
 

Π.3.1.1 

Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. 

 

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ 

ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Μειέηε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Γημιοσργία πρωηόησπης μεθοδολογίας 

εκπαιδεσηικών ζεναρίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δημιοσργία εκπαιδεσηικών 

ζεναρίων για ηα μαθήμαηα ηης Δλληνικής Γλώζζας ζηην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια 

εκπαίδεσζη» MIS 296579 - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 1-

2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 
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Πεπίλητη  

Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεχλεζε ην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ 

ακεξηθαληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε βάζε ηνλ Κνηλφ Ππξήλα Γηαπνιηηεηαθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (κηα πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε δηδαθηηθψλ ζηάληαξλη θνηλψλ 

γηα φιεο ζηηο πνιηηείεο) εζηηάδνληαο, θπξίσο, ζηε ζέζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο 

θαη επηθνηλσλίαο ζηε δηδαθηηθή ηδενινγία ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία. 

Γηαπηζηψζεθε πσο ε ςεθηαθή ηερλνινγία αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Κνηλφ Ππξήλα σο 

παξάγνληαο αλαλέσζεο, ζπλνιηθά, ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ζ αλαλέσζε απηή 

αλαπηχζζεηαη ξεηνξηθά ζην θείκελν ηνπ Κνηλνχ Ππξήλα ζε ηξεηο άμνλεο-ιόγνπο: α. 

ηελ πξνψζεζε ηνπ θξηηηθνχ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, β. ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηάζηαζεο ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Μέζσλ γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ ιφγνπ θαη γ. ηελ πξνβνιή ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο κε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή γηα 

ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία.  

Ωζηφζν, ε έξεπλα θαηέδεημε ηελ πεξηνξηζκέλε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

ινγνηερληθή εθπαίδεπζε ησλ ακεξηθαλψλ καζεηψλ. Ζ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ 

ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κεζηθψλ θεηκέλσλ (media 

texts) σο παξάιιεισλ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζηε 

δηδαζθαιία θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, θαζψο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηξφπσλ ζεκείσζεο πνπ αμηνπνηνχλ ηα κε ιεθηηθά θαη κε έληππα θείκελα. Σα κεζηθά 

θείκελα εληνπίδνληαη, θπξίσο, ζην δηαδίθηπν, φπνπ πξνυπάξρνπλ. 

πλνιηθά, ην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο ινγνηερλίαο δε θαίλεηαη λα κεηαβάιιεηαη απφ ηελ 

εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηνρεχεη, θπξίσο, ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πηνζέηεζεο ζηάζεσλ θαη αμηψλ κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

πνπ νηθνδνκνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ακεξηθαλνχ καζεηή σο ζπκκέηνρνπ ηεο 

ακεξηθαληθήο πνιππνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο. 
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Διζαγυγή  

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ 

ακεξηθαληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε έκθαζε ζηελ έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ζην εμήο ΣΠΔ) θαη ζηηο ζρεηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

πξνηείλνληαη θαη πηνζεηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, κειεηήζεθε, θαηά θχξην ιφγν, ν Κνηλφο Ππξήλαο Γηαπνιηηεηαθψλ Πξνδηαγξαθψλ
1
 

(Common Core State Standards – CCSS, ζην εμήο ΚΠΓΠ) γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ 

(English Language Arts – ELA) πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηεο ακεξηθαληθήο 

εθπαίδεπζεο, φπσο θαηαξηίζηεθε θαη δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Πξσηνβνπιία γηα Κνηλφ Ππξήλα 

Γηαπνιηηεηαθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Common Core State Standards Initiative). Δπίζεο 

κειεηήζεθαλ κέζα απφ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα νη σο ηψξα πνιηηεηαθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαπνιηηεηαθψλ απηψλ ζηάληαξλη ζηελ πνιηηεηαθή εθπαίδεπζε. 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επηρείξεζε λα δψζεη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα 

εξσηήκαηα:  

 Πνηεο ανηιλήτειρ γηα ηε ινγνηερλία απερνχληαη ζηνλ ΚΠΓΠ θαη πψο απνηππψλνληαη 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλνληαη; 

 Πνηεο ηαςηόηηηερ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο θαη πψο ζπλδένληαη απηέο κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν; 

 Πνηεο γνώζειρ γηα ηε ινγνηερλία αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο θαη πνηα 

ρξήζε ησλ γλψζεσλ απηψλ επηθπιάζζεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ; 

 Πνηνη πόλοι απνδίδνληαη ζηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη πψο 

πξαγκαηψλνληαη απηνί νη ξφινη ζε ζρέζε κε ηνλ ζρνιηθφ ρσξνρξφλν; 

 Πνηα κνξθή αξιολόγηζηρ πξνβιέπεηαη θαη πψο ζπλδέεηαη κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

καζήκαηνο πνπ αλαθέξζεθαλ; 

 Πψο εληάζζνληαη νη ΣΠΔ ζε θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ πιαίζηα θαη κε πνην ηξφπν 

επεξεάδνπλ ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερίαο; 

                                                             
1 http://www.corestandards.org/assets/CCSSI_ELA%20Standards.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε 1-6-2011) 

http://www.corestandards.org/assets/CCSSI_ELA%20Standards.pdf
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Ζ κειέηε ησλ ΑΠ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιόγνπ. χκθσλά κε ηνλ 

Fairclough, “ε γιψζζα είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δσήο, δηαιεθηηθά 

δηαζπλδεδεκέλν κε άιια ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο δσήο, έηζη ψζηε ε θνηλσληθή αλάιπζε θαη  

έξεπλα ρξεηάδεηαη πάληνηε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε γιψζζα”
2
. Έλαο ηξφπνο ινηπφλ λα 

κειεηήζνπκε ηα θνηλσληθά θαηλφκελα, ελ πξνθεηκέλσ ηελ γισζζηθή εθπαίδεπζε θαη 

δηδαζθαιία, είλαη λα αλαιχζνπκε ηε γιψζζα ελ ρξήζεη, ηνλ ιόγν (discourse) πνπ αξζξψλνπλ 

νη θνηλσληθνί πξσηαγσληζηέο ζηα δηάθνξα θείκελα
3
.  

Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο δελ είλαη πνηέ νπδέηεξε θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ δηαδξνχλ. Κάζε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνυπνζέηεη κηα 

ηδενινγηθά πξνζδηνξηζκέλε ζέαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα θαηαζθεπάδεηαη 

κέζσ ηνπ ιφγνπ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή πεξίζηαζε, αιιά ηαπηφρξνλα αλάγεηαη ζε 

ηδενινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπνζεηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε πξνεγνχκελα 

θνηλσληνγισζζηθά ζπκβάληα
4
. ην πιαίζην απηφ, θάζε ιόγνο πνπ αξζξψλεηαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζην ζρνιείν πξνυπνζέηεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ 

νκηινχληνο (ή γξάθνληνο) (πνπ δε κπνξεί παξά λα είλαη ηδενινγηθή) πάλσ ζην ηη είλαη 

ινγνηερλία, κε πνηνλ ηξφπν θαη γηα πνηνπο ιφγνπο δηδάζθεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη 

ρξφλν, ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηείηαη ελ θελψ, αιιά απερεί ζηάζεηο γχξσ απφ ηε ινγνηερλία 

θαη ηε δηδαζθαιία ηεο πνπ αξζξψλνληαη ζε ιφγν ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληνγισζζηθά 

ζπκβάληα απφ ηνπο θνηλσληθνχο πξσηαγσληζηέο. 

ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιόγνπ γηα ηελ κειέηε ησλ ζρνιηθψλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ (ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ΑΠ θηι) γξάθεη ν Κνπηζνγηάλλεο: «Δηδηθφηεξα 

ζεσξψ, επεθηείλνληαο ηελ νπηηθή ησλ Halliday θαη Fairclough, φηη ηα πνηθίια θεηκεληθά είδε 

    γίλνληαη θαηαλνεηά ζην πιαίζην θάπνηνπ ή θάπνησλ ιόγσλ απφ ηνπο νπνίνπο αληινχλ, 

αιιά θαη ηνπο νπνίνπο πξαγκαηψλνπλ. Θεσξψ, δειαδή, φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ην 

πνηθίιν καζεζηαθφ πιηθφ δηαπεξλάηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, πνπ απνηεινχλ γλψζεηο 

γηα ην ηη ζεκαίλεη δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηφπν»
5
. Ο Κνπηζνγηάλλεο πηνζεηεί ηελ ηαμηλφκεζε ηεο Ivanic

6
 ε νπνία 

                                                             
2 Fairclough Norman, Analysing discourse: textual analysis for social research, Routledge, 2003, ζ. 2  
3 Ό.π. (ζεκ. 2) ζζ. 3-4. 
4 Gee James Paul,  An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, Routledge, 1999, ζζ. 

1-11. 
5 Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξεο, «Γισζζνινγηθφ πιαίζην αλάγλσζεο ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ: ην 

παξάδεηγκα ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο γιψζζαο ηνπ Γπκλαζίνπ», ζην Νηίλαο, Κ. 

Υαηδεπαλαγησηίδνπ, Α., Βαθάιε, Α. Κσηφπνπινο, Σ. & ηάκνπ, Α. (επηκ.) Πξαθηηθά παλειιελίνπ 
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πεξηιακβάλεη έμη είδε ιόγσλ πνπ κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ ζηε δηεζλή εκπεηξία ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ελ πξνθεηκέλσ ζην πιηθφ ησλ ΑΠ: ιόγνο δεμηνηήησλ (skills 

discourse), επηθνηλσληαθφο ιόγνο (social practice discourse), θεηκελνθεληξηθφο ιόγνο (genre 

discourse), ιόγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο (process writing discourse), δεκηνπξγηθφο ιόγνο 

(creative discourse), θξηηηθφο ιόγνο (critical discourse). O Κνπηζνγηάλλεο πξνζζέηεη έλαλ 

έβδνκν, ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ.  

Με δεδνκέλν φηη ηφζν ε Ivanic, φζν θαη ν Κνπηζνγηάλλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο γηα λα αλαθεξζνχλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία (ε Ivanic αθφκε εηδηθφηεξα γηα λα 

αλαθεξζεί ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ), είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αλαθνξά κε ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Έηζη, γηα 

ηελ παξνχζα κειέηε νη παξαπάλσ φξνη εμεηδηθεχνληαη σο εμήο: 

λόγος δεξιοηήηυν: πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

νηθεηνπνίεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ γλψζεσλ, πάλσ ζηα ινγνηερληθά θείκελα, ηνπο 

ζπγγξαθείο θαη ηε ινγνηερληθή ζεσξία, απνθνκκέλσλ απφ ην ίδην ην ινγνηερληθφ θεηκεληθφ 

πιηθφ.  

επικοινυνιακόρ λόγος: πξνζεγγίζεηο πνπ ηνλίδνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αλάγλσζεο 

θαη ηεο γξαθήο θαη επλννχλ ηε δηάρπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ αληαπνθξίζεσλ ησλ καζεηψλ 

ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν. 

κειμενοκενηπικόρ λόγος: ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο αλακέλεηαη ν καζεηήο λα δηαβάζεη θαη λα 

εξκελεχζεη ηα θείκελα κε εξγαιείν ην γέλνο θαη ην είδνο ζην νπνίν αλήθνπλ. 

λόγος ηηρ γπαθήρ υρ διαδικαζίαρ: ην ινγνηερληθφ θαηλφκελν αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

δηαδηθαζία γξαθψλ θαη επαλαγξαθψλ θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εξγαζία ηεο γξαθήο 

ζην ινγνηερληθφ εξγαζηήξη θαη ζηηο αλαζεσξήζεηο θαη δηνξζψζεηο πνπ απηή πεξηιακβάλεη. 

δημιοςπγικόρ λόγος: πξνζεγγίζεηο πνπ απνδίδνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αλαγλσζηηθή 

απφιαπζε ησλ καζεηψλ. 

                                                                                                                                                                              
ζπλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή:   δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο  σο πξώηεο/ κεηξηθήο  δεύηεξεο 

/μέλεο), 2010 (ειεθηξνληθή πξφζβαζε: 

http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/kiriaki/aithusa1/koutsogiannis.pdf )  
6 Roz Ivanic “Discourses of Writing and Learning to Write”, Language and Education, Vol. 18, No. 3, 

2004. 

 

http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/kiriaki/aithusa1/koutsogiannis.pdf
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κπιηικόρ λόγος: ε ινγνηερλία αληηκεησπίδεηαη σο θνηλσληθή πξαθηηθή κέζσ ηεο νπνίαο 

θαηαζθεπάδνληαη αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δελ είλαη ηδενινγηθά νπδέηεξεο, 

θαζψο δνκνχλ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη δνκνχληαη απφ απηέο. 

λόγος ηυν πολςγπαμμαηιζμών: ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο δίλεηαη έκθαζε πέξα απφ ηνλ 

ινγνηερληθφ γξακκαηηζκφ θαη ζην γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ ζε άιια ζεκεησηηθά 

ζπζηήκαηα, ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα, ζηε δηαθεηκεληθφηεηα θαη ζε πβξηδηθνχο ηξφπνπο 

παξαγσγήο λνήκαηνο, θπξίσο απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ. 

Οη ιόγνη απηνί, είλαη απηνλφεην, δελ εκθαλίδνληαη πάληνηε ζηα ΑΠ σο θπξίαξρνη νχηε 

κεκνλσκέλα, αιιά δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο άιινηε σο θπξίαξρνη, άιινηε σο θζίλνληεο θαη 

άιινηε σο αλαδπφκελνη
7
.  

 

 

 

 

                                                             
7 βι. Κνπηζνγηάλλεο φ.π. (ζεκ. 5) ζ. 6. 
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Α. Γενικά χαρακτηριςτικά: ένταξη του μαθήματοσ τησ λογοτεχνίασ ςτη 
αμερικανική δευτεροβάθμια εκπαίδευςη. 

 

Α.1 Ο Κοινόσ Πυρήνασ Διαπολιτειακών Προδιαγραφών: ιςτορικό δημιουργίασ 
και βαςικά χαρακτηριςτικά. 

Ο Κνηλφο Ππξήλαο Γηαπνιηηεηαθψλ Πξνδηαγξαθψλ δεκηνπξγήζεθε κε θνηλή πξσηνβνπιία 

ηνπ πκβνπιίνπ Πνιηηεηαθψλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο (The Council of Chief State School 

Officers)
 8

 θαη ηνπ Κέληξνπ Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ (the National Governors Association 

Center for Best Practices)
9
 πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δζληθήο Έλσζεο 

Κπβεξλεηψλ. Ζ θίλεζε απηή ησλ δχν νξγαληζκψλ είρε σο θεληξηθφ ζηφρν λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ απμαλφκελε αλεζπρία γηα ηελ πνξεία ηεο ακεξηθαληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ εθθξάδνληαλ απφ πνιιέο κεξηέο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθαξκνδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη αλεζπρίεο θαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί πεγάδνπλ ηφζν απφ ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εζληθέο 

αμηνινγήζεηο ησλ ακεξηθαλψλ καζεηψλ ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο, φζν, θαη θπξίσο, απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ  PISA (Program for International Student Assessment) πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαηάζζνπλ ην ακεξηθαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε ρακειή ζρεηηθά 

ζέζε
10

 αλάκεζα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε πξσηνβνπιία επηδίσμε ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δηαπνιηηεηαθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζηα βαζηθά καζήκαηα, κε ζεκείν αλαθνξάο ηε δηεζλή εκπεηξία 

(internationally benchmarked), εχιεπησλ θαη δηαηππσκέλσλ κε ζαθήλεηα, πνπ ζα 

δηαζθάιηδαλ ην πςειφ επίπεδν ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ επζπγξάκκηζή ηεο κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

απνδφζεθε ζηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα πνπ πξνζδηφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ην πεξηερφκελν θαη 

ηε ξεηνξηθή ησλ δηαπνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

ε έλα θείκελν 52 ζειίδσλ, δηαλζηζκέλν κε θσηνγξαθίεο παηδηψλ πνπ θξαηνχλ ηελ πδξφγεην, 

εμεγνχληαη νη αξρέο θαη νη ζηφρνη πνπ έζεζε ε πξσηνβνπιία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

                                                             
8 http://www.ccsso.org/  
9 http://www.nga.org  
10 Πρ ζηελ δνθηκαζία ηεο αλάγλσζεο νη ακεξηθαλνί καζεηέο θαηεηάγεζαλ ζηε ζέζε 15 ην 2000, ζηε 

ζέζε 19 ην 2003 θαη ζηε ζέζε 17 ην 2009. 

http://www.ccsso.org/
http://www.nga.org/
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ησλ ζηάληαξλη
11
. Δθεί, επηζεκαίλεηαη πσο νη ρακειέο επηδφζεηο ησλ ακεξηθαλψλ καζεηψλ 

ζηα ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο PISA ζα πξέπεη λα θξνχζνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ 

αλάγθε αλαθαηαηεχζπλζεο ηεο ακεξηθαληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ αλαθαηεχζπλζε απηή ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε δηεζλή εκπεηξία θαη λα ελζσκαηψλεη αιιαγέο απαξαίηεηεο, ψζηε 

νη ακεξηθαλνί καζεηέο λα παξνπζηάδνληαη πην αληαγσληζηηθνί ζηηο αμηνινγήζεηο. Ζ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη θαη απαξαίηεηε θαη επείγνπζα, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηνλ 

πην άκεζν θαη μεθάζαξν ηξφπν κε ηελ πξφνδν θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ακεξηθαληθήο 

νηθνλνκίαο. Σνλίδεηαη φηη ε άιινηε θξαηαηά θαη παληνδχλακε ακεξηθαληθή νηθνλνκία 

θηλδπλεχεη λα κείλεη πίζσ απφ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, αθφκε θαη λα μεπεξαζηεί απφ 

αλεξρφκελεο, πάιαη πνηέ αθίλδπλεο, νηθνλνκίεο, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ησλ ακεξηθαληθψλ 

ζρνιείσλ λα παξέρνπλ αληαγσληζηηθνχο θαη επηδέμηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά εξγαζίαο. 

«Οη ρώξεο θαη ηα θξάηε έρνπλ ζνβαξνύο ιόγνπο λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα. Έλαο 

ζπλδπαζκόο ηερλνινγηθώλ  νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ ηάζεσλ έρεη απμήζεη ηε δήηεζε 

πξνρσξεκέλσλ δεμηνηήησλ  ελώ ηαπηόρξνλα απμάλεηαη ν αληαγσληζκόο γηα πνηνηηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Οη απαηηεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε εξγνζηάζηα θαη γξαθεία απηνκαηνπνηνύληαη θαη 

εμάγνληαη.   παγθόζκηα νηθνλνκία ηεο γλώζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο επλνεί εξγάηεο πνπ 

δηαζέηνπλ κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε  αλεπηπγκέλεο ζεκειηώδεηο δεμηόηεηεο 

ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ αλάγλσζε θαη ηελ ηθαλόηεηα λα επηιύνπλ αζπλήζηζηα πξνβιήκαηα θαη 

λα επηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά.  

Ταπηόρξνλα  νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ αλνίμεη ηελ 

παγθόζκηα αγνξά εξγαζίαο ζε δηζεθαηνκκύξηα αλζξώπνπο από κέξε όπσο ε Αλαηνιηθή 

Δπξώπε  ε Ιλδία  ε Κίλα θαη ε Βξαδηιία ηα νπνία είραλ παξαγθσληζηεί. Μηα απμαλόκελε 

πνηθηιία εξγαζηώλ κπνξεί λα ςεθηνπνηεζεί θαη λα εθηειεζηεί ζρεδόλ νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν. 

Πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο πεγαίλνπλ ζ’ απηνύο πνπ είλαη πεξηζζόηεξν εθπαηδεπκέλνη 

αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο  πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο νη Ακεξηθαλνί ζα 

αληηκεησπίζνπλ πεξηζζόηεξν αληαγσληζκό παξά πνηέ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.»
12

 

                                                             
11 Benchmarking for Success: Ensuring U.S. Students Receive a World-Class Education ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε: http://www.corestandards.org/assets/0812BENCHMARKING.pdf  (ηειεπηαία πξφζβαζε 1-

6-2011) 

 
12 Ό.π (ζεκείσζε 11) ζ. 5  

http://www.corestandards.org/assets/0812BENCHMARKING.pdf
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα πσο ην ηδηφιεθην ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο κεηαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Όπσο ζα θαλεί 

θαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ΚΠΓΠ, ε ξεηνξηθή ηεο νηθνλνκίαο θαη ε κεηαθνξά 

ιέμεσλ κε ηνπνζεηεκέλεο ζεκαζίεο απφ ην πεδίν ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη ζπλήζεο 

πξαθηηθή θαη γηα ην ίδην ην θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

Ο ΚΠΓΠ, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ θαη δεκφζηα ζπδήηεζε ησλ 

δηαπνιηηεηαθψλ ζηάληαξλη, έιαβε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, νπφηε θαη 

αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηνλ Κνηλφ Ππξήλα Γηαπνιηηεηαθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ
13

 ην θείκελν. ηε θάζε απηή πεξηιακβάλεη πξνδηαγξαθέο γηα ηα καζήκαηα 

ησλ αγγιηθψλ (ELA) θαη ησλ καζεκαηηθψλ, ελψ αξγφηεξα είλαη πηζαλφλ λα εκπινπηηζηεί θαη 

κε αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο γηα άιια καζήκαηα.  

Οη πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ φιεο ηηο ηάμεηο απφ ην λεπηαγσγείν σο ηελ ηάμε 12 πνπ είλαη ε 

ηειεπηαία ηάμε ηνπ ακεξηθαληθνχ ιπθείνπ (high school) θαη πεξηγξάθνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη ν καζεηήο ζην ηέινο θάζε ηάμεο λα έρεη απνθηήζεη, πξνθεηκέλνπ ζηε 

12ε ηάμε λα δηαζέηεη ηελ εηνηκφηεηα γηα ην θνιέγην θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα 

(college and career readiness). ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, παξνπζηάδνληαη νη δηαπνιηηεηαθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ 6ε ηάμε σο θαη ηε 12ε, 

ελψ ζε μερσξηζηφ παξάξηεκα κειεηψληαη ζπλνπηηθά νη πξνδηαγξαθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε 

ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, δειαδή ζηηο ηάμεηο απφ ην λεπηαγσγείν σο ηελ 5ε. 

Ωο ζήκεξα 44 πνιηηείεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηνλ ΚΠΓΠ θαη έρνπλ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία 

ππνθαηάζηαζεο ησλ πνιηηεηαθψλ ηνπο ζηάληαξλη απφ ηηο δηαπνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Κνηλνχ Ππξήλα. Ζ δηαδηθαζία πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε 

πνιηηεία, φπσο ζα δνζεί ε επθαηξία λα δηαπηζηψζνπκε ζην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΚΠΓΠ απφ ηηο πνιηηείεο ηεο 

Μαζαρνπζέηεο θαη ηνπ Κνλέθηηθαη
14
. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε πξνζαξκνγή ησλ 

πνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηα δηαπνιηηεηαθά ζηάληαξλη ζα ζεκάλεη ζπλαθφινπζεο αιιαγέο 

ζηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδνληαη ζηηο θαηά ηφπνπο πεξηνρέο (districts), ζην δηδαθηηθφ 

πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα 

πνιηηεηαθά ζρνιεία. Δίλαη δεδνκέλν, πάλησο, πσο ν ΚΠΓΠ δε ζπληζηά αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

                                                             
13 http://www.corestandards.org/ 
14 βι. ζ. 47 θ.ε. ηεο παξνχζαο κειέηεο 
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ζπνπδψλ γηα ηα καζήκαηα ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη. πληζηά, φκσο, έλα βαζηθφ πιαίζην πνπ 

πξνζδηνξίδεη κε αξθεηή ζαθήλεηα θαη απζηεξφηεηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θαη, σο έλα βαζκφ, ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία. 

Οπσζδήπνηε απνηειεί θαηάιιειν αληηθείκελν κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζηα 

δεηνχκελα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ ακεξηθαληθή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αληηθείκελν ηεο ινγνηερλίαο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο 

ΣΠΔ. 

 

Α.2 Η θέςη τησ διδαςκαλίασ τησ λογοτεχνίασ ςτον ΚΠΔΠ 

Ζ ινγνηερλία ζηνλ ΚΠΓΠ, φπσο θαη ζηηο πνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα θαηά ηφπνπο 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, δελ αληηκεησπίδεηαη σο κεκνλσκέλν δηδαθηηθφ αληηθείκελν, αιιά 

εληάζζεηαη ζην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ (English Language Arts ή ELA). Σα ινγνηερληθά 

θείκελα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο θεηκεληθνχο πφξνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο, απφ ην λεπηαγσγείν σο θαη ηελ 

ηειεπηαία ηάμε ηνπ ιπθείνπ. 

