
 

 

 

Π.3.1.1 

χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 
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Πεπίλητη  

 

Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεχλεζε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ελζσκαηψλνληαη νη 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηα ΑΠ ηεο γαιιηθήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Γηαπηζηψζεθε πσο ζηα ΑΠ δελ ππάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή ηδενινγία 

γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο ζηε γαιιηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ 

πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ γαιιηθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα κε έκθαζε ζηελ 

ηζηνξηθή ζεψξεζε θαη ηελ εμέηαζε ησλ θεηκέλσλ απφ ηε ζθνπηά ηεο εμέιημεο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ινγνηερληθψλ γελψλ θαη εηδψλ, εηδηθφηεξα απηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηε γαιιηθή ινγνηερληθή παξάδνζε. ην 

πιαίζην απηφ εληάζζνληαη θαη νη ΣΠΔ νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά σο πεγέο 

ηεθκεξίσζεο (δηαδίθηπν). Αξθεηά ζπζηεκαηηθή είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ). Ωζηφζν νη ΣΠΔ, 

γεληθφηεξα, ελζσκαηψλνληαη ζηελ πξνυπάξρνπζα ηδενινγία ησλ ΑΠ, ρσξίο λα 

κεηαβάιινπλ δξαζηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ην είδνο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ πνπ θαιιηεξγείηαη. Παξφια απηά, αλαδχνληαη ιφγνη γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο, πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζεψξεζε ηεο ινγνηερλίαο πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, θαη επηρεηξνχλ λα εηζάγνπλ ηηο ΣΠΔ ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

πιαίζην ην νπνίν ζπλνκηιεί κε ηε δηεζλή εκπεξία (θξηηηθφο ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο, 

πνιπγξακκαηηζκνί, θ.ά.). 
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Διζαγυγή  

 

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

γαιιηθή 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, κειεηήζεθαλ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο ησλ γαιιηθψλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηεο γαιιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απηά 

εθδφζεθαλ θαη θπθινθνξνχλ απφ ην Δζληθφ Kέληξν Παηδαγσγηθήο Σεθκεξίσζεο 

(Centre National de Documentation Pedagogique). Δπίζεο κειεηήζεθαλ δηθηπαθέο 

πχιεο θαη ηζηφηνπνη πνπ ζπγθεληξψλνπλ εγθεθξηκέλν απφ ην γαιιηθφ Τπνπξγείν 

Παηδείαο πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ γαιιηθψλ κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ. 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επηρείξεζε λα δψζεη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα 

εξσηήκαηα:  

 Πνηεο ανηιλήτειρ γηα ηε ινγνηερλία απερνχληαη ζηα γαιιηθά εζληθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 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; 
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 Πψο εληάζζνληαη νη ΣΠΔ ζε θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ πιαίζηα θαη κε πνην 

ηξφπν επεξεάδνπλ ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο; 

Ζ κειέηε ησλ ΑΠ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ. χκθσλα 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”
1
. Έλαο ηξφπνο ινηπφλ λα κειεηήζνπκε ηα θνηλσληθά θαηλφκελα, ελ 

πξνθεηκέλσ ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία, είλαη λα αλαιχζνπκε ηε 

γιψζζα ελ ρξήζεη, ηνλ ινγν (discourse) πνπ αξζξψλνπλ νη θνηλσληθνί πξσηαγσληζηέο 

ζηα δηάθνξα θείκελα
2
.  

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
3
. ην πιαίζην απηφ, 

θάζε ιφγνο 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 ιφγνπ γηα ηε κειέηε ησλ 

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

«Δηδηθφηεξα ζεσξψ, επεθηείλνληαο ηελ νπηηθή ησλ Halliday θαη Fairclough, φηη ηα 

                                                             
1 Fairclough Norman, Analysing discourse: textual analysis for social research, Routledge, 2003, ζ. 2. 
2 Ό.π. (ζεκ. 1) ζζ. 3-4. 
3 Gee James Paul,  An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, Routledge, 1999, ζζ. 1-

11. 
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πνηθίια θεηκεληθά είδε     γίλνληαη θαηαλνεηά ζην πιαίζην θάπνηνπ ή θάπνησλ 

ιφγσλ 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»
4
. Ο 

Κνπηζνγηάλλεο πηνζεηεί ηελ ηαμηλφκεζε ηεο Ivanic
5
 ε νπνία πεξηιακβάλεη έμη είδε 

ιφγσλ πνπ κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ ζηε δηεζλή εκπεηξία ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, 

ελ πξνθεηκέλσ ζην πιηθφ ησλ ΑΠ: ιφγνο δεμηνηήησλ (skills discourse), 

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

discourse), ιφγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο (process writing discourse), 

δεκηνπξγηθφο ιφγνο (creative discourse), θξηηηθφο ιφγνο (critical discourse). O 

Κνπηζνγηάλλεο πξνζζέηεη έλαλ έβδνκν, ην ιφγν 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 ή παπαδοζιακόρ λόγος: 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. Δηδηθφηεξα γηα ην 

γαιιηθφ παξάδεηγκα ζα πηνζεηεζεί ν δεχηεξνο φξνο (παξαδνζηαθφο ιφγνο), θαζψο 

                                                             
4 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 

ζπλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή: Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο  σο πξψηεο/ κεηξηθήο  δεχηεξεο 

/μέλεο), 2010 (ειεθηξνληθή πξφζβαζε: 

http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/kiriaki/aithusa1/koutsogiannis.pdf )  
5 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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ζηα γαιιηθά ΑΠ ε έκθαζε είλαη μεθάζαξα ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, νπφηε ν φξνο 

«δεμηφηεηα» κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη παξαπιαλεηηθά. 

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 επαλεγγξαθψλ 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. 

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 ιφγνη 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
6
.  

 

                                                             
6 βι. Κνπηζνγηάλλεο φ.π. (ζεκ. 4) ζ. 6. 
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Α. Γενικά σαπακηηπιζηικά: ένηαξη ηος μαθήμαηορ ηηρ λογοηεσνίαρ ζηη γαλλική 

δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηε ζέζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο ζην γαιιηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη απαξαίηεην λα πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά ηε δνκή ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηα βαζηθά ηεο ζηάδηα. Ζ γαιιηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

δηαξζξψλεηαη ζε δχν ζρνιεία-επίπεδα θνίηεζεο: ην θνιέγην (collège) θαη ην ιχθεην 

(lycée). ην πξψην εηζέξρεηαη ν καζεηήο, αθνχ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζή ηνπ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν (école élémentaire) ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ θαη θνηηά ηέζζεξα 

ρξφληα, ελψ ζην ιχθεην πνπ αθνινπζεί ε θνίηεζε είλαη ηξηεηήο. Οη ηάμεηο ηνπ 

θνιεγίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ νλνκάδνληαη απφ ηελ ζπλερφκελε αξίζκεζή ηνπο πνπ 

γίλεηαη φκσο αληίζηξνθα, δειαδή κε αθεηεξία ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ιπθείνπ, ε 

νπνία νλνκάδεηαη Tειηθή ηάμε (classe terminale). Έηζη ε πξψηε ρξνληά ηνπ θνιεγίνπ 

νλνκάδεηαη Έθηε ηάμε (classe de sixième), ε δεχηεξε ρξνληά Πέκπηε ηάμε (classe de 

cinquième), ε ηξίηε ρξνληά Tέηαξηε ηάμε (classe de quatrième) θαη ε ηειεπηαία 

ρξνληά ηνπ θνιεγίνπ Tξίηε ηάμε (classe de troisième). Αληηζηνίρσο, ε πξψηε ρξνληά 

ιπθεηαθήο θνίηεζεο απνθαιείηαη Γεχηεξε ηάμε (classe de seconde) θαη ε δεχηεξε 

ρξνληά ηνπ ιπθείνπ Πξψηε ηάμε (classe de première). 

Με ην πέξαο ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην θνιέγην ν καζεηήο θαιείηαη λα δηαγσληζηεί γηα 

ηνλ πξψην επίζεκν ηίηιν ηεο γαιιηθήο εθπαίδεπζεο, ην brevet (diplôme national du 

brevet). Σν brevet απνλέκεηαη ζε θάζε καζεηή πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ ην 

50% ησλ κνλάδσλ ζηηο ηξεηο γξαπηέο δνθηκαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, 

ζηα καζήκαηα ησλ γαιιηθψλ, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ηζηνξίαο-γεσγξαθίαο-

πνιηηηθήο αγσγήο (français, mathématiques histoire-géographie-éducation civique). 

Δπίζεο, ζπλππνινγίδεηαη ε ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζε ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ θνιεγίνπ. Απφ ην 2008 γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

brevet είλαη απαξαίηεηε ε επηηπρήο εμέηαζε ζε κηα μέλε γιψζζα ζην επίπεδν Α2, 

θαζψο επίζεο θαη ε επαξθήο εμνηθείσζε κε ηηο ΣΠΔ πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ B2i (Brevet informatique et internet), ηνπ εζληθνχ πηπρίνπ 

πηζηνπνίεζεο ρξήζεο Ζ/Τ. 
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Μεηά ην θνιέγην ν καζεηήο κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε θνίηεζή ηνπ ζην ιχθεην, ζε κηα 

απφ ηηο ηξεηο πξνζθεξφκελεο θαηεπζχλζεηο: γεληθή θαηεχζπλζε (voie generale), 

ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε (voie technologique) θαη επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε (voie 

professionnelle). Οη δχν πξψηεο θαηεπζχλζεηο έρνπλ θνηλφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηελ 

πξψηε ρξνληά θνίηεζεο ζην ιχθεην, ελψ ηηο επφκελεο δχν ρξνληέο δηαρσξίδνληαη θαη 

εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ. Σελ ηξίηε θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νη 

γάιινη καζεηέο θνηηψληαο ζηα επαγγεικαηηθά ιχθεηα ηεο Γαιιίαο (lycées 

professionnels). Ζ θνίηεζε ζην γεληθφ θαη ηερλνινγηθφ ιχθεην (lycée d'enseignement 

général et technologique) είλαη ηξηεηήο, αιιά δηαρσξίδεηαη ζε δχν θχθινπο. Ο πξψηνο 

θχθινο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ πξψηε ρξνληά θνίηεζεο ηνπ καζεηή ζην ιχθεην είλαη 

θχθινο πξνζαξκνγήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ καζεηή πάλσ ζηηο επηινγέο πνπ ηνπ 

πξνζθέξνληαη. Ο καζεηήο πξέπεη ζηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ θχθινπ, πέξα απφ ηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζεί, λα γλσξίζεη κέζα απφ κηα ζεηξά 

«καζεκάησλ εμεξεχλεζεο» (enseignements d’ exploration) ηνπο ηνκείο γλψζεο πνπ 

ηνπ πξνζθέξνληαη
7
, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ζηνλ επφκελν θχθιν έλαλ 

εμεηδηθεπκέλν ηνκέα ζπνπδψλ. ηνλ δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ ν καζεηήο επηιέγεη αλάκεζα ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο 

πνπ πξνζθέξνληαη (γεληθή θαηεχζπλζε θαη ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε). Καζεκηά απφ 

ηηο θαηεπζχλζεηο δηαηεξεί έλαλ βαζηθφ θνξκφ καζεκάησλ (ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη πάληνηε ην κάζεκα ησλ γαιιηθψλ), ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη 

ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα καζήκαηα νξγαλσκέλα ζε ηνκείο (series)
 8

.  

                                                             
7 BO spécial n°1 du 4 février 2010, ειεθηξνληθή πξφζβαζε: 

http://media.eduscol.education.fr/file/special_1/43/2/disciplines-et-horaires_136432.pdf  
8 Οη καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ηελ γεληθή θαηεχζπλζε έρνπλ ηξεηο επηινγέο πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο: ηνλ 

ηνκέα γξακκάησλ (serie litteraire) ηνλ ηνκέα επηζηεκψλ (serie scientifique) θαη ηνλ νηθνλνκηθφ θαη 
θνηλσληθφ ηνκέα (serie économique et sociale). Αληίζηνηρα νη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ ηερλνινγηθή 

θαηεχζπλζε εμεηδηθεχνληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο (series): θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίεο 

θαη επηζηήκεο θαη ηερλνινγίεο ηεο πγείαο (Série sciences et technologies de la santé et du social ή 

ST2S), επηζηήκεο θαη ηερλνινγίεο ηεο δηνίθεζεο (Série sciences et technologies de la gestion ή STG), 

βηνκεραληθέο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίεο (Série sciences et technologies industrielles ή STI), 

εξγαζηεξηαθέο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίεο (Série sciences et technologie de laboratoire ή STL). Σν 

πεξηερφκελν ησλ ηνκέσλ απηψλ εμεηδίθεπζεο είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζηελ ηξέρνπζα κεηαξξχζκηζε 

ηνπ γαιιηθνχ ιπθείνπ πνπ μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ηεο ην 2010 απφ ηελ πξψηε ρξνληά ηνπ ιπθείνπ. 

http://media.eduscol.education.fr/file/special_1/43/2/disciplines-et-horaires_136432.pdf
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Με ην πέξαο ησλ ιπθεηαθψλ ζπνπδψλ, ν καζεηήο κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζηηο 

εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ γαιιηθνχ εζληθνχ απνιπηεξίνπ, ηνπ γλσζηνχ 

baccalaureat, πνπ θαζνξίδεη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σν baccalaureat ή bac πεξηιακβάλεη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

ζε ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θάζε θαηεχζπλζε θαη ηνλ θάζε ηνκέα ηνπ ιπθείνπ 

καζήκαηα, ζην ηέινο ηεο Σειηθήο ηάμεο, αιιά θαη ηεο Πξψηεο. Γηα ηελ απφθηεζή ηνπ 

απφ ην 2011 ζα είλαη απαξαίηεηε ε απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ, ηνπ 

B2i, ζην ιπθεηαθφ επηπέδν. 

Ζ εθπαίδεπζε ζηε Γαιιία είλαη νξγαλσκέλε ζε εζληθφ επίπεδν. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απνηειεί 

ηνκέα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο πνπ αζθεί γεληθφηεξα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Τπεχζπλεο γηα ηελ θαηά ηφπνπο εθαξκνγή ηεο εζληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη νη 30 Αθαδεκίεο (Academies), έλα είδνο εθπαηδεπηηθήο 

δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο κε επηθεθαιήο ηνλ Πξχηαλε (Le rectorat). Οη Αθαδεκίεο δελ 

θαηαξηίδνπλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ νχηε κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηα εζληθά, 

αιιά πεξηνξίδνληαη ζην ξφιν ηνπ ηνπηθνχ εθπξνζψπνπ ηεο θπβεξλεηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

θάζε καζήκαηνο θαηαξηίδεη θαη εθδίδεη ην Δζληθφ Κέληξν παηδαγσγηθήο ηεθκεξίσζεο 

(Centre National de documentation pedagogique) πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο
9
. 

Σν κάζεκα ησλ γαιιηθψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, είλαη ππνρξεσηηθφ ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ θνιεγίνπ θαη 

ηνπ ιπθείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ ηνκέσλ 

εμεηδίθεπζεο ζην ιπθεηαθφ επίπεδν. Ζ ινγνηερλία δελ απνηειεί μερσξηζηφ κάζεκα, 

αιιά εληάζζεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ζε φια ηα 

έηε θνίηεζεο ηνπ θνιεγίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ, εθηφο απφ ηνλ δεχηεξν θχθιν ησλ 

ιπθεηαθψλ ζπνπδψλ, δειαδή ηελ Πξψηε ηάμε (classe première) θαη ηελ Σειηθή 

                                                             
9 Σν Δζληθφ Κέληξν Παηδαγσγηθήο Σεθκεξίσζεο δηαζέηεη ηνπηθά παξαξηήκαηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη ν ξφινο ηνπο ζηελ ζχληαμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ: 

http://www2.cndp.fr/cndp_reseau/presentation/accueil.htm  

http://www2.cndp.fr/cndp_reseau/presentation/accueil.htm
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(classe terminale), φπνπ ε ινγνηερλία ζπληζηά ρσξηζηφ κάζεκα απφ ηε γιψζζα ζηα 

πιαίζηα ηεο εμεηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα ησλ γξακκάησλ (serie litteraire). 

ηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα εμεηαζηνχλ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ (ζην εμήο ΑΠ) ζην θνιέγην 

θαη ζην ιχθεην κε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πνπ απηά επηθπιάζζνπλ. Ωζηφζν, 

θαζψο ηφζν ζην θνιέγην, φζν θαη ζην ιχθεην ηα ΑΠ βξίζθνληαη ππφ αλακφξθσζε ή 

ππφ ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ε κειέηε ζα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ζηα λέα ΑΠ θαη 

ζηηο αιιαγέο πνπ απηά πξνηείλνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα. 

Σα ΑΠ γηα ην θνιέγην αλαλεψζεθαλ ην 2009
10
, νπφηε ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα 

πξψηε ρξνληά κε αθεηεξία ηελ έθηε ηάμε κηα ζεηξά απφ γεληθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο 

ζην επίπεδν ηνπ θνιεγίνπ. Οη κεηαξξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη πξννδεπηηθά ζηηο 

επφκελεο ηάμεηο ηνπ θνιεγίνπ. Έηζη, ην 2010 νη αιιαγέο εθαξκφζηεθαλ ζηελ πέκπηε 

ηάμε, ελψ ην 2011 αλακέλεηαη λα εηζαρζνχλ ζηελ ηεηάξηε. ην ιχθεην, ηα ηζρχνληα 

ΑΠ
11

 πνπ εθδφζεθαλ ην 2008 θαη εθαξκφδνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηηο δχν ηειεπηαίεο 

ηάμεηο, είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 

γηα ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ιπθείνπ. Έηζη ηα λέα ΑΠ
12

 γηα ηε 

Γεχηεξε θαη ηελ Πξψηε ηάμε έρνπλ ήδε θπθινθνξήζεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα εκπεξηζηαησκέλε θαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο εηθφλα κειεηήζεθαλ ηφζν ηα απεξρφκελα φζν θαη ηα επεξρφκελα 

ΑΠ κε έκθαζε ζηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ. 

Όζνλ αθνξά, πάλησο, ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ηα λέα ΑΠ ζπλνιηθά, 

ζπγθξηηηθά κε ηα απεξρφκελα, επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην ηα «ηδξπηηθά θείκελα» 

ηνπ γαιιηθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα θαη, φπσο ζα δνχκε, επηδηψθνπλ λα 

επζπγξακκίζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα κηαο «αλζξσπηζηηθήο θνπιηνχξαο» πνπ ζπγθξνηεί 

                                                             
10 http://www2.cndp.fr/archivage/valid/140235/140235-18635-24218.pdf  Σν παιαηφ ΑΠ: 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/67927/67927-11040-16675.pdf  
11 http://www2.cndp.fr/archivage/valid/90599/90599-16287-20896.pdf  
12 http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html . Σν ΑΠ γηα ηελ Σειηθή ηάμε 

θπθινθνξεί σο πξνζρέδην θαη έρεη ηεζεί ζε εζληθή δηαβνχιεπζε: 

http://media.eduscol.education.fr/file/consultation/34/0/terminale_projet_prog_2011_litterature_L_170

340.pdf  

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/140235/140235-18635-24218.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/67927/67927-11040-16675.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/90599/90599-16287-20896.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html
http://media.eduscol.education.fr/file/consultation/34/0/terminale_projet_prog_2011_litterature_L_170340.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/consultation/34/0/terminale_projet_prog_2011_litterature_L_170340.pdf
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ηε γαιιηθή πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή θιεξνλνκηά κε ηε δηακφξθσζε ελφο 

πξνζσπηθνχ αλαγλσζηηθνχ γνχζηνπ. Σαπηφρξνλα πξνθξίλνπλ κηα δηάηαμε ηεο χιεο 

πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ηζηνξηθή ζεψξεζε ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλφκελνπ θαη ζηελ 

νκαδνπνίεζε ηεο χιεο κε θξηηήξην ηα ινγνηερληθά γέλε.  

Σα λέα ΑΠ γηα ηα γαιιηθά εληάζζνληαη ζε κηα γεληθφηεξε ξεηνξηθή πνπ πηνζεηείηαη 

απφ ηα θείκελα αλαθνξάο ηεο γαιιηθήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία ζέηνπλ κε έκθαζε 

δεηήκαηα πξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο απαηηήζεηο κηαο λέαο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ πξνζαξκνγή απηή ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή γηα ην κειινληηθή 

επηηπρία ηνπ καζεηή ζηηο ζπνπδέο ηνπ, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή θαη ζηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζή ηνπ. Οη αξρέο κηαο ηέηνηαο εθπαίδεπζεο δηαξζξψλνληαη ζην θείκελν πνπ 

απνθαιείηαη «Κνηλφ Πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ» (Socle commun de 

connaissances et de competences)
13

 ζε επηά βαζηθνχο άμνλεο:  

1. Ζ εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο. 

