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Πεξίιεςε  

ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη δηεξεχλεζε ηνπ θππξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπ-

δψλ γηα ην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαθν-

ξηθά κε ηελ έληαμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνη-

λσλίαο (ΣΠΔ). Γηα ηελ αλάιπζε αμηνπνηνχληαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ πξνέξρν-

ληαη απφ ην ρψξν ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ (Gee, 2005) θαη ηεο θνηλσληθήο ζε-

κεησηηθήο (Van Leuween, 2005). Ζ αλάιπζε γίλεηαη θπξίσο ζε δχν επίπεδα: ζε έλα 

πξψην επίπεδν αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο αλαθνξηθά κε 

ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην πξφγξακκα γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ηε γιψζζα θαη ηε ζε-

κείσζε θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν αλαιχεηαη πψο πξαγκαηψλεηαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ καζήκαηνο ζε επίπεδν δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, θαη δηεξεπλάηαη ην είδνο ηεο εγ-

γξάκκαηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ην πξφγξακκα θηιν-

δνμεί λα θαηαζθεπάζεη. Σέινο, δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ ΣΠΔ γηα θάζε 

επίπεδν αλάιπζεο μερσξηζηά.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δηαπηζηψλνπκε ηα ε-

μήο: Οη λέεο ηερλνινγίεο αληηκεησπίδνληαη σο κέζα κε ηα νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα 

εμνηθεησζνχλ ζε επίπεδν ρεηξηζκνχ, σο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη λέσλ ςεθη-

αθψλ, πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, σο θνηλφηεηεο γξακκαηηζκνχ, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο 

πξέπεη λα απνθηήζνπλ δπλακηθή πξφζβαζε θαη,  ηέινο, σο κέζα πξαθηηθήο γξακκα-

ηηζκνχ. Οη ηξφπνη γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ (γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη 

– discourses) θπξίσο αληινχλ απφ ηελ επηθνηλσληαθή – ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο, ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ην ρψξν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο.  

 Σν πξφγξακκα θηινδνμεί λα δνκήζεη ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηεο (Λφγνπο – 

Discourses) καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Σν πξφγξακκα, αθελφο, πξνυπνζέηεη καζε-

ηέο εμσζηξεθείο, απηφλνκνπο, δξαζηήξηνπο θαη απηελεξγνχο, επαηζζεηνπνηεκέλνπο 

ζε ζέκαηα ηνπηθά θαη ππεξηνπηθά, ηθαλνχο λα «δηαβάδνπλ» θαη λα ιεηηνπξγνχλ απν-

ηειεζκαηηθά ζηε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα 

επεμεξγάδνληαη, λα αλαιχνπλ θαη λα εξκελεχνπλ θξηηηθά ηα θείκελα, ηε γιψζζα ησλ 

θεηκέλσλ, ηα ζεκεησηηθά – πνιπηξνπηθά κέζα πνπ αμηνπνηνχληαη ζηα θείκελα απηά, 

θαζψο θαη λα απνδνκνχλ θπξίαξρεο ηδενινγίεο θαη ηαπηφηεηεο ηηο νπνίεο ηα θείκελα 
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αλαπαξάγνπλ ή αλαηξέπνπλ. Σν δεηνχκελν είλαη λα θαιιηεξγεζνχλ θξηηηθά εγγξάκ-

καηεο ηαπηφηεηεο. Αθεηέξνπ, ην πξφγξακκα απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηα-

ζέηνπλ πςειή επαγγεικαηηθή ελεκεξφηεηα, θαηάξηηζε θαη γλψζε, λα ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπληνληζηέο θαη λα δηεπθνιχλνπλ  ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μαζεηέο θαη εθπαη-

δεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ σο ζπλδηακνξθσηέο ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απαιιαγκέλνη απφ ζπγθεθξηκέλν δηδα-

θηηθφ εγρεηξίδην θαη δηδαθηέα «χιε», κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

ζηελά ρσξηθά θαη ρξνληθά φξηα. 
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1. Δηζαγσγή  

Οη ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, θαζψο επίζεο θαη ε πξφζθαηε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, ζηξέθνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηα λέα αλαζεσξεκέλα αλαιπηηθά εθπαη-

δεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην κά-

ζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ζ λέα, ζχγρξνλε, πνιππνιηηηζκηθή, πνιπγισζζηθή, 

πνιπηξνπηθή, ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη νη κεγάιεο αιιαγέο, πνπ ζπληεινχληαη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο λέ-

νπ, δπλακηθνχ, πξννδεπηηθνχ, καζεηνθεληξηθνχ, ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πνπ, πξσηί-

ζησο, ζα θαιιηεξγεί ηελ εζληθή, ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ καζε-

ηψλ, πάληνηε κέζα ζην πλεχκα ηνπ αιιεινζεβαζκνχ θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξε-

ηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, ην πεξηερφκελνπ ηνπ γξακκαηηζκνχ, νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

θαη νη ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ (καζεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ) σο 

εγγξάκκαησλ ππνθεηκέλσλ αλαπιαηζηψλνληαη. Οη εθπαηδεπηηθέο, ζπλεπψο, πνιηηηθέο 

θαζνξίδνπλ ην είδνο ηεο κειινληηθήο θνηλσλίαο θαη ην είδνο ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ 

σο εγγξάκκαησλ ππνθεηκέλσλ.  

 ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θππξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηε δεπ-

ηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ αλάιπζε γίλεηαη αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ Σερλνινγηψλ Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο. Πην εηδη-

θά, εμεηάδεηαη αλ ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αλαπιαηζηψλεη ην κάζεκα σο πξνο ην πεξη-

ερφκελν ή ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη ην είδνο ηνπ γξακκαηη-

ζκνχ πνπ πξνθχπηεη θαζψο θαη ην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσ-

ληζηψλ πνπ ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα θαηαζθεπάζεη.  

 ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξν-

γξάκκαηνο θαη ε δνκή ηνπ σο καθξνθεηκεληθνχ είδνπο.  

 ην δεχηεξν θεθάιαην, αμηνπνηψληαο κεζνδνινγηθά εξγαιεία απφ ην ρψξν ηεο 

θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο, επηρεηξείηαη θξηηηθή αλά-

ιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αλάιπζε εζηηάδεη ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε 
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γιψζζα κε ηηο νπνίεο ην πξφγξακκα γπκλάδεη ηνπο καζεηέο, ζηνπο γισζζνδηδαθηη-

θνχο ιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπεη ην πξφγξακκα σο καθξνθεηκεληθφ είδνο  θαη, 

ηέινο, ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (ηαπηφηεηεο – Λφ-

γνπο) πνπ ην πξφγξακκα πξνυπνζέηεη ή / θαη θηινδνμεί λα θαηαζθεπάζεη (βι. Κνπ-

ηζνγηάλλεο, 2009). Σα παξαπάλσ εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ΣΠΔ ζε μερσξηζηέο ππνελφηεηεο.  

 Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε θαη ηηο δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο 

γιψζζαο. Σέινο, παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα 

επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε θαη αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία.    
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2. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπ-

δψλ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. Ζ δεκφζηα, κέζε, γεληθή εθπαίδεπζε, φπσο αλαθέξεηαη ζην δηαδηθηπα-

θφ ηφπν ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ 

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

ξέρεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ειηθίαο απφ 12 έσο 18 εηψλ ζε δχν ηξηεηείο θχθινπο 

ζπνπδψλ. Σν Γπκλάζην (1
νο

 θχθινο ζπνπδψλ) είλαη ππνρξεσηηθφ κέρξη ην 15
ν
 έηνο 

ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ, ελψ ην Λχθεην (2
νο

 θχθινο ζπνπδψλ) είλαη πξναηξεηηθφ. Σν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (απφ θαη ζην εμήο Π..) είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ παξαπάλσ δηα-

δηθηπαθφ ηζηφηνπν θαη είλαη απνηέιεζκα αλαζεψξεζεο κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαη-

δεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο 2008 – 2010.  

 Σν Π.. ηεο Κχπξνπ γηα ην κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξα θεθάιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) εηζαγσγή, β) αλα-

ιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, γ) κεζνδνινγία θαη δ) αμην-

ιφγεζε. Ζ δνκή ηνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αθελφο ην ζχλν-

ιν ησλ γλψζεσλ, πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ν καζεηήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

γιψζζαο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη, ηηο αμίεο πνπ 

πξέπεη λα πηνζεηήζεη, θαη ηηο ηθαλφηεηεο-θιεηδηά, πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη πξνθεη-

κέλνπ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζηε ζχγρξνλε επνρή.  

2.1. Γνκή ηνπ θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαίξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

πνπ αληαλαθινχλ ηηο ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνδε-

κνηηθή εθπαίδεπζε έσο, θαη ηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε 

έσο θαη ηελ έθηε Γεκνηηθνχ θαη, ηέινο, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Σν πξφγξακκα 

δειαδή δελ πξνζαξκφδεηαη ρσξηζηά αλά ηάμε. Ζ δνκή απηή θαίλεηαη πξσηνπνξηαθή 

θαη ξεμηθέιεπζε, φκσο, πξνβιεκαηίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ αλαθνξηθά κε ην πιηθφ, ηηο 

http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html
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ζεκαηηθέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο φκσο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη 

ηε κεηάβαζή ηνπο ζε επφκελε ηάμε / βαζκίδα εθπαίδεπζεο.  

 Σν πεξηερφκελν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο αθνξά θπξίσο ζηελ θαηάθηεζε 

ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε επίπεδν θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο θεηκέλσλ. 

Σξεηο άμνλεο ρσξίδνπλ θάζεηα ηηο επηκέξνπο δεμηφηεηεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο 

ζεκαηηθέο: α) επηδησθφκελεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο, β) ελδεηθηηθά θεη-

κεληθά είδε πξνο αμηνπνίεζε θαη γ) ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Παξαζέηνπκε ην παξαθάησ ηκήκα απφ ην πξφγξακκα γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο.  

 

 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε θαη 

παξαγσγή θεηκέλσλ. Σα θείκελα απηά αλαιχνληαη γηα θάζε κηα δεμηφηεηα μερσξηζηά 

ζε ηέζζεξηο άμνλεο: α) ην θείκελν ζε πιαίζην επηθνηλσλίαο, β) σο γιψζζα θαη λφεκα, 

γ) σο θνηλσληθή πξάμε θαη δ) σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο. 
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2.2. Κείκελν ζε ζπγθείκελν1 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα θαηαλννχλ θαη λα παξαγάγνπλ θείκελα ζε απζεληηθφ επη-

θνηλσληαθφ πιαίζην. Γηαβάδνπκε ζην ζρεηηθφ παξάζεκα απφ ηελ εηζαγσγή: 

 

«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).  

«Γεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ ππφ δηακφξθσζε θεηκέλνπ κε ην πιαίζην 

επηθνηλσλίαο ηνπ: Δπηινγή ηξφπσλ νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ 

θαη ηεο γισζζηθήο κνξθήο ηνπ αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ην 

ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνκπνχ θαη 

ηνπ/ηεο απνδέθηε/-ηξηαο.» (ζει. 8) 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα θείκελα εμεηάδνληαη ζην επηθνη-

λσληαθφ ηνπο πιαίζην. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη θπξηαξρεί ν ιφγνο  ηεο επηθνηλσληαθήο 

– ιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηε κηα, ελψ, απφ ηελ άιιε γίλεηαη ιφγνο γηα θείκελα, 

θεηκεληθά είδε θαη ηχπνπο θεηκέλσλ, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζηελ ζεσξία ησλ θεηκε-

ληθψλ εηδψλ . πλεπψο, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαγλσξίδνπλ ην θεηκεληθφ είδνο 

ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα θείκελα, λα ηα εληάζζνπλ ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη λα 

δηακνξθψλνπλ θείκελα αλάινγα κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπκβάζεηο θαη ηνπο 

ζθνπνχο επηθνηλσλίαο. 