Ωζηφζν, ε ζηελή ζχλδεζε ησλ δηαπνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Κνηλνχ Ππξήλα κε 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ θαη, γεληθφηεξα, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ηε ζέζε θαη ηε βαξχηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ινγνηερλίαο ζηνλ 

ΚΠΓΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Κνηλφο Ππξήλαο πξνζδηνξίδεη κε αξθεηή αθξίβεηα ην πνζνζηφ 

ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ ζα αλαπιαηζηψλνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε ζε ζρέζε κε απηφ 

θεηκέλσλ πιεξνθνξηαθήο θχζεσο. Έηζη, ην πνζνζηφ ηεο ινγνηερλίαο αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θεηκέλσλ σο ηελ 4
ε
 ηάμε θαη αθνινπζεί κηα πξννδεπηηθή πηψζε ζηελ πνξεία 

ησλ ζρνιηθψλ εηψλ, γηα λα θαηαιήμεη ζην 30% ζηε 12
ε
 θαη ηειεπηαία ηάμε. 
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Ζ παξαπάλσ θαηαλνκή ησλ εηδψλ ησλ δηδαζθφκελσλ θεηκέλσλ νχηε ηπραία είλαη νχηε 

απνηειεί πξσηνηππία ηνπ Κνηλνχ Ππξήλα, αιιά ζπληζηά πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ Δζληθνχ 

Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Αμηνιφγεζεο (National Assessment Governing Group) ν νπνίνο 

θαηαλέκεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα θεηκεληθά είδε ζηηο ρξνληέο θνίηεζεο, ζην πιαίζην ησλ 

αμηνινγήζεσλ πνπ δηελεξγεί. 

Δίλαη θαλεξφ πσο ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή ζηηο πξψηεο ρξνληέο 

θνίηεζεο, απφ ην λεπηαγσγείν σο ηελ 4
εο

 ηάμε (δειαδή απφ ηελ ειηθία ησλ πεξίπνπ ησλ 5 

έσο ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ), θαζψο αμηνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε απηφ ην επίπεδν θνίηεζεο
15
, φηαλ ηα πιεξνθνξηαθά θείκελα πνπ είλαη 

πξνζβάζηκα απφ ηνπο καζεηέο είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλα. Αξγφηεξα, φκσο, ηα ινγνηερληθά 

θείκελα ειαηηψλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νη αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζηνλ 

πιεξνθνξηαθφ ιφγν πνπ ζεσξνχληαη πην θξίζηκεο θαη ζεκαληηθέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο ηνπ καζεηή γηα ην θνιέγην θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαξηέξα.  

Αληίζηνηρα θαηακεξίδνληαη θαη ηα καζεηηθά θείκελα πνπ ζα παξαρζνχλ, ηα νπνία ρσξίδνληαη 

ζε απηά πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πεηζψ, ζε απηά πνπ εμεγνχλ θαη ζε απηά πνπ κεηαδίδνπλ 

εκπεηξίεο. Σα ηειεπηαία ζα κπνξνχζαλ λα νλνκαζηνχλ θαη αθεγεκαηηθά θείκελα θαη 

απνηεινχλ ην κνλαδηθφ είδνο ινγνηερληθνχ ιφγνπ ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή ελζαξξχλεηαη απφ 

ηνλ ΚΠΓΠ. Ωζηφζν, ελψ νη ηξεηο θαηεγνξίεο θεηκέλσλ θαιιηεξγνχληαη πεξίπνπ ηζφξξνπα σο 

ηελ 8
ε
 ηάμε, ζηε 12

ε
 ηάμε ην πνζνζηφ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ πνπ γξάθνληαη απφ ηνπο 

καζεηέο πεξηνξίδεηαη ζην 20%.  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ν ινγνηερληθφο ιφγνο 

αληηκεησπίδεηαη σο απινχζηεξνο θαη πην πξνζβάζηκνο, σο «επθνιφηεξνο», ζα ιέγακε, ηφζν 

ζηελ αλάγλσζε, φζν θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ. Ζ ππνλννχκελε απηή αληίιεςε, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ζεσξνχκελε πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο ζηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ 

ζθνπνχ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζα, πνπ είλαη ε εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή γηα ην θνιέγην θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή θαξηέξα, νδεγεί ζε κηα ζπξξηθλσκέλε ζρεηηθά παξνπζία ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηνλ ΚΠΓΠ. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ηεο ξεηνξηθήο 

ηνπ ΚΠΓΠ γηα ηελ απαξαίηεηε «πεξηπινθφηεηα» (complexity) ησλ δηδαζθφκελσλ θεηκέλσλ 

                                                             
15 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ζ. 43 θ.ε. 
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πνπ αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζην Παξάξηεκα Α
16
. Δθεί, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα δηδαζθφκελα θείκελα, θαζψο θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπο αλάινγα 

κε ην επίπεδν θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Πξνβάιιεηαη κε έκθαζε 

ε αλάγθε εηζαγσγήο ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ νινέλα θαη πην 

πεξίπινθσλ θεηκέλσλ, πνπ ζα θαηαπνιεκήζεη έλα απφ ηα ζεσξνχκελα σο πην ηξσηά ζεκεία 

ηεο έσο ζήκεξα εθαξκνδφκελεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, ηηο ρακειέο αλαγλσζηηθέο 

απαηηήζεηο ησλ δηδαζθφκελσλ θεηκέλσλ. Ζ ξεηνξηθή απηή, φκσο, αθνξά θπξίσο ηα 

πιεξνθνξηαθά θαη εμεγεηηθά θείκελα θαη φρη ηε ινγνηερλία, πνπ εθ κηαο αξρήο ζεσξείηαη 

«εχθνιν» αλάγλσζκα. 

«Υπάξρνπλ  αθόκε  απνδείμεηο όηη ηα ηξέρνληα ζηάληαξλη  ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη νη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο δελ έρνπλ θάλεη αξθεηά γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ αλεμάξηεηε αλάγλσζε 

πεξίπινθσλ θεηκέλσλ  πνπ είλαη ηόζν θξίζηκε γηα ηελ εηνηκόηεηα ηνπ καζεηή γηα ην θνιέγην θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία  εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ θεηκέλσλ. 

Σηνπο καζεηέο από ην λεπηαγσγείν σο ηελ 12
ε
 ηάμε πξνζθέξεηαη  γεληθά   αξθεηά κεγάιε 

ππνζηήξημε – βνήζεηα από ηνπο θαζεγεηέο  από ηηο ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε θαη από ηα ίδηα 

ηα θείκελα  ππό ηε κνξθή πεξηιήςεσλ  γισζζάξηνπ θαη άιισλ θεηκεληθώλ ζηνηρείσλ) – ζε 

αλαγλώζκαηα πνπ είλαη ήδε ιηγόηεξν πεξίπινθα ζπλνιηθά από απηά πνπ απαηηνύληαλ από ηνπο 

καζεηέο πξηλ ην 1962. Πνιύ πεξηζζόηεξν  από ηνπο καζεηέο ζήκεξα δεηείηαη λα δηαβάζνπλ 

πνιύ ιηγόηεξν εμεγεηηθά  expository) θείκελα – ην 7 ή 15 %   γηα παξάδεηγκα ησλ θεηκέλσλ 

πνπ δηδάζθνληαη ζην δεκνηηθό είλαη εμεγεηηθά – ελώ κεγάιν κέξνο ησλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ππνζηεξίδνπλ ην ζπκπέξαζκα πσο απηνύ ηνπ είδνπο ηα θείκελα είλαη πην δύζθνιν λα 

δηαβαζηνύλ από ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο από ό ηη έλα αθεγεκαηηθό θείκελν θαη πσο νη 

καζεηέο ρξεηάδνληαη ζπζηεκαηηθή έθζεζε ζε εμεγεηηθά θείκελα  πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ 

ζεκαληηθέο αλαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο  θαη πσο ην εμεγεηηθό θείκελν ζπληζηά ηε κεγάιε 

πιεηνλόηεηα ησλ απαηηνύκελσλ αλαγλώζεσλ ζην θνιέγην θαη ζην ρώξν εξγαζίαο
17
.» (ΚΠΓΠ 

γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ, Παξάξηεκα Α, ζ. 3) 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο ξεηνξηθήο, πηνζεηείηαη, εμάιινπ, ην αθφινπζν ζρήκα γηα ηελ 

απνηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνο δηδαζθαιία θεηκέλσλ. 

                                                             
16 http://www.corestandards.org/assets/Appendix_A.pdf  
17 Σν παξάζεκα, φπσο θαη φιν ην θείκελν ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, ζπλνδεχεηαη απφ πιήζνο 

βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο εδψ έρνπλ παξαιεθζεί. 

http://www.corestandards.org/assets/Appendix_A.pdf
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Με βάζε ην ζρήκα, πξνθεηκέλνπ έλα θείκελν λα θξηζεί θαηάιιειν λα δηδαρζεί ζα πξέπεη λα 

εθηηκεζνχλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: 

1. Σα ποιοηικά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ζα νξίδνληαλ απφ έλαλ πξνζεθηηθφ αλαγλψζηε. 

Σν θξηηήξην απηφ έρεη λα θάλεη κε ηα επίπεδα λνήκαηνο θαη ζθνπνχ, ηε δνκή, ηελ εθαξκνγή 

γισζζηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηε ζαθήλεηα, ηηο γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

2. Σα ποζοηικά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. Δίλαη απνιχησο κεηξήζηκα (κε κεγάιε αθξίβεηα φηαλ 

ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή), θαζψο αθνξνχλ ηελ έθηαζε 

ησλ ιέμεσλ θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο, ηελ έθηαζε ησλ πξνηάζεσλ θιπ. 

3. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηον αναγνώζηη-μαθηηή και ηην επγαζία πνπ ηνπ έρεη 

αλαηεζεί. Δθηφο απφ ηα 1 θαη 2 πνπ είλαη ζηαζεξνί παξάγνληεο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

βαζκνχ δπζθνιίαο ηνπ θεηκέλνπ παίδνπλ ξφιν νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αλαγλψζηε-καζεηή θαη ν βαζκφο πεξηπινθφηεηαο ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζα 

ηεζνχλ ζ’ απηφλ.
18

  

Πνιιαπιέο αληηξξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππσζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο θεηκέλσλ. ην ίδην ην 

                                                             
18 Ο ΚΠΓΠ δελ θαηαζθεπάδεη εμαξρήο ηα θξηηήξηα απηά, αιιά ηα αληιεί απφ πξνεγνχκελε 

βηβιηνγξαθία πνπ εθθξάδεη παιαηφηεξεο πνιηηεηαθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. 
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θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ αλαγλσξίδνληαη ηα φξηα ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ κέηξεζεο θαη νη 

πεξηνξηζκνί ηνπο (πρ ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πεξηπινθφηεηαο ελφο πνηήκαηνο). Οη επηθπιάμεηο πνπ εθθξάδνληαη αθνξνχλ αθξηβψο ηελ 

αληίζηαζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηελ εθαξκνγή απφιπησλ δεηθηψλ πεξηπινθφηεηαο. 

Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ, κάιηζηα, ηνπ επηπέδνπ πεξηπινθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ πνπ 

πξέπεη λα επηηεπρζεί ζε θάζε ηάμε, ν ΚΠΓΠ ρξεζηκνπνηεί ηε κνλάδα κέηξεζεο lexile, κε ηελ 

νπνία ππνινγίδεηαη ε δπζθνιία ελφο θεηκέλνπ κε βάζε πνζνηηθά θξηηήξηα
19
, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμεη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ ππνδεηθλχνπλ ην αλαγλσζηηθφ επίπεδν ζην νπνίν 

νθείιεη λα θαηαιήγεη ζην ηέινο ηεο θνίηεζεο ζε θάζε ηάμε ν καζεηήο. 

 

Δίλαη αξθεηά μεθάζαξν φηη ηα παξαπάλσ ζρήκαηα είλαη αξθεηά δχζθνιν θαη πνιιέο θνξέο 

άζηνρν λα εθαξκνζηνχλ ζε ινγνηερληθά θείκελα. Ζ ξεηνξηθή ηεο “πεξηπινθφηεηαο ησλ 

θεηκέλσλ” πνπ είλαη βαζηθή ζηε ζρεδίαζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαπνιηηεηαθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κε ινγνηερληθά θείκελα, θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηελ 

πεξηζσξηαθή ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, πνπ πεγάδεη 

απφ ηε ζηελή ζχλδεζε ηεο παξερφκελεο παηδείαο κε ηε κεηαζρνιηθή αθαδεκατθή θαη 

επαγγεικαηηθή δσή θαη ηελ ππνλννχκελε αληίιεςε πσο ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο δε 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θξίζηκσλ δεμηνηήησλ. 

 

                                                             
19 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο πνπ αλέπηπμε ηε κέζνδν: 

www.lexile.com  

http://www.lexile.com/
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Β. Παρουςίαςη του Κοινού Πυρήνα Διαπολιτειακών Προδιαγραφών για το 
μάθημα των αγγλικών με έμφαςη ςτη διδαςκαλία τησ λογοτεχνίασ 

 

Β.1 Δομή 

Σν έγγξαθν ηνπ ΚΠΓΠ ρσξίδεηαη ζε θεθάιαηα θαζέλα απφ ηα νπνία αλαθέξεηαη ζε κηα απφ 

ηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ηελ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε πνπ νλνκάδεηαη απφ ηηο ηάμεηο 

θνίηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη Κ-5 (δειαδή Kindergarden/Nεπηαγσγείν- 5
ε
 ηάμε) θαη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ νλνκάδεηαη 6-12 (γηαηί πεξηιακβάλεη ηα έηε θνίηεζεο απφ 

ηελ 6
ε
 έσο ηελ 12

ε
 θαη ηειεπηαία ηάμε). ηε ζπλέρεηα, θάζε θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

ελφηεηεο, κηα γηα θαζεκηά ζεκειηψδε γισζζηθή δεμηφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη: αλάγλσζε, 

γξαθή, πξνθνξηθή έθθξαζε θαη αθνπζηηθή θαηαλφεζε, γιψζζα. Ζ πξψηε ελφηεηα (πνπ 

αθνξά ηελ αλάγλσζε) ππνδηαηξείηαη ζε δχν ππνελφηεο, κία γηα ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ θαη κία γηα ηελ αλάγλσζε πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. ηελ αξρή θαζεκηάο απφ ηηο 

ελφηεηεο πξνηάζζνληαη νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο αθαδεκατθήο θαη εξγαζηαθήο εηνηκφηεηαο 

(College and Career Readiness Anchor Standards) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα. ηε 

ζπλέρεηα, νη πξνδηαγξαθέο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ πξέπεη ν καζεηήο λα απνθηήζεη ζην ηέινο θαζεκηάο ηάμεο. Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο 

αθαδεκατθήο θαη εξγαζηαθήο εηνηκφηεηαο είλαη ίδηεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο γηα θαζεκηά 

ελφηεηα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα δε δηαθέξνπλ νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε βαζκίδα Κ-5 απφ απηέο ηηο βαζκίδαο Κ-12. Ωζηφζν, 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πξνδηαγξαθέο απηέο εμεηδηθεχνληαη γηα 

θάζε ηάμε θνίηεζεο, αλάινγα, θπζηθά, κε ην αλακελφκελν επίπεδν γλσζηαθήο αλάπηπμεο θαη 

σξηκφηεηαο. 

Σέινο, ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά άιια 

γλσζηηθά θαη επηζηεκνληθά πεδία: ε ηζηνξία / νη θνηλσληθέο ζπνπδέο, νη θπζηθέο επηζηήκεο, 

θαη ηα ηερληθά καζήκαηα. Έηζη, νη πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζηε βαζκίδα 

6-12 ζπλνδεχνληαη απφ έλα θεθάιαην πνπ πεξηγξάθεη ηνλ γξακκαηηζκφ ζηνπο ηνκείο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Σν θεθάιαην απηφ αθνινπζεί ηε δνκή πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ γηα ηα 

ππφινηπα θεθάιαηα. 

ρεκαηηθά ε δνκή ηνπ εγγξάθνπ παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 
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Α. Δηζαγσγή 

Β. Πξνδηαγξαθέο γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθώλ θαη ηνλ γξακκαηηζκό ζηελ ηζηνξία/ ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο  ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηα ηερληθά καζήκαηα Κ-5 

 - Β.1 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζηελ 

αλάγλσζε 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο Κ-5 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε πιεξνθνξηαθώλ θεηκέλσλ Κ-5 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε: ζεκειηώδεηο δεμηόηεηεο Κ-5 

 - Β.2 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζην 

γξαπηό ιόγν 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηό ιόγν Κ-5 

 - Β.3 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλόεζε 

 Πξνδηαγξαθέο ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλόεζε Κ-

5 

 - Β.4 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζηε 

γιώζζα 

 Πξνδηαγξαθέο ζηε γιώζζα Κ-5 

 Πξννδεπηηθή αλάπηπμε ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ  αλά ηάμε. 

 - Β.5   δέθαηε πξνδηαγξαθή: Δύξνο  Πνηόηεηα θαη Πεξηπινθόηεηα ηεο καζεηηθήο 

αλάγλσζεο Κ-5 

 - Β.6 Παξακέλνληαο ζηνλ ζηόρν: ζηα πιαίζηα κηαο ηάμεο θαη ζην ζύλνιν ησλ ηάμεσλ 

Γ. Πξνδηαγξαθέο γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθώλ 6-12 

 - Γ.1 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζηελ 

αλάγλσζε 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο 6-12 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε πιεξνθνξηαθώλ θεηκέλσλ 6-12 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε: ζεκειηώδεηο δεμηόηεηεο 6-12 

 - Γ.2 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζην 

γξαπηό ιόγν 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηό ιόγν 6-12 
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 - Γ.3 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζηνλ 
πξνθνξηθό ιόγν θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλόεζε 

 Πξνδηαγξαθέο ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλόεζε 6-

12 

 - Γ.4 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζηε 

γιώζζα 

 Πξνδηαγξαθέο ζηε γιώζζα 6-12 

 Πξννδεπηηθή αλάπηπμε ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ  αλά ηάμε. 

 - Γ.5   δέθαηε πξνδηαγξαθή: Δύξνο  Πνηόηεηα θαη Πεξηπινθόηεηα ηεο καζεηηθήο 

αλάγλσζεο 6-12 

Γ. Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξακκαηηζκό ζηελ ηζηνξία/ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο  ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαη ηα ηερληθά καζήκαηα 6-12 

- Γ.1 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζηελ 

αλάγλσζε 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ζηνλ γξακκαηηζκό ζηελ ηζηνξία/ ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο 6-12 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ζηνλ γξακκαηηζκό ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαη ζηα ηερληθά καζήκαηα 6-12 

 - Γ.2 Βαζηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξγαζηαθή εηνηκόηεηα ζην 

γξαπηό ιόγν 

 Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηό ιόγν ζηνλ γξακκαηηζκό ζηελ ηζηνξία/ ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο  ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηα ηερληθά καζήκαηα 

6-12 

 

Δλδεηθηηθά, ε παξαθάησ ζειίδα παξνπζηάδεη κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ΚΠΓΠ. 
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Β.2 Σκοποθεςία 

Οη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ (πνπ, φπσο είδακε, αλακέλεηαη λα 

ππεξεηεζνχλ θαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ) δηαγξάθνληαη ζηηο 

πξψηεο ζειίδεο ηνπ Κνηλνχ Ππξήλα Γηαπνιηηεηαθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ζην εμήο ΚΠΓΠ) ζε 

επηά θχξηνπο άμνλεο-ζθνπνχο, ζπλζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηαπηφηεηα πνπ ην ζπγθεθξηκέλν 

δηδαθηηθφ θείκελν επηρεηξεί λα νηθνδνκήζεη γηα ηνλ ακεξηθαλφ καζεηή: 

Άμνλαο 1
νο
: Ζ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ καζεηή ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ εξκελεία θάζε 

κνξθήο θεηκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθνξηθψλ θαη πνιπκεζηθψλ) θαη ε 

αληίζηνηρε επίδεημε αηνκηθήο επάξθεηαο ζηελ απνθφκηζε πιεξνθνξίαο απφ απηά θαη ζηε 

δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζή ηεο, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε θαη δηαηχπσζε πξνζσπηθνχ θαη, 

ηαπηφρξνλα, απνηειεζκαηηθνχ ιφγνπ. 
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Άμνλαο 2
νο
: Ζ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ζε δηάθνξα πεδία, γεληθνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ε θνηλψλεζε ηεο γλψζεο απηήο κέζσ ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ. 

Άμνλαο 3
νο
: Ζ αλάπηπμε επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο 

θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά πξαθηηθέο 

ζηνρεχζεηο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 

Άμνλαο 4
νο
: Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα θαηαλνεί θαη λα αζθεί θξηηηθή σο 

αλαγλψζηεο θαη αθξναηήο. 

Άμνλαο 5
νο
: Ζ δεμηφηεηα λα αμηνπνηεί απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη. 

Άμνλαο 6
νο
: Ζ απνηειεζκαηηθή θαη κεζνδηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθψλ 

κέζσλ. 

Άμνλαο 7
νο
: Ζ δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ επίδεημε θαηαλφεζεο θαη 

ηελ ελζσκάησζε ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιηθφ θαη εξγαζηαθφ ρψξν. 

Οη παξαπάλσ άμνλεο είλαη βαζηθνί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψλνληαη νη πξνδηαγξαθέο-ζηφρνη γηα θαζεκηά απφ ηηο ελφηεηεο ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο (αλάγλσζε, γξαθή, πξνθνξηθφο ιφγνο, γιψζζα) θαη νη επηκέξνπο θαηά 

δηδαθηηθφ έηνο πξνδηαγξαθέο. Καζέλαο απφ ηνπο άμνλεο ρσξηζηά ζπληζηά κηα δεμηφηεηα πνπ 

πξνβάιιεηαη σο θαζνξηζηηθή γηα ηελ κειινληηθή επηηπρία ηνπ καζεηή ζηελ αθαδεκατθή ή 

επαγγεικαηηθή ηνπ δσή κεηά ην ζρνιείν. Γη’ απηφ θαη φινη νη άμνλεο-ζηφρνη 

επαλεκθαλίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε επίπεδν ελφηεηαο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη έηνπο θνίηεζεο, γηα λα δηακνξθψζνπλ ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ ν 

ΚΠΓΠ επηδηψθεη. Ο γξακκαηηζκφο απηφο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο ΣΠΔ, θαζψο φρη κφλν 

επηδηψθεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ καζεηή ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ (άμνλαο 6
νο

 ), 

αιιά νη ΣΠΔ πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ θαιιηεξγείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ (άμνλαο 1
νο

  θαη 3
νο

). 

Πξφθεηηαη, εμάιινπ, γηα έλα είδνο γξακκαηηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ζπδεηήζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηα πεδία ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλάπηπμε γισζζηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ ηζνδπλακνχλ κε πξνζφληα ζηε 

ξεηνξηθή ησλ ζχγρξνλσλ αγνξψλ εξγαζίαο. Άιισζηε, ηφζν ζηε ζθνπνζεζία, φζν θαη ζην 
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ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ΚΠΓΠ, φπσο ζα δνζεί ε επθαηξία λα δηαπηζηψζνπκε παξαθάησ,  

απαληψληαη ιέμεηο θαη θξάζεηο κε ηνπνζεηεκέλεο ζεκαζίεο ζηε δηάιεθην ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηεο εξγαζίαο. Πρ 

«Δπηδεηθλχνπλ αλεμαξηεζία (demonstrate independence). Οη καζεηέο κπνξνχλ, ρσξίο 

ζεκαληηθή ππνζηήξημε (scaffolding), λα θαηαλννχλ θαη λα αμηνινγνχλ πεξίπινθα θείκελα 

 ... . Οηθνδνκνχλ ηζρπξή ζεκαηηθή γλψζε (build strong content knowledge).  ... . Δίλαη 

αθνζησκέλνη θαη αλνηρηφκπαινη [...]. Δξγάδνληαη επηκειψο  ...   Υξεζηκνπνηνχλ (employ) ηελ 

ηερλνινγία κε απφιπηε επάξθεηα (thoroughly)    . Δθηηκνχλ φηη ε ηάμε θαη ν εξγαζηαθφο 

ρψξνο είλαη πεξηβάιινληα φπνπ άλζξσπνη απφ εηεξφθιεηεο θνπιηνχξεο νη νπνίνη 

εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη λννηξνπίεο πξέπεη λα κάζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ 

καδί.» (ΚΠΓΠ, ζ. 7) 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε ξεηνξηθή απηή πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη ην είδνο ηεο ηαπηφηεηαο, ηνπ Λφγνπ πνπ ν ΚΠΓΠ νηθνλνκεί γηα ηνλ ακεξηθαλφ 

καζεηή. Σνλ ξφιν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη, ηδηαίηεξα, ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ινγνηερλίαο ζηελ ελζσκάησζε απηνχ ηνπ Λφγνπ απφ ηνλ καζεηή, ζα παξαθνινπζήζνπκε 

ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

Β.3 Γνώςεισ για τον κόςμο 

Ζ παξνχζα ελφηεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ ΚΠΓΠ αλαθέξεηαη ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ ζχγρξνλν 

θφζκν πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

θαη ζηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο αλαπιαηζίσζεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο ηαπηφηεηεο πνπ ν 

ΚΠΓΠ επηρεηξεί λα νηθνδνκήζεη γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο Λόγνπο
20

 πνπ αλακέλεηαη λα 

ελζσκαηψζνπλ νη ηειεπηαίνη ηφζν θαηά ηε ζρνιηθή, φζν, θαη θπξίσο, θαηά ηε κεηαζρνιηθή 

ηνπο δσή σο ζπνπδαζηέο, εξγαδφκελνη θαη πνιίηεο. 

