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Πεξίιεςε  

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλάηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο θππξηαθήο δεκνθξα-

ηίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηελ πξσηνβάζκηα δεκνηηθή εθ-

παίδεπζε αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνιν-

γηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία αλάιπζεο 

αληινχληαη απφ ην ρψξν ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (van Leeuwen, 2005) θαη ηεο 

θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ (Gee, 2005). Οη βαζηθνί άμνλεο κειέηεο ηνπ ελ ιφγσ πξν-

γξάκκαηνο αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο, ηηο δηδαθηηθέο πξα-

θηηθέο, ηηο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα 

θαηαζθεπάζεη ππφ ην πξίζκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ.  

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο αθελφο αληηκεησπίδνληαη σο έλα 

λέν δεδνκέλν κε ην νπνίν ν καζεηήο πξέπεη λα έιζεη ζε επαθή θαη λα εμνηθεησζεί κε 

ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, αθεηέξνπ αμηνπνηνχληαη σο πεξηβάιινληα 

άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ (ςεθηαθψλ, πνιπηξνπηθψλ), σο θνηλφηεηεο πξαθηη-

θήο γξακκαηηζκνχ θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ιεηηνπξγηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΔ,  λένπ γξακκαηηζκνχ θαη 

θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Οη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη αμηνπνί-

εζεο ησλ ΣΠΔ αληινχλ θπξίσο απφ ηελ επηθνηλσληαθή / ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο, απφ ηελ ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη απφ ην ιφγν (discourse) ηεο θξη-

ηηθήο παηδαγσγηθήο. Πξνυπνηίζεληαη Λφγνη (Discourses) καζεηψλ πνπ ελεξγνχλ ζπκ-

κεηνρηθά θαη απηφλνκα, απηελεξγνχλ, αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, ιεηηνπξγνχλ α-

ηνκηθά θαη εξγάδνληαη νκαδηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Απφ ηελ άι-

ιε, πξνυπνηίζεληαη Λφγνη εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηψλ, ηθαλψλ λα δηακνξθψζνπλ 

ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηφο ηνπο ρσξίο δεζκεχζεηο ρψξνπ, ρξφλνπ, ξπζκνχ, χιεο 

θαη δηδαθηηθψλ ζπκβάλησλ.   
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1. Δηζαγσγή  

Σα λέα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ηνπ 21
νπ

 αηψλα απαηηνχλ αιιαγέο θαη κεηαξ-

ξπζκίζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Απηή ε αλά-

γθε πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα νδήγεζε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζηελ αλα-

ζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 χκθσλα κε ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Μεηαξξχζκηζεο 

ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ,  απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη 

απφ ηε κηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

ησλ καζεηψλ θαη απφ ηελ άιιε λα πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο 

απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθήο 

θαη πνιπγισζζηθήο θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα ραξαθηεξίδεηαη δεκνθξα-

ηηθφ θαη αλζξψπηλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη αιιάδεη ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθ-

παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο εγθαηαιείπεηαη ην παιηφ, ζπληεξεηηθφ, ζηαηηθφ ζρν-

ιείν. Αληίζεηα, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ ζρνιείνπ πξννδεπηηθνχ, 

καζεηνθεληξηθνχ ηθαλνχ λα «δηαβάζεη» ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αιιαγέο 

πνπ ζπληεινχληαη. Δίλαη ζαθέο φηη νη κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ πνιηηηθφ ραξαθηήξα, θα-

ζψο ζρεηίδνληαη φρη κφλν κε ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειινληηθήο θνηλσ-

λίαο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνξθσκέλσλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θαη δξαζηε-

ξηνπνηνχληαη κέζα ηεο. Σν είδνο ηεο κειινληηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ κειινληηθψλ 

κνξθσκέλσλ πνιηηψλ είλαη ν παξνλνκαζηήο ζηε ράξαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηη-

θψλ.  

 Οη ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Κχ-

πξνπ (απνηθηνθξαηία, θεδεκνλία, πξαμηθφπεκα θαηά ηνπ Μαθαξίνπ, ηνπξθηθή εηζβν-

ιή, πξνζθπγηά) θαη ηα βήκαηα πνπ έθαλε ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλη-

θήο ζπλνρήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ζηα αλαζεσ-

ξεκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη, πην εηδηθά, ζε απηφ πνπ αθνξά ην κάζεκα ηεο 

γιψζζαο. Σν ππφ εμέηαζε αθνξά θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε: 

i) ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ πξαγκάησζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκα-

ηνο. 
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ii) ηνπ είδνπο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ πξνθχπηεη. 

iii) ηεο ηδενινγίαο πίζσ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

iv) ησλ ηαπηνηήησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ θηινδνμεί ην πξφγξακκα λα 

θαηαζθεπάζεη αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ. 

 

ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ελφηεηεο αλάιπζεο ζχκθσλα κε 

ηε κεζνδνινγία θαη ζην ηξίην θεθάιαην αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε ζπδήηε-

ζε. Σέινο, παξαηίζεηαη έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο απνηχπσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θππξηα-

θνχ πξνγξάκκαηνο θαη αθνινπζνχλ νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.  
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2. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο 

Κχπξνπ. Ζ πξσηνβάζκηα (δεκφζηα δεκνηηθή) εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια 

ηα παηδηά πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ θαη 8 κελψλ. Ο πξψηνο θχ-

θινο (γπκλάζην) είλαη ππνρξεσηηθφο κέρξη ην 15
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ καζεηή.  Σν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο είλαη απνηέιεζκα αλαζεψξεζήο ηνπ 

κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο 2008 – 2010 θαη είλαη αλαξηεκέ-

λν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

(http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html).  

 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ (απφ εδψ θαη ζην εμήο Π..) ηεο Κχπξνπ γηα ην κά-

ζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ρσξίδεηαη ζε 4 θεθάιαηα κε ηηο εμήο ελφηεηεο: α) 

εηζαγσγή, β) δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, 3) δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηέινο, δ) αμην-

ιφγεζε. Σξεηο βαζηθνί άμνλεο δηέπνπλ ην Π.. Οη άμνλεο απηνί πεξηιακβάλνπλ ην ζχ-

λνιν ησλ πξνο θαηάθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηε γιψζζα, ηα θεί-

κελα θαη ηε γξαθή, ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο αμίεο, θαη ηηο ηθαλφηεηεο – θιεη-

δηά πνπ απαηηνχληαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

2.1. Γνκή ηνπ θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Ζ δφκεζε ηνπ Π.. γίλεηαη αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Οη ηξεηο βαζκίδεο ζηηο νπνίεο 

εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ είλαη νη εμήο: ε 1
ε
 βαζκίδα (πξνδεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη α΄ 

δεκνηηθνχ), ε 2
ε
 βαζκίδα (β΄ δεκνηηθνχ έσο θαη ζη΄ δεκνηηθνχ) θαη, ηέινο, ε 3

ε
 βαζ-

κίδα (γπκλάζην θαη ιχθεην). ην ζεκείν απηφ εγείξνληαη θάπνηεο εχινγεο απνξίεο πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγί-

αο, ην πξνο αμηνπνίεζε πιηθφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. εκεηψλνπκε φηη ζην 

ελ ιφγσ Π.. δίλνληαη κνλάρα γεληθέο θαηεπζχλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή κε-

ζνδνινγία, αιιά δελ πξνηείλεηαη ζπγθεθξηκέλν πιηθφ νχηε θαη δηδαθηηθφ εγρεηξίδην 

θαη, ηέινο, δίλνληαη γεληθέο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε. Ο ηξφπνο δφκε-

ζεο ηνπ Π.., ην καθξνθεηκεληθφ ηνπ είδνο, ε θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html
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απφ ηνπο ζπληάθηεο αιιά θαη ηα ηνπνζεηεκέλα λνήκαηα νδεγνχλ ηνλ αλαγλψζηε 

ζηελ εμήο δηαπίζησζε: δχν είλαη νη θπξίαξρνη ιφγνη πνπ δηαηξέρνπλ ην Π..: ν θξηηη-

θφο θαη ν θεηκελνθεληξηθφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην Π.. θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε επηθεληξψλνληαη ζε ζηξαηεγηθέο πνπ βνεζνχλ ηνπο κα-

ζεηέο λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ, φπσο επίζεο  θαη πψο λα αλαπηχζζνπλ θξηηη-

θή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κέζα απφ ηελ θαηαλφ-

εζε θαη παξαγσγή θεηκέλσλ πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ, πνιπηξνπηθψλ θαη ςεθηαθψλ.  

Σν παξαθάησ ζρήκα βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ Π..  

  

Οη καζεηέο θαινχληαη αλ αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε / παξα-

γσγή γξαπηψλ / πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ. Σα θείκελα απηά εμεηάδνληαη ζε  ηέζζεξα ε-

πίπεδα: α) κέζα ζε πιαίζηα επηθνηλσλίαο, β) σο γισζζηθή – λνεκαηηθή δνκή, γ) σο 

θνηλσληθή πξάμε θαη δ) σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο. Γηα ην θάζε επίπεδν μερσξηζηά 

ηίζεληαη νη πξνζδνθψκελεο πξνο θαηάθηεζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο, 

πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά θεηκεληθά είδε θαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
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2.2. Κείκελν κέζα ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο θεηκέ-

λσλ ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Ζ θαηαλφεζε αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ έληαμε 

ηνπ θεηκέλνπ ζην θεηκεληθφ είδνο πνπ αλήθεη, δειαδή ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο 

πνπ ην (αλα-)παξάγεη, ελψ ε παξαγσγή επηθεληξψλεηαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θεηκέ-

λνπ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ζηα θνηλσ-

ληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε.  

Απηφ θαίλεηαη ζην παξαθάησ παξάζεκα: 

 

«Γεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ θεηκέλνπ κε ην ζηελφ θαη επξχηεξν πιαί-

ζην επηθνηλσλίαο ηνπ: Αλαγλψξηζε ηεο θεηκεληθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζεζκνχ 

πνπ ην θείκελν αλαπαξάγεη ή αλαδνκεί, αλαγλψξηζε ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ 

ν/ε ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί, ησλ δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ ηχπσλ πνπ ν ζπγ-

γξαθέαο κπνξεί λα αλακηγλχεη..» (ζει. 7) 

«Δπηινγή ηξφπσλ νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ θαη ηεο γισζζη-

θήο κνξθήο ηνπ αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ην ζθνπφ ηεο επηθνη-

λσλίαο θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ/ηεο απνδέθηε/-

ηξηαο.» (ζει. 8) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη ζπληάθηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

θνηλσληθή γιψζζα πνπ παξαπέκπεη ζε απηή ηεο επηθνηλσληαθήο-ιεηηνπξγηθήο πξνζέγ-

γηζεο. Σν Π.. θαίλεηαη λα πξνηείλεη ηελ έληαμε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζε έλα 

επηθνηλσληαθφ-ιεηηνπξγηθφ πιαίζην κε κηα θεηκελνθεληξηθή ζεψξεζε. Θεσξεί φηη ηα 

θείκελα είλαη κηα ελφηεηα ιφγνπ κε ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, δνκνχληαη θαη ιεηηνπξ-

γνχλ πάληνηε ζε ζπκθξαδφκελα. 

 

2.3. Κείκελν σο γισζζηθή θαη λνεκαηηθή δνκή 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή θαη λν-

εκαηηθή δνκή ησλ θεηκέλσλ. Οη ζπληάθηεο ηνπ Π.. δελ εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά πεξηζζφηεξν ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
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ζηνηρείσλ απηψλ, ζην πψο δειαδή ζπκβάιινπλ επξχηεξα ζηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέ-

λνπ πξνθεηκέλνπ λα δνκεζεί ην λφεκα. Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

παξαγάγνπλ θείκελα ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ηελ νξγάλσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηελ επηινγή ιεμηινγίνπ, ηνπ χθνπο θιπ. 

 

«Δπεμεξγαζία ηνπ ηξφπνπ πνπ γξακκαηηθά θαη ιεμηινγηθά ζηνηρεία παξνπζηά-

δνπλ πξφζσπα, ζέζεηο, επηρεηξήκαηα θ.ιπ., επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δειψλνληαη, επεμεξγαζία ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ ελδεηθηψλ πνπ παξαπέ-

κπνπλ ζην ζπγθείκελν, θαηαλφεζε ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δφκεζε ε-

λφο θεηκέλνπ κε ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα, θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο 

πιεξνθνξηψλ, θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην γισζζηθφ θαη εηθνληζηηθφ 

κέξνο ζε έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν αιιειεπηδξνχλ γηα ηε κεηάδνζε δηαθνξεηη-

θψλ λνεκάησλ ή ηελ επηθχξσζε παξφκνησλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.» (ζει. 7) 

«Σρεδηαζκφο (άκεζα ή έκκεζα δηαινγηθφο) ηνπ θεηκέλνπ, απνθάζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ θεηκεληθή δνκή, ηελ θαηαλνκή γλσζηψλ θαη λέσλ πιεξνθνξηψλ, ηνπο κερα-

ληζκνχο ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο, ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα, ην ιεμηιφγην, ην χ-

θνο, ηε γισζζηθή πνηθηιία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θ.ιπ.» (ζει. 8) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. ρξεζηκν-

πνηνχλ θνηλσληθή γιψζζα πνπ παξαπέκπεη ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δη-

δαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. ηφρνο δειαδή είλαη νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο 

νη ιεηηνπξγίεο ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη δνκψλ θσδηθνπνηνχλ έλα ζέκα, κεηαδί-

δνπλ πιεξνθνξίεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, αλαπαξάγνπλ ηδενινγίεο, δνκνχλ 

ηαπηφηεηεο. Απηφ, ινηπφλ, πνπ ελδηαθέξεη δελ είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κηα 

αθεξεκέλε κεηαγισζζηθή γλψζε, αιιά γισζζηθή επίγλσζε ζε θεηκεληθφ επίπεδν. 

 

2.4. Κείκελν σο γισζζηθή πξάμε 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε, εξκε-

λεία θαη θξηηηθή ζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ. ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θα-

ηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηδενινγηθψλ κελπκάησλ θαη ησλ πηπρψλ ηεο πξαγκα-
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ηηθφηεηαο πνπ ηα θείκελα δνκνχλ θαη αλαπαξάγνπλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνπλ ή ππνλννχλ ηδενινγίεο, ηεξαξρη-

θέο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ηαπηφηεηεο. 

 

«Δξκελεία ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πθνινγηθψλ, δνκηθψλ θαη άιισλ επηινγψλ 

ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο ξεηνξηθήο νξγάλσζήο ηνπ, δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ η-

δενινγηθά κελχκαηα δειψλνληαη ή ππνλννχληαη κέζα απφ ιεμηινγηθέο, κνξθν-

ινγηθέο, ζπληαθηηθέο θαη θεηκεληθέο επηινγέο, δηεξεχλεζε ησλ ιεμηινγηθψλ, 

κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ επηινγψλ ή θαη ηξφπσλ νξγάλσζεο πιεξνθν-

ξηψλ γηα ηε δφκεζε ησλ πηπρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ν/ε ζπγγξαθέαο επη-

ζπκεί λα αλαδείμεη.» (ζει. 7)  

 

«Δπηινγή, αμηνιφγεζε, θξηηηθή αλαζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πθνινγη-

θψλ, δνκηθψλ θαη άιισλ επηινγψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ θεη-

κέλνπ, ηεο ξεηνξηθήο νξγάλσζήο ηνπ, ησλ ηαπηνηήησλ πνπ δειψλνληαη ή ππν-

λννχληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ιεμηινγηθέο, ζπληαθηηθέο θαη θεηκεληθέο επη-

ινγέο θ.ιπ.» (ζει. 8) 

 

Ζ θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παξαπάλσ παξαζέκαηα παξαπέκπεη 

ζηνλ θξηηηθφ ιφγν. Πην εηδηθά, θαίλεηαη ην Π.. έρεη ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

γισζζηθήο επίγλσζεο (Fairclough, 1995). Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαιχνπλ θξηηηθά ηα θείκελα, ψζηε λα δηαθξίλνπλ αιιά θαη λα ρεηξίδνληαη ηηο ξεηέο ή 

άξξεηεο ηδενινγηθέο θνξηίζεηο ησλ θεηκέλσλ. 

2.5. Κείκελν σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο  

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θεηκέλσλ. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ηελ απνδεθηφηεηα ησλ 

θεηκέλσλ, ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ησλ θεηκέλσλ, ηηο δηα-

δηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαλνήζεθαλ, εξκελεχηεθαλ ή παξάρζεθαλ ηα θείκελα 

(θξηηηθφο αλαζηνραζκφο). 

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Κχπξνπ Α΄/βάζκηα - ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 13 απφ 63 

 

«Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο/ηηο απν-

δέθηεο/-ηξηέο ηνπ, αμηνιφγεζε ησλ πνιιαπιψλ πξνζιήςεσλ/εξκελεηψλ πνπ ηα 

άηνκα ζπλεηζθέξνπλ ζε έλα θείκελν, αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο, 

ηδενινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεηκέλνπ ή ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη ησλ ζεζκηθψλ 

πιαηζίσλ παξαγσγήο ηνπ, ηφζν ζε ζρέζε κε ζπλαθή θεηκεληθά είδε φζν θαη ζε 

ζρέζε κε πνιιαπιέο πηζαλέο θνηλφηεηεο αλαγλσζηξηψλ/αλαγλσζηψλ. Δπίζεο, 

θξηηηθφο αλαζηνραζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηάζεσλ θαηαλφ-

εζεο θαη εξκελείαο πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ ηάμε σο αλαγλσζηη-

θή/θεηκεληθή/ζεζκηθή θνηλφηεηα.» (ζει. 8) 

«Αμηνιφγεζε ηνπ ππφ παξαγσγή θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέ-

ηεη ην ζηελφ πιαίζην επηθνηλσλίαο ή ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηαο 

κέζα ζηελ νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη, ηελ πξφζιεςή ηνπ απφ δηαθνξεηηθνχο/-έο α-

θξναηέο/-ηξηεο θαη αλαγλψζηεο/-ηξηεο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηαπηφηεηεο 

πνπ επηδηψθεη λα αλαδείμεη. Δπίζεο, θξηηηθφο αλαζηνραζκφο θαη αμηνιφγεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θεηκέλσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ ηάμε σο 

αλαγλσζηηθή/θεηκεληθή/ζεζκηθή θνηλφηεηα.» (ζει. 8) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ ρξε-

ζηκνπνηνχλ θνηλσληθή γιψζζα πνπ παξαπέκπεη ζηνλ θξηηηθφ ιφγν. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

θεηκέλσλ εζηηάδεη θπξίσο ζηελ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ησλ θεηκέλσλ, ζηηο ηαπηφηεηεο 

πνπ επηδηψθεηαη λα αλαδεηρζνχλ, θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη θαηαλφ-

εζεο ησλ θεηκέλσλ. 

