξίπησζε ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηελ θαηάθηεζε 

ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Πξφθεηηαη γηα ην πξφηδεθη κε ηίηιν «Leggere a 6 

anni» (αλάγλσζε ζηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ) απφ ην ζρνιείν L. Santucci ζην 

Casteldelpiano (ζρνιηθφ έηνο 2007/2008)
58

. Πξφθεηηαη γηα έλα δηαζεκαηηθφ project ην 

νπνίν ζπλδπάδεη ην γισζζηθφ κάζεκα, ην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο θαη ην κάζεκα ηεο 

ηέρλεο θαη εηθφλαο.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Scuola 3D 

(http://www.scuola3d.eu). Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

ζην νπνίν νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ κε ηα δηθά ηνπο «avatar» θαη δηεπηδξνχλ είηε κε 

άιινπο καζεηέο (απφ ηελ ίδηα ηάμε ή απφ άιιεο ηάμεηο θαη ζρνιεία), είηε κε ηνπο 

ραξαθηήξεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξν ξφιν παίδνπλ νη 

ραξαθηήξεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο ην φλνκα ηνπ θαζελφο ζπζρεηίδεηαη κε έλα 

θψλεκα. Γηα παξάδεηγκα, έλα πνπιί κε ην φλνκα Ulisse, ζπζρεηίδεηαη κε ην θψλεκα 

U. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ απηά ηα θσλήκαηα θαη λα δσγξαθίζνπλ ηα 

γξαθήκαηα πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. Δθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ γξαθεκάησλ, νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα πνχλε ηελ ηζηνξία ηνπ θάζε ραξαθηήξα ψζηε λα ηελ 

ερνγξαθήζνπλ. Σελ ηζηνξία απηή δελ ηε δεκηνπξγνχλ κφλνη ηνπο αιιά, νπζηαζηηθά, 

αλαδηεγνχληαη ηηο ηζηνξίεο πνπ ηνπο έρεη δηαβάζεη ν εθπαηδεπηηθφο. ηφρνο είλαη ε 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαζψο ν καζεηήο αζθείηαη ζηε ζσζηή 
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 Γηα κηα πεξηγξαθή ηνπ project: 

http://ospitiweb2.indire.it/ipertesti_lt/html/content/index.php?&id_pag=2799&id_cs=1703 [15.3.3011] 
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πξνθνξά ησλ θσλεκάησλ φηαλ ιέεη ηελ ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο γξάθνπλ 

κηθξέο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ζπλνδεχνπλ ηελ πξνθνξηθή αλαδηήγεζε. Σειηθά, 

ζπλζέηνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φιν ην πιηθφ πνπ έρνπλ θηηάμεη 

(δσγξαθηέο, ερεηηθφ αξρείν αλαδηήγεζεο, πξνηάζεηο) γηα λα θηηάμνπλ έλα βίληεν ην 

νπνίν ζα ζπλδεζεί κε ηνλ θάζε ραξαθηήξα ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο.  

Μέζα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα επηηπγράλνληαη πνηθίινη γισζζηθνί ζηφρνη:  

νη καζεηέο απνθηνχλ επίγλσζε ησλ δηαθφξσλ θσλεκάησλ (θσλήεληα, ζχκθσλα) θαη 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο γξαθεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο (π.ρ. ζπλδπαζκνί ζπκθψλσλ-

δίςεθα), αζθνχληαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζηελ αθξφαζε θαη ζηελ πξψηε γξαθή 

κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα. Όπσο θαίλεηαη, επηβεβαηψλεηαη ε 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο ζε ζπλδπαζκφ, βέβαηα, κε ζηνηρεία 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θσλεκαηηθή πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο ησλ 

ζεκεησηηθψλ πφξσλ (δσγξαθηέο, ερεηηθά, πξνηάζεηο) ιεηηνπξγεί κάιινλ 

ππνζηεξηθηηθά ζηελ απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο γξαθήο παξά αληηθείκελν 

εζηηαζκέλεο κειέηεο.  

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο εξγαιεηαθνχο ζηφρνπο κάζεζεο 

ηνπ καζήκαηνο ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα θηλνχληαη ζε 

έλαλ εηθνληθφ/ςεθηαθφ θφζκν, πψο λα δεκηνπξγνχλ «avatar» ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη 

πψο λα δεκηνπξγνχλ ςεθηαθά αληηθείκελα. Ζ ρξήζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο 

επηιέγεηαη, θπξίσο, ιφγσ ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ. 

Δπηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ σο έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν απνθηνχλ λφεκα νη 

δηάθνξνη ραξαθηήξεο. Όκσο, θαίλεηαη πσο νη ηερλνινγίεο ηειηθά ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν σο έλα παηδαγσγηθφ κέζν παξά σο έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο. Οη κφλεο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ απφ ην ίδην ην πεξηβάιινλ είλαη ηερληθήο 

θχζεσο ελψ δελ γίλεηαη αλαθνξά νχηε ζηε δηεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε ην 

πεξηβάιινλ αιιά νχηε θαη ζηελ ηνπνζεηεκέλε κάζεζε ηεο γιψζζαο. 

  

 

Γημιοςπγία πολςμεζικών κειμένυν-ςπεπκειμένυν: η μελέηη ηυν παπαμςθιών 
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Ηδηαίηεξε ζέζε ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ έρεη ε δεκηνπξγία 

πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ/ππεξθεηκέλσλ. Μάιηζηα, εκθαλίδεηαη θαη νιφθιεξε 

θαηεγνξία πξφηδεθη πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα (progetto 

multimedialitá). Απφ απηά ηα πξφηδεθη, νξηζκέλα ζπλδένληαη άκεζα κε ην γισζζηθφ 

κάζεκα ελψ άιια ζπλδένληαη κφλν κε ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο. ην παξφλ 

ππνθεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ πεξηιεπηηθά δχν πξφηδεθη πνπ ζπλδπάδνπλ ζε έλα 

δηαζεκαηηθφ επίπεδν ην γισζζηθφ κάζεκα κε ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, ην πξψην 

ζε άκεζε ζρέζε κε ηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο ελψ ην δεχηεξν ζε ζρέζε κε ηε κειέηε 

ελφο θεηκεληθνχ είδνπο 

 

Η κειέηε ησλ παξακπζηώλ – «Αο πεηάμνπκε…κε ηνλ ππνινγηζηή
59

» 

Σν πξφηδεθη απηφ απεπζχλεηαη ζε ειηθίεο 7-8 εηψλ, δειαδή ζην δεχηεξν 

ζρνιηθφ έηνο, θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν  L.Illuminati, Terzo Circolo 

Didattico ζηελ  Pescara. Ζ πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ δίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.terzocircolopescara.it/wb/media/2008_09/favoliamo/index.html.  

Πξφθεηηαη γηα έλα δηαζεκαηηθφ πξφηδεθη ην νπνίν ζπλδπάδεη ην εξγαζηήξην 

αθήγεζεο (laboratorio storia) θαη ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ψζηε λα ππάξμεη 

ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξνθνξηθή. ηφρνο απηνχ ηνπ πξφηδεθη 

ήηαλ ε κειέηε ησλ θιαζηθψλ παξακπζηψλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

έλα πνιπκεζηθφ θείκελν, ην νπνίν ζα ζπλδχαδε εηθφλα (δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ), 

κνπζηθή θαη πξνθνξηθή αλαδηήγεζε. 