ηνλ ΚΠΓΠ παξαηεξείηαη ζπλνιηθά ηζρπξή δηαζεκαηηθή δηαζχλδεζε ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο κε ηε δηδαζθαιία άιισλ αληηθεηκέλσλ. Ζ ζχλδεζε απηή έρεη σο ζηφρν, πέξα απφ 

ηελ θαιιηέξγεηα αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγνηερλία θαη ηα θείκελα 

γεληθφηεξνπ πιεξνθνξηαθνχ ελδηαθέξνληνο, ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε 

θεηκέλσλ απφ πνιιαπιά εηεξφθιεηα γλσζηηθά πεδία (ηζηνξία, θνηλσληθέο θαη ζεηηθέο 

                                                             
20 Μεηαθξάδσ ηνλ φξν Discourse. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ βι. ζ. Gee James 

Paul,  An Introduction to Discourse Analysis (φ.π. ζεκ. 4) ζ. 13 θ.ε. 
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επηζηήκεο, ηερληθά ζέκαηα), πνπ ζα επηηξέςεη ηφζν ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ ζηα πεδία απηά, 

ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο, φζν θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ αλάγλσζεο 

παξφκνησλ θεηκέλσλ, ζην κεηαζρνιηθφ επαγγεικαηηθφ κέιινλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

αλάγλσζε επεθηείλεηαη σο πξαθηηθή ζε άιια γλσζηηθά πεδία θαη πξνβάιιεηαη σο 

ζεκαίλνπζα δεμηφηεηα κε δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα, πνπ ν καζεηήο πξέπεη απφ λσξίο λα 

θαιιηεξγήζεη ζε δηάθνξα πεδία θαη ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επηηπρία αλαγλσζηηθή επάξθεηα. 

Σαπηφρξνλα, κε ηελ απφδνζε βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ζηηο γλψζεηο απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά 

θαη επαγγεικαηηθά πεδία θαη ζηε ζρνιηθή ηνπο αλαπιαηζίσζε, ε ζρνιηθή δηδαζθαιία 

ζπλδέεηαη κε ηελ εμσζρνιηθή, θπξίσο, επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή γλψζε θαη εληζρχεηαη, 

γεληθφηεξα, ε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ έμσ θφζκν. Σν ζρνιείν επηρεηξείηαη λα 

παξνπζηαζηεί σο ρψξνο θαη δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ απνκνλψλεηαη απφ ηελ πξαθηηθή 

θαζεκεξηλφηεηα, αιιά ιακβάλεη ππφςε ηηο παξακέηξνπο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο 

ζηελ νπνία εληάζζεηαη, θαιιηεξγψληαο ηε ρξήζηκε γλψζε πνπ κπνξεί λα εμαξγπξσζεί ζε 

επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή επηηπρία. 

Παξάιιεια πξνο ηελ παξαπάλσ ξεηνξηθή, είλαη ζπρλή θαη εθηελήο ε αλαθνξά ζηελ αλάγθε 

λα απηνλνκεζεί ζηαδηαθά ν καζεηήο θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε αλεμαξηεζία θαη πξσηνβνπιία 

ζηελ αλάγλσζε, ζηελ απφθηεζε γλψζεο, ζηελ έξεπλα, ζηελ γξαπηή θαη πξνθνξηθή έθθξαζε 

ηεο γλψκεο θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπ. Δμάιινπ, φπσο είδακε ε θαιιηέξγεηα ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ καζεηή ζπληζηά ηνλ 1
ν
 άμνλα – ζηφρν ηνπ ΚΠΓΠ, ην λήκα ηνπ νπνίνπ 

ζπλερίδεηαη ζε φιν ην κήθνο θαη ηηο ελφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ κε αξθεηή ζπλέπεηα θαη 

θιηκάθσζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο ρξνληέο θνίηεζεο. Ωζηφζν, ε απηνλφκεζε ηνπ καζεηή πνπ 

επηδηψθεηαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε γεληθφηεξε επζπγξάκκηζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ καζεηή αλακέλεηαη 

λα εθδεισζεί θπξίσο ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο αλάγλσζεο θεηκέλσλ δηαθφξνπ πεξηερνκέλνπ 

(ηζηνξίαο, επηζηήκεο, ηερληθψλ θεηκέλσλ) πνπ ζα δηεπξχλεη ηελ αλαγλσζηηθή επάξθεηα ηνπ 

καζεηή ζε δηαθνξεηηθά πεδία γλψζεο θαη ιηγφηεξν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο 

ινγνηερλίαο. Ζ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο θαη 

επελδχεηαη ζπζηεκαηηθά κε έλα άιιν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν.  

Οη δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο ηεο αλάγλσζεο ινγνηερληθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ 

γεληθνχ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε απηέο ηεο αλάγλσζεο πξαθηηθψλ θεηκέλσλ απφ 
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ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά θαη επηζηεκνληθά πεδία δηαθαίλνληαη αξθεηά θαζαξά ζηα παξαθάησ 

παξαζέκαηα. Σα παξαζέκαηα πξνβάιινπλ ηε δηαθνξεηηθή θχζε ηεο αλάγλσζεο ηεο 

ινγνηερλίαο, πνπ θαιιηεξγεί αμίεο θαη δηακνξθψλεη ηηο πνιηηηζκηθέο παξαζηάζεηο απφ ηε κία 

(παξάζεκα 1) θαη, απφ ηελ άιιε, ηε ζπλεηζθνξά ηεο αλάγλσζεο πξαθηηθψλ θεηκέλσλ ζην 

βαζηθφ ζηφρν ηνπ ΚΠΓΠ, πνπ είλαη ε κειινληηθή επηηπρία ηνπ καζεηή ζηελ εμσζρνιηθή δσή 

(παξάζεκα 2): 

1. «Γηα λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ην θνιέγην θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα θαηαπηαζηνύλ κε έξγα εμαηξεηηθήο ηέρλεο θαη ζθέςεο ησλ νπνίσλ ην εύξνο εθηείλεηαη 

δηα κέζνπ ησλ γελώλ  ησλ θνπιηνύξσλ θαη ησλ αηώλσλ. Τέηνηα έξγα πξνζθέξνπλ βαζηά 

δηείζδπζε ζηελ αλζξώπηλε θαηάζηαζε θαη ρξεζηκεύνπλ σο κνληέια γηα ηε ζθέςε θαη ηε γξαθή 

ησλ καζεηώλ. […] Μέζσ ηεο επξείαο θαη βαζηάο αλάγλσζεο ηεο κπζνπιαζηηθώλ θαη κε 

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζηαζεξά απμαλόκελεο πνιππινθόηεηαο  νη καζεηέο θεξδίδνπλ κηα 

δεμακελή ινγνηερληθήο θαη πνιηηηζκηθήο γλώζεο  αλαθνξώλ θαη εηθόλσλ· [...]». (ΚΠΓΠ, 

γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε, ζ. 35) 

2. «  αλάγλσζε είλαη βαζηθή ζηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηζηνξίαο/θνηλσληθώλ ζπνπδώλ  όπσο επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ησλ ηερληθώλ 

αληηθεηκέλσλ. [...] Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα δηαβάζνπλ πεξίπινθα πιεξνθνξηαθά 

θείκελα ζε απηνύο ηνπο ηνκείο κε αλεμαξηεζία θαη απηνπεπνίζεζε  γηαηί ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ηεο αλάγλσζεο ζην θνιέγην θαη ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζα πεξηιακβάλεη 

πεξίπινθα κε κπζνπιαζηηθά θείκελα». (ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε, 

ηάμεηο 6-12, ζ. 60) 

Όπσο εηπψζεθε παξαπάλσ, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο – άμνλεο ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο πνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Ο ξφινο ηεο ινγνηερλίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή σο 

κέινπο κηαο εηξεληθήο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο αλακέλεηαη λα είλαη θεληξηθφο. Ζ 

ινγνηερλία επηδηψθεηαη, κεηαμχ άιισλ, λα ιεηηνπξγήζεη σο πφξνο πνιππνιηηηζκηθήο γλψζεο 

πνπ ζα δηαζθαιίζεη, ζπλεπαθφινπζα, ην θιίκα πνιηηηζκηθήο αλεθηηθφηεηαο, αξκνληθήο 

ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ απαξηίδεηαη απφ αλζξψπνπο πνηθίισλ 

θπιεηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ θαηαβνιψλ: 

«Να αλαιύζνπλ [νη καζεηέο] κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία ή πνιηηηζκηθή εκπεηξία πνπ 

αληαλαθιάηαη ζε έλα ινγνηερληθό έξγν εθηόο  λσκέλσλ Πνιηηεηώλ  βαζηδόκελνη ζηελ επξεία 
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αλάγλσζε παγθόζκηαο ινγνηερλίαο» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ, ηάμεηο 9-10, ζ. 38) 

Οη ηδενινγηθέο ζηνρεχζεηο ηεο αλάγλσζεο θεηκέλσλ εθηείλνληαη θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή σο ακεξηθαλνχ πνιίηε θαη ζπκκέηνρνπ ηεο ακεξηθαληθήο 

θνπιηνχξαο. Ζ αλάγλσζε ησλ βαζηθψλ, ζεκειηαθψλ γηα ηελ ακεξηθαληθή ηζηνξία θεηκέλσλ 

θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, παξάιιεια θαη ηζφηηκα κε 

ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ηεο Ακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο. 

«Να αλαιύζνπλ ζεκειηώδε θείκελα ηνπ 17
νπ

 , 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηώλα  ηζηνξηθήο θαη ινγνηερληθήο 

ζεκαζίαο  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Αλεμαξηεζίαο  ηεο Δηζαγσγήο ζην 

Σύληαγκα  ηεο Φάξηαο Γηθαησκάησλ  ηεο Γεύηεξεο ελαξθηήξηαο νκηιίαο ηνπ Λίλθνιλ) γηα ηα 

ζέκαηα  ηνπο ζθνπνύο θαη ηα ξεηνξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

αλάγλσζε πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ηάμεηο 9-10, ζ. 40) 

«Μαδί κε πςειήο πνηόηεηαο ζύγρξνλα έξγα  ηα θείκελα απηά  ζεκ. πνπ ζα δηαβάζνπλ νη 

καζεηέο  ζα πξέπεη λα επηιεγνύλ από ηα ζεκειηαθά θείκελα ησλ  ΠΑ  ηνπο θιαζηθνύο 

ζπγγξαθείο ηεο ακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο θαη ηα δηαρξνληθά δξάκαηα ηνπ Σέμπηξ.» (ΚΠΓΠ, 

γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε, ζ. 35) 

ηνλ ΚΠΓΠ δελ ππάξρνπλ ξεηέο αλαθνξέο ζηελ αλάγθε λα αλαπιαηζησζνχλ γλψζεηο πνπ λα 

αθνξνχλ ηνπο λένπο θφζκνπο επηθνηλσλίαο. Ωζηφζν, απφ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

πξνηείλεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα νηθνδνκεζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ 

καζεηή σο θξηηηθνχ αλαγλψζηε ησλ Νέσλ Μέζσλ (βι. αλαιπηηθφηεξα ηελ επφκελε ελφηεηα), 

πνπ γλσξίδεη θαη εθαξκφδεη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη πνιηηηθήο νξζφηεηαο θαηά ηελ ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ πεγψλ: 

«Να ρξεζηκνπνηεί [ν καζεηήο] ηελ ηερλνινγία  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηύνπ  γηα λα 

παξάγεη θαη λα δεκνζηεύεη ηα γξαπηά ηνπ  λα δηαζπλδέεη θαη λα θάλεη αλαθνξά ζηηο πεγέο ηνπ  

αιιά θαη γηα λα δηαδξά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ 

ιφγν, ηάμε 7, ζ. 43) 

«Να ζπιιέγεη ζρεηηθή πιεξνθνξία από πνιιαπιέο έληππεο θαη ςεθηαθέο πεγέο  λα απνηηκά ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα θάζε πεγήο θαη λα ελζσκαηώλεη ηελ πιεξνθνξία απνθεύγνληαο 

ηνλ πιαγηαξηζκό» (ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ζ. 41) 
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Σαπηφρξνλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο λέεο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηα Νέα Μέζα θαη ζηελ 

αλάγθε λα θαιιηεξγεζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή σο επαξθνχο θαη πξνζαξκνζηηθνχ ηνπο 

ρξήζηε: 

«Τν δηαδίθηπν έρεη απμήζεη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ε νκηιία  ε 

αθνπζηηθή θαηαλόεζε  ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή  απαηηώληαο έηζη από ηνπο καζεηέο λα είλαη 

έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηνύο ηνπο ηξόπνπο ζρεδόλ ηαπηόρξνλα.   ίδηα ε ηερλνινγία 

αιιάδεη γξήγνξα  δεκηνπξγώληαο κηα λέα επείγνπζα αλάγθε νη καζεηέο λα είλαη 

πξνζαξκνζηηθνί πξνο ηελ αιιαγή». (ΚΠΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλφεζε, ζ. 48) 

Οη πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ έρνπλ ήδε θαηαδείμεη ηνλ ζεκαίλνληα 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ιόγνη πνπ αληινχληαη απφ ηα πεδία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

εξγαζίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ Λόγνπ πνπ απηφο αλακέλεηαη 

λα ελζσκαηψζεη ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ο καζεηήο αλακέλεηαη θαη 

επηδηψθεηαη απφ ηνλ ΚΠΓΠ λα απνηειέζεη ηνλ ηδαληθφ εξγαδφκελν θαη πνιίηε ζε έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, λα θνξέζεη δειαδή, ζα ιέγακε, ην 

θνζηνχκη απηνχ ηνπ Λόγνπ πνπ δηακνξθψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κε 

ηηο αληαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηάθνξα πεδία ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο εκπεηξίαο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ νθείιεη λα θαιιηεξγήζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ, φηαλ θαηαπηάλεηαη κε ηελ αλάγλσζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ. ηελ αλάπηπμε θαη άζθεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ 

ρξεζηκνπνηεί κεζνδηθά θαη ζηνρεπκέλα ηηο ΣΠΔ, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα θάζε θνξά λα θξίλεη 

ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ. 

Οθείιεη αθφκε λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε θνπιηνχξα, γηα λα ζπλππάξρεη θαη λα 

ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε άηνκα δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο θαη θπιεηηθήο πξνέιεπζεο. 

 

Β.4 Γνώςεισ για τη λογοτεχνία 

Οη γλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεδίν ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη 

επηδηψθεηαη λα αλαπιαηζησζνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο θαη ε 

κεηαθνξά ηνπο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή ζπλδέεηαη πάληνηε κε ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ 

εξκελεία ησλ θεηκέλσλ. Ο καζεηήο αλακέλεηαη λα γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί φξνπο ηεο 

ινγνηερληθήο ζεσξίαο, φπσο ηα γέλε θαη ηα είδε (κπζηζηφξεκα, δξάκα, πνίεκα, ζνλέην θιπ), 
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ηα χθε (ζάηηξα, ρηνχκνξ, ζαζπέλο θιπ), αθεγεκαηνινγηθνχο φξνπο (πινθή, νπηηθή γσλία 

αθήγεζεο, αθεγεηήο θιπ). Ωζηφζν, ε γλψζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ ηεο ζεσξίαο δελ λνείηαη 

απνθνκκέλε απφ ηα θείκελα, αιιά αλακέλεηαη λα απνηειέζεη εθφδην γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη 

ηελ εξκελεία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.  

Έηζη, ζπρλά πξνσζείηαη ν θξηηηθφο ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο πνπ αμηνπνηεί ηηο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο ηνπ καζεηή, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα δηαβάζεη ηα θείκελα σο θαηαζθεπέο πνπ 

δνκνχληαη απφ ηηο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθηθνχ ππνθεηκέλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ινγνηερληθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ ζπγθεηκέλνπ θαη λα αλαιχζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν απνδέθηεο 

πξνζιακβάλεη ην απνηέιεζκα ησλ επηινγψλ απηψλ θαη παξάγεη ην λφεκα ησλ θεηκέλσλ. 

«Να αλαιύνπλ [νη καζεηέο] πώο ε κνξθή ή ε δνκή ελόο δξάκαηνο ή ελόο πνηήκαηνο  πρ 

κνλόινγνο  ζνλέην) ζπκβάιιεη ζην λόεκά ηνπ.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ηάμε 7, ζ. 36) 

«Να αλαιύνπλ [νη καζεηέο] πώο δηαθνξέο ζηελ νπηηθή γσλία ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηνπ θνηλνύ 

ή ηνπ αλαγλώζηε  πρ πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα από ηε ρξήζε ηεο δξακαηηθήο εηξσλείαο) 

παξάγνπλ απνηειέζκαηα όπσο ην ζαζπέλο ή ην ρηνύκνξ.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ηάμε 8, ζ. 36) 

ην πιαίζην ηνπ θξηηηθνχ απηνχ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ, νη καζεηέο, ζα πξέπεη κε βάζε 

ηνλ ΚΠΓΠ, λα αλαγλσξίδνπλ, πέξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδνχ, πνηεηηθνχ ή 

δξακαηηθνχ ιφγνπ, θαη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ πνιπκέζσλ ζηα νπνία κεηαθέξνληαη 

ζπρλά ηα ινγνηερληθά έξγα θαη λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο κηα πνιπκεζηθή κεηαθνξά ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ απεπζχλεηαη ζηνλ 

απνδέθηε θαη ηνλ νδεγεί ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο. 

«Να ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαζέηνπλ κηα γξαπηή αθήγεζε  έλα δξάκα ή έλα πνίεκα κε ηελ 

αθνπζηηθή  θηλεκαηνγξαθηθή  ζεαηξηθή ή πνιπκεζηθή εθδνρή ηνπ  αλαιύνληαο ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ηερληθώλ πνπ είλαη κνλαδηθέο ζε θάζε κέζν.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ηάμε 7, ζ. 37) 

Πέξα απφ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζηνλ ΚΠΓΠ, κε 

ζθνπφ ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ ζηε ινγνηερλία, πξνβιέπεηαη θαη ε κεηαθνξά, 

ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, γλψζεσλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο, θπξίσο ηεο ακεξηθαληθήο, 

ε νπνία φκσο ελίνηε επεθηείλεηαη, γεληθφηεξα, ζηε δπηηθή ινγνηερληθή παξάδνζε. Έηζη, 
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αλακέλεηαη νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο αθεγήζεηο ηνπ δπηηθνχ θαλφλα πνπ έρνπλ 

γλσξίζεη δηαθνξεηηθέο αλαπιάζεηο ζηελ πνξεία ηεο ινγνηερληθήο ηζηνξίαο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε γλψζε γηα λα πξνζεγγίζνπλ κνληέξλα θείκελα. 

«Να αλαιύνπλ πώο έλα κνληέξλν κπζνπιαζηηθό έξγν αληιεί ζέκαηα  κνηίβα θαη γεγνλόηα ή 

ηύπνπο ραξαθηήξσλ από κύζνπο  παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο ή ζξεζθεπηηθά έξγα όπσο ε Βίβινο 

θαη λα πεξηγξάθνπλ κε πνην ηξόπν ην πιηθό απηό αλαλεώλεηαη.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ηάμε 8, ζ. 37) 

«Να αλαιύνπλ πώο έλαο ζπγγξαθέαο αληιεί θαη κεηακνξθώλεη ην πιηθό ησλ πεγώλ ηνπ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν  πρ πώο ν Σέμπηξ ρεηξίδεηαη έλα ζέκα ή έλα δήηεκα από ηνλ Οβίδην ή πώο 

έλαο κεηαγελέζηεξνο ζπγγξαθέαο αληιεί από έλα ζεαηξηθό έξγν ηνπ Σέμπηξ).» (ΚΠΓΠ, 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ηάμεηο 9-10, ζ. 36) 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα φηη νη γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ 

επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ απνζθνπνχλ ζηελ αλάδεημε ηεο δηαθεηκεληθήο δηάζηαζεο ηνπ 

ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ θαη ζηελ απφδνζε έκθαζεο ζην δήηεκα ησλ ινγνηερληθψλ 

επηδξάζεσλ θαη ησλ αληαιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πεδίν ηεο δπηηθήο ινγνηερλίαο 

απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα. Οη γλψζεηο απηέο γηα ην ινγνηερληθφ παξειζφλ επηδηψθεηαη 

λα απνθξπζηαιισζνχλ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ (11
ε
-12

ε
), δηακνξθψλνληαο κηα 

επαξθή γλψζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα. 

«Να επηδεηθλύνπλ [νη καζεηέο] γλώζε ησλ βαζηθώλ έξγσλ ηεο ακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο ηνπ 

18
νπ
  ηνπ 19

νπ
 θαη ησλ αξρώλ ηνπ 20

νπ
 αηώλα  πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ελόο ζεαηξηθνύ 

έξγνπ ηνπ Σέμπηξ θαη ελόο ζεαηξηθνύ έξγνπ ακεξηθαλνύ δξακαηνπξγνύ.» (ΚΠΓΠ, 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ηάμεηο 11-12, ζ. 38) 

Σν παξάζεκα, σζηφζν, θαίλεηαη κεηέσξν, θαζψο νη ππφινηπεο πξνδηαγξαθέο ζηηο 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο δελ ππνζηεξίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερληθήο 

ηζηνξίαο. Δλδέρεηαη, φκσο, λα απνηειεί δείγκα κηαο κεγαιχηεξεο έκθαζεο ζηελ ηζηνξηθή 

δηάζηαζε ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ ζηα πιαίζηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ πνπ ζπλδέεη 

ηε δηδαζθφκελε ινγνηερληθή χιε κε ηηο αμηνινγήζεηο ελ φςεη ηεο εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ 

ζηα θνιέγηα. 

Δπίζεο, ην παξάζεκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρνιηθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα πνπ επηρεηξεί 

λα δηακνξθψζεη ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ. Με πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ν θαλφλαο απηφο 
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θαηαζθεπάδεηαη ζην Παξάξηεκα Β, φπνπ παξαηίζεληαη θείκελα θαηάιιεια λα εληαρζνχλ ζηε 

ζρνιηθή χιε θαη ηελ δηδαζθαιία. Σα θείκελα απηά δελ απνηεινχλ ππνρξεσηηθέο επηινγέο γηα 

ηνπο ζπληάθηεο ησλ θαηά ηφπνπο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, αιιά κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ελδεηθηηθφ φηη πξνέξρνληαη, θπξίσο, απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ ακεξηθαληθνχ θαη επξχηεξνπ 

δπηηθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα
21
. Ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο, αλζνινγνχληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ θαλνληθνπνηεκέλα θείκελα ηεο ακεξηθαληθήο εθεβηθήο ινγνηερλίαο
22
, ρσξίο λα 

ιείπνπλ θαη πξνζπάζεηεο αλαλέσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θαλφλα, πνπ επηρεηξνχλ λα ηνλ 

επεθηείλνπλ ζε λέα είδε (πρ γξαθηζηηθφ κπζηζηφξεκα)
23
. ρεηηθά κε ηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο 

ησλ θεηκέλσλ ζην Παξάξηεκα Β αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: 

«[...]   νκάδα εξγαζίαο επέιεμε θιαζηθά ή ηζηνξηθά ζεκαληηθά θείκελα  θαζώο θαη ζύγρξνλα 

έξγα ζρεηηθήο ινγνηερληθήο αμίαο  πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο θαη πινύζηνπ πεξηερνκέλνπ.» 

(ΚΠΓΠ, Παξάξηεκα Β, ζ. 2) 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη ηελ επηινγή παξαζεκάησλ, ζηνλ ΚΠΓΠ ν 

ζρνιηθφο ινγνηερληθφο θαλφλαο δελ επεθηείλεηαη πξνο ινγνηερληθά είδε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ΣΠΔ θαη ην δηαδίθηπν (e-books, narrative games, kinetic poetry, hyperfiction θιπ). 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί ην δήηεκα ηεο απαξαίηεηεο «πεξηπινθφηεηαο» ησλ δηδαζθφκελσλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ην νπνίν αλαιχζεθε ιεπηνκεξέζηεξα παξαπάλσ, αιιά ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ επηινγή ησλ θεηκέλσλ πξνο δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηε δηδαζθαιία νιφθιεξσλ 

θεηκέλσλ, αληί απνζπαζκάησλ. Γεληθφηεξα ηνλίδεηαη ε αλάγθε ηα θείκελα λα παξνπζηάδνληαη 

ζηνπο καζεηέο θαηά ην δπλαηφλ, ρσξίο λα αθξσηεξηάδνληαη θαη λα απνκνλψλνληαη 

απνζπάζκαηά ηνπο. 

