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Πεξίιεςε 

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απηήο είλαη νη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη έληαμεο θαη δηδαθηηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα (δηδαζθαιία ηεο ηηαιηθήο σο κεηξηθήο) 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Ηηαιία. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο 

απηνχ αλαιχζεθαλ νη ηζρχνπζεο θξαηηθέο νδεγίεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηνπηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα ζέκαηα ησλ εζληθψλ εμεηάζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο γηα 

ην γισζζηθφ κάζεκα, θαζψο θαη δχν ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πξνηεηλφκελεο 

δηδαθηηθήο πξαγκάησζεο. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ αθνινπζήζεθε ην ζεσξεηηθφ 

θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη ε παξνχζα εξγαζία, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε αξρέο ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο 

ιφγνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο, θάλεθε νη πξνηάζεηο γηα 

ην γισζζηθφ κάζεκα λα πιαηζηψλνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ 

ιφγν, ν νπνίνο εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ γισζζνδηδαθηηθφ 

ιφγν. Ζ κείμε απηή απνηππψλεηαη θπξίσο ζηελ εζηίαζε πνπ δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε 

απνπιαηζησκέλσλ γλψζεσλ ιεμηθνγξακκαηηθήο, ζηελ θαιιηέξγεηα απφ ηνπο καζεηέο 

ηεο απαξαίηεηεο κεηαγιψζζαο, θαζψο θαη ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ γηα ηηο ζπκβάζεηο 

ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα επηδίσμε αλάπηπμεο ηνπ 

αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ απφ ηνπο καζεηέο.  

ρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ, ζα πξέπεη αξρηθά λα αλαθέξνπκε φηη νη ηειεπηαίεο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα ελζσκάησζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, δεδνκέλνπ φηη ζε θξαηηθφ 

επίπεδν εθαξκφδεηαη έλα ζχλνιν πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ αθνξά ζηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία. πγθεθξηκέλα φκσο, απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ππφ 

εμέηαζε εδψ πιηθνχ, θάλεθε λα πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζή ηνπο σο δηδαθηηθψλ κέζσλ 

πνπ εληζρχνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη σο κέζσλ άληιεζεο πιηθνχ 

γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, θάλεθε λα πξνηείλεηαη θαη ε 

αμηνπνίεζή ηνπο σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, κε έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ 
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πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ πξφζιεςε ησλ ππεξθεηκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο πιηθνχ 

απφ ην δηαδίθηπν. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αμηνπνίεζή ηνπο δελ 

θαίλεηαη λα απνηειεί δήηεκα ζην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαηά ην γισζζηθφ 

κάζεκα, θαζψο νη πξνηάζεηο γη’ απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο θαη ε ρξήζε 

ηνπο ηνπνζεηείηαη πεξηζζφηεξν ζην πεξηζψξην θαη ιηγφηεξν ζην επίθεληξν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ.  
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Δηζαγσγή  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε νπνία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 62 

(Π. 3.1.1) «χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε» κε θνξέα 

πινπνίεζεο ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, είλαη ε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο σο κεηξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηεο Ηηαιίαο.  

Ζ επηινγή ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ηηαιηθνχ πιαηζίνπ σο πξνο ην δήηεκα απηφ 

θαζνξίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ δχν βαζηθνχο παξάγνληεο. Ο έλαο απφ απηνχο 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε Ηηαιία απνηειεί θαη απηή κηα κεζνγεηαθή ρψξα πνπ 

ζπλνξεχεη κε ηελ Διιάδα, γεγνλφο ην νπνίν πηζαλφλ ζπλεπάγεηαη -ζε θάπνηνπο 

ηνπιάρηζηνλ ηνκείο- θνηλέο παξαδφζεηο, αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο. Ηδηαίηεξα σο πξνο 

ηα γισζζνδηδαθηηθά δεηήκαηα θαη ηηο θνηλέο παξαδφζεηο ζε απηά, ραξαθηεξηζηηθή 

είλαη ζηελ ηηαιηθή πεξίπησζε -φπσο θαη ζηελ ειιεληθή- ε έκθαζε πνπ ππάξρεη ζηελ 

θαηαγσγή ησλ δχν γισζζψλ απφ ηε ιαηηληθή θαη ηελ αξραία ειιεληθή αληίζηνηρα θαη 

θαη’ επέθηαζε ε καθξνρξφληα παξάδνζε θαη ζηηο δχν ρψξεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

θιαζηθψλ γισζζψλ.  

Ο βαζηθφηεξνο φκσο παξάγνληαο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ επηινγή ηεο ηηαιηθήο 

πξφηαζεο σο αληηθεηκέλνπ δηεξεχλεζεο δεηεκάησλ γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ είλαη ην γεγνλφο φηη ε Ηηαιία είλαη κηα κε αγγιφθσλε ρψξα. Γεδνκέλνπ φηη 

ν δηεζλήο εξεπλεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ αγγινζαμνληθφ 

θφζκν, ηείλνληαο ζρεδφλ λα αγλνεί ηνπηθφηεηεο έμσ απφ ηα πιαίζηα απηνχ (Prinsloo 

2009), ε έξεπλα ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ζε ρψξεο φπσο ε Ηηαιία απνηειεί 

κηα πξφθιεζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ράξηε.  

 Σαπηφρξνλα φκσο κε ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ παξαηεξήζεθε κηα έληνλε θηλεηηθφηεηα ζε δεηήκαηα 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Ηηαιία. Ζ θηλεηηθφηεηα απηή απνηππψλεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζηελ αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ αιιαγή ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζηελ εθαξκνγή πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
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θαη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν πιαίζην απηφ απνηειεί κηα αθφκε πξφθιεζε 

γηα ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηηαιηθήο πξφηαζεο, θαζψο έρεη ελδηαθέξνλ λα 

παξαθνινπζήζεη θαλείο πψο πξνζεγγίδεηαη ην δήηεκα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, ηα ππφ δηεξεχλεζε εξσηήκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο είλαη ηα εμήο: 

α) ε πνην βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν πξνηείλεηαη απφ ηα ηηαιηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη ηηο επίζεκεο θξαηηθέο νδεγίεο ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία; 

β) Πνηα είλαη ε βαζχηεξε ινγηθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ; 

γ) Ση είδνπο γξακκαηηζκφο θαιιηεξγείηαη ζηα παηδηά, ζχκθσλα κε ηελ ηηαιηθή 

πξφηαζε;  

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ απηψλ κειεηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλεη ην ηηαιηθφ Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηε δηακφξθσζε 

ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (ζην εμήο Π..) ζηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, κειεηήζεθαλ νη πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο 

πξαγκαηψζεηο νη νπνίεο παξέρνληαη ζε κηα δηαδηθηπαθή ηξάπεδα δεδνκέλσλ απφ ηελ 

Δζληθή Τπεξεζία γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο ρνιηθήο Απηνλνκίαο (Agenzia Nazionale 

per lo Sviluppo dell' Autonomia Scolastica), ε νπνία είλαη έλαο θξαηηθφο θνξέαο 

ππεχζπλνο γηα δεηήκαηα δηδαθηηθήο θχζεσο. Απφ απηέο ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο 

επηιέρζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη δχν ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, ελψ αλαιχεηαη ην έλα 

απφ απηά. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, αμηνπνηήζεθαλ αθφκε θαη δχν ζέκαηα απφ ηηο 

εζληθέο εμεηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο θαηψηεξεο θαη 

ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πεξαηηέξσ δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ην πιηθφ ζα δνζνχλ θαηά ηελ αλάιπζή ηνπ.     

ην πξψην ινηπφλ θεθάιαην ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη φζα ζηνηρεία είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηηαιηθή εθπαίδεπζε, ην Π.., ηελ ηνπηθή εθδνρή ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο θαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαηαηίζεληαη 
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θαη ζπδεηνχληαη ζην ηξίην θεθάιαην. Δπίζεο, ζην ηέινο ηεο κειέηεο ππάξρεη θαη έλα 

Παξάξηεκα, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα πξσηφηππα θείκελα ησλ απνζπαζκάησλ 

πνπ αμηνπνηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηε κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη 

κεηαθξάζεηο ηνπο. Γηα ηα κηθξφηεξα ζε έθηαζε απφζπαζκαηα φκσο, ην ηηαιηθφ 

πξσηφηππν θείκελν παξαηίζεηαη ζε κνξθή ππνζεκείσζεο θαη φρη ζην Παξάξηεκα. 
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1. Δθπαίδεπζε, πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη γισζζηθό κάζεκα  

 

1.1 Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηελ Ιηαιία 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ηηαιηθή πξφηαζε γηα ηνλ ηξφπν έληαμεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη 

απαξαίηεηα θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε ηφζν κε ην ελ ιφγσ δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν φζν θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη θαη ηα Π.. ηεο Ηηαιίαο. Σα 

ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ θεθάιαην. Θα πξέπεη, βέβαηα, λα 

δηεπθξηληζηεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα εμαληιεηηθή πεξηγξαθή
1
, αιιά θπξίσο γηα κηα 

πξνζπάζεηα απνηχπσζεο φζσλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηα, ψζηε λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο νη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ε ηνπηθή εθδνρή πνπ ην γισζζηθφ κάζεκα 

έρεη ζηελ Ηηαιία.    

 

Υάξαμε εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ζρνιηθή απηνλνκία 

 

ε φ,ηη αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Ηηαιία -θαη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηνπ-, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζεκαληηθφο άμνλαο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε ράξαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη ν βαζκφο απηνλνκίαο πνπ παξέρεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Αξκφδηνο θνξέαο 

ινηπφλ γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζε θξαηηθφ επίπεδν είλαη ην 

Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίσλ θαη Έξεπλαο (Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca), ην νπνίν ξπζκίδεη δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη 

                                                 
1
 Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ηηαιηθνχ 

Τπνπξγείνπ Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίσλ θαη Έξεπλαο/ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (http://www.istruzione.it/), απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

Αλάπηπμε ηεο ρνιηθήο Απηνλνκίαο/ Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica 

(http://www.indire.it/) θαζψο θαη απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Eurydice, πνπ απνηειεί δίθηπν παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζηελ Δπξψπε 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/). Απφ απηνχο ηνπο θνξείο αληινχληαη θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ. 

http://www.istruzione.it/
http://www.indire.it/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
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ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ζρνιηθνχ πξνζσπηθνχ, ρξεκαηνδφηεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε γεληθέο γξακκέο δειαδή, ε ράξαμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ έρεη θεληξηθφ θξαηηθφ ραξαθηήξα. Ωζηφζν ππάξρεη θαη έλα 

πνζνζηφ απνθεληξνπνίεζεο, κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν (Uffici 

Scolastici Regionali θαη Uffici Scolastici Provinciali), κε ηνπο νπνίνπο ην Τπνπξγείν 

ζπλεξγάδεηαη θαη ησλ νπνίσλ ηηο απνθάζεηο επηθπξψλεη.  

 εκαληηθνί επίζεο θνξείο σο πξνο ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ είλαη 

θαη νη εμήο: α) ην Δζληθφ πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε (Consiglio Nazionale della 

Pubblica Istruzione), ην νπνίν είλαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ ζρεηηθά 

κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, β) ην Δζληθφ 

Ηλζηηηνχην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο (Istituto nazionale di valutazione del 

sistema educativo di istruzione e formazione), απνζηνιή ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ε παξνπζίαζε 

πξνηάζεσλ γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη γ) ε Δζληθή 

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

sviluppo dell'autonomia scolastica), απνζηνιή ηεο νπνίαο είλαη κεηαμχ άιισλ ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη ε 

παξνρή δηδαθηηθψλ ζπκβνπιψλ.  

Δπίζεο, ν απνθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εθθξάδεηαη θαη κέζσ ηεο απηνλνκίαο ε νπνία παξέρεηαη ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο γηα ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ δηδαζθαιίαο, νξγάλσζεο θαη έξεπλαο, ε νπνία 

θαηνρπξψζεθε θαη κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 1999 (DPR 275/1999). Έηζη ινηπφλ, 

θάζε ζρνιείν ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ δηδαζθφλησλ (Collegio dei docenti), 

θαη δηακνξθψλεη ην δηθφ ηνπ Π.., ην νπνίν απνηππψλεη ζε ζρεηηθφ έγγξαθν, ην 

ρέδην γηα ηελ Παξνρή Δθπαίδεπζεο (Piano dell'offerta formativa). χκθσλα κε ηε 

λνκνζεηεκέλε ζρνιηθή απηνλνκία (autonomia scolastica), παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο λα εκπιαθνχλ ζε δεηήκαηα δηδαζθαιίαο θαη εηήζηαο νξγάλσζεο 

ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη λα θαζνξίζνπλ γηα παξάδεηγκα ηηο δηδαθηηθέο ψξεο θαη ηνλ 
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ηξφπν παξνρήο ησλ καζεκάησλ. Πεξαηηέξσ, νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαζνξίδνπλ 

δεηήκαηα νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο θχζεσο, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Π.. ή ε 

επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ εγρεηξηδίσλ, αιιά θαη δεηήκαηα εξεπλεηηθήο 

θχζεσο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ, φπσο ε εηζαγσγή λέσλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ή δξαζηεξηνηήησλ.  

Θα πξέπεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί πσο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνκνξθία 

ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε απηνλνκία απηή πιαηζηψλεηαη απφ 

θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηνλ βαζκφ έθθξαζήο ηεο, ελψ 

νη απνθάζεηο ησλ ζρνιείσλ επηθπξψλνληαη απφ αλψηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. Οη 

θπξηφηεξεο απφ απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηα φξηα ησλ νπνίσλ 

θηλείηαη ε ζρνιηθή απηνλνκία, είλαη νη γεληθνί θαη νη εηδηθνί ζθνπνί εθπαίδεπζεο θαη 

δηδαζθαιίαο, ηα βαζηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα, νη εηήζηεο δηδαθηηθέο ηνπο ψξεο, ηα 

εηήζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηα γεληθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, 

ηα νπνία εθθξάδνληαη ζε θείκελα νδεγηψλ πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ ηνπηθψλ Π..   

 

Γνκή εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

Ωο πξνο ηε δνκή ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε εμαίξεζε ηελ αλψηεξε 

θαη αλψηαηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, απηφ ηαμηλνκείηαη ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή (scuola 

dell'infanzia), ηνλ πξψην θχθιν (primo ciclo di istruzione) θαη ηνλ δεχηεξν θχθιν 

εθπαίδεπζεο (secondo ciclo di istruzione).  

 Ο πξψηνο θχθινο εθπαίδεπζεο, ε θνίηεζε ζηνλ νπνίν είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

δσξεάλ, δηαξθεί νρηψ ρξφληα θαη πεξηιακβάλεη ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (scuola primaria) θαη ηα ζρνιεία ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (scuola secondaria di primo grado). Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηαξθεί 

πέληε ρξφληα θαη ηε ιακβάλνπλ καζεηέο ειηθίαο έμη έσο έληεθα εηψλ. Ζ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία -ζε αληίζεζε κε ηελ πξσηνβάζκηα- παξέρεηαη 

απφ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ, δηαξθεί ηξία ρξφληα θαη απεπζχλεηαη ζε φζνπο 
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καζεηέο, ειηθίαο έληεθα έσο δεθαηεζζάξσλ εηψλ, έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη εδψ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε πξσηνβάζκηα θαη 

θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο, κνινλφηη ζπλαπνηεινχλ εληαίν θχθιν θαη παξά ην φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα ζπζηεγάδνληαη ζε θνηλέο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 χκθσλα κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 2004 κε ην νπνίν έγηλαλ λνκνζεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, απηή ζηνρεχεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ ζηνπο καζεηέο γηα απηφλνκε κειέηε θαη γηα θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ καζεηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο (DPR 59/ 2004). Δπίζεο, ζχκθσλα 

κε ην ίδην δηάηαγκα, ηνλίδεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ 

ζηηο ΣΠΔ, θαζψο θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

ζηελ πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη επηζηεκνληθή παξάδνζε, ελψ επηζεκαίλεηαη ε 

πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ, θαη ε εηζαγσγή ζε απηήλ ηελ βαζκίδα κηαο δεχηεξεο επξσπατθήο 

γιψζζαο. 

Μεηά απφ ηνλ πξψην θχθιν αθνινπζεί ν δεχηεξνο θχθινο εθπαίδεπζεο, ε 

θνίηεζε ζηνλ νπνίν είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα δχν πξψηα ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξναηξεηηθή. Γηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Scuola secondaria superiora) θαη ζηε βαζηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε (Formazione professionale di base). ηελ πξψηε θαηεγνξία, ε νπνία 

δηαξθεί πέληε ρξφληα, ππάγνληαη ηα Λχθεηα (Licei), ηα Σερληθά Ηλζηηηνχηα (Istituti 

Tecnici) θαη ηα Δπαγγεικαηηθά Ηλζηηηνχηα (Istituti Professionali), βαζηθφο ππεχζπλνο 

γηα ηα νπνία είλαη ε πνιηηεία. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία δηαξθεί ηξία ρξφληα θαη 

νξγαλψλεηαη απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο. 

 χκθσλα κε πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε (ζρνιηθφ έηνο 2010/11), ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ιπθείσλ ππάγνληαη -αλάινγα κε ηε γλσζηηθή θαηεχζπλζε θαη εμεηδίθεπζε- ηα 

εμήο είδε ζρνιείσλ (scuola secondaria di secondo grado): Κιαζηθφ Λχθεην (Liceo 

classico), Δπηζηεκνληθφ Λχθεην (Liceo scientifico), Γισζζνινγηθφ Λχθεην (Liceo 

linguistico), Λχθεην αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (Liceo delle scienze umane), Λχθεην 
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γηα κνπζηθή θαη ρνξφ (Liceo musicale e coreutico), Καιιηηερληθφ Λχθεην (Liceo 

artistico).  

 Ζ κεηαξξχζκηζε απηή, εθηφο απφ ηε δηάθξηζε έμη ηχπσλ ιπθείσλ (έλαληη ηξηψλ 

πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο), πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ θαζηέξσζε ησλ ιαηηληθψλ 

σο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ζε φια ηα ιχθεηα εθηφο απφ ηα κνπζηθά, ηελ θαζηέξσζε 

ηεο μέλεο γιψζζαο επίζεο σο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ζε φια ηα ιχθεηα, ηελ 

επέθηαζε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ζε 60 ιεπηά θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα δηάθνξα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα εθηφο ηεο ηηαιηθήο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηα αγγιηθά. Ζ θεληξηθή θπβέξλεζε παξέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηνπηθψλ Π.. απφ θάζε θιάδν ηεο ιπθεηαθήο, επαγγεικαηηθήο 

θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο, ελψ ηα βαζηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ είλαη θνηλά γηα 

φια ηα είδε ζρνιείσλ είλαη ηα ηηαιηθά, ε ηζηνξία, ε μέλε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά θαη 

ε θπζηθή.  

 

ύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ 

 

Ωο πξνο ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, θαη ζηα δχν επίπεδα ηνπ πξψηνπ 

θχθινπ γίλνληαη πεξηνδηθέο θαη εηήζηεο αμηνινγήζεηο ζην πιαίζην ηεο εθάζηνηε 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ππεχζπλνη γηα ηηο νπνίεο είλαη νη δάζθαινη ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ 

πξαγκάησζε ησλ πεξηνδηθψλ αμηνινγήζεσλ ηα ζρνιηθά έηε ππνδηαηξνχληαη απφ ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ζε ηξίκελεο ή ηεηξάκελεο πεξηφδνπο, ελψ ε ηειηθή αμηνιφγεζε 

γίλεηαη ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ηε κεηάβαζε ζηηο επφκελεο 

ηάμεηο, ελψ ζην ηέινο ηεο γίλνληαη εμεηάζεηο θαη ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ απφθηεζε 

δηπιψκαηνο θαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ δεχηεξν θχθιν εθπαίδεπζεο. Οη ηειηθέο απηέο 

εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο ζε ζρνιηθφ επίπεδν 

θαζψο θαη κηα γξαπηή δνθηκαζία ζε εζληθφ επίπεδν.  

 ε φ,ηη αθνξά ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην ζχζηεκα ησλ 

πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ αμηνινγήζεσλ αλά ζρνιηθφ έηνο είλαη ην ίδην πεξίπνπ κε φζα 
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αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ πξψην θχθιν εθπαίδεπζεο. ην ηέινο απηήο 

φκσο γίλνληαη πάιη εζληθέο εμεηάζεηο, πξφζβαζε ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ φινη νη 

καζεηέο, αιιά κφλν φζνη πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα, φπσο απηά 

έρνπλ αμηνινγεζεί απφ ηηο εζσηεξηθέο ζρνιηθέο αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Οη εζληθέο 

απηέο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηξεηο γξαπηέο θαη κία πξνθνξηθή δνθηκαζία. Απφ 

απηέο ε κία γξαπηή δνθηκαζία ζρεηίδεηαη κε ηα ηηαιηθά, ε άιιε γξαπηή δνθηκαζία 

ζρεηίδεηαη κε θάπνην άιιν βαζηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη νη δχν επφκελεο, κία 

γξαπηή θαη κία πξνθνξηθή, έρνπλ δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη εμεηάδνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο 

ηειεπηαίαο ζρνιηθήο ηάμεο.  

 

Καηλνηνκίεο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπ ηηαιηθνχ 

Τπνπξγείνπ Δθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ έληαμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Μία απφ απηέο ηηο πνιηηηθέο  είλαη ην νλνκαδφκελν ζρέδην Φεθηαθφ 

ρνιείν
2
 (Scuola Digitale), πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία. Σν ζρέδην απηφ απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο βαζηθά 

πξνγξάκκαηα, ην πξψην απφ ηα νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα (Lavagne interattive multimediali) θαη επηδηψθεη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζρνιείσλ 

κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηε ζρεηηθή κε ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν δεχηεξν πξφγξακκα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ WEB 2.0 (Cl@ssi 2.0.) θαη ζηνρεχεη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ 

κε ηερλνινγηθά-πνιπκεζηθά εξγαιεία θαη κε δηαδηθηπαθή ζχλδεζε θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηελ αιιαγή ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη επξείαο 

ρξήζεο ησλ πεξηβαιιφλησλ ηνπ WEB 2.0 ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Σέινο, ην 

ηξίην πξφγξακκα ηεο δξάζεο ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ, πνπ νλνκάδεηαη Isole in rete, 

αθνξά ζηελ αλάπηπμε πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.   

                                                 
2
 http://www.scuola-digitale.it/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 21/3/2011) 

http://www.scuola-digitale.it/
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 Έλα επηπιένλ πξφγξακκα, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, πνπ έρεη αλαπηχμεη ην 

Τπνπξγείν είλαη ην Puntoedu, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε. ην έλα ππάγεηαη ην 

ζρέδην Pon Docenti
3
, ην νπνίν απνηειεί έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ελψ ζην άιιν ππάγεηαη ε 

νλνκαδφκελε PON SOS Studenti
4
 δξάζε. Ζ ηειεπηαία απνηειεί πάιη έλα δηαδηθηπαθφ 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη νη καζεηέο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε πνιπκεζηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ 

γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ησλ ηηαιηθψλ, ηεο θπζηθήο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ 

αγγιηθψλ. Σν πιηθφ απηφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πνηθίινπο ςεθηαθνχο δηδαθηηθνχο 

πφξνπο (π.ρ. κνξθέο απηναμηνιφγεζεο, ςεθηνπνηεκέλν ζεσξεηηθφ πιηθφ γηα ηα 

καζήκαηα, ηζηνεμεξεπλήζεηο, πξνζνκνηψζεηο), κπνξνχλ λα ην αμηνπνηήζνπλ είηε ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ ηνπο είηε απφ κφλνη ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ηηο καζεζηαθέο ηνπο πξαθηηθέο.   

 Αθφκα, ην Τπνπξγείν έρεη πξνβεί ζηελ αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο ηξάπεδαο 

δεδνκέλσλ, κέζσ ηνπ νλνκαδφκελνπ πξνγξάκκαηνο GOLD
5
, ζηελ νπνία θαηαηίζεληαη 

θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηα ηηαιηθά 

ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηήζηκεο γηα ηα καζήκαηά 

ηνπο δηδαθηηθέο ηδέεο. Δπίζεο, ην Τπνπξγείν έρεη αλαπηχμεη θαη ην πξφγξακκα 

Valutazione del Software Didattico, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ νπνίνπ
6
 κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα δηδαθηηθά 

ινγηζκηθά θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 

 ην ζεκείν απηφ βέβαηα ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

απνηεινχλ κηα βαζηθή θαη φρη εμαληιεηηθή πεξηγξαθή ησλ θξαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ σο πξνο ηελ έληαμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Όπσο 

θαίλεηαη, ινηπφλ, ππάξρεη κηα έληνλε θηλεηηθφηεηα ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο πνηθίισλ πξνγξακκάησλ θαη 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Ζ θηλεηηθφηεηα απηή, ζε 

                                                 
3
 http://puntoedu.indire.it/corsi/content/index.php?action=pon (ηειεπηαία πξφζβαζε 21/3/2011) 

4
 http://puntoedu.indire.it/pon_sosstudenti/iscrizione/  (ηειεπηαία πξφζβαζε 21/3/2011) 

5
 http://gold.indire.it/gold2/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 21/3/2011) 

6
 http://www.indire.it/software/valutati/ricerca1.php (ηειεπηαία πξφζβαζε 21/3/2011) 

http://puntoedu.indire.it/corsi/content/index.php?action=pon
http://puntoedu.indire.it/pon_sosstudenti/iscrizione/
http://gold.indire.it/gold2/
http://www.indire.it/software/valutati/ricerca1.php
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ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχληαη επί ηνπ παξφληνο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αλαδεηθλχεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.       