2.3. Κείκελν σο γισζζηθή θαη λνεκαηηθή δνκή 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν νη καζεηέο θαινχληαη λα επεμεξγάδνληαη, λα αλαιχνπλ θαη λα 

εξκελεχνπλ ηε γισζζηθή δνκή ησλ θεηκέλσλ. Ζ κειέηε, φκσο, ηεο δνκήο δε γίλεηαη 

ζε ιεμηθνγξακκαηηθφ επίπεδν, δελ πξνσζείηαη ε εθκάζεζε ηεο κεηαγιψζζαο. Οη κα-

ζεηέο κειεηνχλ ηε γιψζζα ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 

                                                           
1
 απφδνζε ηνπ φξνπ context. Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηνπο φξνπο επηθνηλσληαθφ  πιαίζην ή 

ζπκθξαδφκελα. 
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«Γεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε ηνπ θεηκέλνπ σο γισζζηθήο θαη λνεκαηηθήο 

δνκήο: Δπεμεξγαζία ηνπ ηξφπνπ πνπ γξακκαηηθά θαη ιεμηινγηθά ζηνηρεία πα-

ξνπζηάδνπλ πξφζσπα, ζέζεηο, επηρεηξήκαηα θ.ιπ., επεμεξγαζία ησλ πιεξνθν-

ξηψλ πνπ δειψλνληαη, επεμεξγαζία ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ ελδεηθηψλ πνπ 

παξαπέκπνπλ ζην ζπγθείκελν, θαηαλφεζε ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δφ-

κεζε ελφο θεηκέλνπ κε ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα, θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ νξγά-

λσζεο πιεξνθνξηψλ, θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην γισζζηθφ θαη εη-

θνληζηηθφ κέξνο ζε έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν αιιειεπηδξνχλ γηα ηε κεηάδνζε 

δηαθνξεηηθψλ λνεκάησλ ή ηελ επηθχξσζε παξφκνησλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.» 

(ζει. 7) 

«Γεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην θείκελν σο γισζζηθή θαη λνεκαηηθή δνκή: Σρεδη-

αζκφο (άκεζα ή έκκεζα δηαινγηθφο) ηνπ θεηκέλνπ, απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

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

ζκνχο ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο, ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα, ην ιεμηιφγην, ην χθνο, 

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

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 

νη γισζζηθέο επηινγέο, αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη ην θεηκεληθφ 

είδνο, επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη 

ην ιεμηιφγην πνπ επηιέγεηαη θέξεη ηδενινγηθφ θνξηίν θαη θσδηθνπνηεί έλα ζέκα κέζα 

απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή. Δπνκέλσο, ηα γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά ζηνη-

ρεία δελ είλαη «νπδέηεξα” ή «αζψα”, αιιά θαηαζθεπάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο ηνπ 

θφζκνπ, αλαπαξάγνπλ ηδενινγίεο θαη δνκνχλ ηαπηφηεηεο. Γηαβάδνπκε ζην παξαθάησ 

παξάζεκα ζρεηηθά: 

 

«Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηδενινγηθφ ξφιν ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο γξακκαηηθήο, φηη, 

δειαδή, νη ιέμεηο θαη ηα δηάθνξα γξακκαηηθά ζηνηρεία θσδηθνπνηνχλ έλα ζέκα 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, ππνδειψλνπλ ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη πξν-

βάιινπλ ή δνκνχλ ηαπηφηεηεο.» (ζει. 3)  
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Ζ θνηλσληθή γιψζζα πνπ αμηνπνηνχλ νη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαπέκπεη 

αθελφο ζε κηα θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη αθεηέ-

ξνπ ρξεζηκνπνηεί φξνπο πνπ αληινχληαη απφ ηνλ θξηηηθφ ιφγν. Σα παξαπάλσ κπν-

ξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηξίηνπ άμνλα πνπ 

αθνινπζεί. 

2.4. Κείκελν σο θνηλσληθή πξαθηηθή 

 ε έλα δεχηεξν επίπεδν νη καζεηέο θαινχληαη λα επεμεξγάδνληαη, λα αλαιχνπλ θαη 

λα εξκελεχνπλ ηε γισζζηθή δνκή ησλ θεηκέλσλ. Ζ κειέηε, φκσο, ηεο δνκήο δε γίλε-

ηαη ζε ιεμηθνγξακκαηηθφ επίπεδν, δελ πξνσζείηαη ε εθκάζεζε ηεο κεηαγιψζζαο. Οη 

καζεηέο κειεηνχλ ηε γιψζζα ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 

 

«Γεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε ηνπ θεηκέλνπ σο γισζζηθήο θαη λνεκαηηθήο 

δνκήο: Δπεμεξγαζία ηνπ ηξφπνπ πνπ γξακκαηηθά θαη ιεμηινγηθά ζηνηρεία πα-

ξνπζηάδνπλ πξφζσπα, ζέζεηο, επηρεηξήκαηα θ.ιπ., επεμεξγαζία ησλ πιεξνθν-

ξηψλ πνπ δειψλνληαη, επεμεξγαζία ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ ελδεηθηψλ πνπ 

παξαπέκπνπλ ζην ζπγθείκελν, θαηαλφεζε ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δφ-

κεζε ελφο θεηκέλνπ κε ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα, θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ νξγά-

λσζεο πιεξνθνξηψλ, θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην γισζζηθφ θαη εη-

θνληζηηθφ κέξνο ζε έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν αιιειεπηδξνχλ γηα ηε κεηάδνζε 

δηαθνξεηηθψλ λνεκάησλ ή ηελ επηθχξσζε παξφκνησλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.» 

(ζει. 7) 

«Γεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην θείκελν σο γισζζηθή θαη λνεκαηηθή δνκή: Σρεδη-

αζκφο (άκεζα ή έκκεζα δηαινγηθφο) ηνπ θεηκέλνπ, απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

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

ζκνχο ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο, ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα, ην ιεμηιφγην, ην χθνο, 

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

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 

νη γισζζηθέο επηινγέο, αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη ην θεηκεληθφ 
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είδνο, επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη 

ην ιεμηιφγην πνπ επηιέγεηαη θέξεη ηδενινγηθφ θνξηίν θαη θσδηθνπνηεί έλα ζέκα κέζα 

απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή. Δπνκέλσο, ηα γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά ζηνη-

ρεία δελ είλαη «νπδέηεξα” ή «αζψα”, αιιά θαηαζθεπάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο ηνπ 

θφζκνπ, αλαπαξάγνπλ ηδενινγίεο θαη δνκνχλ ηαπηφηεηεο. Γηαβάδνπκε ζην παξαθάησ 

παξάζεκα ζρεηηθά: 

 

«Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηδενινγηθφ ξφιν ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο γξακκαηηθήο, φηη, 

δειαδή, νη ιέμεηο θαη ηα δηάθνξα γξακκαηηθά ζηνηρεία θσδηθνπνηνχλ έλα ζέκα 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, ππνδειψλνπλ ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη πξν-

βάιινπλ ή δνκνχλ ηαπηφηεηεο.» (ζει. 3)  

 

Ζ θνηλσληθή γιψζζα πνπ αμηνπνηνχλ νη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαπέκπεη 

αθελφο ζε κηα θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη αθεηέ-

ξνπ ρξεζηκνπνηεί φξνπο πνπ αληινχληαη απφ ηνλ θξηηηθφ ιφγν. Σα παξαπάλσ κπν-

ξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηξίηνπ άμνλα πνπ 

αθνινπζεί. 

2.5. Κείκελν σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο  

Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Οη κα-

ζεηέο, επνκέλσο, επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ θεηκέ-

λσλ. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ηα πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ηελ απνδεθηφηεηα ησλ θεηκέ-

λσλ, ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ησλ θεηκέλσλ, ηηο δηαδηθαζί-

εο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα θείκελα θαηαλνήζεθαλ, εξκελεχηεθαλ ή παξάρζεθαλ. (θξηηη-

θφο αλαζηνραζκφο). Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Γεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην θείκελν σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο: Αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο/ηηο απνδέθηεο/-ηξηέο 

ηνπ, αμηνιφγεζε ησλ πνιιαπιψλ πξνζιήςεσλ/εξκελεηψλ πνπ ηα άηνκα ζπλεη-

ζθέξνπλ ζε έλα θείκελν, αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο, ηδενινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θεηκέλνπ ή ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ 
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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 θαηαλφεζεο θαη 

εξκελείαο πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ ηάμε σο αλαγλσζηη-

θή/θεηκεληθή/ζεζκηθή θνηλφηεηα.» (ζει. 7) 

«Γεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην θείκελν σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο: Αμηνιφγεζε 

ηνπ ππφ παξαγσγή θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην ζηελφ 

πιαίζην επηθνηλσλίαο ή ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηαο κέζα ζηελ ν-

πνία ζα ιεηηνπξγήζεη, ηελ πξφζιεςή ηνπ απφ δηαθνξεηηθνχο/-έο αθξναηέο/-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 αλαγλσζηη-

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

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θεηκέλσλ, επνκέλσο, αθνξά ηα ηξία επίπεδα ζεψξεζεο θαη αλάιπ-

ζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ πην πάλσ. Αμηνινγείηαη, ινηπφλ, ε απνδεθηφηεηα 

ησλ θεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, εξκελεχεηαη ε ηδενινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ θαη νη θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο πνπ θηινδνμεί λα θαηαζθεπά-

ζεη. Αλαδχεηαη, ινηπφλ, έλαο ιφγνο πνπ παξαπέκπεη ζην γισζζνδηδαθηηθφ ρψξν ηεο 

θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ. 

2.6. Ζ αλνηρηή θχζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

Ο αλνηρηφο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ πξνηείλεη 

ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, δελ παξέρεη δηδαθηηθφ πιηθφ θαη δε δίλεη έηνηκεο, 

πξναπνθαζηζκέλεο άλσζελ πνξείεο θαη ζπγθεθξηκέλε χιε. Δπηπιένλ, δελ είλαη θαζν-

ξηζκέλνο νχηε ν ρξφλνο, νχηε ν ρψξνο, νχηε ν ξπζκφο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Αλα-

πιαηζηψλεηαη, επηπιένλ, θαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. (βι. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

θαη ηαπηόηεηεο). Σα παξαπάλσ αλαδεηθλχνπλ ηελ αλνηρηή θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεδνκέλνπ φηη αθήλνληαη κεγάια πεξηζψξηα δξάζεο θαη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηνπο 

καζεηέο φρη κφλνλ αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο 
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θαη ηεο κνξθήο ηνπ αιιά θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο. Παξαθάησ 

ζα αλαιπζνχλ φιεο απηέο νη παξάκεηξνη (βι. Δπίπεδα αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζε). 

2.7. Κείκελα θαη πιηθφ  

Σν πξφγξακκα δελ πξνηείλεη νχηε θαη πξνζθέξεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ή εγρεη-

ξίδην. Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αθνξά ηελ κειέηε, ηελ αλάιπζε, ηελ παξαγσγή 

θαη ηελ αμηνιφγεζε θεηκέλσλ πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ, πνιπηξνπηθψλ θαη ςεθηαθψλ.  