Οξηζκέλνη ζηφρνη ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο πνπ έπξεπε λα επηηεπρζνχλ κέζα 

απφ απηφ ην πξφγξακκα ήηαλ ε ηθαλφηεηα ηαμηλφκεζεο ησλ γεγνλφησλ κε βάζε ηε 

ρξνληθή δηαδνρή, ν εληνπηζκφο ησλ ρξνληθψλ δεηθηψλ, ε αλαγλψξηζε ησλ αηηηαθψλ 

ζρέζεσλ, ε γξαθηθή ζρεδίαζε ηεο αθεγεκαηηθήο ζεηξάο. Οξηζκέλνη ζηφρνη ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηερλνινγίαο ήηαλ ε ρξήζε απιψλ ςεθηαθψλ πιηθψλ, κάζεζε ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λέσλ κέζσλ, ε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπ πνληηθηνχ, 

θαη ε ρξήζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο εηθφλσλ θαη ήρνπ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έγηλαλ είραλ ηελ εμήο ζεηξά: 

- Οη καζεηέο δηάβαζαλ θαη θαηαλφεζαλ κηθξά αθεγεκαηηθά θείκελα, 

ζπγθεθξηκέλα, νξηζκέλα θιαζηθά παξακχζηα 

- Δληφπηζαλ ηα θχξηα γεγνλφηα θαη ηνπο ρξνληθνχο ελδείθηεο πνπ εηζάγνπλ ηα 

γεγνλφηα απηά 

- Άθνπζαλ ερνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο θαη είδαλ θάπνηα βίληεν ηα νπνία βξήθαλ 

ζην δηαδίθηπν, ψζηε λα θάλνπλ θάηη παξφκνην. 

- Έθηηαμαλ ζην ραξηί απεηθνλίζεηο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα 

παξακχζηα (ζθχινο, ιχθνο, αιεπνχ…) 

- πκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δξακαηνπνίεζεο θαη ερνγξάθεζαλ ηα 

δηαινγηθά θαζψο θαη ηα αθεγεκαηηθά κέξε ηεο ηζηνξίαο 

- Έθαλαλ ζην ραξηί κηα εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλφησλ ζηε 

ζεηξά πνπ γίλνληαη ψζηε λα ηηο ζθαλάξνπλ θαη λα κπνχλε ζηνλ ππνινγηζηή 

- Γεκηνχξγεζαλ έλα ζπιινγηθφ θείκελν ην νπνίν έρεη δηαδνρηθή αθνινπζία ησλ 

γεγνλφησλ 

Μέζα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα αζθήζεθαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ρξνληθήο αθνινπζίαο ησλ γεγνλφησλ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ παξακπζηψλ. 

Δπηπιένλ, εμαζθήζεθαλ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ θαη εθθξαζηηθνχ ιφγνπ, 

θαζψο πξνζπαζνχζαλ λα θάλνπλ ζσζηά ηηο δηάθνξεο θσλέο ησλ δψσλ, ψζηε λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ ην απνηέιεζκα. Όκσο, δελ κπνξεί λα εμαρζεί θάπνην ζπκπέξαζκα 

ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή ξφιν ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ (δαζθάινπ-καζεηή) 

δηφηη δελ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο πξαγκάησζεο ηνπ θάζε ζηαδίνπ.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη πσο είραλ δηπιφ ξφιν. Απφ ηε κηα, ιεηηνχξγεζαλ 

σο έλα παηδαγσγηθφ κέζν ην νπνίν πξνσζεί ηε κάζεζε ηνπ θιαζηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Απφ ηελ άιιε, φκσο, ιεηηνπξγεί θαη σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθή πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ. Παξφηη δελ αιιάδεη ν ζηφρνο 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, νπζηαζηηθά αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηψλεηαη ην κάζεκα. Έηζη, νη καζεηέο απνθηνχλ παξάιιεια νξηζκέλεο 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Ηηαιίαο  Α΄/βάζκηα - 

ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 48 απφ 70 
 

δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ φπσο είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δηάθνξσλ ζεκεησηηθψλ 

πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πνιπκεζηθνχ θεηκέλνπ.  

 

 

Η κειέηε ηνπ ρηνπκνξηζηηθνύ θεηκεληθνύ είδνπο: Έλα ζρνιείν θηηαγκέλν από γέιην
60

 

Σν πξφηδεθη απηφ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο 8-10 εηψλ, δειαδή ζην ηξίην θαη 

ηέηαξην ζρνιηθφ έηνο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρνιηθφ έηνο 2005/2006 ζην ζρνιείν A. 

Azzolini ηνπ Μηιάλνπ.   

ην ζπγθεθξηκέλν πξφηδεθη νη καζεηέο κειεηάλε ην ρηνπκνξηζηηθφ θεηκεληθφ 

είδνο. Οη ζηφρνη είλαη πνηθίινη θαη αθνξνχλ γισζζηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη 

ηθαλφηεηεο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ζηφρνο είλαη ε γλψζε ησλ 

δηαθφξσλ ρηνπκνξηζηηθψλ θεηκεληθψλ ηχπσλ θαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπο. Ζ 

γλψζε απηή ζα θαηαθηεζεί κέζα απφ ηε κεηαθνξά ηνπ ρηνπκνξηζηηθνχ θεηκέλνπ ζηελ 

πνιπηξνπηθή γιψζζα ελφο ππεξθεηκέλνπ (linguaggio multimediale). Ζ 

δξαζηεξηφηεηα είρε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα:  

1) Αλαδήηεζε ινγνπαίγλησλ
61

: ηα παηδηά αλαδεηνχλ ζε βηβιία, πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο, αθεγήζεηο άιισλ (ελήιηθεο, θίινη θ. ά.) πηζαλά ινγνπαίγληα 

2) Παξνπζίαζε θαη εμήγεζε ησλ ινγνπαίγλησλ: θάζε παηδί ιέεη ην δηθφ ηνπ 

αζηείν θαη δίλεη ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο ζηνπο άιινπο πνπ δελ ηα 

γλσξίδνπλ ή δελ ηα θαηαιαβαίλνπλ: εληνπίδνπλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά, 

εμεγνχλ ην δηπιφ λφεκα (π.ρ. pollastro= έλα κηθξφ θνηφπνπιν αιιά θαη 

έλα αζηέξη pollo+astro) 

3) Δπηιέγνπλ ηα ινγνπαίγληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ παξαγσγή ελφο 

ππεξθεηκέλνπ: επηιέγνπλ ηα πην αζηεία, ηα  πην ελδηαθέξνληα, ηα πην 

αγαπεηά, έηζη ψζηε λα ηα ζπιιέμνπλ φια ζε έλα πνιπκεζηθφ πξντφλ 

4) Πνιπκεζηθή παξαγσγή: ε θαηαζθεπή ελφο ππεξθεηκέλνπ κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ: 
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 Una scuola fatta di risate 2. Ζ πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD00000000001FD30F 
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 ην ηηαιηθφ θείκελν αλαθέξνληαη σο «colmi». Πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλα ινγνπαίγληα ηα νπνία 

ζηεξίδνληαη ζηε δηπιή ζεκαζία πνπ κπνξεί λα έρεη κηα ιέμε ή θξάζε. 

http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD00000000001FD30F
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o Δπηινγή θαη δεκηνπξγία εηθφλσλ: έηνηκεο εηθφλεο, δεκηνπξγία εηθφλσλ 

(ςεθηαθή δσγξαθηθή), εηθφλεο πνπ ηξάβεμαλ ηα παηδηά κε ςεθηαθή 

θάκεξα, εηθφλεο πνπ ζθάλαξαλ απφ πεξηνδηθά θαη θπιιάδηα 

o Γεκηνπξγία θεηκέλσλ πνπ έρνπλ ηε κνξθή εξψηεζεο-απάληεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ακθίζεκε ζεκαζία 

o Καηαζθεπή δηαθαλεηψλ κε ην ζπλδπαζκφ ησλ εηθφλσλ πνπ έρνπλ 

επηιερζεί/παξαρζεί θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε έλα 

ρηνπκνξηζηηθφ θαη αζηείν ζπγθείκελν 

o Δπηκέιεηα ηεο αηζζεηηθήο πιεπξάο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνξά ηε ζέζε 

ησλ εηθφλσλ, ην ρξψκα ηνπ θφληνπ, ην ρξψκα ηνπ „ζχλλεθνπ‟ νκηιίαο 

o Οινθιήξσζε ησλ δηαθαλεηψλ κε ηελ πξνζζήθε ήρνπ, κνπζηθήο θαη/ή 

θσλέο ησλ παηδηψλ, δίλνληαο πξνζνρή ζηελ έθθξαζε, ηηο παχζεηο, ηνλ 

επηηνληζκφ θαη ην ρξφλν 

o πλαξκνιφγεζε φισλ ησλ δηαθαλεηψλ ζε έλα πνιπκεζηθφ πξντφλ ζην 

νπνίν κπνξεί λα πεξηεγεζεί θαλείο, κε αξρηθή ζειίδα, κελνχ, θνπκπηά 

πεξηήγεζεο 

ε απηή ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

κάζεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θιαζηθφ γξακκαηηζκφ, θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ζηνηρεία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη λα 

πξαγκαηψζεη απηή ηε δηδαζθαιία θηλνχκελνο πεξηζζφηεξν ζην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο θεηκέλνπ ην νπνίν 

ζπλδπάδεη πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο. Ζ πνιπηξνπηθφηεηα δελ απνηειεί ηελ 

εζηίαζε ηεο κειέηεο, θαζψο γίλεηαη αλαθνξά πεξηζζφηεξν ζηελ αηζζεηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ, θαη φρη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηε δηακφξθσζε 

ηνπ λνήκαηνο. Σν θείκελν πνπ παξάγεηαη, εθηφο απφ πνιπηξνπηθφ, θαίλεηαη πσο 

αθνξά θαη ζηνηρεία λέαο θεηκεληθφηεηαο, θαζψο γίλεηαη αλαθνξά ζε «κελνχ, αξρηθή 

ζειίδα, θνπκπηά πεξηήγεζεο», ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ θαηεμνρήλ ηα ςεθηαθά 

θείκελα.  

Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, πσο ε πξφζεζε ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΣΠΔ σο έλα 

παηδαγσγηθφ εξγαιείν ην νπνίν ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ γηα ην 
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ρηνπκνξηζηηθφ θεηκεληθφ είδνο. Οπζηαζηηθά, φκσο, θαίλεηαη πσο αλαγλσξίδεηαη ν 

ξφινο ηνπο σο λέα κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ε λέα θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη 

παξάιιεια θαη ν θιαζηθφο γξακκαηηζκφο αιιά θαη ν λένο. 

ηελ παξαπάλσ δηδαζθαιία, ν ξφινο ησλ καζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα 

πξσηαγσληζηηθφο. Δκπιέθνληαη ζε πνηθίινπ είδνπο πξάμεηο, φπσο είλαη ε επηινγή ησλ 

θεηκέλσλ, ε παξνπζίαζε ηνπο, αιιά θαη ε παξαγσγή ησλ λέσλ θεηκέλσλ. Απφ ηελ 

άιιε, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη εκθαλήο ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα. Έρεη 

φκσο κεγάιε ζεκαζία ε δεκηνπξγηθή ηνπ πξσηνβνπιία, θαζψο επηιέγεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ θαη λα πξαγκαηψζεη ην κάζεκά ηνπ θηλνχκελνο ζην ιόγν 

ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ.  

 

Η σπήζη ηος διαδικηύος για δημοζίεςζη και ζςνεπγαηική γπαθή 

Δθηφο απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ζην γισζζηθφ 

κάζεκα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ γηα άκεζε ζχλδεζε κε ηνλ 

θφζκν σο έλα κέζν δεκνζίεπζεο αιιά θαη σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, 

εληνπίδνληαη δχν δηδαθηηθά πξφηδεθη πνπ αθνξνχλ απηή ηε ιεηηνπξγία. Σν πξψην 

είλαη ην πξφηδεθη ΜΟΜΟ (per una lettura MOtivata e MOtivante, con l'uso delle 

Nuove Tecnologie), ην νπνίν αθνξά ηε ινγνηερλία ελψ ην δεχηεξν είλαη ην πξφηδεθη 

«Bambini multimediali - Il giornalino on line» πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία κηαο 

δηαδηθηπαθήο εθεκεξίδαο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ πξφηδεθη, δεκηνπξγήζεθε κηα ηζηνζειίδα 

(http://mari26.free.fr/index.html) ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο πεξηβάιινλ δηεπίδξαζεο 

ησλ καζεηψλ κέζσ ελφο θφξνπκ θαη δσκαηίνπ ζπδεηήζεσλ (chat room). ην 

πεξηβάιινλ απηφ ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο εκπεηξία ζε δηάθνξα 

ινγνηερληθά έξγα. Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ απηφ ιεηηνπξγεί θαη σο έλα πεξηβάιινλ 

δεκνζίεπζεο ησλ βηβιηνθξηηηθψλ πνπ θάλνπλ ηα παηδηά. Οη καζεηέο θηηάρλνπλ κηθξά 

θείκελα ζηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην βηβιίν θαη ην ζπλδπάδνπλ κε 

δσγξαθηά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ. Αθφκε, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνπίδ γλψζεσλ. Σα 

http://mari26.free.fr/index.html
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θνπίδ απηά αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ησλ δηαθφξσλ βηβιίσλ πνπ έρνπλ δηαβάζεη θαη 

απαηηνχλ ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ κε αθξίβεηα. 

Δίλαη θαλεξφ, πσο νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα παηδαγσγηθφ κέζν ην νπνίν 

εληζρχεη ηηο νιηζηηθέο πξαθηηθέο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Οπζηαζηηθά, απνηεινχλ 

έλαλ παξάιιειν ςεθηαθφ ρψξν ζηνλ νπνίν νη καζεηέο ζπδεηνχλ, δεκνζηεχνπλ θαη 

κειεηνχλ θείκελα, αθνινπζψληαο ηνλ επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν.  

ην δεχηεξν πξφηδεθη
62

, νη καζεηέο αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο 

δηαδηθηπαθήο εθεκεξίδαο. ηφρνο είλαη λα αλαθαιχςνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκεληθνχ είδνπο, φπσο αλαθέξεηαη, θαη λα γίλνπλ 

«δεκνζηνγξάθνη γηα κηα κέξα». Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο γξάθνπλ θείκελα γηα 

θάπνηνλ πξαγκαηηθφ επηθνηλσληαθφ ζθνπφ, ηα δεκνζηεχνπλ ζην δηαδίθηπν θαη 

απνθηνχλ ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηα ζπγγξαθηθά ηνπο πξντφληα. Καη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε νη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα κέζν ελίζρπζεο νιηζηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαζψο νη καζεηέο θαινχληαη λα δεκνζηεχνπλ θείκελα ζε έλα πξαγκαηηθφ 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Οπζηαζηηθά, νη ΣΠΔ απνηεινχλ έλα κέζν επέθηαζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ θαζψο ε δεκνζίεπζε ησλ θεηκέλσλ ζην δηαδίθηπν επηηξέπεη ηε 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ελδνζρνιηθνχ θφζκνπ κε ηνλ πξαγκαηηθφ εμσζρνιηθφ θφζκν.  

Σέινο, ππάξρεη θαη έλα αθφκα πξφηδεθη ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ν ππνινγηζηήο. Πξφθεηηαη γηα ην πξφηδεθη κε 

ηίηιν «Fabula@benci.it - Progetto cooperativo in rete di lingua italiana e 

informatica»
63

. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ θάπνηεο 

ηζηνξίεο ζπλεξγαδφκελνη κεηαμχ ηνπο απφ απφζηαζε, ψζηε ηειηθψο λα δεκηνπξγεζεί 

έλα ζπιινγηθφ θείκελν. Ζ δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο αλαθέξεηαη θαη ζην 

Π.. ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη: 

«Φηηάρλνπλ ζπιινγηθά θείκελα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε ζρνιηθή εκπεηξία, 

παξνπζηάδνπλ δηαδηθαζίεο γηα λα θάλνπλ θάηη, παξνπζηάδνπλ νπηηθέο ζρεηηθά 

                                                      
62

 http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD00000000001EEA83 
63

 http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD0000000000180F67 

http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD00000000001EEA83
http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD0000000000180F67
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κε έλα ζέκα πνπ έρεη ζπδεηεζεί ζηελ ηάμε
64

» (Indicazioni per il Curricolo, 

ηέινο πέκπηεο ηάμεο) 

ηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ πξφηδεθη, ε ζπλεξγαζία γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Μαζεηέο απφ δχν δηαθνξεηηθά ζρνιεία αληαιιάζζνπλ 

ζπλερψο θείκελα ζπλεηζθέξνληαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο απφ 

απφζηαζε, κηα δεμηφηεηα λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη λέεο ηερλνινγίεο, ινηπφλ,  

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ λένπ 

είδνπο δεμηφηεηεο.  