 

1.2 Σα Π.. γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην γισζζηθό κάζεκα 

 

Π.. θαη γισζζηθό κάζεκα γηα ηελ θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

ε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ησλ Π.., ηα ζρνιεία ηνπ πξψηνπ θχθινπ αθνινπζνχλ 

ηηο «Δζληθέο νδεγίεο γηα ηνλ εμαηνκηθεπκέλν ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο» (Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività 

educative) ηνπ 2004. Απηέο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο εζληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ην Π.. ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Δζληθέο Οδεγίεο ηνπ 2004 γηα ηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati 

nella Scuola Secondaria di 1° grado) (ζην εμήο Indicazioni Nazionali 2004) 

εθηείλνληαη ζε ηξηάληα έμη αξηζκεκέλεο ζειίδεο
7
. Σν πξψην κέξνο ησλ Οδεγηψλ 

απηψλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξφιν, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

απνζηνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, θαζψο θαη ηνπο γεληθνχο θαη 

εηδηθνχο ζθνπνχο εθπαίδεπζεο. ην δεχηεξν κέξνο ησλ Οδεγηψλ πεξηιακβάλνληαη νη 

εηδηθνί καζεζηαθνί ζηφρνη νη νπνίνη αθνξνχλ ζηηο δπν πξψηεο ηάμεηο καδί (primo 

biennio: ηάμε 1
ε
 θαη 2

ε
 θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο) θαη δνκνχληαη αλά δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν μερσξηζηά, ελψ ηα ίδηα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη θαη ζην ηξίην κέξνο πνπ 

αθνξά ζηελ ηξίηε ηάμε. Σν ηειεπηαίν κέξνο ησλ Οδεγηψλ απηψλ παξνπζηάδεη γηα 

φιεο ηηο ηάμεηο καδί ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζεκαηηθή 

ελφηεηα ε νπνία έρεη ηνλ ηίηιν «Δθπαίδεπζε ζηελ πνιηηηθή ζπκβίσζε» (convivenza 

                                                 
7
 Γηα ην πιήξεο θείκελν βι. http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/media_06503.pdf 

(ηειεπηαία πξφζβαζε 21/3/2011) 
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civile) θαη ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ηνκείο φπσο ε πνιηηηθή, θπθινθνξηαθή θαη πεξηβαιινληηθή αγσγή.  

 ε φ,ηη αθνξά ζην γισζζηθφ κάζεκα
8
 ζπγθεθξηκέλα, νη Οδεγίεο παξέρνπλ κφλν 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο (γηα ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο καδί θαη γηα ηελ ηξίηε ηάμε 

μερσξηζηά), νη νπνίνη ηαμηλνκνχληαη ζε πέληε επίπεδα (αθξφαζε, νκηιία, αλάγλσζε, 

γξαθή, κεηαγιψζζα). Δθηφο απφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο θαη ηελ επηζήκαλζε φηη νη 

εηήζηεο δηδαθηηθέο ψξεο ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα είλαη 203, δελ γίλεηαη θακία άιιε 

αλαθνξά ή πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα ζε 

γισζζνδηδαθηηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο Οδεγίεο απηέο, 

ελδηαθέξνλ έρεη θαη ην γεγνλφο φηη νη ΣΠΔ αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηφ δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν (tecnologia/informatica). 

 Δθηφο φκσο απφ απηέο ηηο Δζληθέο Οδεγίεο, ηζρχνπλ παξάιιεια θαη νη «Οδεγίεο 

γηα ην Π.. ησλ ζρνιείσλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηνπ πξψηνπ θχθινπ 

εθπαίδεπζεο»  (Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione 2007) (ζην εμήο Indicazioni per il curriculo 2007). Απηέο 

εθδφζεθαλ ην 2007 θαη αξρηθά εθαξκφζηεθαλ ζε πηινηηθή βάζε ζε θάπνηα ζρνιεία 

θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2007/08 θαη 2008/09. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2009/10 

εθαξκφδνληαη παξάιιεια κε ηηο Δζληθέο Οδεγίεο ηνπ 2004 ζε φια ηα ζρνιεία, 

πξνθεηκέλνπ κέρξη ην 2012 λα ειεγρζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλνπλε δηνξζψζεηο θαη 

αλαζεσξήζεηο.  

 Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ Οδεγηψλ ηνπ 2007 απφ ηηο Οδεγίεο ηνπ 2004 είλαη φηη 

κέζσ απηψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα παξνρή κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία 

θαη ζηνπο δηδάζθνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηνπηθψλ Π.. ην πιαίζην απηφ γηα 

παξάδεηγκα, νη καζεζηαθνί ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη κε πην γεληθφ ηξφπν, παξά κε 

αλαιπηηθφηεξεο πεξηγξαθέο φπσο ζηηο Οδεγίεο ηνπ 2004. Δπηπιένλ, θαη ζπγθξηηηθά κε 

ηηο Οδεγίεο ηνπ 2004, κεγαιχηεξε βαξχηεηα δίλεηαη απφ ηηο Οδεγίεο ηνπ 2007 ζηελ 

εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηηέιεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ε νπνία 
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 Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ζην γισζζηθφ κάζεκα γηα ηελ ηηαιηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

θαηψηεξε θαη αλψηεξε, ππάγεηαη θαη ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. ηελ παξνχζα κειέηε, σζηφζν, 

δελ γίλεηαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγνηερληθφ πεδίν.  
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πξνζεγγίδεηαη δηαζεκαηηθά, θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη φρη ηφζν κε ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Οδεγίεο ηνπ 2007 απνηππψλνληαη ζε έγγξαθν
9
 ηνπ 

ηηαιηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην νπνίν εθηείλεηαη ζε 111 αξηζκεκέλεο ζειίδεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ, ζχκθσλα θαη κε ηε δνκή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, ηηο εμήο ελφηεηεο: 

 

1) Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Giuseppe Fioroni, θαηά ηε ζεηεία 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθαλ νη Οδεγίεο. 

2) Ζ πνιηηηζκηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ (αλαθνξά ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο 

ζπλζήθεο, ηνπηθέο θαη παγθφζκηεο, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη νη Οδεγίεο, ζην λέν 

δειαδή θνηλσληθφ ζθεληθφ πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ζηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζε 

απηφ). 

3) Ζ νξγάλσζε ηνπ Π.. (παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηηο αξρέο, ηνλ ηξφπν ζχληαμεο 

θαη νξγάλσζεο ησλ ηνπηθψλ Π..). 

4) Οδεγίεο γηα ηα ζρνιεία ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

5) Οδεγίεο γηα ηα ζρνιεία ηνπ πξψηνπ θχθινπ εθπαίδεπζεο (εηζαγσγηθέο ζεσξεηηθέο 

επηζεκάλζεηο γηα ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ Π.. ζε απηήλ ηε βαζκίδα,  

βαζηθνί ζθνπνί θαη δηδαθηηθνί ζηφρνη γηα ηηο εθάζηνηε επηζηεκνληθέο πεξηνρέο θαη γηα 

ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα). 

 

Όπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζην θείκελν ησλ Οδεγηψλ, απηέο «απνηεινχλ ην πιαίζην 

αλαθνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ Π.. απφ ηα ζρνιεία. Δίλαη έλα αλνηρηφ θείκελν, ην 

νπνίν θαιείηαη ε επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα λα ιάβεη ππφςε θαη λα πεξηθεηκελνπνηήζεη, 

κε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηηο κεζφδνπο, ηελ νξγάλσζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε
10

» (Indicazioni per il curriculo 2007, 23). Γελ πξφθεηηαη επνκέλσο γηα 

έλα θεληξηθφ Π.., ην νπνίν πξέπεη φιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα αθνινπζήζνπλ θαηά 
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 Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle 

scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 

contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 

valutazione. 
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γξάκκα, αιιά γηα γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηνπηθψλ 

Π.., ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη θαη ηνλ αλνηρηφ ραξαθηήξα ηνπο. Ο αλνηρηφο εμάιινπ 

ραξαθηήξαο ησλ Οδεγηψλ, ν νπνίνο κάιηζηα δειψλεηαη ξεηά θαη ζην πξνεγνχκελν 

απφζπαζκα, θαλεξψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη απηέο έρνπλ πεηξακαηηθή βάζε, κε 

ηελ έλλνηα φηη ηα απνηειέζκαηά ηνπο αμηνινγνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

δηνξζψζεηο.   

Δλδηαθέξνπζα ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θεηκέλνπ απηνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ζην 

πξψην θεθάιαηφ ηνπ γίλεηαη νπζηαζηηθά κηα αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ 

γίγλεζζαη, ηνπηθνχ θαη παγθφζκηνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ εληάζζεηαη ην ζρνιείν ζήκεξα. 

Βαξχλνπζαο ζεκαζίαο κάιηζηα είλαη νη πξψηεο θξάζεηο κε ηηο νπνίεο μεθηλάεη ην 

θείκελν ησλ νδεγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: «Μέζα ζε έλα πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, βηψζακε ηε κεηάβαζε απφ κηα ζρεηηθά ζηαζεξή θνηλσλία ζε κηα θνηλσλία 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο αιιαγέο θαη αζπλέρεηεο. Σν λέν απηφ ζθεληθφ είλαη 

ακθίξξνπν: γηα θάζε άηνκν, γηα θάζε θνηλφηεηα, γηα θάζε θνηλσλία πνιιαπιαζηάδνληαη 

ηφζν ηα ξίζθα φζν θαη νη επθαηξίεο
11

» (Indicazioni per il curriculo 2007, 15). ην 

απφζπαζκα απηφ ιαλζάλεη ε γλσζηή ζπδήηεζε γηα ηηο «θνηλσλίεο ηνπ ξίζθνπ», ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ θαη αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ επηζεκαίλεηαη απφ ηηο 

Οδεγίεο φηη: «Σα πεξηβάιινληα ζηα νπνία ην ζρνιείν εκβαπηίδεηαη είλαη πινπζηφηεξα 

ζε πνιηηηζκηθά εξεζίζκαηα, αιιά αθφκε πην αληηθαηηθά. ήκεξα, ε κάζεζε πνπ 

πθίζηαηαη ζην ζρνιείν είλαη κφλν κία απφ ηηο πνιιέο εκπεηξίεο δηακφξθσζεο ηηο νπνίεο 

ηα παηδηά θαη νη έθεβνη δνπλ θαη γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ζπρλά 

δελ ππάξρεη αλάγθε απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην. Αιιά γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ην 

ζρνιείν δελ κπνξεί λα απνπνηεζεί ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα ηελ πξνψζεζε ζηνπο 

καζεηέο ηθαλνηήησλ θαηαλφεζεο ηεο πνηθηιίαο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζεί ν θαηαθεξκαηηζκφο θαη ν επεηζνδηαθφο ραξαθηήξαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε 

δσή ηνπο ηα παηδηά θαη νη έθεβνη» (Indicazioni per il curriculo 2007, 15) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 1).  
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 Ηn 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. 
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 ε ζρέζε κε ην γισζζηθφ κάζεκα ζπγθεθξηκέλα, ζηηο Οδεγίεο ηνπ 2007 

δίλεηαη αξρηθά κηα εηζαγσγή, ζηελ νπνία ππάξρνπλ νη βαζηθέο αξρέο γηα ηε γιψζζα 

θαη ηε δηδαζθαιία ηεο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζε φιν ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

εθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα, νη Οδεγίεο αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζηελ πξσηνβάζκηα 

θαη ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηηο αλαθνξέο απηέο, αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ην είδνο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

θαηαθηήζεη θάζε καζεηήο κε ην ηέινο ηεο θνίηεζήο ηνπ ζε θάζε βαζκίδα, θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξέρνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηεο θαηψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξίο δειαδή λα γίλεηαη δηάθξηζε αλά ηάμε. Οη 

δηδαθηηθνί απηνί ζηφρνη είλαη ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξα επίπεδα, ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

(αθξφαζε θαη νκηιία), ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε 

γιψζζα (riflettere sulla lingua), έθθξαζε κε ηελ νπνία ελλνείηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

κεηαγιψζζαο.  

 Δπηπιένλ, κηα ελδηαθέξνπζα ηδηαηηεξφηεηα σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηηο Οδεγίεο ηνπο 2007 είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

καζεκάησλ ζε επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, ψζηε ηα καζήκαηα ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ 

θάζε πεξηνρή λα «ζπλδηαιέγνληαη» πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, 

ην γισζζηθφ κάζεκα ππάγεηαη ζηε γισζζηθή-θαιιηηερληθή-εθθξαζηηθή πεξηνρή 

(area linguistico-artistico-espressiva), εληφο ηεο νπνίαο εληάζζνληαη ε δηδαζθαιία 

μέλσλ γισζζψλ (Lingue comunitarie), ε έθθξαζε ηεο ηέρλεο θαη ηεο θαληαζίαο (Arte 

e immagine), ε κνπζηθή έθθξαζε (Musica) θαη ε ζσκαηηθή θαη αζιεηηθή έθθξαζε 

(Corpo movimento sport). πλδεηηθφο θξίθνο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ είλαη, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο, ην γεγνλφο φηη φια απνηεινχλ κέζα έθθξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο, ελψ πξνηείλεηαη ζην πιαίζην απηφ ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ απηψλ θαη κέζσ απηήο ε αλάπηπμε αληίζηνηρσλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο (Inadicazioni per il curriculo 2007, 47). Σέινο, νη ΣΠΔ 

απνηεινχλ θαη ζε απηέο ηηο Οδεγίεο μερσξηζηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν, πνπ ππάγεηαη 

φκσο ζηε καζεκαηηθή-επηζηεκνληθή-ηερλνινγηθή πεξηνρή (area matematico-

scientifico-tecnologica).  
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Π.. θαη γισζζηθό κάζεκα γηα ηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

Σα ζρνιεία ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αθνινπζνχλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ Π.. ηνπο ηηο «Δζληθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

κάζεζεο» (Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

2010) (ζην εμήο Indicazioni Nazionali 2010), νη νπνίεο εθδφζεθαλ ην 2010 ζε έλα 

έγγξαθν
12

 έθηαζεο 445 αξηζκεκέλσλ ζειίδσλ. Σν θείκελν απηφ πεξηιακβάλεη ζην 

πξψην κέξνο ηνπ εηζαγσγηθέο γεληθέο ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν, ηελ απνζηνιή 

θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ ηεο βαζκίδαο απηήο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, γηα θάζε ηχπν ζρνιείνπ μερσξηζηά, ζρεηηθά 

κε ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 ε ζρέζε κε ην γισζζηθφ κάζεκα, νη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη είλαη θνηλέο γηα 

φινπο ηνπο ηχπνπο ζρνιείσλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ κηα γεληθή εηζαγσγή γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη 

καζεζηαθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη ηαμηλνκεκέλνη ζε δχν επίπεδα (γηα ηηο δχν πξψηεο 

ηάμεηο: primo biennio θαη γηα ηηο ηξεηο επφκελεο: secondo biennio, quinto anno). Ζ 

δηαηχπσζε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ είλαη πνιχ ζπλνπηηθά γξακκέλε ζην 

θείκελν ησλ Οδεγηψλ, θαζψο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ 

θάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη ζην ηέινο θάζε επηπέδνπ ρσξίο λα δίλνληαη 

γισζζνδηδαθηηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία. χκθσλα κε ηηο Οδεγίεο, νη εηήζηεο ψξεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο είλαη 132, ελψ ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο δελ 

απνηειεί βαζηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ζρνιείσλ.   

 Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή 

νκνηνκνξθία ζηα Π.. αιιά θαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ζηα θείκελα 

ησλ Οδεγηψλ (ηνπ 2004 θαη ηνπ 2010) παξνπζηάδεηαη θαη ην νλνκαδφκελν 

Δθπαηδεπηηθφ, Πνιηηηζκηθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ Πξνθίι ησλ Μαζεηψλ (Profilo 

Educativo, Culturale e Professionale dello Studente). Απηφ ζθηαγξαθεί κε ζπλνπηηθφ 

ηξφπν θαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν ηηο αλακελφκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ 
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 Γηα ηελ αλαδξνκή ζην πιήξεο θείκελν βι. http://www.mathesisnazionale.it/archivio-

argomenti/decreto_Indicazioni_nazionali%20_26_05.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε 21/3/2011) 

http://www.mathesisnazionale.it/archivio-argomenti/decreto_Indicazioni_nazionali%20_26_05.pdf
http://www.mathesisnazionale.it/archivio-argomenti/decreto_Indicazioni_nazionali%20_26_05.pdf
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καζεηψλ κεηά ην ηέινο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηνλ θάζε θχθιν εθπαίδεπζεο. Όπσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ Οδεγηψλ γηα ηνλ δεχηεξν θχθιν εθπαίδεπζεο, 

φζα εθθξάδνληαη ζην Πξνθίι «απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ηα 

ζρνιηθά ηδξχκαηα θαινχληαη φρη κφλν λα επηηειέζνπλ, αιιά θαη λα εκπινπηίζνπλ 

ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο ηζηνξία, ηνπο ηνπηθνχο ηνπο δεζκνχο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ησλ δαζθάισλ
13

» (Indicazioni Nazionali 2010, 8). Θα ιέγακε 

επνκέλσο φηη ην Πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη νη Οδεγίεο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο εζληθέο 

γξακκέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ηνπηθνί θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο ζα νξγαλψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα ζρεδηάζνπλ ην Π.. ηνπο 

θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο ρέδην γηα ηελ Παξνρή Δθπαίδεπζεο (Piano dell’ 

offerta formativa).   

 

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη εδψ, ζα ιέγακε πσο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε ηάζε πνπ ππάξρεη γηα παξνρή νινέλα 

θαη κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ησλ Π.. απφ ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Έλα αθφκε 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε θηλεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή, ε νπνία 

εθθξάδεηαη κεηαμχ άιισλ κέζσ ησλ αιιαγψλ θαη ησλ αλαζεσξήζεσλ πνπ γίλνληαη 

ζηηο νδεγίεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ Π.., θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή πνηθίισλ 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία. Δπηπιένλ, 

αμηνπξφζεθηε είλαη θαη ε χπαξμε δχν εζληθψλ εμεηάζεσλ, ηφζν κε ην ηέινο ηεο 

θαηψηεξεο φζν θαη κε ην ηέινο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. χκθσλα 

ινηπφλ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηα 

νπνία ζπδεηήζεθαλ ζην θεθάιαην απηφ, ζα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην 

ζηελ αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, φπσο απηφ «θαηαζθεπάδεηαη» απφ ηα 

θείκελα ησλ Οδεγηψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο 

έληαμεο θαη δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζε απηφ, δήηεκα πνπ απνηειεί θαη ην 

θεληξηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο.  
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 Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono chiamate non solo 

a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al collegamento col territorio, alle proprie 

eccellenze e alle professionalità presenti nel corpo docente. 
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2. Αλάιπζε 

 

Ζ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη ζε δχν αιιειέλδεηα 

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

πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ηηαιηθψλ 

Οδεγηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνλ νπνίν επηδηψθεηαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο. ην δεχηεξν επίπεδν (ππνθεθάιαην 2.2) ζα εμεηαζηεί ε 

πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξαγκάησζε ηνπ καζήκαηνο, νη δηδαθηηθέο δειαδή 

πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη θαη νη ηαπηφηεηεο ηηο νπνίεο απηέο πξνυπνζέηνπλ θαη ζηηο 

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

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

κεγαιχηεξν εχξνο θαηαλνεηφ ην πιαίζην ησλ ηηαιηθψλ πξνηάζεσλ, ζα δηεξεπλεζεί 

θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, κέζσ ηεο κειέηεο ησλ ζεκάησλ ησλ 

ηειεπηαίσλ εζληθψλ εμεηάζεσλ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα (ππνθεθάιαην 2.3).   

 

2.1 Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

 

ην ππνθεθάιαην απηφ, φπνπ εμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, 

αξρηθά ζα αλαιπζνχλ νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ 

επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο ζχκθσλα κε ηηο ηηαιηθέο Οδεγίεο. Θα 

γίλεη δειαδή πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη γλψζεηο, νη ζηάζεηο, νη αμίεο θαη νη 

αληηιήςεηο νη νπνίεο πξνηείλνληαη γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, ηελ επηδησθφκελε δειαδή θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγιψζζαο ζηα 

παηδηά. ηε ζπλέρεηα, ζα εζηηάζνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε 

γιψζζα θαη ε ζεκείσζε γεληθφηεξα απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ Οδεγηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνήζνπκε ηειηθά ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ 

νη καζεηέο.  
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2.1.1 Γλώζεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο γηα ηνλ θόζκν 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο εμεηάδνληαη νη γλψζεηο, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο 

γηα ηνλ θφζκν, κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο. Ζ παξνπζίαζε 

ηεο αλάιπζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ μεθηλάεη κε ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ησλ Οδεγηψλ 

γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θαηαιήγεη κε ηηο αλαθνξέο ησλ 

Οδεγηψλ γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα.  

 

Καηώηεξε Β/ζκηα: Δθπαίδεπζε ζηελ πνιηηηθή ζπκβίσζε 

 

Καη ηα δχν θείκελα ησλ Οδεγηψλ γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Indicazioni Nazionali 2004 θαη Indicazioni per il curriculo 2007) δελ θάλνπλ θακία 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

πξνζεγγηζηνχλ ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ππφ ηε κνξθή ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ. Σν δήηεκα απηφ απνζησπάηαη εληειψο απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ Οδεγηψλ 

ζηα ππνθεθάιαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο ηηαιηθήο. Ωζηφζν, φπσο 

νξίδεηαη απφ ηηο Οδεγίεο ηνπ 2004, ππάξρνπλ θάπνηα πεδία ηνπ θφζκνπ, ηα νπνία 

πξέπεη λα πξνζεγγηζηνχλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε, κε κηα δηαζεκαηηθή φκσο νπηηθή θαη 

ζην πιαίζην φισλ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ. Σα πεδία 

απηά ηνπ θφζκνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηέιεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

(cittadinanza), ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή (stradale), ην πεξηβάιινλ (ambientale), ηελ 

πγεία (salute), ηε δηαηξνθή (alimentare) θαη ηα ζπλαηζζήκαηα (affettività).  

 Σα παξαπάλσ πεδία, πνπ απνηεινχλ κέξε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πνιηηηθή 

ζπκβίσζε (convivenza civile), φπσο απηή νλνκάδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ 

Οδεγηψλ, πξνηείλεηαη λα δηαπεξλνχλ φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα πξνζεγγίδνληαη δηεπηζηεκνληθά θαη δηαζεκαηηθά (Indicazioni 

Nazionali 2004, 7). ην πιαίζην ησλ πεδίσλ απηψλ θαη αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή ηνπ 

θάζε πεδίνπ, πξνηείλεηαη ε επαθή θαη ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε πνηθίιεο φςεηο θαη 

πηπρέο ηνπ θφζκνπ. ηελ πνιηηηθή αγσγή, γηα παξάδεηγκα, πξνηείλεηαη ε γλσξηκία κε 
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ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα -ηνπηθά, επξσπατθά ή παγθφζκηα-, ελψ πξνσζείηαη 

γεληθφηεξα κηα ζηάζε πνιηηηθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ελεκεξφηεηαο. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, επίζεο, έρεη θαη ε πξφηαζε γηα ηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηελ εμ’ 

απνζηάζεσο δηαθπβέξλεζε (e-government), ηελ θαηαλφεζε δειαδή ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα ηελ άζθεζε 

επηξξνήο ζηε δεκφζηα ζθαίξα (Indicazioni Nazionali 2004, 33). Ωζηφζν, ε πξφηαζε 

απηή ελψ αλαθέξεηαη σο δηδαθηηθφο ζηφρνο, δελ αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ απφ ηνπο 

ζπληάθηεο ησλ νδεγηψλ νχηε δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζήο ηεο.  

 

Καηώηεξε Β/ζκηα: Νέα πνιηηεηόηεηα θαη λένο αλζξσπηζκόο 

 

ε αληηδηαζηνιή κε ηηο Οδεγίεο ηνπ 2004, νη Οδεγίεο ηνπ 2007 δελ θάλνπλ 

δηαρσξηζκφ ζηα παξαπάλσ δηαζεκαηηθά πεδία, νχηε εμεηδηθεχνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

γηα απηά, ελψ επίζεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη φρη ηφζν 

ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ. ηηο Οδεγίεο δειαδή ηνπ 2007 γίλεηαη γεληθφηεξα ιφγνο γηα 

θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ «λέαο πνιηηεηφηεηαο» θαη «λένπ αλζξσπηζκνχ», νη νπνίεο 

βέβαηα πεξηιακβάλνπλ φια ηα παξαπάλσ δηαζεκαηηθά πεδία ησλ Οδεγηψλ ηνπ 2004, 

ελψ κέζσ απηψλ ησλ πεδίσλ αλαθέξνληαη νη γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο γηα ηνλ θφζκν 

πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ησλ Οδεγηψλ (Indicazioni per il 

curriculo 2007, 15-22), θαηά ην νπνίν αλαιχεηαη ε ζχγρξνλε θνηλσληθνπνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζε απηήλ, γίλνληαη είηε ξεηά είηε 

ππφξξεηα θάπνηεο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν θαη θπξίσο σο πξνο ηηο ζηάζεηο 

θαη ηηο αληηιήςεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. Να δηεπθξηληζηεί 

φηη νη αλαθνξέο απηέο θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα ζεσξνχκε φηη ζρεηίδνληαη θαη κε ην γισζζηθφ 

κάζεκα.  