 

«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)  

 

Σα θείκελα απηά αλήθνπλ ζε επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Βέβαηα, δελ πξνηείλνληαη 

απφ ην πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, αληίζεηα, ηα ζέκαηα επηιέγν-

ληαη απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, πξνθαλψο ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αλά-

ινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ. Παξφιν πνπ ην πξφγξακκα δελ πξνηείλεη εγ-

ρεηξίδην, νχηε πξνηείλεη πιηθφ, εληνχηνηο, πξνηείλεη ηα θείκελα λα αληινχληαη απφ ην 

ρψξν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο ινγνηερλίαο. Δπνκέλσο, αμηνπνηνχληαη θείκελα 

«ρξεζηηθά θαη ινγνηερληθά”. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Τα θείκελα δηαθξίλνληαη ζε ρξεζηηθά θαη ινγνηερληθά. Σηνλ ηνκέα ησλ ρξεζηη-

θψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα πεξηιεθζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο 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 ηε-

ιεφξαζε, πξνθνξηθέο αθεγήζεηο, ππνκλήκαηα, αλαθνξέο, λνκνζεηηθά θείκελα, 

έληππα πξνο ζπκπιήξσζε, ηξίπηπρα θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ, δηαθεκίζεηο, πη-

λαθίδεο, πξνθνξηθέο καγλεηνθσλεκέλεο ζπδεηήζεηο, θφκηθο, ζεαηξηθά έξγα, 

ζπκβφιαηα, νδεγίεο ρξήζεο, επηζηνιέο, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, δηαιέμεηο, απ-

ηνπαξνπζηάζεηο, εηηθέηεο πξντφλησλ, ζειίδεο απφ ην δηαδίθηπν θ.ιπ.»   
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«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) 

 

Αθελφο, παξαηεξνχκε φηη εληζρχεηαη ε αμηνπνίεζε θεηκέλσλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηε-

ηα, γίλεηαη, δειαδή,  πξνζπάζεηα λα κειεηεζνχλ ηα θείκελα ζηηο απζεληηθέο επηθνη-

λσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη αθεηέξνπ, ε επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ ζηνρεχεη ζηνλ θξη-

ηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ, ζηελ απφθηεζε θξηηηθήο κεηαγισζζηθήο ελεκεξφηε-

ηαο ζε θεηκεληθφ επίπεδν. 

 Δλδηαθέξνπζα είλαη ε πξφηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγη-

ζε ηεο γιψζζαο θαη ησλ θεηκέλσλ αλάινγα κε ην ζέκα ηνπο. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«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. Σην ζέκα «πεξηβάιινλ», ιφγνπ ράξε, ηα 

παηδηά, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα πξνηείλνπλ 

δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαλννχλ πψο 

νη αλαπαξαζηάζεηο απηέο πινπνηνχληαη ηφζν κέζα απφ δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο 

επηινγέο (θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνζεγγίδνπλ, ι.ρ., ηε γιψζζα ζηα 
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ζρνιηθά βηβιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ) φζν θαη κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ 

γισζζηθψλ θεηκέλσλ κε εηθνληζηηθά ζηνηρεία (πίλαθεο κε αξηζκνχο, πνζνζηά 

θ.ιπ.).” (ζει. 6) 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα θαίλεηαη φηη γίλεηαη ζπλεηδεηή ε αλάγθε γηα πξνζέγγηζε 

ηεο «γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ» θαη γηα αλάιπζε ηεο πνιπηξνπηθήο έθθξαζεο ηνπ λνή-

καηνο.  

Ζ αλαθνξά ζηε «γιψζζα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ» παξαπέ-

κπεη ζην Language across the curriculum θαη ζηηο ζεσξίεο ησλ Martin & Halliday. Σν 

λήκα, φκσο, απηφ ηεο ζθέςεο δε δηαπεξλά ην πξφγξακκα θαη ζχληνκα ράλεηαη. 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα θάπνηα ηξάπεδα 

πιηθνχ. Ζ ηξάπεδα απηή, πξνηείλεηαη λα αλαλεψλεηαη θαη λα εκπινπηίδεηαη δηαξθψο. 

Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«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)  

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί θαλείο λα αιηεχζεη απφ ηνλ εμήο ηζηφηνπν: 

http://www.schools.ac.cy/EYLIKO/mesi/index.html. ην ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ 

ηφπν κπνξεί θαλείο λα βξεη πξνηάζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο χιεο γηα ην κάζεκα ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα θάπνηεο ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ, 

ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηε ζπγγξαθή πεξίιεςεο θαη ηε δνκή ηνπ ιφγνπ, δηδαθηηθφ 

πιηθφ θαη ελδεηθηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη δεηγκαηηθά δνθίκηα ηειηθψλ εμεηάζε-

σλ. Σν παξαπάλσ πξνηεηλφκελν πιηθφ θαζψο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζεσξνχκε 

http://www.schools.ac.cy/EYLIKO/mesi/index.html
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φηη είλαη ελδεηθηηθφ, δεδνκέλνπ φηη έλλνηεο φπσο χιε θαη ηειηθέο εμεηάζεηο έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηε θηινζνθία θαη ηελ αλνηρηή θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2.7.1. Κείκελα θαη ΣΠΔ  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε ζχλδεζε ησλ θεηκέλσλ κε ηηο ΣΠΔ είλαη αξθεηά πε-

ξηνξηζκέλε. Αλαθνξηθά κε ηα  ρξεζηηθά θείκελα γίλεηαη ιφγνο γηα θείκελα πνιπηξν-

πηθά θαη «ηζηνζειίδεο απφ ην δηαδίθηπν», γηα ηα ινγνηερληθά φκσο δε γίλεηαη θακηά 

ζχλδεζε. Φαίλεηαη πσο νη ΣΠΔ ζε απηφ ην επίπεδν αλάιπζεο αμηνπνηνχληαη πεξηζζφ-

ηεξν σο πεγή άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ςεθηαθψλ θαη πνιπηξνπηθψλ θαη φρη 

σο κέζα αλαπιαηζίσζεο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. 

2.8. Ο καζεηνθεληξηθφο θαη νκαδνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

Σν πξφγξακκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί καζεηνθεληξηθφ, αθνχ δίλεη πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ζηνπο καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο απνκαθξχλεηαη απφ ην πξνζθήλην πνπ ηνλ ήζε-

ιε ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν θαη αλαιακβάλεη ξφιν ζπληνληζηηθφ. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ην πξφγξακκα πξνυπνζέηεη ην καζεηή απηφλνκν, απηελεξγφ, κε πξσηνβνπιία 

θαη πξνπαληφο κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα 

δηαβάδνπκε: 

 

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) 

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

-ηξηαο θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ γισζζηθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ. (ζει. 58) 
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Δπηπιένλ, πξνσζείηαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«Η παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη νη πνηθίιεο επαλαδηαηππψζεηο 

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

 

Δπνκέλσο, αλαπιαηζηψλνληαη νη ξφινη ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ. Δθηελέζηεξε 

αλάιπζε απηήο ηεο αλαπιαηζίσζεο ζα γίλεη ζε παξαθάησ θεθάιαην (βι. Γηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηαπηόηεηεο).  

2.9. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνπκε αθξνζηγψο ηελ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή κεζνδν-

ινγία. Γηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ζα γίλεη ζε επφκελν θεθάιαην (βι. Γηδαθηηθέο πξα-

θηηθέο θαη ηαπηόηεηεο). Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζρεηίδεηαη κε πξννδεπηηθέο παη-

δαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη κε ηελ αλνηρηή θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ν εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ, πξνεθηεί-

λεη ή ζπληνκεχεη ην ρξφλν αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη αμηνπνηεί ηελ 

πνιπγισζζία ηεο ηάμεο ηνπ. Οη καζεηέο εξγάδνληαη ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζε νκάδεο. 

πρλά αλαιακβάλνπλ θαη εζλνγξαθηθφ ξφιν εθηφο ηάμεο κε ζθνπφ λα κειεηήζνπλ ηε 

γισζζηθή ηνπο θνηλφηεηα.  Σν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ηελ κειέ-

ηε, επεμεξγαζία θαη ζπγγξαθή θεηκέλσλ. Σα θείκελα πξνζεγγίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην, κε ηε δνκή (κειέηε κηθξνδνκήο – πξφηαζεο θαη καθξνδνκήο 

– θεηκέλνπ), αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο ηαπηφηεηεο πνπ απηά δν-

κνχλ. ηφρνο δειαδή ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο κφλνο ή κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα νξγαλψλεη 

ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ηα ζρεηηθά θείκελα. Σα θείκελα ζα πξέπεη λα είλαη δηαβαζ-

κηζκέλα αλάινγα  κε ηελ ειηθία θαη ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ. Σν πξφ-

γξακκα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δελ πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα θείκελα νχηε θαη ζπγθε-

θξηκέλα δηδαθηηθά ζπκβάληα. Αληίζεηα, πξνηείλεη ελδεηθηηθά θείκελα θαη ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ, φκσο, είλαη πνιχ γεληθέο. Θεσξνχκε φηη ην γεγνλφο απηφ ζπλδέ-

εηαη κε ηελ αλνηρηή θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.   
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2.9.1. Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ΣΠΔ  

ην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«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. 58) 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη ΣΠΔ δελ αμηνπνηνχληαη κφλν σο πεξηβάι-

ινληα άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, αιιά, επηπιένλ, εμεηάδεηαη ν δηακεζνιαβε-

ηηθφο ηνπο ξφινο ζηελ επηθνηλσλία θαη δηεξεπλάηαη πψο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ιφγνπ παξάγνπλ ηαπηφηεηεο θαη ηδενινγίεο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο νη ΣΠΔ αμην-

πνηνχληαη πεξαηηέξσ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη αλαδεηνχληαη 

νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη αιιαγέο ζηελ επηθνηλσλία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

λέσλ απηψλ κέζσλ.  

2.10. Αμηνιφγεζε 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. ην πξφ-

γξακκα δε γίλεηαη αλαθνξά ζε δνθηκαζκέλνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, φπσο γηα παξά-

δεηγκα ηεζη, δηαγσλίζκαηα, ηειηθέο εμεηάζεηο, πνηνηηθή ή πνζνηηθή βαζκνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ. Ζ αμηνιφγεζε είλαη θπξίσο αλαηξνθνδνηηθή θαη ηα θξηηήξηά ηεο ζπλδηα-

κνξθψλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο. Πξνσζείηαη ε ρξήζε αηνκηθψλ 

θαθέισλ εξγαζίαο (portfolio
2
), ε απηναμηνιφγεζε θαη ε εηεξναμηνιφγεζε. Ηδηαίηεξε 

ζέζε σο κέζν έρεη θαη ε αλαζηνραζηηθή κέζνδνο. Οη καζεηέο απηναμηνινγνχληαη κέ-

ζσ αλαζηνραζηηθψλ απηνζρνιίσλ θαη εηεξναμηνινγνχληαη κέζσ ζπλεληεχμεσλ. Δλ-

δηαθέξνλ έρεη ε πξφηαζε λα εκπιέθεηαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ε επξχηεξε καζεηηθή / 

καζεζηαθή θνηλφηεηα. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

                                                           
2
 Ζ αμηνπνίεζε θαθέισλ εξγαζίαο portfolio παξαπέκπεη ζε νιηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ 

(Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Κχπξνπ B΄/βάζκηα - ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ  

ειίδα 22 απφ 50 

 

«Η αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ είλαη θπξίσο αλαηξνθνδνηηθή. 