 

2.6. Ζ αλνηρηή θχζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

Έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ραξαθηεξίδεηαη αλνηρηφ, φηαλ δε δίλνληαη έηνηκεο, πξναπν-

θαζηζκέλεο πνξείεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, φηαλ δίλνληαη κεγάια πεξηζψξηα 

πξσηνβνπιίαο θαη πξνζαξκνγήο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο (Ξσ-

ρέιιεο, 1997). Γηαβάδνπκε ζην παξαθάησ παξάζεκα απφ ηελ εηζαγσγή:  

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Κχπξνπ Α΄/βάζκηα - ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 14 απφ 63 

 

«Tν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο Νέαο Διιεληθήο δελ κπνξεί λα νξηνζεηεζεί 

ζηε βάζε κηαο απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο θαη γξακκηθά νξγαλσκέλεο «χιεο» 

γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή θεηκεληθψλ ηχπσλ(αθήγεζε, πεξηγξαθή, αλαθνξά, 

δηαδηθαζία θ.ιπ.) γηα ηνπο εμήο ιφγνπο»  (ζει. 6)  

 

Δπηπιένλ, ην Π.. δελ πξνηείλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, νχηε θαη 

παξέρεη πεγέο, βηβιηνγξαθία, ηζηνζειίδεο θιπ. απφ φπνπ ζα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο 

λα αληιήζεη πιηθφ. Μπνξεί ην γεγνλφο απηφ λα δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο, φκσο, απφ ηελ άιιε κεξηά, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα λα 

αλαπηχμεη πξσηνβνπιίεο. ην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

δηαβάδνπκε ηα εμήο:  

 

«Τα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε ηάμε πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο έ-

ληππνπ, ςεθηαθνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ παξάγεηαη ζε πνηθίιεο επηθνηλσ-

ληαθέο ζπλζήθεο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηα ζέκαηα είηε λα επηιέγνληαη απφ έλα 

επξχ αξρηθφ ζψκα παηδαγσγηθνχ πιηθνχ ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πξφ-

ζβαζε θαη ην νπνίν κπνξνχλ λα εκπινπηίδνπλ αλάινγα κε ηελ επηθαηξφηεηα, ηνλ 

ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο θ.ιπ., είηε λα ζπλαπνθαζίδνληαη απφ ηνπο / ηηο ζπκκεηέ-

ρνληεο / -νπζεο ζηε δηδαζθαιία.» (ζει. 58) 

«Οη δηδάζθνληεο/-νπζεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, εθηφο απφ έλα θείκελν φπνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ε θηινζνθία θαη νη αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο 

ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ δξα-

ζηεξηνηήησλ γηα ηηο δηάθνξεο βαζκίδεο θαη ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ θαη κα-

ζεηξηψλ θαη έλαλ ράξηε πινήγεζεο απφ ηε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ επφκελε. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ ζπληζηνχλ πξφηππεο δξαζηεξηφηεηεο πξνο κίκεζε 

αιιά επηδηψθνπλ λα θαηαδείμνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν/ε εθπαηδεπηη-

θφο θαη ηα παηδηά ζε κηα ζρνιηθή θνηλφηεηα κπνξνχλ λα δηαπιέμνπλ δηάθνξα 

πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, αμηνπνηψληαο παξάι-

ιεια θαη ηηο εκπεηξίεο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο (ησλ παηδηψλ θαη 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ).» (ζει. 58) 
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Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη λα γίλεηαη ιφγνο γηα θάπνηα ηξάπεδα πιηθνχ, πξνθαλψο κε 

ζεκαηηθή βάζε, ε νπνία θαη ζα αλαζεσξείηαη ή ζα εκπινπηίδεηαη. Αμίδεη λα επηζεκά-

λνπκε φηη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ ππνπξγείνπ 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/index.html, εθπαηδεπηηθνί, καζε-

ηέο θαη γνλείο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ζρέδηα 

καζεκάησλ θαηά ηάμε θαη άιιν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, πιηθφ γηα ηελ θαιιηέξγεηα  ηνπ 

πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη δηαζεκαηηθά ζρέδηα 

εξγαζίαο, πιηθφ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, πιηθφ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

κεζφδνπ project θαη  portfolio θαη παξνπζηάζεηο ησλ λέσλ βηβιίσλ.  

 Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζεη δξαζηεξηφηεηεο θαη πιηθφ 

πξνο αμηνπνίεζε, φκσο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο  

πξφηππεο, αλ θαη θαηαδεηθλχνπλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ηα θείκελα δηαπιέθνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Χζηφζν, ην ίδην ζην 

ίδην ην πξφγξακκα δε δίλνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξη-

θά κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Βέβαηα, κέζα απφ ην 

Π.. κπνξεί θαλείο λα αιηεχζεη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κνινλφηη ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ νδεγηψλ είλαη πνιχ γεληθφ. Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ 

παξαζέηνπκε κεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απφ ην Π..(πην αλαιπηηθά βι. Γηδα-

θηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηόηεηεο): 

 

««παηρλίδηα-δηαγσληζκνί» πξνζδηνξηζκνχ πιεξνθνξηψλ πνπ ζην έλα θείκελν 

παξνπζηάδνληαη σο βαζηθέο θαη ζε άιιν ή άιια σο κε βαζηθέο, σο απφξξνηα 

δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο (ζει. 22) 

ρξήζε ζεκεηψζεσλ, ζρεδηαγξακκάησλ, ελλνηνγξακκάησλ, εηθνληθψλ αλαπαξα-

ζηάζεσλ, παληνκίκαο θ.ν.θ. δξακαηνπνηήζεηο, ππνδχζεηο ξφισλ θ.ιπ., γηα δηα-

θνξεηηθή ζεκεησηηθή απφδνζε ή/θαη ζχλνςε ησλ λνεκάησλ/κελπκάησλ θεηκέ-

λνπ/-σλ» (ζει. 23) 

«ζπδεηήζεηο πάλσ ζε δηαθνξεηηθά θείκελα γηα ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο 

πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ/-

https://www.dias.ac.cy/el/Pages/intro.aspx
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ηξηψλ, αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θεηκεληθέο θνηλφηεηεο φπνπ εληάζζνληαη» 

(ζει. 26) 

«παηρλίδηα δηεξεχλεζεο, κε ζηφρν ηε δηάθξηζε πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ» ηε δηά-

θξηζε, δειαδή, πιεξνθνξηψλ ζε ςεπδείο («θαληαζηηθέο») θαη αιεζείο («πξαγ-

καηηθέο»), ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο» (ζει. 31) 

«κεηαζρεκαηηζκνί θεηκεληθψλ εηδψλ ζε άιια (π.ρ. κίαο ζπλερνχο ηζηνξίαο ζε 

θφκηθο, θαη αληίζηξνθα») (ζει. 35) 

     

Απφ ηελ άιιε κεξηά, δε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε άιινπο θνξείο λα δηακνξθψζνπλ ην 

Π.. πξνζζέηνληαο ζηνηρεία ηνπηθφηεηαο, νχηε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

λα δηακνξθψζνπλ ην αηνκηθφ ηνπο πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

2.7. Κείκελα θαη πιηθφ πξνο αμηνπνίεζε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ Π.. πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ηα θείκελα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκν-

πνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε. Σα θείκελα απηά κπνξεί λα είλαη ρξεζηηθά, θπξί-

σο απφ ην ρψξν ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ή / θαη ινγνηερληθά.  Πξέπεη λα ζεκεηψ-

ζνπκε φηη ηα θείκελα κπνξεί λα είλαη γξαπηά, πξνθνξηθά, πνιπηξνπηθά ή / θαη ςεθη-

αθά. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Σηνλ ηνκέα ησλ ρξεζηηθψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα πεξηιεθζεί έλαο κεγάινο αξηζ-

κφο θεηκέλσλ γηα ηε λέα ειιεληθή θαη ηελ θππξηαθή πνηθηιία, φπσο: αηηήζεηο, 

πξνζθιήζεηο, ηηκνιφγηα ΑΗΚ, ΑΤΗΚ θ.ιπ., επρεηήξηεο θάξηεο, εηδήζεηο απφ ηηο 

εθεκεξίδεο θαη ηελ ηειεφξαζε, πξνθνξηθέο αθεγήζεηο, ππνκλήκαηα, αλαθνξέο, 

λνκνζεηηθά θείκελα, έληππα πξνο ζπκπιήξσζε, ηξίπηπρα θνηλσθειψλ νξγαλη-

ζκψλ, δηαθεκίζεηο, πηλαθίδεο, πξνθνξηθέο καγλεηνθσλεκέλεο ζπδεηήζεηο, θφ-

κηθο, ζεαηξηθά έξγα, ζπκβφιαηα, νδεγίεο ρξήζεο, επηζηνιέο, βηνγξαθηθά ζε-

κεηψκαηα, δηαιέμεηο, απηνπαξνπζηάζεηο, εηηθέηεο πξντφλησλ, ζειίδεο απφ ην δη-

αδίθηπν θ.ιπ.» (ζει. 6) 

 

Σα ρξεζηηθά, φπσο αλαθέξνληαη, θείκελα αλήθνπλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θεηκελη-

θψλ εηδψλ θαη θαιχπηνπλ γισζζηθά ηφζν ηελ λέα ειιεληθή γιψζζα φζν θαη ηελ θπ-
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πξηαθή πνηθηιία. Πξνηείλνληαη θείκελα πνιπηξνπηθά (ηειεφξαζε) θαη ςεθηαθά (ηζην-

ζειίδεο). Φαίλεηαη πσο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζε απηή 

ηε λέα θαηάζηαζε (new communicative order) θαη λα μεθχγεη απφ ηελ παιηά, παξα-

δνζηαθή αληίιεςε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείνπ (computer assisted learning). 

Χζηφζν, δε θαίλεηαη λα γίλεηαη ζε βάζνο θαηαλνεηφ φηη ηα πνιπηξνπηθά, ςεθηαθά 

θείκελα αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν αλάιπζεο, δεδνκέλνπ φηη ηνπνζε-

ηνχλ ζε λέεο βάζεηο ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ. Τπνςηαδφκαζηε, ινηπφλ, φηη ηα θεί-

κελα απηά ζα αληηκεησπίδνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ, φπσο θαη ηα ππφινηπα θείκελα 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζηνηρεία, φπσο ηα δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά ζπ-

ζηήκαηα, νη λέεο γισζζηθέο πνηθηιίεο πνπ αληρλεχνληαη ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα, ε 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία, ε ξεπζηφηεηα ησλ θεηκέλσλ, νη ππεξζπλδέζεηο, ε αλαπιαη-

ζίσζε ηνπ ηξηγψλνπ ζπγγξαθέαο – θείκελν – αλαγλψζηεο (Koutsogiannis, ππφ δεκν-

ζίεπζε).   

 

Αλαθνξηθά κε ηα ινγνηερληθά θείκελα δηαβάδνπκε ηα εμήο: 

 

«Τα ινγνηερληθά θείκελα πξνέξρνληαη απφ θείκελα ηεο ζχγρξνλεο θαη παιαηφ-

ηεξεο ινγνηερλίαο, νη ζπγγξαθείο ηνπο αλήθνπλ θαη ζηα δχν θχια θαη έρνπλ δηη-

ηφ ζθνπφ: α) ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ειιεληθή θαη ηελ παγθφζκηα ινγνηερληθή 

παξαγσγή, β) ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο κεηαγισζζηθήο ελεκεξφηεηαο σο πξνο 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ινγνηερληθά θείκελα πξαγκαηεχνληαη έλα ζέκα 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο, δνκηθέο θαη πθνινγηθέο επηινγέο πνπ νδε-

γνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα αηζζεηηθά απνηειέζκαηα, γ) ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηε-

ηαο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ ηζηνξηθψλ, ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκη-

θψλ ζπλζεθψλ πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πξνζιήςεηο ηνπ «λνήκαηνο» ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο απνηηκήζεηο ηεο αμίαο ηνπο.» (ζει. 

6-7) 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ε κειέηε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ επηθεληξψλεηαη θαη ζην ζπγρξνληθφ θαη ζην δηαρξνληθφ επί-
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πεδν, ε αλάιπζε ηεο γιψζζαο, ηεο δνκήο θαη ηνπ χθνπο απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηφζν ηεο αηζζεηηθήο ησλ καζεηψλ φζν θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγισζζηθήο θξη-

ηηθήο ελεκεξφηεηαο (critical language awareness, Fairclough, 1995).   

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θεηκέλσλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. 

Γε θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε πνιπηξνπηθά θείκελα, γηα παξάδεηγκα αθξνάζεηο 

ζεαηξηθψλ έξγσλ (πρ. ξαδηνθσληθέο ζεαηξηθέο αθξνάζεηο, παξαθνινχζεζε ζεαηξη-

θψλ έξγσλ ή ηαηληψλ ζηελ ηειεφξαζε, ληνθηκαληέξ θιπ. Γελ θαίλεηαη λα δίλεηαη δπ-

λαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζε ηζηνζειίδεο κε 

ζηνηρεία πρ.. βηνγξαθηθά, εξγνγξαθηθά, βηβιηνγξαθίεο, κειέηεο θιπ. γηα ζπγγξαθείο 

θαη έξγα.     

 

πλνςίδνληαο παξαηεξνχληαη ηα εμήο: ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαίλεηαη λα αθνξά πεξηζ-

ζφηεξν ηα ρξεζηηθά απφ φ,ηη ηα ινγνηερληθά θείκελα. Δπηπιένλ, ηα ειεθηξνληθά πε-

ξηβάιινληα πεξηζζφηεξν αμηνπνηνχληαη σο πεγέο άληιεζεο πιηθνχ πξνο κειέηε, εμέ-

ηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη φρη σο κέζα α-

λακφξθσζεο ηνπ ηξφπνπ πξαγκάησζεο ηνπ καζήκαηνο. 

2.8. Ο καζεηνθεληξηθφο θαη νκαδνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

Ο καζεηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην-

πνζεηεί ην καζεηή ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο. Ο θαζεγεηήο δελ απνηειεί ην κν-

λαδηθφ θνξέα ηεο γλψζεο, θαζψο ην παιαηφ κνληέιν ηεο απφ θαζ’ έδξαο, κεησπηθήο 

δηδαζθαιίαο εγθαηαιείπεηαη. Ο καζεηήο είλαη θνξέαο γισζζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

θεθαιαίνπ ην νπνίν ν δάζθαινο νθείιεη λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα ην αμηνπνηήζεη ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο. Ο ξφινο, ινηπφλ, ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ α-

λαπιαηζηψλεηαη. Ο καζεηήο νηθνδνκεί ηε λέα γλψζε πάλσ ζηηο πξνεγνχκελεο, είλαη 

πην ελεξγφο θαη ζπκκεηνρηθφο, ελψ, απφ ηελ άιιε ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

ζπληνληζηηθφο. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ηίζεληαη ζε κηα πην δεκνθξαηηθή, ηζφ-

ηηκε βάζε.    

Ζ ζεψξεζε απηή θαίλεηαη ήδε θαζαξά απφ ηελ εηζαγσγή αιιά θαη ηε δηδαθηηθή κε-

ζνδνινγία ηνπ Π.. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 
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«Βαζηθή επηδίσμε ηεο παηδαγσγηθήο απηήο είλαη λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο ζπκκέηνρνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα δηακνξθψζεη, 

θαη’ επέθηαζε, ελεξγνχο πνιίηεο» (ζει. 2) 

«Να θαηαλνήζνπλ φηη ε παξαγσγή θεηκέλνπ ζπληζηά κηα δπλακηθή δηαδηθαζία 

πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε 

δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, ζχγθξηζεο, θαηαγξαθήο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ πεξηερνκέ-

λνπ θαη ηεο γισζζηθήο ηνπ δηαηχπσζεο.» (ζει. 4) 

«ηελ ελεξγφ, ζε αληίζεζε κε ηε κε ελεξγφ, ζπλεξγαζία νκηιεηή/-ηξηαο-αθξναηή/-

ηξηαο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο» (ζει. 22) 

«Ο/ε δηδάζθσλ/-νπζα έρεη ξφιν ζπληνληζηή/-ηξηαο θαη ηζφηηκνπ/-εο ζπλνκηιε-

ηή/-ηξηαο θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ γισζζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.» (ζει. 58) 

 

Δπηπιένλ, πξνσζείηαη θαη εληζρχεηαη ην νκαδνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. Γηαβά-

δνπκε ζρεηηθά: 

 

«ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην νκάδσλ αιιά θαη κεηαμχ παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ θσδηθνπνίεζεο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο πάλσ ζε έλα 

ζέκα (δειαδή θείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζε έλα γεληθφ θνηλφ θαη θσδηθνπνηνχλ 

αξθεηά ζηνηρεία γηα έλα ζέκα ζε αληίζεζε κε θείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζε εμεη-

δηθεπκέλν θνηλφ θαη αθήλνπλ ππνλννχκελεο θάπνηεο πιεξνθνξίεο)» (ζει. 30) 

 

Ζ θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. παξαπέκπεη αθελφο 

ζε καζεηνθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη αθεηέξνπ ζε νκαδνθεληξηθέο κνξθέο 

πνπ απνηεινχλ κεηεμέιημε ησλ πξνεγνπκέλσλ (Καςάιεο & Νεκά, 2007). ηε καζε-

ηνθεληξηθή κέζνδν ν καζεηήο απφ αλαπαξαγσγφο ηεο γλψζεο κεηαηξέπεηαη ζε παξα-

γσγφ ηεο:  
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«Να αληηκεησπίδνπλ ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν σο θνηλσληθέο πξάμεηο 

κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα παξάγνπλ γλψζε πνπ έρεη λφεκα γη’ απηνχο θαη 

απηέο θαη λα παξεκβαίλνπλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.» (ζει. 4), 

 

ηελ νκαδνθεληξηθή κέζνδν, ζηα ακηγή ζρήκαηα νη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο απνζχξεηαη απφ ην πξνζθήλην, 

θαηεπζχλεη ζπληνληζηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Νεκά & Καςάιεο, 2007). 

Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Η παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη νη πνηθίιεο επαλαδηαηππψζεηο 

ηνπο γίλνληαη ζην πιαίζην νκάδσλ.» (ζει. 58) 

«Ο/ε δηδάζθσλ/-νπζα έρεη ξφιν ζπληνληζηή/-ηξηαο θαη ηζφηηκνπ/-εο ζπλνκηιε-

ηή/-ηξηαο θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ γισζζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.» (ζει. 58) 

2.9. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

ην παξφλ ππνθεθάιαην επηρεηξείηαη κηα παξνπζίαζε ηεο βαζηθήο δηδαθηηθήο κεζν-

δνινγίαο πνπ πξνηείλεηαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ηνπ Π.. Γηεμνδηθφηεξε αλάιπζε 

ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δηαπεξλνχλ ην Π.. ζα γίλεη ζε επφκελν θεθάιαην 

(βι. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηόηεηεο). Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζηεξίδεηαη, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ καζεηνθεληξηθή θαη νκαδνθεληξηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

Δπηπιένλ, αλαπιαηζηψλεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ, ε δηδαζθα-

ιία απνθηά κεγαιχηεξε επειημία θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ, αμην-

πνηνχληαη λέεο κνξθέο πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ πρ. ζρέδηα εξγαζίαο (project), ε ηάμε 

αζρνιείηαη κε θείκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Γε ζα αλα-

ιπζνχλ πεξαηηέξσ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην είδνο ησλ θεηκέλσλ θαη ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο θαζψο εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ (βι. Κείκελα θαη ελδεηθηηθό πιηθό πξνο 

αμηνπνίεζε). Αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηα εμήο:  

 

«Οη δηδάζθνληεο/-νπζεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, εθηφο απφ έλα θείκελν φπνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ε θηινζνθία θαη νη αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο 
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ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ δξα-

ζηεξηνηήησλ γηα ηηο δηάθνξεο βαζκίδεο θαη ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ θαη κα-

ζεηξηψλ θαη έλαλ ράξηε πινήγεζεο απφ ηε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ επφκελε. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ ζπληζηνχλ πξφηππεο δξαζηεξηφηεηεο πξνο κίκεζε 

αιιά επηδηψθνπλ λα θαηαδείμνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν/ε εθπαηδεπηη-

θφο θαη ηα παηδηά ζε κηα ζρνιηθή θνηλφηεηα κπνξνχλ λα δηαπιέμνπλ δηάθνξα 

πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, αμηνπνηψληαο παξάι-

ιεια θαη ηηο εκπεηξίεο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο (ησλ παηδηψλ θαη 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ). Ο νδεγφο πινήγεζεο παξνπζηάδεη ηνπο άμνλεο βάζεη 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ε ηάμε ηελ πνηθηιία ησλ θεηκέλσλ ηεο ελφηε-

ηαο, λα ζπλδέζεη ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία κε ηα θείκελα, λα επηιέμεη γηα κειέηε 

ζπγθεθξηκέλα γξακκαηηθά ζηνηρεία, ιεμηιφγην θαη θεηκεληθέο δνκέο, ελψ, επη-

πιένλ, ππνδεηθλχεη ηξφπνπο κεηάβαζεο απφ ηε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα ζηηο επφκε-

λεο.» (ζει. 58)  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί θέξνπλ καδί ηνπο ηε κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο, έλα ζχλνιν δξα-

ζηεξηνηήησλ θαη έλαλ ράξηε πινήγεζεο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Σα ζέκαηα δελ εί-

λαη απαξαίηεην λα αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο, ε κνξθή θαη ν 

ξπζκφο κπνξεί λα πνηθίιιεη θαη πξνζαξκφδεηαη ζην «επίπεδν ηνπ γισζζηθνχ θαη πνιπ-

ηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ» (ζει 58). 

 Χζηφζν, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη εί-

λαη πνιχ γεληθέο, δελ πξνηείλνληαη ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νχηε πξνζθέξεηαη ζπγθεθξη-

κέλν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ή πιηθφ. Απνξίεο εγείξεη θαη ν εμ αξρήο ηξφπνο θαηάηαμεο 

ησλ καζεηψλ ζε βαζκίδεο ιφγσ απνπζίαο ξεηψλ θξηηεξίσλ (π.ρ. ειηθηαθά, γισζζηθφ 

επίπεδν θιπ.). Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη είλαη αλάινγεο ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ 

θαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο αλάινγα κε ην γισζζηθφ 

επίπεδν, ηηο γισζζηθέο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Πψο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ ηε ζηηγκή πνπ ην Π.. αληηκεησπίδεη κε εληαίν ηξφ-

πν ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε, δειαδή απφ α΄ σο ζη΄ Γεκνηηθνχ;  
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 Θεσξνχκε φηη απηή ε απνπζία ξεηψλ θαηεπζχλζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλνηρηή 

θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φκσο πξνμελεί δπζθνιίεο ζην κειινληηθφ εθπαηδεπηηθφ σο 

πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπ.    

Αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία παξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

 

«Φξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ηα κέζα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο δηα ησλ ν-

πνίσλ γίλεηαη παξαγσγή θαη απνζήθεπζε πξνθνξηθνχ ή / θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

(Η/Υ, θηλεηφ ηειέθσλν, καγλεηφθσλν θ.ιπ.), κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ ρα-

ξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ιφγνπ θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο δηακεζνιαβνχλ ζηελ 

επηθνηλσλία θαη παξάγνπλ ηαπηφηεηεο θαη ηδενινγίεο.» (ζει. 59) 

 

Σν λήκα απηφ ζθέςεο δε θαίλεηαη λα δηαπεξλά ηελ φιε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ζπ-

λεπψο δελ αλαπιαηζηψλεη  ηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο ηνπ καζήκαηνο. Δπηθεληξψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ιεηηνπξγηθφ – ρξεζηηθφ θαη δηακεζνιαβεηηθφ ραξαθηήξα ησλ λέσλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. πσο ήδε πξναλαθέξζεθε (βι. Κείκελα θαη ελδεη-

θηηθό πιηθό πξνο αμηνπνίεζε), γίλεηαη πξνζπάζεηα λα μεθχγεη ην πξφγξακκα απφ 

ηελ θιαζηθή αληηκεηψπηζε ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείνπ, φκσο, δε θαίλεηαη λα γίλεηαη θα-

ηαλνεηφ ην πψο νη ΣΠΔ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη άξα ηε 

κεζφδεπζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο.   

2.10. Αμηνιφγεζε 

Έλα μερσξηζηφ θεθάιαην ηνπ πξνγξάκκαηνο αθηεξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε. Γελ πξν-

ηείλεηαη ε θιαζηθή αμηνιφγεζε κέζσ δηαγσληζκάησλ, πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ εμεηά-

ζεσλ, ε βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζε αξηζκεηηθή θιίκαθα (πνζνηηθά) ή ζε επίπεδα 

(πνηνηηθά) θιπ.. Δληνχηνηο, αμηνινγείηαη ν βαζκφο απφθηεζεο δεμηνηήησλ αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή θεηκέλσλ, ηηο αλαγλσζηηθέο θαη ζπγγξαθηθέο πξα-

θηηθέο πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο.  Ζ επηηπρία ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζε-

ηψλ λα αμηνπνηνχλ ηε γιψζζα ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν κέζα ζε πιαίζηα επηθνηλσλίαο, 

λα επεθηείλνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ην ιεμηιφγην θαη λα νξγαλψλνπλ ην ιφγν έηζη, ψζηε 

λα παξάγνπλ απνδεθηά θείκελα, λα πξνζεγγίδνπλ ηα θείκελα κε θξηηηθφ ηξφπν, ψζηε 

λα ζπλεηδεηνπνηνχλ πψο ηα θείκελα ζπληεξνχλ, αλαπαξάγνπλ ή / θαη αλαηξέπνπλ ηε-
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ξαξρίεο, εμνπζίεο, ηαπηφηεηεο θαη ηδενινγίεο θαη, ηέινο, λα αμηνινγνχλ θξηηηθά ηα 

θείκελα κέζα ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηνπο ξφινπ.    

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ αμηνινγείηαη ε εθκάζεζε ηεο κεηαγιψζζαο. Απηφ 

γίλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε κεηαγιψζζα γηα ηελ θξηηηθή κειέηε 

ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ επηινγψλ ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Οη εθπαηδεπηηθνί ιεη-

ηνπξγνχλ παξαηεξεηηθά θαη παξεκβαίλνπλ εληζρπηηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Απηφ πνπ πξνθξίλεηαη δελ είλαη 

ην ηειηθφ πξντφλ αιιά νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη νη πξφνδνο πνπ ζε-

κεηψζεθε.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε δηαβάδνπκε ζηα ζρεηηθά παξαζέκαηα: 

 

«Η αμηνιφγεζε αθνξά θπξίσο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο ε-

πηθνηλσλίαο, ηελ νηθνδφκεζε ζπγγξαθηθψλ θαη αλαγλσζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

πξνσζνχλ ηελ θξηηηθή κειέηε ηεο γιψζζαο.  

Η αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ είλαη θπξίσο αλαηξνθνδνηηθή.  

Έηζη, κηα ηειηθή αμηνιφγεζε δελ αθνξά ηφζν ην ηειηθφ πξντφλ αιιά ηε βειηίσζε 

θαη ηελ πξφνδν πνπ παξνπζίαζε ν θάζε καζεηήο θαη ε θάζε καζήηξηα. 

Τα ζπκβαηηθά δηαγσλίζκαηα αληηθαζίζηαληαη απφ πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δεκηνπξγία θαθέισλ (portfolios), ηε ζπιινγή αλαζηνραζηηθψλ ζρνιίσλ, ηελ 

εγθαζίδξπζε θαη ελίζρπζε πξαθηηθψλ απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο 

(ζπλεληεχμεηο, αλαζηνραζηηθά απηνζρφιηα), ηφζν ζην πιαίζην ηεο ηάμεο φζν θαη 

εθηφο απηήο, κε εκπινθή ηεο επξχηεξεο καζεηηθήο/καζεζηαθήο θνηλφηεηαο. Η 

ζπλδηακφξθσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο απφ εθπαηδεπηηθφ θαη καζήηξη-

εο/καζεηέο είλαη έλαο ηδηαίηεξα ρξήζηκνο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο ζηνρνζεζίαο 

θαη ηεο βησζηκφηεηάο ηεο, θαζψο θαη έλαο ηξφπνο λα αμηνινγεζεί ην γισζζηθφ 

κάζεκα σο έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ησλ νπνίσλ νη νκνηφηεηεο θαη 

νη δηαθνξέο κε ηηο κε ζρνιηθέο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πξέπεη λα βξίζθνληαη 

ππφ δηαξθή εμέηαζε, εθφζνλ ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαι-

ιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο δηάζηαζεο.» (ζει. 61) 
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ην πξφγξακκα δίλεηαη έλαο πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δείθηεο επηηπρίαο ηνπ. 

Θεσξνχκε φηη νη δείθηεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ δεδνκέ-

λνπ φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο, ψζηε ην πξφγξακκα λα ζεσ-

ξεζεί επηηπρεκέλν. πλεπψο, νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

επεθηείλνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηε γξακκαηηθή ηνπο ελεκεξφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπ-

λεηδεηνπνηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ ξφιν ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο, λα δηεπξχ-

λνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξαγάγνπλ θαη λα θαηαλννχλ θείκελα κέζα 

ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθά  επηθνηλσληαθά πιαίζηα, λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο αλαθν-

ξηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη παξαγσγή πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ, λα πξνζεγγίδνπλ 

ηα θείκελα θξηηηθά (απνδφκεζε ηαπηνηήησλ, δηεξεχλεζε ηδενινγηθψλ θνξηίζεσλ 

θιπ.) θαη, ηέινο, λα πξνβαίλνπλ ζε θξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ησλ θεηκέλσλ ζηε 

ζρνιηθή θαη ηνπηθή θνηλφηεηα.  

 Σν πξφγξακκα δίλεη ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο θαη πξνηείλεη ελδεηθηηθά ηε 

ρξήζε θαθέισλ (portfolio)
1
, ηνλ αλαζηνραζκφ (αλαζηνραζηηθά ζρφιηα), ηελ απηναμη-

νιφγεζε θαη ηελ εηεξναμηνιφγεζε κέζσ ζπλεληεχμεσλ, αλαζηνραζηηθψλ απηνζρνιί-

σλ θιπ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ θαθέισλ portfolio παξαπέκπεη ζε νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

αμηνιφγεζεο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ (Common European Framework of Reference of 

Languages). 

 πλνςίδνληαο επηζεκαίλνπκε φηη ζην πξφγξακκα πξνθξίλεηαη ν αλαηξνθνδν-

ηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αμηνιφγεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξνηείλεηαη ε εκπινθή 

ηεο επξχηεξεο καζεηηθήο / καζεζηαθήο θνηλφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε πξφηαζε γηα ζπλδηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφ-

γεζεο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Κιείλνληαο, πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο θαηά ηελ θαηαλφεζε, επε-

μεξγαζία θαη παξαγσγή ηνπ πξνθνξηθνχ θαη, θπξίσο, ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  

                                                           
1
 αηνκηθφο θάθεινο καζεηή ή θάθεινο εξγαζηψλ καζεηή. Απεηθνλίδεη ηε ζηαδηαθή εμέιημε ηεο καζε-

ζηαθήο πνξείαο.  
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 Κιείλνληαο ην θεθάιαην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ αμίδεη λα επηζεκά-

λνπκε φηη δελ παξαηεξείηαη θακία ξεηή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ.  
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3. Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

3.1. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

Σν κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θηινδνμεί λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε απηνί λα είλαη ζε ζέζε λα ιεη-

ηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Ζ εηζαγσγή 

ηνπ Π.. πεξηιακβάλεη δχν ππνθεθάιαηα ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη πξνο θαηάθηεζε 

αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη νη ηθαλφηεηεο-θιεηδηά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε ζχγ-

ρξνλε θνηλσλία. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιίηε
2
. Οη καζεηέο δειαδή επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο 

θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ζχγρξνλνη δεκνθξαηηθνί 

πνιίηεο, λα απνθηήζνπλ ηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο ηζνλνκίαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηηθνί, δξαζηή-

ξηνη θαη ζπκκεηνρηθνί φρη κφλν εληφο ησλ ζρνιηθψλ νξίσλ, αιιά θαη σο απξηαλνί πν-

ιίηεο, πνιίηεο φρη απιά κηαο ρψξαο, αιιά σο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Σν Π.., ινηπφλ, 

θηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη πνιίηεο ηθαλνχο λα ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζε ηνπηθφ (local) 

φζν θαη ζε ππεξηνπηθφ, παγθφζκην (global) επίπεδν. 

Γηαβάδνπκε ζηα ζρεηηθά παξαζέκαηα:  

 

«Καιιηέξγεηα αμηψλ, πηνζέηεζε ζηάζεσλ θαη επίδεημε ζπκπεξηθνξψλ πνπ απαξ-

ηίδνπλ ηε ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή πνιηηφηεηα.  

Να θαηαλνήζνπλ φηη θαλέλα ζέκα δελ είλαη νπδέηεξν αιιά κπνξεί λα αμηνπνηε-

ζεί γηα λα αλαδεηρζνχλ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ νη έλλνηεο ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο ηζν-

λνκίαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.  

Να αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηε δσή ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.  

Να θαηαλνήζνπλ φηη ε κάζεζε δελ είλαη παζεηηθή αιιά ελεξγεηηθή δηαδηθαζία 

ζπκκεηνρήο ζε κηα θνηλφηεηα.  

                                                           
2
 απφδνζε κε πεξηθξαζηηθφ ηξφπν ηνπ φξνπ democratic citizenship.  
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Να κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ πνπ είλαη επαηζζεηνπνηεκέ-

λνη/-εο ζε ζέκαηα ηνπ πιαλήηε (νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο, πφιεκνη, θ.ιπ.).  

Να κάζνπλ λα αξζξψλνπλ ιφγν κέζσ ηνπ νπνίνπ λα δηεθδηθνχλ κηα δηθαηφηεξε 

θαη πην δεκνθξαηηθή θνηλσλία.» (ζει. 5) 

 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν αλ νη καζεηέο 

είλαη ζε ζέζε λα αζθνχλ θξηηηθή. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα εκπιέθνληαη ζε πξαθηη-

θέο απνδφκεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ, ησλ ζρέζεσλ ηεξαξρίαο θαη εμνπζίαο, 

ησλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ ηδενινγηψλ. Δπηδηψθεηαη, δειαδή, λα απνθηή-

ζνπλ θξηηηθή ελεκεξφηεηα κέζσ ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο ελεκεξφηεηαο (Fairclough, 

1995). 

Σα παξαπάλσ δηαθαίλνληαη ζην παξαθάησ παξάζεκα:     

 

«Ωο θξηηηθά εγγξάκκαην νξίδνπκε ην άηνκν πνπ θαηαλνεί θαη ρεηξίδεηαη επηηπ-

ρψο ηε γιψζζα ζηελ ηδενινγηθή ηεο δηάζηαζε» (ζει. 2)  

«Να κάζνπλ λα αζθνχλ θξηηηθή ζε πξαθηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ κηα ζηάζε πεξί 

γλψζεο σο θηήκαηνο ιίγσλ, θαζψο θαη ζε πξαθηηθέο πνπ δελ απνδνκνχλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, πνπ δελ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή καζεηψλ/-ηξηψλ ζε επθαηξίεο κάζεζεο θαη 

ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αμηνπνηνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ, ηε θαληαζία ηνπο, ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο θεθάιαην.» (ζει. 

5) 

 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην πιαίζην ηεο λέαο πν-

ιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο θνηλσλίαο, λα δηεξεπλνχλ ηε γισζζηθή πνηθηιφ-

ηεηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ θαη εθηφο ζρνιείνπ.    