 Μηα ινηπφλ απφ ηηο ζεσξήζεηο γηα ηνλ θφζκν, πνπ ιαλζάλνπλ ζην θείκελν ησλ 

Οδεγηψλ, είλαη φηη ν θφζκνο είλαη πινχζηνο ζε πνιηηηζκηθά εξεζίζκαηα, ζχλζεηνο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αζπλέρεηεο, ξίζθα, αζηάζεηεο θαη ζπλερείο αιιαγέο. ην λέν απηφ 
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ζθεληθφ (nuovo scenario), φπσο νη ζπληάθηεο ραξαθηεξίδνπλ ην ζχγρξνλν 

θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη, ην ζρνιείν θαιείηαη κεηαμχ άιισλ λα πξνσζήζεη έλα 

λέν είδνο επηηέιεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Ζ λέα απηή πνιηηεηφηεηα (nuova 

cittadinanza), φπσο ηελ απνθαινχλ νη ζπληάθηεο, πεξηιακβάλεη ηθαλφηεηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα -ηελ ηνπηθή, ηελ επξσπατθή θαη ηελ παγθφζκηα- κέζσ 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο, αιιά θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο, ηνπ 

ζεβαζκνχ ζηελ εηεξφηεηα θαη ηελ πνηθηιφηεηα, ηεο ζεκειίσζεο ησλ εζληθψλ 

πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε ηξνθνδφηεζή ηνπο απφ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή επαθή. Όπσο αλαθέξεηαη ζην θείκελν ησλ Οδεγηψλ: 

  

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη πνιίηεο πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζπλεηδεηά ζηε δφκεζε επξχηεξσλ θαη πην ζχλζεησλ θνηλνηήησλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε εζληθή, ε επξσπατθή θαη ε παγθφζκηα θνηλφηεηα. Γελ 

πξέπεη λα μερλάκε φηη κέρξη πξφζθαηα ην ζρνιείν είρε ην θαζήθνλ λα 

δηακνξθψλεη πνιίηεο κέζσ κηαο εζληθήο νκνηνγελνχο θνπιηνχξαο. ήκεξα 

σζηφζν ην θαζήθνλ είλαη ε εθπαίδεπζε ζηε ζπκβίσζε κέζσ ηεο πνηθηιίαο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ξηδψλ ηνπ θάζε καζεηή. Ο 

ζηφρνο είλαη κηα πνιηηεηφηεηα πνπ παξακέλεη ζπλεθηηθή θαη δεζκεχεηαη απφ 

νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο εζληθήο παξάδνζεο, αιιά θαη πνπ κπνξεί λα 

ηξνθνδνηείηαη παξάιιεια απφ κηα πνηθηιία εθθξάζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνιχ πην 

πινχζησλ απφ φ,ηη ζην παξειζφλ. (Indicazioni per il curriculo 2007, 19) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 2) 

 

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα θαίλεηαη έλα ελδηαθέξνλ ησλ ηηαιηθψλ Οδεγηψλ λα 

πξνσζήζνπλ ηε ζηάζε εμσζηξεθνχο πνιίηε ησλ καζεηψλ ζε επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηνπηθφηεηα θαη ηηο παξαδφζεηο 

απηήο. Όπσο κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά δειψλεηαη ζε άιια ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, «γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ζε απηήλ ηελ πνιηηεηφηεηα, ηε κνλαδηθή θαη πινπξαιηζηηθή ηαπηφρξνλα, 

είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε θαη ε κεηάδνζε ησλ παξαδφζεψλ καο θαη ηεο εζληθήο καο 
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κλήκεο
14

» θαη «ην ζρνιείν καο πξέπεη λα δηακνξθψζεη πνιίηεο Ηηαινχο πνπ ηελ ίδηα 

ζηηγκή είλαη θαη πνιίηεο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ
15

» (Indicazioni per il curriculo 

2007, 20). Απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα αθνχγνληαη ηαπηφρξνλα δχν θσλέο, κε 

ηελ κπαρηηληθή έλλνηα ηνπ φξνπ (Park-Fuller 1986), ε θσλή ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο 

θαη ελφηεηαο απφ ηε κηα, πνπ ηε ραξαθηεξίδεη θαη ε ρξήζε ηνπ α πιεζπληηθνχ 

πξνζψπνπ, θαη ε θσλή ηεο εμσζηξέθεηαο πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν απφ ηελ 

άιιε. Ωο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ζηελ πνιηηεηφηεηα, φπσο 

επηζεκαίλεηαη ζηηο Οδεγίεο (Indicazioni per il curriculo 2007, 43), «νη ηθαλφηεηεο 

άζθεζεο ζηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα ζα πξνσζνχληαη ζπλερψο ζε φια ηα πεξηβάιινληα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο επαξθψο θαη ηειεηνπνηψληαο ηε 

ζπκβνιή ηεο θάζε επηζηήκεο
16

».   

 ρεηηθή κε ηε ζηάζε ηεο λέαο πνιηηεηφηεηαο είλαη θαη ε ζηάζε ηνπ λένπ, φπσο 

ηνλ απνθαινχλ νη ζπληάθηεο ησλ Οδεγηψλ, αλζξσπηζκνχ (nuovo umanesimo). Με 

ηελ έλλνηα απηή ζρεηίδεηαη ε θαιιηέξγεηα ζηάζεο επζχλεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηνλ 

θφζκν θαη ηελ αλζξσπφηεηα, γηα ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε ε νιηζηηθή θαη 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ γλψζεσλ. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη ζπληάθηεο:  

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ κηθξφθνζκνπ θαη ηνπ καθξφθνζκνπ ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πιαλήηε ζήκεξα πξέπεη λα εξκελεπζεί κε δχν ηξφπνπο. 

Απφ ηε κία πιεπξά φια φζα ζπκβαίλνπλ ζηνλ θφζκν επεξεάδνπλ ηε δσή θάζε 

αηφκνπ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά θάζε πξφζσπν θαηέρεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα 

επζχλε κνλαδηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κέιινληνο ηεο αλζξσπφηεηαο. Σν 

ζρνιείν κπνξεί θαη πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη απηή ηε ζπλείδεζε θαη ηελ επζχλε 

ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ε αλάγθε γηα γλψζεηο ησλ καζεηψλ δελ αξθείηαη ζηελ απιή 

ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, αιιά κφλν ζηελ 

                                                 
14

 Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la 

conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali. 
15

 La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini 

dell’Europa e del mondo. 
16

 Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di 

tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 

disciplina può offrire. 
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πιήξε γλψζε ησλ εθάζηνηε επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ θαη ηαπηφρξνλα ζηελ 

αλάπηπμε πνιιαπιψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη επνκέλσο απνθαζηζηηθή 

κηα λέα ζπκκαρία αλάκεζα ζηελ επηζηήκε, ηελ ηζηνξία, ηηο αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο, ηηο ηέρλεο θαη ηελ ηερλνινγία, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξννπηηθή ελφο 

λένπ αλζξσπηζκνχ. (Indicazioni per il curriculo 2007, 20) (βι. Παξάξηεκα, 

Απφζπαζκα 3) 

 

Καηώηεξε Β/ζκηα: Γλώζεηο/ζηάζεηο γηα ηνλ θόζκν θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ 

γίγλεζζαη ε νπνία γίλεηαη ζην πξψην θεθάιαην ησλ Οδεγηψλ, έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηηο ΣΠΔ. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο 

ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ φηη: «Γελ κπνξνχκε λα μεράζνπκε φηη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε 

ησλ πινχζησλ δηακνξθσηηθψλ δπλαηνηήησλ παξακέλνπλ αθφκε παιαηφηεξεο κνξθέο 

αλαιθαβεηηζκνχ θαη πνιηηηζκηθνχ απνθιεηζκνχ. Απηέο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε 

αλαιθαβεηηζκνχο πνπ επαλέξρνληαη θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηξέςνπλ θαηά πνιχ 

ηελ άζθεζε ηεο πιήξνπο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Δπηπιένλ, ε δηάδνζε ησλ ΣΠΔ κε ηηο 

κεγάιεο ηνπο δπλαηφηεηεο, είλαη πηζαλφ λα επηθέξεη αθφκε θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο έθθξαζεο θάπνηνπ, φηαλ απηφο δελ έρεη πξφζβαζε ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη αθφκε πην εκθαλήο ζην ζρνιείν. ε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ζρέζεηο κε ηα εξγαιεία ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη πνιχ άληζεο ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

θαζεγεηψλ» (Indicazioni per il curriculo 2007, 16) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 4).  

 ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηηο ΣΠΔ ηνπνζεηείηαη ζε 

έλα ζπκθξαζηηθφ πιαίζην θαηά ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο γηα αλαιθαβεηηζκφ θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε. Άξα, πξνβάιιεη κηα ιαλζάλνπζα ζεψξεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα 

λέα κέζα σο απαξαίηεηνπ γηα ηελ εμάιεηςε ζηνηρείσλ αλαιθαβεηηζκνχ θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ ζεψξεζε απηή, κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάδεηαη ε γλσζηή 

ζπδήηεζε γηα ην «ςεθηαθφ ράζκα» θαη γηα ηνλ «ςεθηαθφ αλαιθαβεηηζκφ», ζεκαίλεη 

πσο νη ζπληάθηεο ησλ Οδεγηψλ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο ηηο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ 
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ΣΠΔ γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηνλ θφζκν. Ωζηφζν, δελ γίλεηαη 

πνπζελά ιφγνο (ηφζν ζηηο Οδεγίεο ηνπ 2007 φζν θαη ζηηο Οδεγίεο ηνπ 2004 θαη ζην 

πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ηνπιάρηζηνλ) γηα ηνλ ηξφπν 

γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, φζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ γηα ηνλ θφζκν.     

 

Αλώηεξε Β/ζκηα: ύλδεζε γισζζηθνύ καζήκαηνο κε γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην θείκελν ησλ Οδεγηψλ 

(Indicazioni Nazionali 2010) δελ θάλεη θακία ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηε ζχλδεζε 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, αληηιήςεσλ ή δεμηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θφζκν. ηελ εηζαγσγή γηα ην γισζζηθφ κάζεκα βέβαηα, 

αλαθέξνληαη ζε έλα πην γεληθφ επίπεδν ηα εμήο: «Ζ ηηαιηθή γιψζζα απνηειεί έλα 

εζληθφ πνιηηηζκηθφ αγαζφ, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ηαπηφηεηα θάζε καζεηή θαη 

ην πξσηαξρηθφ κέζν πξφζβαζεο ζηε γλψζε: ε γισζζηθή δηάζηαζε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηνπνζεηείηαη ζηε δηαζηαχξσζε κεηαμχ ησλ επηθνηλσληαθψλ, ησλ 

ινγηθψλ, ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο -φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Δθπαηδεπηηθφ, Πνιηηηζκηθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ Πξνθίι ησλ 

καζεηψλ- είλαη θνηλέο γηα φια ηα καζήκαηα» (Indicazioni Nazionali 2010, 11) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 5).  

Οη ινγηθέο ινηπφλ, επηρεηξεκαηνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Πξνθίι ησλ καζεηψλ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα ζηάζεσλ γηα ηνλ 

θφζκν, φπσο ε θξηηηθή αληίιεςε απηνχ θαη ε θαιιηέξγεηα πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη 

(δηα)πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο (Indicazioni Nazionali 2010, 7). Ωζηφζν, δελ θαίλεηαη 

απφ ην θείκελν ησλ Οδεγηψλ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

εζηίαζε ζε απηά ηα δεηήκαηα θαη εηδηθφηεξεο πξνηάζεηο
17

. Αληίζεηα, φινη νη 

                                                 
17

 Αθφκα θαη γηα ην δήηεκα ηεο πνιηηεηφηεηαο, πνπ ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

απνηεινχζε δηεπηζηεκνληθφ θαη δηαζεκαηηθφ πεδίν, ζην θείκελν ησλ Οδεγηψλ αλαθέξεηαη: «Ζ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Πνιηηεηφηεηα θαη ην χληαγκα ηνπνζεηείηαη ζε φιν ην ζρνιηθφ 

Π.. κέζσ ηξηψλ επηπέδσλ. Αξρηθά, κέζσ ηεο πεξηνρήο ησλ καζεκάησλ ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο 

Φηινζνθίαο... ε δεχηεξν επίπεδν ε ίδηα ε ζρνιηθή δσή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί, κέζσ ησλ 

ηζρπφλησλ θαλφλσλ ηεο, έλα βαζηθφ πεδίν εμάζθεζεο ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηα θαζήθνληα ηεο 
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επηδησθφκελνη ζηφρνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ρσξίο απηέο λα ζπλδένληαη κε γλψζεηο θαη ζηάζεηο γηα ηνλ 

θφζκν θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. 

 

Κιείλνληαο ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο θαη ζπλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ ζε 

απηφ, ζα ιέγακε φηη νη γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη 

καζεηέο γηα ηνλ θφζκν ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθά δεηήκαηα, ζε ζρέζε κε ηα νπνία 

πξνθξίλνληαη ζηάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ηνπηθψλ θαη παγθφζκησλ. Γηα ηηο γλψζεηο βέβαηα απηέο θαη ηηο 

ζηάζεηο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εζηίαζε, ηνπνζέηεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο απφ 

ηηο πξνηεηλφκελεο Οδεγίεο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα, ηφζν ζηελ θαηψηεξε φζν θαη 

ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αληίζεηα, ε πξνζέγγηζή ηνπο είηε 

πξνηείλεηαη λα γίλεη δηαζεκαηηθά θαη δηεπηζηεκνληθά, ζην πιαίζην δειαδή φισλ ησλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα), είηε επαθίεηαη ζηε ζρνιηθή απηνλνκία ν ηξφπνο πξνζέγγηζήο ηνπο 

(αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα). Σέινο, δελ γίλεηαη θακία ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο Οδεγίεο 

πνπ λα παξαπέκπεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ απφθηεζε 

ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ γηα ηνλ θφζκν, παξά κφλν αλαθέξεηαη γεληθφηεξα ε 

αλάγθε εθνδηαζκνχ ησλ καζεηψλ κε δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΔ γηα ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηνλ θφζκν.    

 

2.1.2 Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

 

Δθηφο φκσο απφ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ζηηο Οδεγίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

γισζζηθνχ Π.. -φπσο είλαη αλακελφκελν- αλαπιαηζηψλνληαη θαη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα, γισζζνινγηθέο ζεσξίεο θαη πηπρέο δειαδή πνπ επηδηψθεηαη λα 

θαιιηεξγεζνχλ σο κεηαγιψζζα ζηα παηδηά. Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηηο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα, θαη νη δχν Οδεγίεο γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

                                                                                                                                            
πνιηηεηφηεηαο. ε ηξίην επίπεδν, είλαη δήηεκα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη ησλ πινχζησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ λα πηνζεηεζνχλ νη πην θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο…» (Indicazioni Nazionali 2010, 9) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 6).  
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πξνζδηνξίδνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

κεηαγιψζζαο θαη νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά απφ ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα θαη απφ ηα δχν θείκελα 

ησλ Οδεγηψλ. 

 

Οδεγίεο ηνπ 2004 Γηα ηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε γιψζζα (γξακκαηηθή, 

ζχληαμε, ινγηθή αλάιπζε): 

- πζηεκαηηθή κειέηε ησλ ζπληαθηηθψλ θαηεγνξηψλ. 

- Μέξε ηνπ ιφγνπ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

- Λνγηθή δνκή ησλ απιψλ θξάζεσλ (δηάθνξα είδε ζπληαθηηθψλ ζρέζεσλ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην ξήκα) … 

- Σα θχξηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ηεο 

ιαηηληθήο θαηαγσγήο. … 

- Πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνπνζεηνχλ θαη εμεγνχλ 

ηζηνξηθά έλα θείκελν ή κηα ιέμε.  (Indicazioni Nazionali 2004, 14) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 7) 

 

Οδεγίεο ηνπ 2007 Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε γιψζζα: 

- Να γλσξίδνπλ ηε δνκή ησλ ζχλζεησλ πξνηάζεσλ (λα μερσξίδνπλ ηηο θχξηεο απφ 

ηηο δεπηεξεχνπζεο) θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο ησλ ππνηαθηηθψλ 

ζπλδέζκσλ (αλαθνξηθνί, ρξνληθνί, ηειηθνί, αηηηνινγηθνί, ... ). 

- Να δνκνχλ ζρέζεηο κεηαμχ ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ 

γισζζηθνχ επηπέδνπ χθνπο. 

- Να αλαγλσξίδνπλ ζε έλα θείκελν ηα θχξηα ζπλδεηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

-Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ελλνηνινγηθέο ζρέζεηο (ζπλσλπκία, αλησλπκία, 

πνιπζεκία, …). 

- Να γλσξίδνπλ ηνπο θχξηνπο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο, γηα λα εκπινπηίζνπλ ην 

ιεμηιφγηφ ηνπο. 
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- Να αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθψλ θεηκεληθψλ ηχπσλ 

(αθεγήζεηο, νδεγίεο, πεξηγξαθέο, επηρεηξεκαηνινγίεο) θαη ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. 

- Να εθαξκφδνπλ ηηο κεηαγισζζηθέο ηνπο γλψζεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε 

ηεο γισζζηθήο, πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο, ρξήζεο. (Indicazioni per il curriculo 

2007, 57) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 8) 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ απνζπαζκάησλ, ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί πσο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηα θείκελα ησλ 

Οδεγηψλ είλαη πνιχ ζπλνπηηθά γξακκέλα, θαζψο πεξηέρνπλ θάπνηεο βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηνπηθψλ Π.. Ωζηφζν, ην γεγνλφο 

αθξηβψο φηη πξφθεηηαη γηα θαηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ζεκαίλεη πσο φζα δειψλνληαη ζε 

απηέο έρνπλ απμεκέλε βαξχηεηα, απνηεινχλ δειαδή ηα πην νπζηψδε θαη ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ έλα ηνπηθφ Π.. πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ.   

 ε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, έρεη ελδηαθέξνλ πξψηα απ’ φια ην 

γεγνλφο φηη ζηα θείκελα ησλ Οδεγηψλ ε αλαθνξά ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ δνκείηαη κε 

έλαλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά ε επηδησθφκελε θαιιηέξγεηα 

ηεο κεηαγιψζζαο απφ ηα παηδηά, ε νπνία δελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηηο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο ή αθφκα θαη κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν. Δπηπιένλ, κεγάιν κέξνο ηεο 

κεηαγιψζζαο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάιπζε 

ηεο γιψζζαο ζε πξνηαζηαθφ θαη ιεμηινγηθφ επίπεδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε γλψζε 

ησλ θχξησλ θαη δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ, ησλ ζπλδέζκσλ, ησλ παξαγσγηθψλ 

κεραληζκψλ ησλ ιέμεσλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία καξηπξνχλ ηελ χπαξμε ιφγνπ πνπ 

αληιεί απφ παξαδνζηαθέο θαη δνκηζηηθέο αληηιήςεηο. Ο ιφγνο απηφο κάιηζηα, ηνλ 

νπνίν καξηπξά θαη ε έκθαζε ζηε ιαηηληθή θαηαγσγή ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο, 

εθθξάδεηαη, εθηφο απφ ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ Οδεγηψλ, θαη ζε επίπεδν 

γισζζηθφ. ηνλ ιφγν απηφλ δειαδή παξαπέκπεη θαη ε θνηλσληθή γιψζζα πνπ 

επηιέγεηαη, εληφο ηεο νπνίαο αλήθνπλ γηα παξάδεηγκα νη θξάζεηο «λα γλσξίδνπλ ηνπο 

θχξηνπο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο, γηα λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο» θαη «λα 

εθαξκφδνπλ ηηο κεηαγισζζηθέο ηνπο γλψζεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ηεο 

γισζζηθήο, πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο, ρξήζεο».  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Ηηαιίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 33 απφ 88 
 

 Ωζηφζν, θαίλεηαη απφ ηα απνζπάζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ φηη νη 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε κνξθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά 

ζηνηρεία ζε επίπεδν ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ, αιιά πξνεθηείλνληαη θαη ζε επίπεδν 

θεηκεληθφ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη γλψζεηο ηφζν γηα ηα θεηκεληθά είδε θαη ηνπο 

θεηκεληθνχο ηχπνπο φζν θαη γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 

θαη ην επίπεδν χθνπο ησλ θεηκέλσλ. Ζ αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο 

γλψζεσλ, νη νπνίεο αλαδείρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο θεηκελνγισζζνινγίαο, παξαπέκπεη 

ζε ιφγνπο πνπ αληινχλ απφ θεηκελνθεληξηθέο γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο.  

Σέινο, σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα 

αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζχκθσλα κε ηηο 

Οδεγίεο γη’ απηήλ, ππνζηεξίδεηαη φηη «ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ησλ γισζζηθψλ 

δνκψλ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ αθφκε θαη πνιχπινθα θείκελα, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε πεξηζηάζεηο κειέηεο ή εξγαζίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, εμππεξεηνχλ 

αθφκε θαη ηα εξγαιεία πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ κεηαγισζζηθφ αλαζηνραζκφ, ν  νπνίνο 

βαζίδεηαη ζηνλ ζπιινγηζκφ ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

(νξζνγξαθηθφ, κνξθνζπληαθηηθφ, ιεμηινγηθφ- ζεκαζηνινγηθφ, θεηκεληθφ επίπεδν) γηα ηε 

ζσζηή δφκεζε ηνπ ιφγνπ
18

» (Indicazioni Nazionali 2010, 11). Δπηπιένλ, ζε άιια 

ζεκεία ησλ Οδεγηψλ γίλνληαη αλαθνξέο ζε γλψζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηζηνξία ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο θαη ηε ιαηηληθή θαηαγσγή ηεο. Μνινλφηη νη αλαθνξέο 

εδψ είλαη πην γεληθέο, σζηφζν θαίλεηαη πσο ε επηθξαηνχζα ινγηθή είλαη παξφκνηα κε 

φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.   

 

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ ζε απηφ ην ζεκείν ηεο αλάιπζεο, ζα ιέγακε φηη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγιψζζαο ζην γισζζηθφ κάζεκα θαίλεηαη λα έρεη εμέρνπζα ζέζε, 

εθφζνλ παξνπζηάδεηαη ζε μερσξηζηή θαηεγνξία δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Οη γλψζεηο γηα 

ηε γιψζζα αθνξνχλ ηφζν ζην ιεμηινγηθφ φζν θαη ζην πξνηαζηαθφ θαη θεηκεληθφ 

επίπεδν θαη ζρεηίδνληαη κε κνξθνζπληαθηηθά, ιεμηινγηθά θαη θεηκελνγισζζηθά 

                                                 
18

 L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi 

anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti 

forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli 

(ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del 

discorso. 
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ραξαθηεξηζηηθά, ελψ νη θπξηφηεξνη ιφγνη απφ ηνπο νπνίνπο αληινχλ είλαη ν 

παξαδνζηαθφο θαη ν θεηκελνθεληξηθφο. Σέινο, δελ θαίλεηαη ζηα θείκελα ησλ Οδεγηψλ 

πνπ κειεηήζεθαλ λα γίλεηαη θάπνηα ζχλδεζε ηεο επηδησθφκελεο κεηαγιψζζαο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.   

 

2.1.3 Γιώζζα θαη ζεκείσζε 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε, 

ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ δίλνληαη γηα ηε δηακφξθσζε 

ησλ ηνπηθψλ Π.., ζα εζηηάζνπκε εδψ, σο πξνο ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θπξίσο ζην θείκελν ησλ Οδεγηψλ ηνπ 2007, δεδνκέλνπ φηη απηφ είλαη 

πεξηζζφηεξν αλαιπηηθφ θαζψο πεξηέρεη θαη κηα γεληθή εηζαγσγή ζην κάζεκα ησλ 

ηηαιηθψλ, κέζσ ηεο νπνίαο δηεπθξηλίδνληαη πεξαηηέξσ θάπνηα ζηνηρεία.  