2. Ζ ρξήζε κηαο μέλεο γιψζζαο. 

3. Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη 

ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ. 

4. Ζ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

5. Ζ αλζξσπηζηηθή θνπιηνχξα 

6. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ πνιίηε 

7. Ζ απηνλνκία θαη ε πξσηνβνπιία 

Καζέλαο απφ ηνπο άμνλεο απηνχο, πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν σο ην ηέινο ηνπ θνιεγίνπ
14
, ζπληίζεηαη απφ γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη αμίεο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

φρη κφλν απφ ζπγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα, θαζψο νη άμνλεο ζα 

                                                             
13 http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf  
14 Ωζηφζν αλαθνξέο ζην Κνηλφ Πιαίζην ππάξρνπλ θαη ζηα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ. Βι. γηα παξάδεηγκα λέα 

ΑΠ Λπθείνπ, Δηζαγσγή. 

http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf
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αιιεινδηαπιέθνληαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Δίλαη θαλεξφ φηη νη άμνλεο ηνπ Κνηλνχ 

Πιαηζίνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, φπσο άιισζηε αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ εηζαγσγή 

ηνπ θεηκέλνπ, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ PISA 

θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο δηεζλψο, ελψ 

ηαπηφρξνλα επηρεηξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θξηηηθή θαη ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ γαιιηθή θνηλσλία γηα ηελ αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη γηα ηελ πεξηζσξηνπνίεζή 

ηνπ ζε ζχγθξηζε κε άιια επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.  

Σν κάζεκα ησλ γαιιηθψλ ζηα λέα ΑΠ ηνπ θνιιεγίνπ, ζην πιαίζην ησλ πξνζδνθηψλ 

αλαβάζκηζεο θαη αλαλέσζήο ηνπ ζρεηίδεηαη, εθηφο θπζηθά απφ ηνλ πξψην άμνλα, θαη 

κε ηνπο άμνλεο 4, 5, 6 θαη 7. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη λα εγθαζηδξπζεί 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα εηδηθά αληηθείκελα δηδαζθαιίαο πνπ ζα ππεξεηνχλ, ην 

θαζέλα κε ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ δηαζέηεη, ηνπο επηά άμνλεο-ππιψλεο ηεο 

βαζηθήο εθπαίδεπζεο. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα εηπσζεί πσο, αλ θαη ε δηδαζθαιία 

ησλ ΣΠΔ απνηειεί αληηθείκελν ρσξηζηνχ καζήκαηνο ζην γαιιηθφ ζρνιείν, 

ελζαξξχλεηαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα άιια αληηθείκελα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

γαιιηθψλ. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ην λήκα απηφ ηεο 

δηαζχλδεζεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη ΣΠΔ πνπ μεθηλά απφ ην Κνηλφ Πιαίζην 

ζπλερίδεηαη θαη κε πνηα ζπλέπεηα ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ γαιιηθψλ ή 

παξακέλεη κηα πξνζδνθία ρσξίο ζεκαληηθή αληαπφθξηζε. 

Σα ρσξία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηα ΑΠ ησλ γαιιηθψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλα θαη ελζαξξχλνπλ ζπλήζσο ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζηνλ 

γξαπηφ ιφγν θαη ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ έξεπλα θαη θξηηηθή ςεθηαθψλ 

πεγψλ. Δπνκέλσο, παξά ηηο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγεί ην Κνηλφ Πιαίζην γηα ηελ 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα δχν πεδία, κηα ηζρπξή δηαζχλδεζε δελ ηεθκεξηψλεηαη 

επαξθψο απφ ηα ΑΠ. Οη ΣΠΔ δελ παξνπζηάδνληαη, ηνπιάρηζηνλ φρη ζηα ΑΠ, σο 

θνξέαο αιιαγψλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο βαζηθέο πξαθηηθέο ηνπ καζήκαηνο, αιιά, 

φπνπ εκθαλίδνληαη, απιψο πξνζηίζεηαη ζην πιαίζην πνπ πξνυπάξρεη. Ωζηφζν, φπσο 

ζα δνζεί ε επθαηξία λα δηαπηζηψζνπκε, ε ζρέζε ηνπ καζήκαηνο ησλ γαιιηθψλ κε ηελ 
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ςεθηαθή ηερλνινγία απνηειεί έλα δήηεκα πνπ πξνθαιεί ζπδεηήζεηο θαη θηλεηηθφηεηα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, πξάγκα πνπ θαλεξψλεηαη κέζα απφ ηηο δηθηπαθέο 

πχιεο θαη ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο
15
. ηνπο δηθηπαθνχο 

απηνχο ηφπνπο αλαπηχζζεηαη θαη θαιιηεξγείηαη απφ κηα δηαθνξεηηθή ηδενινγηθή 

ζθνπηά ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη πξνηείλνληαη 

πξαθηηθέο πνπ δελ κπνξνχλ πάληα λα αλαρζνχλ ζηα παιηά ή ζηα λέα ΑΠ . 

Γεληθφηεξα, πάλησο, κε ή ρσξίο αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ, ηα λέα ΑΠ, φπσο θαη ηα 

παιαηφηεξα, ελζσκαηψλνπλ ιφγνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πνπ 

ζπλαληάκε ζε ζεσξήζεηο ηεο δηδαθηηθήο ηεο ινγνηερλίαο θαη είλαη εχθνιν λα 

αλαγλσξίζνπκε. Έηζη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ πνπ 

δηαπιέθνληαη ζηα λέα ΑΠ ηνλ δεκηνπξγηθφ (έκθαζε ζηελ επραξίζηεζε ηεο 

αλάγλσζεο), ηνλ θεηκελνθεληξηθφ (κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ), ηνλ θξηηηθφ ιφγν (δηακφξθσζε θξηηηθήο καηηάο απέλαληη ζηα 

θείκελα), θαζψο θαη ηνλ ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (παξάιιειε κε ηε ινγνηερλία 

αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ζηαηηθήο εηθφλαο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θιπ). 

Σν πιαίζην πνπ δηακνξθψλνπλ νη θπξίαξρνη απηνί ιφγνη θαη ζπλνκηιεί κε ηε δηεζλή 

εκπεηξία ηξνθνδνηεί θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Έηζη, θιεηδηά 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηδενινγίαο ησλ γαιιηθψλ ΑΠ γηα ηε ινγνηερλία απνηεινχλ 

θξάζεηο θαη ιέμεηο, φπσο «ανθπυπιζηική κοςληούπα» (“culture humaniste”), «έξγα 

ηεο πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ» (“oeuvres du patrimoine”), «ππονομιακέρ εποσέρ» 

(“époques privilegiées”). Ζ ξεηνξηθή πνπ ζπλζέηνπλ νη παξαπάλσ ιέμεηο, καδί κε 

άιια ζηνηρεία πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηελ αλάιπζε, απνηειεί αληαπφθξηζε ησλ λέσλ 

ΑΠ ζηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε γηα ηελ πεξηζσξηαθή ζέζε ηεο κεγάιεο γαιιηθήο 

ινγνηερλίαο ζηα πξνεγνχκελα ΑΠ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο κνξθσηηθήο ηεο 

ζεκαζίαο πξνο φθεινο ηεο εθεβηθήο ινγνηερλίαο
16

 θαη ζπληζηά κηα νπηζζνρψξεζε 

πξνο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ζεψξεζεο ηνπ καζήκαηνο.  

                                                             
15 Ο ιφγνο  είλαη θπξίσο γηα ηηο δηαδηθηπαθέο πχιεο eduscol (http://eduscol.education.fr/) θαη educnet 

(http://www.educnet.education.fr/).  
16 http://media.education.gouv.fr/file/actes/72/5/actes_francais_au_college_124725.pdf  

http://eduscol.education.fr/
http://www.educnet.education.fr/
http://media.education.gouv.fr/file/actes/72/5/actes_francais_au_college_124725.pdf
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζηνχλ ηξία βαζηθά λήκαηα πνπ 

δηαπεξλνχλ ηα ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ ζ’ φ,ηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο: ε αμία ηεο ινγνηερληθήο θιεξνλνκηάο, ε πξαθηηθή ηεο αλάγλσζεο θαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ινγνηερλίαο. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί παξαθνινπζεί 

ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ λεκάησλ θαη ησλ ππνλεκάησλ ηνπο ζε πέληε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο: Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, Γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία, Λνγνηερλία θαη 

εκείσζε, Γηδαθηηθνί ξφινη θαη ηαπηφηεηεο, Αμηνιφγεζε. Κξίζεθε, επίζεο, ζθφπηκν 

λα αλαιπζεί ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ε ξεηνξηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηνπο ηζηφηνπνπο ηνπ γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ρξήζε 

ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ζε ρσξηζηή ελφηεηα.  
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Β. Παποςζίαζη ηυν ΑΠ ηυν γαλλικών με έμθαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ 

λογοηεσνίαρ 

 

Β.1 Γνκή ησλ ΑΠ    

Σα λέα ΑΠ γηα ην θνιέγην, πνπ βξίζθνληαη ζε εθαξκνγή ήδε ζηελ Έθηε θαη Πέκπηε 

ηάμε θαη πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ην 2011 ζηελ Σεηάξηε θαη ην 2012 ζηελ Σξίηε, 

δηαξζξψλνληαη ζε δχν βαζηθά κέξε: α. κηα εηζαγσγή ζην ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο απφ 

ηηο νπνίεο δηαπλέεηαη θαη β. ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαηά ηάμε φπνπ νη 

ζθνπνί θαη νη αξρέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ εηζαγσγή ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη 

εμεηδηθεχνληαη γηα θάζε ρξνληά θνίηεζεο. Σα επηκέξνπο ΑΠ δνκνχληαη ζε ελφηεηεο 

κε βάζε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: 

Ι. Μελέηη ηηρ γλώζζαρ 

1. Γξακκαηηθή 

2. Οξζνγξαθία 

3. Λεμηιφγην 

ΙΙ. Ανάγνυζη 

Τπνδηαηξείηαη ζε ηέζζεπιρ ενόηηηερ θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζε έλα 

ζχλνιν θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γέλνο ή επνρή. Τπάξρεη 

πάληνηε κηα πέκπηε ελφηεηα κε ηίηιν: 5. Μειέηε ηεο εηθφλαο 

ΙΙΙ. Έκθπαζη ζε γπαπηό λόγο 

1. ηφρνη  

2. Σξφπνη εθαξκνγήο 

3. Γξαπηέο εξγαζίεο 

ΙV. Έκπαζη ζε πποθοπικό λόγο 
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V.  Ιζηοπία ηηρ ηέσνηρ 

Με παξφκνην ηξφπν δνκείηαη θαη ην λέν ΑΠ ηνπ ιπθείνπ. Πξνηάζζεηαη κηα 

εηζαγσγή πνπ αθνξά φιεο ηηο ηάμεηο θαη ηα επίπεδα δηδαζθαιίαο, φπνπ πεξηγξάθνληαη 

νη γεληθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ 

κέζα απφ απηφ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί δηαρσξηζκφο αλά ηάμε. Σν ΑΠ θάζε ηάμεο 

νξγαλψλεηαη κε βάζε ην παξαθάησ ζρήκα: 

Ι. Γενική παποςζίαζη 

ΙΙ. Πεπιεσόμενα 

ΙΙΙ. Η μελέηη ηηρ γλώζζαρ 

ΙV. Γπαζηηπιόηηηερ και αζκήζειρ 

 

Ζ εθηελέζηεξε ελφηεηα ηνπ ΑΠ είλαη ε (ΗΗ) ζηελ νπνία εθηίζεηαη αλαιπηηθά ην 

πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ ζηηο νπνίεο θαηαλέκεηαη ε θεηκεληθή χιε πνπ ζα δηδαρζεί 

θαη πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ν θάζε θαζεγεηήο ζα θαηαξηίζεη ηα 

corpora γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα παξνπζηαζηεί ε ινγνηερλία ζηνπο καζεηέο ζπγθξνηνχληαη κε άμνλα 

θπξίσο έλα ινγνηερληθφ ή γεληθφηεξα θεηκεληθφ γέλνο ή είδνο πνπ ηνπνζεηείηαη 

ηαπηφρξνλα ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ ηεο ηζηνξίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ ηδεψλ. ην 

ηέινο ηνπ ΑΠ ππάξρνπλ δχν αλεμάξηεηεο ελφηεηεο: Ζ εθπαίδεπζε ζηα Νέα Μέζα θαη 

Ζ Ηζηνξία ησλ ηερλψλ, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαζεκαηηθέο δηαζχλδεζήο ηνπο κε 

ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο γιψζζαο γεληθφηεξα ζην ιχθεην. 

Ζ δνκή πνπ παξνπζηάδνπλ ηα λέα ΑΠ θαη πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ 

δηαθνξνπνηείηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ απηή ησλ παιαηψλ ΑΠ ηα νπνία 

αξζξψλνληαη, πέξα απφ ηελ εηζαγσγή πνπ πξνηάζζεηαη, θαη πάιη θαηά ηάμεηο, αιιά 

κε δηαθνξεηηθή εζσηεξηθή νξγάλσζε: 

Ι. ηόσοι 

ΙΙ. Πεπιεσόμενα 
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ΙΙΙ. Πποζέγγιζη ηηρ διδαζκαλίαρ 

ΙV. Δθαπμογή και ππακηικέρ 

1. Αλάγλσζε 

2. Γξαθή 

3. Πξνθνξηθά 

4. Μειέηε ηεο γιψζζαο 

V. σέζειρ με άλλα διδακηικά ανηικείμενα 

VI. Σεκμηπίυζη πηγών και ζσέζειρ με άλλοςρ εηαίποςρ 

Ζ δνκή ηνπ παιαηφηεξνπ ΑΠ δίλεη ιηγφηεξε έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ corpus ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπγθξνηεί θάζε 

ζεκαηηθή ελφηεηα, θαη αθηεξψλεη κεγαιχηεξε έθηαζε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί ην ΑΠ, ησλ βεκάησλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ησλ αζθήζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Γεληθφηεξα, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηε δνκή θαη ηε δηάηαμε θαη έθηαζε ησλ ελνηήησλ 

ησλ ΑΠ, ζην θνιέγην ε γιψζζα απνηειεί ην θέληξν βάξνπο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

γαιιηθψλ, ελψ ε ινγνηερλία ρξεζηκνπνηείηαη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία, πεξηνξηδφκελε ζηελ ελφηεηα πνπ ηηηινθνξείηαη 

Αλάγλσζε. Αληίζεηα, ζην ιχθεην ν άμνλαο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ινγνηερλία, θαη 

γεληθφηεξα ε θνπιηνχξα, φπσο ζα δνχκε, ελψ, φζνλ αθνξά ηε γιψζζα, ν καζεηήο 

αλακέλεηαη λα εκβαζχλεη ζηε γλψζε πνπ πξνυπάξρεη απφ ην θνιέγην, κε έκθαζε 

πεξηζζφηεξν ζηηο ζεκεησηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

 

Β.2 Σκοποθεςία 

Σα λέα ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ αθνινπζνχλ ηε ζθνπνζεζία ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο. Οη ζθνπνί πνπ ηίζεληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 
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ζην θνιέγην (ρσξίο λα θαηνλνκάδνληαη ζην ΑΠ) ζπζρεηίδνληαη κε ηέζζεξηο απφ 

ηνπο επηά άμνλεο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ: 1. Ζ εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο, 4. Ζ 

εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, 5. Ζ 

αλζξσπηζηηθή θνπιηνχξα, 6. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ πνιίηε 

θαη 7. Ζ απηνλνκία θαη ε πξσηνβνπιία. Οη άμνλεο 5, 6 θαη 7, εμάιινπ, αληηζηνηρνχλ 

ζε αδξέο γξακκέο ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηφζν ηα παιαηά, φζν θαη 

ηα λέα ΑΠ γηα ην ιχθεην θαη είλαη: 

α. Ζ απφθηεζε κηαο θνπιηνχξαο 

β. Ζ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

γ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πνιίηε 

ηνπο ζθνπνχο απηνχο πξνδηαγξάθνληαη νη βαζηθέο ηδενινγηθέο παξάκεηξνη ησλ 

ΑΠ γηα ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία. ην επίθεληξν ηεο ηδενινγίαο ησλ ΑΠ 

βξίζθεηαη απηφ πνπ απνθαιείηαη «αλζξσπηζηηθή θνπιηνχξα». Ζ «αλζξσπηζηηθή 

θνπιηνχξα» λνείηαη ζηα ΑΠ σο έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη αμηψλ νη ξίδεο ησλ νπνίσλ 

κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζηελ αξραηφηεηα, ειιεληθή θαη ιαηηληθή, αιιά, θπξίσο, 

ζηελ Αλαγέλλεζε θαη ηνλ Γηαθσηηζκφ. Οη επηζηξψζεηο ησλ κεηαγελέζηεξσλ επνρψλ 

πάλσ ζηηο βαζηθέο αμίεο πνπ θιεξνδφηεζε ην γαιιηθφ παξειζφλ δηακνξθψλνπλ κηα 

θνπιηνχξα πνπ έρεη πςειή αμία θαη νχηε ιίγν νχηε πνιχ ζπγθξνηεί, θαηά έλα κέξνο 

ηνπιάρηζηνλ, ηελ ηαπηφηεηα γηα ηνλ ζχγρξνλν Γάιιν. Ζ «αλζξσπηζηηθή θνπιηνχξα» 

ζηεξίδεηαη ζην πνιηηηζκηθφ παξειζφλ θαη, γη’ απηφ, ε απφθηεζή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη 

(αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί) κε ηελ επαθή ηνπ καζεηή κε «κεγάια έξγα» 

(oeuvres majeures) ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηέρλεο πνπ αληηκεησπίδνληαη σο θνξείο 

ηνπ αλζξσπηζηηθνχ ηδεψδνπο. Ζ θνηλψλεζε απηήο ηεο θνπιηνχξαο απφ ην καζεηή 

είλαη ην κεγάιν δηαθχβεπκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο.  

Μέζα απφ απηφ ην ζχζηεκα αμηψλ θαη ζηάζεσλ λνείηαη θαη ε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ο καζεηήο αλακέλεηαη κεηά απφ κηα πεξίνδν καζεηείαο ζηελ 

αλζξσπηζηηθή θνπιηνχξα λα αλαπηχμεη πξνζσπηθή ζέαζε απέλαληη ζηα πνιηηηζκηθά 
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ζπκβάληα ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο, πηνζεηψληαο ηα κνληέια κειέηεο θαη 

εξκελείαο ζηα νπνία ζα έρεη αζθεζεί.  

Μηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο ηαπηφηεηαο πνπ θαιιηεξγείηαη απνηειεί θαη ε πνιηηφηεηα. 

Ο ζθνπφο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε, πνπ ζπλαληάηαη 

ζηε ζθνπνζεζία πνιιψλ ΑΠ, απνθηά ηδηαίηεξν ηνπηθφ ρξψκα ζηα πιαίζηα ηεο 

γαιιηθήο θνηλσλίαο, ιφγσ ηεο «παξάδνζεο» ηεο Πέκπηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο θαη 

ησλ πξνθιήζεσλ ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη 

ζηελ Δπξψπε θαη δηεζλψο. 

Οη ηξεηο απηνί ζθνπνί ζπκπιέθνληαη αμεδηάιπηα κεηαμχ ηνπο, γηα λα ζπγθξνηήζνπλ 

ηελ ηαπηφηεηα πνπ ην ΑΠ εμνηθνλνκεί γηα ηνπο γάιινπο καζεηέο. Ζ πξψηε ελφηεηα 

ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί ζα επηρεηξήζεη λα θαηαδείμεη ηηο ιεπηνκέξεηεο απηνχ 

ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 

Β.3 Γνώςεισ για τον κόςμο 

Ζ ινγνηερλία ζην ΑΠ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ ιεηηνπξγεί σο πεγή γλψζεσλ 

γηα ηελ αλαζχλζεζε ελφο πνιηηηζκηθνχ παξειζφληνο, ζην νπνίν απνδίδεηαη 

ζεκαίλνπζα αμία: 

«Υξνληά κε ηε ρξνληά  ζχκθσλα κε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

εγθαζίδξπζε ζρέζεσλ κε ην πξφγξακκα ηεο ηζηνξίαο  νη καζεηέο νδεγνχληαη λα 

δηαβάζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηα ινγνηερληθά έξγα. Μαζαίλνπλ απφ ηε κηα πιεπξά λα 

ηα εληάζζνπλ ζε έλα ηζηνξηθφ ζπγθείκελν θαη απφ ηελ άιιε λα ηα αλαιχνπλ κε εξγαιεία 

ηα ινγνηερληθά γέλε θαη είδε ζηα νπνία αλήθνπλ. Οη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο απφ θνηλνχ 

επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα αληηιεθζεί κε αλάγιπθν ηξφπν ηε ζπλνκηιία ησλ θεηκέλσλ 

κεηαμχ ηνπο κέζα ζην ρξφλν. Οη ζρέζεηο κε ηα έξγα άιισλ ηερλψλ πνπ παξήρζεζαλ ζην 

ίδην πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν ή κε ηα ίδηα ζέκαηα  απνθαιχπηνληαη γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ κηα δνκεκέλε θαη θνηλή θνπιηνχξα.» (λέα ΑΠ θνιεγίνπ, ζ.8) 

Ζ «δνκεκέλε θαη θνηλή θνπιηνχξα» απνθαιείηαη ζηα ΑΠ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε 

θαη «αλζξσπηζηηθή θνπιηνχξα», ελψ ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
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απφθηεζή ηεο «έξγα ηεο θιεξνλνκηάο» (oeuvres du patrimoine), «κεγάια έξγα» 

(oeuvres majeures) ή «κεγάια ινγνηερληθά γέλε» (grandes genres littéraires). 