 

«Να γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο δνκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηεο λέαο ειιεληθήο 

θαη ηεο θππξηαθήο πνηθηιίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ζηνηρεία απφ 

άιιεο πνηθηιίεο/γιψζζεο ζε πβξηδηθά, κεηθηά ή πνιπγισζζηθά θείκελα.  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Κχπξνπ Α΄/βάζκηα - ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 28 απφ 63 

 

Nα πξνζεγγίδνπλ ηελ θππξηαθή δηάιεθην σο κηα πνηθηιία κε δνκή θαη ζπζηεκα-

ηηθφηεηα ζηε θσλνινγία, ηε κνξθνινγία, ηε ζχληαμε θαη ην ιεμηιφγηφ ηεο. 

Να είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδνληαη ηελ πνηθηιία ησλ πβξηδηθψλ θεηκέλσλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ελαιιαγέο γισζζψλ θαη θσδίθσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε κηα πνιχ-

γισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία φπσο απηή ηεο Κχπξνπ.» (ζει. 3) 

«Να θηάζνπλ ζην ζεκείν λα απνδέρνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε γιψζζα, ηελ θνπι-

ηνχξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα φισλ ησλ παηδηψλ θαη λα ειέγρνπλ ή λα αληη-

δξνχλ, κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, ζε πξαθηηθέο πνπ δελ πηνζε-

ηνχλ παξφκνηα ζηάζε.  

Να είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέγνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ γισζζηθά δεδνκέλα απφ πνι-

ιαπιέο θνηλφηεηεο γισζζηθήο πξαθηηθήο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ νη ίδηνη/νη ίδηεο 

(ελδννκάδεο, ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, φκηινη, νκάδεο ηνπ δεκφζηνπ πεδίνπ θ.ιπ.), 

δειαδή λα ιεηηνπξγνχλ σο εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηε-

ηαο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα ρξήζεο θαη λα απνθηνχλ δπλακηθή 

πξφζβαζε ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ εθηφο ζρνιηθήο λφξκαο.» (ζει. 5) 

 

Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, έλα ζέκα θξίζηκν ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Γηαβάδνπκε ζην παξαθάησ παξάζεκα: 

 

«Όζνλ αθνξά ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

θαη ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ: έρνληαο σο ζεκείν εθθίλεζεο δηάθνξα ζέκαηα θαη 

θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή ηάμε, ε 

γισζζηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ δηα-

θνξεηηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη αληηθείκελα (π.ρ. καζεκαηηθά, ηζηνξία, θπζη-

θή) δηαπξαγκαηεχνληαη ηα ζέκαηα απηά.» (ζει. 6) 

 

Σα ζέκαηα απηά θαη ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα πξνζεγγίδνληαη φρη κφλν δηαζεκα-

ηηθά αιιά θαη δηαθεηκεληθά. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 
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«Να θαηαλνήζνπλ φηη θαλέλα θείκελν δελ είλαη απηνδχλακν θαη απηνηειέο σο 

πξνο ην λφεκά ηνπ αιιά δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε θαη ζπλάξηεζε κε άιια θείκε-

λα, ηα νπνία πξνυπνζέηεη θαη κε ηα νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηάινγν (ή δηα-

θεηκεληθέο ζπλδέζεηο).» (ζει. 3) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα αθελφο θαίλεηαη φηη γίλεηαη ιφγνο γηα δηαζεκαηηθφηε-

ηα αθεηέξνπ γηα δηαθεηκεληθφηεηα, φκσο, δεδνκέλνπ φηη ην Π.. δελ πεξηιακβάλεη θαη 

δελ πξνηείλεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή ε δπζθνιία πνπ ζα αληη-

κεησπίζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο κε ηα άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα.  

3.1.1. ύλδεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηνλ θόζκν κε ηηο ΣΠΔ 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηνρεχεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ θφζκν. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα αλα-

πηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Δπηπιένλ, απνθηνχλ 

πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο νκάδεο θαη θνηλφηεηεο, δηθηπψλνληαη ζε θνηλφηεηεο (θνηλσλη-

θή δηθηχσζε) θαη αλαιακβάλνπλ αθφκα θαη εζλνγξαθηθφ ξφιν, θαζψο απνθηνχλ 

πξφζβαζε ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ εθηφο ησλ ζηελψλ ζρνιηθψλ νξίσλ. ην παξα-

θάησ παξάζεκα δηαβάδνπκε ηα εμήο: 

 

«Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ ζε ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο ηερλν-

ινγίαο (SMS, δηθηπαθφ εκεξνιφγην, Facebook, Chat, κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ, 

ρξήζε Skype θ.ιπ.) γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ λνεκάησλ θαη ηδενινγηψλ 

πνπ θπξηαξρνχλ ζε δηάθνξεο θνηλφηεηεο. 

Να είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέγνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ γισζζηθά δεδνκέλα απφ πνι-

ιαπιέο θνηλφηεηεο γισζζηθήο πξαθηηθήο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ νη ίδηνη/νη ίδηεο 

(ελδννκάδεο, ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, φκηινη, νκάδεο ηνπ δεκφζηνπ πεδίνπ θ.ιπ.), 

δειαδή λα ιεηηνπξγνχλ σο εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηε-

ηαο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα ρξήζεο θαη λα απνθηνχλ δπλακηθή 

πξφζβαζε ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ εθηφο ζρνιηθήο λφξκαο.» (ζει. 5) 
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Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείηαη νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ιεη-

ηνπξγήζνπλ κέζα ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα. πλεπψο, εληζρχεηαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζρεηί-

δνληαη κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα πξνζεγγίδνπλ θαη λα 

αμηνπνηνχλ ηε λέα ηερλνινγία θξηηηθά, λα κπνξνχλ λα απνδνκνχλ λνήκαηα θαη ηδεν-

ινγηθέο θνξηίζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο θνηλφηεηεο. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη νη αμίεο πνπ επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ κέ-

ζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ηνλίδνληαη θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην 

κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

(http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-

programmata/pliroforiki_epistimi_HY.pdf).  

 πλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε ζην φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη ηφζν ζε 

επίπεδν πξφζιεςεο φζν θαη  παξαγσγήο ηεο γιψζζαο κε ζηφρν ηελ απφθηεζε θξηηη-

θήο ζηάζεο σο πξνο ηηο πξνβαιιφκελεο απφ ηηο ΣΠΔ νπηηθέο γηα ηνλ θφζκν.  

3.2. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

3.2.1. Η γιώζζα σο ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

ην ελ ιφγσ πξφγξακκα εγθαηαιείπεηαη ην παιηφ, ζπληεξεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο 

ηεο γιψζζαο ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δηδαζθαιία αθνξά θπξίσο ζηελ εθκάζεζε θα-

λφλσλ θαη κεηαγιψζζαο
3
. Ζ γιψζζα δε ζεσξείηαη δνκηθφ ζχζηεκα γεγνλφο πνπ ζπ-

λεπάγεηαη ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δνκψλ ηεο. Αληίζεηα, 

πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο εληαγκέλεο ζε επη-

θνηλσληαθά πιαίζηα, κέζα δειαδή ζε ζπκθξαδφκελα (ζπγθείκελν – context).  

Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«ε γιψζζα είλαη πξάμε, θαη λα ζπλδένπλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο δνκήο ηεο 

γιψζζαο κε ηελ επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Να θαηα-

λνήζνπλ φηη ηα δηάθνξα γξακκαηηθά ζηνηρεία επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο γισζζη-

θέο ιεηηνπξγίεο, αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, 

                                                           
3
 πξφθεηηαη γηα ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ην γξακκαηηζκφ. Σν γξακκαηηζκφ απηφ ε Hasan (2006) 

νλνκάδεη αλαγλσξηζηηθφ γξακκαηηζκφ.  

http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/pliroforiki_epistimi_HY.pdf
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/pliroforiki_epistimi_HY.pdf
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θαη φηη κηα ιεηηνπξγία (π.ρ. ε ζηάζε ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα πξνο ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ κεηαδίδεη) πινπνηείηαη κέζα απφ πνηθίια γισζζηθά ζηνηρεία» (ζει. 3) 

«ζηε δηεξεχλεζε ηεο δνκήο ηεο λέαο ειιεληθήο θαη ησλ πνηθηιηψλ ηεο, ζε ζρέζε 

πάληα κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηα γισζζηθά ζηνηρεία πξαγκαηψλνπλ.» (ζει. 6) 

Πην εηδηθά, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηε ζέζε ηεο γξακκαηηθήο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο. Ζ δηδαζθαιία απνζθνπεί ζηελ δηεχξπλζε ηεο γξακκαηηθήο ελεκεξφηεηαο 

ησλ καζεηψλ κε ζθνπφ «ηελ θαηαλφεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο αμίαο» 

(ζει. 31).  

 

«Δπέθηαζε ηεο γξακκαηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ιεη-

ηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο γηα ηελ επηηέιεζε γισζ-

ζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ θαηαζθεπή χθνπο θαη ηελ πξνβνιή ηαπηνηήησλ» (ζει. 

56) 

 

Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο απφθηεζεο ηεο γξακκαηηθήο ελεκεξφηεηαο ζηελ πξσ-

ηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην Π.. παξαζέηεη παξαδείγκαηα ηεο νπηηθήο κέζα απφ ηελ 

νπνία πξέπεη λα γίλεη ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. εκεηψλνπκε πσο νη πξνηάζεηο 

απηέο αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκαηηθήο θαηά ηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή 

γξαπηψλ θεηκέλσλ, ελψ απνπζηάδνπλ απφ ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηα πξνθνξηθά θεί-

κελα. Γηα παξάδεηγκα «νη ρξφλνη θαη νη ζπδπγίεο, ε ρξήζε ζπληειηθψλ ρξφλσλ, ε ζχ-

ληαμε ησλ αδχλαησλ ηχπσλ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο» (ζει. 31) θιπ. κειεηψληαη 

ππφ ην πξίζκα ησλ πθνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο πξνεθηάζεσλ, «ε ζεηξά ησλ ιέ-

μεσλ, ε παζεηηθή θσλή, ε θιίζε ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ επηζέησλ, ε ππνηαθηηθή ζχ-

ληαμε» (ζει. 31) θιπ. κειεηψληαη σο κεραληζκνί εζηίαζεο θαη ζεκαηνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, θαηαζθεπήο επίζεκνπ ή αλεπίζεκνπ χθνπο, δφκεζεο ηαπηνηήησλ θιπ. 

 Ο ξφινο ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη εμίζνπ θαζνξηζηηθφο, θαζψο θσδηθνπνηεί ην ζέ-

κα ηνπ θεηκέλνπ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, δνκεί θαη ζπγθξνηεί ηαπηφηεηεο, 

αλαπαξάγεη, ζπληεξεί ή αλαηξέπεη θπξίαξρεο ηδενινγίεο. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο 

επηδηψθεηαη λα θαηαθηήζνπλ «εηδηθφ ιεμηιφγην»  θαη λα δηαθξίλνπλ ην ιεμηιφγην ζε 

«επίζεκν, αλεπίζεκν, ηερληθφ, νηθείν, ινγνηερληθφ θιπ.» (ζει.31). 
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 Ζ κειέηε ηεο γιψζζαο γίλεηαη κέζα απφ ηελ αληηπαξαζεηηθή αλάιπζε ηεο λέ-

αο ειιεληθήο κε ηελ θππξηαθή πνηθηιία. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή 

θαη λα επεμεξγαζηνχλ θείκελα ζηε λέα ειιεληθή ή ζηελ θππξηαθή πνηθηιία κε ζθνπφ 

λα θαηαλνήζνπλ φρη κφλν ηηο δνκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, αιιά θαη ηα απνηειέ-

ζκαηα ηεο ελαιιαγήο ησλ θσδίθσλ (θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο, ζπλππνδειψζεηο θιπ.). 

Γηαβάδνπκε ζρεηηθά ζηα παξαθάησ παξαζέκαηα:   

   

«Να απνθηήζνπλ επνπηεία ηεο δνκήο ηεο λέαο ειιεληθήο θαη ηεο θππξηαθήο πνη-

θηιίαο (θσλεηηθή θαη θσλνινγία, κνξθνινγία θιηηηθή θαη παξαγσγηθή, ζχληα-

με). 

Να γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο δνκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηεο λέαο ειιεληθήο 

θαη ηεο θππξηαθήο πνηθηιίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ζηνηρεία απφ 

άιιεο πνηθηιίεο / γιψζζεο ζε πβξηδηθά, κεηθηά ή πνιπγισζζηθά θείκελα.  

Να πξνζεγγίδνπλ ηελ θππξηαθή δηάιεθην σο κηα πνηθηιία κε δνκή θαη ζπζηεκα-

ηηθφηεηα ζηε θσλνινγία, ηε κνξθνινγία, ηε ζχληαμε θαη ην ιεμηιφγηφ ηεο.» 

(ζει. 3) 

«Σηνλ ηνκέα ησλ ρξεζηηθψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα πεξηιεθζεί έλαο κεγάινο αξηζ-

κφο θεηκέλσλ γηα ηε λέα ειιεληθή θαη ηελ θππξηαθή» (ζει.6) 

 

Σέινο, ην Π.. θαίλεηαη λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλν ζε ζέκαηα πνιπγισζζίαο απηφ 

φκσο εμαληιείηαη ζχληνκα ζηα εμήο:  

 

«Να είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδνληαη ηελ πνηθηιία ησλ πβξηδηθψλ θεηκέλσλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ελαιιαγέο γισζζψλ θαη θσδίθσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε κηα πνιχ-

γισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία φπσο απηή ηεο Κχπξνπ.» (ζει. 3) 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Κχπξνο είλαη κηα πνιπγισζζηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσ-

λία ζηελ νπνία ηδηαίηεξα ε αγγιηθή γιψζζα έρεη θπξίαξρε ζέζε, ζην Π.. δε γίλνληαη 

αλαθνξέο ζηε γιψζζα απηή. Γηαβάδνπκε ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην θεθάιαην 

ηεο κεζνδνινγίαο: 
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«Αμηνπνηείηαη ε πνιπγισζζία ηεο ηάμεο, ηφζν απφ δνκηθή ζθνπηά (θαηαλφεζε 

βαζηθψλ δνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ γισζζψλ ηεο ηάμεο) φζν θαη απφ ηε 

ζθνπηά ησλ πνιιαπιψλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ (αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ κπνξεί λα θέξνπλ ζηελ ηάμε καζεηέο/καζήηξηεο 

πνπ είλαη θπζηθνί νκηιεηέο/νκηιήηξηεο άιισλ γισζζψλ).» (ζει.  58) 

  

Γεληθά απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη λα απνπζηάδνπλ δηαπνιηηηζκηθέο 

πξνζεγγίζεηο ή πξνηάζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζ-

ζαο σο δεχηεξεο/μέλεο.  

3.2.2. Γιώζζα σο θείκελν 

Μεγάιε έκθαζε ζην Π.. δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ. Ζ γιψζζα γίλεηαη 

θαηαλνεηή σο θείκελν. Σα θείκελα είηε είλαη πξνθνξηθά, γξαπηά, πνιπηξνπηθά, ςε-

θηαθά ζπγθξνηνχληαη κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ππ΄ απηήλ ηελ έλλνηα θαηαζθεπάδνπλ 

εθδνρέο θαη ζεσξήζεηο ηνπ θφζκνπ, βξίζθνληαη ζε δηαξθή δηάινγν κεηαμχ ηνπο (δηα-

θεηκεληθφηεηα) θαη είλαη θνξείο ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ θνξηίζεσλ. πλεπψο, νη 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ πξνζδν-

θάηαη λα απνθηήζεη ν καζεηήο.  

 

«Να θαηαλνήζνπλ φηη θαλέλα θείκελν δελ είλαη απηνδχλακν θαη απηνηειέο σο 

πξνο ην λφεκά ηνπ αιιά δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε θαη ζπλάξηεζε κε άιια θείκε-

λα, ηα νπνία πξνυπνζέηεη θαη κε ηα νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηάινγν (ή δηα-

θεηκεληθέο ζπλδέζεηο). 

Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα θείκελα δελ είλαη ζχλνια πξνηάζεσλ ρσξίο ηδενινγηθφ 

πεξηερφκελν. Τα θείκελα θαηαζθεπάδνπλ εθδνρέο θαη ζεσξήζεηο ηνπ θφζκνπ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη πνιηηηζκηθέο, θνηλσ-

ληθέο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο.» (ζει. 3-4) 
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Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο απνθηά πιένλ θεηκελνθεληξηθή νπηηθή. Οη καζεηέο επη-

δηψθεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα επεμεξγαζηνχλ πνηθίια πξνθνξηθά, γξαπηά, πν-

ιπηξνπηθά θαη ςεθηαθά θεηκεληθά είδε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δνκέο ηνπο.  

Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Να γλσξίζνπλ ηα κέζα -παξαδνζηαθά θαη ζχγρξνλα- δηα ησλ νπνίσλ θσδηθν-

πνηνχληαη ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε ηνπ πξνθνξηθνχ ή/θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

(ραξηί, βηβιίν, αθίζα, ηειέθσλν, Η/Υ, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θ.ιπ.).  

Να θαηαλνήζνπλ φηη ην θάζε θεηκεληθφ είδνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ δνκηθέο ζπκβά-

ζεηο, πνπ ππνδειψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θείκελα νξγαλψλνπλ θαη α-

λαπαξηζηνχλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.» (ζει. 4) 

 

Ήδε ζην ππνθεθάιαην Κείκελα θαη ελδεηθηηθό πιηθό πξνο αμηνπνίεζε αλαθέξακε 

γεληθά ηη είδνπο θείκελα πξνηείλεη ην Π.. πξνο αμηνπνίεζε. Πην εηδηθά γηα ηελ πξσ-

ηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνηείλνληαη ηα εμήο πξνθνξηθά θείκελα:  

 

«βησκαηηθέο αλαδηεγήζεηο, θαζεκεξηλνί δηάινγνη ή/θαη ζπδεηήζεηο, δηαινγηθνί 

αγψλεο, ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο,  νκηιίεο ζε δηάθνξα πιαίζηα επηθνηλσλίαο, 

πξνθνξηθά θείκελα ζε δνκεκέλα πιαίζηα (ζρνιείν, ζπδεηήζεηο ζε ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο, ζεηξέο θ.ιπ.), νκηιίεο ζηελ ηειεφξαζε, θείκελα ινγνηερληθνχ ιφγνπ 

ζηα νπνία ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή «πξνθνξηθνχ ιφγνπ», π.ρ. θαληα-

ζηηθέο ηζηνξίεο, παξακχζηα, πνηήκαηα, ζξχινη, παξαδφζεηο, θππξηαθά ζεαηξηθά 

δξψκελα, ζεαηξηθά έξγα, θείκελα δεκνζηνγξαθηθνχ (ξαδηνθσληθνχ ή/θαη ηειε-

νπηηθνχ) ιφγνπ, π.ρ. εηδήζεηο, ξεπνξηάδ, δηαθεκίζεηο, δειηία θαηξνχ, αλαθνη-

λψζεηο, ζπληαγέο, ληνθπκαληαίξ, πνιπηξνπηθά θείκελα, θείκελα, δειαδή, πνπ 

ζπλδπάδνπλ πξνθνξηθφ ιφγν, ήρν/κνπζηθή θαη εηθφλα, π.ρ. δηαθεκίζεηο, ζπληα-

γέο, πνιπηξνπηθά παξακχζηα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πνιπαηζζεηεξηαθά παηρλί-

δηα» (ζει. 22-23).  