«Οη πξνδηαγξαθέο απαηηνύλ νη καζεηέο λα αζρνινύληαη κε ινγνηερληθά θαη πιεξνθνξηαθά έξγα 

θαηάιιειεο πεξηπινθόηεηαο· ε πεξηπινθόηεηα απηή ζπλαληάηαη θαιύηεξα ζηα πιήξε θείκελα 

παξά ζε απνζπάζκαηα από ηέηνηα θείκελα.» (Παξάξηεκα Β, ζ. 2) 

                                                             
21 Γηα παξάδεηγκα, ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ πξνηείλνληαη γηα δηδαζθαιία ζηελ 9ε θαη 10ε ηάμε είλαη 

ηνπ Shakespeare, ηνπ Donne, ηνπ Shelley, ηνπ Poe, ηεο Dickinson, ηνπ Houseman, ηνπ James Weldon 

Johnson, ηνπ Countee Cullen, ηνπ Auden, ηεο Alice Walker θαη ηνπ Jimmy Santiago Baca, Οη δχν 
ηειεπηαίνη, αθξνακεξηθαλή θαη ηλδηαληθήο θαηαγσγήο αληίζηνηρα, πξνδίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

ζπκπεξίιεςεο θεηκέλσλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ακεξηθαληθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο. 
22 Γηα παξάδεηγκα, κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ πνπ πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ ζηελ 6ε ηάμε πεξηιακβάλνληαη 

ηα παιαηφηεξα θιαζηθά εθεβηθά αλαγλψζκαηα, The Adventures of Tom Sawyer ηνπ Mark Twain θαη 

Little Women ηεο Louisa May Alcott, αιιά θαη ηα πην πξφζθαηα δεκνθηιή θαη θαλνληθνπνηεκέλα, The 

People Could Fly (1985) ηεο Virginia Hamilton θαη Black Ships Before Troy: The Story of the Iliad 

(1993) ηεο Rosemary Sutcliff.  
23 ΚΠΓΠ, ζ. 57. 
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Β.5 Λογοτεχνία και ςημείωςη 

Ο κριτικόσ λόγος 

Ο ΚΠΓΠ ζπζηεκαηηθά αληιεί απφ θξηηηθνχο παηδαγσγηθνχο θαη γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, 

απνδίδνληαο βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θεηκέλσλ σο θνξέσλ ηδενινγίαο, 

ζηε κειέηε ηεο ζρέζεο ζεκείσζεο θαη ζπγγξαθηθήο πξφζεζεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. ην πιαίζην απηφ εληάζζνληαη βαζηθνί ζηφρνη ηεο αλάγλσζεο, φπσο 

δηαγξάθνληαη ζην εηζαγσγηθφ ηκήκα πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα θαη 

εμεηδηθεχνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ν ΚΠΓΠ πξνβιέπεη γηα θαζεκηά ηάμε. Οη ζηφρνη απηνί 

είλαη, κεηαμχ άιισλ: 

«[...] 3. Να αλαιύνπλ [νη καζεηέο] πώο θαη γηαηί ηα άηνκα  ηα γεγνλόηα θαη νη ηδέεο 

αλαπηύζζνληαη θαη δηαδξνύλ ζηελ πνξεία ηνπ θεηκέλνπ. [...] 6. Να εθηηκνύλ πώο ε νπηηθή γσλία 

ή ν ζθνπόο δηακνξθώλεη ην πεξηερόκελν θαη ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ. […] 8. Να εληνπίδνπλ θαη 

λα αμηνινγνύλ ην γεληθό επηρείξεκα θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνύο ζε έλα θείκελν  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ ζπιινγηζκνύ  θαζώο θαη ηεο ζρεηηθόηεηαο θαη ηεο 

επάξθεηαο ησλ απνδείμεσλ» (ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε, ζ. 35) 

Ζ ξεηνξηθή απηή εμεηδηθεχεηαη ζηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ απφδνζε βαξχηεηαο 

ζηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νπηηθή γσλία, ην χθνο, ηε δνκή θαη ηε ζρέζε πνπ 

ζπλδέεη ηα ζηνηρεία απηά ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε ηελ εξκελεία θαη ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ησλ επηδξάζεσλ πνπ απηφ αζθεί ζηνλ 

απνδέθηε: 

«Να αλαιύνπλ πώο δηαθνξέο ζηελ νπηηθή γσλία ησλ εξώσλ θαη ηνπ θνηλνύ ή ηνπ αλαγλώζηε 

 πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα παξάδεηγκα από ηελ ρξήζε ηεο δξακαηηθήο εηξσλείαο) δεκηνπξγνύλ ην 

απνηέιεζκα ηνπ ζαζπέλο ή ηνπ ρηνύκνξ» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο αλάγλσζεο γηα ηε 

ινγνηερλία, ηάμε 8, ζ. 36) 

«Να ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαζέηνπλ ηελ κπζνπιαζηηθή απεηθόληζε κηαο πεξηόδνπ  ελόο 

ηόπνπ ή ήξσα κε ηελ ηζηνξηθή απόδνζε ηεο ίδηαο πεξηόδνπ σο έλα κέζν γηα λα θαηαλνήζνπλ 

πώο νη ζπγγξαθείο ηεο κπζνπιαζίαο ρξεζηκνπνηνύλ ή κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ ηζηνξία» (ΚΠΓΠ, 

πξνδηαγξαθέο αλάγλσζεο γηα ηε ινγνηερλία, ηάμε 7, ζ. 37) 
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« Να αλαιύνπλ πώο νη επηινγέο ελόο ζπγγξαθέα γηα ην πώο ζα δνκήζεη ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 

ελόο θεηκέλνπ  πρ ε επηινγή ηνπ πώο λα αξρίζεη ή λα ηειεηώζεη κηα ηζηνξία  ε επηινγή λα δώζεη 

κηα θσκηθή ή κηα ηξαγηθή ιύζε) ζπλεηζθέξνπλ ζηελ  ζπλνιηθή δνκή θαη ζην λόεκα  θαζώο θαη 

ζην αηζζεηηθό απνηέιεζκα» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο αλάγλσζεο γηα ηε ινγνηερλία, ηάμεηο 11-

12, ζ. 38) 

Σα παξαζέκαηα πνπ παξαηίζεληαη είλαη ελδεηθηηθά κφλν, θαζψο αλάινγεο αλαθνξέο ζηελ 

αλάγθε πξνψζεζεο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ππάξρνπλ ζηνλ ΚΠΓΠ ζε πιεζψξα, κε 

απνηέιεζκα ν θξηηηθφο ιόγνο λα αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρνο ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθν 

θεηκέλν. Ζ ζπλνκηιία ηνπ ΚΠΓΠ κε θξηηηθνχο ιφγνπο δηαθαίλεηαη, επίζεο, ζηηο ελφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή ηεο γξαθήο, ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο αθνπζηηθήο θαηαλφεζεο, 

ηεο γιψζζαο, ελψ ηαπηφρξνλα απνδίδεηαη έκθαζε ζηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηηο 

ζπκβάζεηο επηθνηλσλίαο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ιφγνπ (discourse).  

«Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα είλαη έηνηκνη γηα ην θνιέγην θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα 

όζνλ αθνξά ζηε γιώζζα  ζα πξέπεη λα έρνπλ απόιπην έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ ησλ ηππηθώλ 

(standard) αγγιηθώλ. Ταπηόρξνλα  ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε γιώζζα είλαη εμίζνπ 

απνηέιεζκα θαηαζθεπήο  όζν θαη θαλόλσλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα επηιέγνπλ ηηο 

ιέμεηο  ηε ζύληαμε θαη ηε ζηίμε ηνπο γηα λα εθθξαζηνύλ θαη λα πεηύρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο θαη ξεηνξηθό απνηέιεζκα.» (ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε γιψζζα, ζ. 51) 

Οη ιφγνη (discourses) πνπ ν καζεηήο ζα πξέπεη λα δηδαρζεί λα αλαγλσξίδεη θαη λα αξζξψλεη 

επεθηείλνληαη πέξα απφ ηελ ηππηθή ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ζηα δηάθνξα 

επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά ηδηψκαηα, θαζψο ζεσξείηαη φηη, κε ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην 

ζρνιείν θαη ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ αθαδεκατθφ ή επαγγεικαηηθφ ρψξν, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα 

είλαη ήδε ζε ζέζε λα θαηαλνεί θαη λα αλαπαξάγεη ηνλ ιφγν ησλ βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερληθψλ θιάδσλ θαη πεδίσλ, έρνληαο ζπλείδεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο πνπ απηά 

επηθπιάζζνπλ γηα ηε γιψζζα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζηηο πξνδηαγξαθέο δηδαζθαιίαο ηεο 

γιψζζαο αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη παξαθάησ ζηφρνη: 

«3. Να εθαξκόδνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο γλώζεηο  γηα λα θαηαιαβαίλνπλ πώο ε γιώζζα 

ιεηηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα  πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθέο επηινγέο 

λνήκαηνο θαη ύθνπο θαη λα θαηαλννύλ πην νινθιεξσκέλα  όηαλ δηαβάδνπλ ή γξάθνπλ. [...] 6. 

Να καζαίλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κε αθξίβεηα κηα γθάκα γεληθώλ επηζηεκνληθώλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ από δηάθνξα πεδία  general academic and domain-
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specific words and phrases) πνπ λα είλαη επαξθείο γηα ηελ αλάγλσζε  ηε γξαπηή θαη πξνθνξηθή 

έθθξαζε θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλόεζε ζε επίπεδν εηνηκόηεηαο γηα ην θνιέγην θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαξηέξα.» (ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε γιψζζα, ζ. 51) 

Δίλαη θαλεξή ζηα ζεκεία απηά ε ζχκθπξζε ηνπ θξηηηθνχ ιόγνπ κε ζεσξήζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

σο θνξέα πξνεηνηκαζίαο ηνπ καζεηή γηα ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο ή γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Αληίζηνηρεο ζπλδέζεηο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ κε ην επαγγεικαηηθφ θαη ζπνπδαζηηθφ 

κέιινλ ηνπ καζεηή ζπλαληάκε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηα Νέα 

Μέζα, φπσο ζα δνζεί ε επθαηξία λα παξαηεξήζνπκε παξαθάησ.  

Ο θξηηηθφο ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ πεξηγξαθή ησλ δεμηνηήησλ 

πνπ πξέπεη ν καζεηήο λα αλαπηχμεη, θαηά ηε θνίηεζή ηνπ ζηε βαζκίδα 6-12. Ο γξακκαηηζκφο 

απηφο πεξηιακβάλεη, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ καζεηή σο αλαγλψζηε-ρξήζηε, ηελ εθηίκεζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ αληίθηππνπ πνπ αζθνχλ ηα δηαθνξεηηθά κέζα ζηνλ απνδέθηε θαη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην δηαθνξεηηθφ κέζν ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνξεηηθφ κήλπκα: 

«Να ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαζέηνπλ έλα θείκελν κε κηα αθνπζηηθή  νπηηθή ή πνιπκεζηθή 

εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ απηνύ  αλαιύνληαο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θάζε κέζν παξνπζηάδεη ην ζέκα 

 πρ πώο ε πξνθνξηθή απόδνζε επεξεάδεη ηνλ αληίθηππν ησλ ιέμεσλ) (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο 

γηα ηελ αλάγλσζε πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ηάμε 7, ζ. 39) 

ε φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή ιφγνπ (πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ) απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, ν 

ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, αξρηθά, λα αλαδεηά, λα επηιέγεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

θξηηηθά ηηο ςεθηαθέο πεγέο θαηά ηελ έξεπλά ηνπ, ειέγρνληαο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

ζρεηηθφηεηά ηνπο θαη, ηαπηφρξνλα, ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο αλαθνξψλ θαη παξαπνκπψλ: 

«Να ζπιιέγνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από πνιιαπιέο επίζεκεο έληππεο θαη ςεθηαθέο πεγέο  

ρξεζηκνπνηώληαο πξνρσξεκέλεο αλαδεηήζεηο  advanced searches)
24

 απνηειεζκαηηθά  

απνηηκώληαο ηε ρξεζηκόηεηα θαζεκηάο πεγήο γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο ηεο έξεπλαο· λα 

ελζσκαηώλνπλ ηελ πιεξνθνξία ζην θείκελν επηιεθηηθά  πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνύλ ηε ξνή ησλ 

ηδεώλ  απνθεύγνληαο ηνλ πιαγηαξηζκό θαη αθνινπζώληαο ηελ ηππηθή κνξθή ησλ παξαπνκπώλ» 

(ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ηάμεηο 9-10, ζ. 46) 

                                                             
24 Παξφηη ην παξάζεκα αλαθέξεηαη θαη ζε έληππεο πεγέο, είλαη θαλεξή ζην ζεκείν απηφ ε κεηαθνξά 

ιέμεσλ κε ηνπνζεηεκέλεο ζεκαζίαο ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 
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Αλάκεζα ζηηο θξηηηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα αλαπηχμεη ν καζεηήο 

πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, ε δεμηφηεηα λα επηιέγεη ηα ςεθηαθά κέζα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ, απνηηκψληαο κε πξνζνρή ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζηνλ εθάζηνηε επηθνηλσληαθφ ζθνπφ ή ζηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε 

θνξά εξγαζία πνπ αλαιακβάλεη: 

«Να εθηηκνύλ ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθώλ κέζσλ  πρ 

έληππνπ ή ςεθηαθνύ θεηκέλνπ  βίληεν ή πνιπκέζσλ) γηα ηελ παξνπζίαζε ελόο ζπγθεθξηκέλν 

ζέκαηνο ή κηαο ηδέαο» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο αλάγλσζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ηάμε 8, 

ζ. 39) 

Ο καζεηήο ζα πξέπεη, αθφκε, λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ζεκεησηηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή ηερλνινγία γηα λα εληζρχζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θεηκέλσλ πνπ ν ίδηνο παξάγεη. Οη λέεο δπλαηφηεηεο απηέο αθνξνχλ ηφζν ηε ζεκείσζε ησλ 

θεηκέλσλ ηνπ, φζν θαη ηελ ελζσκάησζε νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη πνιπκεζηθψλ 

ζηνηρεηψλ ζ’ απηά . 

«Να πεξηιακβάλνπλ [ζηα θείκελά ηνπο] κνξθνπνίεζε  πρ θεθαιίδεο)  γξαθηθά  πρ ζρήκαηα  

πίλαθεο) θαη πνιπκέζα  όηαλ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο θαηαλόεζεο» (ΚΠΓΠ, 

πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ηάμε 9-10, ζ. 45) 

«Να ελζσκαηώλνπλ θαη λα αμηνινγνύλ πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πνηθίιεο κνξθέο 

θαη κέζα  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπηηθώλ  ησλ πνζνηηθώλ θαη ησλ πξνθνξηθώλ» (ΚΠΓΠ, 

γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλφεζε, ζ. 48) 

Δίλαη θαλεξφ φηη, αξθεηέο θνξέο, ζηα ζεκεία πνπ ν ΚΠΓΠ αληιεί απφ θξηηηθνχο ιόγνπο γηα 

ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο ελζσκαηψλεη 

παξάιιεια ηε ξεηνξηθή ηνπ ιόγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ζηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνχκε 

ιεπηνκεξέζηεξα ζηε ζπλέρεηα. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζε, γεληθφηεξα, λα παξαηεξεζεί πσο νη 

ιόγνη απηνί, φπσο θαη φινη νη ιόγνη απφ ηνπο νπνίνπο αληιεί ν ΚΠΓΠ, εκθαλίδνπλ κηα έληνλε 

ηνπηθφηεηα εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο πνπ απνδίδεηαη απφ ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ 

ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειινληηθή αθαδεκατθή 

θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ. 

Έηζη, ελ πξνθεηκέλσ, γηα ηελ θξηηηθή ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ πνπ πξνσζείηαη ζηνλ 

ΚΠΓΠ, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο πεξηνξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ 
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θαη ησλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ σο εξγαζηαθφ θαη αθαδεκατθφ εξγαιείν, ρσξίο 

λα επεθηείλεηαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αληαιιαγή ή γηα ηελ 

πνιηηφηεηα ζε έλα θξηηηθφ πιαίζην. Σν γεγνλφο απηφ είλαη θαλεξφ, θαζψο νη δεμηφηεηεο πνπ 

θαιιηεξγνχληαη θαη ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε παξαπάλσ είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο 

κε ηελ εξγαζηαθή δσή (έξεπλα, θαηαγξαθή, παξνπζίαζε) θαη φρη κε ηελ πξνζσπηθή, 

θνηλσληθή ή πνιηηηθή δσή ηνπ αηφκνπ. 

 

Ολιςτικόσ λόγος: Ο επικοινωνιακόσ υπολόγος 

Οη νιηζηηθέο ζεσξήζεηο ηεο δηδαθηηθήο ηεο γιψζζαο θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηε ξεηνξηθή 

ηνπ ΚΠΓΠ. ηελ ελφηεηα απηή ζα παξαθνινπζήζνπκε πψο ελζσκαηψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ν επηθνηλσληαθφο ιόγνο, θαζψο επηδηψθεηαη ε γισζζηθή δηδαζθαιία λα 

βαζηζηεί ζηελ επηθνηλψλεζε ηνπ παξαγφκελνπ καζεηηθνχ ιφγνπ θαη ζηε γισζζηθή 

αληαιιαγή ζηα πιαίζηα, θπξίσο, ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Ο ΚΠΓΠ ηνλίδεη, θαηά ζεκεία, ηε κεγάιε βαξχηεηα πνπ έρεη γηα ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ ε θαιιηέξγεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο δεμηνηήησλ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε 

ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα πιήζνο απφ πνηθίια, νξγαλσκέλα επηθνηλσληαθά 

γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ καζεηηθνχ ιφγνπ. 

Σνλίδεηαη, αθφκε, ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο, θάζε θνξά, ησλ πεξηζηάζεσλ, ηνπ ζέκαηνο, 

αιιά θαη ησλ ζπλνκηιεηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εμάζθεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ 

ζε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Ηδηαίηεξε ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αλάπηπμε εθείλσλ 

ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα ζπλνκηιεί θαη λα 

αληαιιάζζεη απφςεηο κε άηνκα δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο.  

«Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ εηνηκόηεηα γηα ην θνιέγην θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα  

νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ άθζνλεο επθαηξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα πνηθηιία από 

πινύζηεο  δνκεκέλεο ζπδεηήζεηο – σο κέιε νιόθιεξεο ηεο ηάμεο  κηθξώλ νκάδσλ ή θαη κε έλαλ 

ζπλνκηιεηή – γύξσ από ζεκαληηθά δεηήκαηα δηαθόξσλ ηνκέσλ  domains: πεδία γλώζεο)» 

(ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλφεζε, ζ. 48)  

«Να πξνεηνηκάδνληαη θαη λα παίξλνπλ κέξνο ζε κηα γθάκα ζπδεηήζεσλ θαη ζπλεξγαζηώλ κε 

εηεξόθιεηνπο ζπκκεηέρνληεο  ρηίδνληαο πάλσ ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ θαη εθθξάδνληαο ηηο δηθέο 
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ηνπο ηδέεο κε ζαθήλεηα θαη πεηζώ.» (ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλφεζε, ζ. 48) 

ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ, 

πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηά ηνπ λα νξγαλψλεη ηνλ ιφγν ηνπ θαη λα πξνζαξκφδεη ην 

χθνο θαη ηηο ηερληθέο πεηζνχο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ θαιείηαη λα 

πινπνηήζεη, ηνλ ζπλνκηιεηή ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, θαζψο θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζεσξείηαη εμαηξεηηθά θξίζηκε γηα ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

καζεηή ε νηθεηνπνίεζε θαη εθαξκνγή κεζφδσλ πεηζνχο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο. 

«Να παξάγνπλ ζαθή θαη ζπλεθηηθό γξαπηό ιόγν ζηνλ νπνίν ε αλάπηπμε  ε νξγάλσζε θαη ην 

ύθνο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  ηνλ ζθνπό θαη ην θνηλό ζην νπνίν 

απεπζύλεηαη.» (ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ζ. 41) 

«Να αλαπηύζζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο θαη ηνπο αληηζρπξηζκνύο κε ζσζηό ηξόπν  παξέρνληαο 

απνδείμεηο θαη ηαπηόρξνλα ππνδεηθλύνληαο ηελ ηζρύ θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ησλ δύν κε 

ηέηνην ηξόπν  ώζηε λα ιακβάλνπλ ππόςε ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ  ηηο αλεζπρίεο ηηο αμίεο θαη 

ηηο πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο ηνπ αθξναηεξίνπ.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, 

ηάμεηο 9-10, ζ. 41) 

Οη ΣΠΔ, θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν, πξνβάιινληαη ζηηο επηθνηλσληαθέο απηέο ζεσξήζεηο σο 

ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλψλεζε ηνπ καζεηηθνχ ιφγνπ θαη πξνσζεί ηε 

δηάδξαζε θαη ηελ αληαιιαγή. Ωζηφζν, ν ΚΠΓΠ δελ πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα 

ηα ζπγθεθξηκέλα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ άζθεζε ησλ καζεηηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, κεηαθπιψληαο, ίζσο, απηή ηελ αξκνδηφηεηα ζηηο θαηά ηφπνπο 

πνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Οη αλαθνξέο, πάλησο, πνπ 

ζπλαληάκε ζηνλ ΚΠΓΠ επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε ηε ρξήζε blog, ζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, forum θιπ. 

«Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηύνπ  γηα λα παξάγνπλ 

θαη λα δεκνζηεύνπλ ηηο γξαπηέο ηνπ εξγαζίεο θαη λα δηαδξνύλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο.» 

(ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ζ. 41) 

Αθφκε, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα επηθνηλσληαθνχο 

ζθνπνχο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο δελ ζπζρεηίδεηαη ζε θαλέλα ζεκείν 

κε ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο ή κε ηελ επηθνηλψλεζε ηνπ αληίθηππνπ απηήο. Οη αλαθνξέο 
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ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ κε ζηφρν ηελ έθθξαζε ηνπ καζεηηθνχ 

ιφγνπ θαη ηε δηάδξαζε ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη, κάιηζηα, θπξίσο κε 

ηελ παξαγσγή πιεξνθνξηαθψλ θαη επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο ζεψξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, επλνείηαη ε 

εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη ζπκβάληα πνπ αλακέλεηαη λα 

ζπλαληήζνπλ ζηε κειινληηθή αθαδεκατθή, αιιά, θπξίσο, εξγαζηαθή δσή, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά δηαθαίλεηαη απφ ην παξαθάησ ελδεηθηηθφ παξάζεκα: 

«Να έξρνληαη ζηηο ζπδεηήζεηο πξνεηνηκαζκέλνη  έρνληαο δηαβάζεη ή κειεηήζεη ην απαηηνύκελν 

πιηθό · λα αμηνπνηνύλ απηή ηελ πξνεηνηκαζία αλαθεξόκελνη ζε απνδείμεηο πάλσ ζην ζέκα  ην 

θείκελν ή ην δήηεκα  πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ θαη δηεξεπλήζνπλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ 

πάλσ ζηηο ηδέεο πνπ βξίζθνληαη ππό ζπδήηεζε. 

Να αθνινπζνύλ θαλόλεο αθαδεκατθώλ  ή ζπλεξγαηηθώλ) ζπδεηήζεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ  

λα παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδν πξνο επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ θαη πξνζεζκηώλ θαη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο αηνκηθνύο ξόινπο  όπσο ρξεηάδεηαη. 

Να ζέηνπλ εξσηήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηηο ηδέεο δηαθόξσλ νκηιεηώλ θαη λα απαληνύλ ζηα 

εξσηήκαηα ησλ άιισλ […] 

Να αλαγλσξίδνπλ ηε λέα πιεξνθνξία πνπ εθθξάδεηαη από ηνπο άιινπο θαη  όηαλ απαηηείηαη  λα 

αμηνινγνύλ ή λα δηθαηνινγνύλ ηηο απόςεηο ηνπο ζην θσο ησλ απνδείμεσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ αθνπζηηθή 

θαηαλφεζε, ηάμε 8, ζ. 49) 

Δίλαη θαλεξφ φηη ζην ζεκείν απηφ ν ΚΠΓΠ πξνηείλεη ηε ζρνιηθή αλαπιαηζίσζε 

επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ θαη αληαιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο, κε ζθνπφ λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο νη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο 

θαηαζηήζνπλ κειινληηθά επηηπρεκέλνπο επαγγεικαηίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν 

επηθνηλσληαθφο ιόγνο πβξηδνπνηείηαη, θαζψο ζπκθχξεηαη κε ηε βαζηθή ξεηνξηθή ηνπ ΚΠΓΠ 

πνπ πξνβάιιεη ην ζρνιείν σο ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ γηα ην 

θνιέγην θαη ηελ εξγαζία. 
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Ολιςτικόσ λόγος: Ο υπολόγος τησ γραφήσ ωσ διαδικαςίασ 

ηα πιαίζηα νιηζηηθψλ ζεσξήζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, πέξα απφ ηελ έκθαζε 

ζηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, ν ΚΠΓΠ αληιεί απφ γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο 

πνπ πξνσζνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαξθψλ αλαζεσξήζεσλ 

θαη επεμεξγαζηψλ ηνπ καζεηηθνχ ιφγνπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ ν 

καζεηήο ιακβάλεη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

«Να αλαπηύμνπλ θαη ελδπλακώζνπλ ηνλ γξαπηό ηνπο ιόγν  όπσο ρξεηάδεηαη  ζρεδηάδνληαο  

αλαζεσξώληαο  επεμεξγαδόκελνη  μαλαγξάθνληαο ή επηρεηξώληαο κηα λέα πξνζέγγηζε.» 

(ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ζ. 41) 

ηα ζπκθξαδφκελα απηά, ε ηερλνινγία αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφ εξγαιείν, θαζψο 

πξνβάιιεηαη σο ηδαληθφ κέζν, ηφζν γηα ηε ζχληαμε θαη θνηλνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ ιφγνπ, 

φζν θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

ιακβάλνπλ νη καζεηέο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

«Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηύνπ  γηα λα παξάγνπλ  λα 

δεκνζηεύνπλ  λα ελεκεξώλνπλ  update) αηνκηθά ή θνηλά πξντόληα γξαθήο αληαπνθξηλόκελνη 

ζηελ αλαηξνθνδόηεζε  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ επηρεηξεκάησλ θαη πιεξνθνξίαο.» 

(ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ηάμεηο 9-10, ζ. 46) 

«Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηύνπ  γηα λα παξάγνπλ  λα 

δεκνζηεύνπλ θαη λα ελεκεξώλνπλ  update) αηνκηθά ή θνηλά πξντόληα γξαθήο  

εθκεηαιιεπόκελνη ηε δπλαηόηεηα ηεο ηερλνινγίαο λα πξαγκαηνπνηεί δηαζπλδέζεηο πξνο άιιεο 

πιεξνθνξίεο κε επέιηθην θαη δπλακηθό ηξόπν.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, 

ηάμεηο 9-10, ζ. 46) 

Ζ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηνπ καζεηή λα αλαζεσξεί ην ιφγν ηνπ θαη λα ηνλ πξνζαξκφδεη 

ζηα λέα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη βαζηθή θαη ζπλδέεηαη ηφζν κε ζπδεηήζεηο γηα 

ηνλ λέν θφζκν ηεο επηθνηλσλίαο, φζν θαη κε ηε ξεηνξηθή ζχλδεζεο ηνπ ΚΠΓΠ ζρνιείνπ-

εξγαζίαο. Έηζη, απφ ηε κηα πιεπξά ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ν καζεηηθφο ιφγνο λα αξζξσζεί ζε 

έλα αλνηρηφ πεδίν αληαιιαγψλ, φπσο είλαη ην δηαδίθηπν (κέζσ blog, forum, ζειίδσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θιπ, ζε θάζε πεξίπησζε ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία δελ 

πξνζδηνξίδνληαη), φπνπ ζα ζπλππάξμεη θαη ζα αληηπαξαηεζεί κε έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ θαη 

αληεπηρεηξεκάησλ. Δμάιινπ, ζ’ απηφ ην πιαίζην επηθνηλσλίαο, ε ξεπζηφηεηα θαη ε δηαξθήο 
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αλαλέσζε απνηεινχλ εγγελή ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηελ άιιε, φπσο δηαθάλεθε θαη απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε επειημία ηνπ καζεηή λα αλαπξνζαξκφδεη ην ιφγν ηνπ 

αληαπνθξηλφκελνο ζε λέεο ζπλζήθεο-πιεξνθνξίεο ζπληζηά, ηαπηφρξνλα, βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηνηκφηεηάο ηνπ γηα ην θνιέγην θαη ηελ θαξηέξα, θαζψο απνηειεί θξίζηκν 

ζηνηρείν ηνπ Λόγνπ πνπ θαιιηεξγείηαη ζηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληαη θαη κεηαθέξεηαη εδψ 

ζην ζρνιηθφ ρψξν. 

Ο κειμενοκεντρικόσ λόγος 

Ζ πξνζέγγηζε θαη ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο κε εξγαιείν ηα θεηκεληθά 

είδε θαη γέλε ζπληζηά, επίζεο, κηα νπηηθή ζεψξεζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ. Ζ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε δε απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεη ν 

ΚΠΓΠ. Ωζηφζν ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ αλάγθε λα αλαγλσζηνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ ηα 

θείκελα – ινγνηερληθά ή κε – κε θξηηήξην ην γέλνο ζην νπνίν αλήθνπλ. Ο ΚΠΓΠ, 

πβξηδνπνηψληαο θεηκελνθεληξηθφ θαη θξηηηθφ ιόγν, ελζαξξχλεη ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά γέλε ζε αληηπαξάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε γέλνπο θαη ε δηαθνξεηηθή νπηηθή πνπ πξνζθέξεη ην θαζέλα ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή δήηεκα: 

«Να ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαζέηνπλ θείκελα ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο  form) θαη γέλε  πρ 

αθεγεκαηηθά θείκελα θαη πνηήκαηα  ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα θαη θαληαζηηθέο αθεγήζεηο) κε 

βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπο ζε παξόκνηα ζέκαηα θαη δεηήκαηα  topics).» (ΚΠΓΠ, 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο, ηάμε 6, ζ. 37) 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή καζεηηθνχ ιφγνπ, ζηνλ ΚΠΓΠ ηνλίδεηαη ε αλάγθε ν καζεηήο λα 

νηθεηνπνηεζεί ηα δηάθνξα θεηκεληθά γέλε θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθαξκφδεη ηε γλψζε απηή θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ θεηκέλσλ. Ωζηφζν ηα 

θείκελα πνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα ζπλζέζεη πεξηνξίδνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο: 

επηρεηξεκαηνινγηθά, πιεξνθνξηαθά-επεμεγεκαηηθά θαη αθεγεκαηηθά
25
. Έηζη, φπσο είλαη 

θαλεξφ ηφζν απφ ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, φζν θαη απφ 

ηελ αλά ηάμε αλάιπζή ηνπο, ν καζεηήο απφ ην εχξνο ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ ζα θιεζεί λα 

εμαζθεζεί κφλν ζηελ αθήγεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηάρξνλεο θνίηεζήο ηνπ ζηε 

δεχηεξε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο.  

                                                             
25 ΚΠΓΠ, Γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ζ. 41 
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«Να γξάθνπλ αθεγεκαηηθά θείκελα πνπ λα αλαπηύζζνπλ πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο εκπεηξίεο 

ή γεγνλόηα  ρξεζηκνπνηώληαο απνηειεζκαηηθή ηερληθή  ζσζηά επηιεγκέλεο ιεπηνκέξεηεο θαη 

ζσζηά δνκεκέλεο αθνινπζίεο γεγνλόησλ.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ηάμε 

7, ζ. 43) 

«  θαηεγνξία ησλ αθεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ [ζεκ. πνπ ζα παξαρζνύλ από ηνπο καζεηέο] δελ 

πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πηζαλέο κνξθέο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο  όπσο ηα πνιιά είδε πνίεζεο. 

Οη πξνδηαγξαθέο αθήλνπλ ηε ζπκπεξίιεςε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηέηνησλ κνξθώλ ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ θαζεγεηή.» (Παξάξηεκα Α, ζ. 23) 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλακέλεηαη πσο ν καζεηήο ζα νηθεηνπνηεζεί θαη ζα εθαξκφζεη ηηο 

ζπκβάζεηο ηνπ αθεγεκαηηθνχ είδνπο, πξνρσξψληαο πξννδεπηηθά απφ ηε ζχλζεζε απιψλ 

αθεγήζεσλ ζηε ζπγγξαθή πην πεξίπινθσλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ζπγγξαθή αθεγήζεσλ ζεσξείηαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί θαη ζπλδέεηαη κε ηα είδε – γέλε 

πνπ ν καζεηήο ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα ελαιιάζζεη κε επηηπρία ζηα γξαπηά ηνπ 

θαηά ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή κεηαζρνιηθή δσή ηνπ: 

«Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνύλ ζπγγξαθείο έηνηκνη γηα ην θνιέγην θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία [...] ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πώο λα ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία από δηαθνξεηηθά είδε 

γξαπηνύ ιόγνπ – γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηνύλ αθεγεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κέζα ζε θείκελα 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη επεμεγήζεηο κέζα ζε αθεγήζεηο – πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ πεξίπινθν 

θαη ελδηαθέξνληα γξαπηό ιόγν.» (ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ζ. 41) 

Παξά ηε κεγάιε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία, ν 

ΚΠΓΠ δελ πεξηιακβάλεη ξεηέο αλαθνξέο ζε λέα ινγνηερληθά θαη, γεληθφηεξα, θεηκεληθά είδε 

πνπ δηακνξθψλνληαη ζηα ςεθηαθά κέζα.  

 

Ο λόγος των πολυγραμματιςμών 

Ο ιόγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ απνηειεί αλαδπφκελν ιόγν ζηνλ ΚΠΓΠ. Μηα απφ ηηο 

βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλάγλσζεο πνπ αθνξά θαη ηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη φιεο 

ηηο ηάμεηο θνίηεζεο απνηειεί ε δεμηφηεηα ησλ καζεηψλ λα αλαιχνπλ θαη λα εξκελεχνπλ 
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πεξηερφκελν πνπ πεξηιακβάλεη πέξα ηνλ ξεκαηηθφ θαη άιινπο πνιιαπινχο ζεκεησηηθνχο 

θψδηθεο:  

«7. Να ζπλδπάδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ πεξηερόκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

θαη κέζα  πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπηηθώλ θαη ησλ πνζνηηθώλ  θαζώο θαη ησλ ιεθηηθώλ  in 

words).» (ΚΠΓΠ, γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε,  ζ. 35) 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ ζηελ πνξεία θνίηεζεο ζηα πιαίζηα 

ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο θαη πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε πιεξνθνξηαθψλ θαη 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ αλαιχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ. ε φ,ηη αθνξά ηα 

πιεξνθνξηαθά θείκελα, επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

εξκελεία θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ πνιιαπινχο ηξφπνπο ζεκείσζεο: 

«Να ζπλδπάδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη κέζα  πρ 

νπηηθά  πνζνηηθά θιπ)  θαζώο θαη κε ιέμεηο  πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξνύλ ζε κηα ζπλεθηηθή 

θαηαλόεζε ελόο ζέκαηνο ή δεηήκαηνο.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε 

πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ηάμε 6, ζ. 39) 

Παξαζέκαηα φπσο ην παξαπάλσ επηηξέπνπλ λα ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ κε βάζε ηνλ ΚΠΓΠ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

πνιπηξνπηθά πιεξνθνξηαθά θείκελα πνπ ζα ζπλζέηνπλ ιεθηηθέο, νπηηθέο θιπ πιεξνθνξίεο ζε 

έλα εληαίν ζχλνιν. 

Ωο ζπλδπαζκφο, φκσο, δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε δελ 

λνείηαη κφλν ην θείκελν ζην νπνίν είλαη ηαπηφρξνλα παξνχζεο νπηηθέο, ιεθηηθέο, αθνπζηηθέο 

θιπ πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ε ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε ην δηαθνξεηηθφ θνξηίν θαη λφεκα 

κε ην νπνίν ηα δηαθνξεηηθά κέζα παξνπζίαζε επελδχνπλ ην ίδην κήλπκα, ηελ ίδηα ηδέα ή ην 

ίδην ζέκα. Έηζη, ζπρλά ζηα πιαίζηα ηεο 7
εο

 πξνδηαγξαθήο γηα ηελ αλάγλσζε πιεξνθνξηαθψλ 

θεηκέλσλ ν καζεηήο θαιείηαη λα ζπγθξίλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα ζέκα απνδίδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθά κέζα: 

«Να αλαιύνπλ δηάθνξεο εθδνρέο ελόο ζέκαηνο πνπ γίλεηαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε 

δηαθνξεηηθά κέζα  πρ ε ηζηνξία ηεο δσήο ελόο πξνζώπνπ ζε έληππε θαη πνιπκεζηθή κνξθή)  

πξνζδηνξίδνληαο ζε πνηεο ιεπηνκέξεηεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαζεκηά εθδνρή.» (ΚΠΓΠ, 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ηάμεηο 9-10, ζ. 40) 
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Ζ πξαθηηθή απηή εκθαλίδεηαη ζηαζεξά ζηελ αλάιπζε ηεο 7
εο

 πξνδηαγξαθήο θαη γηα ηελ 

αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο θνίηεζεο: 

«Να ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαζέηνπλ κηα γξαπηή αθήγεζε  έλα δξάκα ή έλα πνίεκα κε ηελ 

αθνπζηηθή  θηλεκαηνγξαθηθή ή πνιπκεζηθή εθδνρή ηνπ  αλαιύνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ηερληθώλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζε θάζε κέζν  πρ θσηηζκόο  ήρνο  ρξώκα ή εζηίαζε ηεο θάκεξαο 

θαη γσλίεο ιήςεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν).» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο 

ινγνηερλίαο, ηάμε 7, ζ. 37) 

«Να αλαιύνπλ πνιιαπιέο εξκελείεο κηαο αθήγεζεο  ελόο δξάκαηνο ή ελόο πνηήκαηνο  πρ 

καγλεηνζθνπεκέλε ή δσληαλή παξαγσγή ελόο ζεαηξηθνύ έξγνπ ή απνκαγλεηνθώλεζε κηαο 

αθήγεζεο ή πνίεζεο)  αμηνινγώληαο πώο θάζε εθδνρή εξκελεύεη ην θείκελν-πεγή  Να 

ζπκπεξηιεθζεί ηνπιάρηζηνλ έλα ζεαηξηθό έξγν ηνπ Σέμπηξ θαη έλα ζεαηξηθό έξγν ελόο 

ακεξηθαλνύ δξακαηνπξγνύ)» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο, 

ηάμεηο 11-12, ζ. 38) 

Δίλαη θαλεξφ πσο ν πνιπγξακκαηηζκφο πνπ πξνσζείηαη γηα ηα ινγνηερληθά θείκελα δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα (ηελ εμαγσγή, δειαδή, λνήκαηνο απφ θείκελα πνπ 

κεηέξρνληαη πνιιαπινχο ζεκεησηηθνχο θψδηθεο), αιιά ηελ αλάπηπμε απφ κέξνπο ηνπ καζεηή 

ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αμηνπνηεί θάζε κέζν 

παξνπζίαζεο γηα ηελ επηθνηλψλεζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ αληίθηππνπ πνπ 

ηα ζηνηρεία απηά ζπλεπάγνληαη γηα ηνλ απνδέθηε θαη ηελ εξκελεία.  

ην πιαίζην, δίπια ζηα θείκελα πνπ πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ, ζην Παξάξηεκα Γ
26

 ηνπ 

ΚΠΓΠ, παξαηίζεληαη ππεξδεζκνί πξνο ςεθηαθφ πιηθφ πνπ πξνυπάξρεη αλαξηεκέλν ζην 

δηαδίθηπν θαη είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζεί θαηά ηε δηδαζθαιία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

πξνηεηλφκελα θείκελα. Σν πιηθφ απηφ, πνπ ζπλνιηθά νλνκάδεηαη κεζηθά θείκελα (media 

texts), πεξηιακβάλεη ηφζν εγγελή ςεθηαθά κέζα (πρ πνιπκεζηθέο κεηαθνξέο ινγνηερληθψλ 

έξγσλ, ςεθηαθά αξρεία, ηζηνζειίδεο ζπγγξαθέσλ) φζν θαη έληππν ή αλαινγηθφ πιηθφ πνπ 

έρεη ςεθηνπνηεζεί (αιιεινγξαθία ζπγγξαθέσλ, ζεαηξηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο κεηαθνξέο 

ινγνηερληθψλ έξγσλ). Ωζηφζν, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη ππεξδεζκνί απηνί πιεζαίλνπλ 

ζεκαληηθά δίπια ζηα θείκελα επηζηεκνληθνχ ή ηερληθνχ ιφγνπ θαη ζπξξηθλψλνληαη ζε 

                                                             
26 http://www.corestandards.org/assets/Appendix_C.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε 1-6-2011) 

http://www.corestandards.org/assets/Appendix_C.pdf


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Ζ.Π.Α. Β΄/βάζκηα - ΠΔΣΡΗΓΟΤ  

ειίδα 43 απφ 73 

 

θάπνην βαζκφ, ηδηαίηεξα ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, γηα ηα ινγνηερληθά θείκελα
27
. Σν γεγνλφο 

απηφ καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε πσο ε δηδαζθαιία ησλ κε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

αλακέλεηαη λα ζπλδεζεί πεξηζζφηεξν κε ςεθηαθά κέζα απφ φ,ηη ε δηδαζθαιία ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Ζ ηειεπηαία ζα ζηεξηρζεί θπξίσο ζηα παξαδνζηαθά κέζα θαη ελίνηε 

ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία.
28

 

 

Β.6 Διδακτικέσ πρακτικέσ και ταυτότητεσ 

Σν θείκελν ησλ δηαπνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ δελ παξνπζηάδεη κε ζπζηεκαηηθφ θαη 

αλαιπηηθφ ηξφπν ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

πνπ ζέηεη. Άιισζηε, ε θχζε ηνπ θεηκέλνπ, πνπ επηρεηξεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο, ηα ηειηθά 

ζηάληαξλη ζηα νπνία ε γισζζηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη, απνηξέπεη ηε 

δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ είδνπο ησλ δηδαθηηθψλ ζπκβάλησλ πνπ ελζαξξχλνληαη θαη 

επηδηψθνληαη. Ωζηφζν, είλαη δπλαηφ λα δηαθαλνχλ κέζα απφ ηε ξεηνξηθή ηνπ ΚΠΓΠ, νη 

ξφινη πνπ επηθπιάζζνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, νη θνηλσληθνί 

πξσηαγσληζηέο θαη νη Λόγνη πνπ θαηαζθεπάδνληαη. 

ε φ,ηη αθνξά, ινηπφλ, ηνπο θνηλσληθνχο πξσηαγσληζηέο, ν καζεηήο αλαδεηθλχεηαη ζε 

επίθεληξν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο απνηειεί ην ππνθείκελν ησλ δηδαθηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα έρεη πάληνηε σο ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε ηεο καζεηηθήο πξνζπάζεηαο, φπνπ θαη φζν ρξεηάδεηαη, ζηα πιαίζηα ηεο ξεηνξηθήο 

ηεο απηνλφκεζεο ηνπ καζεηή θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο θαη ηεο 

πξσηνβνπιίαο. Μάιηζηα, ζπρλά ζεκεηψλεηαη κε έκθαζε ε αλάγθε λα ππνρσξεί ζηαδηαθά ε 

παξερφκελε ππνζηήξημε, πξνθεηκέλνπ ζην ηέινο ηνπ ιπθείνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο 

αλεμαξηεζία ηνπ καζεηή ζηελ αλάγλσζε, ζηελ έξεπλα ησλ πεγψλ ηνπ θαη ζηε ζχληαμε ησλ 

καζεηηθψλ ηνπ εξγαζηψλ. 

ηα ζπκθξαδφκελα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο απηελέξγεηαο ηνπ καζεηή θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, επλνείηαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ ΚΠΓΠ ε ελαζρφιεζε κε εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο, είηε ην εξψηεκα πξνηίζεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα είηε παξάγεηαη απφ ην πξνζσπηθφ 

                                                             
27 Γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο ηάμεηο 9-10 δελ ππάξρεη θαλέλαο ππεξδεζκφο πνπ λα ζπλδέεη ηα 

δηδαζθφκελα ινγνηερληθά θείκελα κε ςεθηαθφ πιηθφ νπνηαζδήπνηε θχζεο. 
28 Ο δεκηνπξγηθφο ιόγνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλάιπζε, θαζψο 

απνπζηάδεη απφ ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ. ε θαλέλα ζεκείν ηνπ ΚΠΓΠ δε γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

αλάγλσζε ή ηε γξαθή σο πεγή απφιαπζεο θαη δεκηνπξγηθήο επραξίζηεζεο απφ κέξνπο ηνπ καζεηή. 
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ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα έλα δήηεκα. Οη καζεηηθέο απηέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

ελζαξξχλεηαη λα ιακβάλνπλ ηε κνξθή ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (problem solving), φπνπ ν 

καζεηήο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ηα κέζα πνπ ζα 

αμηνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ επίηεπμε ιχζεο γηα ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε. 

«Να ελζσκαηώλνπλ θαη λα αμηνινγνύλ πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά κέζα θαη κνξθέο  πρ νπηηθά  πνζνηηθά) θαζώο θαη ζε ιεθηηθή κνξθή  πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζεγγίζνπλ έλα εξώηεκα ή λα επηιύζνπλ έλα πξόβιεκα.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

αλάγλσζε πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ηάμεηο 11-12, ζ. 40) 

«Να δηεμάγνπλ ζύληνκεο  όζν θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο  research 

projects)  πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ έλα εξώηεκα  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο εξσηήκαηνο 

πνπ πεγάδεη από ηνπο ίδηνπο) ή λα ιύζνπλ έλα πξόβιεκα· λα πεξηνξίδνπλ ή λα δηεπξύλνπλ ηελ 

έξεπλά ηνπο  όπσο ηαηξηάδεη θάζε θνξά  λα ζπλζέηνπλ πνιιαπιέο πεγέο πάλσ ζην ζέκα  

επηδεηθλύνληαο θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο ππό έξεπλα.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ 

ιφγν, ηάμεηο 9-10, ζ. 46) 

Ζ πξαθηηθή ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ επηδηψθεηαη λα εθαξκνζηεί ζρεηίδεηαη άκεζα θαη 

κε ηε ξεηνξηθή πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη παξαθνινπζήζακε λα 

αλαπηχζζεηαη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Ζ ίδηα ε θξάζε «επίιπζε πξνβιήκαηνο» 

(problem solving) έρεη ζπγθεθξηκέλε, ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζηνλ ιόγν ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη κε ηε ζεκαζία απηή κεηαθέξεηαη θαη ζην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ. Οη πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχληαη επηρεηξνχλ λα αλαδείμνπλ έλα Λόγν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ καζεηή θαη 

παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαξθνχο θαη κεζνδηθνχ εξγαδφκελνπ πνπ δε ρξεηάδεηαη 

άκεζε ππνζηήξημε απφ ηνπο επηβιέπνληεο, είλαη ζε ζέζε λα εξγάδεηαη απηφλνκα, κε 

δεκηνπξγηθφ, κεζνδηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ή απηά πνπ ν ίδηνο αλαιακβάλεη. 

 H καζεηηθή θνηλφηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ ΚΠΓΠ κε ηνλ φξν “peers” (ζπλνκήιηθνη, 

ζπκκαζεηέο). Ο ξφινο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο είλαη, καδί κε ηνλ 

δηδάζθνληα, λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζην καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα αλακνξθψλεη, φηαλ 

θαη φζν ρξεηάδεηαη, ηηο εξγαζίεο ηνπ αληαπνθξηλφκελνο ζηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο 

πνπ δέρεηαη, νχησο ψζηε λα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ. 
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«Με ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε από ζπλνκήιηθνπο θαη ελήιηθεο  λα αλαπηύζζνπλ θαη 

λα ελδπλακώλνπλ ηνλ γξαπηό ηνπο ιόγν [...]» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν 

ηάμε 6 έσο 8, ζ. 43) 

Ζ θαζνδήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάζεκα ην νπνίν αθνξά ηηο ηάμεηο 6-8, ππνρσξεί ζηηο 

πην κεγάιεο ηάμεηο θαη ππνθαζίζηαηαη απφ ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή πάλσ ζηα 

γξαπηά ηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο επηδησθφκελεο απηνλφκεζήο ηνπ. 

ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ, ν ζρνιηθφο ρξφλνο νξγαλψλεηαη κε κεγάιε απζηεξφηεηα ζε ηάμεηο 

θνίηεζεο θαη πξνζδηνξίδνληαη, φπσο είδακε, κε απφιπηε ζαθήλεηα νη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ επηηεπρζεί κε ην πέξαο θάζε έηνπο ζρνιηθήο θνίηεζεο. Σν γεγνλφο απηφ, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ζηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζέηεη ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξσηνβνπιία 

ηνπ θαζεγεηή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ρξφλνπ θαη ππνλνκεχεη ηελ αλνηθηφηεηα ηνπ ΚΠΓΠ. πλνιηθά, δε γίλεηαη θακηά αλαθνξά 

ζηε δπλαηφηεηα ηνπ θαζεγεηή λα παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη νη πνιηηηζκηθέο, 

θνηλσληθέο ή αηνκηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ θξηζηκφηεηα ησλ αιιαγψλ ζηε γισζζηθή 

εθπαίδεπζε πνπ εηζεγείηαη ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα πξσηνβνπιίεο 

ή ράξαμε δηαθνξεηηθήο δηαδξνκήο απφ ηνλ θαζεγεηή. Ο ξφινο πνπ νη πξνδηαγξαθέο 

επηθπιάζζνπλ ζηνλ ηειεπηαίν πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηά ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ παξερφκελσλ πξνδηαγξαθψλ. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ ρψξν, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα δηδαθηηθά ζπκβάληα, δελ παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο απφ ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ γηα ην αλ πεξηνξίδεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε ή εθηείλεηαη 

πέξα απφ απηή θαη κε πνην ηξφπν. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη, αλ κε ηη άιιν, λα ππνζέζνπκε 

πσο δελ απνδίδεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρψξνπ απφ 

ηνλ ΚΠΓΠ. 

 

Β.7 Αξιολόγηςη 

Αλ θαη νη δηαπνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο δελ πξνβιέπνπλ ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο καζεηψλ, δηδαζθφλησλ, ζρνιείσλ 

θιπ, ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάγθε ηεο αμηνιφγεζεο, πνιχ πεξηζζφηεξν 

ζα ιέγακε πσο πξνζδηνξίδεηαη απφ απηή. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη πξνδηαγξαθέο δελ νξίδνπλ 
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ξεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αμηνινγεζεί ε δηδαθηηθή πξάμε, αιιά ην ίδην ην θείκελν ηνπ 

ΚΠΓΠ είλαη απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο αμηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ίδηα ηα ζηάληαξλη επηρεηξνχλ λα ζέζνπλ 

ηνπο ζηφρνπο κηαο, φπσο λνείηαη, αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο αμίαο θαη ρξεζηκφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο γλψζεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ζηε ζχληαμε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε, ηφζν ηα αμηνινγηθά θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν νξγαληζκφο 

PISA ζηηο κεηξήζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, φζν θαη νη απαηηήζεηο 

ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα θνιέγηα. Μάιηζηα, o νξγαληζκφο ACT, πνπ δηεμάγεη 

έλα απφ ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα θαη απνδεθηά ηεζη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηα 

θνιιέγηα, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΚΠΓΠ. 

Αθφκε, κε αθνξκή ηελ πηνζέηεζε κεζνδνινγίαο γηα ηελ επηινγή ησλ δηδαζθφκελσλ 

θεηκέλσλ, ζεκεηψζεθε παξαπάλσ ε ζεκαίλνπζα επηξξνή ησλ θξηηεξίσλ ηεο Δζληθήο 

Αμηνιφγεζεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνφδνπ (National Assessment of Educational Progress) 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ ΚΠΓΠ. 

Σα ζηάληαξλη, παξφηη δηαηξέρνπλ φιεο ηηο ηάμεηο απφ ην λεπηαγσγείν σο ηε 12ε θαη ηειεπηαία 

ηάμε ηνπ Λπθείνπ – κάιηζηα, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, πνιιέο πνιηηείεο έρνπλ πξνρσξήζεη 

ζηε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνλεπηαθή εθπαίδεπζε – είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηνλ βαζηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζεί ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο θαη είλαη ε αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή 

εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή. Ζ απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ή κε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζην πέξαο ησλ ζπνπδψλ κε ηηο εζληθέο εμεηάζεηο, αλαδεηθλχνληαο ηηο ππφινηπεο ηάμεηο σο 

βήκαηα, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξννδεπηηθή πνξεία ηνπ καζεηή πξνο ηνλ ηειηθφ ζηφρν. Απηφ 

πνπ νθείιεη λα θαηαθηά ν καζεηήο κε θαζέλα απφ ηα βήκαηα απηά νξίδεηαη απφ ηα ζηάληαξλη 

κε ηξφπν ζαθή θαη ξεηφ. Δίλαη κεγάιε, εμάιινπ, ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη, απφ ηελ 

άπνςε ηεο ξεηνξηθήο, λα παξνπζηαζηνχλ ηα ζηάληαξλη σο κεηξήζηκα κεγέζε πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα αλ νη 

ζηφρνη πνπ ηίζεληαη έρνπλ επηηεπρζεί. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε, είλαη θαλεξφ, αλ θαη δε δειψλεηαη ζην θείκελν, φηη 

δηεμάγεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο ν καζεηήο θξίλεηαη επίζεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ελψ 
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ελζαξξχλεηαη λα αζθεί ηελ απηνθξηηηθή ηνπ, φπσο θαίλεηαη απφ παξαζέκαηα, φπσο ην 

παξαθάησ: 

«Με θάπνηα ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε από ζπλνκήιηθνπο θαη ελήιηθεο  λα αλαπηύζζνπλ [νη 

καζεηέο] θαη λα ελδπλακώλνπλ ηνλ γξαπηό ηνπο ιόγν  κε ην λα ζρεδηάδνπλ  λα αλαζεσξνύλ  λα 

επεμεξγάδνληαη ή λα δνθηκάδνπλ κηα λέα πξνζέγγηζε  επηθεληξώλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζην 

θαηά πόζν πξνζεγγίζηεθε ζσζηά ν ζηόρνο θαη ην αθξναηήξην.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ 

γξαπηφ ιφγν, ηάμε 8, ζ. 43) 

Ωζηφζν, επαθχεηαη ζηνλ δηδάζθνληα λα θξίλεη θαηά πφζν θαηαθηήζεθαλ ή φρη νη ζηφρνη πνπ 

ζέηεη ν ΚΠΓΠ γηα ην θάζε έηνο θνίηεζεο νη νπνίνη επελδχνληαη κε ηε βαξχλνπζα ζεκαζία 

πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Ζ βαξχηεηα απηή πνπ απνδίδεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ ζέηνπλ ηα ζηάληαξλη, ηα θαζηζηά, επίζεο ρσξίο λα δειψλεηαη ξεηά, θαη θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σν έσο ζήκεξα εθαξκνδφκελν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο θξίζεθαλ κέζα απφ δηάθνξεο αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο σο απνηπρεκέλα. Σα 

ζηάληαξλη αλαπηχρζεθαλ αθξηβψο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ έμνδν ηεο ακεξηθαληθήο 

εθπαίδεπζεο απφ ην ηέικα. Οη κειινληηθέο αμηνινγήζεηο, ππνλνείηαη, ζα θαζνξίζνπλ ηελ 

νξζφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαπνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 

Β.8 Η θέςη τησ λογοτεχνίασ ςτα ΚΠΔΠ ςτη ςτοιχειώδη εκπαίδευςη (Κ-5) 

Σα ινγνηερληθά θείκελα, γεληθά, θαηέρνπλ θεληξηθφηεξε ζέζε ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε 

απ’ φ,ηη ζηηο άιιεο βαζκίδεο. Ο ΚΠΓΠ ζε αληηζηνηρία κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε Δζληθή 

Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθήο Πξνφδνπ, νξίδεη, φπσο είδακε, πσο ην πνζνζηφ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ ζε ζχγθξηζε κε απηφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ εμηζνξξνπείηαη ζηελ ηέηαξηε ηάμε. Πξηλ 

απφ ηε κεηαηρκηαθή απηή θάζε ηεο θνίηεζεο ε πνζφηεηα ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ 

δηαβάδνληαη ζην ζρνιείν είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ελψ 

ζηελ θαηνπηλή θνίηεζε ηα πιεξνθνξηαθά θείκελα πξννδεπηηθά απμάλνληαη εηο βάξνο ησλ 

ινγνηερληθψλ. 

Ζ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ (ινγνηερληθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ) ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαπιαηζίσζε γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα γλσζηηθά θαη 

επηζηεκνληθά πεδία. Όπσο ζε νιφθιεξν ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ, απνδίδεηαη βαξχλνπζα 
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ζεκαζία ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ, θαη κέζσ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, κε κηα ζεηξά 

γλσζηηθψλ πεδίσλ: ηζηνξία, θαη γεληθφηεξα θνηλσληθέο επηζηήκεο, θπζηθέο επηζηήκεο, 

ηερληθά ζέκαηα. Οη γλψζεηο απηέο πξέπεη λα δηαζπείξνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ φισλ 

ησλ ηάμεσλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά ζηα επίπεδα θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε κηαο ζεκαηηθήο ιίζηαο ζε κηα κεηαγελέζηεξε θάζε 

εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο (ζε έλα Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ή ζην 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πνπ ζα θαηαξηίζεη ν δάζθαινο): 

«Σην επίπεδν ελόο ΑΠΣ ή ζην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο  ηα θείκελα ρξεηάδεηαη λα επηιεγνύλ κε 

θξηηήξην ηε ζρέζε ηνπο κε δεηήκαηα ή ζέκαηα ηα νπνία ζπζηεκαηηθά ζα αλαπηύζζνπλ ηε 

γλσζηαθή βάζε ησλ καζεηώλ» (ΚΠΓΠ, ζ. 33) 

Δίλαη αλακελφκελν, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεηαη ξεηά, φηη αλάκεζα ζηηο γλψζεηο πνπ 

αλαπιαηζηψλνληαη είλαη θαη ν θφζκνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη 

αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ. 

Δμάιινπ, ηα ζηάληαξλη ιακβάλνπλ πνιχ ζνβαξά ππφςε ηνπο θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηνπο 

λένπο φξνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ αλάγλσζε, ηελ έξεπλα, ηελ επηθνηλσλία: 

«Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δηεπξύλεη θαη επεθηείλεη ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ε πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία θαη ε αθνπζηηθή θαηαλόεζε ζηελ απόθηεζε θαη ην κνίξαζκα ησλ γλώζεσλ θαη 

έρνπλ ηζρπξνπνηήζεη ηε ζρέζε ηνπο κε άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο» (ΚΠΓΠ, γεληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ηελ αθνπζηηθή θαηαλφεζε, ζ. 22) 

Σαπηφρξνλα, θαη εηδηθφηεξα κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο, πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη 

θεηκέλσλ πιεξνθνξηαθήο θχζεσο, πεξλά ε θαιιηέξγεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή σο 

κέινπο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο πνπ γλσξίδεη θαη ζέβεηαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο νκάδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ζ ινγνηερλία εδψ ιεηηνπξγεί ηδενινγηθά, 

πξνθεηκέλνπ κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ζπλαθψλ αθεγήζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο λα 

επηζεκαλζνχλ θαη λα ηνληζηνχλ ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ ελψλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο νκάδεο. 

«Να ζπγθξίλεη [ν καζεηήο] θαη λα αληηπαξαζέζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε παξόκνησλ ζεκάησλ θαη 

δεηεκάησλ  πρ αληίζεζε κεηαμύ θαινύ θαη θαθνύ) θαη κνηίβσλ  πρ αλαδήηεζε) ζε δηεγήζεηο  

κύζνπο θαη παξαδνζηαθέο ινγνηερλίεο από δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο 

γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο, ηάμε 4, ζ. 12) 
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 Όζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ αλαπιαηζηψλνληαη, πεξηνξίδνληαη ζηε 

κεηαγιψζζα πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο κηθξνχο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο γηα 

ηα θείκελα θαη λα εθθξάζνπλ ηηο αληαπνθξίζεηο ηνπο πξνο απηά. ηα πιαίζηα κηαο νιηζηηθήο 

ζεψξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο νη καζεηέο ελδπλακψλνπλ ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο 

δεμηφηεηα θαη ηε δεμηφηεηά ηνπο λα εθθξάδνπλ ηε ζηάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πξνο ηα 

θείκελα ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθνχο φξνπο ηεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο: 

«Να ζπγθξίλεη θαη λα αληηπαξαζέηεη [ν καζεηήο] ηελ νπηηθή γσλία από ηελ νπνία δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξίεο γίλνληαη αληηθείκελν αθήγεζεο  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ 

πξσηνπξόζσπε θαη ηελ ηξηηνπξόζσπε αθήγεζε.» (ΚΠΓΠ, ζ. 12) 

«Να πεξηγξάθεη ζε βάζνο έλαλ ραξαθηήξα  έλα ζθεληθό ή έλα πεξηζηαηηθό ζε κηα δηήγεζε ή ζε 

έλα ζεαηξηθό έξγν  αληιώληαο από ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ θεηκέλνπ  πρ ζθέςεηο ελόο 

ραξαθηήξα  ιέμεηο ή πξάμεηο)» (ΚΠΓΠ, ζ. 12) 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα απφ ηα ξήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ καζεηή (λα ζπγθξίλεη, λα αληηπαξαζέηεη, λα πεξηγξάθεη), νη γλψζεηο απφ ηε 

ινγνηερλία πνπ αλαπιαηζηψλνληαη δελ λννχληαη απνθνκκέλεο απφ ηα θείκελα, αιιά 

ζπλδένληαη πάληνηε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ καζεηή θαη ηελ, γξαπηή ή πξνθνξηθή 

έθθξαζε, απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ. 

Σα ινγνηερληθά είδε πνπ, θαηά θχξην ιφγν, αλακέλεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε είλαη νη αθεγήζεηο, ην ζέαηξν, ε πνίεζε, νη 

βηνγξαθίεο θαη νη απηνβηνγξαθίεο (ΚΠΓΠ, ζ. 31). Δπηδηψθεηαη, ζην επίπεδν ηεο ζεκείσζεο 

θαη ζηα πιαίζηα ελφο θεηκελνθεληξηθνχ ιφγνπ, ε εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε είδνπο ινγνηερληθνχ ιφγνπ πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα κηιήζεη γηα ην 

θείκελν. 

«Να εμεγήζεη [ν καζεηήο] ηηο βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πνηήκαηα  ην ζέαηξν θαη ηελ 

πεδνγξαθία θαη λα αλαθεξζεί ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πνηήκαηνο  πρ ζηξνθή  ξπζκόο  κέηξν) 

θαη ηνπ ζεάηξνπ  πρ πξόζσπα ηνπ δξάκαηνο  ζθεληθά  πεξηγξαθέο  δηάινγνη  ζθεληθέο νδεγίεο)  

όηαλ γξάθεη ή όηαλ κηιάεη γηα έλα θείκελν.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο 

ινγνηερλίαο, ηάμε 4, ζ. 12) 

Σα ΚΠΓΠ δελ πεξηνξίδνπλ, σζηφζν, ηα είδε ιφγνπ ζε απηά πνπ έρνπλ θπξίσο ηηο αλαθνξέο 

ηνπο ζηνλ έληππν πνιηηηζκφ, αιιά επεθηείλνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ θαη ζε λέα είδε πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. ηα πιαίζηα ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ πνπ 

επηδηψθεηαη, ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ινγνηερληθψλ 

πξντφλησλ πνπ αμηνπνηνχλ πέξα απφ ηε γιψζζα θαη άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα (εηθφλα, 

βίληεν, ήρνο θιπ). Σα πνιπηξνπηθά θείκελα γίλνληαη επίθεληξν ηεο καζεηηθήο εξκελείαο θαη 

αλακέλεηαη λα αλαιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζηα θείκελα απηά παξάγεηαη ην λφεκα θαη ην 

αηζζεηηθφ απνηέιεζκα: 

«Να αλαιύζεη [ν καζεηήο] πώο ηα νπηηθά θαη πνιπκεζηθά ζηνηρεία ζπκβάιινπλ ζην λόεκα  ην 

ύθνο θαη ηελ νκνξθηά ελόο θεηκέλνπ  πρ γθξάθηθ λόβει  πνιπκεζηθή παξνπζίαζε κπζνπιαζίαο  

ιατθή αθήγεζε  κύζνο  πνίεκα)»
29

 (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο, 

ηάμε 5, ζ. 12) 

ε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ν πνιπγξακκαηηζκφο απηφο 

ζπλδέεηαη κε ηνλ θξηηηθφ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ: 

«Να εξκελεύεη [ν καζεηήο] πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη νπηηθά  πξνθνξηθά ή πνζνηηθά 

 πρ ζε πίλαθεο  γξαθηθά  δηαγξάκκαηα  ρξνληθνύο άμνλεο  θηλνύκελα ζρέδηα ή δηαδξαζηηθά 

ζηνηρεία ζε ζειίδεο ηνπ Ιζηνύ) θαη λα εμεγεί πώο ε πιεξνθνξίεο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν εκθαλίδνληαη» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγλσζε 

πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ηάμε 4, ζ. 14) 

Ζ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, επίζεο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε γλψζε θαη ηε 

ρξήζε λέσλ, ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο – ιεηηνπξγηθήο ζεψξεζεο 

ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηα ςεθηαθά κέζα, φρη κφλν γηα λα 

ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηήζεη ζηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη γηα λα δεκνζηεχζεη ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ή λα ην 

επηθνηλσλήζεη ζηα ππφινηπα κέιε, αλ πξνβιέπεηαη νκαδηθή εξγαζία: 

«Με θάπνηα θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε από ελήιηθεο  [ν καζεηήο] λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερλνινγία  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηύνπ  γηα λα παξάγεη θαη λα δεκνζηεύεη ηα γξαπηά 

ηνπ  αιιά θαη γηα λα δηαδξά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ 

γξαπηφ ιφγν, ηάμε 4, ζ. 21) 

Όζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο πξάμεηο θαη ηηο ηαπηφηεηεο πνπ πξαγκαηψλνληαη ζην θείκελν ηνπ 

ΚΠΓΠ, ζε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ην ππνθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

                                                             
29 Αο ζεκεησζεί φηη αληίζηνηρεο αλαθνξέο δελ ππάξρνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ηάμεσλ 6-12. 
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είλαη ν καζεηήο, απφ ηνλ νπνίν αλακέλεηαη ε ελεξγή νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ κε ηε βνήζεηα 

ησλ ελειίθσλ. ην θαζεγεηή / δάζθαιν δελ ππάξρεη θάπνηα ξεηή αλαθνξά, θαζψο ηα 

πξφζσπα πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά θαηά ηε κάζεζε θαηνλνκάδνληαη 

κε ηνλ γεληθφηεξν φξν «ελήιηθεο», ν νπνίνο, θαηά ηα θαηλφκελα, ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεηαη 

εμίζνπ ζηνλ δάζθαιν, ηνλ γνλέα, ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή άιιν πξφζσπν πνπ κπνξεί λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηνλ καζεηή. Ζ ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη, επηζεκαίλεηαη, ζα πξέπεη 

πξννδεπηηθά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ λα ππνρσξεί πξνο φθεινο κηαο αηνκηθήο νηθνδφκεζεο 

ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ απηελέξγεηα ηνπ 

καζεηή. 

Ο ΚΠΓΠ δελ αλαθέξεηαη ζηα κέζα θαη ζηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, 

ελδερνκέλσο κεηαθπιψληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δεηήκαηνο ζηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ πνπ ζα θαηαξηίζεη θάζε πνιηηεία ή ζρνιείν. Γηαθαίλεηαη, σζηφζν, ζε ρσξία, φπσο 

ην παξαθάησ, φηη ε θνηλφηεηα ηεο ηάμεο θαη ν δάζθαινο ή άιινη ελήιηθεο αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξέαο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ θάζε καζεηή: 

«Με θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε από ζπλνκήιηθνπο θαη ελήιηθεο λα αλαπηύζζεη [ν καζεηήο] 

θαη λα ελδπλακώλεη ην γξάςηκό ηνπ  όπσο ρξεηάδεηαη ζρεδηάδνληαο  αλαζεσξώληαο θαη 

δηακνξθώλνληάο ην.» (ΚΠΓΠ, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ηάμε 3, ζ. 21) 
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Γ. Υιοθέτηςη και εφαρμογή του ΚΠΔΠ από επιμέρουσ πολιτείεσ: δύο 
ενδεικτικά παραδείγματα. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα πιήξεο εηθφλα γηα ηε κνξθή πνπ ζα ιάβνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία ηα επφκελα ρξφληα ζηηο Ζ.Π.Α, 

θαζψο ζα πξνρσξά ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΓΠ ζηηο επηκέξνπο 

πνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα θαηά ηφπνπο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, κειεηήζεθαλ δχν 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνιηηεηαθήο πηνζέηεζεο ηνπ ΚΠΓΠ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

επηιέρζεθαλ νη πνιηηείεο ηεο Μαζαρνπζέηεο θαη ηνπ Κνλέθηηθαη, γηα πνιιαπινχο ιφγνπο.  

Καηά πξψηνλ, νη δχν πνιηηείεο, πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηνλ ΚΠΓΠ, παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, 

θαζψο έρνπλ ήδε πξνγξακκαηίζεη θαη πξαγκαηνπνηήζεη αξθεηά βήκαηα πξνο ηελ 

ελζσκάησζή ηνπ. Ωζηφζν, θαζεκηά απφ ηηο δχν πνιηηείεο έρεη επηιέμεη κηα δηαθνξεηηθή 

δηαδηθαζία γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηελ ελζσκάησζε. Οη δχν δηαθνξεηηθνί απηνί δξφκνη 

πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΚΠΓΠ είλαη ραξαθηεξηζηηθνί θαη γηα ηηο ππφινηπεο πνιηηείεο πνπ 

απνδέρνληαη θαη πηνζεηνχλ ζηαδηαθά ηα δηαπνιηηεηαθά ζηάληαξλη. 

Δμάιινπ, νη πνιηηείεο ηεο Μαζαρνπζέηεο θαη ηνπ Κνλέθηηθαη απνηεινχλ ελδηαθέξνπζεο 

πεξηπηψζεηο θαη ιφγσ ησλ πςειψλ βαζκνινγήζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπο ζηηο εζληθέο 

αμηνινγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2009 γηα ηελ ηάμε 12. Σν ελδηαθέξνλ 

εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα δχν πνιηηείεο κε πεπνίζεζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

ζχζηεκα θαη ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο.  
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Γ. 1 Υιοθέτηςη και εφαρμογή του ΚΠΔΠ από την πολιτεία τησ Μαςαχουςέτησ 

Ζ πνιηηεία ηεο Μαζαρνπζέηεο πηνζέηεζε ηνλ ΚΠΓΠ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 θαη, κε βάζε ην 

πξφγξακκα εθαξκνγήο πνπ έρεη θαηαξηηζηεί, ε πιήξεο πξνζαξκνγή ησλ ηνπηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
30

 ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΚΠΓΠ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί σο 

ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Πνιηηείαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε (Massachusetts Board of Elementary and Secondary 

                                                             
30 Οη πνιηηείεο δε θαηαξηίδνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, αιιά δηδαθηηθά θείκελα ππφ ηε κνξθή 

πξνδηαγξαθψλ. Τπεχζπλεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη νη 

πεξηνρέο (districts), νπφηε ζε θάζε πνιηηεία ζπλαληάκε πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έσο ηψξα «αλνηθηφηεηαο» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Education)
31
, ε πξσηνβνπιία εθπφλεζεο ηνπ ΚΠΓΠ πξφιαβε ηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο 

ησλ πνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Μαζαρνπζέηεο θαη, αληί ηεο πνιηηεηαθήο αλαζεψξεζεο, 

πξνθξίζεθε ε ελεξγφο θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

Μαζαρνπζέηεο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ΚΠΓΠ. Ζ ζπκβνιή, κάιηζηα, ηεο Μαζαρνπζέηεο ζηε 

ζχληαμε ηνπ ΚΠΓΠ θξίλεηαη σο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή ηφζν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαπνιηηεηαθψλ ζηάληαξλη, φζν θαη γηα ηε δηαηχπσζε 

θαη νξγάλσζε ηνπ εγγξάθνπ ηνπ ΚΠΓΠ. Μάιηζηα, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί πσο ε 

πνιηηεία ηεο Μαζαρνπζέηεο δεζκεχζεθε λα πηνζεηήζεη ηα ζηάληαξλη, κφλν εθφζνλ ζα 

αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ήδε παξέρεηαη ζηελ πνιηηεία. Ζ 

ξεηνξηθή απηή έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζπλέπεηεο. Απφ ηε κηα, ινηπφλ, επηβεβαηψλεη 

ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο πνιηηείαο ζηελ ακεξηθαληθή εθπαίδεπζε θαη απνηξέπεη ηελ εξκελεία 

ηεο θίλεζεο πηνζέηεζεο σο δείγκαηνο αδπλακηψλ ηεο πνιηηεηαθήο εθπαίδεπζεο ηεο 

Μαζαρνπζέηεο. Απφ ηελ άιιε, δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαπνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηεία, θαζψο νη ηειεπηαίεο 

πξνβάιινληαη σο πξντφλ ηεο ίδηαο ηεο πνιηηεηαθήο πξσηνβνπιίαο θαη εκπεηξίαο. 