 

Οι ΣΠΔ υρ μέζο πηγήρ πληποθοπιών 

ε πνηθίια πξφηδεθη νη λέεο ηερλνινγίεο, θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν, ιεηηνπξγνχλ σο 

κηα πεγή πιεξνθνξηψλ, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη νη καζεηέο κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν. Απηή ε πιεπξά ησλ ΣΠΔ εκθαλίδεηαη θαη κέζα ζην ίδην ην 

γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη:  

«Σπκβνπιεύνληαη, εμάγνπλ πιεξνθνξίεο από ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ησλ 

θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ηνπ ζρνιείνπ θαη/ή γηα πξόηδεθη 

κειέηεο θαη έξεπλαο (ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, γεσγξαθηθνύο άηιαληεο, 

πνιπκεζηθά θείκελα)
65

» (Indicazioni Nazionali, δεχηεξε δηεηία) 

Παξφηη γίλεηαη αλαθνξά ζηα πνιπκεζηθά θείκελα σο πεγή πιεξνθνξηψλ, δελ 

εληνπίδεηαη θάπνηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απηή απαηηεί.  

 

ςμπεπάζμαηα 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα αθνξά είηε ηελ ελίζρπζε ηνπ θιαζηθνχ 

γξακκαηηζκνχ είηε ηε ζχλδεζε κε ηνλ ςεθηαθφ θαη εμσζρνιηθφ θφζκν. Αθφκα θαη 

                                                      
64

 Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, si illustrano 

procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un argomento trattato in classe. 
65

 Consultare,  estrapolare  dati  e  parti  specifiche  da testi  legati  a  temi  di  interesse  scolastico  e/o  

a progetti    di    studio  e   di  ricerca (dizionari, enciclopedie, atlanti geo-storici, testi multimediali). 
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φηαλ ε πξφζεζε είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο έλα παηδαγσγηθφ εξγαιείν πνπ ζα 

εληζρχζεη ηε κάζεζε ηεο γιψζζαο, έγηλε θαλεξφ πσο ηειηθά ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα 

κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν ηαπηφρξνλα βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ 

γισζζηθψλ ζηφρσλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη 

δεμηφηεηεο απηέο εληνπίδνληαη, θπξίσο, ζηελ αλαγλψξηζε ηεο λέαο θεηκεληθφηεηαο 

(πνιπηξνπηθφηεηα θαη δηθηπσηή δνκή). Απφ ηελ άιιε, νη ΣΠΔ σο έλα κέζν 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν, ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο 

ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο ζηα πιαίζηα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Καζψο νη καζεηέο 

δεκνζηεχνπλ ηα θείκελά ηνπο, ακέζσο απνθηνχλ λφεκα κέζα ζην ζπγθείκελν ηεο 

ςεθηαθήο δεκνζίεπζεο. Έηζη, ην ζρνιείν πξνεθηείλεηαη πξνο ηνλ ςεθηαθφ ρψξν γηα 

λα απνθηήζεη ηζρπξφηεξε ζχλδεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ εμσζρνιηθφ θφζκν. 
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5. Αξιολόγηζη 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ δχν εηδψλ εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο. Ζ 

πξψηε αθνξά ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, νη δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ νηθνγελεηψλ. Ζ δεχηεξε αθνξά ηε δηαγλσζηηθή, δηακνξθσηηθή θαη 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε καζεηή, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ηαθηηθή, εηήζηα ή 

δηεηήο. Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε έρεη σο ζθνπφ λα εληνπίζεη ηελ καζεζηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ θάζε καζεηή ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπ. Βνεζά ζην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ πνπ ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο 

ζηε ζπλέρεηα.  

Ζ αμηνιφγεζε ζε φιε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα είλαη κεηξήζηκε. Βαζίδεηαη, θπξίσο, ζηε δεκηνπξγία θαθέισλ πξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ (portfolio delle competenze individuali). χκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

δίλνληαη ζηηο Indicazioni Nazionali, νη θάθεινη πεξηέρνπλ ηα εμήο: 

- Υιηθό πνπ παξήγαγε ν καζεηήο είηε κόλνο ηνπ είηε ζε νκάδα, ηθαλό λα 

πεξηγξάςεη παξαδεηγκαηηθά ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο δεμηόηεηεο ηνπ αηόκνπ 

- Σεκαληηθέο ζρνιηθέο δνθηκαζίεο 

- Παξαηεξήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηηο κεζόδνπο 

κάζεζεο ησλ παηδηώλ, κε ηνλ εληνπηζκό ησλ πξαγκαηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ 

- Σρνιηαζκόο ζηελ πξνζσπηθή δνπιεηά θαη ζηηο ζεκαληηθέο επεμεξγαζίεο πνπ 

είηε έρνπλ επηιερζεί από ην καζεηή (άκεζε ζπκβνιή), είηε έρνπλ εληνπηζηεί 

από ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, θαη ζεσξνύληαη παξαδεηγκαηηθά γηα ηηο 

ηθαλόηεηεο θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο ηνπ παηδηνύ 

- Οδεγίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, από ηηο 

ζπδεηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ-γνλέσλ, ζπδεηήζεηο κε ην καζεηή θαη επίζεο κε 
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εξσηεκαηνιόγηα ή ηεζη ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσπηθέο θιίζεηο θαη 

ελδηαθέξνληα πνπ είλαη πεξηζζόηεξν εκθαλή
66

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ, ν ίδηνο 

ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ κέζα απφ παξαηεξήζεηο πνπ θάλεη ν 

ίδηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθηά ζπλείδεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ψζηε, ηειηθά, λα 

νδεγεζεί ζηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο ηεο δσήο ηνπ, αλάινγα κε ηα πξνηεξήκαηα θαη 

ηηο αδπλακίεο ηνπ. Δπίζεο, εληχπσζε πξνθαιεί ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θαθέινπ ηθαλνηήησλ. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζπλίζηαηαη ζηηο εκπεηξίεο 

πνπ έρνπλ απφ ηα παηδηά ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο πνπ εκθαλίδνπλ, 

ζρνιηαζκφ γηα ηνλ ηξφπν κάζεζεο θαη ηελ δνπιεηά πνπ έρνπλ θάλεη. Ζ ζπλεηζθνξά 

απηή ζρεηίδεηαη κε ην ζθνπφ πνπ έρεη ν θάθεινο, θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε σο απηνζθνπφ, αιιά ζηελ αμηνιφγεζε σο θαζνδήγεζε ηνπ κέιινληνο 

ησλ παηδηψλ. Με ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, 

δεκηνπξγείηαη κηα πιήξεο εηθφλα γηα θάζε καζεηή. Σέινο, ε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ 

δεκηνπξγείηαη κέζσ ησλ θαθέισλ βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα 

παηδηά ηελ επφκελε ρξνληά, ή ζηελ επφκελε ζρνιηθή βαζκίδα, λα γλσξίδνπλ ηα 

ελδηαθέξνληά θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ψζηε λα ζρεδηάζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηε 

δηδαζθαιία ηνπο.  
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-  materiali prodotti dall‟allievo  individualmente o in gruppo, capaci di descrivere  

paradigmaticamente le più spiccate competenze del soggetto;   

- prove scolastiche significative;  

-  osservazioni  dei  docenti  e  della  famiglia  sui  metodi  di  apprendimento  del  fanciullo,  con  la 

rilevazione delle sue caratteristiche originali  nelle diverse esperienze formative affrontate;    

- commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti dall‟allievo (è importante questo  

coinvolgimento  diretto)  sia  indicati  dalla  famiglia  e  dalla  scuola,  ritenuti  esemplificativi  delle  

sue capacità e aspirazioni personali;  

- indicazioni di sintesi che emergono dall‟osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori, da  

colloqui  con  lo  studente e anche da  questionari o  test  in  ordine  alle  personali  attitudini  e  agli 

interessi più manifesti. 
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6. Σαςηόηηηερ ηυν μαθηηών 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή φπσο αληηκεησπίδεηαη 

κέζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά θαη ε ηαπηφηεηα ζηελ νπνία ζηνρεχεη ην ηηαιηθφ 

πξσηνβάζκην ζρνιείν.  