 

ηα γξαπηά θείκελα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 
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«θάξηεο, ζεκεηψκαηα, πξνζσπηθέο επηζηνιέο -πξνζσπηθά ειεθηξνληθά κελχκα-

ηα, sms, ηζηνζειίδεο, ζπληαγέο, κεηεσξνινγηθφ δειηίν, θαηάινγνη κνπζείσλ, δη-

αθεκίζεηο, κπξνζνχξεο, αθίζεο, ηαμηδησηηθνί νδεγνί, νπηζζφθπιια βηβιίσλ, ηε-

ιενπηηθνί νδεγνί, ζχληνκα ζρνιηθά-επηζηεκνληθά θείκελα (απφ ηελ Ιζηνξία, ηε 

Γεσγξαθία θ.ιπ.), άξζξα απφ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, πνηήκαηα, δηεγήκαηα, 

ζεαηξηθά έξγα» (ζει. 30). 

 

πλνςίδνληαο παξαηεξνχκε φηη ην Π.. πηνζεηεί κηα επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή 

ζεψξεζε αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Ζ ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο ιεη-

ηνπξγίαο (επηθνηλσληαθφο ιφγνο) δελ είλαη απηφλνκε νχηε θπξίαξρε δεδνκέλνπ φηη 

αληηκεησπίδεηαη σο εξγαιείν κε ην νπνίν νη καζεηέο θαηαλννχλ θαη παξάγνπλ πξν-

θνξηθά / γξαπηά θείκελα (θεηκελνθεληξηθφο ιφγνο) εληαγκέλα πάληνηε ζε επηθνηλσλη-

αθφ πιαίζην. Δμίζνπ θπξίαξρνο κε ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιφγν είλαη ν θξηηηθφο. Σα 

θείκελα αληηκεησπίδνληαη σο πξντφληα ηδενινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα πξνζεγγίδνπλ ηα θείκελα θξηηηθά κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ελεκεξφηεηαο (crtitical awareness). Ζ απφθηεζε θξη-

ηηθήο ελεκεξφηεηαο γίλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επί-

γλσζεο
4
 (critical language awareness).  

 Ο θεηκελνθεληξηθφο ιφγνο πνπ δηαηξέρεη ην Π.. δηαπιέθεηαη κε ηνλ θξηηηθφ 

ιφγν. Απηφ δηαθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην θείκελν αληηκεησπίδεηαη σο θνηλσληθή 

πξαθηηθή θαη απφ ζρεηηθέο παξαδνρέο σο πξνο ην είδνο ηεο εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηαο 

πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί. Δπηπιένλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ 

θξηηηθνχ ιφγνπ εληζρχεηαη θαη ε δηαθεηκεληθφηεηα, δειαδή ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ 

πιεπξάο καζεηψλ φηη ηα θείκελα δελ ιεηηνπξγνχλ σο απηφλνκεο νληφηεηεο, αιιά 

«ζπλνκηινχλ», ζπλδένληαη κε άιια θείκελα θαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε ζχλ-

δεζε ησλ θεηκέλσλ κε άιια θείκελα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζηζηά ην καζεηή κέ-

ηνρν ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηνλ βνεζά λα ζπ-

                                                           
4
 απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ awareness. ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηνχκε ελαιιαθηηθά θαη ηνλ 

φξν επίγλσζε.  
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λεηδεηνπνηήζεη φηη ε πξνβνιή ή ε ππνβάζκηζε ησλ ζέζεσλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

είλαη αλάινγε ησλ γισζζηθψλ ηνπο επηινγψλ. 

3.2.3. Πξώηε γξαθή θαη αλάγλσζε 

Ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο 

θαη πην εηδηθά ε θαηάθηεζε ηεο πξψηεο γξαθήο θαη ηεο δεμηφηεηαο ηεο αλάγλσζεο. Οη 

καζεηέο πξέπεη αξρηθά λα απνθηήζνπλ θσλνινγηθή, κνξθνινγηθή θαη ζπληαθηηθή 

ελεκεξφηεηα. Γηαβάδνπκε ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ πξψηε βαζκί-

δα εθπαίδεπζεο (πξνδεκνηηθή – α΄ Γεκνηηθνχ): 

 

«Σην πιαίζην ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ νη δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη 

θαη αμηνινγνχληαη είλαη ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο γξα-

θνθσλεκαηηθέο αληηζηνηρίεο, ε κνξθνινγηθή θαη ε ζπληαθηηθή ελεκεξφηεηα, ν 

ηξφπνο πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη ζηε γξαθή θαη νη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο ζηεξίδνπλ ηελ αλάγλσζε.» (ζει. 9) 

 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαθηήζνπλ ην αλαγλσζηηθφ κεραληζκφ (γξαθνθσλεκαηη-

θέο αληηζηνηρίεο, ζπιιαβηζκφο, δηαθνξνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηφλνπ, ζεκεία ζηί-

μεο, αλάιπζε ιέμεσλ ζε κνξθήκαηα θαη πξνηάζεσλ ζε θξάζεηο), λα δηαβάδνπλ κη-

θξέο πξνηάζεηο ζηελ αξρή θαη κηθξά θείκελα ζηε ζπλέρεηα κέζα ζε επηθνηλσληαθέο 

πεξηζηάζεηο. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο νη καζεηέο θαινχληαη λα θα-

ηαθηήζνπλ θηλαηζζεηηθέο δεμηφηεηεο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ, λα 

γξάθνπλ κηθξέο πξνηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα θείκελα εληφο επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ. 

Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ ην θείκελν ζην θεηκεληθφ είδνο πνπ αλήθεη θαη 

λα πξνζεγγίζνπλ ην θείκελν θξηηηθά.  

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο «ζηελ εθ-

κάζεζε ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ηφζν γηαηί απηφ πξνθχπηεη σο ινγηθή αλά-

γθε απφ ηε γεληθή θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη γηαηί είλαη παηδαγσγηθά απν-

ηειεζκαηηθφηεξε φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θσλνινγηθήο θαη κνξθνζπληαθηηθήο 

ελεκεξφηεηαο.» (ζει. 9). Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαηζζεηη-

θήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαηά ηε κνξθνινγηθή θαη ζπληαθηηθή αλάιπζε ιέμεσλ 
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θαη πξνηάζεσλ, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζε νξνινγία απφ ην ρψξν ηεο ςπρνγισζζν-

ινγίαο θαη ησλ γλσζηαθψλ επηζηεκψλ (άδειε κλήκε – implicit memory).  

 Οη ΣΠΔ ζπλδένληαη ειάρηζηα κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξψηεο γξαθήο. Γηαβά-

δνπκε ζρεηηθά: 

 

«πνιπκεζηθή παξαγσγή ηνπ ππφ έκθαζε γξάκκαηνο (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, 

πιαζηειίλε, ςεθίδεο θ.ιπ.)» (ζει. 19) 

 

 πλνςίδνληαο επηζεκαίλνπκε φηη νη αληηιήςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηάθηεζε ηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο αληινχλ απφ ηνλ επηθνηλσληα-

θφ, θεηκελνθεληξηθφ θαη θξηηηθφ ιφγν.  

3.2.4. Γιώζζα θαη γξαπηόο ιόγνο 

Ήδε απφ ηελ εηζαγσγή δίλνληαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξ-

γεηα ηεο γξαθήο. Αμίδεη, πξσηίζησο, λα ζεκεησζεί φηη δε δίλεηαη βαξχηεηα ζηε ιεμη-

θνγξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή δνκή ησλ θεηκέλσλ. Σα παξαγφκελα θείκελα αμηνιν-

γνχληαη αλάινγα κε ηελ απνδεθηφηεηά ηνπο θαη κε ηηο παξακέηξνπο ηεο επηθνηλσληα-

θήο πεξίζηαζεο, ην ιεμηιφγην, νη γξακκαηηθέο θαη πθνινγηθέο επηινγέο αμηνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο, ζην νπνίν αλήθεη ην ππφ παξαγσγή θείκελν θαη, ηέ-

ινο, πξνθξίλεηαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ νη 

καζεηέο φηη νη γισζζηθέο ηνπο επηινγέο δνκνχλ ηαπηφηεηεο, αλαπαξάγνπλ ηδενινγίεο 

θαη πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ηνπ θφζκνπ.  

 Έκθαζε δίλεηαη αθελφο ζην γεγνλφο φηη ην απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ ε πα-

ξαγσγή θεηκέλσλ ζπληζηά κηα έληνλα δηαινγηθή, δπλακηθή δηαδηθαζία.  

Γηαβάδνπκε ζρεηηθά ζηα παξαθάησ παξάζεκα:  

 

«Να θαηαλνήζνπλ φηη ε παξαγσγή θεηκέλνπ ζπληζηά κηα δπλακηθή δηαδηθαζία 

πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε 

δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, ζχγθξηζεο, θαηαγξαθήο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ πεξηερνκέ-

λνπ θαη ηεο γισζζηθήο ηνπ δηαηχπσζεο κε ζηφρν λα θξίλνπλ, λα επηθπξψζνπλ ή 
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λα ακθηζβεηήζνπλ ζέζεηο, απφςεηο, ηδενινγία. Έκθαζε δίδεηαη φρη κφλν ζην ηε-

ιηθφ πξντφλ αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία.» (ζει. 4) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη λα αλαδχεηαη έλαο ιφγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο 

(writing as a process). Βέβαηα, αλ θαη ην ηειηθφ παξαγφκελν πξντφλ ελδηαθέξεη, ην 

Π.. εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Δλδηαθέξνλ πξνθα-

ιεί ε πξφηαζε ηνπ Π.. γηα εξγαζηήξην ζπγγξαθέσλ (ζει. 59). ην εξγαζηήξην απηφ νη 

καζεηέο ζα παξάγνπλ φρη κφλν γξαπηά αιιά θαη πξνθνξηθά θείκελα κεηά απφ ζπιιν-

γηθέο δηαδηθαζίεο θαη ελεξγφ εκπινθή θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. Ζ ζεψξεζε 

απηή παξαγσγήο θεηκέλσλ βξίζθεηαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηηο επηδησθφκελεο πξνο θα-

ηάθηεζε ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο γηα ηνλ θφζκν θαζψο ην Π.. εζηηάδεη ζηηο ζπιινγη-

θέο, δηαινγηθέο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ παξάγνληαη ηα θείκελα. ρεηηθά κε ην 

εξγαζηήξην ζπγγξαθέσλ δηαβάδνπκε ηα εμήο:     

 

«Η δηαδηθαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπγγξαθέσλ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά, κηα θαη 

ζπκβάιιεη ζην λα αλαδεηρζεί ε ζέζε ηνπ πξνγξάκκαηνο φηη ε παξαγσγή θεηκέ-

λνπ δελ λνείηαη σο κηα αηνκηθή θαη κνλαρηθή δηαδηθαζία αιιά σο κηα έληνλα 

δηαινγηθή δηαδηθαζία πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζε-

ηψλ θαη καζεηξηψλ κε δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, ζχγθξηζεο, θαηαγξαθήο θαη αλα-

ζεψξεζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηεο γισζζηθήο ηνπ δηαηχπσζεο. Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο είλαη ππεχζπλνη/-εο ηφζν γηα ηελ επηινγή ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα ζπγ-

γξάςνπλ/ζα παξαγάγνπλ πξνθνξηθά, φζν θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο 

ηνπο ζε ζρέζε κε πξαγκαηηθνχο/-έο απνδέθηεο/-ηξηεο. Η κέζνδνο απηή δίλεη έκ-

θαζε φρη κφλν ζην ηειηθφ πξντφλ αιιά ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία, σο ηξφπν θαι-

ιηέξγεηαο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ/δηαδηθαζηηθψλ γλψζεσλ, θαη δηαξθεί φζν εί-

λαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ηθαλνπνηεκέ-

λνη/-εο κε ηε δνπιεηά ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παίδεη ην ξφιν ηνπ/ηεο ζπληνλη-

ζηή/-ηξηαο.» (ζει. 59) 
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Ζ θνηλσληθή γιψζζα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. παξαπέκπνπλ 

ζην ιφγν ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Ο φξνο δηαδηθαζηηθέο γλψζεηο παξαπέκπεη ζε 

νξνινγία πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηε ζχγρξνλε ςπρνγισζζνινγία θαη ηηο γλσζηαθέο ε-

πηζηήκεο (procedural systems). Χζηφζν, ν ιφγνο απηφο δελ είλαη θπξίαξρνο ζην Π.. 

ζπνπδψλ θαη, ζπλεπψο, ζεσξείηαη αλαδπφκελνο. 

 

3.2.5. Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα (ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, θείκελν, γξαθή) θαη ΣΠΔ 

ην παξφλ ππνθεθάιαην εμεηάδεηαη ηε ζέζε ησλ ΣΠΔ ζην πξφγξακκα αλαθνξηθά κε 

ηηο επηδησθφκελεο πξνο θαηάθηεζε γλψζεηο γηα ηε γιψζζα. Απφ ηε κειέηε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο πξνθχπηεη φηη απφ ηε κηα νη καζεηέο θαινχληαη λα εξεπλήζνπλ ηα ηδηαίηε-

ξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ησλ θεηκέλσλ πνπ αληινχληαη απφ ηηο ΣΠΔ θαη απφ ηελ 

άιιε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ ΣΠΔ θαηά ηελ επηθνηλσ-

λία.  

 

«Φξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ηα κέζα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο δηα ησλ ν-

πνίσλ γίλεηαη παξαγσγή θαη απνζήθεπζε πξνθνξηθνχ ή/θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

(Η/Υ, θηλεηφ ηειέθσλν, καγλεηφθσλν θ.ιπ.), κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ ρα-

ξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ιφγνπ θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο δηακεζνιαβνχλ ζηελ 

επηθνηλσλία θαη παξάγνπλ ηαπηφηεηεο θαη ηδενινγίεο.» 

 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε πνηθίια πξνθνξηθά, γξαπηά θαη πνιπ-

ηξνπηθά θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ.  

 

«Να γλσξίζνπλ ηα κέζα -παξαδνζηαθά θαη ζχγρξνλα- δηα ησλ νπνίσλ θσδηθν-

πνηνχληαη ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε ηνπ πξνθνξηθνχ ή/θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

(ραξηί, βηβιίν, αθίζα, ηειέθσλν, Η/Υ, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θ.ιπ.).» (ζει. 4) 

 

Πην εηδηθά, ηα θείκελα πνπ αληινχληαη απφ ηηο ΣΠΔ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 
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«θείκελα δεκνζηνγξαθηθνχ (ξαδηνθσληθνχ ή/θαη ηειενπηηθνχ) ιφγνπ, π.ρ. εηδή-

ζεηο, ξεπνξηάδ, δηαθεκίζεηο, δειηία θαηξνχ, αλαθνηλψζεηο, ζπληαγέο, ληνθπκα-

ληαίξ, πνιπηξνπηθά θείκελα, θείκελα, δειαδή, πνπ ζπλδπάδνπλ πξνθνξηθφ ιφγν, 

ήρν/κνπζηθή θαη εηθφλα, π.ρ. δηαθεκίζεηο, ζπληαγέο» (ζει. 22)  

«πνιπηξνπηθά παξακχζηα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πνιπαηζζεηεξηαθά παηρλίδη-

α» (ζει. 23) 

«ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, νκηιίεο ζηελ ηειεφξαζε, πξνθνξηθά θείκελα ζε δν-

κεκέλα πιαίζηα (ζρνιείν, ζπδεηήζεηο ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ζεηξέο θ.ιπ.)» 

(ζει. 26) 

 

Καηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα παξάγνπλ θείκελα φ-

πσο: 

 «πξνζσπηθέο επηζηνιέο –πξνζσπηθά, ειεθηξνληθά κελχκαηα, sms, ηζηνζειί-

δεο,» (ζει. 34) 

 

πλνςίδνληαο επηζεκαίλνπκε φηη ζην πξφγξακκα γίλεηαη πξνζπάζεηα ε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ λα κελ παξακείλεη ζην επίπεδν απιψο ηνπ παηδαγσγηθνχ κέζνπ. ξνη φπσο 

ε πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ αληινχληαη απφ ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο θαη εθθξά-

δνληαη ζε λέεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. πλεπψο, απφ ηε κηα νη ΣΠΔ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απιψο σο πεξηβάιινληα άληιεζεο θεηκέλσλ, απφ ηε άιιε, φκσο, νη 

καζεηέο θαινχληαη λα κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηηο ζεκεησηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εηθφ-

λαο, ησλ νπηηθψλ ζηνηρείσλ, ηνπ γξαθηζκνχ (ησλ ηππνγξαθηθψλ θαη γξαθνινγηθψλ 

δειαδή ζηνηρείσλ) ή / θαη ηνπ ήρνπ, θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

δηαθνξνπνηήζεηο θαηαζθεπάδνπλ ζπγθεθξηκέλε ζέαζε – νπηηθή ηνπ θφζκνπ, δνκνχλ 

ηαπηφηεηεο θαη παξάγνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ηδενινγίεο. Θεσξνχκε πσο θαη ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ηα θείκελα πξνζεγγίδνληαη θξηηηθά, ζπλεπψο νη καζεηέο σο θξηηηθά 

ππνθείκελα είλαη απαξαίηεην λα εμνηθεησζνχλ κε απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Απηή 

ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πξνζπαζεί λα παξαθνινπζήζεη θαη ην Π.. αθνχ ζεσξεί ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ πεξηβάιινλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. 
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3.3. Γιψζζα θαη ζεκείσζε 

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη λα δεηρζεί ε ζεψξεζε ηνπ Π.. γηα ηε γιψζζα σο 

κέξνο ελ γέλεη ηεο ζεκείσζεο. Ζ ξεηή παξαδνρή ζηελ εηζαγσγή φηη: 

 

«Τα άηνκα αιιειεπηδξνχλ πιένλ κε πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο (δειαδή 

κε ηε γιψζζα, ηελ εηθφλα, ηνλ ήρν) ζε έλα ζχλζεην επηθνηλσληαθφ ζχκπαλ, πνπ 

απνηειείηαη ηφζν απφ πην παξαδνζηαθέο κνξθέο θεηκέλσλ, γξαπηψλ θαη πξνθν-

ξηθψλ, φζν θαη απφ λένπ ηχπνπ θείκελα πνπ γξάθνληαη κε πνηθίια ζεκεησηηθά 

κέζα» (ζει 2) 

 

δείρλεη θαζαξά φηη ε γιψζζα δε ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα αιιά, αληίζεηα, απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ.  