Σν πιήξεο έγγξαθν ησλ πνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Μαζαρνπζέηεο γηα ην κάζεκα ησλ 

αγγιηθψλ, πνπ αλακέλεηαη ζχληνκα λα δεκνζηεπηεί, ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο κέξε: 

• Μηα εηζαγσγή πνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζηελ αλακφξθσζε θαη ζηα βαζηθά ζεκεία 

βειηίσζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην ηξέρνλ πιαίζην.  

• Δλεκεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

• Σνλ Κνηλφ Ππξήλα Γηαπνιηηεηαθψλ Πξνδηαγξαθψλ απφ ην λεπηαγσγείν σο ην 

ιχθεην. 

• Σηο ππόζθεηερ πποδιαγπαθέρ πνπ επεθηείλνπλ ηνλ Κνηλφ Ππξήλα απφ ηελ 

πξνλεπηαθή εθπαίδεπζε σο ην ιχθεην 

• Σνλ Κνηλφ Ππξήλα Γηαπνιηηεηαθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ 

Ηζηνξία/Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηα ηερληθά καζήκαηα. 

• Δλφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Ππξήλα ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη ζε 

καζεηέο πνπ δελ έρνπλ κεηξηθή γιψζζα ηελ αγγιηθή. 

                                                             
31 http://www.doe.mass.edu/boe/docs/1210/item1.html  

http://www.doe.mass.edu/boe/docs/1210/item1.html
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• Αλαθνξέο 

• Δλεκεξσκέλν γισζζάξη 

• Δλεκεξσκέλε ιίζηα ζπγγξαθέσλ  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηε δνκή ηνπ εγγξάθνπ, ε πνιηηεία επηρεηξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά ηνπ 

ΚΠΓΠ, φζνλ αθνξά ηελ πξνλεπηαθή εθπαίδεπζε θαη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, θαζψο θαη λα εθνδηάζεη ηνπο θαηά πεξηνρή ππεχζπλνπο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηνπ δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξφζζεην 

βνεζεηηθφ πιηθφ, ρξήζηκν γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ (εηζαγσγή, 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, γισζζάξη, ιίζηα ζπγγξαθέσλ θιπ). 

Σαπηφρξνλα, ην πκβνχιην ηεο Δθπαίδεπζεο, ζην θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πνιηηεηαθέο 

πξνζζήθεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πξνλεπηαθή ειηθία, εκπεξηέρεη πξφζζεηεο πξνδηαγξαθέο 

ζην θπξίσο ζψκα ησλ δηαπνιηηεηαθψλ ζηάληαξλη, ζε γεληθή κνξθή θαη εμεηδηθεπκέλα γηα 

θάζε ρξνληά θνίηεζεο. Οη πξφζζεηεο απηέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε, ηνλ 

γξαπηφ ιφγν θαη ηε γιψζζα θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε, θαζψο 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ινηπφλ, ζηελ νκάδα ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ν ΚΠΓΠ νλνκάδεη “ελζσκάησζε γλψζεσλ θαη ηδεψλ” πξνζηίζεηαη έλα 

επηπιένλ ζηάληαξλη πνπ αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία: 

«8.α Να αλαιύνπλ [νη καζεηέο] ην λόεκα ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ αληιώληαο από ηε γλώζε 

ησλ ινγνηερληθώλ ελλνηώλ θαη γελώλ.» (Πξνδηαγξαθέο ηεο Μαζαρνπζέηεο πνπ πξνζηίζεληαη 

ζηνλ ΚΠΓΠ γηα ηελ αλάγλσζε, ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ηε γιψζζα, Πξνζρέδην πξνο ζπδήηεζε, 

ζ. 2)  

Ζ πξνζζήθε ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο επηρεηξεί λα εκπινπηίζεη ηηο πεξηνξηζκέλεο 

γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ πξνσζεί ν ΚΠΓΠ θαη λα εληζρχζεη ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν 

ζε φ,ηη αθνξά ηε ινγνηερληθή ζεκείσζε. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε εληζρχεηαη απφ ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηάληαξλη ζηηο αλά ηάμε πξνδηαγξαθέο, φπνπ ελζαξξχλεηαη 

ε αλαπιαηζίσζε γλψζεσλ γηα ηε ινγνηερληθή ζεσξία θαη ηζηνξία πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε 

γλψζε θαη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ζπλεζηζκέλσλ ινγνηερληθψλ ηξφπσλ θαη ηερληθψλ ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (παξνκνίσζε, κεηαθνξά, πξννηθνλνκία θιπ), 
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έσο ηελ αλαγλψξηζε θαη εξκελεία ηεο ρξήζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ θάζε γέλνπο ή χθνπο 

(επηθή αθήγεζε, εηξσλεία, παξσδία) θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ κε ην 

ηζηνξηθφ ζπγθείκελν. ηηο ηειεπηαίεο, κάιηζηα, ηάμεηο πξνβιέπεηαη κηα αξθεηά εμεδεηεκέλε 

ρξήζε ησλ δηαθφξσλ θξηηηθψλ ζεσξηψλ ζηελ αλάιπζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. 

«Να ζπζρεηίδνπλ έλα έξγν κπζνπιαζίαο  πνίεζεο ή έλα δξάκα κε ηηο ζεκειηαθέο  seminal) ηδέεο 

ηνπ θαηξνύ ηνπ» (Πξνδηαγξαθέο ηεο Μαζαρνπζέηεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ ΚΠΓΠ γηα ηελ 

αλάγλσζε, ηάμεηο 9-10, Πξνζρέδην πξνο ζπδήηεζε, ζ. 3)  

«Να αλαιύνπλ έλα έξγν κπζνπιαζίαο  πνίεζεο ή έλα δξάκα ρξεζηκνπνηώληαο κηα πνηθηιία 

θξηηηθώλ θαθώλ
32

  πρ κνξθηθόο  ςπρνινγηθόο  ηζηνξηθόο  θνηλσληνινγηθόο ή θεκηληζηηθόο).» 

(Πξνδηαγξαθέο ηεο Μαζαρνπζέηεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ ΚΠΓΠ γηα ηελ αλάγλσζε, ηάμεηο 

11-12, Πξνζρέδην πξνο ζπδήηεζε, ζ. 3) 

Ζ πξνζζήθε ππνδειψλεη κε ζαθήλεηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θελνχ πνπ αθήλνπλ πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα νη δηαπνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο νη γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία 

πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζηνλ ΚΠΓΠ θαη ε ρξήζε ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο θαηά ηε δηδαζθαιία 

πνπ ελζαξξχλεηαη είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

Έλα αθφκε θελφ επηρεηξεί λα θαιχςεη, εμάιινπ, ε πξνζζήθε ζην πξνζρέδην ηεο 

Μαζαρνπζέηεο ελφο επηπιένλ ζηάληαξλη πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

ην νπνίν επεθηείλεη ην εχξνο θαη ηε γθάκα ησλ παξαγφκελσλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη ζε 

άιια ινγνηερληθά είδε πέξα απφ ηελ αθήγεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή, εμάιινπ, 

ζπζρεηίδεη ηελ παξαγσγή ινγνηερλίαο απφ ηνπο καζεηέο κε ηε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ινγνηερληθψλ γελψλ, εληζρχνληαο έηζη αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν ζην 

πξνζρέδην ηεο Μαζαρνπζέηεο. 

«Να γξάθνπλ [νη καζεηέο] κπζνπιαζία  πξνζσπηθνύο ζηνραζκνύο  πνίεζε θαη ζελάξηα πνπ 

θαλεξώλνπλ επίγλσζε ησλ ινγνηερληθώλ ελλνηώλ θαη γελώλ» (Πξνδηαγξαθέο ηεο 

Μαζαρνπζέηεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ ΚΠΓΠ γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, Πξνζρέδην πξνο 

ζπδήηεζε, ζ. 4) 

                                                             
32 Ο φξνο θξηηηθνί θαθνί (critical lenses) ρξεζηκνπνηείηαη επξψο ζηηο ΖΠΑ ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο 

δηδαθηηθήο ηεο ινγνηερλίαο σο ζπλψλπκνο ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο. Βι. γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε ηνπ 

φξνπ ζηελ ηζηνζειίδα teaching literature πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ακεξηθαλνχο παλεπηζηεκηαθνχο: 

http://www.teachingliterature.org/teachingliterature/criticism.htm (ηειεπηαία πξφζβαζε 1-6-2011) 

http://www.teachingliterature.org/teachingliterature/criticism.htm
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Μάιηζηα, θαηά ζεκεία, ζηελ αλάιπζε ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο ζε θαηά ηάμε 

πξνζδνθίεο, εκθαλίδεηαη κηα θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ, πνπ δε 

ζπλαληάκε ζηνλ θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ ζε κεγάιε ζπρλφηεηα θαη ζπλδέεη ηε ινγνηερλία κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξσπηζηηθνχ ηδεψδνπο. 

«Να επηδεηθλύνπλ [νη καζεηέο] θαηαλόεζε κηαο έλλνηαο ή ελόο ζέκαηνο  γξάθνληαο ζύληνκεο 

αθεγήζεηο  πνηήκαηα  δνθίκηα  ιόγνπο ή ζηνραζκνύο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε νηθνπκεληθά 

ζέκαηα  πρ πξνθιήζεηο  ην άηνκν θαη ε θνηλσλία  εζηθά δηιιήκαηα  δπλακηθή ηεο παξάδνζεο 

θαη αιιαγή)» (Πξνδηαγξαθέο ηεο Μαζαρνπζέηεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ ΚΠΓΠ γηα ηνλ 

γξαπηφ ιφγν, ηάμεηο 11-12, Πξνζρέδην πξνο ζπδήηεζε, ζ. 6) 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη πξνζζήθεο ζηηο νπνίεο ζρεδηάδεη λα πξνρσξήζεη ε πνιηηεία ηεο 

Μαζαρνπζέηεο, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζεη ηνλ ΚΠΓΠ ζε θαλέλα ζεκείν δελ αθνξνχλ ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε ή ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ πνπ εηζεγνχληαη νη δηαπνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο. Σν γεγνλφο απηφ 

απνδεηθλχεη πσο ε πνιηηεία ζεσξεί επαξθή θαη ελδεδεηγκέλν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

δηαπνιηηεηαθά ζηάληαξλη ρεηξίδνληαη ην δήηεκα ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ θαη πεξηνξίδεηαη 

ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο ζηε θηινζνθία ηνπ ΚΠΓΠ ζε φ,ηη αθνξά 

ηνπιάρηζηνλ ηνπο ςεθηαθνχο πφξνπο. 

 

Γ. 2 Υιοθέτηςη και εφαρμογή του ΚΠΔΠ από την πολιτεία του Κονέκτικατ 

Ζ πνιηηεία ηνπ Κνλέθηηθαη πηνζέηεζε ηα δηαπνιηηεηαθά ζηάληαξλη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 θαη 

έρεη εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ πνιηηεηαθή εθπαίδεπζε θαη ηεο 

επζπγξάκκηζεο ησλ θαηά πεξηνρέο (districts) πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηηο αξρέο θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο πιήξνπο πξνζαξκνγήο ηεο πνιηηεηαθήο εθπαίδεπζεο ζηα 

δεδνκέλα πνπ ζέηεη ν ΚΠΓΠ ζα νινθιεξσζεί ην 2013, ελψ νη εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε 

πνιηηεηαθφ επίπεδν
33

 ζηε ζηνηρεηψδε θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα εθαξκφζνπλ ηα 

δηαπνιηηεηαθά ζηάληαξλη γηα πξψηε θνξά ην 2014. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ζην έξγν ηνπο νη θαηά ηφπνπο ππεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε 

λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ε πνιηηεηαθή εθπαηδεπηηθή εγεζία έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ 

                                                             
33  Πξφθεηηαη γηα ην CMT (Connecticut Mastery Test) θαη ην CAPT (Connecticut Academic 

Performance Test) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 3ε έσο ηελ 8ε ηάμε θαη απφ ηε 10ε έσο ηελ 

απνθνίηεζε αληίζηνηρα. Σν CAPT είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ απνθνίηεζε απφ ην Λχθεην. 
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θαηάξηηζε βνεζεηηθψλ εγγξάθσλ. Σα βνεζεηηθά απηά έγγξαθα πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ ην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΓΠ ζηελ πνιηηεία ηνπ Κνλέθηηθαη ζα δνζνχλ ζηε δεκνζηφηεηα 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011. Πξνο ην παξφλ, ε επηηξνπή πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη δεκνζηεχζεη κφλν «Έγξαθα δηαζηαχξσζεο ηνπ ΚΠΓΠ κε ην πιαίζην 

ηνπ Κνλέθηηθαη», γηα ην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη γηα ηα καζεκαηηθά. Σν 

ζρεηηθφ έγγξαθν
34

 παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο-πξνδηαγξαθέο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη 

ηζρχνληνο πιαηζίνπ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αγγιηθψλ ζην Κνλέθηηθαη ζπγθξίλνληαο θαη 

αληηπαξαζέηνληάο ηεο κε ηα δηαπνιηηεηαθά ζηάληαξλη, θαζψο θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

αμηνινγήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ζε πνιηηεηαθφ επίπεδν, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζνχλ 

ηα θνηλά ζεκεία, νη απνθιίζεηο θαη ηα λέα ζηνηρεία πνπ εηζάγεη ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε ηεο 

ελ ιφγσ πνιηηείαο ν ΚΠΓΠ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα
35
, φπνπ δειψλεηαη 

γξαθεκαηηθά ην πνζνζηφ ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ δηαπνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηα 

πνιηηεηαθά ζηάληαξλη (80%), φπσο θαη ην πνζνζηφ ησλ δηαπνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

δελ είλαη δπλαηφ λα αληηζηνηρηζηνχλ κε θάπνηα απφ ηα ζηάληαξλη ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο 

ηνπ Κνλέθηηθαη (20%): 

 

                                                             
34 Ζιεθηξνληθή πξφζβαζε: http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2618&q=322620 (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 1-6-2011) 
35 Ζ εηθφλα πξνέξρεηαη απφ έγγξαθν πνπ δεκνζηεχεηαη Πνιηηεηαθφ Τπνπξγείν Παηδείαο (Connecticut 

State Department of Education) κε ηίηιν “Ο ΚΠΓΠ ζην Κνλέθηηθαη” : 

http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/CCSS/CCSS_CT.pdf  (ηειεπηαία πξφζβαζε 1-6-2011) 

http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/CCSS/CCSS_CT.pdf
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Ζ αληηπαξαβνιή ηνπ ΚΠΓΠ κε ηα ζηάληαξλη ηνπ Κνλέθηηθαη ζε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαηαδεηθλχεη, θαηά πξψην ιφγν, ηε ζπγθξηηηθά ζεκαληηθφηεξε 

ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ζηα πνιηηεηαθά ζηάληαξλη ηνπ Κνλέθηηθαη. Ζ ινγνηερλία, ζε φ,ηη 

αθνξά ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείαο, αληηκεησπίδεηαη σο θνξέαο 

αμηψλ θαη σο κέζν θαιιηέξγεηαο ζηάζεσλ πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη ε αλζξσπηζηηθή παηδεία θαη ε 

πνιηηηζκηθή αλεθηηθφηεηα. Ζ ηδενινγηθή απηή ιεηηνπξγία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο 

παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ ΚΠΓΠ, θπξίσο σο πξνο ην δεχηεξν ζθέινο (δειαδή ηελ πνιηηηζκηθή 

αλεθηηθφηεηα), ζηα πνιηηεηαθά ζηάληαξλη ηνπ Κνλέθηηθαη, φκσο, παξνπζηάδεηαη πην πιήξεο 

θαη αλεπηπγκέλε: 

«Οη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ θαη εθηηκνύλ πώο ε ζύγρξνλε θαη ε θιαζηθή ινγνηερλία έρνπλ 

δηακνξθώζεη ηελ αλζξώπηλε ζθέςε» (Πιαίζην αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ην 

κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζηελ πνιηηεία ηνπ Κνλέθηηθαη
36
, ζ. 5)  

«[Οη καζεηέο] ζπγθξίλνπλ  αληαπνθξίλνληαη θαη αλαιύνπλ θείκελα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ 

πνιιέο πνιππνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο.» (Πιαίζην αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ην 

κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζηελ πνιηηεία ηνπ Κνλέθηηθαη, ζ. 12)  

                                                             
36 Δπεηδή ηα ζεκεία απφθιηζεο ησλ πνιηηεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηνλ ΚΠΓΠ δελ παξνπζηάδνληαη 

ζην έγγξαθν ηεο Γηαζηαχξσζεο, αληιήζεθαλ απφ ην θπξίσο θείκελν ηνπ Πιαηζίνπ αλάπηπμεο 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζηελ πνιηηεία ηνπ Κνλέθηηθαη: 

http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2618&q=320866 (ηειεπηαία πξφζβαζε 1-6-2011) 

http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2618&q=320866
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«[Οη καζεηέο] αλαιύνπλ θαη αμηνινγνύλ ζέκαηα θαη ζρέζεηο πνπ δηαπεξλνύλ ηηο θνπιηνύξεο.» 

(Πιαίζην αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζηελ πνιηηεία ηνπ 

Κνλέθηηθαη, ζ. 12)  

Μηα αθφκε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Κνλέθηηθαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα δηαπνιηηεηαθά ζηάληαξλη απνηειεί ε πξνψζεζε ελφο θξηηηθνχ 

ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ, πνπ φρη κφλν ελζαξξχλεη ηελ δηεξεχλεζε απφ ην καζεηή ησλ 

πνιιαπιψλ ηξφπσλ παξαγσγήο λνήκαηνο, αιιά ζηξέθεη ηε καζεηηθή θξηηηθή ζθνπηά ζε κηα 

αλαζηνραζηηθή εμέηαζε ηεο πξνζσπηθήο εξκελείαο ή ηεο εξκελείαο ησλ άιισλ: 

«[Οη καζεηέο] εμεγνύλ θαη δηεξεπλνύλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αηζζεηηθή αληίδξαζε  θαζώο θαη 

ηελ αληίδξαζε ησλ άιισλ ζηα θείκελα.» (Πιαίζην αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ην 

κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζηελ πνιηηεία ηνπ Κνλέθηηθαη, ζ. 10)  

«[Οη καζεηέο] αλαπηύζζνπλ θαη ππεξαζπίδνληαη πνιιαπιέο αληαπνθξίζεηο ζηε ινγνηερλία 

ρξεζηκνπνηώληαο πξνζσπηθνύο ζπζρεηηζκνύο θαη ζρεηηθέο θεηκεληθέο αλαθνξέο.» (Πιαίζην 

αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζηελ πνιηηεία ηνπ 

Κνλέθηηθαη, ζ. 11)  

Δμάιινπ, ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κνλέθηηθαη ζπλαληάκε θαη ηνλ δεκηνπξγηθφ 

γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, πνπ, φπσο είδακε, απνπζηάδεη απφ 

ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ. 

«[Οη καζεηέο] δηαιέγνπλ κηα πνηθηιία γελώλ γηα λα δηαβάζνπλ κε ζθνπό ηελ πξνζσπηθή 

επραξίζηεζε.» (Πιαίζην αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ 

ζηελ πνιηηεία ηνπ Κνλέθηηθαη, ζ. 7)  

«[Οη καζεηέο] γξάθνπλ γηα ηε ραξά ηεο θαληαζίαο.» (Πιαίζην αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζηελ πνιηηεία ηνπ Κνλέθηηθαη, ζ. 14)  

Οη αλαθνξέο ζην ζρεδηαζκφ ηεο ελζσκάησζεο ηνπ ΚΠΓΠ ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

Κνλέθηηθαη δελ δηεπθξηλίδνπλ κε ξεηφ ηξφπν αλ νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο πνπ δελ έρνπλ αληίζηνηρν ζηηο δηαπνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο ζα δηαηεξεζνχλ. 

Γεληθφηεξα, πάλησο, ε δηαδηθαζία ηεο επζπγξάκκηζεο ηνπ πνιηηεηαθνχ πιαηζίνπ γισζζηθήο 

εθπαίδεπζεο κε ηα δηαπνιηηεηαθά ζηάληαξλη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρεκαηηθή 
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παξάζηαζε πνπ ππαηλίζζεηαη ηε δπλαηφηεηα λα ηζρχζνπλ πνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρέο ηνπ ΚΠΓΠ: 

 

 

ε φ,ηη αθνξά ηα πνιηηεηαθά ζηάληαξλη, πνπ ζην θείκελν ηεο Γηαζηαχξσζεο 

παξαιιειίδνληαη κε πξνδηαγξαθέο ηνπ Κνηλνχ Ππξήλα, ε αληηζηνίρηζε δελ απνβαίλεη 

πάληνηε πεηπρεκέλε, θαζψο ζπρλά δηαθαίλεηαη κηα βεβηαζκέλε θαη πξφρεηξε πξνζπάζεηα λα 

ζπλδπαζηνχλ πνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο κε ζηάληαξλη ηνπ ΚΠΓΠ δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο 

ή θαη δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ο ινγνηερληθφο πνιπγξακκαηηζκφο πνπ πξνσζείηαη απφ ηνλ ΚΠΓΠ, φπσο είδακε, 

πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ηνπ καζεηή ζε πξντφληα δηαθφξσλ ηερλψλ (θηλεκαηνγξάθνο, 

ζέαηξν, πνιπκέζα θιπ) πνπ αληηπαξαβάιινληαη κε ηελ θεηκεληθή εθδνρή ηνπο. Ζ δεμηφηεηα 

ηνπ καζεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ πνιιαπιψλ εξκελεηψλ ησλ ινγνηερληθψλ 

έξγσλ πνπ ζπληζηνχλ νη κεηαθνξέο ηνπο ζε άιια κέζα είλαη βαζηθή γηα ηε ινγνηερληθή 

εθπαίδεπζε πνπ ελζαξξχλνπλ νη δηαπνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο. Ωζηφζν, ε αληηζηνίρηζή ηεο 

κε πνιηηεηαθά ζηάληαξλη ηνπ Κνλέθηηθαη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, δελ είλαη αξθεηά πεηζηηθή. 

 
«ΚΠΓΠ: Να αλαιύνπλ [νη καζεηέο] πνιιαπιέο εξκελείεο κηαο αθήγεζεο  ελόο δξάκαηνο ή ελόο 
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πνηήκαηνο  πρ καγλεηνζθνπεκέλε ή δσληαλή παξαγσγή ελόο ζεαηξηθνύ έξγνπ ή 

απνκαγλεηνθώλεζε ελόο κπζηζηνξήκαηνο ή ελόο πνηήκαηνο)  εθηηκώληαο πώο θάζε εθδνρή 

εξκελεύεη ην θείκελν-πεγή  Να ζπκπεξηιεθζεί ηνπιάρηζηνλ έλα δξάκα ηνπ Σέμπηξ θαη έλα 

ζεαηξηθό έξγν ακεξηθαλνύ δξακαηνπξγνύ) 

Πιαίζην Κνλέθηηθαη: 

 Να ζπλάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ απνδείμεηο γηα λα ηα ζηεξίδνπλ 

ρξεζηκνπνηώληαο θείκελα πνπ άθνπζαλ  δηάβαζαλ ή είδαλ. 

Να ζπδεηνύλ πώο νη εκπεηξίεο ελόο ζπγγξαθέα επεξεάδνπλ ην θείκελν. 

Να αλαπηύζζνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη πνιιαπιέο αληαπνθξίζεηο ζηε ινγνηερλία 

ρξεζηκνπνηώληαο πξνζσπηθνύο ζπζρεηηζκνύο θαη ζρεηηθέο θεηκεληθέο αλαθνξέο.» 

(Γηαζηαχξσζε ησλ ζηάληαξλη ηνπ Κνλέθηηθαη κε ηνλ ΚΠΓΠ, ηάμεηο 11
ε
-12

ε
 ) 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη ηξεηο πνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δηαζηαπξψλνληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δηαπνιηηεηαθφ ζηάληαξλη δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζε απηφ, θαζψο δελ 

αλαθέξεηαη πνπζελά ε αλάγθε λα αληηπαξαβιεζνχλ πνιιαπινί ηξφπνη παξαγσγήο λνήκαηνο 

κεηαμχ ηνπο ή λα ζπλαρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε κέζνπ πνπ ζπληζηνχλ θαη 

έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζεκείσζεο. 

Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο, ελψ ζην γισζζνδηδαθηηθφ πιαίζην ηνπ Κνλέθηηθαη 

δελ απαληάηαη θακηά αλαθνξά ζηα πνιπηξνπηθά θείκελα, πνπ δηαβάδνληαη ή παξάγνληαη απφ 

ηνπο καζεηέο, ην ζρεηηθφ δηαπνιηηεηαθφ ζηάληαξλη αληηζηνηρίδεηαη κε πνιηηεηαθέο 

πξνδηαγξαθέο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

«ΚΠΓΠ: Να εξκελεύνπλ πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέζα θαη κνξθέο 

 πρ νπηηθά  πνζνηηθά  πξνθνξηθά) θαη λα εμεγνύλ πώο απηό ζπκβάιιεη ζηε κειέηε ελόο 

δεηήκαηνο  ελόο θεηκέλνπ ή ελόο ζέκαηνο.» 