 

Η έμθαζη ζηη διαθοπεηικόηηηα ηυν μαθηηών και ο «παγκόζμιορ» πολίηηρ 

Μέζα ζηα δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλαθέξεηαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε πσο ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ θέξεη ν 

καζεηήο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη έκθαζε 

ζηνλ καζεηή σο ππνθείκελν αλαδεηθλχνληαο ηνλ καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα πνπ έρεη 

ην ηηαιηθφ ζρνιείν. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:  

«Ο νξηζκόο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηδαθηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ πξέπεη πάληα λα ιακβάλεη ππόςε ηε κνλαδηθόηεηα θαη ηελ 

πεξηπινθόηεηα θάζε αηόκνπ, ηηο επηκέξνπο ηαπηόηεηεο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηηο 

ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο αλάπηπμεο 

θαη δηακόξθσζεο.»
67

(Indicazioni Nazionali) 

«Κάζε καζεηήο κεηαθέξεη ζην ζρνιείν όια ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αηζζήζεηο, ηηο 

γλώζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ απνηεινύλ ην δηθό ηνπ πνιηηηζκό, θαη 

επνκέλσο θαη ηε δηθή ηνπ ηαπηόηεηα
68

 (Raccomandazioni) 

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 3.4., νη καζεηήο φηαλ έξρεηαη ζην 

ζρνιείν έρεη ήδε απνθηήζεη κηα δηθή ηνπ ηαπηφηεηα ε νπνία έρεη δηακνξθσζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ κέζα ζηνλ νπνίν έρεη κεγαιψζεη. 

ηα πιαίζηα κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, είλαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ζέβεηαη απηφ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη λα πξνζπαζεί, φρη λα ην ηζνπεδψζεη ψζηε 
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 La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto 

della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 

capacità e delle sue fragilità, nellevarie fasi di sviluppo e di formazione. 
68

 Ciascun allievo porta a scuola tutto l‟intreccio di affetti, emozioni, conoscenze, esperienze e relazioni  

che costituiscono la sua cultura, e quindi la sua identità. 
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λα δεκηνπξγήζεη φκνηνπο πνιίηεο, αιιά λα ην ελδπλακψζεη. Σν παξαθάησ 

απφζπαζκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ: 

«ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πξέπεη λα εθπαηδεύεη πνιίηεο πνπ ζα είλαη ηθαλνί λα 

ζπκκεηέρνπλ κε ππεπζπλόηεηα ζηελ θαηαζθεπή ηεο πην επξείαο θαη πνιύπινθεο 

θνηλόηεηαο, είηε εζληθήο, είηε επξσπατθήο είηε παγθόζκηαο. Γελ πξέπεη λα 

μερλάκε πσο κέρξη πξόζθαηα ν ζηόρνο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ λα δηακνξθώλεη 

εζληθνύο πνιίηεο κε έλαλ νκνηνγελή πνιηηηζκό. Σήκεξα, όκσο, ν ζηόρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε επξύηεξε ζπκβίσζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ 

ηαπηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθώλ ξηδώλ θάζε καζεηή.»
69

 

(Indicazioni per il Curricolo) 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα πεξηγξάθεηαη ε λέα ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (nuova 

cittadinanza) ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην λέν ραξαθηήξα ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ. 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα, ν πνιίηεο δελ είλαη πιένλ κφλν πνιίηεο ελφο έζλνπο-

θξάηνπο αιιά θαη πνιίηεο ηεο επξχηεξεο επξσπατθήο θαη παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. 

Απηέο νη θνηλφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πνηθηιία, θπξίσο πνιηηηζκηθή. Οη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη ψζηε λα δήζνπλ κέζα ζε απηέο ηηο θνηλφηεηεο 

ζεβφκελνη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ζπκπνιίηε ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε 

ηθαλφηεηα θαη λα ππάξρεη νκαιή ζπκβίσζε, ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαη λα 

επεθηείλνληαη νη δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ν θάζε καζεηήο.  

 Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί ε ζχλδεζε ηνπ ηνπηθνχ κε ην παγθφζκην πνπ 

επηρεηξεί λα θάλεη ην Π.. Καζψο ν καζεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δξα φρη 

κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε παγθφζκην, ε ηαπηφηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ζα 

πξέπεη λα κελ πεξηνξίδεηαη απφ εζλνθεληξηθέο αληηιήςεηο αιιά λα ηνπ επηηξέπεη λα 

θηλεζεί κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ. Σν ζηνηρείν απηφ εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα 

απνζπάζκαηα κέζα ζην Π.., φπσο ην παξαθάησ απφ ηηο Indicazioni per il Curricolo: 
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 Il  sistema  educativo  deve  formare  cittadini  in  grado  di  partecipare consapevolmente  alla  

costruzione  di  collettività  più  ampie  e  composite,siano esse quella nazionale, quella europea, quella 

mondiale. Non dobbiamo dimenticare che fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito  di  

formare  cittadini  nazionali  attraverso  una  cultura  omogenea.Oggi, invece, può porsi il compito più 

ampio di educare alla convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 

culturali di ogni studente.  
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«Η αλάπηπμε ηεο απαξαίηεηεο γλώζεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πιαλεηηθνύ αλζξώπνπ, πνπ θαζνξίδεηαη από πνηθίιεο 

αιιειεμαξηήζεηο κεηαμύ ηνπ ηνπηθνύ θαη ηνπ παγθόζκηνπ, απνηειεί απαξαίηεηε 

ζπλζήθε γηα ηε ζπλεηδεηή εμάζθεζε κηαο εζληθήο, επξσπατθήο θαη παγθόζκηαο 

ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε
70

».  

 Ζ αλαθνξά ζε «πιαλεηηθφ άλζξσπν» θαη ζε «παγθφζκην» πνιίηε αλαδεηθλχεη 

κηα εμσζηξέθεηα ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζέιεη λα ζπλδέεη 

άκεζα ηνπο Ηηαινχο πνιίηεο κε ηελ επξσπατθή θαη παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα. 

Βέβαηα, παξφηη απηφ δειψλεηαη σο πξφζεζε, δελ δίλνληαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ην πψο 

πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί απηφ, πέξα απφ ηε ζπληήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Γελ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζα 

δηακνξθσζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ «παγθφζκηνπ πνιίηε», νχηε εληνπίδνληαη απνζπάζκαηα 

κέζα ζην γισζζηθφ Π.. πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε απηή ηελ εμσζηξέθεηα. 

Θα ιέγακε, ινηπφλ, πσο πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε πνπ εκθαλίδεηαη κελ ζηα 

εηζαγσγηθά κέξε ηνπ Π.. αιιά δελ αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ κέζα ζην πεξηερφκελν 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

 

 

Οι βάζειρ ηηρ ηαςηόηηηαρ μέζα ζηο ππυηοβάθμιο ζσολείο 

Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ «βάζεσλ» 

ησλ παηδηψλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο, δηακνξθψλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ε ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ, δηφηη ηφηε ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν εχπιαζηε ιφγσ 

ηεο ειηθίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, ε ηαπηφηεηα-ζηφρνο εθθξάδεηαη ξεηά ζηα 

γεληθφηεξα κέξε ησλ Indicazioni. Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα πσο «ην ζρνιείν έρεη 

σο ζηόρν λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε ώζηε θάζε άηνκν λα αλαπηύμεη κηα 
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 L‟elaborazione dei saperi necessari per comprendere l‟attuale condizione dell‟uomo planetario, 

definita dalle molteplici interdipendenze fra locale e globale, è dunque la premessa indispensabile per 

l‟esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria.  
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ηαπηόηεηα ππεύζπλε θαη αλνηρηή»
71

, ζηνηρείν πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε απηνλφκεζε ησλ καζεηψλ ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ κφλνη ηνπο θαζψο ζα βξίζθνληαη ζηα εμσζρνιηθά 

πιαίζηα. Έηζη, πξνσζείηαη ε αλεμάξηεηε ζθέςε ησλ καζεηψλ (favorire l’autonomia 

di pensiero degli studenti), ε νπνία πεγάδεη απφ ηε κάζεζε ηεο ίδηαο ηεο κάζεζεο 

(per apprendere ad apprendere: καζαίλσ πψο λα καζαίλσ). Σν παξαθάησ 

απφζπαζκα είλαη ελδεηθηηθφ:  

«Τν ζρνιείν πξέπεη λα δίλεη ηηο βάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ θαη ησλ 

εθήβσλ γλσξίδνληαο ηη ζα αθνινπζήζεη ζε όιεο ηηο επόκελεο θάζεηο ηεο δσήο. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ην ζρνιείν παξέρεη ηα θιεηδηά γηα ηελ κάζεζε ηνπ πώο 

καζαίλεηο, ηελ θαηαζθεπή θαη κεηαηξνπή ηνπ γλσζηαθνύ ράξηε (…)»
72

 

Ζ θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο κάζεζεο απνηειεί ζηφρν ηνπ 

ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ θαη απαξαίηεην εθφδην γηα ηε ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νδεγείηαη κφλνο ηνπ ζηε 

κάζεζε, ρσξίο θαζνδήγεζε, ψζηε λα απνθηά ζπλερψο λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα 

ηνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε κηα θνηλσλία πνπ ζπλερψο αιιάδεη. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ηδηαίηεξν ξφιν παίδνπλ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη λέεο απαηηήζεηο 

κάζεζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Όκσο, δελ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ ζε 

απηφ ην ζεκείν.  

Δπηπιένλ, ν πνιίηεο ηνπ κέιινληνο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 

ιεγφκελν «λέν νπκαληζκφ». Ζ ηθαλφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζην 

παξαθάησ απφζπαζκα: 

«ε ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ελόο πξνβιήκαηνο (…) ε 

ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ νξίσλ θαη ησλ πηζαλνηήησλ ηεο γλώζεο, ε  
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 Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un‟identità 

consapevole e aperta. 
72

 La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso 

proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere 

ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi (…) 
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ηθαλόηεηα λα δνπλ θαη λα δξνπλ ζε έλαλ θόζκν πνπ αιιάδεη ζπλερώο»
73

 

(Indicazioni per il Curricolo) 

Πξφθεηηαη γηα γεληθφηεξεο γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο εμσζρνιηθήο δσήο. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηε γλψζε απφ ηα 

δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ψζηε λα έρεη κηα ζθαηξηθή γλψζε, γηα λα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζε έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη ζπλερψο. Βέβαηα, δελ δηεπθξηλίδεηαη πψο 

αθξηβψο ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο αιιά παξαηίζεηαη πεξηζζφηεξν σο πξφζεζε 

ηνπ Π.. παξά σο θάηη πνπ πξάγκαηη γίλεηαη.  

Σέινο, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα 

έρεη απνθηήζεη ν καζεηήο θαηά ην ηέινο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζα ζην 

Π.. ησλ Indicazioni Nazionali πεξηγξάθεηαη κε έλαλ ζπλνπηηθφ ηξφπν ε αθξηβήο 

ηαπηφηεηα-ζηφρνο ζηελ νπνία ζηνρεχεη γεληθφηεξα ην πξσηνβάζκην ζρνιείν:  

«ην πξσηνβάζκην ζρνιείν είλαη ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ γηα ηε κάζεζε, ζην 

νπνίν θάζε παηδί έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηύμεη ζηαδηαθά ηηο απαξαίηεηεο 

ηθαλόηεηεο ηεο απηνλνκίαο, ηεο άκεζεο δξάζεο, ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ηνπ 

ζρεδηαζκνύ θαη ηεο επαιήζεπζεο, ηεο εμεξεύλεζεο, ηνπ ινγηθν-θξηηηθνύ 

αλαζηνραζκνύ θαη ηεο αηνκηθήο κάζεζεο
74

» 

Ζ πεξηγξαθή απηή αθνξά ηηο γεληθφηεξεο γλσζηαθέο, θπξίσο, ηθαλφηεηεο πνπ 

ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν καζεηήο θαηά ην ηέινο ηνπ ζρνιείνπ. Οη δεμηφηεηεο 

απηέο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη ηα δηάθνξα 

καζήκαηα θαη, επνκέλσο, απαηηείηαη ε εζηίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπ. Όκσο, δελ δίλνληαη θάπνηεο 

παηδαγσγηθέο νδεγίεο νη νπνίεο ζα βνεζνχζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε απηφλ αθξηβψο 

ην ζρεδηαζκφ, αιιά αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ.  
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 La  capacità  di cogliere  gli  aspetti  essenziali  dei  problemi; (…) ; la capacità di valutare i limiti e 

le possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento. 
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 La  Scuola  Primaria  è  l‟ambiente  educativo  di  apprendimento,  nel  quale  ogni  fanciullo  trova  

le  occasioni  per  maturare  progressivamente  le  proprie  capacità  di autonomia,  di  azione  diretta,  

di  relazioni  umane,  di  progettazione  e  verifica,  di  esplorazione,  di riflessione logico-critica e di 

studio individuale. 
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7. ςμπεπάζμαηα 

 

7. 1. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξαηεζνχλ ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην 

γισζζηθφ κάζεκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Ηηαιίαο. Θα παξνπζηαζηνχλ νη 

δηάθνξνη γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη θαη ν ραξαθηήξαο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, έηζη 

φπσο αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ Π... Δπηπιένλ, ζα 

παξαηεζνχλ νξηζκέλα γεληθφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ηηαιηθφ πξσηνβάζκην 

ζρνιείν, φπσο ε ηαπηφηεηα ζηελ νπνία ζηνρεχεη, ε αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζεί θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ.  

Ο θπξίαξρνο γισζζνδηδαθηηθφο ιόγνο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ην γισζζηθφ 

κάζεκα είλαη ν νιηζηηθφο/επηθνηλσληαθφο ιόγνο. Αθνινπζψληαο ηηο πξαθηηθέο ηνπ, ε 

θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο γίλεηαη κέζα ζε πξαγκαηηθά 

επηθνηλσληαθά ζπγθείκελα. Ζ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ ζπζρεηίδεηαη, θπξίσο, κε ην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη (πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ζθνπφο 

θεηκέλνπ, πνκπφο-απνδέθηεο) αιιά θαη κε ην θεηκεληθφ είδνο πνπ παξάγεηαη, 

αθνινπζψληαο ζε έλα επηθαλεηαθφ επίπεδν ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν. Ζ έκθαζε πνπ 

δίλεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε εκθαλίδεηαη θαη ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, 

θαζψο αθφκα θαη νη «ζθαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο» πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε ελφο 

θεηκεληθνχ είδνπο, επηθεληξψλνληαη ζην ζπγθείκελν θαη φρη ζηε ιεμηθνγξακκαηηθή 

δφκεζε ελφο θεηκεληθνχ είδνπο. πλαθήο κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη θαη ν 

ηξφπνο αμηνιφγεζεο, θαζψο πξνηείλεηαη ε ζπιινγή πιηθνχ ζε θαθέινπο καζεηψλ. 

Δπηπιένλ, ην γισζζηθφ Π.. θαίλεηαη λα αληιεί ζηνηρεία θαη απφ ην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αληίιεςε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Όπσο 

δηαθάλεθε απφ ηελ ίδηα ηε δφκεζε ηνπ λεφηεξνπ Π.. (Indicazioni per il Curricolo), ε 

γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο έλα κέζν έθθξαζεο ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε κε 

γισζζηθά κέζα έθθξαζεο φπσο είλαη ε κνπζηθή, ε εηθφλα θαη ε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ άιισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ σο γισζζψλ (linguaggi) απνηειεί 
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ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηηαιηθνχ Π.. θαη απνδεηθλχεη ηελ επηξξνή απφ ην ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. Όκσο, ε αληίιεςε απηή δελ θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη 

ηδηαηηέξσο κέζα ζηνπο γισζζηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, αιιά εκθαλίδεηαη κφλν ζην 

ππεξζεκαηηθφ επίπεδν ησλ καζεκάησλ έθθξαζεο.  

Παξφηη ν γεληθφηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαίλεηαη λα 

θηλείηαη ζηα πιαίζηα λεσηεξηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιόγσλ, παξαηεξήζεθε θαη κηα 

αληηθαηηθή έκθαζε ζηηο γλψζεηο γηα ηε γξακκαηηθή, ζηνηρείν ην νπνίν πεγάδεη 

πεξηζζφηεξν απφ παξαδνζηαθνχο/δνκηζηηθνχο ιόγνπο. Οη καζεηέο απνθηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα (κνξθνινγία, ζχληαμε, θσλνινγία, 

ζεκαζηνινγία, ηζηνξηθή πνξεία) ρσξίο φκσο λα ζπλδένληαη νη γλψζεηο απηέο κε ηνλ 

γεληθφηεξν νιηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο. Μάιηζηα, πξνηείλνληαη θαη 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ηηο γλψζεηο. Πξφθεηηαη γηα θαηάινηπα ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ε νπνία πξνυπήξρε γηα ρξφληα ζηελ Ηηαιία θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο θιαζηθήο ιαηηληθήο γιψζζαο. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο δψζεη αξθεηή 

έκθαζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο γλψζεηο, ην κάζεκα δελ κπνξεί λα μεθχγεη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα.  

Ζ κειέηε ηεο ινγνηερλίαο εκθαλίδεηαη ζε ζχκπλνηα κε ην ππφινηπν γισζζηθφ 

κάζεκα. Ζ γεληθφηεξε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη πεγάδεη απφ ηηο νιηζηηθέο 

αληηιήςεηο, θαζψο ε κειέηε ηεο ζηνρεχεη ζηε γλσζηαθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ αιιά 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο αηζζεηηθήο αξέζθεηαο. Βέβαηα, εκθαλίδνληαη 

ζηνηρεία θαη απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο, αιιά ζε έλα επηθαλεηαθφ επίπεδν. Έηζη, 

εκθαλίδνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε κε ηελ εζηίαζε 

ζε ζπγθεθξηκέλα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ζηηρνπνηία), αιιά θαη νξηζκέλα 

ζηνηρεία απφ ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ θπξίσο αθνξνχλ ηελ εμαγσγή ηνπ 

λνήκαηνο. Δπηπιένλ, παξαδνζηαθά θαηάινηπα εκθαλίδνληαη θαη ζηε ινγνηερλία 

θαζψο γίλεηαη ιφγνο γηα κίκεζε ησλ ζπγγξαθέσλ απφ ηνπο καζεηέο.  

ρεηηθά κε ηηο αμίεο απέλαληη ζηνλ θφζκν πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα, ν θφζκνο αληηκεησπίδεηαη σο θάηη πνπ αιιάδεη 

ζπλερψο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ζε έλα 
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ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, ην γισζζηθφ κάζεκα κπνξεί λα αληιήζεη ζέκαηα γηα ηνλ 

θφζκν είηε απφ ην δηαζεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο αζηηθήο ζπκβίσζεο, είηε απφ ηελ 

άκεζε εκπεηξία ησλ παηδηψλ. Μάιηζηα, ε εκπεηξία ησλ παηδηψλ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Δπηδηψθεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

πξσηαξρηθήο εκπεηξίαο αιιά θαη ν ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, 

ψζηε λα αλαπηπρζεί ε απαξαίηεηε ηθαλφηεηα ηεο ζπκβίσζεο ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ. ην ίδην επίπεδν, ζηφρνο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη πνιίηεο νη νπνίνη ζα είλαη ηαπηφρξνλα θαη Ηηαινί, θαη επξσπαίνη αιιά 

θαη παγθφζκηνη πνιίηεο, αλαγλσξίδνληαο ηηο λέεο αλάγθεο ησλ θνηλνηήησλ. Όκσο, 

παξφηη απηνί νη ζηφρνη είλαη αξθεηά πξσηνπνξηαθνί, δελ δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζχλζεηο γηα ην πψο πξφθεηηαη λα επηηεπρζνχλ.  

Μέζα ζηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ν ξφινο ησλ καζεηψλ θάλεθε 

αξθεηά ελεξγεηηθφο, αλ θαη δελ έγηλε ζαθέο απηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Όπσο 

δειψλνπλ θαη νη γεληθφηεξεο παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, ν καζεηήο βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ λα απηνλνκεζεί θαη λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Απφ ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ έλαλ ηδηαίηεξα ελεξγφ 

ξφιν, θαζψο απαηηείηαη επαγγεικαηηζκφο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θάζε ζρνιείνπ. Καηά ηηο πξαγκαηψζεηο, ν ξφινο ηνπο δελ 

θαηέζηε εκθαλήο, αιιά θάπνηεο θνξέο θάλεθε κάιινλ θαζνδεγεηηθφο παξά 

θπξίαξρνο.  

Σν ηηαιηθφ ζρνιείν δηαθξίλεηαη απφ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο. Μηα απφ απηέο 

είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηα εξγαζηήξηα. Όια ηα πξφηδεθη πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ζε θάπνην εξγαζηήξην, ην νπνίν ζηνρεχεη ζην ζπλδπαζκφ ηεο ζεσξίαο κε 

ηελ πξάμε. Ηδηαίηεξα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα, ε χπαξμε κηαο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ιέζρεο αλάγλσζεο.   

Σέινο, κηα ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηηαιηθνχ Π.. είλαη ε αλνηρηφηεηά ηνπ θαζψο θαη 

ν απμεκέλνο ξφινο πνπ δίλεηαη ζην θάζε ζρνιείν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη 

απμεκέλε αξκνδηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα αλαπιαηζηψζνπλ ην 

γεληθφηεξν Π.. ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Παξφηη ε επειημία απηή ζεσξείηαη πξνηέξεκα 
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ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε παξνχζα εξγαζία δελ είλαη ζε ζέζε λα 

απνηππψζεη απηή ηελ πνηθηιφηεηα. Αλ θαη κειεηήζεθαλ δηάθνξα δηδαθηηθά ζελάξηα, 

απνηππψλεηαη πεξηζζφηεξν ν αηνκηθφο ηνπο ραξαθηήξαο παξά ε γεληθφηεξε ηάζε.  

 

7.2. πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ 

Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη ειάρηζηα κέζα ζην γισζζηθφ Π.. Ζ κφλε 

εκθάληζε ηνπο αθνξά ην ππεξθείκελν, ζηα πιαίζηα ηνπ ιόγνπ ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. Σν ππεξθείκελν εκθαλίδεηαη σο ην λέν είδνο θεηκέλνπ ην νπνίν 

δηεπθνιχλεη ηε ζχλζεζε ησλ δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

λνήκαηνο. Αλαγλσξίδεηαη ε θεηκεληθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα, θαζψο δνκείηαη ζην ρψξν 

κε «δηθηπσηφ» ηξφπν, αιιά θαη ε απαίηεζε γηα κηα δηαθνξεηηθή είδνπο αλάγλσζε 

(πεξηήγεζε). Οη ΣΠΔ, ινηπφλ, εκθαλίδνληαη κέζα ζην Π.. σο έλα κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία 

ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Γελ γίλεηαη φκσο 

θακία άιιε αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ, νχηε σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν, νχηε σο πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο.  

Καζψο, ινηπφλ, ην Π.. δελ θάλεη πνιιέο αλαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα 

εηζάγνπλ ηηο ΣΠΔ κε φπνηνλ ηξφπν ζέινπλ. Όπσο αλαδείρζεθε απφ ηε κειέηε ησλ 

δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ζπλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί απνθαζίδνπλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο 

κάζεζεο ηεο πιεξνθνξηθήο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. ηηο πξαθηηθέο απηέο, 

εκθαλίζηεθε θαη πάιη εληζρπκέλε ε κειέηε ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ, 

θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα παξάγνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο θείκελα. 

Όκσο, ε πξφζεζε παξαγσγήο ππεξθεηκέλσλ ζπλδέεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

κε ηελ απφθηεζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ θιαζηθνχ γξακκαηηζκνχ, φπσο είλαη νη γλψζεηο 

γηα ηα θεηκεληθά είδε ή γηα ηελ αθήγεζε. Παξφηη ε εζηίαζε βξίζθεηαη ζηηο γισζζηθέο 

γλψζεηο, θαίλεηαη πσο ηειηθά απνθηψληαη θαη δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ φπσο 
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είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, ν ζπλδπαζκφο 

πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ έρεη έλα 

ςεθηαθφ θείκελν. Θα ιέγακε, ινηπφλ, πσο νη ΣΠΔ εηζάγνληαη θπξίσο σο έλα 

παηδαγσγηθφ κέζν αιιά παξάιιεια απνθηψληαη θαη νξηζκέλα ζηνηρεία λένπ 

γξακκαηηζκνχ σο κηα «παξάπιεπξε σθέιεηα».  

Δθηφο απφ ηε ρξήζε ησλ  ππεξθεηκέλσλ, νη ΣΠΔ εκθαλίδνληαη θαη σο έλα κέζν 

ην νπνίν επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ ζηα πιαίζηα ηεο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Με ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ζηηο νπνίεο νη καζεηέο δεκνζηεχνπλ ηα 

θείκελά ηνπο, επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη, νπζηαζηηθά ην δηαδίθηπν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έλαο παξάιιεινο ςεθηαθφο ρψξνο πνπ πξνεθηείλεη ηα φξηα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Ηδηαίηεξα, κάιηζηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρνιηθήο 

εθεκεξίδαο, ν ζρνιηθφο ρψξνο πξνεθηείλεηαη πξνο ηνλ επξχηεξν εμσζρνιηθφ ρψξν 

θαη ρξφλν.  

Σέινο, κηα άιιε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αθνξά ηε ρξήζε εηθνληθνχ 

πεξηβάιινληνο ψζηε λα ππάξμεη ηνπνζεηεκέλε κάζεζε. ηα πιαίζηα ησλ νιηζηηθψλ 

αληηιήςεσλ γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία, έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ βνεζά ζηελ 

αλαπιαηζίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ (φπσο γίλεηαη ζε έλα θφξνπκ), αιιά 

θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ φπνπ κπνξνχλ λα δξνπλ νη ραξαθηήξεο ηζηνξηψλ.  

Παξφηη νη εκθαλίζεηο ησλ ΣΠΔ ζην Π.. ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο είλαη 

ειάρηζηεο, θάλεθε ηειηθά πσο ε απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε δηαζεκαηηθέο 

πξαθηηθέο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε δεκηνπξγηθή πξσηνβνπιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ κέζσλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη θαηεπζχλζεηο είλαη ηφζν απνζπαζκαηηθέο.  
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ςνοπηικόρ πίνακαρ ζςμπεπαζμάηυν 

 

 

 

Η εμθάνιζη ηυν ΣΠΔ 

 

 

Γλώζζα 

Κπξίσο εκθαλίδεηαη σο ηνπνζεηεκέλε ζην επηθνηλσληαθφ 

ζπγθείκελν (νιηζηηθφο/επηθνηλσληαθφο γισζζνδηδαθηηθφο ιόγνο) 

Γεπηεξεπφλησο εκθαλίδεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ, ρσξίο φκσο λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θεηκεληθέο 

ζπκβάζεηο 

 ηα πιαίζηα ηεο αληίιεςεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο: ε ιεθηηθή 

γιψζζα θαη νη κε ιεθηηθέο γιψζζεο (ήρνο, εηθφλα, ζσκαηηθή 

θίλεζε) ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λφεκα.  

 Ζ γιψζζα σο θάηη πνπ δελ είλαη ζηαζεξφ αιιά αιιάδεη ζην 

ρξφλν 

 Ζ γξαθή σο κηα δηαδηθαζία 

 

 

 Σν ππεξθείκελν σο έλα θείκελν πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ 

ζπλδπαζκφ γιψζζαο, εηθφλαο, ήρνπ.  

(βι. δηδαθηηθέο πξαθηηθέο) 

Γνώζειρ για 

ηη γλώζζα 

 Απνθνκκέλεο γλψζεηο γηα ηε γξακκαηηθή (κνξθνινγία, 

ζχληαμε, θσλνινγία, ηζηνξηθέο αιιαγέο) ρσξίο ζχλδεζε κε ην 

Γλψζεηο γηα ην ππεξθείκελν: Αλαγλψξηζε ηεο 

δηθηπσηήο δνκήο θαζψο θαη ηνπ λένπ ραξαθηήξα ηεο 
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ππφινηπν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αλάγλσζεο (απφ γξακκηθή ζε πεξηήγεζε) 

 

 

 

Λογοηεσνία 

 

 Κπξίσο νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο νδεγεί ζηε γλσζηαθή αλάπηπμε θαη 

ζηε γισζζηθή αηζζεηηθή αξέζθεηα. Δπηπιένλ, πξνσζείηαη ε 

αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο ζπλήζεηαο 

κέζα απφ ηελ χπαξμε βηβιηνζεθψλ ζηα ζρνιεία (εξγαζηήξην 

γιψζζαο) 

 Δπηθαλεηαθή εκθάληζε θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο 

(γλψζεηο γηα ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν), ηεο εξκελεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο (ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ), παξαδνζηαθά θαηάινηπα 

(κίκεζε ζπγγξαθέσλ) 

 

 

(βι. δηδαθηηθέο πξαθηηθέο) 

Γνώζειρ για 

ηον κόζμο, 

αξίερ και 

πεποιθήζειρ 

 Νέα πξαγκαηηθφηεηα: ε θνηλσλία αιιάδεη ζπλερψο θαη νη 

καζεηέο είλαη πιένλ ηθαλνί λα καζαίλνπλ εθηφο ζρνιείνπ 

 Οη ζεκαηηθέο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη 

κε ηελ άκεζε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ή κε ηελ Αζηηθή πκβίσζε  

 Σν δήηεκα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζην ζρνιείν 
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Γιδακηικέρ 

ππακηικέρ 

 Μαζεηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ησλ καζεκάησλ, ζηφρνο ε 

απηνλφκεζε ησλ καζεηψλ πξνο ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηα 

βίνπ κάζεζεο 

θαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο: εζηίαζε ζε έλα θεηκεληθφ είδνο κε 

έκθαζε ζηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε πνπ ηνπνζεηείηαη 

 πγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο: εζηίαζε ζηα γξακκαηηθά 

ζηνηρεία 

 Σν  ππεξθείκελν ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα κέζν γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ θιαζηθνχ γξακκαηηζκνχ: νη καζεηέο 

κεηαηξέπνπλ ηα θείκελα πνπ έρνπλ δηαβάζεη ζε 

πνιπκεζηθφ θείκελν ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Σαπηφρξνλα, απνθηνχλ 

δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ (ζπλδπαζκφο 

ζεκεησηηθψλ πφξσλ, ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ππεξθεηκέλνπ, 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο έλα κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ) 

 ΣΠΔ σο επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ: νη 

καζεηέο δεκνζηεχνπλ ηα θείκελά ηνπο ζην δηαδίθηπν κε 

ηηο ΣΠΔ λα ιεηηνπξγνχλ σο έλαο παξάιιεινο ςεθηαθφο 

ρψξνο 

 ΣΠΔ σο εηθνληθφο θφζκνο: νη γισζζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απνθηνχλ λφεκα θαζψο ηνπνζεηνχληαη 

κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν.  

Αξιολόγηζη Μφλν ελδνζρνιηθή κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαθέινπ καζεηψλ 
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Σαςηόηηηερ   Νέα ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε: εζληθφο, επξσπαίνο θαη ηαπηφρξνλα παγθφζκηνο πνιίηεο 

 Γηαηήξεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

Ηθαλφηεηα «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ» θαη απηνλφκεζε ηεο κάζεζεο 

Ιδιαιηεπόηηηερ  Ηδηαίηεξα αλνηρηφ Π.. ψζηε λα αλαπιαηζηψλεηαη εχθνια ζηηο επηκέξνπο ηνπηθέο ζπλζήθεο 

Έκθαζε ζηα εξγαζηήξηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν 

 Έιιεηςε νδεγηψλ πνπ λα αθνξνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κέζα ζηα δηάθνξα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα. Ηδηαίηεξα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα, ε κφλε αλαθνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηίαζε ζην ππεξθείκελν θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ.  

 Αληηθαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ γισζζηθνχ Π..: εκθαλίδνληαη θαηάινηπα παξαδνζηαθψλ ιόγσλ ηα νπνία νθείινληαη ζηελ 

ηνπηθή παξάδνζε κε ηηο θιαζηθέο γιψζζεο, αιιά ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη λεσηεξηθνί ιόγνη (νιηζηηθνί θαη 

πνιπγξακκαηηζκνί) 
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