 

Η γιώζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο 

 

ηε γεληθή εηζαγσγή ησλ Οδεγηψλ ηνπ 2007 έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν σο πξνο ηε 

ζεψξεζε ηεο γιψζζαο είλαη ην γεγνλφο φηη ην γισζζηθφ κάζεκα (lingua italiana) 

ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα επηζηεκνληθή πεξηνρή κε ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο 

(lingue comunitarie), ηεο ηέρλεο (arte-immagine), ηεο κνπζηθήο (musica) θαη ηεο 

ζσκαηηθήο έθθξαζεο (corpo-movimento-sport). Αλαθνξηθά κε απηήλ ηε δηάθξηζε 

ησλ καζεκάησλ ζε επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη ε 

κεγαιχηεξε δηαζχλδεζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ θάζε 

πεξηνρή, νη ζπληάθηεο επηζεκαίλνπλ κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: 

 

Ο καζεηήο ζα νδεγεζεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη εθθξαζηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηηο νπνίεο νη πεξηνρέο απηέο πξνζθέξνπλ θαη ζηελ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απηφλνκε εθκάζεζε ησλ κνξθψλ πνπ ηνπ είλαη ρξήζηκεο, γηα λα 

παξνπζηάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Δίλαη ρξήζηκν ην 

γεγνλφο φηη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιεκαηηζηεί ζηε δηαθνξεηηθή ζεκαζία 
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πνπ παξφκνηα κελχκαηα κπνξεί λα έρνπλ εμππεξεηψληαο ηνπο ηππηθνχο θψδηθεο 

ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη, λα αμηνινγήζεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πνηθηιία ησλ εθθξάζεσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. … Ζ 

επίγλσζε ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ιεηηνπξγίεο κεηαθνξάο απφ ηνλ έλα θψδηθα 

ζηνλ άιιν ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ καζεηή λα γλσξίζεη ηφζν ηα θνηλά 

ζηνηρεία ησλ δηαθφξσλ γισζζψλ φζν θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θψδηθα. Ο καζεηήο ζα κάζεη επίζεο λα πεηξακαηίδεηαη κε ηηο εθθξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο αλάκεημεο πνιιψλ γισζζψλ κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

παξαγσγή ηνπ ππεξθεηκέλνπ. … ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εθθξαζηηθψλ δεμηνηήησλ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν νη λέεο ηερλνινγίεο, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ 

απνηειεί έλα απφ ηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Παξέρνπλ λέεο πνιπκεζηθέο γιψζζεο γηα ηελ έθθξαζε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, γηα ηα νπνία είλαη απαξαίηεην ν καζεηήο λα 

απνθηήζεη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο. (Indicazioni per il curriculo 2007, 47-48) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 9)   

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα 

κέζν θαη ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, έθθξαζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο αηνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Με ηελ ίδηα ινγηθή γίλνληαη αληηιεπηέο θαη ε 

θαιιηηερληθή, ε κνπζηθή θαη ε ζσκαηηθή έθθξαζε, σο ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ 

κεηαθέξνπλ κελχκαηα, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ θψδηθα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. ην πιαίζην απηήο ηεο ζεψξεζεο, νη ΣΠΔ -φπσο ππνζηεξίδεηαη ζην 

παξαπάλσ απφζπαζκα- απνηεινχλ ηφζν έλα δηδαθηηθφ εξγαιείν ρξήζηκν λα 

αλαδείμεη ηνλ ηξφπν ζπλχπαξμεο δηαθφξσλ γισζζηθψλ θσδίθσλ, φζν ηαπηφρξνλα θαη 

έλα κέζν ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ γισζζψλ κε πνιπκεζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Όζνλ αθνξά ζε απηά, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηελ παξαγσγή ππεξθεηκέλσλ θαη 

κέζσ απηήο κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο.  
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Πξφθεηηαη γηα ζεσξήζεηο, ζα ιέγακε, πνπ αληινχλ απφ ηε ζεσξία ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ηνλ ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, κε ηελ επξχηεξε φκσο 

έλλνηα ηνπ φξνπ, ρσξίο δειαδή λα ππάξρεη ζχλδεζε κε ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο, 

φπσο απηνί αλαπηχρζεθαλ απφ ην θίλεκα ηνπ New London Group. Σν ζηνηρείν απηφ 

ζεκαηνδνηείηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ γίλεηαη πνπζελά αλαθνξά ζε ζεκεησηηθνχο 

ηξφπνπο θαη ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο, νχηε ρξεζηκνπνηείηαη θνηλσληθή γιψζζα πνπ 

παξαπέκπεη ζηε ζεσξία γηα ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο ηνπ New London Group. 

Αληίζεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα θψδηθεο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ κεηαθέξνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κελχκαηα. Ζ γιψζζα, επνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα απφ ηα 

πνηθίια κέζα θαη ζπζηήκαηα έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο κελπκάησλ, ελψ 

ν ιφγνο ζηνλ νπνίν παξαπέκπεη κηα ηέηνηα ζεψξεζε ζα ιέγακε πσο είλαη ν ιφγνο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, κε ηελ επξχηεξε φκσο έλλνηα ηνπ φξνπ.  

ην ζεκείν απηφ θαη πξηλ ζπλερίζνπκε ηελ αλάιπζε, ζα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ε ζεψξεζε απηή γηα ηε ζρέζε ηεο γιψζζαο κε ηνπο άιινπο 

θψδηθεο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο θαη ε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο καδί κε ηα καζήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δελ εθθξάδεηαη ζε 

θακία απφ ηηο δχν άιιεο νδεγίεο (Indicazioni Nazionali 2004 θαη Indicazioni 

Nazionali 2010).  

 

Η γιώζζα σο ζύζηεκα θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ   

 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο αθξηβψο θαη ζε πνηα έθηαζε εθθξάδεηαη ε ζεψξεζε πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αο παξαθνινπζήζνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ησλ 

ζπληαθηψλ ησλ Οδεγηψλ σο πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Αλαθνξηθά ινηπφλ 

κε απηνχο, ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά: 

 

Αθξφαζε θαη Οκηιία 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο θαηά ηελ 

αθξφαζε εθαξκφδνληαο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. αλ πξφθεηηαη γηα κηα 
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αλαθνξά, γηα κηα ζπλεδξίαζε ή γηα κηα εμήγεζε, λα ζπιιέγνπλ ηηο εθθξάζεηο πνπ 

καξηπξνχλ ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θεηκέλνπ).   

- Να αθνχλ θείκελα πνπ παξάγνληαη θαη/ή δηαβάδνληαη απφ άιινπο ζε 

πεξηζηάζεηο ζρνιηθέο θαη/ή ζε πεξηζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ κελπκάησλ απφ ηα 

κέζα ελεκέξσζεο, αλαγλσξίδνληαο ηηο πεγέο θαη δηαθξίλνληαο ηνλ ζθνπφ, ηα 

επηρεηξήκαηα, ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηελ άπνςε ηνπ εθδφηε. 

- Να αλαθέξνληαη πξνθνξηθά ζε έλα ζέκα κειέηεο εμεγψληαο ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη 

παξνπζηάδνληάο ην μεθάζαξα: λα παξνπζηάδνπλ ηηο δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο 

ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε θαη ζπλεπή ζεηξά, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν, 

ζχκθσλα κε ην ζέκα θαη ηελ πεξίζηαζε, επίπεδν χθνπο, λα ειέγρνπλ ην εηδηθφ 

ιεμηιφγην, πξνζδηνξίδνληαο ηηο πεγέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ελδερνκέλσο πιηθφ 

ππνζηήξημεο (δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο). 

Αλάγλσζε 

- Να αλαδηαηππψλνπλ ζπλνπηηθά ηηο επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο απφ έλα θείκελν 

θαη λα ην αλαδηνξγαλψλνπλ δηαθνξεηηθά (ιίζηεο επηρεηξεκάησλ, ζρεκαηηθέο 

πεξηιήςεηο, ράξηεο, πίλαθεο). 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά ηα δηάθνξα κέξε ελφο εγρεηξηδίνπ κειέηεο: 

πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, θεθάιαηα, ηίηινη, πεξηιήςεηο, θείκελα, θνπηηά, εηθφλεο, 

ιεδάληεο, γξαθηθά. 

- Να θαηαλννχλ πεξηγξαθηθά θείκελα, πξνζδηνξίδνληαο ηα ζηνηρεία ηεο 

πεξηγξαθήο, ηε ζέζε ηνπο ζηνλ ρψξν, ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά, ηελ νπηηθή 

πιεπξά ηνπ παξαηεξεηή. 

- Να θαηαλννχλ ηηο θεληξηθέο ζέζεηο, ηα ππνζηεξηθηηθά απηψλ ησλ ζέζεσλ 

επηρεηξήκαηα θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν ζε απιά επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα 

ζρεηηθά κε ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηνχληαη ζηελ ηάμε.   

Γξαθή 

- Να γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζχληαμε θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκκεηέρνληαο 

ζηελ αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γξαθήο: λα θάλνπλ ρξήζε εξγαιείσλ 

πεξηζπιινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ ηδεψλ (ιίζηεο επηρεηξεκάησλ, ράξηεο, ζθάιεο), 
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ρξήζε θξηηεξίσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ ελ φςεη ηνπ 

ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ, λα πιεξνχλ ηηο γξαθηθέο ζπκβάζεηο: ρξήζε ηνπ ρψξνπ, 

ζεβαζκφο ησλ πεξηζσξίσλ, ηίηινη, ζειηδνπνίεζε. 

- Να γξάθνπλ ζσζηά θείκελα απφ άπνςε νξζνγξαθίαο, κνξθνινγίαο, ζχληαμεο 

θαη ιεμηινγίνπ. 

– Να γξάθνπλ δηαθνξεηηθνχο θεηκεληθνχο ηχπνπο (αθεγήζεηο, πεξηγξαθέο, 

εθζέζεηο, νδεγίεο, επηρεηξεκαηνινγίεο) πξνζαξκφδνληάο ηνπο ζηελ πεξίζηαζε, ην 

ζέκα, ηνλ ζθνπφ, ηνλ απνδέθηε, ην επίπεδν χθνπο.   

- Να γξάθνπλ θείκελα δηαθνξεηηθήο κνξθήο (πξνεηδνπνηήζεηο, ζεκεηψκαηα, 

νδεγίεο ρξήζεο, ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επηζηνιέο, πξνζσπηθά εκεξνιφγηα …) 

- Να εθαξκφδνπλ δηάθνξεο κνξθέο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ πεδνγξαθία θαη ην 

ζηίρν (π.ρ. γισζζηθά παηρλίδηα, επαλαζπγγξαθή κε αιιαγή ζηελ άπνςε). 

- Να γξάθνπλ θείκελα ρξεζηκνπνηψληαο πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη 

θξνληίδνληαο ηνλ γξαθηθφ θαη ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ. (βι. Παξάξηεκα, 

Απφζπαζκα 10) 

 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ησλ παξαπάλσ απνζπαζκάησλ, κηα πξψηε παξαηήξεζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη είλαη ην γεγνλφο φηη δελ θαίλεηαη πνπζελά λα αλαπηχζζεηαη ε 

αληίιεςε ησλ ζπληαθηψλ γηα ηε γιψζζα ε νπνία επηζεκάλζεθε πξνεγνπκέλσο. Γελ 

θαίλεηαη δειαδή απφ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο λα πξνηείλεηαη ε εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο εθθξαζηηθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο θψδηθεο πνπ επηζεκάλζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο
19

. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα κηα αληίιεςε πνπ ζε ζεσξεηηθφ κφλν 

επίπεδν παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο, αιιά δελ εθθξάδεηαη ζε επίπεδν 

πξνηεηλφκελσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

 Αθφκε θαη ην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε νπνία 

επηζεκάλζεθε σο απαξαίηεηε ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ησλ νδεγηψλ, δελ θαίλεηαη 

                                                 
19

 Ζ πξφηαζε βέβαηα απηή γηα ηε ζχλδεζε ηνπ γισζζηθνχ κέζνπ κε ηα άιια εθθξαζηηθά κέζα, φπσο ε 

κνπζηθή θαη ε ζσκαηηθή θίλεζε, αλαπηχζζεηαη ζηα άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ ππάγνληαη ζηελ 

ίδηα επηζηεκνληθή πεξηνρή κε ην γισζζηθφ κάζεκα. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη θακία ηδηαίηεξε πξφηαζε ζην 

πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ αληηθεηκέλνπ.    
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λα αλαπηχζζεηαη ζηνπο πξνηεηλφκελνπο ζηφρνπο, αθνχ πνιχ ιίγνη απφ απηνχο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ. Μάιηζηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο πσο ην κάζεκα 

ηεο ηερλνινγίαο ππάγεηαη ζηε καζεκαηηθή-επηζηεκνληθή-ηερλνινγηθή πεξηνρή (area 

matematico- scientifico-tecnologica), γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη πσο νη λέεο ηερλνινγίεο 

ζεσξνχληαη σο πην ζηελά ζπλπθαζκέλεο κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη φρη ηφζν κε ην 

γισζζηθφ κάζεκα θαη πσο πξνζεγγίδνληαη πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηνπ απηφλνκνπ, 

ηερλνθξαηηθνχ κνληέινπ (Κνπηζνγηάλλεο 2010, 15).   

 Έλα άιιν επίζεο ζηνηρείν πνπ έρεη εδψ ελδηαθέξνλ είλαη θαη ν ηξφπνο δφκεζεο 

ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Σν ζηνηρείν δειαδή φηη ε γιψζζα θαηαθεξκαηίδεηαη ζε 

επίπεδα αθξφαζεο, νκηιίαο, γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ζεκαηνδνηεί ηε ζεψξεζε φηη νη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζε απηά ηα επίπεδα είλαη απνθνκκέλεο κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, 

ην γεγνλφο πσο νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, νη νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελν 

κέξνο ηεο αλάιπζεο (βι. ππνθεθάιαην 2.1.2), παξνπζηάδνληαη θαη απηέο απνθνκκέλεο 

απφ ηηο ππφινηπεο δεμηφηεηεο θαη ρσξίο λα ζπλδένληαη ηδηαίηεξα κε απηέο, 

ζεκαηνδνηεί ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο ζπζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο κε απνπιαηζησκέλν ηξφπν πξέπεη λα κάζνπλ 

νη καζεηέο. Θεσξήζεηο ηέηνηνπ είδνπο αληινχλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ θαη δνκηζηηθφ 

ιφγν.  

 

 

Η γιώζζα σο ζύζηεκα θεηκεληθώλ εηδώλ 

 

Ο παξαδνζηαθφο ιφγνο, πνπ επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, θαίλεηαη λα εκπινπηίδεηαη θαη 

λα αλακεηγλχεηαη ηαπηφρξνλα κε ζεσξήζεηο θαη αληηιήςεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ θαη 

απφ άιινπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο. ε απηφ ην πιαίζην, έρεη ελδηαθέξνλ πσο φια 

ηα επίπεδα ησλ δεμηνηήησλ, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζηα απνζπάζκαηα πνπ 

παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, ζπλδένληαη κε ηα θεηκεληθά είδε θαη ηνπο θεηκεληθνχο 

ηχπνπο, ε γλψζε ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ αλάγλσζεο, γξαθήο, νκηιίαο θαη αθξφαζεο. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, πξνηείλεηαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο βαζηθνχο θεηκεληθνχο ηχπνπο 
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(επηρεηξεκαηνινγία, αθήγεζε, πεξηγξαθή θιπ) θαη ηα θεηκεληθά είδε (επηζηνιέο, 

εκεξνιφγηα, νδεγίεο ρξήζεσο θ.ιπ.) θαη ε ηθαλφηεηα δηάθξηζήο ηνπο, αλάινγα κε ηε 

δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ην ιεμηιφγην ησλ θεηκέλσλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.  

 Σα ζηνηρεία απηά ζεκαηνδνηνχλ ηε ζεψξεζε ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζην 

πιαίζην ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Καη’ επέθηαζε, θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ γηα ην 

γισζζηθφ ζχζηεκα απνηππψλεηαη ζε θεηκεληθά είδε, ζηνηρείν πνπ καξηπξά επηξξνέο 

απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν, ρσξίο σζηφζν λα είλαη εκθαλέο -επεηδή ζην θείκελν 

ησλ Οδεγηψλ δελ γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο- ην 

αθξηβέο θεηκελνθεληξηθφ ξεχκα απφ ην νπνίν αληινχλ νη πξνηάζεηο. Ζ επηξξνή απφ 

ηνλ ιφγν απηφλ είλαη εμάιινπ εκθαλήο θαη ζην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηηο 

Οδεγίεο: 

 

Ζ ελδειερήο κειέηε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζα επηηξέςεη ζηνλ καζεηή λα εληνπίζεη 

ηα βαζηθά κνληέια θαη λα ηα ιακβάλεη σο αλαθνξέο ησλ θαηάιιεισλ 

επηθνηλσληαθψλ πξντφλησλ. Κάζε θεηκεληθφο ηχπνο ζα καζαίλεηαη σο κηα 

επηθνηλσληαθή κνξθή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηζηνξηθέο ζπκβάζεηο θαη απφ 

πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, ινγνηερληθέο θαη γισζζνινγηθέο, νη νπνίεο πνηθίινπλ 

ζηνλ ρξφλν. Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

καζεηψλ, ηνπ νπνίνπ ε επέθηαζε είλαη θνηλφο ζηφρνο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

φζνλ αθνξά ζην κέξνο ηνπ βαζηθνχ ιεμηινγίνπ θαη ησλ θνηλψλ ιέμεσλ ζηα 

δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Δπηπιένλ, ζηαδηαθά θαη ζε ζηελή ζπλάξηεζε κε 

ην πεξηερφκελν ηνπ θάηε καζήκαηνο, ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζα ππάξρεη 

κέξηκλα γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ θάζε επηζηεκνληθνχ θιάδνπ 

σο ην θιεηδί γηα ηελ θαηνρή ησλ ελλνηψλ. (Indicazioni per il curriculo 2007, 51) 

(βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 11)    

 

ρεηηθά δε κε ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε κείμε ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ 

κε ηνλ παξαδνζηαθφ ιφγν, ε νπνία επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, είλαη θαη εδψ θπξίαξρε. 

Δλδεηθηηθφ ηεο παξαηήξεζεο απηήο είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα:   
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ε φ,ηη αθνξά ζηελ πεξηνρή ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζα γλσξίδεη (ελλ. ν 

καζεηήο) λα ειέγρεη ηε δεκηνπξγία ελφο θεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηα ζεκαηηθά 

ζπλεθηηθά ζηνηρεία, ηε ινγηθή νξγάλσζε, εληφο θαη εθηφο ηεο θξάζεο, ηε ρξήζε 

ησλ ζπλδεηηθψλ (πξνζέζεσλ, ζπλδέζκσλ, επηξξεκάησλ θαη δεηθηψλ ηεο δφκεζεο 

ηνπ θεηκέλνπ), ηεο δηάζηημεο θαη ζα κπνξεί λα θάλεη ηηο θαηάιιειεο ιεμηινγηθέο 

επηινγέο. ... Δθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή ζηα γξαπηά θείκελα, κέζσ ησλ 

δηαθφξσλ ηππνινγηψλ ηνπο, ν καζεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέηεη ζχληνκα 

θείκελα... λα παξαγξαθνπνηεί, λα θάλεη πεξηιήςεηο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

ζησπεξέο πιεξνθνξίεο ησλ θεηκέλσλ, λα παξαθξάδεη, λα ζπζρεηίδεη, λα ζπλζέηεη 

θείκελα πνπ πνηθίιινπλ σο πξνο ην επίπεδν χθνπο θαη ηελ νπηηθή γσλία. 

χκθσλα κε απηά, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

φιεο ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο κε ηηο δηθέο ηνπο ηδηαίηεξεο γιψζζεο, ψζηε λα 

εληζρπζεί ην ιεμηιφγην θαη λα αλαπηπρζεί ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε 

δηάθνξνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ... 

(Indicazioni Nazionali 2010, 12-13) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 12) 

 

 

Γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη ΣΠΔ 

 

ε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο ζα αλαπηχμνπλ νη 

καζεηέο ζηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα, νη κφλεο ξεηέο αλαθνξέο ζηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο Οδεγίεο είλαη ε πξφηαζε νη καζεηέο «λα γξάθνπλ 

θείκελα ρξεζηκνπνηψληαο πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θξνληίδνληαο ηνλ 

γξαθηθφ θαη ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ» (Indicazioni per il curriculo 2007, 57) θαη φηη 

θάζε καζεηήο «ζην ηέινο ελφο δηδαθηηθνχ θχθινπ παξάγεη κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ απιά ππεξθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο 

απνηειεζκαηηθά ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ γισζζηθψλ ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο εηθφλεο θαη 
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ηνπο ήρνπο
20

» (Indicazioni per il curriculo 2007, 55). ην θείκελν δε ησλ Οδεγηψλ γηα 

ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κία απφ ηηο ιίγεο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη σο 

πξνο απηφ ην δήηεκα είλαη ε εμήο: «Οη γεληθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, 

γξαπηήο, πξνθνξηθήο θαη δηακεζνιαβεκέλεο, ζα απνηειέζνπλ ηδηαίηεξν αληηθείκελν 

παξαηήξεζεο. Έηζη, πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο γξαθήο ζε 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη ζηελ επηθνηλσλία ζε πνιπκεζηθά 

πεξηβάιινληα
21

» (Indicazioni Nazionali 2010, 16). 

 Σα απνζπάζκαηα απηά καξηπξνχλ πσο ε γιψζζα δελ γίλεηαη αληηιεπηή κφλν 

ζην πιαίζην ηνπ παξαδνζηαθνχ έληππνπ ιφγνπ, αιιά θαη ζην πιαίζην ησλ λέσλ 

ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ, αλαθνξηθά κε ηα νπνία ν καζεηήο πξέπεη λα 

απνθηήζεη δεμηφηεηεο γξαθήο θαη παξαγσγήο ςεθηαθψλ θεηκέλσλ θαη ππεξθεηκέλσλ. 

Ζ εζηίαζε δε ζην ππεξθείκελν, πνπ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζεκαηνδνηεί θαη ηε 

ζεψξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο γιψζζαο κε άιινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο, φπσο 

νη εηθφλεο θαη ε κνπζηθή, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ επηδίσμε γηα θαιιηέξγεηα 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκφ ηξφπσλ 

ζηα λέα θεηκεληθά πεξηβάιινληα ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ.   

 Δθηφο απφ ηηο ξεηέο αλαθνξέο, ζε κεξηθνχο απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζηφρνπο 

ιαλζάλεη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ ησλ πξαθηηθψλ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. Έηζη, πξνηείλεηαη γηα παξάδεηγκα ζηηο πξνθνξηθέο 

δεμηφηεηεο ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε θεηκέλσλ «ρξεζηκνπνηψληαο ελδερνκέλσο πιηθφ 

ππνζηήξημεο, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο». Δπηπιένλ, ζηνπο ζηφρνπο 

πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθή γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ θεηκέλσλ, ε νπνία αληιεί ζηνηρεία απφ ηνλ ππνιφγν ηεο γξαθήο σο 

δηαδηθαζίαο, θαη πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα «θάλνπλ ρξήζε εξγαιείσλ πεξηζπιινγήο 

θαη νξγάλσζεο ησλ ηδεψλ (ιίζηεο επηρεηξεκάησλ, ράξηεο, ζθάιεο), ρξήζε θξηηεξίσλ θαη 

εξγαιείσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ ελ φςεη ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ, λα 

                                                 
20

 Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti, 

utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
21

 Le differenze generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare 

osservazione, così come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della 

comunicazione multimediale. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Ηηαιίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 43 απφ 88 
 

πιεξνχλ ηηο γξαθηθέο ζπκβάζεηο: ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ζεβαζκφο ησλ πεξηζσξίσλ, ηίηινη, 

ζειηδνπνίεζε».  

 Ωζηφζν, νη πξνηάζεηο απηέο, νη νπνίεο ζεκαηνδνηνχλ ηε ζεψξεζε ησλ ΣΠΔ σο 

κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο, δελ επεθηείλνληαη πεξαηηέξσ απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ 

Οδεγηψλ. Αθφκε θαη ζην θείκελν ησλ Οδεγηψλ ηνπ 2004, ελψ γίλνληαη αλαθνξέο, 

φπσο ε επηδίσμε γηα εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο θαη κε ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη κέζσ 

ινγηζκηθψλ, cd-rom θαη θαηά ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν (Indicazioni Nazionali 

2004, 13-14), σζηφζν απηέο είλαη δηάζπαξηεο, ζπνξαδηθέο θαη φρη ηδηαίηεξα 

αλαπηπγκέλεο. 

 ε ζρέζε κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα πνπ 

ζθηαγξαθεί ην γισζζηθφ Πξνθίι ηνπ καζεηή ζην ηέινο ηεο θνίηεζήο ηνπ, ην νπνίν 

θαίλεηαη ζχκθσλν κε φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα θαη γηα ηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλαθέξεηαη ινηπφλ φηη έλαο καζεηήο ζην ηέινο ηνπ 

Λπθείνπ: 

 

 Διέγρεη πιήξσο ηελ ηηαιηθή γιψζζα θαη εηδηθφηεξα: 

- Διέγρεη ηε γξαθή ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο, απφ ηηο ζηνηρεηψδεηο (νξζνγξαθία θαη 

κνξθνινγία) κέρξη ηηο πην πξνρσξεκέλεο (ζχλζεηε ζχληαμε, αθξίβεηα θαη πινχηνο 

ηνπ ιεμηινγίνπ, αθφκε θαη ηνπ ινγνηερληθνχ θαη ηνπ εηδηθνχ ιεμηινγίνπ), 

ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα 

θαη ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο. Ξέξεη λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί πνιχπινθα 

θείκελα δηαθνξεηηθήο θχζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο 

απνρξψζεηο ηνπ λνήκαηνο ζε θάζε έλα απφ απηά, ζε ζρέζε κε ηελ ηππνινγία θαη 

ηε ζρέζε ηεο κε ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν. Φξνληίδεη ηελ πξνθνξηθή 

έθθξαζε θαη μέξεη πψο λα ηελ πξνζαξκφδεη ζε δηάθνξα πιαίζηα. …  

- Αλαγλσξίδεη ηηο πνιχπινθεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηηαιηθψλ θαη ησλ άιισλ 

γισζζψλ, ζχγρξνλσλ θαη αξραίσλ, θαη πξνβαίλεη ζε ζπγθξίζεηο.  
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- Γλσξίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ γηα λα κειεηάεη, λα θάλεη έξεπλα θαη λα 

επηθνηλσλεί. (Indicazioni Nazionali 2010, 12-13) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 

13) 

 

Κιείλνληαο θαη απηφ ην ζεκείν ηεο αλάιπζεο, ζα ιέγακε πσο ε γιψζζα γίλεηαη 

αληηιεπηή σο έλαο θψδηθαο επηθνηλσλίαο θαη σο έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ, κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ πξνηείλεηαη 

λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο. Οη θπξίαξρνη γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη πνπ αληρλεχζεθαλ 

ζε απηφ ην επίπεδν ηεο αλάιπζεο αληινχλ απφ παξαδνζηαθέο, δνκηζηηθέο θαη 

θεηκελνθεληξηθέο αληηιήςεηο, ελψ επηζεκάλζεθαλ επίζεο θαη θάπνηα ζηνηρεία 

επηξξνήο απφ ηνλ ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, κε ηελ επξχηεξε φκσο έλλνηα ηνπ 

φξνπ θαη φρη ζχκθσλα κε ηηο ζεσξήζεηο ηνπ New London Group. Σέινο, νη πξνηάζεηο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεψξεζή ηνπο σο κέζσλ δηδαζθαιίαο 

θαη πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, σζηφζν δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο, 

νινθιεξσκέλεο θαη ζαθείο απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ Οδεγηψλ, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη ε αμηνπνίεζή ηνπο ηίζεηαη πεξηζζφηεξν ζην πεξηζψξην θαη ιηγφηεξν 

ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο.  