3.3.1. Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή θεηκελνθεληξηθή ζεώξεζε 

Ζ αλάιπζε ηνπ Π.. καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη  ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ε-

ληάζζεηαη ζην πιαίζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξήζεσλ. Ήδε έρεη ιερζεί φηη ηα 

θείκελα ηα νπνία θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ ή / θαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο, πξέ-

πεη λα είλαη πιαηζησκέλα, εληαγκέλα κέζα ζηα ζηελά ή επξχηεξα πιαίζηα επηθνηλσλί-

αο. Σα δηάθνξα γξακκαηηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ επηηεινχλ ιεηηνπξγί-

εο αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο, ζην νπνίν εληάζζεηαη ην θείκελν, θαη ηελ πεξίζηα-

ζε επηθνηλσλίαο. Πην αλαιπηηθά, νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαινχ-

ληαη λα «αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο αλαγλψξηζεο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

πιαίζην επηθνηλσλίαο ησλ θεηκέλσλ θαη λα αμηνπνηνχλ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαί-

ζην» (ζει. 22). Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη παξάκεηξνη ηεο πεξί-

ζηαζεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη επκεηάβιε-

ηεο, θαη, επνκέλσο, πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηα ζεκεησ-

ηηθά κέζα. Δίλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ επηθνηλσληαθφ ζθνπφ 

ησλ θεηκέλσλ θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδεθηψλ ησλ θεηκέλσλ.     

 πλνπηηθά ζπκπεξαίλνπκε φηη: νη καζεηέο θαινχληαη λα πξνζεγγίδνπλ, λα α-

λαιχνπλ, λα εξκελεχνπλ αιιά θαη λα παξάγνπλ θείκελα, λα απνθηνχλ γλψζεηο γηα 

ηνπο κεραληζκνχο ησλ θεηκέλσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο θαη ηελ έληα-
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μή ηνπο ζε θεηκεληθά είδε, κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πξν-

θεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ ζην ζχλζεην επηθνηλσληαθφ ζχκπαλ ηεο ζχγ-

ρξνλεο επνρήο. Ζ θνηλσληθή γιψζζα θαη ηα ηνπνζεηεκέλα λνήκαηα πνπ αμηνπνηνχλ 

νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. παξαπέκπνπλ απφ ηε κηα ζηελ ιεηηνπξγηθή-επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, θαη απφ ηελ άιιε ζε κηα θεηκελνθεληξηθή 

ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο, πξνέξρνληαη, δειαδή, απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ θαη ηνλ θεη-

κελνθεληξηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν. 

3.3.2. Κνηλσληθνπνιηηηθή θξηηηθή ζεώξεζε 

Ζ γιψζζα δε λνείηαη απιά σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο, αιιά, πξσηίζησο, σο έλα ζχ-

ζηεκα δφκεζεο ηνπ θφζκνπ θαη θαηαζθεπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα θείκελα δν-

κνχλ ππνθείκελα, αλαπαξάγνπλ ζηεξεφηππα, είλαη θνξείο ηδενινγίαο. πλεπψο, νη 

καζεηέο επηδηψθεηαη λα πξνζεγγίδνπλ ηα θείκελα κε θξηηηθή νπηηθή. Γηαβάδνπκε ζρε-

ηηθά απφ ηελ εηζαγσγή: 

 

«Οη λέεο κνξθέο (ςεθηαθνχ, εηθνληζηηθνχ, πνιπηξνπηθνχ) γξακκαηηζκνχ πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε λέ-

νπο ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ εγγξάκκαηνπ αηφκνπ. Τα άηνκα θα-

ινχληαη πιένλ λα εμνηθεησζνχλ κε λέεο θεηκεληθέο πξαθηηθέο, λα θαηαλνήζνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θείκελα (γισζζηθά θαη πνιπηξνπηθά) δνκνχλ θνηλσ-

ληθέο ζρέζεηο, αλαπαξάγνπλ ξαηζηζηηθέο θαη ζεμηζηηθέο ζέζεηο, πξνβάιινπλ νξη-

ζκέλνπο ηξφπνπο ζέαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο σο «θπζηθνχο», ή απνδνκνχλ 

ζηεξεφηππα θαη θπξίαξρεο ηδενινγίεο.» (ζει. 2) 

  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε γιψζζα δελ είλαη έλα «αζψν» κέζν κεηαθνξάο κε-

λπκάησλ αιιά, επηπιένλ, έλα ζχζηεκα δφκεζεο φρη κφλν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά 

θαη δηαθνξεηηθψλ «θφζκσλ».  

 

«επηζεκαίλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δνκνχληαη δηαθνξεηηθνί θφζκνη (ήξσεο –εξσίδεο, 

θαινί –θαθνί) κέζα απφ γισζζηθέο επηινγέο.» (ζει. 25) 
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Οη γισζζηθέο επηινγέο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο θσδηθνπνηνχλ 

θνηλσληθά αλαγλσξηζκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, δειψλνπλ εγθπξφηεηα, αμηνπηζηία, 

απζεληία, εμνπζία θιπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα νη καζεηέο θαινχληαη λα πξνζεγγίδνπλ 

ηε γιψζζα θξηηηθά, λα θαηαλννχλ δειαδή ηηο ξεηά ή ππφξξεηα πξνβαιιφκελεο νπηη-

θέο γσλίεο, λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ηεο νπηηθήο γσλίαο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ (ζει. 36). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνπ ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαπέκπεη ζηνλ θξηηηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν.    

3.3.3. Πνιπηξνπηθόηεηα  

ην θππξηαθφ πξφγξακκα έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ πνιπηξνπηθή έθθξαζε ηνπ λνήκα-

ηνο. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Οη λέεο κνξθέο (ςεθηαθνχ, εηθνληζηηθνχ, πνιπηξνπηθνχ) γξακκαηηζκνχ πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε λέ-

νπο ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ εγγξάκκαηνπ αηφκνπ. Τα άηνκα θα-

ινχληαη πιένλ λα εμνηθεησζνχλ κε λέεο θεηκεληθέο πξαθηηθέο, λα θαηαλνήζνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θείκελα (γισζζηθά θαη πνιπηξνπηθά) δνκνχλ θνηλσ-

ληθέο ζρέζεηο, αλαπαξάγνπλ ξαηζηζηηθέο θαη ζεμηζηηθέο ζέζεηο, πξνβάιινπλ νξη-

ζκέλνπο ηξφπνπο ζέαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο σο «θπζηθνχο», ή απνδνκνχλ 

ζηεξεφηππα θαη θπξίαξρεο ηδενινγίεο.» (ζει. 2)  

 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ πνιπηξνπηθά θείκε-

λα, πξνθνξηθά, γξαπηά ή / θαη ςεθηαθά πνπ ζπλδπάδνπλ ιφγν, εηθφλα θαη ήρν / κνπ-

ζηθή. Σα πνιπηξνπηθά ζηνηρεία πρ. εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, βίληεν, θηλνχκελα 

ζρέδηα, κνπζηθή θιπ. παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζην θείκελν, δηφηη ιεηηνπξγνχλ δηακε-

ζνιαβεηηθά ζηε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο. Δ-

πηπιένλ, ε χπαξμε πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ ζηα θείκελα δελ είλαη «αζψα» θαζψο ε 

δηαθνξνπνηεκέλε θαηαλνκή ηνπο ζην θείκελν θαηαζθεπάδεη εγθπξφηεηα, απζεληία, 

αμηνπηζηία θιπ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, θαινχληαη λα αλαιχζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ 

θξηηηθά ηα πνιπηξνπηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη νη ίδηνη λα παξάγνπλ θείκελα 

αμηνπνηψληαο πνιπηξνπηθά ζηνηρεία.    
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 Μέζα ζην πιαίζην ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη, γεληθφηεξα, ηεο ζεκείσζεο ελη-

ζρχεηαη ε δηαθεηκεληθφηεηα. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (π.ρ. ρξήζε εη-

θφλσλ ζε αθεγήζεηο, δηαγξακκάησλ ζε θείκελα θπζηθψλ επηζηεκψλ)» (ζει. 30) 

 

Μνινλφηη επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε δηαθεηκεληθήο ζχλδεζεο ησλ καζεκάησλ κε ηαπ-

ηφρξνλε αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αλάιπζε αιιά θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφηε-

ηαο, δελ πξνηείλεηαη ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ν ηξφπνο επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφ-

ρνπ γεγνλφο πνπ ζα παξέπεκπε ζην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Απηφ πνπ πξνηείλεηαη ζηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, θπ-

ξίσο, ε αληηπαξαζεηηθή – αληηπαξαβνιηθή αλάιπζε κνλνηξνπηθψλ θαη πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ. Πξνθαλήο ζηφρνο  ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κνλνηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζε πνιπ-

ηξνπηθά θαη ην αληίζηξνθν είλαη λα γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ηεξάξ-

ρεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θσδηθνπνηνχληαη κέζσ ηεο γιψζζαο ή άιισλ ζεκεησηη-

θψλ ζπζηεκάησλ, λα επηηεπρζεί ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ λνεκάησλ θαη λα αμηνπνηε-

ζνχλ νη δηαθεηκεληθέο ζπλδέζεηο. Μέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν 

νη νκηιεηέο είηε θαηαλνψληαο είηε παξάγνληαο έλα θείκελν ηνπνζεηνχληαη απέλαληη 

ζηηο πιεξνθνξίεο θαη πξνβάιινπλ δηαθνξεηηθέο γσλίεο, ηαπηφηεηεο, ζέζεηο θαη ηδεν-

ινγίεο, νη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ απφθηεζε θξηηηθήο ελεκεξφηεηαο (critical aware-

ness). 

3.3.4. Πνιπγισζζηθή πνιππνιηηηζκηθή ζεώξεζε 

Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θππξηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αλαθνξέο ηνπ 

γηα ην ζχγρξνλν πνιπγισζζηθφ, πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο ηεο παγθν-

ζκηνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ζηελ εηζαγσγή ηα εμήο:   

 

«Οη λέεο κνξθέο (ςεθηαθνχ, εηθνληζηηθνχ, πνιπηξνπηθνχ) γξακκαηηζκνχ πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε λέ-

νπο ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ εγγξάκκαηνπ αηφκνπ.» (ζει. 2) 
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«Να γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο δνκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηεο λέαο ειιεληθήο 

θαη ηεο θππξηαθήο πνηθηιίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ζηνηρεία απφ 

άιιεο πνηθηιίεο/γιψζζεο ζε πβξηδηθά, κεηθηά ή πνιπγισζζηθά θείκελα.» (ζει. 3) 

«Να είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδνληαη ηελ πνηθηιία ησλ πβξηδηθψλ θεηκέλσλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ελαιιαγέο γισζζψλ θαη θσδίθσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε κηα πνιχ-

γισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία φπσο απηή ηεο Κχπξνπ.» (ζει. 3) 

 

ην θεθάιαην φπνπ αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 

«Αμηνπνηείηαη ε πνιπγισζζία ηεο ηάμεο, ηφζν απφ δνκηθή ζθνπηά (θαηαλφεζε 

βαζηθψλ δνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ γισζζψλ ηεο ηάμεο) φζν θαη απφ ηε 

ζθνπηά ησλ πνιιαπιψλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ (αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ κπνξεί λα θέξνπλ ζηελ ηάμε καζεηέο/καζήηξηεο 

πνπ είλαη θπζηθνί νκηιεηέο/νκηιήηξηεο άιισλ γισζζψλ).» (ζει. 58) 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηη-

ζκνχ ηεο Κχπξνπ http://www.moec.gov.cy/ δηαβάδνπκε ηα εμήο: 

«Βαζηθφ κέιεκα ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, επίζεο, είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη, ψζηε νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα αγαπήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο 

θιεξνλνκηά θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα: ηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ηελ ειιελνξζφδνμε ζξεζθεία, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πα-

ξάδνζε ηνπ ηφπνπ καο»  

«Ταπηφρξνλα, φκσο, έρνληαο ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο ηεο έλαληη ησλ πνιππνιη-

ηηζκηθψλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζχγρξνλν θφζκν κε ηελ παγθνζκην-

πνίεζε, βνεζά ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε, θαιιηεξγψ-

ληαο ηνπο ζηάζεηο απνδνρήο θαη ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ κειψλ ησλ 

άιισλ εζληθψλ νκάδσλ. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζηε 

Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ ησλ κα-

ζεηψλ ελφο ζρνιείνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο ή άιιεο θαηαβν-

http://www.moec.gov.cy/
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ιέο ηνπ θαζελφο. Ιδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο, φπνπ ε Κχπξνο απνηειεί πηα επίζεκν 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη απηνλφεην φηη ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε 

επηηειείηαη ζεκαληηθφ έξγν, ψζηε νη λεαξνί καζεηέο λα απνθηήζνπλ απφ πνιχ 

λσξίο επίγλσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο επξσπαίσλ πνιηηψλ.» 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγνπκε φηη πξνθξίλεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εζληθήο θαη ζπ-

λάκα επξσπατθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ αθελφο, θαη αθεηέξνπ ζεσξείηαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ν ζεβαζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζε δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο. Πξέπεη, ινηπφλ, λα ηνλίζνπκε εδψ ηελ αζπλέρεηα 

πνπ πξνθχπηεη. Θα πεξηκέλακε ζην πξφγξακκα λα πξνηείλεηαη θαη λα αθνινπζείηαη 

δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, φκσο θάηη ηέηνην παξακέλεη 

ζην επίπεδν κηαο επηθαλεηαθήο ξεηνξείαο. Σν πξφγξακκα δελ αμηνπνηεί γισζζνδηδα-

θηηθέο παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο θαη ζεσξήζεηο πνπ αληινχληαη απφ ην ρψξν ηεο δηα-

πνιηηηζκηθήο αγσγήο, θαζψο θαίλεηαη πσο ε ηάμε αληηκεησπίδεηαη σο γισζζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά νκνηνγελήο. 

3.3.5. Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα / ζεκείσζε θαη ΣΠΔ 

Αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ επηζεκαίλνπκε ηα εμήο:  

 
«Τν πεξηερφκελν επνκέλσο απαξηίδεηαη απφ θείκελα, πξνθνξηθά, γξαπηά θαη 

ςεθηαθά, πνπ δηεξεπλνχλ ζέκαηα ηα νπνία επηιέγνληαη απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηε-

ηα σο ελδηαθέξνληα. Τα θείκελα απηά πξνέξρνληαη απφ κηα ηεξάζηηα πνηθηιία 

πεγψλ, έληππσλ, πξνθνξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ, θαη απφ πνηθίιεο θνηλφηεηεο, 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, ςεθηαθέο θ.ιπ.» (ζει. 6) 

Οη ΣΠΔ, πξψηα,  αμηνπνηνχληαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ πρ. γλσξηκία κε ηα 

ζχγρξνλα κέζα, Η/Υ, θηλεηφ ηειέθσλν, καγλεηφθσλν, δηαδίθηπν, ειεθηξνληθέο πεγέο, 

επαθή κε πνιπηξνπηθά θείκελα, δεπηεξεπφλησο σο πεγή άληιεζεο λέσλ δηαθνξεηηθψλ, 

θεηκεληθψλ εηδψλ. Σα θείκελα απηά πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά ειεθηξνληθά κελχκα-

ηα, sms, ηζηνζειίδεο, νκηιίεο ζηελ ηειεφξαζε θιπ. Σξίηνλ, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο 

θνηλφηεηεο πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (sms, δηθηπαθά εκεξνιφγηα, facebook, chat 

rooms, skype, ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ). Θα πξέπεη λα ζεκεηψ-
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ζνπκε φηη δε δίλεηαη έκθαζε ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ΣΠΔ, ζηελ θξηηηθή αμην-

ιφγεζε γηα παξάδεηγκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πεγψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, νχηε θαη 

γίλεηαη ζχλδεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ κε ηε κειέηε ηεο γιψζζαο. Σέινο, αλ θαη ζην 

πξφγξακκα εληνπίδνπκε ηε ξεηή παξαδνρή φηη «νη λέεο κνξθέο (ςεθηαθνχ, εηθνληζηη-

θνχ, πνιπηξνπηθνχ) γξακκαηηζκνχ πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε λένπο ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ εγγξάκκα-

ηνπ αηφκνπ» (ζει. 2), σζηφζν δελ ππάξρεη ξεηή ζχλδεζε πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ΣΠΔ 

ζην επίπεδν ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο νχηε θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νη καζεηέο ζπλδένληαη κε ηε λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα αμηνπνηψ-

ληαο ηηο ΣΠΔ. Δπηζεκαίλνπκε φηη κειεηψληαο θαλείο ην πξφγξακκα γηα ηελ πξσην-

βάζκηα εθπαίδεπζε εληνπίδεη κία κνλάρα αλαθνξά γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο: 

«πεηξακαηηζκφο κε ηε ρξήζε ηερληθψλ πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ αθξναηε-

ξίνπ (νη νπνίεο θαη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη ηε ξνή ή/θαη ηηο παχζεηο ηνπ ιφγνπ, κε 

ηνλ ηφλν, ην ξπζκφ, ηελ έληαζε ηεο θσλήο, ηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ηηο ρεηξν-

λνκίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφ-

ηεηαο, ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θ.ν.θ.)» (ζει. 27) 

 

Κιείλνληαο ην ππνθεθάιαην απηφ ζπλνςίδνπκε ηα εμήο: παξαηεξείηαη κηα κίμε γισζ-

ζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα / ζεκείσζε. Απφ ηε 

κηα κεξηά έρνπκε σο θπξίαξρνπο ιφγνπο ηνλ θεηκελνθεληξηθφ θαη ηνλ θξηηηθφ ππφ ην 

πξίζκα ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη απφ ηελ άιιε 

σο αλαδπφκελνπο ιφγνπο επηξξνέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ιφγν ησλ πνιπγξακκαηη-

ζκψλ θαη αληηιήςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

3.4. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

ε απηφ ην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πξαγκάησζεο ησλ ιφγσλ 

πνπ αληρλεχζεθαλ ζην πξφγξακκα, αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ηε 

γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε. Ζ δηεξεχλεζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαη βαζχηε-

ξε θαηαλφεζε ηνπ είδνπο ησλ ηαπηνηήησλ – Λφγσλ ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ
5
 

                                                           
5
 απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ actors 
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πνπ επηρεηξεί λα θαηαζθεπάζεη ην πξφγξακκα (Κνπηζνγηάλλεο, 2009). Ζ αλάιπζε 

ιακβάλεη  ππφςε ηεο ηνπο ξφινπο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ, ηηο πξάμεηο, ην 

ρψξν, ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.       