Οη δηδάζθνληεο/-νπζεο, έρνληαο ππφςε ηνπο πάληα ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφ-

ρνπο, παξαηεξνχλ θαη εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ πζηεξνχλ 

ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ησλ ζηφρσλ. Η αμηνιφγεζε είλαη αλάινγε ησλ 

ζθνπψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ δηέπνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, φπσο αλα-

ιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 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 παξαπάλσ ζπλεπάγνληαη ηελ ελεξγφ εθαξκνγή κνξθψλ ζπληξέρνπζαο δηα-

γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο. Τα ζπκβαηηθά δηαγσλίζκαηα αληηθαζίζηαληαη απφ πξα-

θηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία θαθέισλ (portfolios), ηε ζπιινγή αλα-

ζηνραζηηθψλ ζρνιίσλ, ηελ εγθαζίδξπζε θαη ελίζρπζε πξαθηηθψλ απηναμηνιφγε-

ζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο (ζπλεληεχμεηο, αλαζηνραζηηθά απηνζρφιηα), ηφζν ζην 

πιαίζην ηεο ηάμεο φζν θαη εθηφο απηήο, κε εκπινθή ηεο επξχηεξεο καζεηη-

θήο/καζεζηαθήο θνηλφηεηαο. Η ζπλδηακφξθσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο απφ 

εθπαηδεπηηθφ θαη καζήηξηεο/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 γξακκαηη-

ζκνχ πξέπεη λα βξίζθνληαη ππφ δηαξθή εμέηαζε, εθφζνλ ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο δηάζηαζεο.» (ζει. 61) 

 

Ζ αμηνιφγεζε δελ αθνξά ηφζν ην ηειηθφ πξντφλ, φζν ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ηεξήζεθαλ θαηά ηε κειέηε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. Απηφ πνπ αμηνιν-

γείηαη ελ ηέιεη είλαη ε πξφνδνο θαη ε βειηίσζε πνπ παξνπζίαζαλ νη καζεηέο.   

2.10.1 Αμηνιόγεζε θαη ΣΠΔ  

ην πξφγξακκα δελ αλαθέξεηαη θάηη ζρεηηθφ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ αμηνιφγεζε.  
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3. Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη νη επηδησθφκελεο πξνο απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε γιψζζα. Οη γλψζεηο απηέο αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο σο πξνο ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο αλαθνξηθά 

κε ηνλ θφζκν, ηελ εμσγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη σο πξνο ηηο γλψζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ ίδηα ηε γιψζζα, δειαδή, ηηο κεηαγισζζηθέο γλψζεηο. Σέινο, εμεηάδνληαη νη 

ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο κέ-

ξνπο ηεο ζεκείσζεο θαη αλαδεηθλχεηαη ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ.  

3.1. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

3.1.1. Γλώζεηο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο  

Ζ θνηλσλία ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ απαηηεί πνιίηεο κε δηαθνξεηη-

θέο δεμηφηεηεο, ηθαλνχο λα ιεηηνπξγήζνπλ φρη κφλν κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζην επξχηεξν θνηλσληθφ, πνιπγισζζηθφ, πνιππνιηηηζκηθφ φζν 

θαη ειεθηξνληθφ / ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ αληίιεςε απηή δηέπεη ην Π.. θαη ηίζεηαη 

σο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ηηο αμίεο πνπ θαιείηαη λα αλαπηχμεη θαη λα πηνζεηήζεη ν καζεηήο.  

 Μέζσ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κειινληηθνί 

πνιίηεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

δει. απηήο πνπ ην ίδην ην Π.. νλνκάδεη «ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή πνιηηφηεηα” (ζει. 5). 

Οη καζεηέο σο απξηαλνί πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγνί θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη 

απέλαληη φρη κφλν ζε ηνπηθά αιιά θαη παγθφζκηα πξνβιήκαηα, ζπκκεηνρηθνί ζε ζέ-

καηα δεκνθξαηίαο, καρεηηθνί θαη δηεθδηθεηηθνί ζηελ αμίσζή ηνπο γηα κηα θνηλσλία 

πην δεκνθξαηηθή. Σν ίδην ην Π.., ινηπφλ, θηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη πνιίηεο ηθαλνχο 

λα ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζε ηνπηθφ (local) φζν θαη ζε ππεξηνπηθφ, παγθφζκην (global) 

επίπεδν. 

 

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

εζεί γηα λα αλαδεηρζνχλ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ νη έλλνηεο ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο η-

ζνλνκίαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.  
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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.  

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 γεληθνί απηνί ζηφρνη επηηπγράλνληαη κφλν φηαλ νη καζεηέο θαζίζηαληαη θξηηηθά 

εγγξάκκαηνη, δει. ηθαλνί λα αζθνχλ θξηηηθή ζε πξαθηηθέο, λα απνδνκνχλ παξαδνζηα-

θνχο ξφινπο θαη ηαπηφηεηεο θαη λα δηαθξίλνπλ έκθπιεο ηαπηφηεηεο θαη ηεξαξρηθέο 

ζρέζεηο πνπ αλαδχνληαη. Μέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο θαηαδεηθλχεηαη φηη ηίπν-

ηα θαη θαλέλα ζέκα δελ είλαη νπδέηεξν, δεδνκέλνπ φηη εληνπίδνληαη ηνπνζεηεκέλα 

λνήκαηα ζηα θείκελα θαη αλαπαξάγνληαη ηδενινγίεο, ηαπηφηεηεο θαη ζρέζεηο εμνπζί-

αο. Μέζα ζε απηφ ην πλεχκα εληζρχνληαη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, ν ζεβαζκφο, ε ηζν-

λνκία, ε ζπιινγηθφηεηα θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 

 

«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» (ζει. 

5) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

ζπληάθηεο ηνπ Π.. αληιεί απφ ην ιφγν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαη γεληθά απφ 

πξννδεπηηθέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη παξαπάλσ 

νπηηθέο θπξηαξρνχλ ζε ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα 
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απνηεινχλ απιψο ξεηνξηθά ζρήκαηα. Απφ ηελ άιιε θαίλεηαη φηη ν θξηηηθφο ιφγνο 

δηαπεξλά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, είλαη έλαο δειαδή θπξίαξρνο ιφγνο.     

3.1.2. ύλδεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηνλ θόζκν κε ηηο ΣΠΔ 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ εληζρχεη ηνπο καζεηέο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηί-

δνληαη κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, θαζψο νη ίδηνη ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο δηαιφγνπ, 

ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, θαηαλννχλ ηηο ηδενινγίεο πνπ αλαπαξάγνληαη ζε θνηλφηεηεο 

θαη θνηλσληθά δίθηπα, απνθηνχλ ξφιν εζλνγξάθνπ – εξεπλεηή πνπ απνθηά πξφζβαζε 

ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ εθηφο ησλ ζηελψλ νξίσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 

«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) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα δελ 

αμηνπνηνχληαη κνλάρα σο πεγέο άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, αιιά θαη σο πεξη-

βάιινληα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Γηεπξχλεηαη ινηπφλ ε νπηηθή έληαμήο ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 πλνςίδνληαο ζα ιέγακε πσο ην κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πξνζθέ-

ξεηαη γηα λα θαιιηεξγεζνχλ γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο θαη ζηάζεηο θαη πξνβιεκα-

ηηζκφο πάλσ ζε δηάθνξα ζχγρξνλα θνηλσληθά θαηλφκελα. Δληνχηνηο, δε δειψλεηαη 

ξεηά πνηα είλαη απηά ηα θνηλσληθά θαηλφκελα θαζψο δελ πξνηείλνληαη ζεκαηηθέο ελφ-

ηεηεο, δελ πξνζθέξεηαη θάπνην πιηθφ πξνο δηεξεχλεζε, κειέηε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

πξνο αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.  Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αληηκεησπίδεηαη ζε επίπεδν 
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πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, σο πεγή άληιεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ αιιά 

θαη σο λέα πεξηβάιινληα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. ε απηφ ην επίπεδν αληρλεχνληαη 

γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη πνπ αληινχλ απφ ηηο θξηηηθέο παξαδφζεηο θαη πξννδεπηηθέο 

παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο.  

3.2. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

ην Π.. παξνπζηάδνληαη νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ θαιείηαη λα θαηαθηήζεη ν 

καζεηήο. χκθσλα κε ηα φζα δηαηππψλνληαη ζηελ εηζαγσγή ε γιψζζα ζεσξείηαη ιεη-

ηνπξγηθφ ζχζηεκα, ηεο νπνίαο ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο κέζα 

ζην πιαίζην ελφο πεξηθείκελνπ. Αλ θαη ζην πξφγξακκα αλαθέξεηαη ε γιψζζα σο δν-

κηθφ ζχζηεκα, εληνχηνηο δελ αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνην ζχκθσλα κε ηηο παιαηφηεξεο 

αληηιήςεηο γχξσ απφ ηνλ αλαγλσξηζηηθφ γξακκαηηζκφ
3
. Ζ γιψζζα κειεηάηαη ππφ ην 

πξίζκα ηεο ιεηηνπξγηθήο – επηθνηλσληαθήο αληίιεςεο. Δπηπιένλ, εθιακβάλεηαη σο 

εξγαιείν ζπγθξφηεζεο θεηκέλσλ θαη γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαη σο κέζν δηαπξαγκά-

ηεπζεο ηαπηνηήησλ. πλεπψο, ν ξφινο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο γξακκαηηθήο θσδηθν-

πνηεί ην ζέκα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, κε απνηέιεζκα λα δνκνχληαη ηαπηφηε-

ηεο θαη αλαπαξάγνληαη θπξίαξρεο ηδενινγίεο.  

Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

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

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

με). Να θαηαλνήζνπλ φηη ε γιψζζα είλαη πξάμε, θαη λα ζπλδένπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρέο ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο κε ηελ επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ ιεη-

ηνπξγηψλ. Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα δηάθνξα γξακκαηηθά ζηνηρεία επηηεινχλ ζπ-

γθεθξηκέλεο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο, αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηελ πεξί-

ζηαζε επηθνηλσλίαο, θαη φηη κηα ιεηηνπξγία (π.ρ. ε ζηάζε ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα 

πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδεη) πινπνηείηαη κέζα απφ πνηθίια γισζζηθά 

ζηνηρεία (επίζεηα, επηξξήκαηα, εγθιίζεηο, ζεηξά ησλ ιέμεσλ θ.ιπ.) πνπ κπνξεί 

λα ζπλππάξρνπλ ζε έλα θείκελν (παξακχζη, επηζηεκνληθφ θείκελν, άξζξν εθε-

                                                           
3
 αμηνπνηνχκε ηνλ φξν αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο (Hasan, 2006) αληί ησλ φξσλ παξαδνζηαθφο, δν-

κηζηηθφο 
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κεξίδαο). Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηδενινγηθφ ξφιν ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο γξακκα-

ηηθήο, φηη, δειαδή, νη ιέμεηο θαη ηα δηάθνξα γξακκαηηθά ζηνηρεία θσδηθνπνηνχλ 

έλα ζέκα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, ππνδειψλνπλ ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ 

θαη πξνβάιινπλ ή δνκνχλ ηαπηφηεηεο. Να δηεπξχλνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο ζε δηά-

θνξα ζεκαηηθά πεδία. Να θαηαλνήζνπλ επίζεο φηη νη ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ δελ 

είλαη ζηαζεξέο αιιά πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ζηελφ θαη ην επξχηεξν ζπκθξαζηη-

θφ πιαίζην.» (ζει. 3) 

 

Δχθνια γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη ζπληάθηεο αμηνπνηνχλ θνηλσληθή γιψζζα πνπ πα-

ξαπέκπεη ζηελ ιεηηνπξγηθή – επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο θαη φξνπο πνπ 

αληινχλ απφ ην ρψξν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο.  

Δπηπιένλ, ε κειέηε ηεο γιψζζαο γίλεηαη ζε επίπεδν θεηκεληθφ. Γειαδή, νη καζεηέο 

πξνζεγγίδνπλ ηε γιψζζα πιαηζησκέλε (ζε ζπκθξαζηηθφ πιαίζην) θαη εληαγκέλε ζην 

αλάινγν θεηκεληθφ είδνο. Δπνκέλσο, νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε γιψζζα κέζα απφ 

θείκελα, ηνπνζεηνχλ ηα θείκελα ζε θεηκεληθά είδε, κειεηνχλ ηνπο ηχπνπο ησλ θεηκέ-

λσλ. Παξαζέηνπκε ην εμήο παξάζεκα: 

 

«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.  