Δπηδηψθεηαη, έηζη, ν καζεηήο λα απνθηήζεη ηηο γλψζεηο πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα 

εληάζζεη ηα θείκελα απηά ζην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο ζπγθείκελν, λα 

αληρλεχεη θαη λα εθηηκά ηνλ αληίθηππφ ηνπο θαη ην δίθηπν ζρέζεσλ πνπ ηα ζπλδέεη κε 

ηα ππφινηπα πνιηηηζκηθά γεγνλφηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλακέλεηαη ν καζεηήο λα 

θαιιηεξγήζεη κηα «αηζζεηηθή ζπλείδεζε» πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζεη ζπκκέηνρν ηεο 

θνπιηνχξαο απηήο θαη θνξέα ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο. 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ παξειζφληνο πεξλά κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ καζεηή 

φρη κφλν κε ηε ινγνηερλία, αιιά θαη κε ηηο άιιεο ηέρλεο (εηθαζηηθέο ηέρλεο, 

θσηνγξαθία, θηλεκαηνγξάθνο). Γίλεηαη έηζη ιφγνο γηα έλαλ πνιηηηζκηθφ 

πνιπγξακκαηηζκφ, πνπ δελ εκπεξηέρεη, σζηφζν, ζεκαληηθέο αλαθνξέο ζηα Νέα Μέζα 

θαη ζηηο λέεο κνξθέο γξακκαηηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Ο 

πνιπγξακκαηηζκφο πνπ πξνηείλεηαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε 

απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα απνθαιέζνπκε ηζηνξία ησλ ηδεψλ ή πνιηηηζκηθή ηζηνξία 

θαη, θπζηθά, κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή σο ζπκκέηνρνπ απηήο ηεο 

ηζηνξίαο. 

ηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή ζηα ΑΠ εληάζζεηαη θαη ε πξνζπάζεηα γηα 

εδξαίσζε ηεο ζπλείδεζεο ζπκκεηνρήο ζε κηα κεζνγεηαθή-επξσπατθή, θαηά πξψην 

ιφγν, θαη ζε κηα παγθφζκηα, θαηά δεχηεξν ιφγν, θνηλφηεηα πνπ κνηξάδεηαη θνηλέο 

αμίεο: 

«[...]νη ηέρλεο θαη ν πνιηηηζκφο ζπλζέηνπλ έλαλ απφ ηνπο πξνλνκηαθνχο ηνκείο φπνπ 

δηακνξθψλεηαη κηα επξσπατθή ζπλείδεζε θαη φπνπ ζεκειηψλεηαη αθφκε θαη ε 

πηζαλφηεηα κηαο <επξσπατθήο> θνηλφηεηαο.» (λέα ΑΠ Λπθείνπ, Πξφγξακκα γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ ζηελ Πξψηε γεληθή θαη ζηελ Πξψηε ηνπ ηνκέα 

Γξακκάησλ) 

«ην Κνηλφ πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξνβιέπεη [...] νη καζεηέο λα είλαη 

“πξνεηνηκαζκέλνη λα κνηξαζηνχλ κηα επξσπατθή θνπιηνχξα κέζσ ηεο απφθηεζεο 
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γλψζεσλ γηα ηα κεγάια έξγα ηεο Αξραηφηεηαο  Ηιηάδα θαη Οδχζζεηα  αθεγήζεηο γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο Ρψκεο  Βίβινο)” θαη λα νξγαλσζεί κέζα ζηελ ηάμε κηα “πξψηε πξνζέγγηζε 

ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηε Γαιιία  ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηα ηδξπηηθά θείκελα  ζπγθεθξηκέλα ζε απνζπάζκαηα απφ ηε Βίβιν 

θαη ην Κνξάλη) κέζα ζε έλα πλεχκα θνζκηθφηεηαο πνπ ζα ζέβεηαη ηηο ζπλεηδήζεηο θαη 

ηηο πεπνηζήζεηο”.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 8) 

Ωζηφζν, ζηελ θαξδηά ηεο ηαπηφηεηαο πνπ επηρεηξείηαη λα θαηαζθεπαζηεί βξίζθεηαη ε 

«εζληθή» θνπιηνχξα (ρσξίο πνηέ λα θαηνλνκάδεηαη), εκβνιηαζκέλε απφ ηελ 

επξσπατθή ζπλείδεζε. Δμάιινπ, ε ιέμε «Έζλνο» εκθαλίδεηαη ζην θείκελν ηνπ 

Κνηλνχ πιαηζίνπ, φπνπ αλαθέξεηαη φηη «ην Κνηλφ Πιαίζην είλαη ην ηζηκέλην  ελλ. ε 

βάζε, ην ζηήξηγκα  ηνπ Έζλνπο»
17
. Ο ιφγνο γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, πνπ είλαη 

θπξίαξρνο ζε ΑΠ άιισλ ρσξψλ θαη πνπ εθδειψλεηαη ζε ππνηππψδε κνξθή ζην 

παξαπάλσ παξάζεκα, πεξηνξίδεηαη ζηα ΑΠ πνπ εμεηάδνπκε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αλάγθεο ζεβαζκνχ απέλαληη ζηηο πεπνηζήζεηο, ρσξίο λα απνηνικά λα ζέζεη ζε 

δηάινγν ζηε ζρνιηθή πξάμε ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο πνπ θνκίδνπλ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ νη καζεηέο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ηνπιάρηζηνλ απφ ξεηνξηθήο άπνςεο, ηα ΑΠ απνδίδνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζηελ αλάγθε λα θαιιηεξγεζεί κέζα απφ ην κάζεκα ησλ γαιιηθψλ ε 

απηνλνκία θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή. Ωζηφζν νη ξφινη πνπ θαιείηαη ν καζεηήο 

λα δηαδξακαηίζεη ζηε δηδαθηηθή πξάμε αθπξψλνπλ ηε ξεηνξηθή ηεο απηνλφκεζήο ηνπ 

(ιφγνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πεδίν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο), θαζψο νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα επηηειέζεη είλαη θπξίσο κηκεηηθέο. Ο καζεηήο 

πξνζεγγίδεη ηα θείκελα κε εξγαιεία ηηο γλψζεηο πνπ ηνπ παξέρνληαη ηηο νπνίεο, αθνχ 

νηθεηνπνηεζεί, ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο απηφλνκνο αλαγλψζηεο ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπ επαθή κε ηα θείκελα πνπ ηνπνζεηείηαη ζην κεηαζρνιηθφ κέιινλ: 

                                                             
17 Σν θείκελν ζπλερίδεη: «πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν αμηψλ, γλψζεσλ, ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ ε απφθηεζε 

ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνυπνζέηεη, απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ, 

ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ επηκνλή» (Κνηλφ Πιαίζην Γλψζεσλ θαη Γεμηνηήησλ, Annexe) 
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«ζηε Γεπηέξα απηέο νη γλψζεηο  ζεκ. γλψζεηο ινγνηερληθήο ηζηνξίαο θαη ζεσξίαο πνπ 

πξναλαθέξνληαη)  πνπ ζηεξίδνληαη ζηα θεθηεκέλα ηνπ θνιεγίνπ  απνβιέπνπλ ζην λα 

αλαπηχμνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ καζεηή  ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο ζηα δηάθνξα βήκαηα ηεο πινπνίεζεο  ηελ αλαζηνραζηηθή ζηάζε ηνπ 

απέλαληη ζηα αληηθείκελα κειέηεο ελ φςεη ησλ κειινληηθψλ ζπνπδψλ ηνπ» (λέα ΑΠ 

Λπθείνπ, Δηζαγσγή) 

Γελ είλαη βέβαηα πξνθαλέο, απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηα 

ΑΠ, κέζα απφ πνηα δηαδηθαζία θαη πνηα βήκαηα ζα θαηαζηεί δπλαηή ε απηνλφκεζε 

ηνπ καζεηή θαη πψο νη γλψζεηο ηνπ ζα κεηνπζησζνχλ ζε αλεμάξηεηε ζθέςε, κε 

δεδνκέλν φηη, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε εμεηάδνληαο παξαθάησ ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, ν ξφινο ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πεξηνξίδεηαη ζην λα αθνινπζεί ηε 

δαζθαιηθή θαζνδήγεζε. 

εκαληηθφ, βέβαηα, ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο πνπ θαιιηεξγείηαη γηα ηνλ γάιιν καζεηή 

ζηα ΑΠ απνηειεί ε έλλνηα ηεο πνιηηφηεηαο. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί φηη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ πνιίηε ζπλδέεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηε γαιιηθή δεκνθξαηηθή 

παξάδνζε, παξά κε ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ηεο πνιηηφηεηαο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο 

έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ελεξγνχ πνιίηε κε ηελ ςεθηαθή εγγξακκαηνζχλε 

θαη ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε πνιηηηθή θνηλφηεηα. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ πνιίηε 

ζπγθξνηείηαη ελ πνιινίο, φπσο θαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηo 

παξειζφλ (εζληθφ θαη επξσπατθφ) θαη ηηο αμίεο πνπ απηφ έρεη θιεξνδνηήζεη: 

«[...] κηα επηινγή θεηκέλσλ θαη ηεθκεξίσλ (ζεκ. απφ ηελ αξραηφηεηα)  πνπ λα 

επηηξέπεη λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο ζεκεία αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηε ξεηνξηθή ηέρλε θαη 

λα ηνπο νδεγήζεη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηελ άζθεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» (λέα 

ΑΠ ιπθείνπ, Πξφγξακκα Γεχηεξεο ηάμεο ζηε γεληθή θαη ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε) 

«Ζ εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο  ε απφθηεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο θνπιηνχξαο πξνεηνηκάδνπλ <ηνλ καζεηή> σο πνιίηε γηα κηα ππεχζπλε 

δσή. Πέξα απφ απηέο ηηο ζεκαληηθέο γλψζεηο  θπξίσο ηεο εζληθήο θαη ηεο επξσπατθήο 

ηζηνξίαο   ν καζεηήο πξέπεη λα γλσξίζεη: ηελ Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
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αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε  [...]  ηα ζχκβνια ηεο Γεκνθξαηίαο (ζεκ. ηεο Γαιιηθήο 

Γεκνθξαηίαο) θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπο  ζεκαία  έκβιεκα  εζληθφο χκλνο) [...]» 

(Κνηλφ πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ 

πνιίηε) 

Διάρηζηεο είλαη νη γλψζεηο γηα ηνλ ζχγρξνλν θφζκν πνπ αλαπιαηζηψλνληαη κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε γαιιηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν εμσζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεηαη σο έλα ερζξηθφ θαη αληαγσληζηηθφ πεδίν ζην νπνίν ην 

ζρνιείν θαιείηαη λα αληηπαξαηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ, 

πνπ είλαη λα πξνζθέξεη ζην καζεηή ηελ πνηφηεηα κηαο θνπιηνχξαο πνπ ε 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο εμσζρνιηθήο δσήο απεηιεί λα ηνπ απνζηεξήζεη:  

«ην θνιέγην  ν καζεηήο πξέπεη λα απνθηήζεη κηα θνπιηνχξα πνπ ην θαζεκεξηλφ 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηα Μέζα δελ είλαη πάληνηε αξθεηά γηα λα θαηαζθεπάζνπλ.» 

(ΑΠ θνιεγίνπ, ζ.8) 

Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα αληηκεησπίδνληαη θαη ηα Νέα Μέζα. Παξά ηε ζρεηηθά 

ζπρλή επηζήκαλζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπο, ε αλαθνξά ζ’ 

απηά ζπλνδεχεηαη ζρεδφλ πάληνηε απφ θάπνηα επηθχιαμε πνπ εθθξάδεηαη θαη 

εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο θηλδχλνπο πνπ εγείξεη ε επηπφιαηε πξνζέγγηζή ηνπο. ηα 

λέα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ θαη ζε εηδηθφ θεθάιαην πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν: «Ζ εθπαίδεπζε ζηα 

Μέζα ζηε δεπηέξα θαη ηξίηε ηάμε», αθνχ δηαπηζηψλεηαη ε δηαξθήο επαθή ησλ 

καζεηψλ κε ηα ςεθηαθά εξγαιεία θαη ηηο ςεθηαθέο πεγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο δσήο ηνπο (ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη φηη ε επαθή απηή γίλεηαη γηα ην κάζεκα 

ησλ γαιιηθψλ) πνπ απνζθνπεί ζηελ αλαδήηεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαγσγή 

πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ζηελ επηθνηλσλία κέζα ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ηνλίδεηαη φηη ε ρξήζε απηή δε ζπλεπάγεηαη πσο ν καζεηήο 

ζπλαηζζάλεηαη πάληνηε ηηο επηπηψζεηο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηεηαη θαη αληηδξά. Γηα ην ιφγν απηφ, 

«είλαη απαξαίηεην (ζεκ. νη καζεηέο) λα απνθηήζνπλ κηα απόζηαζη θαη κηα θξηηηθή 

ζθέςε (ζεκ. απέλαληη ζηα Μέζα) ηθαλέο γηα λα θαζηεξψζνπλ κηα πεθσηηζκέλε 
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πξαθηηθή απέλαληη ζηα δηαθνξεηηθά απηά κέζα έξεπλαο  κε ηελ θαηάδεημε ησλ 

επαθφινπζψλ ηνπο απφ ηελ άπνςε ηεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε  ηεο πξφζιεςεο ησλ 

θεηκέλσλ θαη ησλ ιφγσλ  ηεο ρξήζεο θαη ηεο επηλφεζεο γισζζηθψλ ηδησκάησλ  φπσο 

επίζεο θαη απφ ηελ άπνςε ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ κνξθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

πνπ παξάγνπλ.» 

Παξά ηε θνβηθή ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζην ζχγρξνλν θφζκν πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα, ζηα ΑΠ κεηαθέξνληαη, επίζεο, ζπδεηήζεηο 

απφ ηηο αθαδεκατθέο θνηλφηεηεο θαη ηελ θνηλσλία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

αλάγθε δηαζχλδεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ αλαπαξάγνληαη απφ ην ζρνιείν κε ην 

θνηλσληθφ πεδίν δξάζεο: 

«Οη εηδηθνί ζθνπνί απηήο ηεο δηδαζθαιίαο  ελλ. ησλ γξακκάησλ ζην ιχθεην) είλαη:  

-ε δηακφξθσζε θαη ν εκπινπηηζκφο κηαο ινγνηερληθήο θνπιηνχξαο αλνηρηήο ζε άιια 

πεδία γλψζεο θαη ζηελ θνηλσλία [...]» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, εηζαγσγή) 

Οη ειάρηζηεο ηέηνηεο αλαθνξέο επηρεηξνχλ λα μαλαπηάζνπλ έλα λήκα πνπ μεθηλά απφ 

ην Κνηλφ πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη απερεί κηα ξεηνξηθή αξθεηά δεκνθηιή 

ζηα ΑΠ άιισλ ρσξψλ, ηελ ηζρπξή δηαζχλδεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

παξέρεη ην ζρνιείν κε ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ καζεηή ζηηο κεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο 

θαη θπξίσο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ωζηφζν, φπσο έρεη δηαθαλεί, ζην γαιιηθφ ΑΠ  ε 

ξεηνξηθή απηή, πνπ παξαπέκπεη ζηε ξεηνξηθή ηεο ηδενινγίαο ηνπ Νένπ 

Καπηηαιηζκνχ
18
,  παξακέλεη, ηνπιάρηζηνλ γηα ην ΑΠ ηεο Γαιιίαο, ζην πεδίν ησλ 

ζπδεηήζεσλ ρσξίο λα αλαδεηθλχεηαη ζε ηζρπξφ ιφγν. 

 

Β.4 Γνώςεισ για τη λογοτεχνία 

Όπσο ήδε δηαπηζηψζεθε, νη γλψζεηο γηα ηνλ ζχγρξνλν θφζκν πνπ αλαπιαηζηψλνληαη 

ζην κάζεκα ησλ γαιιηθψλ πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζ’ απηέο πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ σο έλα 

ερζξηθφ θαη επηθίλδπλν πεξηβάιινλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ καζεηή. 

                                                             
18 Fairclough, Norman, Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research, Routledge, 

London, 2003, ζ. 7 θ.ε. 
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Αληίζεηα, έλα πιήζνο γλψζεσλ απφ ην πεδίν ηεο ινγνηερλίαο πξνβιέπεηαη λα 

αλαπιαηζησζεί, θαζψο ζεσξείηαη πσο νη γλψζεηο απηέο ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή σο ζπκκέηνρνπ ηεο «θνηλήο θνπιηνχξαο». 

Με απηή ηε ζηφρεπζε, ν καζεηήο θαιείηαη θαηά ηε θνίηεζή ηνπ ηφζν ζην θνιέγην, 

φζν θαη ζην ιχθεην λα νηθεηνπνηεζεί ηφζν γλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην γλσζηηθφ 

πεδίν ηεο γαιιηθήο (ή ηεο επξχηεξεο επξσπατθήο θαη παγθφζκηαο) ινγνηερληθήο 

ηζηνξίαο, φζν θαη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαγιψζζα ηεο ινγνηερλίαο θαη ηε 

ινγνηερληθή ζεσξία. Ζ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο 

ινγνηερληθήο ηζηνξίαο ηεο Γαιιίαο θαη επξχηεξα ηεο Γχζεο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε 

ηφζν ζηα ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ φζν θαη ζε απηά ηνπ ιπθείνπ: 

«Οη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ πνξεία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ ηνπ θνιεγίνπ δνκνχληαη κε 

αθεηεξία ηνπο παξαθάησ άμνλεο: [...] έλα ρξνλνινγηθφ μεηχιηγκα κε πξνλνκηαθέο 

επνρέο γηα θάζε επίπεδν  έθηε ηάμε: Αξραηφηεηα  πέκπηε ηάμε: Μεζαίσλαο  

Αλαγέλλεζε θαη 17
νο

 αηψλαο  ηέηαξηε ηάμε: 18
νο

 θαη 19
νο

 αηψλαο  ηξίηε ηάμε: 20
νο

 θαη 

21
νο

 αηψλαο) [...].» (ΑΠ θνιεγίνπ ζ.5) 

Σα ζεκεία ησλ ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε λα 

απνθηήζνπλ νη καζεηέο γλψζεηο γηα ην ινγνηερληθφ παξειζφλ αληινχλ θπξίσο απφ 

παξαδνζηαθνχο ιφγνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Σνλίδεηαη ε ζπκβνιή ηεο 

ινγνηερληθήο ηζηνξίαο ζηελ νηθεηνπνίεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, αιιά θαη ε αλάγθε λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο γλψζεηο απηέο γηα 

λα πξνζεγγίζνπλ ηα θείκελα. Ζ γλψζε ηεο ινγνηερληθήο ηζηνξίαο ζα επηηξέςεη ηελ 

αλαζχλζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ζπγθεηκέλνπ ησλ έξγσλ πνπ ζεσξείηαη 

θαζνξηζηηθφ γηα ηελ εξκελεία ηνπο: 

«Να γλσξίζνπλ (ελλ. νη καζεηέο) θάπνηεο ζεκαληηθέο (γαιι. grandes) πεξηφδνπο θαη ηα 

κείδνλα θηλήκαηα ηεο ινγνηερληθήο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο· λα μέξνπλ λα 

ηνπνζεηνχλ ηα έξγα πνπ κειεηνχλ ζηελ επνρή ηνπο θαη ζην ζπγθείκελφ ηνπο» (λέα ΑΠ 

ιπθείνπ, εηζαγσγή) 
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ε αξθεηά κηθξφηεξν βαζκφ πξνβάιιεηαη ζηα ΑΠ ε αλάγθε εμνηθείσζεο ησλ 

καζεηψλ κε ηε ζχγρξνλε ινγνηερλία: 

«[...] Δμάιινπ  ζπζηήλεηαη έληνλα  ζην πιαίζην ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ ή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ εξγαζηψλ  projets) πνπ αλαιακβάλεη ε ηάμε  ε αλάγλσζε απφ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζχγρξνλε ινγνηερλία.» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, ζ. 4) 

ηα παιαηφηεξα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ, πνπ εθαξκφδνληαη σο ζήκεξα, νη ζπζηάζεηο πξνο 

ηνλ θαζεγεηή λα επηδηψμεη ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηε ζχγρξνλε ινγνηερληθή 

θνπιηνχξα θαη γεληθφηεξα ηελ πνιηηηζκηθή θίλεζε είλαη πην ζπρλέο θαη έληνλεο. 