 Ήδε έρνπκε επηζεκάλεη ην καζεηνθεληξηθφ θαη νκαδνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ 

καζεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο δελ πεγαίλεη ζην ζρνιείν ρσξίο εκπεηξίεο, 

γλψζεηο, γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην θαη επηζηξέθεη γεκάηνο γλψζεηο θαη ε-

κπεηξίεο, αιιά ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε πξνεγνχκελε γλψζε, ην θεθάιαηφ ηνπ, 

πάλσ ζην νπνίν ζα νηθνδνκεζνχλ λέεο γλψζεηο. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά ζην πξφγξακκα: 

  

«Να κάζνπλ λα αζθνχλ θξηηηθή ζε πξαθηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ κηα ζηάζε πεξί 

γλψζεο σο θηήκαηνο ιίγσλ, θαζψο θαη ζε πξαθηηθέο πνπ δελ απνδνκνχλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, πνπ δελ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή καζεηψλ/-ηξηψλ ζε επθαηξίεο κάζεζεο θαη 

ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αμηνπνηνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ, ηε θαληαζία ηνπο, ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο θεθάιαην.» (ζει. 

5) 

«ηελ ελεξγφ, ζε αληίζεζε κε ηε κε ελεξγφ, ζπλεξγαζία νκηιεηή/-ηξηαο-αθξναηή/-

ηξηαο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο» (ζει 22) 

«αζθήζεηο ελεξγνπνίεζεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ζε ζρέζε κε αληηδξάζεηο 

ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα έλαληη ήδε νηθείσλ ηνπ/ηεο πιαηζίσλ επηθνηλσλίαο» (ζει. 

34) 

 

Πάλσ ινηπφλ ζε απηέο ηηο βάζεηο έξρεηαη λα νηθνδνκεζεί ε λέα γλψζε. Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κνλάρα κε ηελ ελεξγφ εκπινθή θαη ζπλεξγαζία ηνπ καζεηή. πλεπψο, 

ζην πξφγξακκα αλαπιαηζηψλεηαη ξφινο ηνπ καζεηή σο απινχ, παζεηηθνχ δέθηε ηεο 

γλψζεο. Ο καζεηήο είλαη αλάγθε λα θαηαζηεί ελεξγφο ζπκκέηνρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, απηφλνκνο θαη απηελεξγφο, έηνηκνο λα θαηαζθεπάζεη κφλνο ηνπ ή ζε 

νκάδεο ηε λέα γλψζε. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά απφ ηελ εηζαγσγή ηα εμήο: 
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«Βαζηθή επηδίσμε ηεο παηδαγσγηθήο απηήο είλαη λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο ζπκκέηνρνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα δηακνξθψζεη, 

θαη’ επέθηαζε, ελεξγνχο πνιίηεο, δειαδή πνιίηεο πνπ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηζνλν-

κία, λα δηεθδηθνχλ κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πνιεκνχλ 

θάζε κνξθήο θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (ιφγσ θαηαγσγήο, δηαθνξεηηθνχ γισζζη-

θνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ, θχινπ, ζεμνπαιηθφηεηαο, αλαπεξίαο, είηε ιφ-

γσ νπνηαζδήπνηε άιιεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηελ εγεκνληθή θνπιηνχξα, έλ-

λνηαο ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο»).» (ζει. 2) 

«Να θαηαλνήζνπλ φηη ε κάζεζε δελ είλαη παζεηηθή αιιά ελεξγεηηθή δηαδηθαζία 

ζπκκεηνρήο ζε κηα θνηλφηεηα.» (ζει 5) 

 

Αλαιχνληαο ην πξφγξακκα επηζεκαίλνπκε φηη απηή ε αλαπιαηζίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

καζεηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη θαηαθέξεη λα θαηαζθεπάζεη θξηηηθά ππν-

θείκελα, δειαδή απξηαλνχο πνιίηεο ηθαλνχο λα «ρεηξίδνληαη ηε γιψζζα ζηελ ηδενινγη-

θή ηεο δηάζηαζε» (ζει. 2). Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα απνδνκνχλ 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο γηα παξάδεηγκα καζεηή – εθπαηδεπηηθνχ, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ 

φηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαηαζθεπάδνληαη, αλαπαξάγνληαη, ζπληεξνχληαη αιιά θαη 

αλαηξέπνληαη κέζα απφ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο γιψζζαο. ηφρνο δειαδή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θξηηηθή εγγξακκαηνζχλε ησλ καζεηψλ. Ζ θνηλσληθή 

γιψζζα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. παξαπέκπνπλ ζε πξννδεπηηθέο 

παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθέο αληηιήςεηο (ζεσξίεο Piaget θαη 

Vygotsky) γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ζε θξηηηθνχο ιφγνπο. Αμίδεη λα ζεκεη-

σζεί φηη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχληαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ θξηηηθά εγγξάκκαηνπ ππνθεηκέλνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηηο πξνζδνθψκελεο πξνο 

απφθηεζε γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

θξηηηθά εγγξάκκαην ππνθείκελν ζα πξέπεη λα πηνζεηεί ηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη α-

μίεο, φπσο αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην γηα ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα πξνζεγγίδεη, λα εξκελεχεη, λα αλαιχεη ηε γιψζζα αιιά θαη ηα άιια ζε-
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κεησηηθά ζπζηήκαηα πνπ πιαηζηψλνπλ ηα θείκελα θξηηηθά, φπσο θαίλεηαη απφ ην θε-

θάιαην ηεο αλάιπζεο γηα ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε.  

 Αλαιχνληαο ην πξφγξακκα επηζεκαίλνπκε ηελ αλαπιαηζίσζε θαη ηνπ ξφινπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μέζα ζην πιαίζην ελφο καζεηνθεληξηθνχ νκαδνθεληξηθνχ κνληέ-

ινπ δηδαζθαιίαο, ν εθπαηδεπηηθφο θεχγεη απφ ην πξνζθήλην ηνπ παιηνχ, δαζθαινθε-

ληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο θαη αλαιακβάλεη ξφιν ζπληνληζηηθφ. Ο δηδάζθσλ α-

πνθηά ξφιν ηζφηηκνπ ζπλνκηιεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

  

 

«Ο/ε δηδάζθσλ/-νπζα έρεη ξφιν ζπληνληζηή/-ηξηαο θαη ηζφηηκνπ/-εο ζπλνκηιε-

ηή/-ηξηαο θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ γισζζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.» (ζει. 58) 

«Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παίδεη ην ξφιν ηνπ/ηεο ζπληνληζηή/ -ηξηαο.» (ζει. 59) 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ αιιά θαη 

δηακνξθψλεη απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Γηαβάδνπκε ζην 

ζρεηηθφ παξάζεκα:        

 

«Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ ζπληζηνχλ πξφηππεο δξαζηεξηφηεηεο πξνο κίκεζε 

αιιά επηδηψθνπλ λα θαηαδείμνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν/ε εθπαηδεπηη-

θφο θαη ηα παηδηά ζε κηα ζρνιηθή θνηλφηεηα κπνξνχλ λα δηαπιέμνπλ δηάθνξα 

πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, αμηνπνηψληαο παξάι-

ιεια θαη ηηο εκπεηξίεο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο (ησλ παηδηψλ θαη 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ).» (ζει. 58) 

«Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηα ζέκαηα είηε λα επηιέγνληαη απφ έλα επξχ αξρηθφ ζψκα 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πξφζβαζε θαη ην νπνίν 

κπνξνχλ λα εκπινπηίδνπλ αλάινγα κε ηελ επηθαηξφηεηα, ηνλ ζθνπφ ηεο δηδα-

ζθαιίαο θ.ιπ., είηε λα ζπλαπνθαζίδνληαη απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ζηε 

δηδαζθαιία.» (ζει. 58) 
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«Η ζπλδηακφξθσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο απφ εθπαηδεπηηθφ θαη καζήηξη-

εο/καζεηέο» (ζει 61) 

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην καζεηή θαίλεηαη θαη 

απφ ηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη αλαθνξέο 

ζηνπο καζεηέο ζπλήζσο πξνηάζζνληαη φκσο απηφ δε ζπκβαίλεη παληνχ κε ζπλέπεηα, 

γηα παξάδεηγκα: 

 

«ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην νκάδσλ αιιά θαη κεηαμχ παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

θαη πξνθαηαξθηηθή ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ» (ζει. 22) 

αιιά 

«Να κάζνπλ λα αζθνχλ θξηηηθή ζε πξαθηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ κηα ζηάζε πεξί 

γλψζεο σο θηήκαηνο ιίγσλ, θαζψο θαη ζε πξαθηηθέο πνπ δελ απνδνκνχλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ» (ζει. 

5) 

 

Βέβαηα, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε θάζε θεθάιαην θαη επίπεδν αλάιπζεο ηνπ πξνγξάκ-

καηνο νη αλαθνξέο ζηνπο καζεηέο πξνηάζζνληαη θαη ηα ξήκαηα πνπ αμηνπνηνχληαη 

είλαη ζε ελεξγεηηθή θσλή θαη έρνπλ σο γξακκαηηθά θαη ινγηθά ππνθείκελα ηνπο κα-

ζεηέο. Απηφ, βεβαίσο, δελ είλαη θαζφινπ «αζψν», δεδνκέλνπ φηη ηα Π.. είλαη θαη 

απηά θαηαζθεπέο θαη, άξα, δνκνχλ ηαπηφηεηεο θαη αλαπαξάγνπλ ηδενινγίεο. Γηα πα-

ξάδεηγκα: 

 

«ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ/-ΣΡΙΔ  

• επηζεκαίλνπλ ηα παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία (φπσο είλαη ν επη-

ηνληζκφο, ην χςνο θαη ε έληαζε ηεο θσλήο, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, νη θη-

λήζεηο ηνπ ζψκαηνο θ.ά.) γηα ηε κεηάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ  

• αμηνπνηνχλ ηνπο παξαγισζζηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πιε-

ξνθνξηψλ πνπ είλαη παξφκνηεο ή δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ κεηαδίδεη ην 

γισζζηθφ θαλάιη 
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• θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα νπηηθά ζηνηρεία ζε έλα πν-

ιπηξνπηθφ θείκελν (εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, βίληεν, θηλνχκελα ζρέδηα, 

κνπζηθή θ.ιπ.) γηα ηε κεηάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ» (ζει. 23) 

 

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκαίλνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ζε φιν ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ γίλεηαη κε ζπλέπεηα κνξθνινγηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ αξζεληθνχ θαη ζειπ-

θνχ γέλνπο, δειαδή πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα επαηζζεηνπνηεκέλν ζε ζέκαηα ηζφηε-

ηαο θχινπ. Γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζε καζεηέο/καζήηξηεο, δηδά-

ζθνληεο/δηδάζθνπζεο θιπ.  

 Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζηα εμήο: απφ ηε κηα ν εθπαηδεπηηθφο απνθηά 

έλα ξφιν δεπηεξαγσληζηή, δηεπθνιπληή
6
 ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ελψ, απφ ηελ 

άιιε ν καζεηήο απνθηά πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ αιιειεπηδξά δεκηνπξγηθά κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο θαη δηακνξθψλεη απφ 

θνηλνχ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Μέζα ζε 

απηφ ην πιαίζην ελζαξξχλεηαη ε απνδφκεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη 

ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο επίγλσζεο.  

Αλαθέξνληαη ζρεηηθά ηα εμήο: 

 

«Να κάζνπλ λα αζθνχλ θξηηηθή ζε πξαθηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ κηα ζηάζε πεξί 

γλψζεο σο θηήκαηνο ιίγσλ, θαζψο θαη ζε πξαθηηθέο πνπ δελ απνδνκνχλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηνπ / ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ / -ηξηψλ» 

(ζει. 5)  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν (manner) θαιιηέξγεηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ πξνηείλνληαη ελ-

δεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά ζπκβάληα, πξν-

ηείλεηαη φκσο ε πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο λα γίλεηαη κέζσ ζεκαηηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο (project).  

 

                                                           
6
 απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ facilitator. 
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«Οη ελφηεηεο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξακκαηηζκνχ έρνπλ ηε 

κνξθή ζρεδίσλ δξάζεο (projects) πνπ ζηεξίδνληαη, αμηνπνηνχλ θαη εκπινπηί-

δνπλ ηηο γλψζεηο γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ / -ηξηψλ.» (ζει. 58) 

 

Οη πξάμεηο (actions), ινηπφλ, πνπ πξνηείλνληαη πεξηνξίδνληαη ζε ελδεηθηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αθνξνχλ ρσξηζηά ηηο ηέζζεξηο πξνο απφθηεζε δε-

μηφηεηεο θαη αλάινγα κε ην επίπεδν ζεψξεζεο (γιψζζα κέζα ζε ζπγθείκελν, σο δνκή 

/ λφεκα, σο θνηλσληθή πξάμε θαη σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο). Απφ απηέο ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο παξαζέηνπκε νξηζκέλεο ελδεηθηηθά. Θπκίδνπκε φηη αθνξνχλ ηελ θαηαλφ-

εζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ: 

- ζπδεηήζεηο  

- ππνδχζεηο / δξακαηνπνηήζεηο 

- επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ππνβνιή δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ, εξκελεία άγλσζησλ 

ιέμεσλ, επηζήκαλζε ιεπηνκεξεηψλ, πιαγηνηίηισλ, ιέμεσλ-θιεηδηά, θεληξηθνχ λνήκα-

ηνο 

- κεηαζρεκαηηζκνί θεηκέλσλ, πξνζζήθε ή / θαη αθαίξεζε ζεκεησηηθψλ κέζσλ θαη 

κεηέπεηηα αληηπαξαβνιή ηνπο  

- αλαζεσξήζεηο θεηκέλσλ, αλαπξνζαξκνγέο ηνπο θαη ζρνιηαζκφο ησλ δηαθνξψλ 

- θξηηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε θεηκέλσλ 

- ζπδήηεζε, ζχγθξηζε θαη δηαηχπσζε αμηνινγηθψλ θξίζεσλ γηα ηε γιψζζα, ηε κνξθή, 

ην πεξηερφκελν, ηελ αηζζεηηθή,  ηε ιεηηνπξγία ησλ θεηκέλσλ, ηηο θνηλσληθέο πξάμεηο 

πνπ επηηεινχλ (πρ. θαηαζθεπάδνπλ ηδενινγίεο, ηαπηφηεηεο θιπ.) 

- ραξηνγξάθεζε θεηκεληθψλ εηδψλ θαη πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ θεηκέλσλ ζηα είδε 

- πεξίιεςε θεηκέλνπ 

- θαζνδεγνχκελν, ή / θαη δεκηνπξγηθφ γξάςηκν 

- παξαγσγή θεηκέλσλ κε ζρεδηαζκφ, επηινγή, ηεξάξρεζε, νξγάλσζε θαη θαηαλνκή 

ησλ πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο  

- επηινγή γιψζζαο θαη χθνπο 

- παξαγσγή θεηκέλσλ κε απηναμηνιφγεζε θαη εηεξναμηνιφγεζε 
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 Ο ξπζκφο είλαη αλάινγνο ηνπ επηπέδνπ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Ζ ζεκα-

ηηθή, ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαζνξίδνπλ ην ξπζκφ ηεο δηδα-

ζθαιίαο.  

 

«ε κνξθή, ν ξπζκφο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο πξνζαξκφδεηαη θαη αμην-

πνηεί ζηνηρεία απφ ην επίπεδν ηνπ γισζζηθνχ θαη πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ» (ζει. 58).   

 

Δπηπιένλ, ν ρξφλνο (time) θαη ν ρψξνο (spaces) πξνεθηείλνληαη εθηφο ηάμεο θαη ζρν-

ιηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Σν γισζζηθφ κάζεκα δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζηελά 

ρξνληθά θαη ρσξηθά φξηα θαζψο απφ ηε κηα νη ζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ αλα-

πηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δηδαθηηθψλ σξψλ θαη απφ ηελ άιιε πξνηείλεηαη 

νη καζεηέο λα αλαιάβνπλ θαη εζλνγξαθηθφ ξφιν εθηφο ζρνιηθψλ νξίσλ. Δπνκέλσο, ν 

ρξφλνο είλαη αλάινγνο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ν 

ρψξνο πξνεθηείλεηαη θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαζψο ν καζεηήο αλαιακβάλεη ξφιν ε-

ζλνγξάθνπ. Παξαζέηνπκε ηα ζρεηηθά παξαζέκαηα σο πξνο ην ρξφλν:    

 

«Ο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε νινθιήξσζε 

κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο εμαξηψληαη απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ.  