Να αληηκεησπίδνπλ ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν σο θνηλσληθέο πξάμεηο κέ-

ζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα παξάγνπλ γλψζε πνπ έρεη λφεκα γη’ απηνχο θαη απ-

ηέο θαη λα παξεκβαίλνπλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  
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Να θαηαλνήζνπλ φηη ν πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο ιφγνο δελ είλαη νκνηφκνξθεο 

νληφηεηεο κε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά αιιά νληφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνηθηιφηεηα γισζζηθήο θαη θεηκεληθήο κνξθήο.» (ζει. 3-4) 

 

Σα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ην πξφγξακκα αμηνπνηεί θνηλσληθή γιψζζα απφ ηελ θεη-

κελνθεληξηθή ζεσξία. Δπηπιένλ, ε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ δηαπιέθεηαη κε ηνλ 

θξηηηθφ ιφγν δεδνκέλνπ φηη ηα θείκελα θαηαζθεπάδνπλ νπηηθέο ηνπ θφζκνπ θαη νη 

καζεηέο επηδηψθεηαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά. Σέινο, επηζεκαίλνπκε φηη γίλεηαη 

ιφγνο γηα δηαθεηκεληθφηεηα, θαλεξή επηξξνή απφ κεηαδνκηζηηθέο αληηιήςεηο, ηε 

γξακκαηηθή ηεο ζεκείσζεο θαη ηνλ θξηηηθφ ιφγν.   

 Αλαθνξηθά κε ηελ  εθκάζεζε ηεο γξαθήο παξαηεξνχκε φηη αλαδχεηαη έλαο 

ιφγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά ζην παξάζεκα: 

 

«Να θαηαλνήζνπλ φηη ε θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζπληζηά ην απνηέιεζκα 

πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε κηα ζπλεξγαζηα-

θή δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο λνεκάησλ.  

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 

λα ακθηζβεηήζνπλ ζέζεηο, απφςεηο, ηδενινγία. Έκθαζε δίδεηαη φρη κφλν ζην ηε-

ιηθφ πξντφλ αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία.  

Να θαηαλνήζνπλ φηη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ δελ ζπληζηά κηα κνλαρηθή αιιά 

κηα έληνλα δηαινγηθή θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο ηα άηνκα νξ-

γαλψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζπλνκηινχλ κε άιια θείκελα θαη παξεκβαίλνπλ ζηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.» (ζει. 4) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη εληζρχεηαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιί-

αο θαηά ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε ζπγγξαθή θεη-

κέλσλ θαη ην ηειηθφ πξντφλ είλαη απνηέιεζκα δηαδηθαζηψλ. Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ, 

θαηαγξάθνπλ, αλαζεσξνχλ, ζπγθξίλνπλ ηηο αξρηθέο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο αιιαγέο 
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θαη εθδνρέο ησλ θεηκέλσλ. Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε αλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

«δηαδηθαζία εξγαζηήξηνπ ζπγγξαθέσλ». Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«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)  

 

Σα παξαπάλσ εληζρχνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη αλαδχεηαη έλαο ιφγνο ηεο γξαθήο σο δηα-

δηθαζίαο, φκσο, ην λήκα απηφ ηεο ζθέςεο δελ δηαπεξλά ην πξφγξακκα θαζψο αλη-

ρλεχνληαη ειάρηζηα ςήγκαηά ηνπ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα έλαλ αλαδπφκελν ιφγν.     

 ην πξφγξακκα εληνπίδνπκε αλαθνξέο γηα ηηο πνηθηιίεο ηεο λέαο ειιεληθήο 

θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ θππξηαθή ειιεληθή. Σν πξφγξακκα πξνζπαζεί λα αλα-

δείμεη ηελ λέα πνιπγισζζηθή θαη πνιππνιπηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα πξνσζή-

ζεη ηε κειέηε θαη ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ πβξηδηθψλ ή / θαη πνιπγισζζηθψλ, σ-

ζηφζν ην λήκα απηφ ηεο ζθέςεο δε δηαπεξλά ην πξφγξακκα. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 
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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.  

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) 

 

Απηφ πνπ πξνθξίλεηαη είλαη ε κειέηε ηεο θππξηαθήο πνηθηιίαο, γεγνλφο πνπ είλαη 

πξνθαλέο θαζψο απνηειεί θπξίαξρν γισζζηθφ θψδηθα. Απφ ηελ άιιε κεξηά δε γίλν-

ληαη αλαθνξέο ζε άιινπο θπξίαξρνπο θψδηθεο, φπσο είλαη ηα αγγιηθά
4
, θαη, ελδερνκέ-

λσο ηα ηνπξθηθά, νχηε θαη ε ηάμε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα πνιχγισζζν 

θαη πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (πεξαηηέξσ αλάιπζε βι. εκείσζε θαη γιώζζα). 

3.2.1. ύλδεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηε γιώζζα κε ηηο ΣΠΔ 

Αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ηηο ΣΠΔ, αξρηθά, παξαηεξνχκε ηα εμήο 

ζην παξαθάησ παξάζεκα: 

 

«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)  

 

Δίλαη θαλεξφ φηη επηδηψθεηαη λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηα λέα ειεθηξνληθά πε-

ξηβάιινληα αξρηθά ζε επίπεδν ρξήζεο θαη λα πψο απηά ζε έλα δεχηεξν επίπεδν,  θσ-

δηθνπνηνχλ ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε. Πξνθαλψο, νη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζεσξνχλ ηα ζχγρξνλα κέζα σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Δπηπιένλ, δηαβάδνπκε 

φηη νη καζεηέο επηδηψθεηαη: 

 

                                                           
4
 είλαη γλσζηή ε θπξίαξρε ζέζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ θππξηαθή θνηλσλία θαη ε ρξήζε ηεο αθφ-

κα θαη αλάκεζα ζε θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο θππξηαθήο ειιεληθήο.  
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«Να είλαη ζε ζέζε λα πινεγνχλ ζε έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο, λα αλαδε-

ηνχλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε εθηεηακέλσλ γξαπηψλ θεηκέλσλ 

πνπ παξάγνληαη φρη κφλν απφ ηα Μ.Μ.Δ. θαη δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο 

(εηδήζεηο, ξεπνξηάδ, ρξνλνγξαθήκαηα, ζρφιηα, λφκνη, εγθχθιηνη, αλαθνηλψζεηο, 

εηδνπνηήζεηο, πξνζθνξέο, αλαιχζεηο, νδεγίεο θ.ιπ.). αιιά θαη λα ζρνιηάδνπλ ηηο 

ηδενινγίεο πνπ ελππάξρνπλ ζε γξαπηά θείκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ινγνηε-

ρλία (δηεγήκαηα, κπζηζηνξήκαηα, θφκηθο, ζεαηξηθά έξγα θ.ιπ.) θαη ηνλ επηζηε-

κνληθφ ιφγν (εθιατθεπκέλα επηζηεκνληθά άξζξα θαη βηβιία θ.ιπ.).» (ζει. 5)  

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα θαίλεηαη φηη νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Πην εηδη-

θά: 

 

«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) 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη επηδηψθεηαη λα αμηνπνηνχλ νη κα-

ζεηέο ηηο ΣΠΔ γηα παξαγσγή ιφγνπ. Πην εηδηθά φκσο γηα ηε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ αλαθέξεηαη κνλάρα ην εμήο: 
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«πνιπηξνπηθά θείκελα, θείκελα, δειαδή, πνπ ζπλδπάδνπλ γξαπηφ ιφγν, ήρν / 

κνπζηθή θαη εηθφλα, π.ρ. δηαθεκίζεηο, ζπληαγέο, παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, ηζην-

ζειίδεο επίζεκεο θαη ηδησηηθέο» (ζει. 52)  

 

Οη ΣΠΔ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη 

θαηά ηελ παξαγσγή πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ: 

«Η αλαζεψξεζε ηνπ ζπλερνχο πξνθνξηθνχ ιφγνπ κπνξεί λα γίλεη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ καγλεηνθψλνπ ή ηνπ καγλεηνζθνπεκέλνπ πιη-

θνχ. Ο ιφγνο καγλεηνθσλείηαη/καγλεηνζθνπείηαη, ηίζεηαη ζε αθξφαζε θαη ζρν-

ιηάδνληαη ηα ζεκεία εθείλα φπνπ ν ιφγνο παξνπζηάδεη θάπνηεο επηθνηλσληαθέο 

δπζρέξεηεο (εθθξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα παξαπέκπνπλ ζε δηαθνξεηηθά λνήκαηα, 

αζάθεηεο θ.ιπ.) γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην, ελψ δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο 

απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο γηα βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπ απν-

ηειεζκαηηθφηεηαο.» (ζει. 60)  

 

Σν παξαπάλσ παξάζεκα απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνί-

εζε ησλ ΣΠΔ θαηά ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα πξνθνξηθψλ, ζην 

ζηάδην ηεο αλαζεψξεζήο ηνπο. Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ, φηη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ σο 

κέζσλ παξαγσγήο θεηκέλσλ, σο κέζα δειαδή πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε. 
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3.3. Γιψζζα θαη ζεκείσζε 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη αληηιήςεηο πνπ δηέπνπλ ην πξφγξακκα αλα-

θνξηθά κε ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο κέξνπο ηεο ζεκείσζεο. Οη καζεηέο επηθνηλσ-

λνχλ πιένλ αμηνπνηψληαο πνηθίια ζεκεησηηθά κέζα. Δπνκέλσο, ε επηθνηλσλία έρεη 

θαηαζηεί κηα ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα, έλα επηθνηλσληαθφ ζχκπαλ κέζα ζην νπνίν νη 

άλζξσπνη ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά. Σα θεί-

κελα, ινηπφλ, κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή νη καζεηέο δελ είλαη κνλάρα ηα παξα-

δνζηαθά γξαπηά ή πξνθνξηθά, αιιά θαη λένπ ηχπνπ θείκελα, πνιπηξνπηθά, ηα νπνία 

ζπλδπάδνπλ εηθφλεο, ήρνπο, κνπζηθή, αμηνπνηνχλ, δειαδή, πνηθίια ζεκεησηηθά κέζα. 

Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

 

«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) 

 

ην πξφγξακκα, ινηπφλ, θαζίζηαηαη ζαθήο ε αλάγθε γηα πνιπηξνπηθή έθθξαζε ηνπ 

λνήκαηνο.  

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)  
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Σα πνιπηξνπηθά ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ πρ. εηθφλα, ήρνο, κνπζηθή, δηαγξάκκαηα, πί-

λαθεο, βίληεν θιπ. παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν. Ζ χπαξμή ηνπο, ε ζέζε ηνπο ζην θείκελν 

θιπ. δελ είλαη νχηε ηπραία, νχηε «αζψα», θαζψο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπά-

δνπλ ην λφεκα, δνκνχλ ηαπηφηεηεο, παξάγνπλ ή αλαπαξάγνπλ ηδενινγίεο. Οη καζεηέο, 

ινηπφλ, επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο, αλάιπζεο θαη 

εξκελείαο ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ θαη, επηπιένλ, θαινχληαη νη ίδηνη λα παξά-

γνπλ ηέηνηαο κνξθήο θείκελα. Πξνσζείηαη, επνκέλσο, κηα θξηηηθή ζεψξεζε ηεο πνιπ-

ηξνπηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζηνλ θξηηηθφ ιφγν. Γε θαίλεηαη λα αμηνπνηνχ-

ληαη ζηνηρεία απφ ην γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο δελ πξν-

ηείλνληαη ηξφπνη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ή ηε 

γξακκαηηθή ηεο ζεκείσζεο. Απηφ πνπ πξνηείλεηαη είλαη, θπξίσο, ε κεηαηξνπή πνιπ-

ηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζε κνλνηξνπηθά θαη ην αληίζηξνθν ή / θαη ζπδήηεζε ησλ δηαθν-

ξψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ αληηπαξαβνιηθή αλάιπζε. ηφρνο είλαη λα ζπλεηδεην-

πνηήζνπλ νη καζεηέο πψο ηα πνιπηξνπηθά ζηνηρεία θσδηθνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, 

πψο ζπληεινχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη πψο δνκνχλ ηαπηφηεηεο θαη αλα-

παξάγνπλ ηδενινγίεο. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, θνηλσληθή γιψζζα πνπ παξαπέκπεη ζηνλ 

θξηηηθφ ιφγν.      