Σαπηφρξνλα, ζηηο ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνλ θαζεγεηή πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαξηίζεη ηα corpora θεηκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ηάμε ν ζρνιηθφο 

ινγνηερληθφο θαλφλαο εκπινπηίδεηαη κε θείκελα πνπ δηεπξχλνπλ ηα γεσγξαθηθά θαη 

γισζζηθά ηνπ φξηα
19
. Ωζηφζν ε ινγνηερληθή χιε δελ αλζνινγείηαη κε είδε πνπ 

βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ ινγνηερληθνχ (πρ θφκηθ, ινγνηερληθά παηρλίδηα, graphic 

novel, ειεθηξνληθή ινγνηερλία θιπ). 

Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεζεί πσο ζηα ΑΠ αλαδχεηαη κηα πξνζπάζεηα 

αλαζεψξεζεο ηνπ ζρνιηθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα θαη αλάδεημεο ηεο δηαρξνλίαο ηνπ 

ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ κέζσ ηεο εηζαγσγήο θαη ζχγρξνλσλ θαηά ην δπλαηφλ 

θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή ινγνηερληθή χιε. Ωζηφζν ε αλάδεημε ηνπ ινγνηερληθνχ 

θαηλνκέλνπ σο δσληαλνχ θαη δξψληνο ζηνηρείνπ ηεο θνηλσλίαο, πνπ εληάζζεηαη ζηελ 

επξχηεξε ξεηνξηθή ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 

νπνία αλαθεξζήθακε πην πάλσ, αλαραηηίδεηαη απφ ην βάξνο ηεο κεγάιεο ινγνηερλίαο. 

Ζ γλσξηκία κε ηα «έξγα ηεο θιεξνλνκηάο»
20

 επηβάιιεη ηελ παξαδνζηαθή ηζηνξηθή 

ζεψξεζε ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ πνπ θαζηζηά ηα θείκελα θπξίσο αληηθείκελα 

                                                             
19 Γηα ηε δηδαζθαιία παξαδείγκαηνο ράξηλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα ζηε Γεχηεξε 
ηάμε (http://www2.cndp.fr/archivage/valid/90599/90599-16287-20896.pdf, ζ. 57) ηνπ ιπθείνπ 

πξνηείλνληαη, πέξα απφ ηνπο αλακελφκελνπο ηίηινπο, κπζηζηνξήκαηα ηνπ ηάπσλα Yasushi Inoué, ηνπ 

αιγεξηλνχ Mouloud Feraoun, ηνπ καξνθηλνχ Ben Jelloun, ηνπ θηλιαλδνπ Arto Paasilinna. 
20 Με ην φξν «έξγν» απνδίδσ ηνλ γαιιηθφ φξν “oeuvre” πνπ θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα 

ΑΠ γηα λα δεισζνχλ ηα ινγνηερληθά θείκελα. Ο φξνο ππνδειψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε απέλαληη 

ζηα ινγνηερληθά θείκελα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαη ελέρεη έληνλεο ηδενινγηθέο ζπλδειψζεηο ζε 

αληίζεζε κε ηνλ φξν “texte” (=θείκελν) πνπ είλαη πεξηζζφηεξν νπδέηεξνο θαη πξνηηκάηαη γηα ηα 

θείκελα ιεηηνπξγηθνχ θαη πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, θαζψο, βέβαηα, θαη γηα ηα θείκελα ησλ καζεηψλ. 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/90599/90599-16287-20896.pdf
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ζαπκαζκνχ απφ ηνπο καζεηέο θαη δεκηνπξγεί αλαπφθεπθηα κηα απφζηαζε αλάκεζα 

ζην καζεηή θαη ην ινγνηερληθφ θείκελν. 

Σα ΑΠ νξίδνπλ δχν άμνλεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ: ηελ εμέηαζή ηνπο ππφ ην 

πξίζκα ηελ ινγνηερληθήο ηζηνξίαο (ζηελ νπνία ήδε αλαθεξζήθακε) θαη ηελ αλάιπζή 

ηνπο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγνηερληθψλ γελψλ θαη εηδψλ. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ άμνλα απαηηείηαη ε νηθεηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ απφ 

ηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο. Σα ΑΠ επηζεκαίλνπλ φηη νη γλψζεηο απηέο δελ 

απνηεινχλ παξά εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (θεηκελνθεληξηθφο ιφγνο): 

«Οη καζεηέο νδεγνχληαη λα δηαβάζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηα ινγνηερληθά έξγα. 

Μαζαίλνπλ απφ ηε κηα λα ηα ηνπνζεηνχλ ζην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο ζπγθείκελν 

θαη απφ ηελ άιιε λα ηα αλαιχνπλ ζε ζπλάξηεζε κε ην γέλνο ή ην είδνο ζην νπνίν απηά 

αλήθνπλ.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 9) 

Ωζηφζν, φρη ζπάληα, πίζσ απφ ηε ξεηνξηθή ηεο θεηκελνθεληξηθήο ζεψξεζεο 

απνθαιχπηεηαη έλαο παξαδνζηαθφο ιφγνο πνπ αλαγλσξίδεη κηα απηαμία ησλ γλψζεσλ 

γχξσ απφ ηα γέλε, ηα είδε θαη ηα χθε (πρ ηξαγηθφ, θσκηθφ, δηδαθηηθφ θηι): 

«Ζ ηξαγσδία θαη ε θσκσδία ηνπ 17
νπ

 αη.: θιαζζηθηζκφο 

ηφρνο γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεαηξηθνχ γέλνπο θαη ηηο εηδηθέο 

επηδξάζεηο (ελλ. ζηνλ απνδέθηε γαιι. effet) ηνπ ηξαγηθνχ θαη ηνπ θσκηθνχ. Δπίζεο λα 

ζπιιάβνπλ ηα ζπνπδαία  grands) ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιαζηθήο αηζζεηηθήο θαη λα ηνπο 

δνζνχλ νξφζεκα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ γέλνπο. 

Πεξηερφκελα ηνπ corpus: 

-Μηα θιαζηθή ηξαγσδία ή θσκσδία  πνπ ζα επηιέμεη ν θαζεγεηήο 

-Μηα ή δχν νκάδεο θεηκέλσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δηεχξπλζε θαη ηε δφκεζε ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ καζεηψλ  ελζαξξχλνληάο ηνπο λα πξνβιεκαηίζηνπλ ζε ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κειέηεο. [...]» 
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ην παξαπάλσ παξάζεκα, δελ είλαη πξνθαλέο πνηα ρξήζε επηθπιάζζεηαη ζηηο 

γλψζεηο πνπ επηδηψθεηαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο γχξσ απφ ην δξακαηηθφ είδνο ή 

ην ηξαγηθφ θαη ην θσκηθφ χθνο. Σα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (γλσξίζνπλ, 

ζπιιάβνπλ, δνζνχλ) δελ πξνυπνζέηνπλ ηελ ελεξγεηηθή δηάδξαζε ηνπ καζεηή κε ην 

ινγνηερληθφ (εδψ, πην ζπγθεθξηκέλα ην δξακαηηθφ) θείκελν, αιιά κάιινλ 

ππαηλίζζνληαη ηε ζπλάληεζε ηνπ καζεηή κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο νη νπνίεο 

επηπιένλ επελδχνληαη κε ηδενινγηθφ θνξηίν (ζπνπδαία ραξαθηεξηζηηθά, νξφζεκα). 

Έηζη, ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «λα πξνβιεκαηηζηνχλ», πνπ αλήθεη ζηε ξεηνξηθή ηνπ 

θξηηηθνχ ιφγνπ, ζηε ζπλέρεηα κέλεη κεηέσξε θαη θπξίαξρνο ιφγνο αλαδεηθλχεηαη ν 

παξαδνζηαθφο. 

Μέξνο ηεο ινγνηερληθήο κεηαγιψζζαο πνπ πξνβιέπεηαη λα δηδαρζεί ζην θνιέγην 

(φξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ινγνηερληθά είδε ή γέλε θαη χθε: πρ κπζηζηφξεκα, 

θσκσδία,  ιπξηζκφο, θαληαζηηθφ, πνηεηηθέο θφξκεο, αθφκε θαη ζηηρνπξγία
21

) 

πεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ. Σν ιεμηιφγην απνηειεί κηα απφ ηηο 

ελφηεηεο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο καδί κε ηελ νξζνγξαθία, ηε γξακκαηηθή, ηελ 

αλάγλσζε, ηνλ γξαπηφ ιφγν, ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Παξφηη 

νη ελφηεηεο απηέο δελ λννχληαη σο ρσξηζηά, αιιά σο παξάιιεια επίπεδα ηεο 

δηδαζθαιίαο, ε δηδαζθαιία ηεο ζεσξεηηθήο γιψζζαο γηα ηε ινγνηερλία ζην πιαίζην 

ηνπ ιεμηινγίνπ ηελ απνθφβεη απφ ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη ηελ θαζηζηά μερσξηζηφ 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Αγλνείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε θαηά βάζε δηαθνξεηηθή 

θχζε ηεο γιψζζαο ηεο ζεσξίαο ε νπνία δελ ηαπηίδεηαη κε ην ιεμηιφγην πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα θείκελα, αιιά είλαη κηα κεηαγιψζζα, κηα γιψζζα ρξήζηκε γηα λα 

κηιήζνπκε γηα απηά. 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ γαιιηθψλ αλαπιαηζηψλνληαη γλψζεηο πνπ 

αθνξνχλ βαζηθνχο κχζνπο, αξραίνπο ή λεφηεξνπο πνπ έρνπλ γλσξίζεη δηάθνξεηηθέο 

                                                             
21 Βι. γηα παξάδεηγκα: ΑΠ θνιεγίνπ, ζζ. 21, 27 θαη 32. 
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επεμεξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο ηφζν ζηε ινγνηερλία, φζν θαη ζηηο άιιεο ηέρλεο 

(θπξίσο ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, κνπζηθή θαη εηθαζηηθέο ηέρλεο)
22

: 

1. «Οη αλαγλσζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηάμε επηηξέπνπλ ηε κχεζε ζηνπο 

κχζνπο  ηα παξακχζηα  contes) θαη ηνπο ζξχινπο […]» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 8) 

2. «[...]κηα επηινγή θεηκέλσλ θαη ηεθκεξίσλ πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

θαηαιάβνπλ πψο ε δσγξαθηθή θαη ε γιππηηθή  αιιά  επίζεο  ε φπεξα  ν 

θηλεκαηνγξάθνο θαη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο νηθεηνπνηνχληαη  γηα παξάδεηγκα  έλαλ κχζν  

έλαλ ήξσα [...]» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, Πξνγξάκκα ηεο Πξψηεο ηάμεο) 

3. «Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη κειεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν γηα ηελ πξσηνηππία 

θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ θαη φηη ην λφεκά ηνπ αλνίγεη ηελ πξφζβαζε ζε έλα επξχ 

πνιηηηζκηθφ θάζκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα: ν Γνλ Ενπάλ είλαη κέξνο κηαο καθξάο 

ζεηξάο έξγσλ  ινγνηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ  ζε φιε ηε ζχγρξνλε Δπξψπε.» (παιαηά 

ΑΠ ιπθείνπ, Σειηθή Σάμε, πλνδεπηηθφ Τιηθφ, ζ. 143
23

) 

ην θνιέγην ε απφθηεζε γλψζεσλ γχξσ απφ ηνπο βαζηθνχο κχζνπο θαη ήξσεο ηεο 

δπηηθήο παξάδνζεο ζπκπιεξψλεη ηνλ απαξαίηεην γλσζηαθφ νπιηζκφ ηνπ καζεηή γηα 

ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο “θνηλήο θνπιηνχξαο” (παξάζεκα 1), γηα απηφ θαη θπξίαξρνο 

ιφγνο ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα είλαη ν παξαδνζηαθφο. Αληίζεηα, ζην ιχθεην, 

νπφηε ζεσξείηαη πσο ν καζεηήο έρεη νινθιεξψζεη ηε κχεζή ηνπ ζηε ινγνηερληθή 

θνπιηνχξα, ν κχζνο εληάζζεηαη ζηε ξεηνξηθή ηνπ ιφγνπ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

(παξαζέκαηα 2 θαη 3).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί γεληθφηεξα πσο ν παξαδνζηαθφο ιφγνο, φζνλ αθνξά ηελ 

αλαπιαηζίσζε γλψζεσλ γηα ηε ινγνηερλία, ζπλνιηθά εκθαλίδεηαη ηζρπξφηεξνο ζην 

θνιέγην θαη ππνρσξεί ζηαδηαθά ζην ιχθεην κε απνθνξχθσκα ηελ Σειηθή ηάμε. πρλά 

ζηα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ, θαη πεξηζζφηεξν ζηα παιαηφηεξα απ’ φ,ηη ζηα λέα, ηνλίδεηαη 

φηη νη γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο ππεξεηνχλ ηε κειέηε 

                                                             
22 Σν ζχλνιν ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ δηαζθεπάδεη έλαλ κχζν ή ηζηνξία νλνκάδεηαη ζηα ΑΠ 

“les reécritures” (=νη επαλαγξαθέο).  
23 Απηά ηα ΑΠ είλαη ηα ηζρχνληα θαη γηα ην 2011-12 γηα ηελ Σειηθή ηάμε. 
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ησλ θεηκέλσλ θαη δελ πξέπεη λα απνηεινχλ απηνζθνπφ. Ζ δηαθνξά απηή εξκελεχεηαη, 

θαζψο ην θνιέγην είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ απνζηνιή λα παξάζρεη ζηνλ θάζε 

καζεηή ηηο βαζηθέο γλσζεηο γχξσ απφ ηε ινγνηερλία, ηηο νπνίεο θάπνηνη καζεηέο θαη 

φρη φινη ζα εκπινπηίζνπλ θαη ζα εκβαζχλνπλ ζην ιχθεην.  

Όπσο έγηλε εκθαλέο απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ζηνλ ηνκέα ησλ γλψζεσλ γηα ηε 

ινγνηερλία δελ ππάξρεη θακηά αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ. ηα γαιιηθά ΑΠ δελ πξνηείλεηαη 

λα αλαπιαηζησζνχλ γλψζεηο πνπ λα αθνξνχλ ηε ινγνηερλία ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα δηδαζθφκελα θείκελα, θείκελα πνπ λα 

παξάγνληαη ή λα δηαρένληαη ειεθηξνληθά (ππεξκπζνπιαζία, kinetic poetry θ.η.ι.) 

νχηε επηδηψθεηαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο γλψζεηο πάλσ ζηα λέα είδε ηεο 

ινγνηερλίαο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηα λέα κέζα θαη ηελ λέα κεηαγιψζζα πνπ ηα 

ζπλνδεχεη. 

 

Β.5 Λογοτεχνία και ςημείωςη 

Κειμενοκεντρικόσ / Παραδοςιακόσ λόγος: υβριδοποίηςη 

Ο θεηκελνθεληξηθφο ιφγνο, ηφζν ζηα ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ, φζν θαη ζε απηά ηνπ 

ιπθείνπ, εκθαλίδεηαη αξθεηά ηζρπξφο. Σα ινγνηερληθά γέλε θαη είδε απνηεινχλ ηε 

βαζηθή αξρή κε ηελ νπνία νξγαλψλεηαη ε δηδαθηέα χιε θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπο ην θεηκεληθφ είδνο ζην νπνίν 

εληάζζεηαη θάζε έξγν ηνπνζεηψληαο ην ηαπηφρξνλα ζην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ 

ζπγθείκελν. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ πξνηείλεηαη λα 

δηδαρζνχλ ζηελ Γεπηεξε ηάμε ηνπ ιπθείνπ δνκνχληαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο κε βάζε 

θπξίσο ηα είδε θαη ηα γέλε πνπ ζα εμεηαζηνχλ: 1. ην κπζηζηφξεκα θαη ε λνπβέιια 

ηνπ 19νπ αηψλα 2. ε ηξαγσδία θαη ε θσκσδία ηνπ 17νπ αηψλα 3. ε πνίεζε ηνπ 19νπ 

θαη 20νπ αηψλα 4. ηα γέλε θαη είδε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. ηελ Δηζαγσγή πνπ 

αθνξά γεληθφηεξα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζην ιχθεην σο βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

δηδαζθαιίαο νξίδεηαη ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηα ινγνηερληθά γέλε θαη είδε απφ 
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ηα νπνία αληινχλ ηα έξγα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλνί λα 

δηαβάδνπλ, λα θαηαιαβαίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ «έξγα πνηθίισλ γελψλ».  

Ωζηφζν κηα πξνζεθηηθφηεξε καηηά απνθαιχπηεη πσο πνιχ ζπρλά ζηελ εηδηθφηεξε 

πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο απνδίδεηαη 

βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ πάλσ ζηα 

ινγνηερληθά γέλε θαη είδε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη πάληνηε 

ηζρπξή ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ κε ηελ εξγαζία ηεο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο 

ησλ θεηκέλσλ: 

«Ο ζηφρνο είλαη λα θαηαδεηρζεί ζηνπο καζεηέο πψο ην κπζηζηφξεκα θαη ε λνπβέιια 

εγγξάθνληαη ζην ινγνηερληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ξεχκα ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ  λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αθεγεκαηηθνχ γέλνπο θαη ε 

πξσηνηππία ησλ κειεηνχκελσλ έξγσλ θαη λα δνζνχλ νξφζεκα ζηελ ηζηνξία ηνπ 

γέλνπο.» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, Πξφγξακκα ηεο Γεχηεξεο ηάμεο) 

Δίλαη θαλεξφ απφ ην παξαπάλσ ελδεηθηηθφ παξάζεκα φηη ε ηζηνξία ηνπ γέλνπο θαη ε 

αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαηά ηε δηδαζθαιία πξνεγείηαη ηεο εξκελεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ, θαζψο ν ζηφρνο δελ είλαη λα δηαβαζηνχλ ηα θείκελα κε 

εξγαιείν ην γέλνο ζην νπνίν αλήθνπλ, αιιά λα δηδαρζεί ην γέλνο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηεο «θνηλήο θνπιηνχξαο». Ζ επηδίσμε 

απηή δηαθαίλεηαη θαη ζηα παιηά ΑΠ ηνπ ιπθείνπ: 

«Ζ γιψζζα γεληθφηεξα θαη ε ινγνηερλία ζπγθεθξηκέλα έρνπλ ην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

λα εθθξάδνπλ ζεκειηψδεηο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα  θνηλά γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο  πνπ παίξλνπλ ζρήκα ζηα γέλε θαη ηα χθε ηεο έθθξαζεο. Αξκφδεη ινηπφλ λα 

δνζεί ζηνπο καζεηέο ηνπ ιπθείνπ πξφζβαζε ζε απηή ηελ θνηλή θιεξνλνκηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο». (παιαηά ΑΠ ιπθείνπ, ζ. 14) 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ελζαξξχλεηαη ε ζχληαμε απφ κέξνπο 

ησλ καζεηψλ πνηθηιίαο θεηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ γελψλ θαη εηδψλ. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηε θνίηεζε ζηελ Σέηαξηε ηάμε πξνβιέπεηαη, ζε αληηζηνηρία κε ηα 
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θεηκεληθά είδε πνπ έρνπλ δηαβαζηεί, λα εμαζθεζνχλ νη καζεηέο ζηα εμήο είδε 

γξαπηνχ ιφγνπ: 

« –δηεγήζεηο κε ζπγθεθξηκέλνπο αθεγεκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο: αιιαγή νπηηθή γσλίαο  

αιιαγή ηνπ ρξφλνπ αθήγεζεο –απνζπάζκαηα κηαο θαληαζηηθήο ή ξεαιηζηηθήο 

λνπβέιιαο –ζχληνκεο δηεγήζεηο πνπ δείρλνπλ έλα γλψξηζκα ηνπ ραξαθηήξα ελφο ήξσα 

–πνηθίια πνηεηηθά θείκελα  πνπ επλννχλ ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε – ζεαηξηθέο ζθελέο 

[…] –απαληήζεηο κε επηρεηξήκαηα ζε εξσηήζεηο αλαιπηηθήο αλάγλσζεο […]» (ΑΠ 

θνιεγίνπ, ζ. 29) 

Με δεδνκέλν φηη, φπσο είδακε ζηελ ελφηεηα ησλ Γλψζεσλ γηα ηε Λνγνηερλία, δελ 

αλαπιαηζηψλνληαη ζηα γαιιηθά ΑΠ λέα γέλε θαη είδε ιφγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ΣΠΔ, δελ ζα πεξηκέλακε ζην πιαίζην ηεο θεηκελνθεληξηθήο ζεψξεζεο λα 

ζπλαληήζνπκε ζεκαληηθέο αλαθνξέο ζηα ςεθηαθά θείκελα. Ωζηφζν, ππάξρνπλ 

δηάζπαξηεο λχμεηο ζηα λέα θεηκεληθά είδε πνπ δηακνξθψλνληαη ζηα λέα κέζα, νη 

νπνίεο απνθαιχπηνπλ θεηκελνθεληξηθνχ ιφγνπ ζρεηηθνχ κε ηηο ΣΠΔ: 

«Όια ηα είδε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ελζαξξχλνληαη θαη εθηηκψληαη κε ηα δηαθνξεηηθά κέζα 

δηάρπζήο ηνπο  θπξίσο απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ησλ 

νπνίσλ ε πηζαλή ζπλεηζθνξά πξνζθέξεη κεγάιν πινχην.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 10)  

Σν ζπγθεθξηκέλν λήκα πνπ μεθηλά απφ ην εηζαγσγηθφ ηκήκα ηνπ ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ 

πνπ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ ζηηο ηέζζεξηο ηάμεηο ηεο θνιεγηαθήο 

θνίηεζεο δελ παξνπζηάδεη θακηά ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζην ππφινηπν ΑΠ. 