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο δελ αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο (10 

ή 12 ψξεο), αιιά κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη ρξνληθά φζν νη καζεηέο θαη νη κα-

ζήηξηεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη θαίλεηαη φηη ε γισζζηθή θαιιηέξγεηα είλαη α-

πνηειεζκαηηθή.» (ζει. 59) 

 

θαη σο πξνο ην ρψξν: 

 

«Να είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέγνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ γισζζηθά δεδνκέλα απφ 

πνιιαπιέο θνηλφηεηεο γισζζηθήο πξαθηηθήο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ νη ίδηνη/νη ίδη-

εο (ελδννκάδεο, ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, φκηινη, νκάδεο ηνπ δεκφζηνπ πεδίνπ 
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θ.ιπ.), δειαδή λα ιεηηνπξγνχλ σο εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο ηεο γισζζηθήο πνη-

θηιφηεηαο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα ρξήζεο θαη λα απνθηνχλ δπλακη-

θή πξφζβαζε ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ εθηφο ζρνιηθήο λφξκαο.» (ζει. 5) 

«νη καζεηέο / -ηξηεο σο εζλνγξάθνη: δηεξεχλεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ γεγνλφ-

ησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θεηκεληθέο θνηλφηεηεο» (ζει. 40) 

«Η ζπιινγή δεδνκέλσλ γίλεηαη θπξίσο εθηφο ζρνιείνπ, κε ζθνπφ νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο λα αλαιάβνπλ ην ξφιν εζλνγξάθσλ ησλ γισζζηθψλ ηνπο θνηλνηή-

ησλ» (ζει. 58) 

3.4.1. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο / ηαπηόηεηεο θαη ΣΠΔ 

ην πξφγξακκα, αλ θαη πξνηείλεηαη ε επξχηαηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, επηδηψθεηαη ε 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πινήγεζεο ζε ειεθηξνληθέο 

πεγέο, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη νη απφθηεζε δεμηνηήησλ παξαγσγήο ιφγνπ ζε 

ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, σζηφζν δελ πξνηείλνληαη νη ηξφπνη (manner), ην πιαίζην δεια-

δή αμηνπνίεζήο ησλ ΣΠΔ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Δπηζεκαίλνπκε φηη νη πξναλα-

θεξζείζεο ζηηο ελδεηθηηθέο δηδαθηηθέο πξάμεηο γίλεηαη ιφγνο κφλν γηα επεμεξγαζία 

πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Φαίλεηαη φηη ηα ςεθηαθά θείκελα 

εληάζζνληαη ζηα πνιπηξνπηθά, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζε θάηη ηέηνην.  

Σν πιαίζην, ινηπφλ, είλαη αξθεηά ζπγθερπκέλν θαη αζαθέο. Οη ΣΠΔ δελ αλαθέξνληαη 

νχηε σο πφξνη (resources). Χο ηέηνηνη αλαθέξνληαη θπξίσο νη ζεκεηψζεηο, ηα δηα-

γξάκκαηα, ηα ζρεδηαγξάκκαηα, ηα ελλνηνγξάκκαηα, ηα ιεμηθά, ηα γισζζάξηα, νη πε-

γέο θαη ηα κέζα. Αλαθνξηθά κε ην ρψξν (spaces) θαη ην ρξφλν (time) ηεο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο ζε ζρέζε πάληνηε κε ηηο ΣΠΔ θαη πάιη δελ πξνηείλεηαη θάπνην πιαίζην. 

Δλψ ζην πξφγξακκα δηαβάδνπκε φηη ε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζπλερίδεηαη θαη εθηφο 

ζρνιηθήο λφξκαο, ρσξηθά θαη ρξνληθά, φκσο δελ πξνηείλεηαη νχηε ρσξηθή νχηε ρξνλη-

θή νξηνζέηεζε. Χζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη «λα απνθηνχλ δπλα-

κηθή πξφζβαζε ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ εθηφο ζρνιηθήο λφξκαο» (ζει. 5) θαη λα 

κεηέρνπλ ζε «πνιιαπιέο θνηλφηεηεο γξακκαηηζκνχ (ελδννκάδεο, ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, 

νκίινπο, νκάδεο ηνπ δεκνζίνπ πεδίνπ)» (ζει. 5) θιπ.   

 πλνςίδνληαο ππνγξακκίδνπκε ηα εμήο: ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα θαηα-

ζθεπάζεη καζεηέο – θξηηηθά εγγξάκκαηα ππνθείκελα, επέιηθηα, δεκηνπξγηθά, εμσ-
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ζηξεθή, κε ηνπηθή αιιά θαη ππεξηνπηθή καηηά, πνπ κπνξνχλ λα «δηαβάζνπλ» ηε ζχλ-

ζεηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Ο γξακκαηηζκφο ηνπο αθνξά θπξίσο ζε επεμεξγαζία 

θαη παξαγσγή θεηκέλσλ, ιεηηνπξγηθψλ, εληαγκέλσλ ζε επηθνηλσληαθά πιαίζηα. Δπε-

θηείλεηαη πέξαλ ηνπ θιαζηθνχ γξακκαηηζκνχ δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο έξρνληαη ζε 

επαθή κε θείκελα πνιπηξνπηθά, ςεθηαθά (λένο γξακκαηηζκφο). Οη καζεηέο θπξίσο 

αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη σο πεξηβάιινλ 

επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο. Σν πξφγξακκα δελ εζηηάδεη ζε θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ΣΠΔ απφ ηνπο καζεηέο. Απφ ηελ άιιε ην πξφγξακκα θαηαζθεπάδεη έλαλ Λφγν εθπαη-

δεπηηθνχ ζε ξφιν ζπληνληζηή, κε έλα πιηθφ πξνο αμηνπνίεζε πνπ δε βαζίδεηαη ζε ζπ-

γθεθξηκέλν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην κε πξνθαζνξηζκέλεο ζεκαηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, 

θαη ηελ δηδαθηηθή πξάμε λα πξνεθηείλεηαη ρσξηθά θαη ρξνληθά εθηφο ζρνιείν θαη σ-

ξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα δελ πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλνπο θαη ξεηνχο 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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4. πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε 

 

4.1. Γεληθά 

Απφ ηελ αλάιπζε θππξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα, δεκνηη-

θή εθπαίδεπζε πξνθχπηεη κηα κίμε γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ δηαπεξλά ην πξφ-

γξακκα. Οη ιφγνη απηνί θπξίσο αληινχλ απφ ηελ επηθνηλσληαθή / ιεηηνπξγηθή πξν-

ζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, απφ ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ (genre – 

θεηκελνθεληξηθή ζεσξία) θαη απφ ην ξεχκα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Σν γεγνλφο 

απηφ δελ πξνθαιεί εξσηεκαηηθά, θαζψο ζπρλά εληνπίδεηαη απηφ πνπ νλνκάδεη ν Ν. 

Fairclough (2003) δηαινγηθφηεηα (interdiscursivity).    

 Απφ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πξνθχπηεη πσο ην πξφγξακκα επηρεηξεί λα θα-

ηαζθεπάζεη ζπγθεθξηκέλνπο Λφγνπο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Σν πξφγξακκα α-

θελφο, θηινδνμεί λα θαηαζθεπάζεη καζεηέο – θξηηηθά ππνθείκελα πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηψλ ηεο ςεθηαθή επνρήο, απηφ-

λνκνπο θαη ζπκκεηνρηθνχο, πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλδηακνξθψζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπ-

ηηθνχο ηε κνξθή, ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο 

ηεο γιψζζαο. Αθεηέξνπ, ην πξφγξακκα επηρεηξεί λα θαηαζθεπάζεη εθπαηδεπηηθνχο – 

θξηηηθά ππνθείκελα ηθαλά λα δηακνξθψζνπλ ηε κνξθή, ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκα-

ηνο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζπληνληζηηθά θαη ζα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ νηθνδφκε-

ζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Σν πξφγξακκα θαί-

λεηαη φηη πξνυπνζέηεη ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθνχο, δεδνκέλνπ φηη ε πιεξνθνξίεο, 

νη ιεπηνκέξεηεο αιιά θαη νη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη αξθεηά γεληθέο θαη ζπ-

λνπηηθέο.  

 πλνςίδνληαο θαηαιήγνπκε ζην φηη νη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

δίλνπλ ηε γεληθή θηινζνθία θαη θαηεχζπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ιεηηνπξγνχλ 

σο εληνιείο, ελψ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζπλδηακνξθψλνπλ, ζπγγξάθνπλ (authors) 

δειαδή ηηο δηδαθηηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο (Koutsogiannis, ππφ δεκνζίεπζε).  
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4.2. Γηαπηζηψζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ πξνθχπηνπλ ηα 

εμήο: Αξρηθά νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα 

ζχγρξνλα ηερλνινγηθά, ειεθηξνληθά κέζα, λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ (εξγα-

ιεηαθή ρξήζε) θαη λα κπνξνχλ λα αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη πνηθίια θείκελα απφ απ-

ηά. Έηζη ζε έλα πξψην επίπεδν θαίλεηαη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έληαμε ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαζθαιία. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη δε γίλεηαη ιφγνο γηα έληαμε ησλ ΣΠΔ ζε 

φιν ην εχξνο ησλ καζεκάησλ, δηαζεκαηηθά.  

 πσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γχξσ απφ ηελ θαιιηέξ-

γεηα γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη ζε βαζκφ ψζηε νη καζεηέο αθε-

λφο λα απνθηνχλ δπλακηθή πξφζβαζε αλαιακβάλνληαο εζλνγξαθηθφ ξφιν ζε δηάθν-

ξεο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, ζε πνιιαπιέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, αθεηέ-

ξνπ λα κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ ηηο θνηλφηεηεο απηέο θξηηηθά θαη λα κπνξνχλ λα α-

πνδνκνχλ ηηο θπξίαξρεο ηδενινγηθέο θνξηίζεηο, ηα λνήκαηα θαη ηηο ηαπηφηεηεο. Κχξη-

νο ζηφρνο, ινηπφλ, είλαη ε εμσζηξέθεηα θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζηάζεο.  

  Αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

σο πεγή άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ςεθηαθψλ θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

(ςεθηαθφο – πνιπηξνπηθφο γξακκαηηζκφο). Πξνηείλεηαη ε θξηηηθή αλάιπζε ησλ λέσλ 

απηψλ εηδψλ, επεμεξγαζία φρη κφλν ηεο γιψζζαο ηνπο αιιά θαη ησλ άιισλ ζεκεησηη-

θψλ κέζσλ, ψζηε λα αλαιπζνχλ νη ηξφπνη πξνβνιήο θαη ζέαζεο πηπρψλ ηεο πξαγκα-

ηηθφηεηαο.  

 Χο πξνο ηηο επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε, ε  εζηία-

ζε δίλεηαη αθελφο ζηελ επηθνηλσληαθή – ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ζε θνηλσ-

ληθνπνιηηηζκηθέο δειαδή ζεσξήζεηο θαη αθεηέξνπ ζηελ απφθηεζε θξηηηθήο επίγλσ-

ζεο, ζε θνηλσληθνπνιηηηθέο δειαδή ζεσξήζεηο. Αλαθνξέο γίλνληαη γηα ηελ πνιπ-

γισζζία ηεο ηάμεο θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ. Πξνθαλψο, νη ΣΠΔ αμην-

πνηνχληαη σο πεξηβάιινλ άληιεζεο απζεληηθψλ θεηκέλσλ ζε απζεληηθά πιαίζηα επη-

θνηλσλίαο θαη θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ. Χζηφζν δελ πξνηείλεηαη αμην-

πνίεζε ησλ ΣΠΔ νχηε αλαθνξηθά κε ηελ πνιπγισζζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επαθήο 
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ησλ καζεηψλ κε ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο γιψζζεο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, νχηε θαη κε 

ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ, πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ.  

 Αλαθνξηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο νη ηξφπνη εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ θαηά 

ηε δηδαθηηθή πξάμε δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνη. ζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπο 

κε ηελ αμηνιφγεζε, εθεί παξαηεξείηαη παληειήο απνπζία. Αμηνπνηψληαο ην κεηαθν-

ξηθφ ζρήκα ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ (Koutsogiannis, ππφ δεκνζίεπζε) ζα ιέ-

γακε πσο ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πεξηνξίδεηαη ζηνπο δχν πξψηνπο εζσηεξηθνχο θχ-

θινπο. χκθσλα κε απηφ ην ζρήκα ζηνλ πξψην θχθιν ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πξνζαλαην-

ιίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. ε 

ζρέζε κε ην θππξηαθφ πξφγξακκα εδψ εληάζζεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο πεγή άληιε-

ζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο. ην δεχηεξν θχθιν νη ΣΠΔ 

αληηκεησπίδνληαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Δδψ εληάζζεηαη ε αλάιπζε ησλ 

ςεθηαθψλ – πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη ε θξηηηθή επεμεξγαζία ηνπο. Χζηφζν δελ 

πξνηείλεηαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ κε φξνπο γισζζνιν-

γηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο, ηζηνξηθνχο, γεγνλφο πνπ ζα αλήθε ζηνλ ηξίην 

θχθιν αλάιπζεο.  
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πλνπηηθόο Πίλαθαο πκπεξαζκάησλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνπκε ζπλνπηηθά ηηο πξνηάζεηο ηνπ θππξηαθνχ πξν-

γξάκκαηνο ζπνπδψλ αλαθνξηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ: 

ΚΤΠΡΟ 

πξσηνβάζκηα 

δεκνηηθή εθπαίδεπζε 

Γισζζηθό 

Μάζεκα 

ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, 

ζηάζεηο, αμίεο, 

πξόηππα 

- θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ζπκπεξη-

θνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηφ-

ηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιίηε 

- θαιιηέξγεηα εμσζηξέθεηαο, ελεξ-

γεηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν 

- επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα / 

πξνβιήκαηα ηνπηθά (local) θαη 

ππεξηνπηθά (global) 

- κέζν αιιειεπίδξαζεο  

- θξηηηθή ζηάζε σο πξνο ηηο ν-

πηηθέο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ 

 

Γλώζεηο γηα ηε 

γιώζζα 

- εζηίαζε ζηε δνκή ηεο γιψζζαο 

σο ιεηηνπξγίαο 

- γλψζεηο θεηκελνγισζζηθψλ πα-

ξαγφλησλ, φπσο ε επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε, ην χθνο, ν ζθνπφο, ν 

απνδέθηεο, ην θεηκεληθφ είδνο 

- θξηηηθή αλάιπζε ηεο γιψζζαο κε 

ζηφρν ηελ απνδφκεζε ηαπηνηήησλ 

θαη ηδενινγηθψλ θνξηίζεσλ 

 

- κέζν δηδαζθαιίαο 

- πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ 

θαη λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ςε-

θηαθψλ, πνιπηξνπηθψλ  

  

εκείσζε / γιώζζα - γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο 

(επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε) 

- γιψζζα θαη θείκελν (ζεσξία θεη-

κεληθψλ εηδψλ) 

- γιψζζα σο κέζν δφκεζεο ηαπην-

ηήησλ θαη θαηαζθεπήο νπηηθψλ ηνπ 

θφζκνπ (θξηηηθή πξνζέγγηζε) 

- γιψζζα θαη πνηθηιία, πνιπγισζ-

ζία, πνιππνιηηηζκφο 

- πνιπηξνπηθφηεηα σο κέζν έθ-

θξαζεο ηνπ λνήκαηνο 

 

 

 

 

- κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ 

- θνηλφηεηεο πξαθηηθήο γξακκα-

ηηζκνχ  

- αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ 

ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ λέσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ 

- αλάιπζε ηεο πνιπηξνπηθφηε-

ηαο 

- θξηηηθή αλάιπζε θαη θαηαλφε-

ζε ησλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ ηδε-

νινγηψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα  

- δε πξνσζείηαη ε θξηηηθή πξν-

ζέγγηζε ησλ ίδησλ ησλ ΣΠΔ σο 

κέζσλ πνπ επηθέξνπλ αιιαγέο 

ζηελ επηθνηλσλία 

Γηδαθηηθέο  - λέα παηδαγσγηθή 

- αλαπιαηζίσζε ηνπ ξφινπ ησλ 

θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ 

- δελ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε 

ηνπο γηα αλαπιαηζίσζε ησλ δη-

δαθηηθψλ πξαθηηθψλ 
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Πξαθηηθέο - δηεχξπλζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ 

θαη ρξφλνπ 

- ελεξγνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίν θαη νηθν-

δφκεζε ηεο λέαο γλψζεο 

 

Σαπηόηεηεο / Λόγνη 

θνηλσληθώλ 

πξσηαγσληζηώλ 

Μαζεηήο:  

- ελεξγεηηθφο ζπκκεηνρηθφο, απηφ-

λνκνο, κε πξσηνβνπιία,  

- θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθψλ / 

θεηκεληθψλ δεμηνηήησλ, θξηηηθήο 

ζηάζεο 

Δθπαηδεπηηθφο: 

- ζπληνληζηήο, δηεπθνιπληήο, επέ-

ιηθηνο, επαγγεικαηίαο 

- πεξηβάιινλ πξαθηηθήο λένπ, 

ςεθηαθνχ, πνιπηξνπηθνχ γξακ-

καηηζκνχ 

Αμηνιόγεζε - αλαηξνθνδνηηθή (αλαζηνραζκφο, 

απηνζρφιηα, ζπλεληεχμεηο) 

- απηναμηνιφγεζε 

- εηεξναμηνιφγεζε 

- θάθεινο εξγαζηψλ (portfolio) 

- νη καζεηέο σο ζπλδηακνξθσηέο 

ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο  

- δελ ππάξρεη ζχλδεζε 

 Γισζζνδηδαθηηθνί 

ιόγνη 

 

θπξίαξρνη ιφγνη: 

- επηθνηλσληαθφο – ιεηηνπξγηθφο 

- θεηκελνθεληξηθφο 

- θξηηηθφο 

αλαδπφκελνη ιφγνη:  

- πνιπγξακκαηηζκνί 

- γξαθή σο δηαδηθαζία 

θζίλνληεο: 

- αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο 

- ςήγκαηα αληηιήςεσλ απφ ην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ρσ-

ξίο ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε άιιεο γιψζζεο π.ρ. αγγιηθά ή ηνπξθηθά  

Παξαηεξήζεηο / 

Ιδηαηηεξόηεηεο 

- δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πξνδε-

κνηηθή, δεκνηηθή, κέζε)  

- αλνηρηφ 

- καζεηνθεληξηθφ 

- ειεπζεξία θαη επειημία ζηελ νξγάλσζε ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερν-

κέλνπ ηνπ καζήκαηνο 

- νη καζεηέο σο ζπλδηακνξθσηέο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο  

- αλαηξνθνδνηηθή αμηνιφγεζε, portfolio, αλαζηνραζκφο, απηνζρφιηα,  

εηεξναμηνιφγεζε 

- αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο παηδαγσγηθφ κέζν θαη σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ    
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