 

2.2 Η δηδαθηηθή πξαγκάησζε ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

 

ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο ζα επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε πψο πξνηείλεηαη 

λα πξαγκαησζνχλ ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο φζα αλαθέξζεθαλ ζην ακέζσο 

πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην. Θα πξνζπαζήζνπκε κε άιια ιφγηα λα αληρλεχζνπκε ηηο 

δηδαθηηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ζηηο νπνίεο εθβάιινπλ νη ιφγνη ησλ Οδεγηψλ 

φζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε γιψζζα, αιιά θαη ζηε ζεψξεζε ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο ζεκείσζεο. Ζ δηεξεχλεζε απηή ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηη 

είδνπο καζεηέο θαη δηδάζθνληεο πξνυπνηίζεληαη θαη δηακνξθψλνληαη, πνηνη είλαη νη 

Λφγνη (Discourses) δειαδή ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ νη νπνίνη επηρεηξείηαη λα 

θαηαζθεπαζηνχλ. 
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2.2.1 Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο  

 

Ωο πξνο ηε δηδαθηηθή πξαγκάησζε ηνπ καζήκαηνο, ηα θείκελα ησλ Οδεγηψλ δελ 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη δελ 

πξνηείλνπλ ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο δηδάζθνληεο. Παξνπζηάδνπλ κφλν 

θάπνηεο γεληθέο παηδαγσγηθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχληαη 

ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. χκθσλα ινηπφλ κε ηηο Οδεγίεο ηνπ 2007 

(Indicazioni per il curriculo 2007, 44-46), νη βαζηθέο απηέο αξρέο είλαη νη εμήο: 

- ε εθηίκεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ζεκειησζεί 

ζχκθσλα κε απηέο ην λέν καζεζηαθφ πεξηερφκελν θαη λα βαζηζηνχλ ζε απηέο νη 

δηδαθηηθέο πξάμεηο, 

- ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζέβνληαη θαη πξνσζνχλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία,  

- ε ελζάξξπλζε, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο, γηα λα 

πξνσζεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηε κάζεζε (νη καζεηέο λα πξνζδηνξίδνπλ 

πξνβιήκαηα, λα ζέηνπλ εξσηήκαηα, λα ακθηζβεηνχλ ηηο πθηζηάκελεο γλψζεηο, λα 

εξεπλνχλ πξνβιήκαηα θαη λα αλαδεηνχλ ιχζεηο),  

- ε πξνψζεζε νκαδνζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ,  

- ε εζηίαζε ζηελ θαιιηέξγεηα κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (κάζεζε ηνπ πψο λα 

καζαίλεη θαλείο, imparare ad apprendere),  

- ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ (laboratorio), δειαδή ηνπ πεηξακαηηζκνχ 

ησλ παηδηψλ ζηα ππφ εμέηαζε θαηλφκελα κέζσ ζπλεξγαηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

πξαθηηθψλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ.  

 Πξφθεηηαη, φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, γηα αξρέο πνπ εθθηλνχλ απφ ηηο 

ζεσξίεο ηεο λέαο παηδαγσγηθήο θαη νη νπνίεο πξνσζνχλ εξεπλεηηθέο θαη 

αλαθαιππηηθέο κνξθέο κάζεζεο κε νκαδνζπλεξγαηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. 

Ωζηφζν, επεηδή πξφθεηηαη γηα γεληθέο παηδαγσγηθέο αξρέο ιίγν-πνιχ αλακελφκελεο 

ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ ηνπίνπ θαη θαζψο ηα 

θείκελα ησλ Οδεγηψλ δελ παξνπζηάδνπλ ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο ζπκβάλησλ θαη 

πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, ζε απηφ ην κέξνο ηεο κειέηεο ζα εζηηάζνπκε 
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ζηελ παξνπζίαζε δχν δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ- παξαδεηγκάησλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε 

ηηαιηθά ζρνιεία θαη ζηελ αλάιπζε ελφο εμ απηψλ. Πξφθεηηαη γηα παξαδείγκαηα πνπ 

αληιήζεθαλ απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν http://gold.indire.it/.  

 Ζ ηζηνζειίδα απηή είλαη κηα παξαγσγή ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο (Agenzia nazionale per lo sviluppo 

dell'autonomia scolastica), ε νπνία είλαη θξαηηθφο θνξέαο πνπ ππάγεηαη ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη έρεη σο απνζηνιή κεηαμχ άιισλ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη ηελ παξνρή δηδαθηηθψλ 

ζπκβνπιψλ. ηελ ηζηνζειίδα παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα κε ηελ νλνκαζία GOLD, 

ην νπνίν, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα παξνπζίαζεο, είλαη κηα ηξάπεδα 

δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη νη πην θαηλνηφκεο θαη 

ελδηαθέξνπζεο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηηαιηθά ζρνιεία 

νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο θαη ηάμεο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ηξνθνδνηήζεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε εθφδηα απφ ηελ δηδαθηηθή γλψζε πνπ έρεη παξαρζεί ζηα 

ζρνιεία. Σν πξφγξακκα πεξηέρεη πιηθφ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζε ζρνιεία θαη 

απεπζχλεηαη επίζεο ζε ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ νη δάζθαινη δηδαθηηθέο 

ηδέεο. Σν πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη πξνεγνπκέλσο 

αμηνινγεζεί απφ κηα εηδηθή επηηξνπή, αθνξά ζηε δηδαθηηθή πξαγκάησζε πνηθίισλ 

πξνηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά αληηθείκελα είηε κε 

δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

Παξαδείγκαηα δηδαθηηθήο πξαγκάησζεο 

 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα παξνπζηαζηνχλ δχν ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απφ ηηο 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα θαη ζα αλαιπζεί 

έλα απφ απηά. Γηα ηελ επηινγή ησλ παξαδεηγκάησλ απηψλ αξρηθά εληνπίζηεθαλ φιεο 

νη πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ην γισζζηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα, επηιέρζεθαλ φζεο απφ 

απηέο ηηο πξνηάζεηο πεξηέρνπλ γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

Σέινο, θαη αθνχ κειεηήζεθαλ φια ηα πξνηεηλφκελα παξαδείγκαηα, επηιέρζεθαλ δχν 

http://gold.indire.it/
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απφ απηά, θαζψο θξίζεθαλ σο ηα πην ελδεηθηηθά ησλ θπξίαξρσλ ινγηθψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο παξαιείθζεθαλ φζα ζηνηρεία δελ ζεσξήζεθαλ άμηα αλαθνξάο (π.ρ. 

ηα νλφκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ ζρνιείσλ), ελψ επίζεο δελ αθνινπζήζεθε 

απζηεξά ε δνκή ησλ πξσηφηππσλ θεηκέλσλ, θαζψο έγηλε πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαλ ζε δηαθνξεηηθά ςεθηαθά αξρεία. Ωζηφζν, ην 

πεξηερφκελν ησλ παξνπζηάζεσλ πνπ αθνινπζνχλ απνηειείηαη απφ απζεληηθά 

απνζπάζκαηα ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ, ε κεηάθξαζε ησλ νπνίσλ είλαη φζν πην πηζηή 

γίλεηαη ζε ζρέζε κε ην ηηαιηθφ πξσηφηππν.  

 

Γηδαθηηθή πξόηαζε/παξάδεηγκα 1: Γεκηνπξγία ελόο ζρνιηθνύ ηζηνινγίνπ
22

 

 

Τίηλορ ηηρ διδακηικήρ ππόηαζηρ 

Δπικοινωνούμε για ηη δημιοςπγία ηηρ γνώζηρ. Γημιοςπγία και διασείπιζη ενόρ 

ζσολικού ιζηολογίος. 

Θεμαηική ενόηηηα και θεμαηικά κένηπα 

Γελ ππήξρε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα, αιιά αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα δεηήκαηα 

αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ηζηνινγίνπ (π.ρ. ινγνηερληθά δεηήκαηα, θνηλσληθά 

δεηήκαηα θιπ)   

Τα κίνηηπα και ηο πλαίζιο ηηρ διδακηικήρ εθαπμογήρ. 

Σν πξφηδεθη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ζρνιείν θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη απεπζπλφηαλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα, αιιά ζπκκεηείραλ σο επί ην 

πιείζηνλ νη καζεηέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. Κίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ εξγαζίαο ήηαλ ηα εμήο: α) ε πνιπκεζηθή πιαηθφξκα πνπ πηνζεηήζεθε (ζρνιηθφ 

ηζηνιφγην) ε νπνία πξνσζεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, β) ε εηεξνγέλεηα ησλ 

πεξηερνκέλσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε, γ) ε δηαζηαχξσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

                                                 
22

 Γηα ηελ αλαδξνκή ζηα πξσηφηππα αξρεία ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ βι. 

http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD00000000002102BF (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 28/6/2011).  

http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD00000000002102BF
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δεμηνηήησλ, δ) ε ζπλεξγαζία κεηαμχ θαζεγεηψλ. Απνζαξξπληηθά ζηνηρεία ήηαλ ηα εμήο: 

α) ε θχζε ησλ δηδαθηηθψλ σξαξίσλ δελ ηαηξηάδεη κε ην είδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εκπεηξίαο, β) ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θάπνησλ θαζεγεηψλ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο 

δεμηνηήησλ ζηνπο ε/π, γ) ε πιηθνηερληθή ππνδνκή σο πξνο ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία δελ 

ήηαλ πάληα επαξθήο.  

      ηε βάζε ηεο εκπεηξίαο ήηαλ ε αχμεζε ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ, κε ην λα γίλνπλ βαζηθνί πξσηαγσληζηέο θαη φρη παζεηηθνί απνδέθηεο. Με ηε 

ρξήζε ελφο εξγαιείνπ γλσζηφπ θαη απνδεθηνχ απφ ηα παηδηά, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο 

ζχλδεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ κε έλαλ «θφζκν» ν νπνίνο κεξηθέο θνξέο 

πξνζιακβάλεηαη κε έλαλ ηξφπν αζχλεηδν ή/θαη φρη ηφζν μεθάζαξν.     

Σκοπόρ, ειδικοί ζηόσοι και επιλογή ηος πεπιεσομένος 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

κάζεζεο, ε βειηίσζε ηεο θηλεηνπνίεζεο γηα κειέηε, ε πξνψζεζε ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: α) ε βειηίσζε ηεο γξαπηήο έθθξαζεο 

θαη ε γλψζε ηνπ γισζζηθνχ επηπέδνπ χθνπο πνπ είλαη πην θαηάιιειν αλάινγα κε ην 

ζπγθείκελν, β) ε πεξηζζφηεξν ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, γ) ε εμνηθείσζε κε 

δενληνινγηθνχο θψδηθεο θαηά ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία (π.ρ. ζρνιηαζκφο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ άιισλ).  

Σν πεξηερφκελν επηιέρζεθε αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ηζηνινγίνπ: ινγνηερλία, 

θφκηθο, παξαγσγή video, παξαγσγή επηζθνπήζεσλ, θνηλσληθά δεηήκαηα θιπ 

Ποπεία και μέθοδοι διδακηικήρ εθαπμογήρ: 

Σν πξφηδεθη, ην νπνίν δηήξθεζε δχν ζρνιηθά έηε, πξνέθπςε σο αλάγθε λα 

ζπκπιεξσζεί ν ζρνιηθφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο, κε έλαλ ηξφπν φκσο πνπ λα επηηξέπεη  

ηελ άκεζε θαη πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. ε πξψηε θάζε ηα παηδηά γλψξηζαλ 

ηελ ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα (ζρνιηθφ ηζηνιφγην) θαη πξνέβεζαλ ζε ζπγθξίζεηο κε 

παξφκνηεο εκπεηξίεο ζε άιια πιαίζηα (π.ρ. πξνζσπηθά ηζηνιφγηα ή ηζηνιφγηα πνπ ηα 

δηαρεηξίδνληαη ηα θπξίαξρα κέζα επηθνηλσλίαο). Έηζη, νη καζεηέο ήηαλ ηθαλνί λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα, εηζάγνληαο ζηελ 

αξρή πην απιφ πεξηερφκελν (ηζηνξίεο θαη έξεπλεο) θαη ζηε ζπλέρεηα πιηθφ πην ζχλζεην 
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θαη πνιπκεζηθφ (video, επηζθνπήζεηο, εηθφλεο). Οη πην ελδηαθέξνπζεο θαη απζεληηθέο 

πξνθιήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηζηνινγίνπ ήηαλ ε δηαηήξεζε κηαο ελνπνηεκέλεο 

ηαπηφηεηαο ζε απηφ, δεδνκέλεο ηεο εηζαγσγήο πνηθίινπ θαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο 

πεξηερνκέλνπ θαη πιηθνχ, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηελ ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε θαη 

κε ζεβαζκφ θαηά ην ζρνιηαζκφ ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ. Καηά ηε δηδαζθαιία 

αθνινπζήζεθε ζπλεξγαηηθφ θαη επράξηζην θιίκα εξγαζίαο. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ 

πξφηδεθη ππήξμε κηα θάζε ζπγγξαθήο θαη επαλαζπγγξαθήο απφ ηα παηδηά θεηκέλσλ ηα 

νπνία αλήθαλ ζην θεηκεληθφ είδνο ησλ ηζηνξηψλ κπζηεξίνπ (genere di giallo). Έηζη, 

θάζε καζεηήο παξήγαγε ηελ ηζηνξία ηνπ, γηα ηελ νπνία εηνίκαδε θαη ην εηθνλνγξαθηθφ 

πιαίζην. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηζηνξηψλ ζπλεξγάζηεθαλ δηάθνξνη θαζεγεηέο, φπσο νη 

θαζεγεηέο ηεο γιψζζαο (γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη ηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε απηφ), νη θαζεγεηέο ησλ θαιιηηερληθψλ (ε εηθνλνγξάθεζε, 

ηα γξαθηθά, ε πηζαλή πξνέθηαζε ηεο ηζηνξίαο ζε θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην) θαη νη 

θαζεγεηέο ηεο πιεξνθνξηθήο (γηα ηελ εξγαζία ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο).    

Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ καζεκάησλ 

είρε κηα επέιηθηε κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Σν είδνο ηεο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο βαζίζηεθε ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή: απφ ηα ζεσξεηηθά κεησπηθά 

καζήκαηα ζηηο πξνζσπηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζηελ ελεξγφ-πξαθηηθή κάζεζε. Ζ 

πξαθηηθή είρε έλαλ βαζηθφ ξφιν ζε φιε ηε δηαδηθαζία, θπξίσο εθεί φπνπ ν καζεηήο 

ελζσκαηψλεηαη ζε κηα νκάδα εξγαζίαο, ε νπνία έηζη γίλεηαη ζέκα, αληηθείκελν θαη 

εξγαιείν κάζεζεο. Ζ νκάδα (ή ην θάζε μερσξηζηφ άηνκν) γίλεηαη έλα ελεξγφ κέξνο γηα 

ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηα καζήκαηα, γηα ηελ 

πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο θαη γηα ηε ρξήζε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ (θίινη, νηθνγέλεηα, 

FAQ ζην δηαδίθηπν). 

Σα καζήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο φζν θαη ζην 

εξγαζηήξην ησλ θαιιηηερληθψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο.   

Γιδακηικό Υλικό: ε/π, εθηππσηέο, ζαξσηέο, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη 

θάκεξεο, ςεθηαθνί δίζθνη, usb 

Αξιολόγηζη 

Ζ αμηνιφγεζε δελ δνκείηαη ζε θάζεηο, αιιά πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 
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καζεκάησλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε δελ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα γλσζηηθά 

απνηειέζκαηα, αιιά θαη νη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ.   

 

Γηδαθηηθή πξόηαζε/παξάδεηγκα 2: Γεκηνπξγία ελόο ππεξθεηκέλνπ
23

 

 

Τίηλορ ηηρ διδακηικήρ ππόηαζηρ 

Η δύναμη ηων Μέζων: ζεκαηηθή ελφηεηα ζε κε ινγνηερληθά θείκελα πνπ εμεηάδνληαη 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ππεξθεηκέλνπ. 

Θεμαηική ενόηηηα και θεμαηικά κένηπα 

Βαζηθή ζεκαηηθή ελφηεηα: Ζ δχλακε ησλ κέζσλ. Ζ ζεκαηηθή απηή ελφηεηα ρσξίζηεθε 

ζε ηξία βαζηθά δεηήκαηα, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

αλάιπζεο κηαο ζεηξάο απνζπαζκάησλ απφ κία αλζνινγία θαη δχν ηαηληψλ.  

Θεκαηηθά θέληξα: α) Ραδηφθσλν θαη ηειεφξαζε: εξγαιεία γισζζηθήο ελνπνίεζεο, β) 

Μέζα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθνξίεο, γ) Ζ εηζβνιή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.  

Σκοποί και ζηόσοι 

θνπφο: ε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πξνο κηα γισζζηθή- ινγνηερληθή εθπαίδεπζε ε 

νπνία βαζίδεηαη επίζεο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηα πνιπκέζα. Σξεηο 

ζρεηηθέο πηπρέο: 1) κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ππεξθεηκέλνπ ν καζεηήο ζηαδηαθά ζπλεζίδεη 

ζηελ ηδέα ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο γλψζεο, 2) κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

καζαίλεη λα πξνζδηνξίδεη θαη λα πξνζιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα 

ηε δεκηνπξγία ηεο γλψζεο ηνπ, 3) απνθηάεη ελεκεξφηεηα γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ κε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ επηπέδσλ πνπ ηα απαξηίδνπλ. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη: Γλψζεηο 1) Να γλσξίδνπλ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηππνινγία 

ησλ θεηκέλσλ (αθήγεζε, πεξηγξαθή, επηρεηξεκαηνινγία θιπ) θαη λα αλαγλσξίδνπλ 

ηαπηφρξνλα ηε ζπλχπαξμε πνηθίισλ ηχπσλ ζε έλα θείκελν. 2) Να γλσξίδνπλ πψο λα 

πξνζδηνξίδνπλ ην βαζηθφ ιεμηιφγην θαη ην ηερληθφ- επηζηεκνληθφ ιεμηιφγην, γηα λα 

θαηαλννχλ ζσζηά ην θείκελν θαη λα εξκελεχνπλ ηα πξνβιήκαηα. 3) Να γλσξίζνπλ ηη 
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 Γηα ηελ αλαδξνκή ζηα πξσηφηππα αξρεία ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ βι. 

http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD00000000001B95D9 (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 21/3/2011).  

http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD00000000001B95D9
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είλαη ην ππεξθείκελν. 4) Πνηα είλαη ηα ζηάδηα νξγάλσζεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο 

ππεξθεηκέλνπ. Γεμηφηεηεο 1) Να γλσξίδνπλ πψο λα αλαιχνπλ έλα κε ινγνηερληθφ 

θείκελν μεθηλψληαο απφ ηε ζηαδηαθή δηάθξηζε ή/θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιέμεσλ-

θιεηδηψλ, γηα λα πξνζδηνξίδνπλ ην ζπλνιηθφ λφεκα θαη λα θαηαλννχλ ηηο απφςεηο ηνπ 

ζπγγξαθέα. 2) Να γλσξίδνπλ πψο λα δνκνχλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζηα θείκελα πνπ 

δηαβάδνπλ θάλνληαο ζπγθξίζεηο θαη βγάδνληαο ζπκπεξάζκαηα, ψζηε λα δηακνξθψλνπλ 

κηα πξνζσπηθή γλψκε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ. 3) Να κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ κνξθήο δνθηκίνπ, άξζξνπ ζε 

εθεκεξίδα ή αλαθνξάο (λα γξάθνπλ δειαδή επηρεηξεκαηνινγίεο θαη εμεγήζεηο). 

4) Να εηνηκάδνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Να θηλεηνπνηεζνχλ, ψζηε λα δνκνχλ 

ηζρπξέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε γξαπηά θαη κνπζηθά ή θηλεκαηνγξαθηθά θείκελα. Να 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ε/π γηα λα νξγαλψλνπλ ηελ πνξεία ηνπ ππεξθεηκέλνπ. Να 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ πην 

αλεπηπγκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. Να ζέηνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ γξαπηά ή πξνθνξηθά ην 

ζεκαηηθφ θέληξν, θάλνληαο αλαθνξέο ζηα δηάθνξα θείκελα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ππεξθεηκέλνπ.   

Τα κίνηηπα και ηο πλαίζιο ηηρ διδακηικήρ εθαπμογήρ. 

Ζ αμηνπνίεζε κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πξνζθέξεη ζπλέρεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα θαη 

επηηξέπεη επξχηεξε θαη πην αθξηβή ζχλζεζε, ελψ ηαπηφρξνλα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

πεξηερφκελν ησλ θαλνληθψλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ε/π θαη 

ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ παξέρεη θίλεηξα 

θηλεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζεκαηηθή ελφηεηα, φπσο απηή πξνζεγγίδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ:   

- ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θηλεηνπνίεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ ελεξγνπνηεί δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

πην άκεζεο θαη πην εμαηνκηθεπκέλεο, θαηά ηηο νπνίεο ε παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ 

απφ ηνλ καζεηή δελ έρεη σο κνλαδηθφ απνδέθηε ηνλ δάζθαιν, αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ.  
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- είλαη επαξθήο θαη ιακβάλεη ππφςε ηνλ επηδησθφκελν δηδαθηηθφ ζηφρν (γλψζε ησλ 

θεηκέλσλ, ησλ επηπέδσλ ηνπο θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπο), θαζψο ηα πεξηερφκελα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ζρεηίδνληαη κε ην Π.. θαη έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

αλαζεσξεζεί απφ φιε ηελ ηάμε.  

- είλαη απζεληηθή, γηαηί δελ απηνπεξηνξίδεηαη ζην λα παξνπζηάζεη πνιπκεζηθφ πιηθφ 

ζρεηηθφ κε ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε, αιιά πξνυπνζέηεη πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ πιηθνχ θαη ηελ online δεκνζίεπζή ηνπ.   

- είλαη εχθνια εθαξκφζηκε, γηαηί κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε 

δάζθαιν, ν νπνίνο, έρνληαο βαζηθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, ζέιεη λα κεηαθέξεη ηηο 

ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ ζε έλα επίπεδν 

παξαπέξα ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

         Ζ δηδαθηηθή απηή πξφηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ επίζεκνπ ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ, αμηνπνηψληαο κία κε δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα απφ ηηο πέληε πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ηηαιηθψλ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2003-2004, ζηε δεχηεξε ηάμε 

ελφο ιπθείνπ, είηε εληφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο είηε ζην εξγαζηήξην ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ πνιπκέζσλ. 

Πποηεινόμενοι ηπόποι για εθαπμογή 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξφηαζεο πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή δχν δηαδνρηθψλ 

θάζεσλ (θάζε ζρεηηθή κε ην Π.. θαη θάζε ζρεηηθή κε ην ππεξθείκελν). Ζ 

πξνηεηλφκελε αθνινπζία, παξά ην φηη θαιχπηεη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (ηελ πεξηνρή ηε 

ζρεηηθή κε ην Π.. θαη ηελ πεξηνρή ηε ζρεηηθή κε ην ππεξθείκελν), βαζίδεηαη ζε κηα 

κνλαδηθή εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία επηθεληξψλεηαη, κέζσ  ζπγθεθξηκέλεο 

επηηέιεζεο, ζηελ απφθηεζε θαη ζηελ ελδπλάκσζε δεμηνηήησλ θσδηθνπνίεζεο θαη 

απνθσδηθνπνίεζεο. πλεπψο, φπνηνο ζέιεη κπνξεί είηε λα αθήζεη ηε κία απφ ηηο δχν 

πεξηνρέο (ηνπ Π.. ή ηνπ ππεξθεηκέλνπ) είηε λα ηηο θάλεη παξάιιεια. 