Ο λόγος των πολυγραμματιςμών 

ηα γαιιηθά ΑΠ ν ινγνηερληθφο θαη γεληθφηεξα ν γισζζηθφο γξακκαηηζκφο 

ζπζηεκαηηθά ζπλδέεηαη θαη δηαπιέθεηαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ ζε άιια ζεκεησηηθά 

ζπζηήκαηα, φπσο απηφ ηεο εηθφλαο, θηλνχκελεο ή ζηαζεξήο, ηεο κνπζηθήο. Ζ γαιιηθή 

ζεσξεηηθή παξάδνζε ηεο ζεκεησηηθήο ηεο εηθφλαο
24

 πεξλά ζηα ΑΠ ηα νπνία 

θαηαζθεπάδνπλ έλαλ ινγνηερληθφ γξακκαηηζκφ πνπ δίλεη βάζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

                                                             
24 Ηδξπηηθφ είλαη ην ζρεηηθφ θείκελν ηνπ R.Barthes, “Ζ ξεηνξηθή ηεο εηθφλαο” ζην Δηθφλα  Μνπζηθή  

Κείκελν  Πιέζξν, 1997 
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καζεηή ζηε ξεηνξηθή ηεο εηθφλαο. Ζ εηθφλα, είηε πξφθεηηαη γηα έξγν ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ, θσηνγξαθία, θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν, δηαθήκηζε, ηειενπηηθή εθπνκπή, 

θαζίζηαηαη αληηθείκελν κειέηεο θαη εθπαίδεπζεο παξάιιεια κε ηα ινγνηερληθά 

θείκελα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε απηά. Ζ κειέηε ηεο επελδχεηαη κε δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο ζηα ΑΠ. Καηά πξψην ιφγν, ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, αλακέλεηαη 

λα απνηειέζεη ζεκεησηηθφ πφξν γηα ηελ αλαζχλζεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζπγθεηκέλνπ 

ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ: 

«ηo ηέινο ηεο Σξίηεο ηάμεο  ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα ηνπνζεηήζεη έλα 

ινγνηερληθφ έξγν ζην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ ζπγθείκελν  εληάζζνληαο ηε 

ινγνηερλία ζην αηζζεηηθφ ηεο πεξηβάιινλ.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 12) 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν ε εηθφλα πξνβάιιεηαη ζηα ΑΠ σο επίθεληξν ηεο 

εξκελεπηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηνλίδεηαη ε 

αλάγθε ηεο πξνψζεζεο ελφο πνιπγξακκαηηζκνχ πνπ ζα εηνηκάδεη ηνλ καζεηή λα 

εξκελεχζεη, πέξα απφ ηα γισζζηθά, θαη πξντφληα άιισλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

ε ρσξηζηή ελφηεηα ζηα ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ πεξηγξάθεηαη ε ζέζε ηεο εηθφλαο ζην 

γξακκαηηζκφ πνπ νηθνλνκείηαη γηα ην καζεηή. Ζ δηαπινθή ιφγνπ ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ θαη θξηηηθνχ ιφγνπ είλαη εκθαλήο: 

«Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο  πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά κηα 

πιεζψξα πνηθίισλ εηθφλσλ  φηη απηέο απνηεινχλ αλαπαξαζηάζεηο πνπ θνπβαινχλ 

ζεκαζίεο θαη πνπ ζπρλά ε ζθφπεπζή ηνπο κπνξεί λα εμεγεζεί» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 10) 

Πέξα απφ ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ εηθφλα, ηα ΑΠ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πξφζβαζεο ηνπ καζεηή ζηα κέζα εξκελείαο πξντφλησλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο 

ηειεφξαζεο, ηεο κνπζηθήο, ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Ωζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε ππνρξεσηηθή ζεκαηηθή ηεο δηδαζθαιίαο δελ εκπινπηίδεηαη κε πιηθφ απφ ηα πεδία 

απηά, κε απνηέιεζκα ε κειέηε ηνπο λα επαθχεηαη ζηηο επηινγέο ηνπ θαζεγεηή θαη λα 

πεξηζσξηνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα ινγνηερληθά θείκελα. 

Παξφηη, φπσο θάλεθε απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ηα ΑΠ απνδίδνπλ έκθαζε ζηελ 

πξνψζεζε θαη άιισλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ, πέξαλ ηνπ ακηγψο γισζζηθνχ, δε 
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κπνξνχκε λα ηαπηίζνπκε ηε ξεηνξηθή απηή κε ηνπο “λένπο γξακκαηηζκνχο”. Σα ΑΠ 

εληάζζνπλ ηα Νέα Μέζα ζην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ 

θαη έρεη ξίδεο ζηε γαιιηθή ζεκεησηηθή θαη δνκηζηηθή ζεσξεηηθή παξάδνζε, ρσξίο λα 

γίλεηαη ιφγνο γηα ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, πνιπηξνπηθφηεηα, πβξηδηθνχο ηξφπνπο 

παξαγσγήο λνήκαηνο: 

«Ζ δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε θαη ηε κειέηε δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ γιψζζαο  langage): απηήο ηεο ινγνηερλίαο  ηεο πιεξνθνξίαο  ηεο δηαθήκηζεο  

ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 8) 

Δμάιινπ, ην φπνην είδνο πνιπγξακκαηηζκνχ πξνσζείηαη δελ αληαλαθιάηαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα δηεθπεξαηψζεη ν ίδηνο ν 

καζεηήο, νη νπνίεο δηαηεξνχλ, ζε γεληθέο γξακκέο, παξαδνζηαθέο κνξθέο. Όζνλ 

αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θπξίαξρνο ιφγνο ζηνλ ηνκέα ηεο ζεκείσζεο 

αλαδεηθλχεηαη ζηα ΑΠ ν θξηηηθφο. 

Ο κριτικόσ λόγος 

ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ γαιιηθψλ θαη ηδηαίηεξα 

ηεο ινγνηερλίαο πεξηιακβάλεηαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ θαη ε 

δηακφξθσζε ελφο αηζζεηηθνχ θξηηεξίνπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ απηνλφκεζε ηνπ 

καζεηή θαη ηελ έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο θξίζεο θαη ηνπ γνχζηνπ ηνπ ζηελ επαθή 

ηνπ κε ηα ινγνηερληθά έξγα: 

«[ηφρνο είλαη] Ζ αλάπηπμε κηαο αηζζεηηθήο ζπλείδεζεο πνπ λα επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε 

ησλ έξγσλ  ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ πξνθαινχλ θαη ηελ έθθξαζή ηνπ ζηνλ 

γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, Δηζαγσγή) 

ην πιαίζην κηαο θξηηηθήο ζεψξεζεο ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ επηδηψθεηαη νη 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά φξσλ παξαγσγήο θαη 

πξφζιεςεο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηε 

ζεκαζία θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο, θαζψο ηα θαζηζηνχλ πνιηηηζκηθά πξντφληα. 
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«[...] αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αλαξσηηνχληαη γηα ηηο επηδξάζεηο 

(effets) πνπ παξάγνπλ ηα θείκελα  γηα ην λφεκά ηνπο  ηελ θαηαζθεπή θαη ηε γξαθή ηνπο» 

(ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 9) 

«Οη καζεηέο νδεγνχληαη λα θαηαλνήζνπλ  επίζεο  ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ ελλνηψλ ηεο 

απζεληηθφηεηαο θαη ηεο πθνινγηθήο πξσηνηππίαο θαη ην γεγνλφο πσο ε ινγνηερληθή 

γξαθή πξνυπνζέηεη αλαθνξέο θαη κνληέια πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν κίκεζεο  

αλακφξθσζεο  δηαζθεπήο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνζέζεηο  ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηα λέα 

πνιηηηζκηθά ζπγθείκελα.» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, Πξφγξακκα Πξψηεο ηάμεο, ηνκέαο 

γξακκάησλ) 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ινγνηερλίαο σο πνιηηηζκηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ δηακνξθψλεη 

ζρέζεηο εμνπζίαο θαη δηακνξθψλεηαη απφ απηέο ππθλψλεη κε ηελ πξφνδν ησλ εηψλ 

θνίηεζεο θαη είλαη πην έληνλε ζηα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ ζε ζρέζε κε απηά ηνπ θνιεγίνπ. 

Ωζηφζν, ζα κπνξνχζε ζε γεληθέο γξακκέο λα παξαηεξεζεί, ζπλνιηθά, πσο ε θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ζπάληα ζηνρεχεη ζηελ απηνπαξαηήξεζε θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ 

καζεηή πάλσ ζηηο εξκελείεο ησλ θεηκέλσλ πνπ ν ίδηνο πξαγκαηνπνηεί θαη ζηελ 

απνηίκεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πξφζιεςεο. Όπσο ην ζχλνιν ησλ ΑΠ, έηζη θαη ν 

θξηηηθφο ιφγνο πνπ ηα δηαπεξλά απνζθνπεί ζηελ απνθάιπςε ηεο ηζηνξηθήο δηάζηαζεο 

ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ, ελ πξνθεηκέλσ κε ηελ αλάδεημή ηνπ σο πνιηηηζκηθνχ 

πξντφληνο πνπ ξπζκίδεη θαη ξπζκίδεηαη απφ θνηλσληθνπνιηηηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο 

παξάγνληεο. 

Αλ θαη ν αλαζηνραζκφο ηνπ καζεηή πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ αληαπνθξίζεηο πξνο 

ηα θείκελα δελ πξνυπνηίζεηαη απφ ηα ΑΠ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο επλνείηαη 

ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. ηα παξαθάησ ηξία παξαζέκαηα είλαη 

θαλεξφ φηη αλαπηχζζεηαη κηα ξεηνξηθή γηα ηελ θξηηηθή θαη αλαζηνραζηηθή ζηάζε πνπ 

επηδηψθεηαη λα πηνζεηήζεη ν καζεηήο απέλαληη ζηα Νέα Μέζα, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο 

ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο: 

«πζηήλεηαη ε κχεζε ζηηο πεγέο ηεθκεξίσζεο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππνινγηζηή  

νπηηθναθνπζηηθφ ή πνιπκεζηθφ πιηθφ: ν καζεηήο καζαίλεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη κέζα 
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ζηελ ηεξάζηηα παγθφζκηα βηβιηνζήθε  λα ειέγρεη θαη λα ηεξαξρεί ηηο πιεξνθνξίεο  λα 

πηνζεηεί κηα θξηηηθή θαη ππεχζπλε ζηάζε απέλαληη ζ’ απηέο θαη λα πξνζαξκφδεη ηελ 

αλάγλσζή ηνπ ζηελ επηιεγκέλε πεγή.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 12) 

«[Ο καζεηήο] λα γλσξίζεη ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ηνπο 

θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο. Να κπνξεί λα αλαδεηήζεη  λα ζπγθεληξψζεη θαη 

λα επεμεξγαζηεί πιεξνθνξίεο, εθηηκψληαο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο  ράξε ζε κηα 

αλαζηνραζηηθή εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηνπ.» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, Δηζαγσγή) 

«ην κάζεκα ησλ γαιιηθψλ ε έκθαζε ζα δνζεί ζηα δεηήκαηα ηεο δηαηχπσζεο 

(θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο θεηκέλσλ  ιφγσλ θαη κέζσλ  ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο ηεο παξαγσγήο θαη 

ηεο δηάρπζήο ηνπο) θαη ηεο εξκελείαο  θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

θαηαζθεπάδεηαη θαη απνθηά ηζρχ κηα εξκελεία).» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, Ζ εθπαίδεπζε 

ζηα Μέζα ζηε Γεχηεξε θαη Πξψηε ηάμε). 

Ο υπολόγος τησ γραφήσ ωσ διαδικαςίασ 

Ζ γξαθή ζηα πιαίζηα ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ παξαγσγήο ιφγνπ αληηκεησπίδεηαη 

ζπρλά ζηα ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ σο κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο 

επεμεξγαζίαο θαη αλαζεσξήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ην 

«πξφρεηξν» (γαιι. brouillon). Ο καζεηήο ζα πξέπεη, κε βάζε ηα ΑΠ, λα δηδαρζεί ηα 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ζπγγξαθήο ελφο θεηκέλνπ, λα κάζεη λα ζρεδηάδεη, λα 

ζπληάζζεη θαη λα αλαζεσξεί ηα θείκελα ηνπ, θαζψο θαη λα επηζηξέθεη ζ’ απηά, φηαλ 

ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ηα επαλεπεμεξγαζηεί κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

δηνξζψζεηο ηνπ θαζεγεηή: 

«Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά ην πξφρεηξν  θαζψο απηφ απνηειεί ην ρψξν 

επηλφεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ηδεψλ. Καηαλνεί επίζεο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ, πνπ ζθνπφ έρεη λα ηε βειηηψζεη.» (ΑΠ θνιεγίνπ, 

ζ.17) 

«Κάπνηεο απφ ηηο εξγαζίεο γξαπηνχ ιφγνπ απνηεινχλ θαξπφ κηαο πξννδεπηηθήο 

πνξείαο  ελφο ζπιινγηθνχ ή αηνκηθνχ πξφηδεθη θαη πξνυπνζέηνπλ ππνκνλεηηθή εξγαζία  
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δηαξθή θαη αλαζηνραζηηθή, βειηηψζεσλ θαη δηνξζψζεσλ  ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: ζπλνρή  ζθφπεπζε  ζεβαζκφο ησλ νδεγηψλ  νξζνγξαθία  ζχληαμε  ιεμηιφγην. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη ζπζηεκαηηθά ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο ζην θνιέγην.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 10) 

ηελ ξεηνξηθή απηή εληάζζεηαη ζπρλά θαη νη ρξήζε ΣΠΔ, θαη εηδηθά ε ρξήζε ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, σο εξγαιείνπ πνπ επηηξέπεη πνιιαπιέο θαη εχθνιεο 

αλαζεσξήζεηο θαη δηνξζψζεηο: 

«Ο θαζεγεηήο θαηαθεχγεη ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ  ν νπνίνο επηηξέπεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε νπηηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ  κεηαβάιινληαο ηελ αληαπφθξηζε ηνπ καζεηή 

ζ’ απηφ  γηα ηελ επεμεξγαζία  ηε δφκεζε  ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηάρπζή ηνπ.» (ΑΠ 

θνιεγίνπ, ζ.12)  

«Μία εξγαζία πνπ έρεη ήδε ζπληαρζεί κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα επαλαγξαθή κεξηθή 

θαη πξνζσπηθή  κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηεο. Ζ ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ  θαη 

επξχηεξα ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζε απηά ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο 

ζχληαμεο ηνπ θεηκέλνπ.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 17) 

Οη αλαθνξέο ζηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα ηε ζχληαμε ησλ καζεηηθψλ 

εξγαζηψλ είλαη πνιπάξηζκεο ζην θνιέγην θαη εμαθαλίδνληαη ζην ιχθεην (νπφηε, 

πξνθαλψο, ζεσξείηαη φηη νη νηθείεο δεμηφηεηεο έρνπλ απνθηεζεί). Ωζηφζν, γηα ηε 

γξαθή σο δηαδηθαζία γίλεηαη ιφγνο ζηα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ ζε ζπζρέηηζε κε ηα 

ινγνηερληθά θείκελα ηα νπνία ελίνηε πξνηείλεηαη λα αλαδεηρζνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία 

σο πξντφληα κηαο πνξείαο επεμεξγαζίαο θαη επαλαγξαθψλ: 

«Ζ αλάιπζε ησλ ζπζρεηηζκψλ αλάκεζα ζηηο πεγέο  ηα ζρέδηα  ηα πξφρεηξα  ην θείκελν 

θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπ επηηξέπεη λα θαηαδεηρζεί φηη ε παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ είλαη 

κηα δηαδηθαζία πξσηφηππε αθφκε θαη ζηα πιαίζηα ησλ θαλφλσλ ελφο γέλνπο ή ζε ζρέζε 

κε απηνχο» (παιαηά ΑΠ ιπθείνπ, ζ. 20, Πξφγξακκα Γεχηεξεο ηάμεο)
25

 

                                                             
25 Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηε γελεηηθή κέζνδν. 

Βι γηα παξάδεηγκα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γαιιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Κεηκέλσλ θαη χγρξνλσλ Υεηξνγξάθσλ: 

http://www.item.ens.fr/  

http://www.item.ens.fr/
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Άλλεσ προςεγγίςεισ: ο δημιουργικόσ λόγος και ο επικοινωνιακόσ 

λόγος 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη κε ηε γξαθή πξνβάιιεηαη 

ζηα ΑΠ θαη σο πεγή απφιαπζεο θαη δεκηνπξγηθήο ραξάο. Σνλίδεηαη ε αλάγθε λα 

νδεγεζεί ν καζεηήο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο αλαγλσζηηθνχ 

γνχζηνπ πνπ ζα ηνπ δηαζθαιίζεη ηε δηαξθή επαθή ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ κε ηε 

αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηελ άζθεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη λα δηακνξθψζεη 

κηα ζεηηθή ζπλνιηθά ζηάζε απέλαληη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο 

«ε θάζε πεξίπησζε  ν θαζεγεηήο επηδεηά λα δηεγείξεη ην γνχζην θαη ηελ απφιαπζε ηεο 

αλάγλσζεο» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 8) 

ηα πξνγξάκκαηα ηνπ θνιεγίνπ ζπλαληάηαη πέληε θνξέο ε ιέμε “απφιαπζε” (γαιι. 

plaisir) ζε ζπκθξαδφκελα παλνκνηφηππα κε ηνπ παξαπάλσ παξαζέκαηνο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη ηέζζεξηο εκθαλίζεηο αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε θαη ε κία κνλάρα ηε γξαθή. Ο 

δεκηνπξγηθφο ιφγνο εκθαλίδεηαη αζζελέζηεξνο ζηα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ, ελψ γεληθφηεξα 

ζε ζρέζε κε ηα παιηά ΑΠ παξνπζηάδεηαη σο θζίλσλ. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ην παξαθάησ παξάδεηγκα ζχγθξηζεο ησλ παιαηψλ κε ηα λέα ΑΠ ηνπ 

θνιεγίνπ. ην λέν ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ ε ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ αλάγλσζε μεθηλά σο 

εμήο: 

«Πξνθεηκέλνπ λα ζεκειηψζεη απηή ηελ αλζξσπηζηηθή θνπιηνχξα  ν θαζεγεηήο ησλ 

γαιιηθψλ δηακνξθψλεη ηελ πνξεία ηνπ κε αθεηεξία ηελ αλαθάιπςε θαη ηε κειέηε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ [...]» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 9) 

ην αληίζηνηρν ζεκείν ησλ παιαηψλ ΑΠ δηαβάδνπκε: 

«Αλάγλσζε: ηφρνη: - αλάπηπμε ηνπ γνχζηνπ ηεο αλάγλσζεο  - αλάγλσζε θεηκέλσλ 

θάζε είδνπο […]» (παιαηά ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 18 ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Έθηεο ηάμεο) 

Παξφκνηεο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα παιηά θαη ηα λέα ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ είλαη δπλαηφ 

λα γίλνπλ θαη ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Αμίδεη, ηέινο, λα 
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ζεκεησζεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε ελίζρπζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ ιφγνπ, ζηα παιαηά 

ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ζηε δηάηαμε ηεο χιεο ε εθεβηθή 

ινγνηερλία. 