3.3.1. Κεηκελνθεληξηθή, ιεηηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζεώξεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

θαη ηηο επηθνηλσληαθήο – ιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα απν-

θηήζνπλ α) δεμηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, β) γλψ-

ζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμε ησλ θεηκέλσλ ζηα είδε ηνπο, θαη γ) γλψζεηο γηα 

θεηκελνγισζζηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ε πεξίζηαζε, ηα θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδεθηψλ, ην χθνο, ε ζπλνρή θαη ε ζαθήλεηα. Σα θείκελα είλαη 

πιαηζησκέλα θαη εληαγκέλα ζηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο πεξηζηάζεηο, επνκέλσο,  νη κα-

ζεηέο ζα πξέπεη λα εληνπίδνπλ απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη ην επκεηάβιεην ηνπ θνηλσ-

ληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγη-

θέο γηα «εληνπηζκφ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζηελφ εμσγισζζηθφ ζπγθείκελν θαη 

ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ» (ζει. 39).  
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 Οη καζεηέο θαινχληαη ζπλνιηθά λα θαηαθηήζνπλ γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπο θεηκεληθνχο κεραληζκνχο θαη, ελ ηέιεη, ε δη-

δαζθαιία λα ιάβεη κηα θεηκελνθεληξηθή πξννπηηθή, θαηά ηελ νπνία ζα αμηνπνηνχληαη 

θεηκελνγισζζνινγηθέο έλλνηεο φπσο γηα παξάδεηγκα «ζπλνρή, ζπλεθηηθφηεηα, πξν-

ζεηηθφηεηα, απνδεθηφηεηα, δηαθεηκεληθφηεηα». Βέβαηα, απηή ε θεηκελνθεληξηθή νπηη-

θή δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη ην επηθνηλσληαθφ – ιεηηνπξγηθφ πιαίζην δεδνκέλνπ φηη 

ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα σο θείκελν θαη πάληα ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσληα-

θή πεξίζηαζε. 

 Μηα ηέηνηα πξννπηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο δε κπνξεί λα αγλνήζεη 

πνξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ζ γιψζζα δε 

είλαη απιά έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν έλα κέζν θαηαζθεπήο 

ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ. Οη καζεηέο, δειαδή, επηδηψθεηαη λα θαηαλνήζνπλ πψο ηα 

δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο θαηαζθεπάδνπλ έλλνηεο, θαηεγνξίεο, 

λνήκαηα, ηαπηφηεηεο, θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηδενινγίεο. Με άιια ιφγηα ζηφρνο ηεο δη-

δαζθαιίαο ηεο γιψζζαο είλαη  ε απφθηεζε ηεο «γισζζηθήο θξηηηθήο ελεκεξφηεηαο». 

Μέζσ ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ηα λνήκαηα δελ 

είλαη «θπζηθά», θαη ππ’ απηήλ ηελ έλλνηα αλαπαξάγνληαη ή αλαηξέπνληαη. Δπνκέλσο, 

θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο γίλνληαη θνξείο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ. 

 Όπσο δηαβάδνπκε θαη ζην παξαθάησ παξάζεκα, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην πεξη-

ερφκελν ηνπ εγγξάκκαηνπ αηφκνπ: 

 

«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) 
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3.3.2. Πνιπγισζζηθή, πνιππνιηηηζκηθή ζεώξεζε 

Ζ πξφηαζε γηα κηα επηθνηλσληαθή, θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γιψζζαο κε ζηνηρεία θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηηο ζχγρξνλεο 

πνιπγισζζηθέο θαη πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. Σέηνηεο αλαθνξέο γίλνληαη ζην πξφ-

γξακκα, φπσο θαίλεηαη ζην παξάζεκα: 

  

«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) 

«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) 

«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 ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ην πξφγξακκα αθνπγθξάδεηαη ηε ζχγρξνλε πξαγκα-

ηηθφηεηα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο ηάμεο. Ωζηφζν, ην λήκα απηφ ηεο 

ζθέςεο δε θαίλεηαη λα δηαπεξλά ην πξφγξακκα θαη κέλεη ζην επίπεδν ηεο απιήο ξε-

ηνξείαο. Σν πξφγξακκα θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ηελ ηάμε γισζζηθά θαη πνιηηηζκη-

θά νκνηνγελή.    

3.3.3. ύλδεζε ηεο γιώζζαο θαη ζεκείσζεο κε ηηο ΣΠΔ 

ην πξφγξακκα κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη ηηο πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

αλαθνξηθά κε ηηο επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη γεληθά ηε ζεκείσζε.  
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Αξρηθά, ε θεηκελνθεληξηθή νπηηθή δηδαζθαιίαο νδεγεί ην πξφγξακκα λα πξνζεγγίζεη 

ηηο ΣΠΔ σο πεγή άληιεζεο ςεθηαθψλ θεηκέλσλ. Δθηφο ησλ άιισλ, ινηπφλ, ζηελ ηάμε 

αμηνπνηνχληαη ςεθηαθά θείκελα, θείκελα λένπ γξακκαηηζκνχ. Γηαβάδνπκε ζρεηηθά:  

 

«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) 

 

Σα θείκελα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

 

«θείκελα δεκνζηνγξαθηθνχ (ξαδηνθσληθνχ ή/θαη ηειενπηηθνχ) ιφγνπ, π.ρ. εηδή-

ζεηο, ξεπνξηάδ, δηαθεκίζεηο, δειηία θαηξνχ, αλαθνηλψζεηο, ζπληαγέο» (ζει. 39) 

«πνιπηξνπηθά θείκελα, θείκελα, δειαδή, πνπ ζπλδπάδνπλ πξνθνξηθφ ιφγν, ήρν / 

κνπζηθή θαη εηθφλα, π.ρ. δηαθεκίζεηο, ζπληαγέο, δηαιέμεηο κε νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, ληνθπκαληαίξ (βι. θαη παξαπάλσ)» (ζει. 44) 

«πνιπηξνπηθά θείκελα, θείκελα, δειαδή, πνπ ζπλδπάδνπλ γξαπηφ ιφγν, ήρν / 

κνπζηθή θαη εηθφλα, π.ρ. δηαθεκίζεηο, ζπληαγέο, παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, ηζην-

ζειίδεο επίζεκεο θαη ηδησηηθέο (βι. θαη παξαπάλσ)» (ζει. 48) 

 

θαη αληηκεησπίδνληαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. 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.).» (ζει. 4) 

 

Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ αληηκεησπίδνληαη σο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ δεδνκέ-

λνπ φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη «λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ ζε ηνκείο 

ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (SMS, δηθηπαθφ εκεξνιφγην, Facebook, Chat, κάζεζε κέζσ 
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δηαδηθηχνπ, ρξήζε Skype θ.ιπ.) γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ λνεκάησλ θαη ηδεν-

ινγηψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε δηάθνξεο θνηλφηεηεο.» (ζει. 5). Δπηζεκαίλνπκε φηη ζην 

πξφγξακκα δε δίλεηαη έκθαζε ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ ησλ ΣΠΔ, νχηε 

ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πεγψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιέ-

νλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ (γηα πα-

ξάδεηγκα ηζηνζειίδσλ) κε πξνθαλή ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Σέινο, 

δελ παξαηεξείηαη ζχλδεζε ησλ καζεηψλ κε ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα 

κέζσ ησλ ΣΠΔ.  

 πλνπηηθά θαηαιήγνπκε ζηα εμήο: απφ ηε κηα, θπξίαξρνη ιφγνη αλαδεηθλχν-

ληαη ν θεηκελνθεληξηθφο ππφ ην πξίζκα ηεο επηθνηλσληαθήο – ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο 

ηεο γιψζζαο θαη ν θξηηηθφο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα κίμε γισζζνδηδαθηηθψλ ιφ-

γσλ. Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη παξάδνμν, θαζψο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ιφγσλ 

δηαινγηθφηεηα
5
 (Fairclough, 2003).  

 πκπεξαζκαηηθά παξαηεξείηαη κηα κίμε γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ αλαθνξηθά 

κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε. Απφ ηε κηα κεξηά έρνπκε σο θπξίαξ-

ρνπο ιφγνπο ηνλ θεηκελνθεληξηθφ θαη ηνλ θξηηηθφ ππφ ην πξίζκα ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη απφ ηελ άιιε παξαηεξνχληαη επηξξνέο 

απφ ην ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ςήγκαηα αληηιήςεσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

3.4. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδεηαη πψο ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο αλαθνξηθά κε 

ηηο επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, ηνλ θφζκν θαη ηε ζεκείσζε, πξαγκαηψλν-

ληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη θαη ην είδνο 

ησλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ, ή αιιηψο Λφγσλ, πνπ ην πξφγξακκα είηε πξνυπνζέηεη 

είηε επηρεηξεί λα θαηαζθεπάζεη. 

                                                           
5
 απφδνζε ηνπ φξνπ interdiscursivity.  
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3.4.1. Σαπηόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ  

Αξρηθά, εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπιαηζηψλεηαη ν ξφινο ησλ θνηλσλη-

θψλ πξσηαγσληζηψλ
6
. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα ηνπνζεηεί ζην πξνζθήλην 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ην καζεηή. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

λα «θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο ζπκκέηνρνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία» (ζει. 2), πξνυ-

πνζέηεη, δειαδή, καζεηέο ελεξγνχο, ζπκκεηνρηθνχο, απηφλνκνπο θαη απηελεξγνχο. Οη 

καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα εξγάδνληαη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, λα παξάγνπλ θαη λα 

ζπλδεκηνπξγνχλ θείκελα, λα ζπκκεηέρνπλ ζηα επηθνηλσληαθφ γεγνλφηα,  λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηνλ θφζκν θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφηα-

ζε νη καζεηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθηφο ηάμεο θαη λα αλαιάβνπλ εζλνγξαθηθφ 

ξφιν, δειαδή, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην γισζζηθφ ηνπο ζχζηεκα νξζά ζε δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.  Φαίλεηαη δειαδή θαη πάιη λα αλαδχεηαη ν ιφ-

γνο ηεο επηθνηλσληαθήο – ιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο αμηνπνηψληαο 

εξγαιεία απφ ηελ εζλνγξαθία ηεο επηθνηλσλίαο (Hymes, 1974). Αμίδεη λα επηζεκά-

λνπκε ην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα ζεσξεί ην καζεηή θνξέα γισζζηθνχ θαη πνιηηη-

ζκηθνχ θεθαιαίνπ, ην νπνίν πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί, ψζηε λα νηθνδνκεζεί πάλσ ζε 

απηφ ε λέα γλψζε (επνηθνδνκηζηηθέο αληηιήςεηο).  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«δξαζηεξηφηεηεο ελεξγνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 

ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζε δηαθνξεηηθνχο απνδέθηεο/-ηξηεο (εμεηδηθεπκέλν θνηλφ θ.ιπ.)» (ζει. 44) 

«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.» (ζει. 5) 

 

                                                           
6
 απφδνζε ηνπ φξνπ actors.  
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Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην δε κπνξεί παξά λα αλαπιαηζησζεί θαη ν ξφινο ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο απνκαθξχλεηαη απφ ην επίθεληξν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

(παιαηφ δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν), απνθηά ξφιν δεπηεξαγσληζηή. Ο δηδάζθσλ ιεη-

ηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο ζπληνληζηήο, δηεπθνιπληήο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζεη κε ηνπο καζεηέο είλαη ηζφηηκεο θαη ηίζεληαη ζε δεκνθξαηηθή βάζε. Γηα-

βάδνπκε ζρεηηθά:   

 

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

ηξηαο θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ γισζζηθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ. (ζει. 58) 

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

 

Οη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ δεκηνπξγηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζπλεξγάδνληαη θαη 

ζπλδηακνξθψλνπλ φρη κφλν ην πξφγξακκα αιιά θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Σν γε-

γνλφο απηφ δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαθάησ παξαζέκαηα: 

 

«Με δεδνκέλεο ηηο αξρέο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο, ε αμηνιφ-

γεζε πξνζδηνξίδεηαη σο θξηηηθή εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ ε ίδηα ε ηάμε σο θνηλφηεηα επέιεμε λα ζπλδηακνξθψζεη.»  