Πιαίζην Κνλέθηηθαη: Να αμηνινγνύλ ηελ αμηνπηζηία  ηελ αθξίβεηα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ελόο 

πιεξνθνξηαθνύ θεηκέλνπ  πεξηιακβαλνκέλσλ δηαδηθηπαθώλ ηζηνζειίδσλ  ειεθηξνληθώλ 

εγγξαθώλ  νπηηθώλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ ηερλνινγηθώλ πόξσλ.» (Γηαζηαχξσζε ησλ ζηάληαξλη 

ηνπ Κνλέθηηθαη κε ηνλ ΚΠΓΠ, ηάμε 6
ε
 ) 

«ΚΠΓΠ: Να πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνιπκέζσλ  γξαθηθά  εηθόλεο  κνπζηθή  ήρν) θαη νπηηθέο 

πξνβνιέο ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπο γηα λα απνζαθελίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. 
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Πιαίζην Κνλέθηηθαη: Να θάλνπλ πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο πνπ δείρλνπλ θαηάιιειε εθηίκεζε 

ηνπ αθξναηεξίνπ  ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κεηαθέξνληαη.» (Γηαζηαχξσζε ησλ 

ζηάληαξλη ηνπ Κνλέθηηθαη κε ηνλ ΚΠΓΠ, ηάμε 6
ε
) 

Ζ νκάδα θαηάξηηζεο ηνπ εγγξάθνπ ηεο Γηαζηαχξσζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, δειψλεη 

επίγλσζε ηεο κεξηθήο αζηνρίαο θάπνησλ αληηζηνηρίζεσλ. Απηφ πνπ κέλεη λα απνζαθεληζηεί 

είλαη αλ ζηα ζεκεία ηεο αλαληηζηνηρίαο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Κνλέθηηθαη ζα ζηξαθεί 

πξνο ηελ ηνπηθή εκπεηξία ή ηε δηαπνιηηεηαθή πξσηνβνπιία ηνπ ΚΠΓΠ. ε θάζε πεξίπησζε, 

δηαθαίλεηαη πσο ε πνιηηεία ηνπ Κνλέθηηθαη εθαξκφδεη κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή 

ελζσκάησζεο ησλ δηαπνιηηεηαθψλ ζηάληαξλη ηα νπνία δελ αλακέλεηαη λα ππνθαηαζηήζνπλ 

πιήξσο ην πνιηηεηαθφ πξφγξακκα γηα ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε, αιιά λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην πξνυπάξρνλ – θαη επηηπρεκέλν, φπσο δείρλνπλ νη αμηνινγήζεηο – 

πνιηηεηαθφ πιαίζην. 
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Δ. Συμπεράςματα 

 

Δ.1 Γενικά για τον ΚΠΔΠ 

Παξά ηηο πνιηηεηαθέο απνθιίζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ κε αθνξκή ηα παξαδείγκαηα ησλ δχν 

πνιηηεηψλ θαη ηελ επίδξαζε ησλ ηνπηθνηήησλ πνπ δε κπνξεί παξά λα είλαη θαζνξηζηηθή ζηηο 

πνιηηεηαθέο εθαξκνγέο ησλ πξνδηαγξαθψλ, θαίλεηαη πσο ν ΚΠΓΠ γηα ηε γισζζηθή 

εθπαίδεπζε αληηπξνζσπεχεη κηα θπξίαξρε ηδενινγία ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο, πνπ αλακέλεηαη λα αζθήζεη ζεκαίλνπζα επηξξνή ζηελ εζληθή ακεξηθαληθή 

γισζζηθή εθπαίδεπζε, ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηεηαθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ πιαηζίσλ, ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ θαηά πεξηνρέο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θαη, ζπλαθφινπζα, ζηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ ζηε ζρνιηθή πξάμε. 

Σν είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ πξνσζείηαη απφ ηηο δηαπνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο έρεη 

δηακνξθσζεί ππφ ηελ ηζρπξή επίδξαζε ησλ δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ 

(δηαγσληζκνί PISA) θαη ηελ επηξξνή ζπδεηήζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηα πεδία ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ «ιεηηνπξγηθφ» θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ, φπσο ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί, ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο 

ελλννχκελεο απαηηήζεηο ηεο κειινληηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ καζεηή ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ή ζηελ εξγαζία θαη επηδεηά, θπξίσο, λα αλαπηχμεη, ζε απηά ζπκθξαδφκελα, ηηο 

γισζζηθέο εθείλεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ζπληζηνχλ εθφδηα ή πξνζφληα γηα ηνλ καζεηή θαη 

απνηξέπνπλ ηε κειινληηθή ηνπ πεξηζσξηνπνίεζε.  

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ γξακκαηηζκνχ, ν καζεηήο θαιείηαη λα αλαπηχμεη ηελ απηελέξγεηα 

θαη ηελ αλεμαξηεζία ζηελ άζθεζε ηεο αλάγλσζεο, ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηεο 

αθνπζηηθήο θαηαλφεζεο, ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο πνπ 

θαιιηεξγείηαη εζηηάδεη ζηελ αλάγλσζε πάζεο θχζεσο θεηκέλσλ, ινγνηερληθψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ, αιιά θαη πξαθηηθψλ, πξνεξρφκελσλ, δειαδή, απφ ην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ 

θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ. Ο καζεηήο καζαίλεη λα 

πξνζεγγίδεη ηνπο παξαπάλσ θεηκεληθνχο πφξνπο θξηηηθά, κε επίγλσζε ησλ ηδενινγηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ηνπο, λα αλαγλσξίδεη ηνπο κεραληζκνχο 

παξαγσγήο λνήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο ρεηξίδεηαη ν εθάζηνηε ζπγγξαθέαο. 

Φξνληίδεη, αθφκε, λα πξνζαξκφδεη ηελ αλάγλσζή ηνπ ζην ζηφρν ηνπ, λα επεμεξγάδεηαη θαη 
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λα αλαζπλζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ζηνλ γξαπηφ ή πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν, 

πξνζαξκφδνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο παξνπζίαζήο ηνπ ζηνπο επηθνηλσληαθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη 

ηηο πεξηζηάζεηο. 

Ζ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ιακβάλεηαη, επίζεο, ζνβαξά 

ππφςε θαη επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα εμνηθεησζεί κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ιφγσλ 

(discourses), λα θαιιηεξγήζεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, λα αλαπηχμεη κεζφδνπο 

ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο ή ελφο δηδχκνπ, λα κάζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο αλαζεψξεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηεο εξγαζίαο ηνπ, αλαιφγσο πξνο ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη απφ ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζαλ, ζπλνιηθά, λα αλαγλσξηζηνχλ ηξεηο θχξηνη άμνλεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη απφ ηνλ ΚΠΓΠ θαη ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο πνπ αξζξψλνληαη ζην πεδίν ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

ηεο πνιηηηθήο δσήο:  

1. Ο άμνλαο ηνπ θξηηηθνχ ιόγνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

2. Ο άμνλαο ησλ νιηζηηθψλ ζεσξήζεσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επηθνηλσληαθέο 

γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξήζεηο θαη ζεσξήζεηο ηεο γιψζζαο σο δηαδηθαζίαο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεκεηψζεθαλ παξαπάλσ. 

3. Ο άμνλαο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηε ζθνπηά ηεο ρξεζηηθφηεηαο 

θαη ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο ζηνλ αθαδεκατθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Ο άμνλαο απηφο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε ηνπηθφηεηα, θαζψο ζηε δηακφξθσζή ηνπ ζπκβάιινπλ ζπδεηήζεηο 

πνπ δηεμάγνληαη ζηα πεδία ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο  θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

πξνβιεκαηηζκνί γηα ην κέιινλ ηνπ ακεξηθαληθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Οη ηξεηο απηνί άμνλεο ζπλζέηνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ πνπ επηθπιάζζεη ν 

ΚΠΓΠ ζηνπο ακεξηθαλνχο καζεηέο. Ζ ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ νηθνδφκεζε απηνχ ηνπ 

γξακκαηηζκνχ δελ είλαη θεληξηθή, θαζψο δελ αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ λα ζπκβάιινπλ ζηε αηηνχκελε ρξεζηηθή δηάζηαζε ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο. 

Έηζη, ξφινο ηεο ινγνηερλίαο πεξηνξίδεηαη, θπξίσο, ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ θαη 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή. Γλσξίζκαηα απηεο ηεο 

ηαπηφηεηαο είλαη ε πνιηηηζκηθή αλεθηηθφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ζε 
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έλα πνιππνιηηηζκηθφ θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε ζπλαίζζεζε ηνπ 

καζεηή φηη απνηειεί ζπλερηζηή ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο.  

Δμάιινπ, ε ζπζρέηηζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο δελ 

είλαη αξθεηά ζπζηεκαηηθή, αιιά κάιινλ αζπλεπήο, πξάγκα πνπ καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε 

πσο  πξφθεηηαη γηα έλαλ θζίλνληα ιόγν ζην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ. Δπίζεο, ν ΚΠΓΠ ζε θαλέλα 

ζεκείν ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνξνχλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ επηρεηξεί λα 

αλαθεξζεί ζηε ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο επαηζζεζίαο, ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ηεο θαληαζίαο ηνπ καζεηή, ξεηνξηθή πνπ είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ζε 

άιια δηδαθηηθά θείκελα ή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ειιεληθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ή ην γαιιηθφ. Σέινο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ν 

δεκηνπξγηθφο ιφγνο γηα ηε δηδαζθαιία ηφζν ηεο γιψζζαο, φζν θαη ηεο ινγνηερλίαο, επίζεο 

απνπζηάδεη απφ ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ, φπνπ δε ζπλαληάηαη θακία αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

νη καζεηέο λα αληιήζνπλ απφιαπζε θαη δεκηνπξγηθή ραξά απφ ηελ πξάμε ηεο αλάγλσζεο ή 

ηεο γξαθήο. 

Δ.2 Χρήςη των ΤΠΕ 

Ζ ζέζε ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε ησλ ακεξηθαλψλ καζεηψλ αλαδεηθλχεηαη κε 

αθεηεξία ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πξνσζνχκελν απφ ηνλ ΚΠΓΠ 

γισζζηθφ γξακκαηηζκφ θαη πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο, ινηπφλ, επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα αζθεζεί ζηνπο 

λένπο ηξφπνπο ζεκείσζεο πνπ έρεη επηβάιιεη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή θαη 

δηάζεζε ησλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ. Έηζη απφ ηε κηα, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζεί κε 

ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, πέξα απφ ηηο ιέμεηο, εηθφλεο, γξαθήκαηα, ήρνπο, 

βίληεν θιπ θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα 

απνθσδηθνπνηεί θαη λα εξκελεχεη ηα πνιπηξνπηθά θείκελα, αιιά θαη λα αλαζηνράδεηαη πάλσ 

ζηε ζπκβνιή ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζεκείσζεο ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο θαη ζηελ 

άζθεζε επίδξαζεο ζηνλ αλαγλψζηε. Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη, επίζεο, ν καζεηήο λα είλαη ζε 

ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί, επηδεηθλχνληαο αλεμαξηεζία θαη πξσηνβνπιία, ηα δηαθνξεηηθά απηά 

κέζα ζηε ζχλζεζε ησλ δηθψλ ηνπ θεηκέλσλ θαη λα επηιέγεη πξνζεθηηθά απφ ηε γθάκα ησλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ απηά πνπ πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζην ζθνπφ θαη ζην θνηλφ ηνπ. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ, νη ΣΠΔ πξνβιέπεηαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θχξην κέζν θνηλνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνχ ιφγνπ θαη σο ρψξνο 
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αληαιιαγήο αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ 

επηθνηλσλία απηή απνηειεί ηελ απαξρή ησλ αλαζεσξήζεσλ θαη αλαπξνζαξκνγψλ ζηηο νπνίεο 

ν καζεηήο ελζαξξχλεηαη λα ππνβάιιεη ην ιφγν ηνπ πξνζαξκφδνληάο ηνλ ζηηο αληαπνθξίζεηο 

θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρεηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ. Ζ 

αλαδηακφξθσζε απηή, εμάιινπ, επίζεο, αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ. 

Ζ θαηάθηεζε, άιισζηε, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ 

επνλνκαδφκελε εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή γηα ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

(ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε) δηέξρεηαη, θαηά θχξην ιφγν, κέζα απφ 

ηελ καζεηηθή εθπαίδεπζε ζηηο ΣΠΔ θαη ηα Νέα Μέζα, πνπ απνηεινχλ έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θαη απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο. Έηζη, ζηα πιαίζηα 

ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηξφπνπο πνπ 

πξνζσκηάδνπλ θαη αλαθαινχλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (πρ ρξήζε ησλ 

ινγηζκηθψλ παξνπζίαζεο ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο). 

Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί πσο ζπάληα νη πξνδηαγξαθέο νξίδνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ηερλνινγηθά κέζα πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία. Απηφ πνπ, θαηά βάζε 

νξίδεηαη, είλαη ην πιαίζην ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΣΠΔ θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

επηδηψθεηαη λα δηακνξθψζνπλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ 

αλαηίζεηαη, φπσο θαίλεηαη, ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ζχληαμε ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ή θαη ζηνπο θαζεγεηέο πνπ ζα ηα εθαξκφζνπλ. 

Όπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί, ε ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ζηνλ ΚΠΓΠ δελ είλαη θεληξηθή, θαζψο δελ 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί επαξθψο κε ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ νη 

δηαπνιηηεηαθέο πξνδηαγξαθέο. Αληίζηνηρα, πεξηνξηζκέλε είλαη θαη ε ζπζρέηηζε ηεο 

ινγνηερλίαο κε ηηο ΣΠΔ θαη ζπλίζηαηαη θπξίσο ζε δχν πξαθηηθέο: 

1. ηε ζπκπεξίιεςε ζηε δηδαθηηθή χιε πνιπηξνπηθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, δειαδή 

θεηκέλσλ κε ινγνηερληθέο αμηψζεηο πνπ αμηνπνηνχλ πέξα απφ ηνλ ιεθηηθφ θαη άιινπο 

ηξφπνπο ζεκείσζεο. Ζ πξαθηηθή απηή, πνπ ζπληζηά ζεκαληηθή αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα, δελ ζπλαληάηαη 

παξά κφλν ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε
37
. Αληίζεηα, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα 

                                                             
37 Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κεγαιχηεξε παξάδνζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηελ παηδηθή 

ινγνηερλία. Πξάγκαηη, νη πνιιαπινί ζεκεησηηθνί πφξνη πνπ αμηνπνηεί ην πνιπηξνπηθφ θείκελν 
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θείκελα πνπ αμηνπνηνχλ πνιιαπινχο ηξφπνπο ζεκείσζεο πεξηνξίδνληαη ζηα πιεξνθνξηαθά 

θαη ε ζπλεζέζηεξε ζπζρέηηζε ΣΠΔ θαη ινγνηερλίαο είλαη ε πξαθηηθή 2. 

2. ηε δηδαθηηθή χιε πεξηιακβάλνληαη ινγνηερληθά θείκελα (κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ 

φξνπ) ηα νπνία, θαηά ηε δηδαζθαιία, επηδηψθεηαη λα εξκελεπζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε κεζηθά 

θείκελα (media texts) πνπ έρνπλ ην ίδην ζέκα ή πξαγκαηεχνληαη ην ίδην δήηεκα ή απνηεινχλ 

αλαπιάζεηο θαη δηαζθεπέο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζε έλα άιιν κέζν (θηλεκαηνγξάθνο, 

ζέαηξν, πνιπκέζα θιπ). Ο ΚΠΓΠ πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ ηέηνηα ινγνηερληθά θείκελα θαη ην 

ζπλνδεπηηθφ κεζηθφ ηνπο πιηθφ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ςεθηαθά αξρεία, πνιπκεζηθέο 

δηαζθεπέο, ηζηνζειίδεο, εγγξαθέο απφ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα απφ 

θηλεκαηνγξαθηθά θηικ θιπ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην ςεθηαθφ πιηθφ κε ην νπνίν ελζαξξχλεηαη λα πιαηζησζεί ε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πξνυπάξρεη ζην δηαδίθηπν γηα άιινπο ζθνπνχο θαη, έηζη, δελ 

είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα ηε δηδαζθαιία, αιιά ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί, γηα ηε ρξήζε ηνπ, 

έλα ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πιάλν.  

πλνιηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο, ελψ νη ΣΠΔ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ίδην ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζπλνιηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ πξνσζείηαη απφ ηνλ ΚΠΓΠ, ηα ςεθηαθά κέζα 

δελ ζπκβάιινπλ αληίζηνηρα ζηε κεηαβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ινγνηερληθνχ 

γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη νχηε αλαλεψλνπλ δξαζηηθά ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ελζαξξχλνληαη. Αληίζεηα, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο αθνινπζεί 

κηα θζίλνπζα πνξεία κε ηελ πάξνδν ησλ δηδαθηηθψλ εηψλ. ε θακηά, εμάιινπ, θάζε ηεο 

θνίηεζεο δελ αλαδεηθλχνληαη νη ΣΠΔ σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αιιά νχηε ππάξρεη πνπζελά ππαηληγκφο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. 

Δ.3 Σύγκριςη με τα ελληνικά δεδομένα – Προτάςεισ 

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαηέδεημαλ ηε ζέζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ 

ζπλνιηθή γισζζηθή εθπαίδεπζε ησλ ακεξηθαλψλ καζεηψλ, φπσο επηδηψθεη λα ηε 

δηακνξθψζεη ην θείκελν ηνπ ΚΠΓΠ. Γηαθάλεθε, αθφκε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζπλνιηθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο.  

                                                                                                                                                                              
ελδείθλπληαη γηα ηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλφεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη γη’ απηφ ε πνιπηξνπηθφηεηα 

είλαη πην πιαηηά δηαδεδνκέλε ζηελ παηδηθή ινγνηερλία ζε ζρέζε κε ηε ινγνηερλία ελειίθσλ. 
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Ζ ειιεληθή εκπεηξία θαη παξάδνζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο απνκαθξχλεηαη αξθεηά 

απφ ηελ ακεξηθαληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, θαζψο ε ινγνηερλία 

ζηα ειιεληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αληηκεησπίδεηαη σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο γισζζηθήο 

εθπαίδεπζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αθφκε, ην 

ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο αλαπιαηζίσζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηφ ηνπ ΚΠΓΠ, θαζψο απηφ πνπ θπξίσο επηδηψθεηαη κε 

ηελ έληαμε ηεο ινγνηερλίαο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα είλαη ε νηθείσζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

ινγνηερληθνχ παξειζφληνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην πνιηηηζηηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο, ε άληιεζε αηζζεηηθήο απφιαπζεο, ε δηεχξπλζε ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπο, ε αλάπηπμε ηεο επαηζζεζίαο ηνπο απέλαληη ζε δεηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηε κνληέξλα 

αλζξψπηλε θαηάζηαζε
38

. 

Ζ απιή πνζνηηθή ζχγθξηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζηα ειιεληθά ζρνιεία ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

ΚΠΓΠ λα δηδαρζνχλ ζηα ακεξηθαληθά, θαηαδεηθλχεη, επίζεο, ηηο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηα δχν εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, θαζψο ε ινγνηερλία 

απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ θεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ειιεληθφ γπκλάζην θαη 

ιχθεην, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ ηεηξάσξνπ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ζε 

δχν ψξεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη δχν ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο. 

Ζ πεξηνξηζκέλε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απνηειεί 

έλα απφ ηα θνηλά ζεκεία θαη ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. ηηο ιηγνζηέο πξαθηηθέο πνπ εηζεγείηαη 

ν Κνηλφο Ππξήλαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πεξηιακβάλεηαη ε 

πιαηζίσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε κεζηθά θείκελα ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ ελ είδεη παξάιιεισλ θεηκέλσλ πξνο ηα δηδαζθφκελα θεηκεληθά πξντφληα. 

Με δεδνκέλε ηελ θαζηεξσκέλε πιένλ, ηνπιάρηζηνλ ζην Λχθεην, ρξήζε ηνπ παξάιιεινπ 

θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

πξαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη πνιπκεζηθά θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

δηδαζθφκελα, ςεθηαθά αξρεία ζπγγξαθέσλ, αιιεινγξαθία ζπγγξαθέσλ πνπ είλαη δηαζέζηκε 

κέζσ δηαδηθηχνπ, θηλεκαηνγξαθηθέο θαη ζεαηξηθέο δηαζθεπέο κε πην ζπζηεκαηηθφ θαη 

κεζνδηθφ ηξφπν. Αθφκε, ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ παξάιιεια κε ηα θείκελα ηζηνζειίδεο 

θαη ζειίδεο δηθηχσζεο ησλ ζπγγξαθέσλ, θξηηηθέο θαη ειεθηξνληθά αλαξηεκέλα πεξηνδηθά θαη 

                                                             
38 Νενειιεληθή Λνγνηερλία: ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο, Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ 

καζεκάησλ 2008-2009, Αζήλα, ΟΔΓΒ, ζ. 155-156.  
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εθεκεξίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πιηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηα θείκελα πνπ πξνβιέπεηαη λα 

δηδαρζνχλ.  

ην ακεξηθαληθφ παξάδεηγκα έρεη επίζεο ελδηαθέξνλ ε επέθηαζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

γξακκαηηζκνχ ζε πνιπηξνπηθά θείκελα, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα ζηε 

ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε. Ζ πεληρξή ειιεληθή ινγνηερληθή παξαγσγή ζε θείκελα κε εγγελή 

πνιπηξνπηθφηεηα δελ επηηξέπεη κηα αληίζηνηρε επέθηαζε. Δμάιινπ, ε εθαξκνγή ηεο 

πξαθηηθήο απηήο πξνυπνζέηεη δηεχξπλζε ηνπ ζρνιηθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα. Ωζηφζν, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαηά ηε δηδαζθαιία πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κε αθεηεξία θείκελα ηνπ έληππνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα. 

Οη ΣΠΔ ζα κπνξνχζαλ, επίζεο, λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγή αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ κε ηελ αλάιεςε καζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθθηλνχλ απφ πξνζσπηθφ θίλεηξν ηνπ 

καζεηή, ζα δηεμάγνληαη κε ρξήζε έληππσλ θαη ςεθηαθψλ πεγψλ, ηηο νπνίεο ν καζεηήο ζα 

επεμεξγάδεηαη θξηηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ έθθξαζε θαη επηθνηλψλεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, είηε ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (παξνπζηάζεηο 

πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ πνιπκέζα, εηθφλεο, γξαθήκαηα θιπ) είηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ θνηλσληθφ 

ρψξν. Ζ πξαθηηθή απηή επηηξέπεη ηελ ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη 

νδεγεί ην καζεηή ζε επαλεπεμεξγαζία θαη αλαζεψξεζε ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη ησλ κέζσλ 

παξνπζίαζεο ηνπ. 

ην πιαίζην απηφ, παξάιιεια κε ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο πνπ κπνξεί λα 

εληζρπζεί κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κνηλνχ 

Ππξήλα είλαη ζεκαληηθφ λα επεθηαζεί ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο, πνπ επηδηψθεηαη κε βάζε ηα 

ειιεληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο κεγάιεο κεξίδαο καζεηψλ. Ζ γισζζηθή δηδαζθαιία κε βάζε ηνλ 

ΚΠΓΠ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα 

αλαγλσξίδεη ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο λνήκαηνο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζεκεηψλνληαη ηα θείκελα, ςεθηαθά θαη έληππα, θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

ζπγγξαθηθέο πξνζέζεηο. ηα πιαίζηα ησλ καζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

ζχληνκεο ή εθηεηακέλεο, νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο, 

παξνπζηάζεηο θιπ) πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπζηεκαηηθή επαθή ηνπ καζεηή κε λέεο κνξθέο 

θεηκέλσλ πνπ ζπλαληψληαη ζην δηαδίθηπν θαη απαηηνχλ λένπο ηξφπνπο αλάγλσζεο. 
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Ο ΚΠΓΠ απνθεχγεη λα ππεηζέιζεη ζε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο εηζαγσγήο ησλ 

ΣΠΔ πνπ πξνηείλεη. Ζ αλνηθηή θχζε ηνπ ελ ιφγσ θεηκέλνπ δηθαηνινγεί ηέηνηνπ είδνπο 

ειιείςεηο. Ωζηφζν, ε γεληθφηεηα κε ηελ νπνία ην θείκελν αλαθέξεηαη ζηηο πξαθηηθέο απηέο 

δελ επηηξέπεη λα δηαθαλνχλ κε δηεμνδηθφ ηξφπν νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη νη αλαιπηηθέο 

πξαθηηθέο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Μηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ζα πξφζθεξε ίζσο ε κειέηε ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαξηηζηνχλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο πεξηνρέο ζε θάζε πνιηηεία ηνπο 

ακέζσο επφκελνπο κήλεο. 
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