ηα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ θαη ηνπ θνιεγίνπ ζπλαληάκε επίζεο κηα  πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο σο επηθνηλσληαθψλ πξαθηηθψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζην θνηλσληθφ πεδίν. ην πιαίζην απηφ επλνείηαη ε έθθξαζε ησλ αλαγλσζηηθψλ 

αληαπνθξίζεσλ ηνπ καζεηή ηφζν ζε ζρνιηθφ, φζν θαη ζε επξχηεξν θνηλσληθφ 

επίπεδν: 

«[ηφρνο είλαη ν καζεηήο] λα ηειεηνπνηήζεη ηελ γλψζε ηεο γιψζζαο πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξαζηεί  ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν  κε ηξφπν ζαθή  αθξηβή θαη πεηζηηθφ  κε 

ζθνπφ λα επηρεηξεκαηνινγήζεη  λα αληαιιάμεη ηδέεο  λα κεηαδψζεη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ.» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, Δηζαγσγή) 

ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, φπσο θαίλεηαη απφ ην 

παξαθάησ παξάζεκα: 

«[Ο καζεηήο] λα είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηήζεη [ηα ςεθηαθά κέζα] γηα λα παξάγεη ν 

ίδηνο πιεξνθνξία  γηα λα επηθνηλσλήζεη θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη» (λέα ΑΠ 

ιπθείνπ, Δηζαγσγή) 

Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεηψζνπκε φηη ην λήκα πνπ μεθηλά ζηα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ κε 

ην πξνεγνχκελν παξάζεκα δελ ζπλερίδεηαη κε ζπλέπεηα ζην ππφινηπν θείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νχηε αλαθέξνληαη πνπζελά ιεπηνκεξψο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

λα παξαθνινπζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο κέζσ 

ΣΠΔ. 

Γεληθφηεξα, πάλησο, φπσο παξαηεξήζακε θαη ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ν επηθνηλσληαθφο ιφγνο θζίλεη ζηα 

λέα ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ, πξνπαληφο, αιιά θαη ηνπ ιπθείνπ, θαζψο ππνβαζκίδεηαη θαη 

πεξηζσξηνπνηείηαη ζε ζρέζε κε άιινπο ιφγνπο (παξαδνζηαθφο/θεηκελνθεληξηθφο, 
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φπσο είδακε παξαπάλσ φηη πβξηδνπνηείηαη, ιφγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ επηζεκάλακε παξαπάλσ). 

 

Β.6 Διδακτικέσ πρακτικέσ και ταυτότητεσ 

ηελ ελφηεηα απηή ζα δηεξεπλεζνχλ νη ξφινη θαη νη ηαπηφηεηεο πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο ινγνηερλίαο ζηα γαιιηθά ΑΠ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα αλαιπζνχλ νη πξάμεηο θαη 

νη πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη θαη αλακέλεηαη λα πηνζεηεζνχλ απφ δηδάζθνληεο θαη 

δηδαζθφκελνπο.  

Μηα πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ πιαηζηψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο. Μεηαμχ άιισλ, ζπζηεκαηηθή είλαη ε πξαθηηθή ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

εξκελείαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε κε έλαλ παξαδνζηαθφ θπξίσο ηξφπν: ν θαζεγεηήο 

δηαβάδεη κε ηνπο καζεηέο ην θείκελν θαη ε εξκελεία ηνπ πξνρσξάεη, θαζψο ν πξψηνο 

ζέηεη ηηο εξσηήζεηο θαζνδεγψληαο θαη νη δεχηεξνη απαληνχλ. Ο καζεηήο παίξλεη 

ζπρλά ην ιφγν γηα λα επηρεηξεκαηνινγήζεη, λα εθζέζεη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ 

πνπ δηαβάζηεθε (έλα είδνο πξνθνξηθήο πεξίιεςεο), λα δηαβάζεη θσλαρηά (ζηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία), λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δξακαηνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ ή λα ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Σηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζρεδηάδεη θαη δηεπζχλεη ν θαζεγεηήο. Αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ν 

καζεηήο εμαζθείηαη ζηα δηάθνξα είδε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ πεξηγξάςακε 

παξαπάλσ, θαη, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή, επαλεμεηάδεη ηε γξαθή ηνπ θαη 

πξνβαίλεη ζε δηνξζψζεηο. Αθφκε εθπνλεί εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κε παξαδνζηαθά κέζα 

ή κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν, θαη αμηνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο πνπ νξίδεη ν θαζεγεηήο. 

ε κεγάιν βαζκφ, φκσο, πξσηαγσληζηήο ηεο δηδαζθαιίαο αλαδεηθλχεηαη ν 

θαζεγεηήο. Ο θαζεγεηήο (le professeur) είλαη ην ππνθείκελν ησλ πεξηζζφηεξσλ 

δηδαθηηθψλ πξάμεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ΑΠ θαη αλακέλεηαη λα ιάβνπλ ρψξα 

εληφο, θάπνηεο θνξέο θαη εθηφο, ζρνιηθήο αίζνπζαο. Αλαγλσξίδεηαη ζ’ απηφλ 

επηζηεκνζχλε θαη σξηκφηεηα θαη ηνπ αλαηίζεηαη λα ιακβάλεη ηηο θαζνξηζηηθέο 
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απνθάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη, σο έλα βαζκφ, γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, 

κε βάζε ην παηδαγσγηθφ ηνπ ζρέδην θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. ηα ΑΠ, 

εμάιινπ, ππάξρεη ππθλή αλαθνξά ζηελ παηδαγσγηθή ειεπζεξία ηνπ θαζεγεηή θαη ζηε 

λνκηθή ηεο θαηνρχξσζε: 

«Ζ παηδαγσγηθή ειεπζεξία ηνπ θαζεγεηή  πνπ νξίδεηαη ζηνλ θαηεπζπληήξην λφκν ηνπ 

2005  γαιι. la loi d’orientation
26

) αζθείηαη κε ζεβαζκφ απέλαληη ζηηο αξρέο πνπ 

δηαηππψζεθαλ ακέζσο παξαπάλσ  ζεκ. ην παξάζεκα αθνινπζεί ζηνπ βαζηθνχο 

ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ γαιιηθψλ ζην θνιέγην). Πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη 

θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνπλ ηα εζληθά πξνγξάκκαηα  ν θαζεγεηήο νξγαλψλεη 

ηελ εηήζηα πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη πξνζαξκφδεη ηα βήκαηά ηνπ ζηηο αλάγθεο 

θαη ζηελ πνηθηιία ησλ ζρνιηθψλ αθξναηεξίσλ. Γηαζθαιίδεη ηε ζπλνρή ηεο εξγαζίαο πνπ 

δηεμάγεη καδί κε ηνπο καζεηέο  πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηαζπνξά ηεο 

δηδαζθαιίαο  πξάγκα πνπ ζα αληηζηξαηεπφηαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γλψζεσλ 

θαη ηελ ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Οξγαλψλεη  κε βάζε ηηο πεξηφδνπο θαη έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο  ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαγάγεη. Φξνληίδεη 

εμαθξηβψλεη ζπζηεκαηηθά ηα θεθηεκέλα ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα ηνπο αμηνινγεί. Απηή 

είλαη ε πξνυπφζεζε γηα κηα απζεληηθή κφξθσζε.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζζ. 5-6) 

Σν παξάζεκα είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ηνπ θαζεγεηή ζηελ νξγάλσζε θαη 

πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ο θαζεγεηήο είλαη ην ππνθείκελν φισλ ησλ 

ππνγξακκηζκέλσλ ξεκάησλ πνπ πεξηγξάθνπλ πξάμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα πξηλ, κεηά ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Γεληθφηεξα, 

δηαπηζηψλεηαη πσο ηα ΑΠ πεξηγξάθνπλ πεξηζζφηεξν ηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο 

αλακέλεηαη λα πξνβεί ν θαζεγεηήο θαη πνιχ ιηγφηεξν απηέο πνπ αλακέλνληαη απφ 

ηνπο καζεηέο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε πσο νη καζεηέο είλαη ιηγφηεξν 

δξψληα πξφζσπα θαη πεξηζζφηεξν απνδέθηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαζεγεηή θαηά ηε 

δηδαζθαιία. Σν γεληθφ απηφ ζπκπέξαζκα ζα ειεγρζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζρνιηθή 

αλαπιαηζίσζε ηεο πξάμεο ηεο αλάγλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ΑΠ θαη πνπ 

είλαη βαζηθή πξαθηηθή θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. 

                                                             
26 Πξφθεηηαη γηα ηνλ λφκν πνπ εηζήγαγε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 2005, γλσζηφ θαη σο 

“λφκν Fillon”. 
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ηα ΑΠ ησλ γαιιηθψλ, ηφζν ηνπ θνιεγίνπ, φζν θαη ηνπ ιπθείνπ, πξνηείλεηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ δχν είδε αλάγλσζεο: ε αλαιπηηθή αλάγλσζε (lecture analytique) θαη ε 

γξήγνξε αλάγλσζε (lecture cursive). Ζ πξψηε έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζεθηηθή κειέηε 

θαη ηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ (ζα κπνξνχζακε λα ηελ νλνκάζνπκε εθ ηνπ ζχλεγγπο 

αλάγλσζε), ρψξνο ηεο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε, θπξίσο, θαη θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ 

θαζεγεηή. Ζ δεχηεξε απνζθνπεί πεξηζζφηεξν ζηε ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ηεο 

πξαθηηθήο ηεο αλάγλσζεο, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα δηακνξθψζεη ην γνχζην θαη ηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη κπνξεί λα αζθείηαη θαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν. Ζ 

άζθεζε ηεο γξήγνξεο αλάγλσζεο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ 

νινθιεξσκέλε ηνπο κνξθή.  

«Ζ αλαιπηηθή αλάγλσζε απνβιέπεη ζηελ πξννδεπηηθή θαη αθξηβή θαηαζθεπή ηνπ 

λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ  αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζή ηνπ· γη’ απηφ ζπληζηά κηα εξγαζία 

εξκελείαο ηελ νπνία δηεμάγεη  conduire
27

) ν θαζεγεηήο καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ  κε 

αθεηεξία ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

Ζ γξήγνξε αλάγλσζε είλαη ε ηξέρνπζα κνξθή αλάγλσζεο. Ζ πξαθηηθή απηή κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί έμσ απφ ηελ ηάμε ή ζηελ ηάμε. Τπνδεηθλχεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή θαη 

αμηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο πνξείαο ηεο δηδαζθαιίαο.» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, 

πξφγξακκα ηεο Γεχηεξεο ηάμεο) 

«Ο θαζεγεηήο βαζίδεηαη ζηηο επαλαπξαγκαηεχζεηο (ελφο κχζνπ, ελφο ήξσα θιπ) θαη 

ζηηο παξαιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ελφο θεηκέλνπ απφ ην άιιν, θαη θπξίσο ηo λφεκα θαη ηελ αμία 

ηνπο. Φξνληίδεη ε αλάιπζε λα ππεξεηεί κηα πξαγκαηηθή εξκελεία ησλ κειεηνχκελσλ 

θεηκέλσλ, ρσξίο λα απνκνλψλνληαη ηα θαηλφκελα θαη απνδίδνληαο ζην ζπγθείκελν 

ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία.» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, πξφγξακκα ηεο Πξψηεο ηάμεο ζηνλ 

ηνκέα γξακκαησλ) 

Μηα ζεηξά απφ ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απφ ηα παξαπάλσ παξάζεκαηα 

θαη θπξίσο απφ ηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο. Καηά πξψην ιφγν, ν θαζεγεηήο είλαη 

                                                             
27 Σν ξήκα conduire ζεκαίλεη, επίζεο, δηεπζχλσ, θπβεξλψ, θαζνδεγψ. 
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θαλεξφ φηη επελδχεηαη κε εγεηηθφ ξφιν θαηά ηελ πξαθηηθή ηεο αλάγλσζεο θαη 

εξκελείαο ησλ θεηκέλσλ κέζα ζηελ ηάμε. Ωζηφζν, ε πνξεία (φρη ππνρξεσηηθά θαη ε 

θαηάιεμε) ηεο εξκελείαο ιακβάλεη ππφςε ηηο αξρηθέο, απζνξκεηεο αληαπνθξίζεηο 

ησλ καζεηψλ ζην θείκελν. Αληίζηνηρα, ε πξαθηηθή ηεο γξήγνξεο αλάγλσζεο 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρεηηθφ παξάζεκα λα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή, είηε 

δηεμάγεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είηε έμσ απφ απηφλ, θαζψο ν ηειεπηαίνο νξίδεη 

ηφζν ην πεξηερφκελν, φζν θαη ηε ζθφπεπζή ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ελψ ε 

γξήγνξε αλάγλσζε ζπζρεηίδεηαη κε πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εμσζρνιηθή 

δσή, θαζψο επεμεγείηαη σο «ηξέρνπζα κνξθή αλάγλσζεο», θαη ζε άιια ζεκεία ησλ 

ΑΠ απνθαιείηαη «πξνζσπηθή αλάγλσζε», πνπ θαιιηεξγεί ην γνχζην θαη ηε 

θηιαλαγλσζία ηνπ καζεηή, δελ αθήλεηαη ζην καζεηή θαλέλα πεξηζψξην πξνζσπηθήο 

επηινγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο αμηνπνίεζήο ηεο. 

ηα ζεκεία πνπ ηα ΑΠ αλαθέξνληαη ζηηο πξάμεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ καζεηψλ 

αληινχλ απφ ηε ξεηνξηθή ηφζν ησλ παξαδνζηαθψλ ζεσξήζεσλ γηα ηε δηδαζθαιίαο 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, φζν ησλ θξηηηθψλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη 

καζεηέο παξνπζηάδνληαη ζπρλά λα καζαίλνπλ (connaitre), λα θαηαλννχλ (percevoir), 

λα θαηαιαβαίλνπλ (comprendre), αιιά θαη λα αλαξσηηνχληαη (s’interroger), λα 

αλαζηνράδνληαη (reflechir), λα πξνβιεκαηίδνληαη (problimatiser). Ο ξφινο ηνπ 

θαζεγεηή, αθφκε θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ, εμαθνινπζεί λα είλαη θαζνδεγεηηθφο: 

«Ο θαζεγεηήο νδεγεί ηνπο καζεηέο λα αλαξσηεζνχλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πνίεζεο θαη 

γηα ην ξφιν ηνπ πνηεηή. Σνπο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο δεζκνχο πνπ ελψλνπλ 

ηελ πνίεζε κε ηηο άιιεο ηέρλεο  ηε κνπζηθή θαη θπξίσο ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Σνπο θάλεη 

λα θαηαλνήζνπλ  κε αθεηεξία ηα ζπνπδαία  grands) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξνκαληηζκνχ 

θαη ηνπ ππεξξεαιηζκνχ  ηελ εμέιημε ησλ πνηεηηθψλ εηδψλ ηνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα.» (λέα 

ΑΠ ιπθείνπ, πξφγξακκα ηεο Γεπηέξαο ηάμεο) 

Σν παξάζεκα δείρλεη ηφζν ηε κείμε ηνπ θξηηηθνχ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ιφγν ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, φζν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

κέζα ζηελ ηάμε γχξσ απφ ην πξφζσπν ηνπ θαζεγεηή. Ο θαζεγεηήο δίλεη ζηνπο 
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καζεηέο ηα εξεζίζκαηα λα ζθεθηνχλ πάλσ ζηα θείκελα θαη ηα γεγνλφηα ηεο 

ινγνηερληθήο ηζηνξίαο. Σνπο θαιεί λα ζθεθηνχλ, λα εξεπλήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, 

φκσο είλαη θαλεξφ φηη ε θαηάιεμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρεηαη απφ ηνλ 

δηδάζθνληα. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζεγεηή είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο. 

Υσξίο λα αλαθέξεηαη ξεηά, ππνλνείηαη φηη απνζηνιή ηνπ δηδάζθνληα είλαη λα εκπλέεη 

ηνπο καζεηέο, λα δηαζθαιίδεη ηελ απζφξκεηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη λα 

ηνπο παξέρεη θίλεηξα κάζεζεο. Ζ ειεπζεξία πνπ ηνπ απνδίδεηαη νθείιεηαη ζηελ 

πξνζδνθία λα ιεηηνπξγήζεη σο θχξηνο κνριφο ηεο δηδαζθαιίαο δηαζθαιίδνληαο ράξε 

ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε ηελ επηηπρία ηεο. Ζ ηαπηφηεηα 

απηή νηθνδνκείηαη γηα ηνλ θαζεγεηή ζηα ΑΠ  ζε ρσξία, φπσο ηα παξαθάησ: 

«Ο θαζεγεηήο ηελ θαζηζηά κηα ελδηαθέξνπζα θαη δηεγεξηηθή άζθεζε  ζεκ. ηελ εμέηαζε 

ηεο νξζνγξαθίαο)» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 7) 

«ε θάζε πεξίπησζε  ν θαζεγεηήο επηδεηά λα δηεγείξεη ην γνχζην θαη λα πξνθαιέζεη ηελ 

απφιαπζε ηεο αλάγλσζεο.»(ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 8) 

«Ο θαζεγεηήο ησλ γαιιηθψλ ζπκβάιιεη ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ησλ ηερλψλ κε ηε 

δηθή ηνπ ηδηφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ δελ είλαη απαξαίηεηε κηα εηδηθή εθπαίδεπζε. Θα 

αθνινπζήζεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ  ζα βαζηζηεί ζηελ πξνζσπηθή ηνπ θνπιηνχξα  κε ηε 

δηαξθή θξνληίδα λα εκπινπηίζεη απηή ησλ καζεηψλ ηνπ.» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ.11, απφ 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ γαιιηθψλ κε ηελ ηζηνξία ηεο 

ηέρλεο) 

ην πιαίζην απηφ, νη ΣΠΔ ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ θαζεγεηή λα 

θάλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζσπηθή 

θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο.  

«Ζ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο πξνυπνζέηεη ηελ πινπνίεζε 

κηαο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ γλψζεσλ κε έλα 

πην δσληαλφ ηξφπν. Ο θαζεγεηήο ζηνρεχεη [...] ζηελ ελζάξξπλζε απηήο ηεο εκπινθήο 
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ησλ καζεηψλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Μία εχζηνρε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζ’ απηφ.» (λέα ΑΠ ιπθείνπ, πξνγξάκκαηα Γεχηεξεο 

ηάμεο) 

Δμάιινπ, αλαθνξέο απηνχ ηνπ ηχπνπ καο επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε πσο ην ΑΠ 

ζηα ζεκεία απηά εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ δηδάζθνληα, ππνλνψληαο πσο εινρεχεη ν 

θίλδπλνο λα θαηαζηεί ην κάζεκα αληαξφ θαη αδηάθνξν γηα ην καζεηή.  

Ο πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηνπ θαζεγεηή ζηε δηδαθηηθή πξάμε, φπσο ηνλ 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ππνλνκεχεη ηηο, νκνινγνπκέλσο πνιπάξηζκεο, αλαθνξέο ησλ 

ΑΠ ζηελ αλάγθε λα πξνσζεζεί ε απηνλφκεζε ηνπ καζεηή θαη ε αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο ινγνηερλίαο ζην ιχθεην είλαη: 

« - ε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο θαη ηνπ θξηηηθνχ πλεχκαηνο – ε αλάπηπμε απηoλνκίαο θαη 

ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο  θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε». (λέα ΑΠ ιπθείνπ, Δηζαγσγή) 

Άιισζηε, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ε θαιιηέξγεηα ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο 

πξσηνβνπιίαο ηνπ καζεηή ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Κνηλνχ 

Πιαηζίνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Όκσο, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, ν θξηηηθφο ιφγνο πνπ αλαδχεηαη ζηα ΑΠ δελ είλαη πάληνηε ζπλεπήο θαη 

ζηελ πνξεία αλαραηηίδεηαη απφ παξαδνζηαθφηεξεο ζεσξήζεηο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, κάιηζηα, πσο ηα παιαηφηεξα ΑΠ αληινχζαλ πην 

ζπζηεκαηηθά απφ ιφγνπο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο ζε ζρέζε κε ηα λεφηεξα. Έηζη, 

γηα παξάδεηγκα, ζηα παιηά ΑΠ ζπλαληάκε αλαθνξέο ζηελ αλάγθε λα ζπλδεζεί ε 

δηδαζθαιία κε ηηο εμσζρνιηθέο εκπεηξίεο ηνπ καζεηή θαη πξνβιέπνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξν, φρη κφλν ηνλ ιφγν ησλ « κεγάισλ έξγσλ 

ηεο θιεξνλνκηάο», αιιά θαη ηνλ καζεηηθφ ιφγν. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαλέλα απφ ηα ΑΠ, παιηφηεξα ή λέα, δελ πεξηέρεη 

θάπνηα αλαθνξά ζε άιια δξψληα πξφζσπα απφ ην επξχηεξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή 

απφ ηνλ εμσζρνιηθφ ρψξν. Ζ ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε άιινπο ρψξνπο, έμσ απφ 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Γαιιίαο B΄/βάζκηα - ΠΔΣΡΗΓΟΤ  

ειίδα 49 απφ 66 

 

απηφλ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο είλαη αξθεηά ραιαξή. Έλαο απφ ηνπο ρψξνπο 

δηδαζθαιίαο εθηφο ζρνιηθήο αίζνπζαο είλαη ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε. Άιισζηε, γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο επηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ 

θαζεγεηή ησλ γαιιηθψλ κε ηνλ θαζεγεηή ηεθκεξίσζεο (professeur documentaliste)
28

. 