Υλικό πος σπηζιμοποιείηαι: Ζ/Τ, ζαξσηέο, εθηππσηέο, βηληενπξνβνιείο, ςεθηαθνί 

δίζθνη, εγρεηξίδηα, κε ινγνηερληθά θείκελα 

Φάζη ηος ππογπάμμαηορ ζσεηική με ηο Π.Σ.  

Πποϋποθέζειρ 

1. Να μέξεη θαλείο πψο λα δηαθξίλεη, έζησ θαη ελζηηθησδψο, ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο 
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πνπ δηαβάδεη. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην θείκελν εμεηάδεη έλα θαηλφκελν, κηα εκπεηξία, έλα 

γεγνλφο ή αλ πεξηγξάθεη έλα πξφζσπν, έλαλ ηφπν, έλα αληηθείκελν θιπ ή αλ πεξηέρεη 

ηελ πξνζσπηθή γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα, ηελ ππνζηήξημε κηαο ζέζεο θαη αλ αλαδεηθλχεη 

αμηνπηζηία.  

2. Να κπνξεί θαλείο λα θαηαιαβαίλεη ην ζπλνιηθφ λφεκα απνζπαζκάησλ ηα νπνία 

αλήθνπλ ζε δηάθνξνπο απφ ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.  

3. Να γλσξίδεη φηη ζηε γιψζζα ππάξρεη έλα θνηλφ ιεμηιφγην θαη έλα εμεηδηθεπκέλν 

ιεμηιφγην (νη ιέμεηο ησλ επηζηεκψλ, ηεο ηερλνινγίαο θιπ) θαη λα θαηαιαβαίλεη αλάινγα 

κε ην ζπγθείκελν πνην ιεμηιφγην είλαη απαξαίηεην θάζε θνξά.    

 

Τι κάνει ο δάζκαλορ Τι κάνοςν οι μαθηηέρ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 (1 ψξα) 

Παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ηνλ ρξφλν, ηνλ 

ηξφπν, ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο ππφ επεμεξγαζία ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

Θέηνπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. 

Γηα λα πξνσζήζεη ηελ εζσηεξηθή 

θνηλσληθνπνίεζε ηεο ηάμεο, ε νπνία είρε 

ηφζν καζεηέο κε γλψζεηο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ φζν θαη καζεηέο ρσξίο 

γλψζεηο, ζρεκαηίζηεθαλ νρηψ κηθξέο 

νκάδεο κε ηξεηο καζεηέο ε θαζεκία. Ζ 

ακνηβαία ζπλεξγαζία θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζηνλ ε/π ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ θαζεγεηή λα μεπεξάζεη 

εθεβηθέο παξαλνήζεηο θαη δηελέμεηο.    

 

Πξνηείλεη ζε θάζε νκάδα ηελ επεμεξγαζία 

θάπνησλ θεηκέλσλ (πξνεξρφκελσλ απφ 

κηα αλζνινγία) θαη δχν 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ.  

 

Πξαγκαηνπνηνχλ φζα ηνπο αλαηέζεθαλ, 

αθφκε θαη ζηελ ηάμε ησλ πνιπκέζσλ. 
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Αμηνιφγεζε: Αμηνιφγεζε ηνπ θάζε καζεηή ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπ κέζα ζηελ 

νκάδα, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηελ έθζεζε ησλ πξνο εμέηαζε 

απνζπαζκάησλ θαη ηεο εκπινθήο ηνπ ζην λα θξαηά ζεκεηψζεηο γηα ηα πην ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2 (2-3 ψξεο ) 

Γηαθξίλεη ηα επηιεγφκελα απφ ηελ 

αλζνινγία απνζπάζκαηα ζε ηξία κέξε: 

έλα εηζαγσγηθφ (πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ) θαη άιια δχν 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν. Ξεθηλάεη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δχν πξψηεο ελφηεηεο 

(Σν ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε/ Σα κέζα 

θαη νη πιεξνθνξίεο). 

 

 

Αθνχγνληαη νη παξνπζηάζεηο ησλ 

θεηκέλσλ απφ ηηο πξψηεο ηξεηο νκάδεο.  

Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ην 

απφζπαζκα πνπ είρε λα εηνηκάζεη. Ζ 

ηάμε παξαθνινπζεί ζην θείκελν ηελ 

πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε πνπ 

πξνηείλεηαη. Παξνπζηάδνληαη: ε 

ηαπηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα δχν κέξε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ 

απνζπαζκάησλ. Γηαβάδνληαη κεξηθά 

ζεκαληηθά κέξε ηνπ θεηκέλνπ.  

Πξνηείλνληαη θάπνηα απνζπάζκαηα απφ 

ηελ αλζνινγία ζηηο νκάδεο [Libro Verde 

del Nuovo Quattro Colori: La lingua in 

viaggio ζει.167 (νκάδα 1), Telepolis 

ζει. 277 (νκάδα 2), Dagli atomi ai bit 

ζει.283 (νκάδα 3)]. 

Αθνχ παξνπζηάζηεθε ζηελ ηάμε κηα ζεηξά 

θεηκέλσλ (εθζέζεηο θαη 

επηρεηξεκαηνινγίεο) θαη αθνχ δφζεθαλ 

εμεγήζεηο γηα απηά θαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο, δφζεθαλ γηα ην ζπίηη 

ηξεηο γξαπηέο εξγαζίεο ζηα εμήο ζέκαηα: 

- γιψζζα θαη ηαπηφηεηα (ζε ζρέζε κε ην 

θείκελν La lingua in viaggio) 

- κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

δεκνθξαηία (ζε ζρέζε κε ην θείκελν 

 

Θέηνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα πνπ ηνπο δφζεθαλ.  

 

Κάλνπλ ζην ζπίηη ηηο αζθήζεηο πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ.  
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Telepolis) 

- ζρεκαηνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα 

ζε ζπζηήκαηα πνιπκεζηθά θαη ζε γξαπηέο 

ζειίδεο (ζε ζρέζε κε ην θείκελν Dagli 

atomi ai bit)     

Αμηνιφγεζε: ν δάζθαινο δηνξζψλεη θαη αμηνινγεί ηα παξαγφκελα θείκελα ησλ 

παηδηψλ.  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3 (2-3 ψξεο) 

 

 

 

Παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ ηέηαξηε, πέκπηε 

θαη έθηε νκάδα νη νπνίεο ζα ζρνιεζνχλ 

κε ηα απνζπάζκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο δχν 

επφκελεο ελφηεηεο: Σα κέζα θαη νη 

πιεξνθνξίεο/ Ζ εηζβνιή ησλ κέζσλ. 

Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ην 

απφζπαζκα πνπ είρε λα εηνηκάζεη. Ζ 

ηάμε παξαθνινπζεί ζην θείκελν ηελ 

πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε πνπ 

πξνηείλεηαη θαη ζέηεη εξσηήκαηα πξνο 

ζπδήηεζε. Παξνπζηάδνληαη: ε ηαπηφηεηα 

ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα δχν κέξε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ 

απνζπαζκάησλ. Γηαβάδνληαη επίζεο 

κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο γξακκέο 

ησλ θεηκέλσλ.  

Πξνηείλνληαη ζηηο νκάδεο κεξηθά 

απνζπαζκαηα [Ma il libro è una cosa 

viva (νκάδα 4), I persuasori occulti 

(νκάδα 5), La radio: un medium per 

tutte le stagioni (νκάδα 6)]. 

Αθνχ παξνπζηάζηεθε ζηελ ηάμε κηα ζεηξά 

θεηκέλσλ (εθζέζεηο θαη 

επηρεηξεκαηνινγίεο) θαη αθνχ δφζεθαλ 

εμεγήζεηο γηα απηά θαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο, δφζεθαλ γηα ην ζπίηη 

 

 

 

Θέηνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα πνπ ηνπο δφζεθαλ.  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Ηηαιίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 56 απφ 88 
 

ηξεηο γξαπηέο εξγαζίεο ζηα εμήο ζέκαηα: 

- ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ βηβιίνπ ζε ζρέζε κε 

ηα άιια κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ζε 

ζρέζε κε ην θείκελν Ma il libro è una 

cosa viva), 

- ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο 

(ζε ζρέζε κε ην θείκελν I persuasori 

occulti),  

- ε ηζηνξία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ξαδηνθψλνπ (ζε ζρέζε κε ην θείκελν La 

radio:un medium per tutte le stagioni). 

 

Κάλνπλ ζην ζπίηη ηηο αζθήζεηο πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ.  

 

Αμηνιφγεζε: ν δάζθαινο δηνξζψλεη θαη αμηνινγεί ηα παξαγφκελα θείκελα ησλ 

παηδηψλ. 

ΔΝΟΣΖΣΑ 4 (3 ψξεο γηα θαζεκία απφ ηηο δχν ηαηλίεο) 

Γίλεη νδεγίεο ζηελ έβδνκε θαη φγδνε 

νκάδα, νη νπνίεο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο 

δχν πξνβιεπφκελεο ηαηλίεο: 

- the Truman show 

- Radiofreccia 

 

 

Ζ έβδνκε θαη φγδνε νκάδα, κέζσ 

πξνζρεδηαζκέλσλ εξσηεκάησλ, 

πξαγκαηψλνπλ έλα debate. Ζ ηάμε, 

αθνχ έρεη παξαθνινπζήζεη ηηο δχν 

πξνηεηλφκελεο ηαηλίεο, ζπδεηάεη γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηειενπηηθή 

επηξξνή, ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ 

νπνίνπ αλαπηχρζεθε ε ειεχζεξε 

ξαδηνθσλία ζηελ Ηηαιία θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο.   

 Αλαζέηεη γηα ην ζπίηη δχν γξαπηέο 

εξγαζίεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε απηά ηα 

νπνία παξνπζηάζηεθαλ απφ ηα δχν 

θηλεκαηνγξαθηθά θείκελα.  

Θέηνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα πνπ ηνπο δφζεθαλ.  

Κάλνπλ ζην ζπίηη ηηο αζθήζεηο πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ.  

Αμηνιφγεζε: ν δάζθαινο δηνξζψλεη θαη αμηνινγεί ηα παξαγφκελα θείκελα ησλ 
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παηδηψλ. 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ - Γεμηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο. Ο 

καζεηήο:  

- πξαγκαηνπνηεί ππνζέζεηο, μεθηλψληαο απφ ην θείκελν, γηα λα θαηαλνήζεη έλα 

ιέμεκα πνπ δελ θαηαιαβαίλεη. 

- αλαθέξεη ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα επηρεηξήκαηα πνπ έλα δήηεκα επηβάιιεη λα 

αλαθεξζνχλ. 

- κπνξεί λα νδεγείηαη ζε απιά ζπκπεξάζκαηα α) ζπλδένληαο ηηο δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ, β) ζπλδένληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ κε γλψζεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εγθπθινπαίδεηα.  

- αλαγλσξίδεη ηελ εζηίαζε θάζε κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ. 

- δηαρσξίδεη ηηο θχξηεο απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ.  

- αλαγλσξίδεη ηελ ηδεαηή δνκή ελφο θεηκέλνπ, αλαιχνληαο ηελ αθνινπζία ησλ 

παξαγξάθσλ. 

- πξνζδηνξίδεη ηελ επηθνηλσληαθή ηάζε ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ: φηαλ δειψλεηαη 

εκθαλψο ζην θείκελν θαη φηαλ είλαη έκκεζε, αιιά κπνξεί λα θαλεί κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ηνπ θεηκεληθνχ ηχπνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (επηινγέο ιέμεσλ, 

έκθαζε, έκκεζεο πιεξνθνξίεο). 

- πξαγκαηνπνηεί ππνζέζεηο γηα ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν παξέρνληαο, φηαλ ν 

θεηκεληθφο ηχπνο ην επηηξέπεη, επαξθείο ελδείθηεο. 

- αλαδεηάεη ζην θείκελν ηηο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο, είηε γηα λα θάλεη κηα λέα 

ζχλζεζε είηε γηα λα ην αλαδηαπξαγκαηεπηεί ζε πξνζσπηθφ επίπεδν.   
 

Φάζη ηος ππογπάμμαηορ ζσεηική με ηη δημιοςπγία ςπεπκειμένος  

 

Τι κάνει ο δάζκαλορ Τι κάνοςν οι μαθηηέρ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 Σν δηαδίθηπν (1ψξα )  

ηφρνο: απφθηεζε πξνρσξεκέλσλ δεμηνηήησλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ 

Δηζάγεη ην δήηεκα ηνπ δηαδηθηχνπ απφ Υξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα 
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δηδαθηηθή άπνςε: ηη είλαη, ηη ρξεηάδεηαη, 

ηη πξνζθέξεη.   

αληιήζνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν έγγξαθα 

απφ πεγέο θαη δηδαθηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε 

απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα βηβιία.  

- Πξνηείλεη ζηελ ηάμε ηνλ ελλνηνινγηθφ 

ράξηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελφηεηαο κε 

ηίηιν "ε δχλακε ησλ κέζσλ", ε νπνία 

πξνέξρεηαη ην βηβιίν Libro Verde del 

Nuovo Quattro colori, ed. D’Anna. 

- Πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ γηα ηελ 

απνθπγή επαλαιακβαλφκελσλ πεγψλ 

θαη κε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

πιεξφηεηαο ησλ πεγψλ απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη ηα έγγξαθα. 

Αλαιχνπλ θαη ζπδεηνχλ ηνλ ράξηε. 

Καζνξίδνπλ πνηνο ζα θάλεη ηη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ θεηκέλσλ, ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

απζεληηθψλ εηθφλσλ, ηεο παξαγσγήο θαη 

ηεο απνζήθεπζεο ηνπ ππφ δεκηνπξγία 

πιηθνχ, ηεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο. Πξνζδηνξίδνπλ ιέμεηο θιεηδηά 

γηα ηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν. 

Δπηιέγνπλ κηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα 

ηελ πξψηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ. 

Αμηνιφγεζε: θάζε καζεηήο έρεη ζε έλαλ ςεθηαθφ δίζθν έλαλ θαηάινγν ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε ηε ζεηξά ηα αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

καζήκαηνο ζηα νπνία εκπιέθεηαη ν ίδηνο. 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2 Δλλνηνινγηθνί ράξηεο (2-3 ψξεο)  

ηφρνη:  

1. Να ζέηνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ πξνθνξηθά θαη/ή γξαπηά ην ζεκαηηθφ θέληξν ησλ 

δηαθφξσλ θεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ππεξθεηκέλνπ. 

2. Να δνκνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ησλ κνπζηθψλ θαη 

ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ. 

Δηζάγεη ην δήηεκα ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ: ζρέζεηο αηηηνινγίαο, 

αιιειεμάξηεζεο, ζρέζεηο ηειηθέο, 

αληίζεζεο, παξαδείγκαηνο, 

απαξίζκεζεο, επεμεγεκαηηθέο, ζρέζεηο 

ρξνληθέο. 

Δηνηκάδνπλ ζηελ ηάμε θαη ζην ζπίηη 

κεξηθνχο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, 

ζρεηηθνχο αθφκε θαη κε δεηήκαηα φρη 

ζπλαθή κε ηε δηδαθηηθή ζεκαηηθή 

ελφηεηα. 
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Πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα «Ζ δχλακε ησλ 

κέζσλ» 

 

Ζ 1ε νκάδα αζρνιείηαη κε ην δήηεκα 

"Ραδηφθσλν θαη ηειεφξαζε: εξγαιεία 

γισζζηθήο ελνπνίεζεο", νη νκάδεο 

2,3,4,6,7 κε ην δήηεκα "Μέζα 

ελεκέξσζεο θαη πιεξνθνξίεο" θαη νη 

νκάδεο 5 θαη 8 κε ην δήηεκα "Ζ εηζβνιή 

ησλ κέζσλ" (βάζε ησλ δχν 

πξνηεηλφκελσλ ηαηληψλ). 

Αμηνιφγεζε: αθνχ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο, κεηαγξάθνληαη ζε 

θιηκαθσηή κνξθή θαη ζπλδένληαη κε θαζέλα απφ ηα μερσξηζηά αξρεία πνπ έρνπλ 

αληιεζεί απφ ην δηαδίθηπν ή έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο καζεηέο. 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3 (2-3 ψξεο) 

ηφρνη: 

1. Παξνρή επηπιένλ θηλεηνπνίεζεο γηα ηε ζπγγξαθή ζρνιηθψλ θεηκέλσλ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ. 

2. Δλδπλάκσζε ηεο ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επαλεπεμεξγαζίαο 

κέζσ ηεο παξαγσγήο γισζζηθψλ παηρληδηψλ.   

- Τπελζπκίδεη ζηνπο καζεηέο φηη ηα 

επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ απηνχο ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο απζεληηθά ζρφιηα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ. 

- Δηζάγνληαη ηα ζρφιηα κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο γισζζηθψλ παηρληδηψλ, φπσο 

αθξνζηηρίδεο, κεζνζηηρίδεο, 

ηαπηνγξάκκαηα θιπ. ηα νπνία ζπληεινχλ 

ζηελ αλαγλσζηκφηεηα θεηκέλσλ ζηελ 

νζφλε. 

Κάζε καζεηήο κεηαθέξεη ζε ςεθηαθφ 

δίζθν ηα θείκελά ηνπ γηα ηα μερσξηζηά 

δεηήκαηα ηα νπνία παξνπζίαζε ε θάζε 

νκάδα (αθνχ πξνεγνπκέλσο ηα είρε 

αμηνινγήζεη ν δάζθαινο σο γξαπηέο 

δνθηκαζίεο). 

 

 

 

 

ην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο θάζε  
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νκάδα εηνηκάδεη πέληε ζειίδεο web 

ζρεηηθέο κε ηα δεηήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηάμε, ψζηε λα 

ελζσκαησζνχλ απηά ζην ππφ 

δηακφξθσζε ππεξθείκελν: ε πξψηε 

ζειίδα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ππφ εμέηαζε βηβιίνπ, ε δεχηεξε θαη ε 

ηξίηε κε ηα δχν κέξε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ απνζπαζκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ. 

ηελ ηέηαξηε, παξνπζηάδνληαη φια ηα 

παξαγφκελα θείκελα ηεο ηάμεο, κε ζηφρν 

λα απνηειέζνπλ πεδίν εθαξκνγήο 

γισζζηθψλ παηρληδηψλ, θαη ζηελ πέκπηε 

πεξηιακβάλεηαη ην "ζρεηηθά κε εκάο" ηεο 

ηζηνζειίδαο.  

 

 

Δπεμεξγάδνληαη αηνκηθά ή ζε νκάδεο ην 

έξγν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί ζηελ αίζνπζα 

ησλ πνιπκέζσλ 

 

 

Αμηνιφγεζε: θάζε καζεηήο έρεη ζε έλαλ ςεθηαθφ δίζθν έλαλ θαηάινγν ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε ηε ζεηξά ηα αξρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ καζήκαηνο ζηα νπνία εκπιέθεηαη ν ίδηνο. Σα αξρεία απνηεινχληαη απφ ην πιηθφ 

πνπ αλαθηήζεθε απφ ην δηαδίθηπν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ φζν θαη απφ ηα 

πξνηεηλφκελα θείκελα ησλ καζεηψλ πάλσ ζηα νπνία γίλεηαη απζεληηθφο ζρνιηαζκφο. 

ΔΝΟΣΖΣΑ 4 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο (2-3 ψξεο) 

ηφρνη: 

1. Υξήζε ηνπ ε/π γηα λα νξγαλψζνπλ έλα ππεξθείκελν. 

2. Ση είλαη ην ππεξθείκελν. Πνηεο είλαη νη θάζεηο νξγάλσζεο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ. 

Δηζάγεη ηηο ηερληθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ:  πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ κνληέισλ 

ηζηνζειίδαο, εμεγεί ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο 

ελφο θεηκέλνπ ζε έλα έγγξαθν, ηνλ ηξφπν 

επεμεξγαζίαο ηνπ, ηελ εηζαγσγή θαη ηελ 

 

 

 

 

Δπεμεξγάδνληαη αηνκηθά ην έξγν πνπ ηνπο 

έρεη αλαηεζεί ζηελ αίζνπζα ησλ 
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επεμεξγαζία εηθφλσλ θαη πηλάθσλ, ηε 

δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ζπλδέζκσλ, 

ηε δηακφξθσζε ηνπ ζηπι ηεο ζειίδαο 

(ρξψκαηα, γξακκαηνζεηξέο, γξαθηθά θαη 

ήρνη, icons applicants).  

πνιπκέζσλ. 

 

 

Δμεγεί πψο ζα κεηαθεξζνχλ ζην θάζε 

κέξνο ηηο ηζηνζειίδαο ηα πεξηερφκελα, ηα 

νπνία επεμεξγάζηεθαλ νη καζεηέο ζηε 

ζρεηηθή κε ην Π.. θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

Μφιηο θαηαζθεπάζηεθε ε ηζηνζειίδα θαη θνξηψζεθε ζε ππεξθείκελν, δεκνζηεχηεθε 

ζηε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ (URL: www.liceoeleonora.com/il potere 

dei media). 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ- Γεμηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο. Ο 

καζεηήο: 

- ζην ηέινο ηεο παξαγσγήο θεηκέλσλ, πξνβαίλεη ζε αλαζεψξεζε, αλαγλσξίδεη θαη 

δηνξζψλεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζθάικαηα, 

- απνζαθελίδεη ηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κεηαδνζνχλ, 

- αλαγλσξίδεη ην ζεκαηηθφ θέληξν θαη πξνζδηνξίδεη ηηο ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο, 

- ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάθνξα δεηήκαηα, 

- δνκεί ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο παξέρνληαο δηαδνρηθέο παξαγξάθνπο, 

- επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζχκθσλα κε ην λφεκα πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη θαη 

ηνλ ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο, 

- αλαθαιεί, κέζσ ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνπ ξεπεξηνξίνπ, ηηο πεξηνρέο ησλ ιεμεκάησλ πνπ 

είλαη ζρεηηθέο κε ηα λνήκαηα πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη, 

- επηιέγεη ζπγθεθξηκέλα ιεμήκαηα, 

- πξνζδηνξίδεη ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ ζε παξαγξάθνπο κέζσ ηεο ρξήζεο πιαγηφηηηισλ 

θαη επηθεθαιίδσλ, 

- πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ παξαγξάθσλ αλάινγα κε ηε ζεηξά ηνπο θαη ηα 
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λνήκαηα πνπ ζπλδένληαη, 

- αλαζεσξεί ην θείκελν θαη δηνξζψλεη ηα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ηνπ, 

- πξνζδηνξίδεη ηα ζηνηρεία ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο: ζθνπφο, απνδέθηεο, ζέκα 

ή αληηθείκελν αλαθνξάο ηεο επηθνηλσλίαο, θαλάιη ή κέζν θαη ζχκθσλα κε απηά: 

- επηιέγεη θαη νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ πνπ έρεη ζέζεη, 

- ρξεζηκνπνηεί ηα δηαζηήκαηα, ηε ζειηδνπνίεζε, ηα ηππνγξαθηθά θαη γξαθηθά 

ζηνηρεία, αλάινγα κε ην πψο ην κήλπκα επηηειεί θαιχηεξα ηνλ ζθνπφ ηνπ. 
 

Γιαδικαζία δπαζηηπιοηήηων και αποηελέζμαηα 

Καηά ηελ πεξίζηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, φπσο απηή αλαπηχρζεθε γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ππεξθεηκέλνπ, ν δάζθαινο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ ζπλεξγάηε ηεο 

κάζεζεο θαζψο θαη ηνλ ξφιν απηνχ πνπ δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δάλ ην 

web ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε γεληθφηεξα γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, φρη ζπλδεδεκέλσλ απαξαίηεηα κε ην πεξηερφκελν κηαο 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, ν δάζθαινο αλαιακβάλεη έλαλ ξφιν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ.    

 

Αλάιπζε δεύηεξνπ παξαδείγκαηνο 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ παξαδείγκαηνο ζα εζηηάζνπκε ηφζν ζηνπο άμνλεο πνπ 

ζπδεηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελα κέξε ηεο κειέηεο (γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, γλψζεηο γηα 

ηε γιψζζα, γιψζζα θαη ζεκείσζε) φζν θαη ζηνλ άμνλα ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, ν 

νπνίνο είλαη θαη ν θεληξηθφο άμνλαο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. Γηα ηελ αλάιπζε 

ζπγθεθξηκέλα ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζα αμηνπνηεζνχλ εξγαιεία ηεο θνηλσληθήο 

ζεκεησηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ. 

 Απφ ηελ αλάγλσζε ινηπφλ ηνπ παξαδείγκαηνο πξνθχπηεη πσο νη γλψζεηο γηα 

ηνλ θφζκν κε ηηο νπνίεο ζα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο θαηά ην κάζεκα ζρεηίδνληαη κε 

ην πεδίν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ επηξξνψλ ηνπο, πεδίν πνπ απνηειεί 

πξνζθηιέο αληηθείκελν θαη ζην ειιεληθφ γισζζνδηδαθηηθφ πιαίζην. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο, ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν, αμηνπνηνχληαη σο 

πεξηβάιινληα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα, θαζψο πξνηείλεηαη νη 
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καζεηέο είηε λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν είηε λα παξαθνινπζήζνπλ 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηηθή ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο.   