«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) 

3.4.2. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

Μέζα ζην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηνπο καζεηέο, ν 

εθπαηδεπηηθφο δε κπνξεί παξά λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα «απνδνκνχλ ηνπο πα-
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ξαδνζηαθνχο ξφινπο» (ζει. 5) ηφζν ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ ζπκ-

καζεηψλ ηνπο.  

 Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνη-

νχλ θνηλσληθή γιψζζα πνπ παξαπέκπεη ζε πξννδεπηηθέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο 

θαη ζεσξίεο κάζεζεο, θαζψο θαη ζε γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν πνπ αληιεί απφ θξηηηθέο 

παξαδφζεηο.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν (manner) θαι-

ιηέξγεηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: Αξρηθά, ην πξφγξακκα πξνηεί-

λεη δξαζηεξηφηεηεο ελ είδεη δηδαθηηθψλ ζπκβάλησλ θαη πηνζεηεί ηελ πξαγκάησζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κέζσ ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (κέζνδνο project). Γηαβάδνπκε ζρεηη-

θά: 

 

«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. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ 

γίλεηαη θπξίσο εθηφο ζρνιείνπ, κε ζθνπφ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα αλαιά-

βνπλ ην ξφιν εζλνγξάθσλ ησλ γισζζηθψλ ηνπο θνηλνηήησλ.» (ζει. 5) 

 

Δπεηδή είλαη αδχλαην λα παξαζέζνπκε φιεο ηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξν-

ηείλνληαη απφ ην Π.., ζα επηκείλνπκε ζ’ απηέο πνπ ζεσξνχκε φηη βνεζνχλ ηνλ αλα-

γλψζηε λα απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ φζσλ πξνηείλνληαη. Δπηζεκαί-

λνπκε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ πξνθνξη-

θψλ, γξαπηψλ, πνιπηξνπηθψλ θαη ςεθηαθψλ. Ζ επεμεξγαζία απηή αθνξά ην θείκελν 

κέζα ζε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, σο λνεκαηηθή δνκή, σο θνηλσληθή πξάμε θαη, 

ηέινο, σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο.   

πλνςίδνπκε, ινηπφλ, ζηηο εμήο πξάμεηο (actions):  

- ελεξγνπνίεζε πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 

- αμηνπνίεζε πεγψλ 

- ζχγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή θεηκέλσλ κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θεηκελνγισζζηθψλ 

κεραληζκψλ 
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- κεηαζρεκαηηζκνί θεηκέλσλ απφ έλα θεηκεληθφ είδνο ζε θάπνην άιιν 

- κεηαηξνπή κνλνηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζε πνιπηξνπηθά θαη ην αληίζηξνθν θαη κεηέπεη-

ηα ζπδήηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

- θξηηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε θεηκέλσλ 

- αλαζεσξήζεηο θεηκέλσλ, αλαπξνζαξκνγέο ηνπο θαη ζρνιηαζκφο ησλ δηαθνξψλ 

- επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ππνβνιή δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ, εξκελεία άγλσζησλ 

ιέμεσλ, επηζήκαλζε ιεπηνκεξεηψλ, πιαγηφηηηισλ, ιέμεσλ-θιεηδηά, θεληξηθνχ λνήκα-

ηνο κε ηειηθφ ζηφρν ηε ζπγγξαθή πεξίιεςεο 

- 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.) 

- ζπδήηεζε – αηηηνιφγεζε γχξσ απφ ζέκαηα γισζζηθψλ, πθνινγηθψλ θαη ζεκεησηη-

θψλ επηινγψλ 

- θξηηηθή εμέηαζε ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θεηκέλσλ 

- ηδενζχειιεο θαη παξαγσγή θεηκέλσλ 

- δεκηνπξγηθή γξαθή 

- αμηνιφγεζε θεηκέλσλ κέζα απφ ηελ θαηάξηηζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ δελ είλαη ξεηά ζπλδεδεκέλε κε ην 

ζρνιηθφ ρψξν θαη ρξφλν. Ο γξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ δχλαηαη λα ζπλερίδεηαη θαη 

εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δεδνκέλνπ φηη νη ζεκαηηθέο «δελ 

αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο (10 ή 12 ψξεο), αιιά κπνξνχλ λα 

επεθηείλνληαη ρξνληθά φζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη θαίλε-

ηαη φηη ε γισζζηθή θαιιηέξγεηα είλαη απνηειεζκαηηθή.» (ζει. 59). Οη καζεηέο επηδηψ-

θεηαη λα εξεπλνχλ ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα «κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα 

ρξήζεο θαη λα απνθηνχλ δπλακηθή πξφζβαζε ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ εθηφο ζρνιη-

θήο λφξκαο.» (ζει. 5)  

3.4.3. ύλδεζε ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ θαη ηαπηνηήησλ κε ηηο ΣΠΔ 

ην παξφλ ππνθεθάιαην επηρεηξείηαη αλάιπζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ πξαγ-

κάησζε ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο θαη ζηε δφκεζε ηαπηνηήησλ – Λφγσλ καζεηψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ.  
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 Αξρηθά, επηζεκαίλνπκε φηη ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα αμηνπνηνχληαη σο 

πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Δληνχηνηο, δε 

παξαηεξείηαη απζηεξή νξηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ. Γε πξνηείλν-

ληαη δειαδή ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη ρξήζεο ηνπο. Ζ αμηνπνίεζή ηνπο πξνθαλψο πξν-

ζαξκφδεηαη ζηε δηδαζθαιία αλάινγα κε ην επίπεδν γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Απφ 

ηε κηα νη καζεηέο αληινχλ απφ ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα λέα θεηκεληθά είδε, 

ςεθηαθά θαη πνιπηξνπηθά, θαη απνθηνχλ πξφζβαζε ζε λέεο κνξθέο πξαθηηθήο γξακ-

καηηζκνχ. Ο γξακκαηηζκφο, επνκέλσο, ζπλερίδεηαη θαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν θαη 

ρξφλν. Απφ ηα πξνεγνχκελα θαίλεηαη φηη ην πιαίζην είλαη γεληθφ, ζπγθερπκέλν θαη 

αζαθέο. 

 Σν πξφγξακκα πξνυπνζέηεη καζεηέο ηθαλνχο λα «δηαβάζνπλ» ηε ζχγρξνλε 

πνιππνιηηηζκηθή, πνιπγισζζηθή, ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επηπιένλ, επηρεηξεί 

λα θαηαζθεπάζεη θξηηηθά εγγξάκκαηα ππνθείκελα ηθαλά λα κπνξνχλ λα επεμεξγάδν-

ληαη θείκελα, λα ηα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά, λα απνδνκνχλ θπξίαξρεο ηαπηφηεηεο θαη 

ηδενινγίεο. Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηνπ θιαζηθνχ γξακκαηηζκνχ αλαπιαηζηψλεηαη, δηεπ-

ξχλεηαη (λένο γξακκαηηζκφο). Οη ΣΠΔ πξνσζνχλ ηηο λέεο κνξθέο γξακκαηηζκνχ είηε 

σο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη θεηκέλσλ είηε σο κέζα πξαθηηθήο λένπ γξακκα-

ηηζκνχ. Απηφ πνπ δελ επηρεηξείηαη είλαη κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ 

σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ.  

 Σν πξφγξακκα θηινδνμεί λα θαηαζθεπάζεη θαη Λφγνπο εθπαηδεπηηθψλ. Αλ θαη 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξφγξακκα, νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθεηαη λα είλαη θαηαξηη-

ζκέλνη θαη επηκνξθσκέλνη, επέιηθηνη, ηθαλνί λα «δηαβάδνπλ» ηε ζχγρξνλε, πνιππνιη-

ηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή ηάμε, λα θάλνπλ αλάιπζε αλαγθψλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ 

ηε δηδαζθαιία ηνπο ζην επίπεδν γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Σνλίδνπκε φηη ζην πξφ-

γξακκα δελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο θαηά ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Οη ΣΠΔ δε θαίλεηαη λα αμηνπνηνχληαη σο 

κέζα αλακφξθσζεο θαη αλαπιαηζίσζεο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, παξά κφλν σο πε-

ξηβάιινληα αλεχξεζεο πιεξνθνξηψλ θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ.    
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4. πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε 

4.1. Γεληθέο δηαπηζηψζεηο 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαηαιήγνπκε ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο: Σν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο θππξηαθήο δεκνθξαηίαο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη έλα α-

λνηρηφ, πξννδεπηηθφ, ζχγρξνλν πξφγξακκα πνπ πξνζπαζεί λα αθνπγθξαζηεί ηα λέα 

δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο (πνιπγισζζία, πνιππνιηηηζκφο, ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα, πνιπηξνπηθφηεηα). Απφ ηελ άιιε φκσο θηλδπλεχεη λα δηνιηζζήζεη ζε 

γεληθεπηηθέο πξνηάζεηο θαη αζάθεηεο δεδνκέλνπ φηη θαη ην πεξηερφκελν, θαη νη πξα-

θηηθέο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη αξθεηά ζπγθερπκέλα.  

 Μηα κίμε γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ δηαπεξλά ην πξφγξακκα σο καθξνθεηκε-

ληθφ είδνο, ιφγσλ πνπ αληινχλ απφ ηελ επηθνηλσληαθή – ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε δη-

δαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, ηελ θεηκελνθεληξηθή ζεσξία θαη, ηέινο, ηελ θξηηηθή παξά-

δνζε. Ζ κίμε απηή ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ νθείιεηαη ζηε δηαινγηθφηεηα
7
 (Fair-

clough, 2003). Απφ ηελ άιιε, παξαηεξνχκε λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ πνιπηξνπηθφηε-

ηα ρσξίο φκσο ην πξφγξακκα λα εζηηάδεη ζην πψο ηα πνιπκέζα θαη ε λέα ηερλνινγία 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε, γεγνλφο πνπ ζα παξέπεκπε ζην ιφγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. Φαίλεηαη, επηπιένλ, λα αλαδχνληαη αληηιήςεηο θαη πξνβιεκαηη-

ζκνί αλαθνξηθά κε ηε λέα πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή θνηλσλία, επνκέλσο, 

θαη ηάμε, φκσο ην λήκα απηφ ηεο ζθέςεο δε δηαηξέρεη ην πξφγξακκα θαη θαίλεηαη πσο 

δελ αμηνπνηνχληαη εξγαιεία θαη κέζνδνη απφ ην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ή 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο σο δεχηεξεο / μέλεο.  