πνξαδηθέο θαη ρσξίο ζπλέπεηα είλαη θαη νη αλαθνξέο ζηελ νκαδηθή εξγαζία ησλ 

καζεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε επηθνηλσληαθέο θαη δεκηνπξγηθέο ζεσξήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

Β.7 Αξιολόγηςη 

Ζ αμηνιφγεζε θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηα γαιιηθά ΑΠ ηεο γιψζζαο θαη 

ινγνηερλίαο. Ο καζεηήο αμηνινγείηαη κε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο ζηηο 

δηάθνξεο ελφηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, εηδηθφηεξα ζηελ νξζνγξαθία, ζηελ 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ζηνλ γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Σφζν ζην θνιέγην, φζν 

θαη ζην ιχθεην ηα ΑΠ εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη πξνζδηνξίδνπλ κε αξθεηή αθξίβεηα ην πεξηερφκελν, ηε ζπρλφηεηα 

θαη ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη.. Π.ρ. 

«Ζ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ βαζίδεηαη ζε γξαπηέο εξγαζίεο θάζε κνξθήο. Οη 

καζεηέο γξάθνπλ έλα νινθιεξσκέλν θείκελν θάζε ηξεηο εβδνκάδεο. Ζ έθηαζε ησλ 

θεηκέλσλ πνπ ζπληάζζνπλ νη καζεηέο απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ ηελ Έθηε σο ηελ Σξίηε 

ηάμε· ν ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο πξνζδηνξίδεηαη 

γηα θάζε ηάμε
29

» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 11) 

Φνξέαο ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο είλαη αλακελφκελν κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ 

πξαθηηθψλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πξνεγήζεθε, είλαη θαηά θχξην ιφγν ν θαζεγεηήο. Ο παξαδνζηαθφο ξφινο ηνπ 

θαζεγεηή σο αμηνινγεηή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζπλαληάηαη 

ζηα ΑΠ παξάιιεια κε ηελ αλαδπφκελε πξαθηηθή ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. 

                                                             
28 Πξφθεηηαη γηα ηνλ θαζεγεηή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο. 
29 Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζην ηέινο ηεο Έθηεο ηάμεο ν καζεηήο πξέπεη λα ζπληάμεη έλα αθεγεκαηηθφ 

θείκελν πεξίπνπ κηαο ζειίδαο, ελψ γηα ηελ Πέκπηε ηάμε ε έθηαζε απμάλεηαη ζε κηάκηζε ζειίδα θ.ν.θ. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζην θνιέγην, φπνπ 

ελζαξξχλεηαη ζπζηεκαηηθά ε ρξήζε ηνπ πξνρείξνπ (le brouillon) σο εξγαιείνπ 

απηναμηνιφγεζεο. Ο καζεηήο θαιείηαη λα επηζηξέθεη ζηα θείκελά ηνπ θαη λα ηα 

επαλεπεμεξγάδεηαη, εθηηκψληαο ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπο. ηαζεξφ, σζηφζν, 

ζεκείν πξνζαλαηνιηζκνχ απηήο ηεο επαλεπεμεξγαζίαο είλαη νη δηνξζψζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ηνπ θαζεγεηή. 

«Ο θαζεγεηήο πξνζέρεη [...] ηελ αθξίβεηα ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηε δηφξζσζε ηεο 

έθθξαζεο  ζπζηεκαηνπνηψληαο ηε ρξήζε ηνπ πξνρείξνπ» (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 29)  

«Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηαθηηθά ην πξφρεηξν  θαζψο απηφ είλαη ν ρψξνο ηεο 

επηλφεζεο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ ηδεψλ. Καηαλνεί  επίζεο  ηελ αλαγθαηφηεηα λα 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία ηνπ  πξνθεηκέλνπ λα ηε βειηηψζεη». (ΑΠ θνιεγίνπ, ζ. 17) 

Όπσο επηζεκάλζεθε ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο πεξηγξαθήο ηνπ γαιιηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζεκαληηθή ζέζε ζηελ πνξεία ηνπ καζεηή θαηαιακβάλνπλ 

νη εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, ηφζν κε ην ηέινο ηνπ θνιεγίνπ, γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ πξψηνπ πηπρίνπ (Brevet), φζν θαη ζην ηέινο ηνπ ιπθείνπ κε ηηο 

εμεηάζεηο ηνπ γαιιηθνχ εζληθνχ απνιπηεξίνπ (Bacalaureat). Σα ΑΠ ζε αξθεηά 

ζεκεία αλαθέξνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζε 

εζληθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο ελδνζρνιηθήο 

αμηνιφγεζεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εζληθψλ εμεηάζεσλ, ζε θάπνην βαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ θαη ζε θάπνηεο ηάμεηο: 

πρ «Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ  γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ  επλνεί 

ηελ απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ζηηο 

ηππνπνηεκέλεο  codifiés) εμεηάζεηο  ζηηο νπνίεο κπνχληαη ζηαδηαθά νη καζεηέο απφ ηε 

Γεχηεξε ηάμε  ελ φςεη ησλ πξφδξνκσλ εμεηάζεσλ
30

 ζην κάζεκα ησλ γαιηθψλ.» (λέα 

ΑΠ ιπθείνπ, πξφγξακκα ηεο Γεχηεξεο ηάμεο) 

                                                             
30 “Πξφδξνκεο εμεηάζεηο” νλνκάδνληαη νη εμεηάζεηο πνπ δίλνπλ νη καζεηέο ηεο Πξψηεο ηάμεο ηνπ 

ιπθείνπ, έλα ρξφλν πξηλ ηηο εμεηάζεηο ηνπ Bacalaureat, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο ηεο Σειηθήο 

ηάμεο. 
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Σα ΑΠ δελ πεξηιακβάλνπλ θακία αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ή απηναμηνιφγεζε ηνπ 

θαζεγεηή ή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Σέινο, δελ πξνβιέπεηαη 

θάπνηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Γ. Διαδικτυακό διδακτικό υλικό  

Γ.1 Προέλευςη και φύςη του υλικού 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ΑΠ ησλ γαιιηθψλ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ 

δηαθαίλεηαη θάπνηα ζπγθξνηεκέλε ηδενινγία γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Ζ παξνχζα κειέηε, παξφηη αθνξά ηα ΑΠ, 

πεξηιακβάλεη θαη κηα δεηγκαηνιεπηηθή δηεξεχλεζε ηεο ηδενινγίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, φπσο απηή ζπγθξνηείηαη ζην δηαδηθηπαθφ 

πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπ γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή απηή έξεπλα θξίζεθε απαξαίηεηε, θαζψο ζεσξήζεθε 

φηη ζην πιηθφ πνπ αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν δηαθαίλνληαη πην έληνλα νη ζπδεηήζεηο 

γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο, ελψ ηα ΑΠ ζπληεξνχλ πην έληνλα ηνλ 

παξαδνζηαθφ ιφγν. 

Σν γαιιηθφ Τπνπξγείν Παηδείαο, πέξα απφ ηηο ηζηνζειίδεο φπνπ δεκνζηεχεη θαη 

δηαρέεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ
31
, έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ δηαδηθηπαθή πχιε Educnet 

(http://www.educnet.education.fr/ ), ε νπνία έρεη σο απνθιεηζηηθή απνζηνιή ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ δηαθφξσλ καζεκάησλ 

ηνπ γαιιηθνχ ζρνιείνπ. Σν Educnet παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελεκέξσζε πάλσ 

ζε δεηήκαηα αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ζηε ζρνιηθή πξάμε, δηδαθηηθέο πξνηάζεηο 

θαηά γλσζηηθφ πεδίν πνπ ζεκαηνπνηνχλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

ςεθηαθφ πιηθφ πνπ είλαη αμηνπνηήζηκν ζηε δηδαζθαιία. 

                                                             
31 Πξφθεηηαη γηα ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Παηδαγσγηθήο Σεθκεξίσζεο 

(http://www.cndp.fr/ ) θαη γηα ηελ ηζηνζειίδα Eduscol πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο (http://eduscol.education.fr/ ), φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα ΑΠ, ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη εθπαηδεπηηθά λέα. 

http://www.educnet.education.fr/
http://www.cndp.fr/
http://eduscol.education.fr/
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ην Educnet αλαπηχζζνληαη θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη νη αλαθνξέο ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πνπ ζπλαληήζακε ζε 

ζπεξκαηηθή θαη ππνηππψδε κνξθή ζηα ΑΠ θαη ζην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ηνπο. ην 

ζεκαηηθφ ληνζηέ πνπ πεξηιακβάλεηαη εηδηθά γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ, 

αλζνινγνχληαη απνζπάζκαηα απφ ηα ΑΠ ηνπ καζήκαηνο ησλ γαιιηθψλ ζηα νπνία 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ππεξηνληζηεί ε ζέζε ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ πνπ ηα ΑΠ επηθπιάζζνπλ. Σαπηφρξνλα, 

ηα απνζπάζκαηα απηά πιαηζηψλνληαη απφ αλαθνξέο ζηειερψλ ηεο γαιιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην ξφιν ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, νη 

νπνίεο αληινχλ απφ θξηηηθέο ζεσξήζεηο.  

πρ «Ο αλαζηνραζκφο πάλσ ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο 

ινγνηερληθήο παηδείαο  θαζψο νη ΣΠΔ ζπλεπάγνληαη λέεο πξαθηηθέο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο θαη πξνθαινχλ λέεο πλεπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σίπνηα δελ ππνρξεψλεη a 

priori ηνλ θαζεγεηή λα δηδάμεη με ηις ΤΠΔ [...] Όια  σζηφζν  ζα έπξεπε λα ηνλ 

νδεγνχλ λα δηδάμεη για ηις ΤΠΔ [...] Ζ αλάγλσζε  ε γξαθή  ε νκηιία  ε πιεξνθφξεζε 

θαη ε επηθνηλσλία είλαη πξάμεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα κέζα θαη ηηο ηερλνινγίεο 

πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ [...] δε βξηζθφκαζηε εδψ ζηελ θαξδηά ηεο ινγνηερληθήο παηδείαο  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Γαιιίαο B΄/βάζκηα - ΠΔΣΡΗΓΟΤ  

ειίδα 54 απφ 66 

 

είηε απηή λνείηαη σο εκμάθηζη ηης γλώζζαο  διαμόρθωζη ηης ζκέψης ή 

διαμόρθωζη ηοσ πολίηη – γηα λα αλαθεξζνχκε ζηελ νξνινγία ησλ επίζεκσλ 

θεηκέλσλ;» Catherine Becchetti-Bizot – Γεληθή Δπηζεσξεηξηα ζηα καζήκαηα ησλ 

Γξακκάησλ. 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ην παξαπάλσ παξάζεκα, ζηηο δηαδηθηπαθέο δηδαθηηθέο 

πεγέο νη ΣΠΔ αληηκεησπίδνληαη σο παξάγνληαο πνπ αλακνξθψλεη ζπλνιηθά ηε θχζε 

θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη φρη απιψο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Δμάιινπ, 

νη ΣΠΔ ζεσξείηαη, ζην πιαίζην απηφ, πσο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ 

θαη επηβάιινπλ δξαζηηθέο αιιαγέο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

«Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ πξννδεπηηθά κεηαζρεκαηίδεηαη: ε δηαδξαζηηθή εξγαζία  ε 

εξγαζία πάλσ ζε έλα project  ε εξγαζία ζε νκάδεο αιιάδνπλ ηε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

θαη ηελ ηάμε· πέξα απφ ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο  είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαζνδήγεζεο  

ηεο δηακεζνιάβεζεο  ηνπ ζεκείν αλαθνξάο θαηά ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ησλ 

καζεηψλ πνπ εληζρχεηαη.» (απφ ην Educnet: 

http://www.educnet.education.fr/dossier/francais-tice/usages ) 

Όζνλ αθφξα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ζηα εθπαηδεπηηθά δίθηπα πηνζεηείηαη απφ ηνλ 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ησλ επαγγεικάησλ ν φξνο “τηθιακά πεπιβάλλονηα / 

τηθιακοί σώποι επγαζίαρ”
32

 (“espace ή environement numeriques de travail” ή γηα 

ζπληνκία ΔΝΣ) κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ επεθηείλεηαη ν δηδαθηηθφο ρξφλνο θαη ρψξνο 

ζηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν ηνπ καζεηή θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0: 

«Γηα έλαλ καζεηή  ςεθηαθφο ρψξνο εξγαζίαο είλαη ε δπλαηφηα κέζα ή έμσ απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ  ζηνλ δηθφ ηνπ ρξφλν  λα έρεη on-line πξφζβαζε ζην 

ηεηξάδηφ ηνπ  ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ  αιιά θαη λα ζπκβνπιεχεηαη πεγέο ηεθκεξίσζεο ή 

ζηνηρεία γηα ην κάζεκα ηεο εκέξαο πνπ ζέηνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ νη θαζεγεηέο θαη λα 

δνπιεχεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ» (απφ ην Educnet, 

http://www.educnet.education.fr/services/ent ) 

                                                             
32 Κακηά αλαθνξά ζηνλ φξν δελ ζπλαληάηαη ζηα ΑΠ. 

http://www.educnet.education.fr/dossier/francais-tice/usages
http://www.educnet.education.fr/services/ent
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ηα εθπαηδεπηηθά δίθηπα πεξηιακβάλνληαη πιήζνο πξνηάζεηο πνπ επηρεηξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπζρέηηζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηηο ΣΠΔ. Ο ξφινο ησλ Αθαδεκηψλ ζηελ 

εθπφλεζε θαη δηάζεζε ηέηνηνπ είδνπο δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ είλαη θαζνξηζηηθφο, ελψ 

δηαδηθηπαθά εξγαιεία θαζηζηνχλ εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζηα εγθεθξηκέλα ζελάξηα 

δηδαζθαιίαο. Ζ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη ην επξεπηήξην ηνπ Educnet γηα ηα 

ζελάξηα δηδαζθαιίαο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ, φπνπ απνδειηηψλνληαη πεξίπνπ 1500 

πξνηάζεηο κε πνιιαπιά θξηηήξηα αλαδήηεζεο 

(http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php ): 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πξνηάζεηο απηέο αλαλεψλνπλ ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη λα εληνπηζηνχλ νη 

ιφγνη απφ ηνπο νπνίνπο αληινχλ ζα κειεηεζνχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. 

Γ.2 Ανάλυςη παραδειγμάτων 

Αλάκεζα ζηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο είλαη ην ππεξθείκελν. Οη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Γαιιίαο B΄/βάζκηα - ΠΔΣΡΗΓΟΤ  

ειίδα 56 απφ 66 

 

ελζσκαηψλνπλ ηε ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο αθνξνχλ 

ηφζν ηελ αλάγλσζε, φζν θαη ηε γξαθή.  

Ωο εξγαιείν ηεο αλαιπηηθήο αλάγλσζεο, ην ππεξθείκελν ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη 

ζηελ απηνλφκεζε ηνπ καζεηή θαηά ηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ. Ζ ζχληαμε ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ γίλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή ν νπνίνο θαηαζθεπάδεη κηα εθδνρή ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο πξνζζέηνληαο ζρφιηα ζε ζεκεία 

(ιέμεηο, θξάζεηο) ηνπ θεηκέλνπ φπνπ πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα. 

Δλαιιαθηηθά ε ππεξθεηκεληθή κνξθή ηνπ δηδαζθφκελνπ θεηκέλνπ κπνξεί θαηά 

ζεκεία λα εκπινπηίδεηαη κε εξσηήζεηο πνπ θαζνδεγνχλ ην καζεηή λα ην εξκελεχζεη. 

Σαπηφρξνλα, πξνηείλεηαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ππεξθεηκέλνπ κε εξγαιεία πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ηε γξαπηή δηαηχπσζε ησλ αληαπνθξίζεσλ ηνπ καζεηή ζηελ νζφλε. 

Ωζηφζν, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ θαζεγεηή ζηε ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ σο 

εξγαιείνπ αλάγλσζεο, θαζψο, ζεσξείηαη φηη, ελψ απνδεζκεχεη ζε έλα βαζκφ ην 

καζεηή απφ ηελ θαζεγεηηθή θαζνδήγεζε, κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ πιήξε 

απηνλφκεζή ηνπ. 

«Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε εξγαζία είλαη ηδηαηηέξσο θαηάιιειε ζηελ αξρή ή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξνληάο ηεο Γεχηεξεο ηάμεο  γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο. Θα 

εγθαηαιεηθζεί ζηαδηαθά ζηελ Πξψηε ηάμε πξνο φθεινο κηαο πιήξνπο απηνλφκεζεο ηνπ 

καζεηή ελψπηνλ ησλ θεηκέλσλ». ( πξφηαζε δηδαζθαιίαο απφ ηελ Αθαδεκία Orleans-

Tour http://lettres.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_prof/usages-tice/lectana/lectana.htm ) 

Ζ ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ζηνρεχεη ζηελ απηνλφκεζε ηνπ καζεηή θαη αληιεί απφ θξηηηθνχο 

παηδαγσγηθνχο ιφγνπο. Ωζηφζν, ε επηινγή θεηκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ θαλφλα πνπ 

δηαζθεπάδνληαη ππεξθεηκεληθά απφ ηνλ θαζεγεηή ζπληεξεί κηα πην παξαδνζηαθή 

ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο ηα ζρφιηα αλαπφθεπθηα ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνχλ 

ηε καζεηηθή εξκελεία.  

Όζνλ αθνξά ηε γξαθή, πξνηείλεηαη, γηα ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αθεγεκαηηθή γξαθή, ε ζπγγξαθή ππεξθεηκεληθψλ αθεγήζεσλ, θπξίσο ζηηο πξψηεο 

http://lettres.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_prof/usages-tice/lectana/lectana.htm
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ηάμεηο ηνπ θνιεγίνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνβιέπνπλ ζηελ έθθξαζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο ζηα 

πιαίζηα ελφο νκαδηθνχ ζπγγξαθηθνχ πξφηδεθη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ελαξκνλίδεηαη ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ κε έλα 

ΑΠ πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο 

κε έληνλεο αλαθνξέο ζην ινγνηερληθφ θαη πνιηηηζκηθφ παξειζφλ είλαη ην παξάδεηγκα 

ελφο πξφηδεθη πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ 

Πξψηε ηάμε ελφο ιπθείνπ ηεο Αθαδεκία ηεο Becanson ηε ζρνιηθή ρξνληά 2009-

2010
33
. ηφρνο ηνπ πξφηδεθη ήηαλ ε θαηαζθεπή απφ ηνπο καζεηέο ελφο ςεθηαθνχ 

θαηαζεηεξίνπ πεγψλ γηα ηε κειέηε ηνπ πεδνγξαθήκαηνο «Αγαζνχιεο» ηνπ 

Βνιηαίξνπ. Σν θαηαζεηήξην πεξηέιαβε κηα ςεθηαθή έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ αλά 

θεθάιαην, θείκελα ζρεηηθά κε ηνλ Γηαθσηηζκφ, απνζπάζκαηα ή θεθάιαηα ηνπ 

θεηκέλνπ ζρνιηαζκέλα απφ ηνπο καζεηέο (ν ζρνιηαζκφο αθνξά ην ιεμηιφγην θαη ηα 

ξεηνξηθά ζηνηρεία), κηα «δνθηκαζία (ηεζη) αλάγλσζεο» ππφ κνξθή εξσηήζεσλ θαη 

δηθηπνγξαθία ηνπ ζέκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ δχν blog, έλα «θαζαξφ» θαη έλα «πξφρεηξν» γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ πιηθνχ. Σν γεληθφηεξν πιαίζην θαη ην θείκελν επειέγεζαλ εμαηηίαο ηεο 

ρξεζηκφηεηάο ηνπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηηο Πξφδξνκεο Δμεηάζεηο. 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, νη ΣΠΔ, ρσξίο λα επηθέξνπλ δξαζηηθέο αιιαγέο ζηε 

θηινζνθία ηνπ καζήκαηνο κεηαθέξνπλ ζηελ ςεθηαθή επνρή δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ αζθνχληαλ θαη πξηλ ηελ έιεπζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ: νη 

καζεηέο κειεηνχλ έλα θαλνληθνπνηεκέλν θείκελν κε εξγαιεία ηεο δνκηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο, δηδάζθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο “κεγάινπ ινγνηερληθνχ 

ξεχκαηνο”, εθπαηδεχνληαη γηα ηηο εζληθέο εμεηάζεηο, θαηαζθεπάδνπλ ην πιηθφ ηεο 

κειέηεο ηνπο κε έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ελψ ηαπηφρξνλα καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

εξγαιεία ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (internet, html editor, blog).  