 Οη πξνηεηλφκελεο δε γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπκβάζεηο θαη 

ηε ιεμηθνγξακκαηηθή ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ, είηε ζην πιαίζην ηνπ 

παξαδνζηαθνχ έληππνπ ιφγνπ (απνζπάζκαηα ελφο βηβιίνπ πνπ πεξηέρεη 

αλζνινγεκέλα θάπνηα θείκελα) είηε ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ (ηζηνζειίδεο, ππεξθείκελα, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο), γεγνλφο πνπ 

καξηπξά κηα έληνλε επηξξνή απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν. ην πιαίζην απηφ νη ΣΠΔ 

πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ πεξηθεξεηαθά, ζε δηδαθηηθέο δειαδή ελφηεηεο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηε ζρεηηθή κε ην Π.. ελφηεηα, ελψ ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη 

δπλαηφλ ε θαηαηεζείζα πξφηαζε λα εθαξκνζηεί κφλν θαηά ηε κία απφ ηηο δχν θάζεηο 

ηεο (θάζε ζρεηηθή κε ην Π.. θαη θάζε ζρεηηθή κε ην ππεξθείκελν). Ζ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηνρεχεη ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ καζεηψλ κε γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην 

ππεξθείκελν θαη ηηο ηζηνζειίδεο.  

 ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ θαη ζην πιαίζην ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιφγνπ ν 

νπνίνο θαίλεηαη λα θπξηαξρεί, ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα ζχζηεκα 

θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ πξαγκαηψλνληαη ζε παξαδνζηαθά θαη ςεθηαθά πεξηβάιινληα, 

ελψ νη καζεηέο επηδηψθεηαη λα εθνδηαζηνχλ κε δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη αλάιπζεο 

ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη θαη’ επέθηαζε κε δεμηφηεηεο παξαγσγήο είηε 

παξαδνζηαθψλ ζρνιηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ (δνθίκηα θαη 

επηρεηξεκαηνινγίεο) είηε λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ (ππεξθείκελν θαη ηζηνζειίδα). Έηζη, 

πξνηείλεηαη θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ κε ην ππεξθείκελν θαη εμνηθείσζήο ηνπο κε 

ηηο θεηκεληθέο ηνπ ζπκβάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη άιισλ 

δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ, φπσο ε ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο, απφθηεζεο θαη 

δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.  

 Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ δεκνζίεπζεο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ ε δηδαζθαιία λα επεθηαζεί παξαπέξα απφ ηελ 

παξαδνζηαθή ινγηθή, θαηά ηελ νπνία κνλαδηθφο απνδέθηεο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ 

ησλ καζεηψλ είλαη ν δάζθαινο θαη βαζηθφο ζηφρνο ηνπο ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 
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Βέβαηα, φπσο θαίλεηαη απφ φζα ππνζηεξίδνληαη, ν δάζθαινο πάιη είλαη απηφο πνπ 

πάιη αμηνινγεί ηα παξαγφκελα θείκελα ησλ καζεηψλ, ζηνηρείν ην νπνίν ζεκαίλεη πσο 

ε ινγηθή ηεο δεκνζίεπζεο ησλ θεηκέλσλ ησλ παηδηψλ ιεηηνπξγεί ζε έλαλ βαζκφ σο 

έλα ςεπδν-επηθνηλσληαθφ θίλεηξν θαη πιαίζην.   

 ε φ,ηη αθνξά ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, έρεη ελδηαθέξνλ πξψηα απ’ φια ην 

γεγνλφο φηη απηή πξαγκαηψλεηαη εληφο ησλ ηζρπφλησλ νξίσλ ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ, δειαδή ζην πιαίζην ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο θαη ζηε ζρνιηθή 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

πνιπκέζσλ. Οη αμηνπνηήζηκνη δηδαθηηθνί θαη καζεζηαθνί πφξνη απνηεινχληαη απφ έλα 

βηβιίν κε αλζνινγεκέλα θείκελα, δχν θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη δηάθνξα 

ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη ινγηζκηθά. Όζνλ αθνξά επίζεο ζηνλ ρξφλν ηεο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο, νη πξνηεηλφκελεο πξάμεηο αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

αθνινπζία, πνπ ρσξίδεηαη θαηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο πξφηαζεο ζε ηέζζεξηο 

ελφηεηεο γηα θαζεκία απφ ηηο δχν θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο.  

 Γηα ηηο πξάμεηο απηέο κάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη λα πξαγκαησζνχλ κε 

έλαλ νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν, εληφο ηνπ νπνίνπ αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ σο εξγαιείν 

θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ θαη επνκέλσο αιιαγήο ηνπ παξαδνζηαθνχ δηδαθηηθνχ 

ηξφπνπ. Έηζη, ζην πιαίζην απηφ νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο, δηαβάδνπλ, 

αλαιχνπλ θαη παξνπζηάδνπλ θείκελα, ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο 

γηα απηά, αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, εηνηκάδνπλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο 

θαη παξάγνπλ θείκελα γηα ηα ππφ εμέηαζε δεηήκαηα, κε βαζηθφ ζηφρν ηε κεηαηξνπή 

ηνπο ζε ππεξθείκελν θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε ηζηνζειίδα. Θα ιέγακε δειαδή 

πσο κέζσ ησλ πξάμεσλ απηψλ αλαιακβάλνπλ πξαγκαηηθά έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δηακνξθψλνπλ έλαλ Λφγν πνπ πεξηέρεη ζπκκεηνρηθέο 

δεμηφηεηεο, αιιά θαη δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ.  

 Ωζηφζν, θαίλεηαη -ζε θάπνηεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο πξάμεηο ηνπιάρηζηνλ- φηη ν 

θπξίαξρνο παξαδνζηαθφο ηξφπνο ζπλερίδεη λα δηαπεξλά ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηξφπνπ, πνπ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ 
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παξαδείγκαηνο, είλαη ε χπαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ ζρήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο- Εήηεζεο
24

. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο, ν δάζθαινο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, ηνπο παξέρεη δειαδή ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ησλ ππεξθεηκέλσλ, θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηα 

εθαξκφζνπλ ζε ζρνιηθή εξγαζία, θαηά ηελ νπνία ζα παξαγάγνπλ έλα ππεξθείκελν. 

ηελ πξψηε κάιηζηα θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, ν δάζθαινο είλαη απηφο πνπ αμηνινγεί ηα 

παξαγφκελα θείκελα ησλ καζεηψλ. Πξνεθηείλνληαο ην αιιειεπηδξαζηηθφ ζρήκα ηεο 

Δξψηεζεο-Απάληεζεο-Αμηνιφγεζεο θαη εθαξκφδνληάο ην ζηα παξαπάλσ, ζα ιέγακε 

φηη ν δάζθαινο ξσηάεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηα ππφ εμέηαζε θαηά ην κάζεκα 

δεηήκαηα θαη νη καζεηέο απαληνχλ ζε απηήλ ηελ εξψηεζε κέζσ ηεο παξαγσγήο ελφο 

γξαπηνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ δάζθαιν.    

 ε απηφ ην πιαίζην θαη θπξίσο θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, ν ξφινο 

ηνπ δαζθάινπ θαηά ηηο πξάμεηο θαίλεηαη λα είλαη θπξίαξρνο. Δίλαη απηφο πνπ 

πξνηείλεη θαη αμηνινγεί ην ππφ εμέηαζε ζέκα θαη πιηθφ, απηφο πνπ δίλεη ηηο 

απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο, πνπ ξπζκίδεη ηνλ βεκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ νκάδσλ θαη πνπ κεηαθέξεη ηηο γλψζεηο. Απφ ηελ άιιε, ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ν ξφινο ησλ καζεηψλ έρεη πεξηζζφηεξν ηνλ ραξαθηήξα δηεθπεξαίσζεο 

ησλ πξάμεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ, νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνχο έρνπλ 

αλαηεζεί απφ ηνλ δάζθαιν. Έηζη, κνινλφηη -φπσο ππνζηεξίδεηαη- ε αμηνπνίεζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ καζεηή θαη ζηελ 

θηλεηνπνίεζή ηνπ, απηφ επηηπγράλεηαη κφλν ζε έλαλ βαζκφ θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, θαζψο δελ εληζρχεηαη πάληα ε αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα (agency) ησλ παηδηψλ. Ζ θηλεηνπνίεζε δε πνπ επηηπγράλεηαη θαη ε 

νπνία απνηεινχζε θαη ηνλ βαζηθφ ζθνπφ ηεο πξφηαζεο, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ πηζαλή πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ γηα εξγαζία ζε 

έλα πεξηβάιινλ δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπλεζηζκέλα.  
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 Καηά ην δηδαθηηθφ ζρήκα ηεο Πξνζθνξάο-Εήηεζεο-χλνςεο (Κνπηζνγηάλλεο 2009), νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνζθέξνπλ πιηθφ κέζσ παξαδεηγκάησλ, ην νπνίν δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα 

αθνκνηψζνπλ κέζσ αζθήζεσλ, γηα λα θηάζνπλ ηειηθά νη ίδηνη πάιη ζηε δηαηχπσζε θαη ζχλνςε ησλ 

θαλφλσλ θαη ηεο ζεσξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην πιηθφ απηφ. 
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2.2.2 Σαπηόηεηεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

 

χκθσλα κε φζα ζπδεηήζεθαλ κέρξη ηψξα θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ, ζα ιέγακε 

φηη κέζσ ηεο ηηαιηθήο πξφηαζεο πξνσζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα καζεηψλ, 

έλαο Λφγνο δειαδή, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα σο πξνο ην είδνο θαη 

ην εχξνο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ο γξακκαηηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη γλψζεηο ηνπ 

ιεμηθνγξακκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη γλψζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ν 

επηδησθφκελνο Λφγνο ησλ καζεηψλ είλαη απηφο πνπ ρεηξίδεηαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, αθφκα θαη ζε απνπιαηζησκέλν θαη πξνηαζηαθφ 

επίπεδν, πνπ γλσξίδεη ηηο ζπκβάζεηο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη αλαπηχζζεη ζχκθσλα 

κε απηέο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο θηλνχληαη φκσο θαηά θχξην 

ιφγν ζην ζρνιηθφ πιαίζην.  

 Αθνινπζψληαο ηελ Hasan (2006, 146-153), ζα ιέγακε φηη ν γξακκαηηζκφο ηνλ 

νπνίν επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεγφκελνπ 

αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. χκθσλα κε απηφ ην είδνο γξακκαηηζκνχ, νη καζεηέο 

επηδηψθεηαη λα απνθσδηθνπνηνχλ ηηο γισζζηθέο κνξθέο θαη δνκέο ζπκκεηέρνληαο ζε 

πξαθηηθέο θαηά ηηο νπνίεο ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο θαηάινγνο κνξθψλ, ρσξίο 

φκσο λα επεθηείλνληαη ζε πην πεξίπινθεο κνξθέο απφδνζεο ηνπ λνήκαηνο θαη ρσξίο 

λα εκπιέθνληαη ζε πξαθηηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο 

πξαθηηθή θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο. ην πιαίζην απηφ, δελ θάλεθε λα πξνσζείηαη 

ηδηαηηέξσο ε θξηηηθή δηάζηαζε ηνπ Λφγνπ ησλ καζεηψλ θαη ε αηνκηθή πξσηνβνπιία, 

νχηε θαη ε ζχλδεζε ηνπ Λφγνπ απηνχ κε ην εμσζρνιηθφ ζπγθείκελν. Αλαθνξηθά δε κε 

ηηο ΣΠΔ, ελψ απφ ηε κηα πξνηείλνληαη νη δεμηφηεηεο ζε απηέο, απφ ηελ άιιε ν 

επηδησθφκελνο Λφγνο πεξηιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ πεξηθεξεηαθή αμηνπνίεζή 

ηνπο, ζπλδεδεκέλε κε ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πεξηζζφηεξν δηαζηάζεηο 

γξακκαηηζκνχ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη ζρεηηθά κε ηνπο δηδάζθνληεο, απφ φζα αλαθέξζεθαλ 

κέρξη ηψξα θάλεθε ε επηδίσμε γηα δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ Λφγσλ δηδαζθφλησλ, 

πνπ θηλνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ παξαδνζηαθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ αληηιήςεσλ. 
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Δλδηαθέξνλ δε είλαη ην γεγνλφο φηη φζνλ αθνξά ζηνπο Λφγνπο απηνχο, πξνσζείηαη ε 

αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο, δεδνκέλνπ φηη δίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πεξηζψξηα επηινγήο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ Π.. Ωζηφζν, ε αηνκηθή απηή 

πξσηνβνπιία θαίλεηαη λα πεξηραξαθψλεηαη ζε έλαλ βαζκφ φρη κφλν απφ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ηηαιηθνχ Τπνπξγείνπ, αιιά θπξίσο απφ ηηο εζληθέο 

εμεηάζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζηελ θαηψηεξε φζν θαη ζηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε ηδηαίηεξα ζην επφκελν 

ππνθεθάιαην ηεο αλάιπζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηραξάθσζε απηή απφ ηηο εζληθέο 

εμεηάζεηο, είλαη ελδεηθηηθφ ην ζηνηρείν φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο GOLD 

ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο πξνηάζεηο
25

 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ 

γηα ηηο εμεηάζεηο.  

 

2.3 Η αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ 

 

Γηα λα γίλνπλ θαιχηεξα θαη ζε πεξηζζφηεξν βάζνο θαηαλνεηά φζα ζηνηρεία 

παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηψξα ζηελ αλάιπζε, είλαη ζεκαληηθή θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο νη αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα ζέκαηα ησλ εζληθψλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ησλ ηηαιηθψλ, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2009-

2010. Ζ επηινγή κειέηεο ησλ ζεκάησλ ησλ εζληθψλ εμεηάζεσλ ζρεηίδεηαη αθελφο κε 

ην γεγνλφο φηη απηά είλαη αλαξηεκέλα ζην δηαδίθηπν
26

, νπφηε είλαη επθνιφηεξε ε 

πξφζβαζε ζε απηά, θαη αθεηέξνπ κε ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα επίζεκεο, θξαηηθέο 

εμεηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ καζεηέο απφ φια ηα ζρνιεία ηεο Ηηαιίαο θαη ζηηο 

νπνίεο είλαη πηζαλφ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε έλα βαζκφ θαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 
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 Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο ζηε δηεχζπλζε http://gold.indire.it/nuovo/gen/ 

show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD000000000019B675, φπνπ παξνπζηάδεηαη κία πξφηαζε κε ηίηιν 

«Πξφγξακκα γξαθήο» (Progetto Scrittura), κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη κεηαμχ άιισλ ε ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηηο 

εζληθέο εμεηάζεηο.  
26

 Σα ζέκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο (Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione) 

(http://www.invalsi.it/), φπνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη θαλείο γηα λα ηα δεη.   

http://gold.indire.it/nuovo/gen/%20show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD000000000019B675
http://gold.indire.it/nuovo/gen/%20show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD000000000019B675
http://www.invalsi.it/
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ησλ ζρνιείσλ. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζέκαηα απηά δελ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αθνινπζνχληαη ζην πιαίζην 

ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο. Ωζηφζν, απνηεινχλ έλα θαιφ δείγκα, πξνθεηκέλνπ 

λα απνηππσζεί ε επίζεκε ηνπιάρηζηνλ γξακκή σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

ζην γισζζηθφ κάζεκα.  

 Σν πξψην ινηπφλ ζέκα πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν δηαγψληζκα απηφ ρσξίδεηαη 

ζε δχν κέξε θαη απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζην πξψην κέξνο δίλνληαη δχν θείκελα ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ 

εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη ζσζηνχ-ιάζνπο, ελψ ππάξρεη θαη κία εξψηεζε 

ζχληνκεο απάληεζεο. ηηο εξσηήζεηο απηέο, δεηείηαη γηα παξάδεηγκα απφ ηα παηδηά 

λα πξνζδηνξίζνπλ ην θεηκεληθφ είδνο, ην ζεκαηηθφ θέληξν ή ηνλ ζθνπφ ηνπ θάζε 

θεηκέλνπ, λα βξνχλ ζπλψλπκα ή αληψλπκα γηα θάπνηεο ιέμεηο, λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ, λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

λνεκαηηθέο ζρέζεηο θάπνησλ ιέμεσλ θαη λα βξνπλ ην αληηθείκελν αλαθνξάο θάπνησλ 

αλησλπκηψλ. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ δηαγσλίζκαηνο ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηε 

γξακκαηηθή. Δδψ δελ δίλεηαη θάπνην θείκελν, αιιά κφλν εξσηήζεηο πάιη θιεηζηνχ 

ηχπνπ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε κεκνλσκέλεο ιέμεηο ή πξνηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ζσζηφ ηχπν ελφο ξήκαηνο, λα βξνπλ 

ηνλ ζπληαθηηθφ ξφιν θάπνησλ ιέμεσλ πνπ δίλνληαη κέζα ζε πξνηάζεηο ή λα 

κεηαηξέςνπλ ηνλ επζχ ιφγν ζε πιάγην.  

 Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ αμηνινγνχληαη 

ζρεηίδνληαη κε θεηκελνγισζζηθά ζηνηρεία, φπσο ην θεηκεληθφ είδνο θαη ν ζθνπφο ελφο 

θεηκέλνπ, φκσο ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεμηθνγξακκαηηθή, ε 

νπνία κάιηζηα αληηκεησπίδεηαη ζε επίπεδν ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ, ζηνηρείν πνπ 

εληζρχεη ηελ χπαξμε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη δνκηζηηθνχ ιφγνπ, πνπ αληρλεχζεθε θαη 

ζε πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο κειέηεο. Οη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ αμηνινγνχληαη 

αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ 

γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν ιεμηθνγξακκαηηθήο, ελψ απνπζηάδεη παληειψο ν 

έιεγρνο ηεο γξαπηήο έθθξαζεο, ηεο αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 
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παηδηψλ. Ζ θξηηηθή δε ηθαλφηεηα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηή αμηνινγείηαη, 

πεξηραξαθψλεηαη απφ ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Σέινο, απνπζηάδεη εληειψο θαη ν 

έιεγρνο δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ. 

 Σν δεχηεξν ζέκα πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ πξνέξρεηαη απφ ηηο ηειεπηαίεο εζληθέο 

εμεηάζεηο γηα ηα ζρνιεία ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηφ 

δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα κέξε, εθ ησλ νπνίσλ θάζε καζεηήο επηιέγεη έλα, ην νπνίν ζα 

πξαγκαηεπζεί. Σν πξψην κέξνο έρεη ηίηιν «Αλάιπζε θεηκέλνπ» θαη ζε απηφ δίλεηαη 

έλα θείκελν ζρεηηθά κε ην νπνίν δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ πεξίιεςε, λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηξηψλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Δπηπιένλ, ηίζεηαη θαη έλα εξψηεκα ζηα 

παηδηά κε ην νπνίν δεηείηαη λα θάλνπλ έλα δηθφ ηνπο ζπλνιηθφηεξν ζρνιηαζκφ ηνπ 

θεηκέλνπ, ζπζρεηίδνληάο ην θαη κε άιια θείκελα πνπ έρνπλ δηαβάζεη (είηε ηνπ ηδίνπ 

είηε άιινπ ζπγγξαθέα), ή ελαιιαθηηθά λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ αλαθέξνληαο φκσο θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιια θείκελα 

πνπ έρνπλ κειεηήζεη. 

 ην δεχηεξν κέξνο δίλνληαη πάιη δηάθνξα θείκελα, ρσξηζκέλα αλάινγα κε ηε 

ζεκαηηθή ηνπο ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο. Οη πεξηνρέο απηέο, γηα θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 

δίλνληαη κηθξά απνζπαζκαηηθά θείκελα, είλαη ε ινγνηερληθή- θαιιηηερληθή (ζεκαηηθή 

γηα ηνλ έξσηα θαη ηελ αγάπε), ε θνηλσληθννηθνλνκηθή (ζεκαηηθή γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο θαηλνηνκίεο θαηά ην έηνο 2009), ε ηζηνξηθνπνιηηηθή 

(ζεκαηηθή γηα ηε λεαληθή θνπιηνχξα) θαη ε ηερλνινγηθή-επηζηεκνληθή (ζεκαηηθή γηα 

ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, ην δηαδίθηπν θαη ηα λέα κέζα). Απφ ηα δεηήκαηα απηά, ηα 

νπνία αλαπηχζζεη ε θάζε ζεκαηηθή, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα θαη 

ζρεηηθά κε απηφ λα γξάςνπλ έλα ζχληνκν δνθίκην ή έλα άξζξν ζε εθεκεξίδα 

εθζέηνληαο ηηο απφςεηο ηνπο, ρσξίο φκσο λα ηνπο δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα 

ή άμνλεο πξνο αλάιπζε.  

 ην ηξίην θαη ηέηαξην κέξνο δελ δίλνληαη θείκελα ζηνπο καζεηέο, αιιά 

παξνπζηάδνληαη δχν δεηήκαηα. ην έλα απφ απηά δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ γξαπηψο έλα δήηεκα ηζηνξηθήο θχζεσο (ηα είδε ησλ πνιηηεπκάησλ ζηελ 

ηζηνξία ηεο Ηηαιίαο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο), ελψ ζην άιιν δεηείηαη λα 
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αλαπηχμνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο.  

 Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ζηελ πεξίπησζε ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα ζέκαηα -γηα ηελ πξαγκάηεπζε ησλ νπνίσλ κάιηζηα 

δίλνληαη έμη ψξεο θαη επηηξέπεηαη ε ρξήζε ιεμηθνχ- είλαη ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλα 

πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Αθφκε, ηα θείκελα πνπ δίλνληαη, εθηφο 

απφ ην πξψην κέξνο, απνηεινχλ γηα ηνπο καζεηέο πην πνιχ έλα είδνο εξεζίζκαηνο γηα 

ην δήηεκα πνπ ζα αλαπηχμνπλ γξαπηψο. Οη καζεηέο ινηπφλ θαίλεηαη φηη πξέπεη λα 

έρνπλ δεμηφηεηεο αλάιπζεο, αιιά θαη παξαγσγήο θεηκέλσλ, ζε ζεκαηηθά πεδία 

κάιηζηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθά θάπνηεο θνξέο, φπσο ην δήηεκα ησλ ελλνηψλ ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.  

 Βέβαηα, ε γξαπηή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ζε απηά ηα δεηήκαηα θαίλεηαη λα έρεη 

πεξηζζφηεξν έλαλ ραξαθηήξα ειεχζεξνπ ζηνραζκνχ θαη έθζεζεο ηδεψλ, αθνχ δελ 

δίλεηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα σο πξνο 

απηά. Δπίζεο, ελδηαθέξνλ έρεη θαη ην γεγνλφο φηη δεηείηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη 

ε αλαθνξά ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζηνηρείν πνπ πξνζαλαηνιίδεη ηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ ζε πην αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα θεηκεληθέο δεμηφηεηεο. ε ζρέζε, 

ηέινο, κε ηνλ έιεγρν ησλ δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ, απηφο απνπζηάδεη παληειψο 

θαη εδψ, ελψ νη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη λα αλαπιαηζηψλνληαη σο ζεκαηηθφ πεδίν 

γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ απφ ηα παηδηά.   

 πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ζε εζληθφ 

ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, δελ ιακβάλνληαη θαζφινπ ππφςε νη δεμηφηεηεο λένπ 

γξακκαηηζκνχ, ελψ νη ΣΠΔ πξνζεγγίδνληαη σο ζεκαηηθή ελφηεηα, ζε ζρέζε κε ηελ 

νπνία νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ζε γξαπηφ ιφγν ηηο ζθέςεηο ηνπο. ε 

επίπεδν γεληθφηεξα γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θεηκέλσλ θαη ν 

ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ιεμηθνγξακκαηηθήο, ελψ ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε αμηνινγνχληαη σο επί ην πιείζηνλ ε ζπλζεηηθή θαη αλαιπηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ καζεηψλ θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.    
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3. πκπεξάζκαηα/ζπδήηεζε 

 

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

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

κε ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Όζνλ αθνξά ινηπφλ ζε απηά, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ε επηινγή ηνπο αλέδεημε θξίζηκα ζηνηρεία ησλ ππφ εμέηαζε 

δεηεκάησλ θαη έζηξεςε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε απηψλ. 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ αλάγλσζή ηνπο θαη ηελ 

εξκελεία ηνπο δχζθνιε. Ηδηαίηεξα δε, ε πξνζέγγηζε κηαο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο δηαθνξεηηθήο απφ ηελ ειιεληθή είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

δπζθφιεςε αξθεηά ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο γηα παξάδεηγκα 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνηρεία ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

ρξήδνπλ επηηφπησλ εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.    

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάιπζε ηνπ πιηθνχ δελ είλαη 

ηδενινγηθά νπδέηεξε, θαζψο ζε απηήλ ιαλζάλνπλ πνηθίινη παξάγνληεο, φπσο ε 

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

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

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

κεγαιχηεξε ηδενινγηθή απνζηαζηνπνίεζε.  

 

3.1 Γεληθέο δηαπηζηώζεηο 

 

Ξεθηλψληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα ιέγακε αξρηθά θαη ζε έλα 

γεληθφηεξν επίπεδν φηη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

κειέηε είλαη ε ηάζε πνπ ππάξρεη ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ηνπίν γηα παξνρή νινέλα 

θαη κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ησλ Π.. απφ ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ωζηφζν, θαη ελψ ε 

ηάζε απηή απνηειεί κία απφ ηηο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη 
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νπνίεο απηήλ ηελ πεξίνδν ζπληεινχληαη ζηελ Ηηαιία, ε παξερφκελε απηνλνκία 

πιαηζηψλεηαη αξθεηά απφ ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη, ελψ επίζεο πεξηραξαθψλεηαη απφ 

ηηο εζληθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη κάιηζηα ηφζν θαηά ην ηέινο ηεο θαηψηεξεο φζν 

θαη θαηά ην ηέινο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.   