 Σν πξφγξακκα θηινδνμεί λα θαηαζθεπάζεη Λφγνπο – εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο 

καζεηψλ. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη κηα επξεία πνηθηιία 

θεηκέλσλ, πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ, πνιπηξνπηθψλ, ςεθηαθψλ, λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξ-

γνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη, βεβαίσο, λα 

κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη ηε γιψζζα ζηελ ηδενινγηθή ηεο δηάζηαζε. Δπνκέλσο, ην πξφ-

γξακκα επηδηψθεη λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο – απξηαλνχο πνιίηεο, θξηηηθά εγγξάκ-

καηα ππνθείκελα. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα επηδηψθεη λα θαηαζθεπάζεη θαη Λφγνπο 

                                                           
7
 απφδνζε ηνπ φξνπ interdiscursivity.  
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εθπαηδεπηηθψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο απνκαθξχλεηαη απφ ην πξνζθήλην θαη αλαιακβάλεη 

ξφιν δεπηεξαγσληζηή, ζπληνληζηή θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηεπθνιπληή ησλ καζεηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην γισζζηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ καζεηψλ ηνπ, ζπλεξγάδεηαη θαη ζπλδηακνξθψλεη ηηο ζεκα-

ηηθέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ, ηηο αλάγθεο θαη ην επίπεδν 

ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο εθ-

παηδεπηηθφο είλαη επέιηθηνο, ελεξγφο θαη δξαζηήξηνο, ιεηηνπξγεί κε απμεκέλν επαγ-

γεικαηηζκφ.  

 πλνιηθά, αθνινπζψληαο ηνλ Goffman (Koutsogiannis, ππφ δεκνζίεπζε) νη 

ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγνχλ σο εληνιείο ελψ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο 

σο ζπγγξαθείο ησλ δηδαθηηθψλ θεηκεληθψλ πξαγκαηψζεσλ.   

4.2. Γηαπηζηψζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο αλαθνξηθά κε ηελ έληα-

με θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Αξρηθά, εχθνια γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε γηα επξχηε-

ξε έληαμε ησλ ΣΠΔ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο απνθηνχλ επαθή, ε-

μνηθεηψλνληαη κε ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα, θπξίσο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θαη 

καζαίλνπλ πψο λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ.  

 Οη ΣΠΔ θαη ηα λέα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα πξσηίζησο αμηνπνηνχληαη σο 

πεγέο άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Οη καζεηέο απνθηνχλ ηθαλφηεηεο πινήγεζεο 

ζηα λέα κέζα θαη άληιεζεο θεηκέλσλ. Σα θεηκεληθά είδε αθνξνχλ θπξίσο πνιπηξνπη-

θά θαη ςεθηαθά θείκελα. Πξνηείλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ απηψλ πξνθεηκέ-

λνπ λα πξνσζεζεί ν ςεθηαθφο θαη πνιπηξνπηθφο γξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ. Τπ’ 

απηήλ ηελ έλλνηα πξνσζείηαη ε αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία φρη κφλν ηεο γιψζζαο 

αιιά θαη ησλ άιισλ ζεκεησηηθψλ κέζσλ. Σαπηφρξνλα πξνσζείηαη θαη ε θαιιηέξγεηα 

ηεο θξηηηθήο νπηηθήο, δειαδή, επηδηψθεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο πψο ε 

γιψζζα θαη ηα άιια ζεκεησηηθά κέζα θαηαζθεπάδνπλ νπηηθέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

αλαπαξάγνπλ ηδενινγίεο θαη δνκνχλ ηαπηφηεηεο. (γλψζεηο γηα ηε γιψζζα.) 

 Οη ΣΠΔ θαη ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα αληηκεησπίδνληαη θαη σο κέζα 

πξαθηηθήο λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηα λέα απηά πεξηβάιινληα, 

ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδν-
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ληαη. Δπνκέλσο, ν γξακκαηηζκφο ζπλερίδεηαη θαη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ. 

Δπηπιένλ, θαιιηεξγείηαη θαη κηα θξηηηθή νπηηθή ησλ λνεκάησλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ 

πνπ αλαπαξάγνληαη ζηα λέα απηά πεξηβάιινληα (γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν). Ωζηφζν, ην 

πξφγξακκα δελ πξνηείλεη κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

θαη ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ηνπο ζηελ ίδηα ηελ επηθνηλσλία.   

 Σν πξφγξακκα εζηηάδεη αθελφο, ζηελ επηθνηλσληαθή – ιεηηνπξγηθή πξνζέγγη-

ζε ηεο γιψζζαο θαη αθεηέξνπ αμηνπνηεί αληηιήςεηο απφ ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ (θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη θεηκελνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο). Δπνκέλσο, νη 

ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο πεγέο άληιεζεο θεηκεληθψλ εηδψλ εληαγκέλσλ ζε απζεληηθά 

πιαίζην. Δπηπιένλ, πξνσζείηαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ (θνηλσληθν-

πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο). Απφ ηελ άιιε δε θαίλεηαη λα αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο 

πνπ δίλνπλ νη ΣΠΔ γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε άιιεο θνπιηνχξεο θαη πνιηηη-

ζκνχο ηεο ζηελήο ή / θαη επξχηεξεο θνηλφηεηαο (πνιππνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο). Δ-

πηζεκαίλνπκε φηη νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη γηα ηε ζπγγξαθή πνιπηξνπηθψλ θαη πνιπκε-

ζηθψλ θεηκέλσλ (πρ. θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ). (γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε ζεκεί-

σζε).  

 Αμηνπνηψληαο ην κεηαθνξηθφ ζρήκα ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ πνπ πξν-

ηείλεη ν Κνπηζνγηάλλεο (Koutsogiannis, ππφ δεκνζίεπζε) επηζεκαίλνπκε ηα εμήο. Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ εληάζζεηαη ζηνπο δχν πξψηνπο εζσηεξηθνχο θχθινπο, δειαδή, 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ θαη θεηκέλσλ (1
νο

 θχθινο) θαη σο 

κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (2
νο

 θχθινο). ηνλ ηξίην θχθιν νη ΣΠΔ αμηνινγνχληαη 

θξηηηθά κέζα απφ κηα ηζηνξηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε. Πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά 

κε ην είδνο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ αμηνπνηνχληαη, κε ην είδνο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηη-

θψλ πνπ εθαξκφδνληαη αιιά θαη ην είδνο ησλ εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ πνπ πξνηεί-

λεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ, δε θαίλεηαη λα έρνπλ ζέζε ζην θππξηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. 
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πλνπηηθόο Πίλαθαο πκπεξαζκάησλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θππξηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

ΚΤΠΡΟ 

Γεπηεξνβάζκηα Δθ-

παίδεπζε 

Γισζζηθφ 

Μάζεκα 

ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ θό-

ζκν, ζηάζεηο, αμίεο, 

πξόηππα 

- ν καζεηήο σο ζχγρξνλνο δεκνθξαηηθφο 

πνιίηεο, εμσζηξεθήο, ζπκκεηνρηθφο, απ-

ηφλνκνο, απηελεξγφο, επαηζζεηνπνηεκέ-

λνο ζε ζέκαηα εζληθά θαη ππεξεζληθά, κε 

αλαπηπγκέλε θξηηηθή ηθαλφηεηα  

- πεξηβάιινλ δηεπαθήο 

- θξηηηθή ζεψξεζε πηπρψλ 

ηνπ θφζκνπ 

 

Γλώζεηο γηα ηε 

γιώζζα 

- εζηίαζε ζηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο 

γισζζηθήο δνκήο 

- εζηίαζε ζε θεηκελνγισζζ(νινγ)ηθνχο 

παξάγνληεο 

- θξηηηθή αλάιπζε ηεο γιψζζαο ησλ θεη-

κέλσλ  

- πεξηβάιινληα άληιεζεο 

λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

-  παξαγσγή θεηκέλσλ ζηα 

λέα ειεθηξνληθά πεξηβάι-

ινληα (π.ρ. ςεθηαθέο θνη-

λφηεηεο) 

εκείσζε / γιώζζα - γιψζζα επηθνηλσληαθφ – ιεηηνπξγηθφ 

κέζν (επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε) 

- επεμεξγαζία θεηκέλσλ (ζεσξία θεηκελη-

θψλ εηδψλ) 

θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ κε ζηφρν ηελ θξη-

ηηθή γισζζηθή επίγλσζε (θξηηηθή πξν-

ζέγγηζε) 

- πνιπηξνπηθφηεηα σο κέζν θαηαζθεπήο 

ηνπ λνήκαηνο 

- πνιπγισζζία θαη πνιππνιηηηζκφο (ρσξίο 

αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο π.ρ. 

αγγιηθά, ηνπξθηθά) 

- κέζν πξαθηηθήο γξακκα-

ηηζκνχ 

- σο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ  

- αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 

ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ 

λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

- αλάιπζε ηεο πνιπηξνπη-

θφηεηαο 

- θξηηηθή αλάιπζε θαη θα-

ηαλφεζε ησλ ηαπηνηήησλ 

θαη ησλ ηδενινγηψλ πνπ 

θπξηαξρνχλ ζε ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα 

Γηδαθηηθέο  

Πξαθηηθέο 

- ελεξγνπνίεζε πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 

- νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο (θνλ-

ζηξνπθηηβηζκφο) 

- αλαπιαηζίσζε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσλη-

θψλ πξσηαγσληζηψλ 

- απνπζία δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ, «χιεο»   

- επέθηαζε ζρνιηθνχ ρψξνπ, ρξφλνπ,  

- δηεχξπλζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ρξφ-

λνπ 

- πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα 

κε ην επίπεδν, ην ξπζκφ θαη ηα ελδηαθέ-

ξνληα ησλ καζεηψλ 

- ζρέδηα εξγαζίαο (project)  

- νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θπξίσο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο θεηκέ-

- δελ αμηνπνηνχληαη γηα 

αλακφξθσζε ησλ δηδαθηη-

θψλ πξαθηηθψλ 
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λσλ   

Σαπηόηεηεο / Λόγνη 

θνηλσληθώλ πξσηα-

γσληζηώλ 

Μαζεηήο:  

θξηηηθά εγγξάκκαην ππνθείκελν, απηελεξ-

γφ, απηφλνκν, ζπκκεηνρηθφ, ζπλεξγαηηθφ, 

εμσζηξεθέο 

Δθπαηδεπηηθφο: 

- επαγγεικαηίαο κε απμεκέλε επαγγεικα-

ηηθή ελεκεξφηεηα 

- γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

- δηεθπεξαησηήο θαη ζπληνληζηήο ηεο εθ-

παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

- ειεθηξνληθά πεξηβάιιν-

ληα πξαθηηθήο λένπ γξακ-

καηηζκνχ (ςεθηαθνχ – 

πνιπηξνπηθνχ) 

Αμηνιόγεζε - καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ζπλδηακνξ-

θψλνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο δηα-

δηθαζίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ 

- αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη φρη ελφο 

ηειηθνχ πξντφληνο 

αλαηξνθνδφηεζε (feedback) 

- αλαζηνραζηηθά ζρφιηα 

- ζπλεληεχμεηο 

- portfolio εξγαζηψλ 

- απηφ- θαη εηεξν- αμηνιφγεζε  

- δελ ππάξρεη ζχλδεζε 

Γισζζνδηδαθηηθνί 

ιόγνη 

 

θπξίαξρνη γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη: 

- επηθνηλσληαθή – ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο 

- ζεσξία θεηκεληθψλ εηδψλ 

- θξηηηθή πξνζέγγηζε 

αλαδπφκελνη ιφγνη:  

- πνιπγξακκαηηζκνί 

- γξαθή σο δηαδηθαζία 

Παξαηεξήζεηο / 

ηδηαηηεξόηεηεο 

- δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πξνδεκν-

ηηθή, δεκνηηθή, κέζε)  

- αλνηρηφ 

- καζεηνθεληξηθφ 

- νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

- επέιηθην σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηηο πξαθηηθέο  

- ζπλδηακφξθσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο  

- αλαηξνθνδνηηθή αμηνιφγεζε, portfolio, αλαζηνραζκφο, απηνζρφιηα,  

εηεξναμηνιφγεζε 

- αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο παηδαγσγηθφ κέζν θαη σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ    

- δελ πξνηείλεηαη θξηηηθή ησλ ίδησλ ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πνπ επηθέξνπλ 

αιιαγέο ζηελ επηθνηλσλία 
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