                                                             
33 http://catice.ac-besancon.fr/lycee_jean_michel/realisations/Lingenu.htm 
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Ζ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ είλαη ζπλνιηθά γλσζηέο κε ην φλνκα 

Web 2.0
34
, φπσο ππνγξακκίζηεθε παξαπάλσ, πξνζδνθάηαη λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε 

ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηνλ θαζεγεηή θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο επλνεί ηε 

ζπλεξγαζία θαη εληζρχεη ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο ησλ γαιιηθψλ, 

ελψ πξνεθηείλεη ηνλ δηδαθηηθφ ρψξν θαη ρξφλν. Σν θνιέγην Courteline δεκηνχξγεζε 

κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ησλ netvibes έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ, θπξίσο αθηεξσκέλν ζην κάζεκα ησλ γαιιηθψλ
35
. Οη αλαξηήζεηο 

δείρλνπλ φηη ν ρψξνο ιεηηνπξγεί σο κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ θαζεγεηή κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ θαη θνηλνπνίεζεο δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πεγή γηα 

ην κάζεκα θαη σο ρψξνο δηάδξαζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αλ θαη είλαη δχζθνιν 

λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο ηεο πξαγκαηηθήο εκπινθήο ησλ καζεηψλ.  

 

ην blog ηνπ ίδηνπ θνιεγίνπ
36

 πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ, 

αλαξηψληαη αλαγλσζηηθέο πξνηάζεηο απφ ηνπο καζεηέο ή ηνλ θαζεγεηή, θαζψο θαη 

δεκηνπξγηθά θείκελα ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνχλ ηα 

θείκελά ηνπο, λα δηαβάζνπλ ηα θείκελα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, λα γλσξίζνπλ ηελ 

                                                             
34 ’ απηά ην Educnet πεξηιακβάλεη ηα blog, ηα netvibes, ην ning, ην twitter, ηα wiki θ.ά..  
35 http://www.netvibes.com/college_courteline#Ressources_generales  
36 http://clg-courteline.scola.ac-paris.fr/blog/index.php?  

http://www.netvibes.com/college_courteline#Ressources_generales
http://clg-courteline.scola.ac-paris.fr/blog/index.php
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αληαπφθξηζε ησλ άιισλ κειψλ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ζηα θείκελά ηνπο θαη λα 

εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο πάλσ ζηα θείκελα ησλ άιισλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε κειέηε δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ ζην 

δηαδίθηπν θαηαδεηθλχεη ηελ ηαιάληεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο αλάκεζα ζηε 

ζεψξεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο σο πξνλνκηαθνχ κέζνπ νηθνδφκεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή σο θνηλσλνχ ηεο “θνηλήο θνπιηνχξαο” θαη ζε ζεσξήζεηο πνπ 

επηρεηξνχλ λα αλαδείμνπλ ηελ επηθνηλσληαθή θαη δεκηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο 

ινγνηερλίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ζην πεδίν ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο. Σν δηαδηθηπαθφ πιηθφ απνηειεί 

πξνλνκηαθφ πεδίν γηα ηνπο αλαδπφκελνπο απηνχο ιφγνπο. Αληίζηνηρα, αλαδπφκελεο 

θαη φρη θαζηεξσκέλεο είλαη νη πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη. 
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Δ. Συμπεράςματα 

Δ.1 Γενικά για τα ΑΠΣ 

Σν γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε, είλαη αξθεηά θιεηζηφ, κε 

απνηέιεζκα ην πεξηερφκελν ηεο ινγνηερληθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εζληθή εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή. Σν 

γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηνπηθά ρξσκαηηζκέλεο ηδενινγηθέο ιεηηνπξγίεο 

πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο 

πξνζδηνξίδνπλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηηο παξακέηξνπο ηεο αλαπιαηζίσζεο ηεο 

ινγνηερλίαο ζην γαιιηθφ ζρνιείν. 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε γαιιηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απνζθνπεί 

ζηελ δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή σο γάιινπ πνιίηε πνπ ζα έρεη ζπλαίζζεζε 

θαη γλψζε ηνπ γισζζηθνχ, πνιηηηζκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη ινγνηερληθνχ ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηεο ηζηνξηθήο δηάζηαζεο θαη ζεκαζίαο ηνπ. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο, θπξίσο κε ηελ αλαπιαηζίσζε γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα “κεγάια 

ινγνηερληθά θηλήκαηα” θαη ηα “κεγάια έξγα ηεο θιεξνλνκηάο” θαηαζθεπάδεη ηε 

“δνκεκέλε θαη θνηλή θνπιηνχξα” πνπ θαζηζηά ηνλ καζεηή ζπκκέηνρν ηεο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία δεη θαη ζπλερηζηή ελφο παξειζφληνο πνπ επελδχεηαη κε κεγάιε αίγιε. Ο 

ξφινο ηεο νηθεηνπνίεζεο γλψζεσλ ζηε δφκεζε απηήο ηεο ηαπηφηεηαο είλαη κεγάινο, 

γη’ απηφ θαη ζπρλά δηαθαίλεηαη ζηα ΑΠ ε απνζχλδεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ απφ ηελ 

αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ. 

Σαπηφρξνλα, ε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο ζηε ζρνιηθή ηεο 

αλαπιαηζίσζε, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, επηβάιιεη έλαλ άξθεηά απζηεξφ 

ζρνιηθφ ινγνηερληθφ θαλφλα θαη αθπξψλεη ηηο πξνζπάζεηεο επέθηαζεο ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο πξνο ην κε θαλνληθνπνηεκέλν ή ην εμσινγνηερληθφ. Σα πεξηζζφηεξα 

θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ΑΠ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθνπνηεκέλε 

γαιιηθή (ή επξσπατθή) ινγνηερλία, παιαηφηεξε ή πξφζθαηε, ελψ ν κεγαιχηεξνο 

φγθνο ηνπο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε απηφ πνπ απνθαιείηαη ζηα ΑΠ “κεγάια 

ινγνηερληθά θηλήκαηα” ή “ηηο κεγάιεο δηακάρεο”, ηα πξνλνκηαθά, δειαδή, πεδία ηεο 

γαιιηθήο ινγνηερλίαο: Αλαγέλλεζε, Γηαθσηηζκφο, Ρνκαληηζκφο, Ρεαιηζκφο 
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(κπζηζηφξεκα), πκβνιηζκφο, Τπεξξεαιηζκφο. Ζ εηζαγσγή ηεο εθεβηθήο ινγνηερλίαο 

σο βαζηθνχ ζρνιηθνχ αλαγλψζκαηνο ζηα πξνεγνχκελα ΑΠ ηνπ θνιεγίνπ 

ζεσξήζεθε φηη ζηεξνχζε ρψξν απφ «έξγα ηεο θιεξνλνκηάο» θαη ππνρψξεζε ζηα λέα 

ΑΠ, απνδεηθλχνληαο ην πεξηνξηζκέλν εχξνο ηνπ ζρνιηθνχ θαλφλα.  

Ωζηφζν, ε ζρνιηθή ινγνηερληθή εθπαίδεπζε επηδηψθεη ηελ απηνλφκεζε ηνπ καζεηή 

θαηά ηε κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο πξνζσπηθήο 

αηζζεηηθήο θαη ελφο γνχζηνπ γηα ηελ αλάγλσζε πνπ ζα ηνλ ζπλνδεχεη ζηε 

κεηαζρνιηθή δσή ηνπ. Ζ απηνλφκεζή ηνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα ζηεξηρζεί ζηελ 

θαιιηέξγεηα ελφο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ ζα επηηξέπεη ζην καζεηή λα κειεηά ηα 

θείκελα αλαζηνραζηηθά, αλαγλσξίδνληαο ηνπ πνιιαπινχο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Ζ ζπκπινθή ηεο θξηηηθήο απηήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ιφγν γηα ηε 

ινγνηερλία πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ ζπγθξνηεί ηελ γαιιηθή ηδηαηηεξφηεηα ζηελ 

ηδενινγία πνπ δηαθαίλεηαη πίζσ απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

ηα πιαίζηα ηεο ξεηνξηθήο ηνπ θξηηηθνχ ιφγνπ θαη ηνπ ιφγνπ ησλ πνιπγξακαηηζκψλ, 

ε ινγνηερληθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε απνθηά κηα έληνλε δηαζεκαηηθή δηάζηαζε, θαζψο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ εηθφλα, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ ηειεφξαζε. 

Ο ιφγνο ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπηθφηεηα θαη είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Νέα Μέζα. 

ρεηίδεηαη κε ηε ζεκεησηηθή ζεψξεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ γεγνλφησλ (εθπνκπψλ, 

ηαηληψλ, δηαθεκίζεσλ θηι) θαη ηελ αληίζηνηρε γαιιηθή ζεσξεηηθή παξάδνζε.  

Σαπηφρξνλα κε ηηο ηνπηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο ε γαιιηθή ζρνιηθή ινγνηερληθή 

εθπαίδεπζε επηρεηξεί λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ 

θνηλσλία ή πεξλνχλ κέζα απφ ηε δηεζλή εκπεηξία. Με απηφ ηνλ ηξφπν, παξάιιεια κε 

ηελ ηνπηθφηεηα πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηηο έλλνηεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο 

απφιαπζεο ή ζπλδέεηαη κε επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο πνπ αζθνχληαη ζηνλ θνηλσληθφ 

ρψξν. Ο δεκηνπξγηθφο θαη ν επηθνηλσληαθφο ιφγνο, ηζρπξφηεξνη ζηα πξνεγνχκελα 

ΑΠ, θαίλεηαη λα ππνρσξνχλ ζηα λέα ππφ ην βάξνο κηαο ηζηνξηθήο ζεψξεζεο ηεο 

ινγνηερλίαο πνπ ππεξεηεί ηδενινγηθνχο ζθνπνχο. 
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Δ.2 Χρήςη των ΤΠΕ 

πλνιηθά, ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο δε ιεηηνπξγεί σο 

παξάγνληαο αλαλέσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο νχηε 

κεηαβάιιεη ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ πξνσζείηαη απφ ηα ΑΠ. Οη ΣΠΔ 

εληάζζνληαη ελ πνιινίο ζην πξνυπάξρνλ ηδενινγηθφ πιαίζην ρσξίο λα αλαδνκνχλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ή ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ηαπηφηεηεο πνπ απηφ πξνυπνζέηεη 

θαη θαιιηεξγεί. 

Απφ ηα ςεθηαθά εξγαιεία κφλν ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ εκθαλίδεηαη ζπζηεκαηηθά θαη κε θάπνηα ζπλέπεηα ζηα ΑΠ. Ο 

επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, φπσο είδακε, ζπληζηά απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε ζχλζεζε, 

δηφξζσζε θαη επαλεπεμεξγαζία ησλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ιφγνπ ηεο 

γξαθήο σο δηαδηθαζίαο θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο 

καζεηέο, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ καζεηηθνχ ιφγνπ κε ηε 

ζηαζεξή θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαζεγεηή. ην ίδην πιαίζην ζπζηήλεηαη 

λα αμηνπνηεζνχλ ηα ειεθηξνληθά ιεμηθά. Ωζηφζν, ε κεηάβαζε απηή, απφ ην καζεηηθφ 

ηεηξάδην ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη απφ ην έληππν ζην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ, δελ 

ζπλεπάγεηαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζηφρεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ή ζηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 

ηαπηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη. 

Σν δηαδίθηπν πξνζδνθάηαη φηη ζα ιεηηνπξγήζεη σο βαζηθή πεγή ηεθκεξίσζεο ησλ 

καζεηψλ ππνθαζηζηψληαο ή ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια κε ηα παξαδνζηαθά κέζα. ηα 

πιαίζηα ελφο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, απνδίδεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα 

θαη δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο ζηάζεο ηνπ καζεηή απέλαληη ζηα Νέα Μέζα, πνπ 

αληηκεησπίδνληαη ζπρλά κέζα ζηα πιαίζηα κηαο θηλδπλνινγηθήο ξεηνξηθήο. 

Δμνηθνλνκείηαη έηζη ε ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή σο ζθεπηφκελνπ θαη θξηηηθνχ λνπ 

απέλαληη ζηηο επηδξάζεηο ησλ Νέσλ Μέζσλ πνπ ιεηηνπξγεί κε απηελέξγεηα θαη 

απηνλνκία. 
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Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε ξεηνξηθή ηεο θξηηηθήο ησλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ 

θαη ηεο ζθεπηηθηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ Νέσλ Μέζσλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ελφο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Όζνλ αθνξά ηε ζεκείσζε, 

ηα ΑΠ δελ αλαγλσξίδνπλ λένπο ηξφπνπο παξαγσγήο λνήκαηνο πνπ λα πξνθχπηνπλ 

απφ ηα Νέα Μέζα. Γε γίλεηαη ιφγνο γηα πνιπηξνπηθφηεηα, γηα πνιιαπινχο 

ζεκεησηηθνχο πφξνπο ή γηα λέα κέζα λνεκαηνδφηεζεο. Οη ΣΠΔ εληάζζνληαη ζε έλα 

πξνυπάξρνλ πιαίζην πνιπγξακκαηηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ 

εηθφλα, ηελ ηειεφξαζε, ηνλ θηλεκαηνγξάθν θιπ, ρσξίο λα αλαγλσξίδεηαη 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ ςεθηαθψλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ, ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ απηνί επηβάιινπλ θαη ησλ λέσλ κνξθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ 

ζπλεπάγνληαη. ηα ΑΠ, εμάιινπ, δελ αλαπιαηζηψλνληαη λέεο κνξθέο 

ινγνηερληθφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηα Νέα Μέζα, φπσο ζα αλακελφηαλ ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθήο γαιιηθήο παξάδνζεο ζηελ ςεθηαθά παξαγφκελε ή ππνζηεξηδφκελε 

ινγνηερλία πνπ δηακνξθψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα
37

. 

Σα Νέα Μέζα, πέξα απφ ηελ αλάγθε λα αληηκεησπίδνληαη θξηηηθά, ζπληζηνχλ θαη έλα 

αληαγσληζηηθφ πεδίν γηα ηε ινγνηερλία. Σν ζρνιείν επηθνξηίδεηαη ζηα γαιιηθά ΑΠ 

κε ην έξγν λα δηαζθαιίζεη ηελ επαθή ηνπ καζεηή κε κηα θνπιηνχξα, ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ινγνηερληθή παξάδνζε, ηελ νπνία ηα Νέα Μέζα θαη ζπλνιηθά ε 

εμσζρνιηθή εκπεηξία αδπλαηνχλ λα κεηαδψζνπλ. Καζψο δε γίλεηαη ιφγνο γηα λέεο 

πξαθηηθέο αλάγλσζεο θαη λένπο γξακκαηηζκνχο, γηα λένπο φξνπο παξαγσγήο θαη 

δηάρπζεο ηεο ινγνηερλίαο, ηα ινγνηερληθά θείκελα ζηα ΑΠ ζπγθξνηνχλ έλαλ 

απνκνλσκέλν ρψξν ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή δσή. Σν δηαδίθηπν θαη ζπλνιηθά ηα 

Νέα Μέζα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα θείκελα, γηα ην ηζηνξηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ηνπο ζπγθείκελν, γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ε εκπεηξία, φκσο, ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο εξκελείαο ηνπο δε ζπζρεηίδεηαη ζπζηεκαηηθά κε ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα.  

                                                             
37 Βι. ζρεηηθά Serge Bouchardon, “Digital Literature in France”: 

http://elmcip.net/sites/default/files/attachments/criticalwriting/bouchardon-bergen-english.pdf  
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ε φ,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή / επηθνηλσληαθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο, κε βάζε φζα 

εηπψζεθαλ παξαπάλσ, ην λήκα ηεο ζπζρέηηζεο ΣΠΔ θαη γιψζζαο σο επηθνηλσληαθήο 

ιεηηνπξγίαο εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά ζηα ΑΠ, ρσξίο λα παξνπζηάδεη θάπνηα ζπλέπεηα 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη θαη ηηο ηαπηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη. Ζ 

θνηλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ αληαπνθξίζεσλ ηνπ καζεηή ζηα ινγνηερληθά θείκελα 

κέζσ ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 θαη ην άλνηγκα ηεο αλάγλσζεο ζηνλ 

θνηλσληθφ ρψξν κέζσ ησλ ΣΠΔ δελ ππνζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ΑΠ. 

Υψξνο ηεο αλάγλσζεο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο έθθξαζεο ηεο αλαγλσζηηθήο 

αληαπφθξηζεο παξακέλεη ε ζρνιηθή ηάμε ή ν πξνζσπηθφο ρψξνο ηνπ καζεηή θαη 

κάιηζηα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην νηθείν θεθάιαην. 

Αληίζηνηρα, ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεζεί πσο, φζνλ αθνξά ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο 

σο πεδίνπ έθθξαζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε ζπζρέηηζε κε ηηο ΣΠΔ είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε. ηηο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα 

ΑΠ δελ πεξηιακβάλνληαη πνιπηξνπηθά ή άιινπ είδνπο θείκελα πνπ λα παξάγνληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Γεληθφηεξα, αιισζηε, ηα πξντφληα ηεο καζεηηθήο 

παξαγσγήο είλαη απζηεξά θεηκεληθά θαη δε ιακβάλνπλ ππφςε ηηο λέεο δπλαηφηεηεο 

ηεο ςεθηαθήο πνιπκεζηθήο γξαθήο. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπνξαδηθά ζην δηαδίθηπν 

κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ θαη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο, ηα ΑΠ δε θαίλεηαη 

ζπζηεκαηηθά λα ηηο ππνζηεξίδνπλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο απφ ηα γαιιηθά ΑΠ δελ 

επηβεβαηψλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο. Παξά ηελ αλαδπφκελε ξεηνξηθή ηεο ελζσκάησζήο ηνπο πνπ ζπλνκηιεί 

κε θξηηηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ιεηηνπξγηθέο ζεσξήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο γιψζζαο, ηα γαιιηθά ΑΠ παξακέλνπλ ελ πνιινίο πξνζθνιιεκέλα ζε κηα πην 

παξαδνζηαθή ζεψξεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο πνπ 

ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ νηθεηνπνίεζε γλψζεσλ. ην πιαίζην απηφ ιεηηνπξγνχλ θαη νη 

ΣΠΔ σο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη σο εξγαιεία γηα ηελ δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ 

πεδίνπ ησλ καζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Γαιιίαο B΄/βάζκηα - ΠΔΣΡΗΓΟΤ  

ειίδα 65 απφ 66 

 

Βιβλιογραφία 

Μεθοδολογία 

Gee James Paul,  An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, 

Routledge, 1999 

Fairclough Norman, Analysing discourse: textual analysis for social 

research, Routledge, 2003 

Ivanic Roz “Discourses of Writing and Learning to Write”, Language and Education, 

Vol. 18, No. 3, 2004 

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 ζπλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή: Ζ δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο  σο πξψηεο/ κεηξηθήο  δεχηεξεο /μέλεο), 2010 

Γιδακηικό Τλικό 

Νέα ΑΠ Κνιεγίνπ, 2009: http://www2.cndp.fr/archivage/valid/140235/140235-

18635-24218.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε 10-5-2011) 

Νέα ΑΠ Λπθείνπ, 2011: 

http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html (ηειεπηαία πξφζβαζε 

10-5-2011) 

ρέδην λένπ ΑΠ γηα ηελ Σειηθή Σάμε, 2011: 

http://media.eduscol.education.fr/file/consultation/34/0/terminale_projet_prog_2011_l

itterature_L_170340.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε 10-5-2011) 

Παιαηά ΑΠ Κνιεγίνπ, 2004: http://www2.cndp.fr/archivage/valid/67927/67927-

11040-16675.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε 10-5-2011) 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/140235/140235-18635-24218.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/140235/140235-18635-24218.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html
http://media.eduscol.education.fr/file/consultation/34/0/terminale_projet_prog_2011_litterature_L_170340.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/consultation/34/0/terminale_projet_prog_2011_litterature_L_170340.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/67927/67927-11040-16675.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/67927/67927-11040-16675.pdf


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Γαιιίαο B΄/βάζκηα - ΠΔΣΡΗΓΟΤ  

ειίδα 66 απφ 66 

 

Παιαηά ΑΠ Λπθείνπ, 2008: http://www2.cndp.fr/archivage/valid/90599/90599-

16287-20896.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε 10-5-2011) 

Κνηλφ πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 2006: 

http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε 10-5-2011) 

Γικηςακοί Σόποι 

http://eduscol.education.fr/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 10-5-2011) 

http://www.educnet.education.fr/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 10-5-2011) 

http://www.cndp.fr/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 10-5-2011) 

Άλλα 

Patrick Laudet, “Place et enjeux de la littérature dans les nouveaux programmes du 

collège”, 

http://media.education.gouv.fr/file/actes/72/5/actes_francais_au_college_124725.pdf  

(ηειεπηαία πξφζβαζε 10-5-2011)  

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/90599/90599-16287-20896.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/90599/90599-16287-20896.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf
http://eduscol.education.fr/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.cndp.fr/
http://media.education.gouv.fr/file/actes/72/5/actes_francais_au_college_124725.pdf
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