ε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ πιηθνχ, κεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ είλαη ε 

έκθαζε ζηε κεηαγιψζζα θαη ζηελ απνπιαηζησκέλε απφθηεζή ηεο, αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη ε έκθαζε ζηηο γλψζεηο γηα ην ζχζηεκα ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ε κείμε θαη’ 

επέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ κε ηνλ θεηκελνθεληξηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν. ρεηηθά 

ζπγθεθξηκέλα κε ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηελ επηξξνή απφ ηνλ 

θεηκελνθεληξηθφ ιφγν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα θεηκεληθά είδε θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν σο θφξκεο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζε έλα 

επίπεδν δειαδή δνκηζηηθφ, θαη ιηγφηεξν σο θνηλσληθέο πξάμεηο κε κηα δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πην δπλακηθή. ην πιαίζην απηφ, ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή 

πεξηζζφηεξν σο ζχζηεκα είηε απνπιαηζησκέλσλ δνκψλ είηε θεηκεληθψλ εηδψλ, κε 

ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο, 

απνθηψληαο έηζη έλα είδνο αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ.  

Δπηπιένλ, ειάρηζηε είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, 

αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο νη Οδεγίεο πξνηείλνπλ κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη δελ 

επεθηείλνληαη ζε πεξαηηέξσ  πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηε ζχλδεζε ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ζηνηρείν ην νπνίν αλαδεηθλχεη 

πσο ζε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζην γισζζηθφ κάζεκα νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνληαη σο αθεηεξία γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο ή, 

φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζεκάησλ ησλ εζληθψλ εμεηάζεσλ, σο αθεηεξία 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηηο γισζζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.   

ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ θαη ελ είδεη γεληθνχ ζπκπεξάζκαηνο, ζα ιέγακε φηη 

θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ αληρλεχζεθαλ δχν εηδψλ πξνζαλαηνιηζκνί. Θεσξψληαο 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο απηνχο σο ηάζεηο «θπγφθεληξεο» θαη «θεληξνκφιεο» 

(Κνπηζνγηάλλεο 2009), ζα ππνζηεξίδακε φηη ζηηο πξψηεο ππάγνληαη ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο νη πξνηάζεηο γηα πηνζέηεζε αφξαησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, ε ζεψξεζε ηνπ 
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ξφινπ ηνπ καζεηή σο ππνθεηκέλνπ πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο θαη ε επηδίσμε γηα απηνλφκεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη γηα δηδαθηηθή 

θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ άιιε φκσο, ζηνηρεία φπσο νη 

παξαδνζηαθέο ζεσξήζεηο ηεο γιψζζαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο, ε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη ε έιιεηςε έκθαζεο ζε θξηηηθέο 

δεμηφηεηεο, ζηνηρεία ηα νπνία ππάγνληαη ζηηο θεληξνκφιεο δπλάκεηο, αθπξψλνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ πνιιέο απφ ηηο θπγφθεληξεο ηάζεηο, θάλνληαο ηεο ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο λα κνηάδνπλ κε παηδαγσγηθή ξεηνξεία ρσξίο έκπξαθην αληίθξηζκα.   

 

3.2 Γηαπηζηώζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

 

ρεηηθά κε ηηο δηαπηζηψζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα, νη 

νπνίεο απνηππψλνληαη θαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζην ηέινο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ, ζα πξέπεη γηα άιιε κηα θνξά λα 

επηζεκαλζεί πσο έγηλε πξνζπάζεηα λα αληρλεπζνχλ θάπνηεο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο. Σα 

δεδνκέλα εμάιινπ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ ηεο ηνπηθήο 

ηδηαηηεξφηεηαο θαη πνηθηιφηεηαο, δελ επηηξέπνπλ ηελ αλαγσγή ζε θαζνιηθά θαη γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα, αιιά κφλν ηελ απνηχπσζε θάπνησλ βαζηθψλ ηάζεσλ.  

 χκθσλα ινηπφλ κε ηα εξσηήκαηα ηεο κειέηεο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ, 

πξνέθπςε θαηαξράο φηη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ είλαη έλαο 

παξάγνληαο ν νπνίνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην γισζζηθφ κάζεκα. ρεηηθά κε 

ηηο δεμηφηεηεο απηέο, έκθαζε θάλεθε λα δίλεηαη ζηελ παξαγσγή ςεθηαθψλ θεηκέλσλ 

-θαη θπξίσο ππεξθεηκέλσλ- θαη ζηελ αλαδήηεζε πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, 

θάλεθε λα πξνσζείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ δηδαζθαιίαο, κε κηα εζηίαζε 

ζηε ινγηθή ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο σο εξγαιείνπ πνπ θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαηά ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.   

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη αθνινπζψληαο ηε κεηαθνξά ησλ ηξηψλ 

νκφθεληξσλ θχθισλ σο πξνο ηε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

(Koutsogiannis, forthcoming), ζα ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα ζεσξήζεηο πνπ ππάγνληαη 

ζηνπο δχν εζσηεξηθνχο νκφθεληξνπο θχθινπο. Ο πξψηνο εζσηεξηθφο θχθινο 
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ζρεηίδεηαη κε αλαδεηήζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

κέζσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

ζε απηφλ ηνλ θχθιν εληάζζνληαη, γηα παξάδεηγκα, νη πξνηάζεηο πνπ αληρλεχζεθαλ 

θαηά ηελ αλάιπζε γηα δεκνζίεπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν θαη γηα 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Ο δεχηεξνο εζσηεξηθφο νκφθεληξνο θχθινο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

πξνζεγγίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ θαη 

αλαδεηνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ επηθνηλσλία 

εμαηηίαο ησλ λέσλ κέζσλ. ε απηφλ ηνλ θχθιν ππάγεηαη γηα παξάδεηγκα ε πξφηαζε 

γηα παξαγσγή ππεξθεηκέλσλ απφ ηα παηδηά θαη γηα εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο θεηκεληθέο 

ζπκβάζεηο ησλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, ε νπνία θαίλεηαη λα αληιεί απφ ηνλ ιφγν 

ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ κε ηελ επξχηεξε φκσο έλλνηα ηνπ φξνπ θαη φρη κε ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη απνθηήζεη ν φξνο ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηνπ New London 

Group.   

Παξ’ φι’ απηά, ζα ιέγακε φηη θαη νη δχν απηνί πξνζαλαηνιηζκνί 

πξνζεγγίδνληαη κε κηα επηθαλεηαθή ινγηθή, ελψ βέβαηα απνπζηάδεη εληειψο ε 

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

χκθσλα κε απηφλ, αθεηεξία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζα ήηαλ ε θξηηηθή θαη 

ππνςηαζκέλε θνηλσληθά, ηζηνξηθά, γισζζνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζέγγηζή ηνπο, 

κε ηελ έλλνηα φηη νη θεηκεληθέο θαη επηθνηλσληαθέο αιιαγέο ζα αληηκεησπίδνληαλ φρη 

κφλν σο κέξνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αιιά σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πιαηζίνπ (φ.π.).  

Δλ θαηαθιείδη, ζα ιέγακε φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είηε σο κέζσλ 

δηδαζθαιίαο είηε σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ θάλεθε λα έρεη έλαλ 

επηθαλεηαθφ θαη πεξηζσξηαθφ πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα, ζηνλ νπνίν δελ δίλεηαη ν ίδηνο 

βαζκφο εζηίαζεο πνπ δίλεηαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θιαζηθνχ ζρνιηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Δπίζεο, ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο δελ θάλεθε λα αιιάδεη 

ξηδηθά θαη νπζησδψο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ζηελ απφθηεζε απφ ηα παηδηά ηνπ 

ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ.  
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πγθεληξσηηθόο πίλαθαο απνηύπσζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ηηαιηθήο 

πξόηαζεο 

ΙΣΑΛΙΑ 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Γισζζηθό 

Μάζεκα 
ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ 

θόζκν, ζηάζεηο, 

αμίεο, πξόηππα 

- Γελ πξνζδηνξίδνληαη ξεηά 

ζπγθεθξηκέλα πεδία ηνπ 

θφζκνπ σο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο νη νπνίεο ζα 

απνηειέζνπλ ηελ χιε ηνπ 

καζήκαηνο. 

- Γηα ηηο γλψζεηο/ζηάζεηο γηα 

ηνλ θφζκν δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε εζηίαζε, 

ηνπνζέηεζε θαη 

πξνζαλαηνιηζκφο απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο Οδεγίεο γηα ην 

γισζζηθφ κάζεκα. 

- Γηα ηα πεδία ηνπ θφζκνπ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά είηε 

πξνηείλεηαη λα 

πξνζεγγηζηνχλ δηαζεκαηηθά 

θαη δηεπηζηεκνληθά 

(θαηψηεξε Β/ζκηα). 

Δπηπιένλ,  επαθίεηαη ζηε 

ζρνιηθή απηνλνκία ν ηξφπνο 

θαη νη ζηξαηεγηθέο 

πξνζέγγηζήο ηνπο. 

- Πξνηεηλφκελα πεδία ηνπ 

θφζκνπ: ζχγρξνλα θνηλσληθά 

- Γελ γίλεηαη θακία ηδηαίηεξε 

αλαθνξά πνπ λα παξαπέκπεη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

θαη ζηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ 

απφθηεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ ζηάζεσλ γηα ηνλ θφζκν, 

παξά κφλν αλαθέξεηαη 

γεληθφηεξα ε αλάγθε 

εθνδηαζκνχ ησλ καζεηψλ κε 

δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ 

ΣΠΔ γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο 

ζηνλ θφζκν. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Ηηαιίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 76 απφ 88 
 

δεηήκαηα, φπσο ε 

πνιηηεηφηεηα, ην πεξηβάιινλ, 

ε πγεία. 

- Δπηδησθφκελεο ζηάζεηο: 

πνιηηηθή ζπκβίσζε, λέα 

πνιηηεηφηεηα, λένο 

αλζξσπηζκφο. 

Γλώζεηο γηα ηε 

γιώζζα  

- ε επίπεδν ιέμεο θαη 

πξφηαζεο (γλψζε 

κνξθνζπληαθηηθψλ θαη 

ιεμηινγηθψλ ζηνηρείσλ). 

- Έκθαζε ζηε κεηαγιψζζα. 

- ε επίπεδν θεηκέλνπ 

(γλψζε ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ θαη ησλ 

ζπκβάζεψλ ηνπο). 

- Απνπζία ζχλδεζεο ησλ 

γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα 

κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν. 

 

- ηηο θαηεπζπληήξηεο 

Οδεγίεο γηα ηα Π.. δελ 

θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ε 

αλάπηπμε ηεο κεηαγιψζζαο 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.   

- Πεξηζζφηεξν ζηηο 

πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο ιαλζάλνπλ 

ζεσξήζεηο ησλ ΣΠΔ σο 

κέζσλ θαη εξγαιείσλ 

δηδαζθαιίαο: 

       Δξγαιείν γηα ηελ 

εμάζθεζε ζε λέα θεηκεληθά 

είδε/ εζηίαζε ζηα 

ππεξθείκελα.  

       Δξγαιείν άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ, θπξίσο κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Γιώζζα/εκείσζε  

- Γιψζζα σο κέζν θαη 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο.  

- Γιψζζα σο 

απνπιαηζησκέλν ζχζηεκα 

κνξθψλ θαη δνκψλ. 

Ωο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ: 

- Δθκάζεζε γξαθήο ζε 

ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα 

κε εζηίαζε ζηελ παξαγσγή 
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- Γιψζζα σο ζχζηεκα 

θεηκεληθψλ εηδψλ.  

- Γελ γίλεηαη ιφγνο γηα 

ζεκείσζε θαη ζεκεησηηθνχο 

ηξφπνπο, αιιά γηα ζπλχπαξμε 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο.  

ππεξθεηκέλσλ. 

- Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

ζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο 

(γιψζζα, κνπζηθή, εηθφλα) 

ζηα ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα.  

- Βαζηθέο δεμηφηεηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ 

ζην δηαδίθηπν.  

Γηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο,  

ρώξνο θαη ρξόλνο, 

ζεσξίεο κάζεζεο 

- Οξαηέο, αιιά θαη αφξαηεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. 

- Οξηνζέηεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ.   

- Θεσξίεο κάζεζεο πνπ 

αληινχλ ζηνηρεία απφ ηε λέα 

παηδαγσγηθή αιιά δηαηεξνχλ 

θαη ζηνηρεία απφ ην 

παξαδνζηαθφ πξφηππν.  

 

- ΣΠΔ πεξηζζφηεξν ζην 

πεξηζψξην θαη ιηγφηεξν ζην 

επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο.  

- ΣΠΔ σο εξγαιείν 

βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο κε εζηίαζε ζηελ 

πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηψλ.  

- Γελ θαίλεηαη νη ΣΠΔ λα 

αλακνξθψλνπλ ξηδηθά ηελ 

ηζρχνπζα ινγηθή ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Σαπηόηεηεο 

καζεηώλ θαη 

δηδαζθόλησλ 

Λφγνο καζεηψλ: ηθαλφο λα 

ιεηηνπξγεί ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην πξαγκαηψλνληαο ηα 

θείκελα ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, 

θιαζηθφο ζρνιηθφο 

γξακκαηηζκφο.  

Λφγνο δηδαζθφλησλ: 

θηλνχκελνο ζην πιαίζην 

-δεμηφηεηεο ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο θχζεσο λένπ 

γξακκαηηζκνχ   

- απνπζία δεμηνηήησλ 

θξηηηθήο θχζεσο.  

- δεμηφηεηεο ζρνιηθνχ 

πιαηζίνπ.  
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παξαδνζηαθψλ θαη 

θεηκελνθεληξηθψλ 

αληηιήςεσλ, ηάζεηο γηα 

πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο 

ηνπ ξφινπ ηνπ, φκσο 

απμεκέλε πιαηζίσζε ηεο 

απηνλνκίαο απηήο.  

 Γισζζνδηδαθηηθνί 

λόγοι 

πβξηδνπνηεκέλνο ιφγνο πνπ αληιεί θαη αλακεηγλχεη ζηνηρεία 

θπξίσο απφ παξαδνζηαθέο θαη θεηκελνθεληξηθέο 

γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Αμηνιόγεζε 

- Πεξηνδηθέο θαη εηήζηεο 

αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ 

ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ππεχζπλνη νη 

δηδάζθνληεο, ην Π.. παξέρεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο 

πξνο ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο. 

- Γχν εζληθέο εμεηάζεηο, κία 

ζην ηέινο ηεο θαηψηεξεο θαη 

κία ζην ηέινο ηεο αλψηεξεο 

Β/ζκηαο.  

- πγθεληξσηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ αμηνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

- Θέκαηα εζληθψλ εμεηάζεσλ 

κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο 

ζηελ θαηψηεξε Β/ζκηα. 

- Κακία ζχλδεζε ησλ 

δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ κε ηελ 

αμηνιφγεζε.  

- Αλαπιαηζίσζε ησλ ΣΠΔ σο 

ζέκαηνο ησλ εζληθψλ 

εμεηάζεσλ (παξαγσγή 

δνθηκίνπ κε ζέκα ηηο ΣΠΔ).  

Παξαηεξήζεηο/ 

ηδηαηηεξόηεηεο 

- Σάζεηο απνθέληξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ κέζσ 

ηεο παξνρήο ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη ηεο δηακφξθσζεο 
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ηνπηθψλ Π.. ηα νπνία βαζίδνληαη ζε θεληξηθέο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

- Καηεγνξηνπνίεζε ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο (γεληθή, ηερληθή, 

επαγγεικαηηθή) θαη ζε επηπιένλ ππνθαηεγνξίεο.    

- Πεξίνδνο εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη αιιαγψλ ζηα 

Π.. 

- Οη ΣΠΔ σο μερσξηζηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν.  

- Έληνλε θηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα 

ζρνιεία. 
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Παξάξηεκα  

 

Πξσηόηππα θείκελα εθηελέζηεξσλ απνζπαζκάησλ 

 

Απόζπαζκα 1: Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli 

culturali, ma anche più contraddittori. Oggi l’apprendimento scolastico è solo una 

delle tante esperienze di formazione che i bambini1 e gli adolescenti vivono e per 

acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno deicontesti scolastici. Ma 

proprio per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità 

degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 

frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei 

bambini e degli adolescenti.  

 

 Απόζπαζκα 2: 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. La finalità è una cittadinanza che certo permane 

coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione nazionale, ma che può essere 

alimentata da una varietà di espressioni ed esperienze personali molto più ricca che 

in passato.  

 

Απόζπαζκα 3: Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo 

dell’umanità e del pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un lato 

tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni 

persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti 

del futuro dell’umanità. La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a 
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questa responsabilità i bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro formazione. 

A questo scopo il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il semplice 

accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo con il pieno dominio dei 

singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro 

molteplici connessioni. È quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, 

discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un 

nuovo umanesimo.  

 

Απόζπαζκα 4: Non dobbiamo però dimenticare che in questa situazione di 

potenziale ricchezza formative permangono vecchie forme di analfabetismo e di 

emarginazione culturale. Queste si intrecciano con analfabetismi di ritorno, che 

rischiano di impedire a molti l’esercizio di una piena cittadinanza. 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.  

 

Απόζπαζκα 5: La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un 

elemento essenziale dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso 

alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra la 

competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo 

educativo, culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali.  

 

Απόζπαζκα 6: L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e 

Costituzione investe globalmente il percorso scolastico, su almeno tre livelli. 

Innanzitutto, nell’ambito della Storia e della Filosofia, lo studente è chiamato ad 

apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all’intreccio tra le due discipline e il 

diritto, anche nei percorsi che prevedono l’insegnamento di Diritto ed Economia (cui, 

in questo caso, “Cittadinanza e Costituzione” è affidata). In secondo luogo, la vita 
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stessa nell’ambiente scolastico rappresenta, ai sensi della normativa vigente, un 

campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di cittadinanza. In terzo luogo, è 

l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle proprie attività educative, ad adottare le 

strategie più consone al raggiungimento degli obiettivi.  

 

Απόζπαζκα 7: Per riflettere sulla lingua (grammatica, sintassi, analisi logica)  

- Studio sistematico delle categorie sintattiche.  

- Classi di parole e loro modificazioni.  

- Struttura logica della frase semplice (diversi tipi di sintagmi, loro funzione, loro 

legame al verbo). … 

- Principali tappe evolutive della lingua italiana, valorizzandone, in particolare,  

l’origine latina. …  

- Individuare le caratteristiche fondamentali che collocano e spiegano storicamente  

un testo o una parola.   

 

Απόζπαζκα 8: Riflettere sulla lingua 

- Conoscere la costruzione della frase complessa (distinguere la principale dalle 

subordinate) e riconoscere i principali tipi di proposizioni subordinate (relative, 

temporali, finali, causali, consecutive, ecc.). 

- Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici.  

- Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione 

- 
Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, 

gradazione, inclusione).  

- Conoscere i principali meccanismi di derivazione per arricchire il lessico. 

- 
Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, regolativi, 

descrittivi, argomentativi) e dei generi.  

- Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e 

scritto della lingua.  

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Ηηαιίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 85 απφ 88 
 

Απόζπαζκα 9: L’alunno sarà guidato alla scoperta delle potenzialità comunicative 

ed espressive che le discipline offrono e all’apprendimento sempre più autonomo 

delle forme utili a rappresentare la sua personalità e il mondo che lo circonda. È utile 

che egli abbia l’occasione di riflettere sul diverso significato che messaggi simili 

possono assumere, privilegiando i codici tipici di una disciplina o quelli di un’altra, 

allo scopo di apprezzare, valutare e utilizzare la varietà di espressioni a sua 

disposizione. … La realizzazione guidata di operazioni di traduzione da un codice a 

un altro darà la possibilità all’alunno di conoscere sia gli elementi comuni dei vari 

linguaggi sia nello stesso tempo la specificità da loro assunta all’interno di un 

particolare codice. L’alunno apprenderà, altresì, a sperimentare le possibilità 

espressive della commistione di più linguaggi attraverso la comprensione e la 

produzione di ipertesti. … Nella crescita delle capacità espressive giocano un ruolo 

importante le nuove 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 quali è 

necessario che lo studente maturi competenze specifiche.  

 

Απόζπαζκα 10: 

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto 

strategie differenziate (ad esempio se si tratta di una relazione, di una conferenza o di 

una spiegazione cogliere le espressioni che segnalano le diverse parti del testo).  

- Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni 

principali, punto di vista dell’emittente.   

-
 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in 

modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e 

coerente, usare un registro adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il 

lessico specifico, precisando fonti e servendosi eventualmente di materiali di supporto 

(cartine, tabelle, grafici).  
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- Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e 

riorganizzarle in  

modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

- Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, 

titoli,  

sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro 

collocazione nello spazio, le caratteristiche essenziali, il punto di vista 

dell'osservatore. 

- Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di 

semplici  

testi argomentativi su temi affrontati in classe. 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per la 

raccolta e l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, mappe, scalette); utilizzare 

criteri e strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare 

le convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, titolazione, 

impaginazione. 

- Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a: situazione, argomento, scopo, destinatario, registro.  

- Scrivere testi di forma diversa (avvisi, biglietti, istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di bordo, schede informative, relazioni su argomenti di 

studio, trafiletti, articoli di cronaca, recensioni, commenti) sulla base di modelli 

sperimentati.  

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad esempio giochi 

linguistici, riscritture con cambiamento del punto di vista). 

- Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione 

grafica e concettuale.  
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Απόζπαζκα 11: La frequentazione assidua di testi di diverso genere permetterà 

all’alunno di individuare i modelli che ne sono alla base e di assumerli come 

riferimenti nelle proprie produzioni comunicative. Ogni tipo testuale sarà appreso 

come una forma comunicativa storicamente determinata dalle convenzioni, dalle 

tradizioni culturali, letterarie e linguistiche, quindi variabile nel tempo. Attenzione va 

posta all’arricchimento del patrimonio lessicale dell’alunno, il cui ampliamento è 

obiettivo condiviso da tutti i docenti per la parte di vocabolario di base e di parole 

comuni alle varie discipline; inoltre, gradualmente e in stretto raccordo con i 

contenuti, ogni area curerà l’ap- prendimento dei termini specifici di ogni disciplina 

come chiave per il possesso dei concetti.  

 

Απόζπαζκα 12: Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la 

costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione 

logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e 

segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate 

scelte lessicali. … Oltre alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie 

tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, 

paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, 

parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. Questo 

percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici 

linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le capacità di 

interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità 

dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre 

discipline sia effettiva e programmata.  

 

Απόζπαζκα 13: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di 
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diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.... Saper riconoscere 

i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue moderne 

e antiche. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare.  

   

 


	Περιεχόμενα
	Περίληψη
	Εισαγωγή
	1. Εκπαίδευση, πρόγραμμα σπουδών και γλωσσικό μάθημα
	1.1 Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ιταλία

	Χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών και σχολική αυτονομία
	Δομή εκπαιδευτικού συστήματος
	Σύστημα αξιολόγησης των μαθητών
	Καινοτομίες ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
	1.2 Τα Π.Σ. για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το γλωσσικό μάθημα

	Π.Σ. και γλωσσικό μάθημα για την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
	Π.Σ. και γλωσσικό μάθημα για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
	2. Ανάλυση
	2.1 Το περιεχόμενο του γλωσσικού μαθήματος
	2.1.1 Γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις για τον κόσμο


	Κατώτερη Β/θμια: Εκπαίδευση στην πολιτική συμβίωση
	Κατώτερη Β/θμια: Νέα πολιτειότητα και νέος ανθρωπισμός
	Κατώτερη Β/θμια: Γνώσεις/στάσεις για τον κόσμο και αξιοποίηση των ΤΠΕ
	Ανώτερη Β/θμια: Σύνδεση γλωσσικού μαθήματος με γνώσεις για τον κόσμο
	2.1.2 Γνώσεις για τη γλώσσα
	2.1.3 Γλώσσα και σημείωση

	Η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης
	Η γλώσσα ως σύστημα και ο κατακερματισμός των γλωσσικών δεξιοτήτων
	Ακρόαση και Ομιλία
	Ανάγνωση
	Γραφή
	Η γλώσσα ως σύστημα κειμενικών ειδών
	Γλωσσικές δεξιότητες και ΤΠΕ
	2.2 Η διδακτική πραγμάτωση του γλωσσικού μαθήματος
	2.2.1 Διδακτικές πρακτικές


	Παραδείγματα διδακτικής πραγμάτωσης
	Διδακτική πρόταση/παράδειγμα 1: Δημιουργία ενός σχολικού ιστολογίου
	Διδακτική πρόταση/παράδειγμα 2: Δημιουργία ενός υπερκειμένου
	Ανάλυση δεύτερου παραδείγματος
	2.2.2 Ταυτότητες μαθητών και εκπαιδευτικών
	2.3 Η αξιολόγηση των μαθητών

	3. Συμπεράσματα/συζήτηση
	3.1 Γενικές διαπιστώσεις
	3.2 Διαπιστώσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ

	Βιβλιογραφία
	Παράρτημα
	Πρωτότυπα κείμενα εκτενέστερων αποσπασμάτων
	Απόσπασμα 8: Riflettere sulla lingua
	Απόσπασμα 10:

