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Πεξίιεςε  

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ γξαθνκέλσλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο (Bildungsstandards) πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ηε 

Γηαξθή χλνδν ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γεξκαλίαο
1
 θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο έγηλαλ πξάμε ζηα θαηά ηφπνπο 

πξνγξάκκαηα- πιαίζηα.
2
 Ζ κειέηε αζρνιείηαη εηδηθφηεξα κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

πφιεο- θξάηνπο ηνπ Βεξνιίλνπ.  Αμηνπνηψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο 

ζεκεησηηθήο, ηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην θείκελν απηφ ζα έρνπλ ζηφρν:  

 ηε ζπδήηεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηε Λνγνηερλία 

(κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο) πνπ κεηαθέξνληαη ζηνπο 

καζεηέο,  

 ηελ «αλάγλσζε» ησλ εηθόλσλ γηα ηνλ θόζκν πνπ αλαπιαηζηώλνληαη 

ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηεο εγγξάκκαηεο 

ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπο, 

 ηνλ ηξόπν αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο (ζην εμήο ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία ηνπ Γισζζηθνχ 

Μαζήκαηνο. Δδψ, θξίζεθε απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί εάλ ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο αμηνπνηείηαη κφλνλ σο εξγαιείν ή 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, 

 ηνπο ξόινπο ησλ κεηερφλησλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, 

 ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο.  

Δηδηθφηεξα, ζην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ εηζαγσγηθνχ κέξνπο ηεο κειέηεο ζα 

ραξηνγξαθεζεί ζπλνιηθά ην Γεξκαληθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα. ην ηξίην θεθάιαην, 

ζα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ζηηο Δθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο φπσο πξνέθπςαλ 

απφ ηε δηαξθή ζχλνδν ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ζα δνζνχλ ζπλνπηηθά νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο φπσο πξνθχπηνπλ απφ απηέο.  ην θχξην κέξνο ηεο κειέηεο, κεηά απφ 

κηα ζχληνκε εηζαγσγή, ην δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη εηδηθά κε ηελ πφιε- θξάηνο 

                                                             
1 Σηο δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα ηηο βξεη θαλείο ζηελ παξαθάησ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε. Χζηφζν, ζηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα γίλνληαη παξαπνκπέο ζηα 

πεξηερφκελά ηεο φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην: http://www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichungen-

beschluesse/bildung-schule/allgemeine-bildung.html#c7348 
2 Οη φξνη Rahmenrechtlinien, Rahmenlehrplan ή Lehrplan κεηαθξάδνληαη Πξόγξακκα- πιαίζην. Ο φξνο 

απηφο εμππνλνεί ηαπηφρξνλα ηελ ελαξκφληζε ζε εζληθφ επίπεδν κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηαξθνχο 

πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο θαηά ηφπνπο αλάγθεο.  

http://www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/bildung-schule/allgemeine-bildung.html#c7348
http://www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/bildung-schule/allgemeine-bildung.html#c7348
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ηνπ Βεξνιίλνπ. ην ηξίην θεθάιαην ε κειέηε εζηηάδεηαη ζην θχξην αληηθείκελφ ηεο 

βιέπνληάο ην κέζα απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ Βεξνιίλνπ αθνχ πξψηα θάλεη κηα 

ζχληνκε εηζαγσγή γηα θαζέλα επίπεδν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ρσξηζηά. Ζ 

δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Λνγνηερλίαο πεξηιακβάλεη, ζε ρσξηζηά 

ππνθεθάιαηα, ηηο απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην απνηηκήζεθε γεληθά ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο φπσο αμηνπνηνχληαη απφ ην Γεξκαληθφ 

Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ Αμηνιφγεζε θξίζεθε απαξαίηεην λα θαηαιάβεη ρσξηζηφ 

ρψξν (πέκπην θεθάιαην) αθξηβψο γηαηί απερεί κηα γεληθφηεξε ζηάζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, δηαγξάθεη ηνλ ξφιν ησλ κεηερφλησλ ζ’ απηήλ θαη δηαηξέρεη ην ζχλνιν 

ησλ αληηθεηκέλσλ. Δδψ, εζηηάδεη βέβαηα ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο θαη ρσξίδεηαη 

πάληα ζε δχν κέξε, απηφ πνπ αθνξά ην πξψην επίπεδν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη απηφ πνπ αθνξά ην δεχηεξν επίπεδν. Μεηά ηα πκπεξάζκαηα 

παξνπζηάδνληαη -ζην πξψην παξάξηεκα- επηιεγκέλα παξαδείγκαηα πεξηερνκέλσλ 

καζεκάησλ ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Το Γερμανικό Εκπαιδευτικό Σύςτημα 

 

Ζ γεξκαληθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
3
 μεθηλάεη απφ ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ θαη 

νινθιεξψλεηαη ζηελ ειηθία ησλ δέθα εηψλ. Αλάκεζα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

(Grundschule) θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ππάξρεη έλα επίπεδν 

πξνζαλαηνιηζκνχ ή ζηήξημεο (Orientierungsstufe ή Förderungsstufe) πνπ κεξηκλά γηα 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν καζεηήο. Σν θνκκάηη ηνπ 

γεξκαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ καο ελδηαθέξεη εηδηθφηεξα εδψ, αθνξά ηα 

δχν επίπεδα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πξψην θνκκάηη ηεο (Sekundarstufe 

I)
4
 πεξηιακβάλεη δηάθνξα είδε ζρνιείσλ φπσο ην Hauptschule, Realschule, 

Gymnasium, Gesamtschule θαη εθηείλεηαη απφ ην 5
ν
 έηνο ζπνπδψλ κέρξη θαη ην 10

ν
 -

κε 28 ψξεο καζεκάησλ ζην 5
ν
 θαη ην 6

ν
 έηνο, ελψ ζην 7

ν
 κέρξη 10

ν
 έηνο κε 30 ψξεο 

καζεκάησλ εβδνκαδηαία θαη δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ηα 45 ιεπηά. ηα 

καζεκαηηθά, ην γισζζηθφ κάζεκα θαη ηελ πξψηε μέλε γιψζζα αληηζηνηρνχλ 3 έσο 5 

ψξεο ηελ εβδνκάδα. Αλ νη καζεηέο έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην 9
ν
 έηνο, 

κπνξνχλ λα απνζπάζνπλ ηχπν απνιπηεξίνπ (Hauptschulabschluss) πνπ ηνπο 

δηνρεηεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (γλσζηή σο Duales System γηαηί 

ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή κε ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε). ην ηέινο ηνπ 10
νπ

 έηνπο 

ζπνπδψλ (ειηθίεο 15 θαη 16) παίξλνπλ ηνλ ηχπν ηνπ απνιπηεξίνπ πνπ ηνπο δηνρεηεχεη 

ζε πεξαηηέξσ ζρνιηθή εθπαίδεπζε (Mittlerer Schulabschluss). Δηδηθά ζην ηέινο ηνπ 

Gymnasium –ην νπνίν εθηείλεηαη θαη ζην Γεχηεξν Δπίπεδν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο- νη καζεηέο δελ παίξλνπλ θάπνηα πηζηνπνίεζε, αιιά κπνξνχλ ζην ηέινο 

ηνπ 9
νπ

 έηνπο λα κεηαβνχλ ζην επίπεδν Gymnasiale Oberstuffe, δειαδή ζην Γεχηεξν 

Δπίπεδν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν επίπεδν απηφ εθηείλεηαη ζηα έηε απφ 11 

έσο 13 (ειηθίεο 16-19) θαη απνηειείηαη απφ έλα έηνο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο 

(Einführungsphase) θαη δχν έηε εμεηδίθεπζεο (Qualifikationsphase). ην έηνο ηεο 

εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο νη καζεηέο εκβαζχλνπλ θαη δηεπξχλνπλ ζε απηά πνπ είραλ 

                                                             
3 Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη εδψ αληινχληαη απφ ηνλ ηζηφηνπν 
http://www.eduserver.de/zeigen.html?seite=6055 

Πξφθεηηαη γηα ηζηφηνπν πνπ ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ νξγαληζκνχ DIPF (Deutsches Institut für 

Internationale Pädagogische Forschung) ηνπ νπνίνπ έξγν είλαη ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  
4 Γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ θάζε επηπέδνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο βιέπε εδψ 

http://www.eduserver.de/zeigen.html?seite=552 
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δηδαρζεί ζην πξψην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκάδνληαη 

γηα ηα δχν έηε ηεο εμεηδίθεπζεο. ηα έηε απηά ππάξρνπλ εμακεληαία αληηθείκελα ζηε 

ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο. ε απηά ηα αληηθείκελα ππάξρνπλ 

δχν θάζεηο: ε βαζηθή θάζε (Grundkurse), πνπ πξνζθέξεη ζεκειηψδεηο γλψζεηο, θαη ε 

θάζε εμεηδίθεπζεο (Leistungskurse) ζηελ νπνία δίλεηαη πεξαηηέξσ εκβάζπλζε. Ο 

ζηφρνο ησλ ζπνπδαζηψλ ζε απηφ ην επίπεδν είλαη λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Abitur) πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ γεληθή 

πηζηνπνίεζε εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Allgemeine Hochschulreife).  

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηα ζρνιεία δηέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ππάγνληαη ζηε 

δηθαηνδνζία ησλ θξαηηδίσλ. Δηδηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα- πιαίζηα αζρνινχληαη κε 

ηελ επίιπζε ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, κε ηελ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ 

θαη θαηαιήγνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ζε πξνζαξκνζκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

εκαζία δίλεηαη ζηνλ δηεπηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

θαη ησλ ζηφρσλ θαη ζηηο δηεπηζηεκνληθέο εθδειψζεηο, φπσο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ  ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ πγεία, ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ επξσπατθψλ ζεκάησλ.  

Σα φξγαλα ζηα νπνία αλαηίζεηαη ε επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ είλαη θαηαξρήλ 

ην ζπκβνχιην ησλ θαζεγεηψλ (Lehrerkonferenz) πνπ αληηκεησπίδεη εξσηήκαηα 

θαζεγεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ρσξίο βέβαηα λα πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία 

ηνπ θαζελφο. Χο ζπκβνχιην θαζεγεηψλ αλαγλσξίδεηαη επξχηεξα ην ζπκβνχιην πνπ 

απαξηίδεηαη απ’ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή απφ δηδάζθνληεο 

επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ. Δθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, ην ζπκβνχιην 

ησλ θαζεγεηψλ είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ απφ ιίζηα πνπ 

δεκνζηνπνηείηαη απφ ηα θαηά ηφπνπο Τπνπξγεία. Κνληά ζην ζπκβνχιην ησλ 

θαζεγεηψλ, αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε χπαξμεο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ 

(Schlulkonferenz) ζην νπνίν θάπνηεο θνξέο εθπξνζσπνχληαη νη θαζεγεηέο, νη γνλείο 

θαη νη καζεηέο κε ίζε δχλακε εθπξνζψπεζεο, άιιεο πάιη θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί ή/ 

θαη νη γνλείο έρνπλ κεγαιχηεξε δχλακε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ αλάγθε ζπκκεηνρήο 

ησλ γνλέσλ αλαγλσξίδεηαη κε ηελ χπαξμε γνληθψλ ζπκβνπιίσλ ζε επίπεδν ηάμεο 

(Klassenelternversammlung) θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο  (Schlulelternbeirat) 

θαη, εθηφο ζρνιείνπ, ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή ζε επίπεδν θξαηηδίνπ (Elternrat 

auf Stadt-, Kreis- oder Gemeindeebene). Σα ζπκβνχιηα απηά, ζε νκνζπνλδηαθφ 

επίπεδν, απαξηίδνπλ ην Bundeselternrat κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά 

κε ηηο εμειίμεηο ηεο Οκνζπνλδηαθήο πνιηηηθήο θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθψλ 

κε εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε ζρνιηθή δηαδηθαζία θαη δσή. 
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2. Η θεςμοθέτηςη των εκπαιδευτικών προδιαγραφών (Bildungsstandards) 

Σν 1997 ε Γηαξθήο χλνδνο ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ
5
 απνθάζηζε ηε ζπκκεηνρή 

ηεο Γεξκαλίαο ζε δηεζλείο δηαδηθαζίεο ζχγθξηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

γίλνληαη βάζεη επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ απφθαζε ηεο Κσζηάληδαο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζε αμηνινγήζεηο φπσο ε TIMSS
6
, ε PISA

7
 ή ε έξεπλα IGLU

8
 έδεημαλ 

φηη νη απνδφζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη νη επηζπκεηέο. 

Σα απνηειέζκαηα Ακεξηθαληθψλ θαη θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ έδεημαλ, αληίζηνηρα, φηη 

ρψξεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζπζηεκαηηθή απφδνζε αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία –είηε πξφθεηηαη γηα ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο, είηε γηα θεληξηθέο 

εμεηάζεηο, είηε γηα έλα ππθλφ δίθηπν ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο- έρνπλ πςειφηεξεο 

επηδφζεηο. 

2.1 Τι είναι οι εκπαιδεςηικέρ πποδιαγπαθέρ 

ηελ ζπληνκεπκέλε κνξθή
9
 (ζην εμήο εδψ θαη νη παξαπνκπέο) ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

Γηαξθνχο πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ αλαθέξεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο 

ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γηαξθή χλνδν ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2003 θαη αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζην Γισζζηθφ Μάζεκα, ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο πξψηεο μέλεο γιψζζαο κέρξη ηε δέθαηε ηάμε, δειαδή κέρξη ην 

ηέινο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα αληηθείκελα απηά 

ζεσξνχληαη βαζηθά κε ηελ έλλνηα φηη ζηνηρεηνζεηνχλ «γιψζζεο» επξέσο θαηαλνεηέο 

πνπ κπνξνχλ λ’ απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ. Μάιηζηα, 

κέζσ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ, εθηφο απφ γεληθέο δεμηφηεηεο, εμαζθνχληαη νη 

                                                             
5 Γηα ηε δηαξθή ζχλνδν ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λ’ 

αλαδεηεζνχλ εδψ: http://www.kmk.org/dokumentation/rechtsvorschriften-und-lehrplaene-der-

laender/lehrplan-datenbank.html 
6 Trends in International Mathematics and Science Study: παξέρεη αμηφπηζηε θαη ζπζηεκαηηθή 
πιεξνθφξεζε γηα ηελ πξφνδν ησλ Ακεξηθαλψλ καζεηψλ ηεο 4εο θαη 8εο ηάμεο ζηα καζεκαηηθά θαη ηε 

θπζηθή ζε ζχγθξηζε κε καζεηέο άιισλ θξαηψλ. 
7 Programme for International Students Assessment: πξφθεηηαη γηα ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ 

ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ζηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Γίλεηαη θάζε ηξία 

ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ θαη απεπζχλεηαη ζε 15ρξνλνπο. Δθηφο απφ ηηο 

επηδφζεηο ηνπο ζπγθξίλεη γεληθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα 

ζρνιεία.  
8 Σν 2001, κεηά ηηο απνθάζεηο ηεο Γηαξθνχο πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο, 

απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο Γεξκαλίαο ζηελ έξεπλα PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study). ηε Γεξκαλία ε έξεπλα απηή δηελεξγήζεθε ππφ ηνλ ηίηιν IGLU (Internationale 

Grundschlul- Lese- Untersuchung). Ζ έξεπλα απηή έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ησλ 
καζεηψλ ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θεηκέλνπ ζηελ 4ε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σν ππεχζπλν 

ίδξπκα δηεμαγσγήο ηεο ζηε Γεξκαλία είλαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Dortmund.  
9 «πληνκεπκέλε κνξθή» νλνκάδσ θείκελν επεμεγήζεσλ (Veröffentlichungen der 

Kultusministerkonferenz, Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz, Erläuterungen zur 

Konzeption und Entwicklung) πνπ πεξηιακβάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θηινζνθία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. «Δθηεηακέλε κνξθή» νλνκάδσ ην Beschlüsse der Kulturministerkonferenz, 

Bilungsstandards imFach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss. Σα θείκελα 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη.   

file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/Bildungsstandards.pdf
http://www.kmk.org/dokumentation/rechtsvorschriften-und-lehrplaene-der-laender/lehrplan-datenbank.html
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δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο δσήο θαη ηελ δηα 

βίνπ ελαζρφιεζε κε ηε κάζεζε. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηα 

θξαηίδηα, κπνξνχλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη ε εθαξκνγή ηνπο, 

κέζσ θεληξηθψλ ή απνθεληξσκέλσλ εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ δελ είλαη αλάγθε 

λα αθνξνχλ ην ηέινο ηεο 10εο ηάμεο, κπνξνχλ λα αθνξνχλ ελδηάκεζα ζηάδηα γηα λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη παξεκβάζεηο. 

Αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο ζπληάρζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 γηα 

ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Σα θξαηίδηα ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

γηα ηα πξψηα ηξία αληηθείκελα απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2004/ 05, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ απφθηεζε ησλ απνιπηεξίσλ 

(εηδηθφηεξα εδψ αλαθέξεηαη ην Mittlere Schulabschluss), θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2005/ 06 (νπφηε νη 

πξνδηαγξαθέο ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη γηα ηελ Mittlere Schulabschluss θαζψο θαη 

νη πξνδηαγξαθέο ησλ ηξηψλ αξρηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη γηα ηελ Hauptschulabschluss). 

Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ ήηαλ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004, ε ίδξπζε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ ηεο Δμέιημεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία (Institut für 

Qualitätsentwicklung im Bildungswesen- IQB) ζην Παλεπηζηήκην von Humboldt ηνπ 

Βεξνιίλνπ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ δηαθχιαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Σν 2006 άξρηζε ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ κε ηελ ελαξκφληζε ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ (Testinstrumente) ζε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Δπίζεο απνθαζίζηεθε 

λα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηνλ έιεγρφ ηνπο απφ 

ηελ αμηνιφγεζε PIZA 2006. Ζ ελαξκφληζε ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ηελ 

επζχλε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Δμέιημεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία 

θαη –κεξηθψο- θαηά ηε δηάξθεηα δηεζλψλ αμηνινγήζεσλ.  

«Πξόθεηηαη γηα κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζην απνηέιεζκα, ζηελ απόδνζε ηεο επζύλεο θαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο 

πξνόδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο» (ζ. 6) 

Μεηά απ’ φια απηά νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ σο 

πξνεπηιεγκέλα θαηψθιηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ πνπ 

δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο πεξαηηέξσ ζρνιηθήο ή κεηά ην ζρνιείν εθπαίδεπζεο, 

δειαδή δηαζπλδένπλ ηα επίπεδα κάζεζεο θαη ζπλδπάδνπλ ηα παξαθάησ πεδία: 

Πεξηερόκελν: πεξηγξάθνπλ ηη δηδάζθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηη καζαίλνπλ νη 

καζεηέο, δειαδή ηηο ππφ δεκηνπξγία δεμηφηεηεο θαη ηελ ππφ απφθηεζε γλψζε.  

Δπθαηξίεο κάζεζεο: πεξηγξάθνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνγξακκάησλ, ηνπο 

αλζξψπηλνπο θαη άιινπο πφξνπο, ηα ζρνιεία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επαξρίεο πνπ 
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ππάξρνπλ θαηά πεξηνρή ή επίπεδν θξαηηδίνπ θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ είλαη 

γεληθψο αλαγλσξηζκέλεο γηα θάζε αληηθείκελν. 

Απνηειέζκαηα εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: πεξηγξάθνπλ ζε πνηεο δεμηφηεηεο 

πξέπεη λ’ αληαπνθξίλνληαη νη καζεηέο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, πνπ είλαη είηε ην ηέινο 

ελφο επηπέδνπ ή  πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο ζρνιηθήο βαζκίδαο.  

Απαηηήζεηο επηπέδνπ: νξίδνπλ κε ζπλέπεηα κηα θνηλή δηαβάζκηζε (ζρεηηθή κε ηελ 

λφξκα ή αλάινγα κε ηηο νκάδεο πνπ ζπγθξίλνληαη) έηζη νη απαηηήζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη θαηψηαηεο (Mindest-), νξηαθέο (Regel-) θαη αλψηαηεο (Exzellenz-/ 

Maximal)  

Μειεηψληαο θαλείο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη, κέζσ 

απηψλ ε ζρνιηθή κνλάδα δεζκεχεηαη. Χζηφζν, ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπο 

ζπλεπάγεηαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζε 

καζεηέο θαη ζρνιεία θαη δίλεη δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηελ ίδηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Σνλίδεηαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε φηη: Ο δξόκνο πξνο ηελ επίηεπμή ηνπο, ε 

θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πόξσλ κε ζηόρν απηήλ ηελ 

θαηάθηεζε, ε εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηα απαξαίηεηα κέηξα, αθνξνύλ ην θάζε 

θξαηίδην μερσξηζηά. (ζ. 11) Απαηηείηαη ζηε ζπλέρεηα λα ελεξγνπνηεζεί έλα δίπνιν 

αμηνιφγεζεο: ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε (αθνξά ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή κνλάδα)  θαη ε 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε (αθνξά ηελ ελαξκφληζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε γεληθφηεξα 

θξηηήξηα) πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο ησλ θξηηεξίσλ, ηνπ ειέγρνπ ηεο 

επίδνζεο, ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηελ γλψζε ηνπ επίπέδνπ ηνπ ζρνιηθνχ 

καζήκαηνο. Με απηφλ ηνλ κεραληζκφ νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ κηα 

θιίκαθα πνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο (ζ. 11) Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο αγγίδνπλ θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πηζηνπνηήζεσλ: 

ε χλνδνο ησλ Τπνπξγψλ απνθάζηζε ην 1995 λα αμηνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο 

ζηελ πηζηνπνίεζε πνπ δίλεηαη κεηά ηελ 9
ε
 ηάμε (Hauptschulabschluss), ζηελ 

πηζηνπνίεζε πνπ δίλεηαη κεηά ηελ 10
ε
 ηάμε (Mittlere Schulabschluss), ζηελ 

πηζηνπνίεζε πνπ δίλεηαη ζην ηέινο ηνπ Gymnasiale Oberstuffe, ην Abitur. Αλ ζέιακε 

ηειηθά λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα θέξδε απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο ζα 

κηινχζακε γηα ηελ δηαζεκαηηθή επηθνηλσλία ησλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ 

ησλ επηπέδσλ θαηάθηεζεο θαη ηελ θνηλή αμηνιφγεζε, ηελ θαιιηέξγεηα κηαο 

θνπιηνύξαο (ζ. 11) γηα ην κάζεκα, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κέζσλ ειέγρνπ ηνπ, ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ην επίπεδν ηεο εμέηαζεο νη εθπαηδεπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο κεηαγξάθνληαη ζε γλσζηηθά πεδία απαηηήζεσλ, πξάγκα πνπ ζα 

εμεηαζζεί ζην θεθάιαην ηεο Αμηνιφγεζεο. 
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2.2 Τι είναι οι δεξιόηηηερ (kompetenzen) 

Οη πξνδηαγξαθέο είλαη απνιχησο νξηνζεηεκέλεο θαη εθθξάδνληαη ζε επίπεδν ζηφρσλ 

καζήκαηνο κε ηηο δεμηφηεηεο. Πεξηγξάθνπλ ηη αλακέλνπκε απφ ηνπο καζεηέο ζηηο 

ηάμεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Μπνξεί λα απνδεηρζεί εάλ έλαο καζεηήο έρεη 

θαηαθηήζεη ή φρη κηα δεμηφηεηα, ψζηε απηή λα απαηηεζεί ζηελ άζθεζε θαη λα 

εκπεδσζεί ζηνλ έιεγρν. Οη δεμηφηεηεο ζπλεπψο πξνζαλαηνιίδνπλ πξνο ην 

απνηέιεζκα, ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε ρξήζηκσλ γλψζεσλ, κε ηξφπν ψζηε ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο λα λνείηαη σο αζξνηζηηθή (ζ. 16). 

 

2.3 Ποια η ζσέζη ηος ππογπάμμαηορ- πλαιζίος με ηιρ εκπαιδεςηικέρ 

πποδιαγπαθέρ 

Οη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο κεηαγξάθνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο ζηε ζρνιηθή πνξεία. Γηακνξθψλεηαη δειαδή κε ηε βνήζεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζχλνιν απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη 

καζεηέο κέρξη ην ηέινο θάζε βαζκίδαο (ζσζηφηεξα, κέρξη ηελ απφθηεζε ηεο εθάζηνηε 

πηζηνπνίεζεο). Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα- πιαίζηα πεξηγξάθνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα πεξηερφκελα θαζψο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. Ο θνηλφο βεκαηηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ- πιαηζίσλ κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνηθίιεη αλάινγα κε ην θξαηίδην. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ππνρξενχληαη ηα θξαηίδηα λα πινπνηήζνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, εμέιημεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη: αλαγλσξίδεηαη φηη γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνγξακκάησλ- πιαηζίσλ 

απαηηείηαη θάπνηνο ρξφλνο θαη ρξεηάδεηαη νη πξνδηαγξαθέο λα ελζσκαησζνχλ ζην 

πξφγξακκα- πιαίζην γηα λα πινπνηεζνχλ θαη κέζσ αζθήζεσλ ζην επίπεδν ησλ 

εμεηάζεσλ. Μέρξη φκσο εθείλε ηε ζηηγκή ζα πξνζηίζεληαη νη πξνδηαγξαθέο φπνπ 

ππάξρεη αλάγθε. 

 

2.4 Η ζημαζία ηος γλωζζικού ανηικειμένος ζηιρ εκπαιδεςηικέρ πποδιαγπαθέρ 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη εδψ αθνξά ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα πνπ ηζρχνπλ γηα ην ηέινο ηνπ 

10νπ έηνπο ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή κέρξη ηελ απφθηεζε ηεο Mittlere 

Schulabschluss. ηελ εθηεηακέλε κνξθή (ζην εμήο εδψ θαη νη παξαπνκπέο) ηεο, ε 

απφθαζε ηεο πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ αλαθέξεηαη ζηνλ θνκβηθφ ξφιν ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο: 
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 ζηελ θαηαλφεζε, δειαδή, ηνπ όινπ θεηκέλνπ απφ ηελ νπνία πεγάδεη θαη ε γλψζε 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ, ε 

δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε κε απηφ. Μέζσ απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ ην άηνκν 

γίλεηαη ελεξγφ κέινο ηεο θνηλσλίαο θαη πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ εθπαίδεπζε. Μέζα απφ ηελ επαθή κε ηα θείκελα θαιιηεξγείηαη ε 

επραξίζηεζε απφ ηελ αλάγλσζε θαη ην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ην δηάβαζκα θαη κε 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ κέζσλ. 

 ζηε αληίιεςε ηνπ πψο δνκείηαη ν θόζκνο, ε νξγάλσζή ηνπ 

 ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ φηη ην θείκελν, άξα θαη ε γιψζζα, είλαη απόηνθα ηεο 

θνηλσληθήο ζηηγκήο ζηελ νπνία παξάγνληαη. Πξφθεηηαη γηα αληηιήςεηο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο γιώζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε δπλαηφηεηα «αλάγλσζεο» παξεκθεξψλ θαηλνκέλσλ θαη ζε 

άιιεο γιψζζεο.  

 ζηηο αμίεο πνπ πξνζθέξνληαη κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ γισζζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο εμέιημεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαζψο ν έθεβνο 

καζεηήο καζαίλεη λα επηρεηξεκαηνινγεί, λα αλαπαξηζηά ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ, λα δηαρσξίδεη αλάκεζα ζηνπο αιεζηλνχο θφζκνπο θαη ζηνπο εηθνληθνχο, λα 

επηρεηξεκαηνινγεί θξηηηθά. 

 ζην αληηθείκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, πνπ απνηειεί γλώζε πνπ δηαρέεηαη 

ζε όια ηα ζρνιηθά αληηθείκελα θαζώο είλαη ε πξώηε ύιε έθθξαζεο όισλ ησλ 

ελλνηώλ. Σν γισζζηθφ αληηθείκελν είλαη απφ ηε θχζε ηνπ δεθηηθφ ησλ εκπεηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ, άξα ελζαξξχλεη ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ππνλνείηαη ε καθξνρξφληα εκπεηξία ηνπ Γεξκαληθνχ 

θξάηνπο ζηελ ππνδνρή κεηαλαζηψλ. 

Οη δεμηφηεηεο (kompetenzen) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ρσξίδνληαη ζε ηξία κέξε (βιέπε ην δηάγξακκα πνπ παξαηίζεηαη ζηελ 

εθηεηακέλε κνξθή, ζ. 8): νκηιία θαη θαηαλφεζε (Sprechen und Zuhören), γξαθή 

(Schreiben), Αλάγλσζε, επηθνηλσλία κε Κείκελα θαη Μέζα (Lesen mit Texten und 

Medien umgehen). Ζ ηέηαξηε δεμηφηεηα: Υξήζε ηεο γιψζζαο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ θαηάθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ θαη ε αληίιεςή ηεο σο ζπζηήκαηνο κε ηηο δηθέο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο (Sprache und Sprachgebrauch untersuchen) γίλεηαη αληηιεπηή σο 

ππεξψλπκε, ζρεηίδεηαη δειαδή κε ηελ θαζεκηά άιιε απφ ηηο ηξεηο.  

Δηδηθφηεξα: ε δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπνζεηείηαη ζηα πιαίζηα 

κηαο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνλ απνδέθηε. Ο πνκπφο 

κεηαρεηξίδεηαη ηελ θνηλή γεξκαληθή γιψζζα ε νπνία παγηψζεθε σο γισζζηθή 
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θνπιηνχξα (ζπλέρεηα ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο). Ζ γξαθή σο κέζν ηεο επηθνηλσλίαο ή 

ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο ζθέςεο πεξηγξάθεηαη θαη απηή σο δξαζηεξηφηεηα 

ζηηιηζηηθήο επηινγήο ζηα πιαίζηα θάπνηαο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο. Ζ αλάγλσζε 

είλαη ε θχξηα πεγή ιήςεο ησλ πιεξνθνξηψλ, απφ απηήλ απνξξέεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηεο επραξίζηεζεο. ην ζεκείν απηφ ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα έρεη ε θξηηηθή απνηίκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πάξζεθαλ απφ ηελ 

αλάγλσζε. Σέινο, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο επηκεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ «ζπζηήκαηνο 

γιψζζα» κε ηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζηε «ρξήζε ηεο γιψζζαο» κε ηελ έλλνηα 

ηεο γλψζεο ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ αθνινπζηψλ πνπ απαηηεί ε δηαρείξηζή ηεο.  
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

1. Ειςαγωγή 

Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ –φπσο ήδε έγηλε αληηιεπηφ- νδήγεζε 

ζε κηα κεγάιε αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Κνηηψληαο θαλείο δεηγκαηνιεπηηθά αληηιακβάλεηαη ηελ 

πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο κε απηέο. Γηα παξάδεηγκα ζην θξαηίδην ηεο Βάδεο- 

Βηηεκβέξγεο αλαθέξεηαη αλακφξθσζε πνπ αξρίδεη απφ ην 2004 κε βάζε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο.
10

 ηε Βαπαξία αλαθέξνληαη νη επηπηψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζην Βαπαξηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
11

 ηελ 

πεξίπησζε ηεο Βξέκεο δηαπηζηψλνπκε ηελ αλαθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηελ έληαμή ηνπο ππφ ηνλ ηίηιν Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο (Qualitätssicherung).
12

 ηελ 

πεξίπησζε ηεο Κάησ αμνλίαο νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζρνιηθά 

αληηθείκελα είλαη έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ βιέπεη ν επηζθέπηεο αλνίγνληαο 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ.
13

 πλεπψο, θξίζεθε ζθφπηκε ε 

παξαθνινχζεζε κε ιεπηνκέξεηεο ελφο θξαηηδίνπ θαη ε αλίρλεπζε ηνπ πψο 

εθαξκφδεηαη ε δηαθήξπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζην δηθφ ηνπ 

πξφγξακκα- πιαίζην. Δπηπιένλ, πξέπεη λ’ αλαθεξζεί φηη ην πξφγξακκα- πιαίζην ηνπ 

Βεξνιίλνπ εθαξκφδεηαη ζρεδφλ απηνχζην θαη ζην θξαηίδην ηνπ Βξαδεκβνχξγνπ
14

. 

 

2. Η πόλη-κράτοσ του Βερολίνου, εκπαιδευτική οργάνωςη. 

Σν Βεξνιίλν απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε πφιε ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Γηνηθεηηθά απνηειεί ρσξηζηφ θξαηίδην ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο. Δίλαη γλσζηφ φηη ην ίδην ην Βεξνιίλν απνηέιεζε, ζε 

πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, έθθξαζε ηεο δηρνηφκεζεο ηεο Γεξκαλίαο ιφγσ ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ. Σν Βεξνιίλν ελνπνηήζεθε ην 1990, κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο, θαη 

απνηέιεζε απφ ηφηε ηελ πξσηεχνπζα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σν 2006 ην 

Βεξνιίλν ήηαλ ην δεχηεξν ζε δαπάλεο γηα ηελ παηδεία θξαηίδην ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

                                                             
10 http://www.bildung-staerkt-menschen.de/schule_2004/bildungsplan_kurz. 
11 http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?MNav=0&QNav=4&TNav=2&INav=0&Proj=106 
12 http://www.lis.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen56.c.28064.de 
13 http://nibis.ni.schule.de/nibis.phtml?menid=203 
14 http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rahmenlehrplaene.html 
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Γεκνθξαηίαο, κε πξψην ην Ακβνχξγν.
15

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο 

ηνπ Βεξνιίλνπ αλαθέξεηαη φηη: κεηά ην ζνθ ηεο ΡΗΕΑ ην Βεξνιίλν δελ έραζε θαζόινπ 

ρξόλν. Μάιηζηα αλαθέξεηαη φηη ήηαλ ην πξψην θξαηίδην πνπ ην 2004 πέξαζε λόκν 

πνπ απάληεζε ζηελ PIZA π.ρ. κε νινήκεξα ζρνιεία, κε πξνζσπηθή επζύλε, κε πνηνηηθό 

έιεγρν.  Μεγάιε αιιαγή ζε κηθξό δηάζηεκα; Όρη. Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη έλα 

ζύλζεην πεδίν αλαγθώλ, θαλέλα θνκκάηη ηνπ δελ κπνξεί λα αλακνξθσζεί απνθνκκέλν. 

Μηα κεγάιε πξόθιεζε γηα όινπο ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο: ην εθπαηδεπηηθό 

δπλακηθό, νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο, νη γνλείο, ε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε αλαδεηνύλ 

αλάκεζα ζηηο δηαθνξέο κηα θνηλή θαηεύζπλζε.
16

 Ζ ηζηνζειίδα απνηππψλεη, βέβαηα, 

θξηηηθέο πνπ έγηλαλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Βεξνιίλνπ γηα κεγάιε αιιαγή ζε κηθξφ 

δηάζηεκα, απνηππψλεη σζηφζν θαη ηελ ηάζε ηεο αιιαγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

γίγλεζζαη φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλακέηξεζε κε αμηνινγήζεηο ηχπνπ PIZA. Όινη 

όκσο αλαγλσξίδνπλ ηε κεηαξξύζκηζε σο ζσζηή θαη αλαγθαία. Άιισζηε δελ πξόθεηηαη 

γηα θάηη αζήκαλην, αιιά γηα ηηο επθαηξίεο ησλ λέσλ θαη άξα γηα ην κέιινλ όιεο ηεο 

θνηλσλίαο καο. 
17

 

Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, φπσο αλαθέξεηαη, πεξηιακβάλεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2008-09, ζε πηινηηθή θάζε, ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο ζρνιείσλ
18

 

(Gemeinschaftschule) αξρηθά κε ηε ζπκκεηνρή έληεθα ζρνιείσλ. Καηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2010/ 11 ζα ζπκκεηάζρνπλ άιια ηέζζεξα ζρνιεία. Θεσξείηαη φηη ε 

πξσηνβνπιία απηή ζα πξνζθέξεη κέζσ ηεο επηκήθπλζεο ηνπ ρξφλνπ κειέηεο θαζψο 

θαη ηεο απφ θνηλνχ κειέηεο, ηζφηεηα επθαηξηψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνγελεηαθέο θαη 

θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ θάζε καζεηή θαη λένπ. Οη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζα 

εληζρπζνχλ κέζσ αηνκηθήο ζηήξημεο. Ζ αλεμάξηεηε κειέηε θαη ε ελίζρπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ξπζκνχ ζα νδεγήζεη ηνλ θάζε καζεηή ζε πςειφηεξε απφδνζε. 

Θεσξείηαη φηη ν λένο ηχπνο ζρνιείνπ ζα δεκηνπξγήζεη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

δπλακηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ησλ εμσζρνιηθψλ εηαίξσλ, έλα 

δεκνθξαηηθφ ρψξν εξγαζίαο θαη δσήο. Ζ ακθνηεξφπιεπξε αλαγλψξηζε θαη ν 

ζεβαζκφο είλαη  ζεκειηψδεο ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αιιαγήο πνπ γίλεηαη ζην θξαηίδην ηνπ Βεξνιίλνπ είλαη ε 

ζπγρψλεπζε ησλ πέληε ηχπσλ ζρνιείσλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ επηπέδνπ (Hauptschule, 

Realschule, Gesamtschule, Verbundene Haupt- und Realschule), ζην Gymnasium θαη 

                                                             
15 Σν θξαηίδην ηνπ Βεξνιίλνπ δαπάλεζε γηα θάζε καζεηή 5.800 επξψ ηε ζηηγκή πνπ ην θξαηίδην ηνπ 

Ακβνχξγνπ δαπάλεζε 5.900 (πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία) 

http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungspolitik/index.html 
16 http://www.berlin.de/sen/bwf/index.html 
17 http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungspolitik/index.html 
18 Δθηεηακέλε αλάιπζε ησλ αιιαγψλ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην Βεξνιίλν βιέπε εδψ 

http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungspolitik/schulreform/index.html 
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ζην Δλνπνηεκέλν Γεπηεξνβάζκην ρνιείν (Integrierte Sekundarschule). Ζ αιιαγή 

απηή έρεη σο επηρείξεκα θπξίσο ηελ ρακειή δεκνθηιία ηνπ Hauptschule, ζην νπνίν, 

εμαηηίαο ηεο εληαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο ησλ καζεηψλ. 

Θεσξείηαη φηη ηφηε κφλν ζα πξνρσξήζνπλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζε αλψηεξα επίπεδα 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κφλνλ φηαλ ηνπο δνζεί ε επθαηξία εμαηνκηθεπκέλεο 

ελίζρπζεο. Κχξην αίηεκα απνηεινχλ –πέξα απφ ηελ ελνπνίεζε απηήλ θαζαπηήλ- ε 

θαηάξγεζε θάζε δηαθνξνπνίεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ άιια θξηηήξηα (π.ρ. θνηλσληθά) 

θαη ε χπαξμε ελνπνηεκέλεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνρή πηζηνπνηήζεσλ ηχπνπ απνιπηεξίνπ, ην λέν ελνπνηεκέλν 

ζρνιείν ζεσξείηαη φηη είλαη ηζάμην κε ην Gymnasium. Ο λένο ηχπνο ζρνιείνπ ζα 

πεξηέρεη ηκήκαηα δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ απφδνζεο -φπσο κέρξη ηψξα ζπλέβαηλε ζην 

Gesamtschule- ή νκάδεο ζηηο νπνίεο ζα θνηηνχλ καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν 

απφδνζεο. Σν ζρνιείν ζα ιεηηνπξγεί φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κέρξη ηηο 16:00 θαη 

ζα πξνζθέξεη ζην καζεηή ηηο ηάμεηο πνπ ζα απνθαζίζεη ν ίδηνο κε ηνπο γνλείο ηνπ. 

Μέζα ζην νινήκεξν απηφ πξφγξακκα, ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο πξνεγνπκέλσο πξνζθέξνληαλ κεηά ην 

ηέινο ησλ καζεκάησλ. Σψξα απηέο πξνζθέξνληαη κέζα ζηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα. Σν πψο ην ζρνιείν νξγαλψλεη ην πξφγξακκά ηνπ θαη πψο απαζρνιεί 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ή θαηαλέκεη ηα ρξήκαηά ηνπ, απνθαζίδεηαη απφ ην ίδην. 

 

3. Το μάθημα τησ Λογοτεχνίασ  

 

3.1 Ππώηο επίπεδο δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ (Sekundarstuffe I)19 

«Σν πξόγξακκα- πιαίζην πξνζθέξεη πξνζαλαηνιηζκό θαη ρώξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ελδνζρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ, ηα νπνία παγηώλνληαη κε βάζε ηηο ηνπηθέο 

απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Γη’ απηό θαη έρνπλ νξηζηεί πξνηεξαηόηεηεο εμεηδίθεπζεο, 

δηεπηζηεκνληθέο ή πνπ δηαζπλδένπλ ηα αληηθείκελα θαη έρνπλ παξζεί κέηξα γηα ηελ 

νηθνδόκεζε ηνπ πξνθίι (ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ). Γη’ απηό θαη ε ζπλεξγαζία κέζα 

ζηνπο ηνκείο (ελλ. θάζε καζήκαηνο) θαη ζηα εηδηθά ζπκβνύιηα (ελλ. πνπ γίλνληαη γηα 

θάζε κάζεκα) είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, όπσο θαη ε δηαηνκεαθή ζπκθσλία. Καηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ελδνζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ πνπδώλ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη 

ηνπηθέο θαη ζρνιηθέο ηδηαηηεξόηεηεο όπσο θαη νη θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

                                                             
19 Οη παξαπνκπέο κφλνλ κε αξηζκφ ζειίδαο αθνξνχλ ην Πξψην επίπεδν, ελψ απηέο ζηηο νπνίεο ν 

αξηζκφο ηεο ζειίδαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλδεημε GO (Gymnasiale Oberstuffe) αθνξνχλ ην Γεχηεξν 

επίπεδν.  πρλά παξαζέκαηα ηνπ Γεπηέξνπ επηπέδνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πξψην θαη ην αληίζηξνθν 

δηφηη απνηεινχλ έθθξαζε ησλ ίδησλ αξρψλ.  
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καζεηώλ. Γη’ απηό εξγάδνληαη όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο ζην ζρνιείν καδί θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο πξνζθνξέο ζπλεξγαζίαο ησλ εμσηεξηθώλ θνξέσλ. 

Σν ελδνζρνιηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ καδί κε ην πξόγξακκα- πιαίζην απνηειεί έλα 

όξγαλν ειέγρνπ γηα ηε βειηίσζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο. Όηαλ ζε έλα 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηίζεληαη επαιεζεύζηκνη θαη δηαθαλείο ζηόρνη, κπαίλεη ε βάζε γηα 

απνηειεζκαηηθή αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή θαη ηνπ καζήκαηνο» (ζ. 6 θαη 6 GO)  

Σν πξόγξακκα- πιαίζην είλαη ε ζπλδεηηθή βάζε γηα ηελ νηθνδόκεζε ησλ ελδνζρνιηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, ζηα νπνία ζπζηεκαηνπνηείηαη ε κνξθσηηθή θαη παηδαγσγηθή 

απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ αλάινγα κε ηνλ ηόπν πνπ απηό βξίζθεηαη (ζ. 6 GO) 

Παξαηεξείηαη θαηαξράο εδψ ε χπαξμε δχν νκφθεληξσλ θχθισλ: ν επξχηεξνο αθνξά 

ην πξφγξακκα- πιαίζην πνπ αλακνξθψλεηαη ελδνζρνιηθά (κηθξφηεξνο θχθινο) 

αλαγλσξίδνληαο ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θνκίδνπλ νη καζεηέο καδί κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο θαη ηηο θιίζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λ’ αγλνεζεί φηη ε επηζπκία 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία δηακνξθψλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

πξάγκα πνπ θαλεξψλεη κηα αληαπνδνηηθή ηάζε ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηνλ θνηλσληθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ  ρψξν. Σέινο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπκε απνηεινχλ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο, θαη φρη δεζκεπηηθέο δηαδηθαζίεο, πξάγκα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη ζε έλα βαζκφ 

αλνηρηά. Δθηφο απφ ηνπο θχθινπο πνπ αλαγλσξίζακε παξαπάλσ ην πξφγξακκα- 

πιαίζην εληάζζεηαη ζην επξχηεξν επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο 

σο εηζαγσγηθή ελφηεηα ηίζεηαη ε απφθηεζε ησλ Γεμηνηήησλ (Kompenzerwerb): ε 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα βαζίδεηαη ζε έλα ζηαζεξό θίλεηξν αλάγλσζεο θαη είλαη 

γεληθά ε δεμηόηεηα ηεο απόθηεζεο πιεξνθνξηώλ κέζα από ηα θείκελα, ζε κηα βάζε 

γεληθόηεξνπ, εμεηδηθεπκέλνπ ή ινγνηερληθνύ, γλσζηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Άξα, εηδηθή 

ινγνηερληθή ηθαλόηεηα είλαη ε ρξήζε κπζνπιαζηηθώλ δνθηκώλ γηα ηελ αληηπαξαβνιή  

θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο ή δηαθνξάο. Χο βάζε 

ηίζεηαη κηα επξεία άπνςε γηα ην θείκελν ε νπνία πεξηέρεη ηαπηόρξνλα ινγνηερληθά θαη 

ρξεζηηθά θείκελα, γξακκηθά θαη κε γξακκηθά θαη θείκελα πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

δηαθνξεηηθά κέζα (ειεθηξνληθά θείκελα, θείκελα καδί κε εηθόλεο) (ζ. 11) Πξφθεηηαη 

δειαδή γηα κηα δεμηφηεηα κε δηάξθεηα θαη ζηφρν (ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απφθηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ). εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο δεμηφηεηαο απηήο είλαη ε άπνςε γηα ην 

ίδην ην θείκελν –άπνςε πνπ απερεί νιηζηηθνχο ιφγνπο: ν καζεηήο θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί  ζε κηα πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ λέα 

θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα (πνιπηξνπηθφ θείκελν).  Απηφ  ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

αθελφο ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ θαη αμηνιφγεζή ηνπο) θαη αθεηέξνπ ηελ άπνςε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα 

δελ εθθέξεηαη κφλνλ κέζσ ελφο ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά κέζσ ηεο 

ζπιιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ (γιψζζα, εηθφλα).  
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Ζ ηθαλφηεηα ηεο γξαθήο  πξέπεη λα νξηζηεί κέζα ζην πιαίζην ησλ πεξηζηάζεσλ θαη 

ησλ ζθνπώλ. εκαίλεη ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζαλαηνιίδεηαη θάπνηνο πξνο έλαλ 

απνδέθηε θαη λα κπνξεί λα εθθξαζηεί αλάινγα, όπσο θαη ηελ ηθαλόηεηα λα κπνξεί λα 

γξάςεη κε νξηζκέλν ζθνπό (π.ρ. λα επηρεηξεκαηνινγήζεη, λα πιεξνθνξήζεη, λα 

παξαγάγεη αηζζεηηθά [απνηειέζκαηα] θαη λα θεξδίζεη γλώζεηο). Ζ γξαθή είλαη 

παξαγσγή θεηκέλνπ πνπ ειέγρεηαη από εηδηθνύο ζθνπνύο θαη αλαιύεηαη ζε κέξε. 

Δηδηθόηεξα, ζηελ ηθαλόηεηα ηεο γξαθήο αλήθεη ε θαηαλόεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηάζηαζεο θαη νη επηθνηλσληαθέο ηεο απαηηήζεηο, ε γλώζε ηνπ ζέκαηνο, ε 

νξγάλσζε, ν ζρεδηαζκόο, ε ζύλζεζε (κεηαγξαθή θαη νξγάλσζε), ε δηόξζσζε. Ζ 

θαηαλνεηή γξαθή θαη ε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ είλαη επηκέξνπο ηθαλόηεηεο (ζ. 11). Άξα, 

ε παξαγσγή ιφγνπ, φπσο παξαθάησ θαη ε δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο,  πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαζψο εμειίζζεηαη σο δηαδηθαζία. Δθηφο απφ απηέο 

ηηο δεμηφηεηεο, αλαγλσξίδεηαη σο απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο γιψζζαο σο ζπζηήκαηνο 

θαη ε ελζπλείδεηε θαη ζηνρεπκέλε επηινγή ιεθηηθψλ ελεξγεηψλ.  

Σν πξψην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξίδεηαη ζε δχν δηεηίεο 

θνίηεζεο (έβδνκε θαη φγδνε ηάμε θαη έλαηε θαη δέθαηε ηάμε). ην πξφγξακκα- 

πιαίζην (ζ. 12) βιέπνπκε ηεο πξνυπνζέζεηο ηεο κεηάβαζεο ζηα επίπεδα γλψζεο. Σα 

επίπεδα απηά ζπληζηνχλ φξηα πιήξσο ελαξκνληζκέλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηελ απαίηεζε γηα εζληθή λφξκα αμηνιφγεζεο. Με ηελ θαηψηαηε 

απφδνζε δίλνπλ ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

Hauptschulabschluss θαη λα δηνρεηεπηεί ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαηδεπζε, κε ηελ κέζε 

απφδνζε, λα απνθηήζεη ην απνιπηήξην ηεο Mittlere Schulabschluss θαη λα 

πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ, ηέινο κε ηελ αλψηεξε δπλαηή απφδνζε, λα κεηαβεί ζην 

επίπεδν Gymnasiale Oberstuffe θαη λα απνθηήζεη ην απφιπηήξην πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σα θαηψθιηα απηά εηθνλίδνληαη κε ηε κνξθή 

θιεηδηνχ.  

Δηδηθφηεξα, ζηε δηεηία έβδνκεο θαη φγδνεο ηάμεο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

γλσξίδνπλ –γηα ηελ αλάγλσζε- γεληθέο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο θαη 

κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεηηνπξγηθά κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε 

ζχλδεζε –ζε επίπεδν επηδξάζεσλ- κπζνπιαζηηθψλ, κε κπζνπιαζηηθψλ θεηκέλσλ θαη 

ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ κε νξηζκέλν ζθνπφ (ζ. 12). ην επίπεδν ηεο γξαθήο 

γλσξίδνπλ επηιεγκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο γξαθήο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο, 

αλαπαξάζηαζεο θαη δνκνχλ ζρεηηθά κε δηθή ηνπο επζχλε έλα θείκελν γηα ηνλ 

θαηάιιειν απνδέθηε ή δηακνξθψλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο (ζ.16). Όζνλ αθνξά 

ηε δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο (ζ. 25) επηθνηλσλνχλ κε βάζε ην 

ζπλνκηιεηή θαη ην ζθνπφ. Απηφ πνπ ιέλε θαη ν ηξφπνο πνπ ην ιέλε, ζρεηίδεηαη κε ηα 

πξνεγνχκελα ή κπνξνχλ ζπλερίδνπλ ηε ζπδήηεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιεθηηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο. ην πεδίν ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο 
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εκπξφζεηεο ρξήζεο ηεο, νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ζεκαληηθψλ γισζζηθψλ 

κέζσλ. Έηζη, ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 

πεξηζηάζεηο ή κεηαρεηξίδνληαη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

πξνηχπσλ θεηκέλσλ. ηε δηεηία ηεο έλαηεο θαη δέθαηεο ηάμεο επαλαιακβάλνληαη 

ζρεδφλ απηνχζηνη νη γεληθφηεξνη ζηφρνη ησλ δεμηνηήησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε φκσο 

ζηελ αλεμάξηεηε πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή γχξσ απ’ απηνχο ή/ θαη ηελ αμηνπνίεζε 

πξνζσπηθψλ ηερληθψλ  γηα ηελ θάζε δεμηφηεηα. 

 

3.2 Δεύηεπο επίπεδο ηηρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ (Gymnasiale 

Oberstuffe) 

Σν Γεχηεξν επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηειείηαη –φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο- απφ δχν 

ζηάδηα. Σν ζηάδην ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο θαη απηφ ηεο εμεηδίθεπζεο. Σα 

ζηάδηα απηά δελ ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθέο κεηαμχ ηνπο απνθιίζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

αξρηθή απφθαλζε, δειαδή ηνλ ελαξκνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ- πιαηζίσλ κε ηηο 

ελδνζρνιηθέο αλάγθεο. Χζηφζν, ε εηζαγσγηθή θάζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηζεκαλζνχλ νη ειιείςεηο θαη λα εμειηρζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ καζεηψλ.  

Οη καζεηέο απνθηνχλ ηηο βάζεηο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ επηζηήκε θαη 

αληεπεμέξρνληαη ζρεηηθά αλεμάξηεηα ζε ζχλζεηεο εξγαζίεο. Μηα απφ ηηο θαίξηεο 

απνζηνιέο ηνπ επηπέδνπ απηνχ είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ καζεκάησλ ηεο θάζεο εμεηδίθεπζεο. Σν γισζζηθό κάζεκα ζηελ θάζε 

εμεηδίθεπζεο (Qualifikationsphase) ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πξνεηνηκάδεη γηα ην επάγγεικα θαη γηα ηελ επηζηήκε. ηνρεύεη ζην λα 

ιάβνπλ ππόςε ηνπο νη καζεηέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δπλαηόηεηεο ιύζεσλ θαη λα 

ζθεθηνύλ ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο. Πξνζεγγίδνπλ ηα γεγνλόηα κε δηεξεπλεηηθή δηάζεζε 

θαη δνθηκάδνπλ δεκηνπξγηθά ηηο ιύζεηο. Ζ αληηπαξάζεζε κε ζύλζεηα γισζζηθά θαη  

θαιιηηερληθά γεγνλόηα ζηεξίδεη  ηελ, θαηόπηλ ζθέςεσο, αλαιπηηθή θαη απηεμνύζηα 

ελέξγεηα. (ζ. 9GO) Σν θείκελν παξνπζηάδεηαη θαη πάιη σο κηα δηεπξπκέλε έλλνηα  θαη 

ε  αλάγλσζε σο κηα δηαδηθαζία κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη ζηφρν θαη ζρεηηθά 

αλεμάξηεηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη ε εχξεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ε αληίιεςε ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ. Πξνζεγγίδνληαη πνηθίια είδε 

θεηκέλσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ γξακκηθά ή κε γξακκηθά. Ο αλαγλψζηεο καζεηήο 

αλαδεηά θαη εδψ ηηο πξνζέζεηο ηνπ θεηκέλνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαη ηε 

ιεηηνπξγία επηιεγκέλσλ γισζζηθψλ θαη ζηηιηζηηθψλ κέζσλ αλαπαξάζηαζεο. Σν ίδην 

ην θείκελν –σο θνηλσληθή πξαθηηθή- ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

ζηηγκή ηεο παξαγσγήο ηνπ θαη βέβαηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ηνπ 

καζεηή. Έηζη, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ελλνείηαη ζε δχν επίπεδα: ζην κηθξνεπίπεδν ηνπ 
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θεηκέλνπ, πνπ φπσο ζα θαλεί παξνπζηάδεηαη σο νινθιεξσκέλν ζχλνιν, θνηλσληθά 

ηνπνζεηεκέλν θαη ζην καθξνεπίπεδν ησλ δεμηνηήησλ, αλάγλσζεο, γξαθήο, νκηιίαο 

θαη θαηαλφεζεο θαη εκπξφζεηεο θαη ελζπλείδεηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Ζ εληαία 

ζχιιεςή ησλ δεμηνηήησλ γίλεηαη θπξίσο αληηιεπηή ζηελ θάζε ηεο εμεηδίθεπζεο 

(Qualifikationsphase). Γη’ απηφ αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ εξγαζία κε ην θείκελν πξέπεη 

λα δηαρσξηζηνύλ νη ηέζζεξηο δεμηόηεηεο πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο σο νιόηεηα (Βιέπε ην 

δηάγξακκα, ζ. 10 GO) (παξνπζηάδνληαη δεηγκαηνιεπηηθά  παξαδείγκαηα καζεκάησλ 

ζην Παξάξηεκα Η) 

Πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε απηήλ ηελ δηάζηαζε ηνπ φινπ επηζεκαίλνπκε φηη ε 

δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο ζπλαηξεί ηελ ηθαλόηεηα θαη εηνηκόηεηα όζνλ αθνξά ην 

δηάβαζκα, ηελ θαηαλόεζε (αθνπζηηθή), ηελ παξνπζίαζε θαη παξαθνινύζεζε θαη ηελ 

αληίιεςε ηεο πνηθηιίαο ησλ θεηκέλσλ. Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ιφγνπ, νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θεηκέλσλ…θαηαλννύλ ηηο νπηηθέο 

ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηελ θαηά πεξίπησζε αθνύζηα επηξξνή ηνπο…νηθνδνκνύλ θξηηηθή 

απόζηαζε από ην θείκελν …αληηιακβάλνληαη ηελ ππνθεηκεληθόηεηα ηεο θξίζεο ηνπο θαη 

ζπγθξίλνπλ κε άιινπο αλαγλώζηεο θαη αθξναηέο. Έηζη, ν καζεηήο σο ρξήζηεο 

δεκηνπξγεί ηα δηθά ηνπ θείκελα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ απνδέθηε θαη, βέβαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κνξθέο πνπ έρεη πξνζιάβεη σο αλαγλψζηεο: ρξεζηκνπνηνύλ 

θνληά ζηα αλαιπηηθά θαη δεκηνπξγηθά θείκελα πνηθίια άιια φπσο, δείγκαηνο ράξηλ, 

δνθίκην, πεξίιεςε, αλαζεώξεζε, ξεπνξηάδ. (ζ. 10 GO) Ζ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

ππάξρεη θαη ζηελ δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο θαη θαηαλφεζεο. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη κε 

ππνινγηζκφ ηεο ζηηγκήο (αθξναηήο θαη πεξηερφκελν εθθψλεζεο) θαη βέβαηα ε 

δεμηφηεηα απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο, φρη κφλνλ ζε ζρνιηθνχ ηχπνπ 

δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ζε ζπδεηήζεηο ή δηαιφγνπο εθηφο ζρνιείνπ. Ζ ελζπλείδεηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο (βάζεη ησλ θαλφλσλ ηεο) θαη ε γλψζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο 

απφ ηελ άιιε, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ απξηαλφ πνιίηε λα ελζσκαησζεί 

επηηπρεκέλα γισζζηθά θαη επηθνηλσληαθά. Σέινο, ζπλδένπλ πνηθηινηξόπσο ηε 

δηαπινθή γιώζζαο θαη πξαγκαηηθόηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλόεζεο ηεο γιώζζαο 

θαη ηεο ρξήζεο ηεο. θέθηνληαη ηελ δόκεζε θαη κνξθνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

θόζκνπ κέζσ ηεο γιώζζαο θαη αλαδεηνύλ εηδηθά ηηο δηακεζνιαβεκέλεο από ηε 

γιώζζα νπηηθέο γηα ηνλ θόζκν. (ζ. 11 GO) Δδψ, απερνχληαη απφςεηο πνπ ζέινπλ ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ λα ζπλαξηάηαη κε ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε θνηλσλία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε γιψζζα -σο θνηλσληθφ πξντφλ- 

απνηειεί κέξνο ηεο ηδενινγηθήο ζπγθξφηεζεο θαη ηνπ ηδενινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ησλ αηφκσλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ (Υαηδεζαββίδεο,2006: 106-107). 
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3.3 Γνώζειρ για ηον κόζμο 

ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο νη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ είραλ εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα γη’ 

απηφ θαη αλαθέξζεθαλ γεληθά ζηηο δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηα δχν επίπεδα 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην εμήο ε αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο- πιαηζίνπ κε ζηφρν λα απαληήζεη ζηα 

επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ αξρηθά. ε θαζεκηά απφ ηηο ελφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ ζα επηζεκαίλνληαη θαη ηα ζεκεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

ζεσξνχκε φηη ππνλννχληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δεηρζεί αλάγιπθα ε ζρέζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ κε ην πξφγξακκα- πιαίζην.  

Α. ΣΑΕΙ, ΑΞΙΕ  

ηε ζειίδα 6 ηεο εθηεηακέλεο κνξθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ αλαθέξεηαη 

φηη: θαηά ηελ εξγαζία ηνπο κε ηε γιώζζα, [απηή] ηνπο βνεζάεη, λα νηθνδνκήζνπλ ηνλ 

θόζκν ηνπο, λα ηνλ νξγαλώζνπλ θαη λα ηνλ θηηάμνπλ… κέζσ ησλ αμηώλ, πνπ 

κεηαδίδνληαη κε ηα πεξηερόκελα θαη ηηο κεζόδνπο, καζαίλνπλ λ’ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

θνηλσληθέο πξνδηαγξαθέο… . πλεπψο, νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζεσξνχληαη 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ηδενινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Δηδηθφηεξα κέζα ζην πξφγξακκα- πιαίζην νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηνλ θφζκν: 

Δίλαη απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ λα ζηεξίδεη ζεηηθά ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέιημεο ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. Γη’ απηό θαη ζπλδέεη ηνλ εαπηό ηνπ κε ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ όπσο θαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ θαη 

δεζκεύεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο (ζ. 5). Αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα φηη ηα 

αληηθείκελα πνπ αξρηθά πξνθξίζεθαλ απφ ηε Γηαξθή χλνδν Τπνπξγψλ γηα ηε 

ζχληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ε Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά θαη ε 

πξψηε Ξέλε Γιψζζα δηφηη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα -σο γιώζζεο παγθνζκίσο 

θαηαλνεηέο- ηεο θαηαλόεζεο ηνπ θόζκνπ.  

Κνκκάηη ησλ αμηψλ θαη ησλ ζηάζεσλ είλαη ε ζηαζεξή ζρέζε πνπ νηθνδνκεί ην 

ζρνιείν κε ηε δηα βίνπ κάζεζε.  Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο είλαη ε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή: νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο μεδηπιώλνπλ ηε ζπλδεηηθή ζθέςε θαη ελέξγεηα σο βάζε γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε, όηαλ κεηαθέξνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ απνθηεζεηζώλ δεμηνηήησλ 

ζε λέα πεδία γλώζεσλ θαη κπνξνύλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηνπο δηθνύο ηνπο 

ζηόρνπο θαη απαηηήζεηο ζην ζρνιείν, ηελ εθπαίδεπζε, ην επάγγεικα, ηελ θαζεκεξηλή 

δσή. (ζ. 6 GO)- ε επραξίζηεζε γηα ην δηάβαζκα κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ 

δηα βίνπ ελαζρόιεζε κε ηε ινγνηερλία θαη ηε γιώζζα (ζ. 9 GO) 

Ζ απαίηεζε πξνζσπηθήο ζηάζεο ή αιιηψο αλεμάξηεηεο ζηάζεο απέλαληη ζην θείκελν 

εθθηλεί απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θνκίδνπλ 
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νη καζεηέο ζην ζρνιείν: θαηά ηε κάζεζε νη καζεηέο δνκνύλ κηα πξνζσπηθή εηθόλα 

γηα ηελ αιήζεηα κε βάζε ηε δηθή ηνπο γλώζε θαη ηθαλόηεηα όπσο θαη ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Απηό ην γεγνλόο παξέρεη κηα καζεζηαθή θνπιηνύξα, ζηελ νπνία 

νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο γλσξίδνπλ ζπλεηδεηά ηνλ δξόκν ηνπο γηα ηε κάζεζε, ηνλ 

επεθηείλνπλ, ζθέθηνληαη ιύζεηο θαη παίξλνπλ απηόλνκα απνθάζεηο (ζ. 7 θαη ζ. 6 GO). 

Δλεξγνύλ ζρεηηθά αλεμάξηεηα θαη αλαιακβάλνπλ επζύλε ζηηο θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο. Σνπο δίλνληαη νη βάζεηο γηα ηε ζπκβίσζε θαη ζπλεξγαζία ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία γηα ηελ εηξεληθή ζπλύπαξμε ησλ ιαώλ. (ζ. 5 GO).  

Παξαθνινπζψληαο θαλείο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ηζρχνπλ ζην πξψην επίπεδν ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλάκεζα ζηα θαηψθιηα εθπαίδεπζεο πνπ νδεγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απνιπηεξίσλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζην αλψηεξν θαηψθιη, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ νδεγείηαη θαλείο ζην Γεχηεξν επίπεδν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ε αλεμαξηεζία ηνπ καζεηή είλαη ζην θέληξν. ην Γεχηεξν Δπίπεδν ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αληίζηνηρα ε αλεμαξηεζία ζηελ θάζε εμεηδίθεπζεο 

αλακέλεηαη κεγαιχηεξε.   

Β. ΣΟ  ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΟΠΙΟ ΚΑΙ Η  ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ 

Μέξνο ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνλ θφζκν είλαη ε ζχιιεςε ηεο λέαο 

πξαγκαηηθφηεηαο «ε επηηαρπλόκελε θίλεζε ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ θόζκνπ 

απαηηνύλ λέν πξνζαλαηνιηζκό  ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ.» (ζ. 5 θαη ζ. 5 GO). Μέζα 

ζε απηφ, ην γισζζηθφ κάζεκα αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ησλ γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο μέλεο γιψζζαο: Ζ απμαλόκελε παγθόζκηα 

ζπλεξγαζία θαη ν αληαγσληζκόο αιιάδνπλ ηηο απαηηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο. Ζ 

ηθαλόηεηα λα θαηαλννύλ κόλνη ηνπο κηα πνηθηιία εθθσλεκάησλ, θεηκέλσλ θαη πιηθώλ 

ζε κηα μέλε γιώζζα θαη λα παξνπζηάδνπλ κόλνη ηνπο (ελλ. αληίζηνηρα θείκελα θαη 

πιηθά), αλακέλεηαη από ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο εξγαδόκελεο ζε δηεζλώο 

δξαζηεξηνπνηνύκελεο εηαηξείεο θαη ηδξύκαηα. Αθξηβώο γη’ απηό κέζα ζην δηεζλέο 

ζθεληθό ηεο αιιειεπίδξαζεο, ε πξνζπκία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο είλαη 

κεγάιεο ζεκαζίαο. Χο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιώζζαο, κπνξνύλ νη 

καζεηέο λα δηεπθνιπλζνύλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. Απηό κπνξεί 

λα γίλεη ζε βάζνο ζηα ζρνιεία πνπ δίπια ζην κάζεκα ηεο μέλεο γιώζζαο, ηνπιάρηζηνλ 

έλα άιιν αληηθείκελν δηδάζθεηαη ζ’ απηήλ. […] (ην κάζεκα ηεο μέλεο γιώζζαο) 

ζρεηίδεηαη κε παξαδείγκαηα, νπηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

από ηελ θνπιηνύξα αλαθνξάο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν εληζρύεη ηελ πνιππξννπηηθή 

αληηπαξάζεζε κε ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν αλαθνξέο θαη κέζσ απηώλ ηελ ζθέςε θαη 

επαλεθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ησλ αμηώλ (ζ. 8). Μέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο 

μέλεο γιψζζαο εμνηθεηψλεηαη ν καζεηήο κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ απνδέρεηαη. 

Σν αίηεκα ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο εθθξάδεηαη θαη ζηελ εθηεηακέλε 
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κνξθή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ: αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ησλ 

πνιηηηζκηθώλ παξαδόζεσλ θαη ησλ αηζζεηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή 

εμέιημε θαη ελζαξξύλνληαη λα ζπγθξίλνπλ ζύγρξνλεο κνξθέο εκθάληζεο ηεο γιώζζαο 

θαη ηεο ινγνηερλίαο κε ηζηνξηθέο κνξθέο. Απηέο νη εθδειώζεηο ηνπο θάλνπλ λ’ 

αληηιεθζνύλ ηνλ πινύην ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο, ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο, ηεο 

ινγνηερληθήο πνηθηιίαο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ κέζσλ. Απηό ζπκπεξηιακβάλεη 

εθθξαζηηθά ηελ καηηά άιισλ πνιηηηζκώλ (ζ. 6). Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, κέζσ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ξφινπ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο σο ρψξαο 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζηελ ζπλνπηηθή θαη ζηελ εθηεηακέλε 

κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ κέζσ ηεο παξαδνρήο ηεο χπαξμεο καζεηψλ 

πνπ πξνέξρνληαη, ιφγσ κεηαλάζηεπζεο, απφ άιια γισζζηθά πεξηβάιινληα 

(Migrationshintergrund). Σέινο ε ρψξα δελ απνδέρεηαη κφλνλ αλζξσπνπο κε 

δηαθνξεηηθέο πξνειεχζεηο, αλνίγεηαη θαη ε ίδηα ζηνλ θφζκν: Ζ ζπκκεηνρή ζε έξγα θαη 

δηαγσληζκνύο ζην εμσηεξηθό θαη ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε 

κάζεζε. Δπεθηείλεη ηνλ νξίδνληα εκπεηξηώλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ δηαπνιηηηζκηθή ηνπο θαηάξηηζε. Ζ αλάγθε γηα πξνζαλαηνιηζκό θαη ε δηαιεύθαλζε 

ππαξμηαθώλ εξσηήζεσλ κπνξεί έηζη λα ππεξεηεζεί εμίζνπ θαιά όπσο θαη ε 

αλαδήηεζε ηεο ηαπηόηεηαο θαη ε αλαδήηεζε κηαο ζέζεο ζηε δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία. (ζ. 8) 

Γ. Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΩΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΩΝ 

Ζ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο δελ κπνξεί παξά λα ππνλνεί ηελ απνδνρή 

ηεο πνηθηιίαο ησλ ηαπηνηήησλ «νη καζεηέο θέξνπλ επζύλε γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη 

ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο, γηα ηελ ηζόηεηα ησλ αλζξώπσλ αλεμαξηήησο θύινπ, θπιήο, 

γιώζζαο, θαηαγσγήο, αλαπεξίαο, ζξεζθεπηηθώλ θαη πνιηηηθώλ απόςεσλ, 

ζεμνπαιηθήο ηαπηόηεηαο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζέζεο. ην δηάινγν αλάκεζα 

ζηηο γεληέο ιακβάλνπλ ελεξγό ξόιν. Αληηπαξαηίζεληαη κε νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, 

δηθαληθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπο θαη απνηηκνύλ ειηγκνύο, πξννπηηθέο θαη ζπλέπεηεο κε ηνλ 

θαηαιιειόηεξν ηξόπν. Γεκηνπξγνύλ δηαδηθαζίεο νηθνδόκεζεο απόςεσλ θαη απνθάζεηο 

θαη έηζη δεκηνπξγνύλ ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο.» (ζ.5 θαη ζ.5 GO). Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

έρεη γηα ην πξφγξακκα- πιαίζην θαη ησλ δχν επηπέδσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ε ηζφηεηα ησλ θχισλ κέζα απφ ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο 

ηνπο: Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηζρπξνπνίεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

θνξηηζηώλ θαη ησλ αγνξηώλ κέζα ζηηο δηαθπιηθέο δηαθνξέο θαη ηδηαηηεξόηεηέο  ηνπο. 

Πξέπεη λα εληζρπζνύλ έηζη ώζηε λα ζεσξνύλ ηε δηαθνξά ηνπο σο ηζόηεηα θαη λα 

κνξθώλνληαη ζε ζπλεξγαηηθό πεξηβάιινλ κεηαμύ ηνπο. ’ απηό ζπλεηζθέξεη θαη ε 

εθπαίδεπζε γηα ηα θύια, πνπ βιέπεη ζρεηηθέο απόςεηο δηεπηζηεκνληθά. (ζ.5) Οη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο ελδπλακώλνληαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο, αλεμάξηεηα από ηηο 
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παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο θνηλσληθνύο ξόινπο, γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ 

πξνζσπηθή πνξεία ηεο δσήο ηνπο  (ζ. 7 GO). Σέινο, αλαγλσξίδεηαη φηη ζην γισζζηθό 

κάζεκα ζην πξώην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη, εμαηηίαο ηεο 

πνηθηιίαο ησλ νκάδσλ, λα ιεθζνύλ ππόςε νη δηαθνξεηηθνί καζεζηαθνί δξόκνη, λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα δηαθνξνπνηεκέλεο θαηαιήμεηο θαη λα δηεπθνιύλεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή 

δξαζηεξηόηεηα. Τπεύζπλα γηα ηελ εμέιημε ησλ ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε ην γισζζηθό 

κάζεκα είλαη θαη ηα άιια αληηθείκελα. ’ απηά ελαπόθεηηαη, καδί κε ην γισζζηθό 

κάζεκα, ε ζηήξημε ηεο πξνώζεζεο [ησλ καζεηώλ]. (ζ. 10) 

Δ. ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

Με ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε κεηαβαίλνπκε ζηελ άπνςε πνπ εκπιέθεη ηα ζρνιηθά 

αληηθείκελα κε ηελ αληίιεςε φηη απηά παξνπζηάδνληαη έηζη θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

πξάμε άξα, ζπλδέεη ην ζρνιείν κε ηε δσή: …γη’ απηό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ 

ρξόλνπ μεπεξληνύληαη ηα όξηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη πξνσζείηαη ε δηαζπλδεδεκέλε 

γλώζε θαη πξάμε. Με ηε βνήζεηα ηεο γλώζεο ηνπο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο 

αληαπνθξίλνληαη νη καζεηέο πξνθνξηθά θαηάιιεια ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε θαη ζηα 

εηδηθά δεηήκαηα. Έηζη, αλαπηύζζνπλ δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο άπνςεο θαη απνθάζεσλ 

θαη καζαίλνπλ λα αλαπηύζζνπλ κόλνη ή κέζα ζε νκάδα πνηθίιεο δεμηόηεηεο αληίδξαζεο. 

Αληαπνθξίλνληαη ζε θαηαζηάζεηο θαη αληηθείκελα ζπλεηδεηά θαη είλαη ζε ζέζε λα 

ζθεθηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο (ζ. 5).  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ππελζπκηζηεί φηη ην θείκελν, σο ελφηεηα κειέηεο, αιιά 

θαη ην ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ελφηεηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, αληαλαθιψληαη εδψ ζε επξχηεξε θιίκαθα ζηελ δηαζεκαηηθή 

επηθνηλσλία ησλ αληηθεηκέλσλ: ηα πεξηερόκελα θαη ηα ζέκαηα ζπιιακβάλνληαη κέζσ 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζην επξύηεξν πεξηθείκελό ηνπο θαη έηζη γίλνληαη 

θαηαλνεηέο αλαθνξέο ζε εμσηεξηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ ζέκαηα θαη ζε ζρεηηθέο 

ππνκλήζεηο ζηελ νιόηεηά ηνπο. Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή δηεπηζηεκνληθώλ 

καζεκάησλ θαη έξγσλ εληζρύεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηώλ θαη δηεπθνιύλεη ηνπο 

εκπιεθόκελνπο ζε κηα πνιππξννπηηθή αληίιεςε (ζ.7). Μάιηζηα ζην ζεκείν απηφ, ζην 

πξψην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, παξνπζηάδνληαη δπν ηχπνη 

δηαζεκαηηθήο δηαζχλδεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ: κπνξνχλ πνιιά αληηθείκελα 

καζεκάησλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα πεδίν… ή …κπνξεί ην αληηθείκελν πξνο 

δηδαζθαιία λα ζπζηεζεί δηεπηζηεκνληθά κέζσ κηθξψλ ζπλαληήζεσλ εληφο ηνπ 

ζρνιείνπ θαηφπηλ απφθαζεο (ζ. 7).  Αλαθνξά ζηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, κε 

ηαπηφρξνλε ζχλδεζή ηεο κε ηελ γλψζε γηα ηνλ θφζκν πνπ αλαπιαηζηψλεηαη ζην 

πξφγξακκα- πιαίζην, γίλεηαη ζηελ εθηεηακέλε έθδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ φηαλ ηνλίδεηαη φηη: πέξα από ηα όξηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ ζρνιείνπ 
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πξνζθέξεη ην γισζζηθό κάζεκα ζηε γεληθή κόξθσζε θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ηε 

γλώζε γηα ηε γιώζζα, ηε ινγνηερλία θαη ηα κέζα. (ζ. 11) 

 

3.4 Γνώζειρ για ηη Λογοηεσνία 

Αθξηβψο επεηδή, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ, ην γισζζηθφ κάζεκα εκπεξηέρεη απηφρξεκα θαη ηε Λνγνηερλία σο 

θαιιηηερληθή έθθξαζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, ζην ζεκείν απηφ ζα αμηνπνηεζνχλ 

αξθεηά ζεκεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ αθνξνχλ ηε Γιψζζα. Απηφ ζα 

ζπκβαίλεη απζφξκεηα, αιιά ζα επηρεηξείηαη ε αηηηνιφγεζή ηνπ.  

ην θέληξν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ηνπ πξώηνπ επηπέδνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο βξίζθνληαη νη γισζζηθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ 

αθνξνύλ είηε ηε κεηεθπαίδεπζε, είηε ηελ πεξαηηέξσ ζρνιηθή εθπαίδεπζε. ηελ γισζζηθή 

δεμηόηεηα αλήθεη ε ηθαλόηεηα ν καζεηήο λα κπνξεί λα εθθξάδεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ αληηθεηκεληθά, κε βάζε ην ζπγθείκελν, ππνινγίδνληαο ηνλ αθξναηή. Ζ 

θνηλσληθή δεμηόηεηα πξέπεη λα ελδπλακώλεηαη θαη λα εληζρύεηαη ν πξνζσπηθόο ηνπ 

ηξόπνο έθθξαζεο. Μαδί κε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο θαη θνπιηνύξεο απνθαιύπηνληαη 

μέλεο πξννπηηθέο, πνπ αλαπαξηζηνύλ θαηαλνεηά ηελ πξνζσπηθή θνπιηνύξα θαη 

πξνθαινύλ θξηηηθή ζθέςε πάλσ ζ’ απηήλ. (ζ. 9) 

ην θέληξν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο βξίζθνληαη νη εθπαηδεπόκελνη σο αλαγλώζηεο, 

ρξήζηεο, νκηιεηέο θαη θξηηηθά ππνθείκελα. Ζ κνξθσηηθή απνζηνιή πνπ ηνπο αθνξά, 

ζπκπεξηιακβάλεη ελεξγή γισζζηθή εμνηθείσζε θαη αηζζεηηθή κόξθσζε ζε ίζν 

βαζκό. Σν γισζζηθό κάζεκα δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο ζε αλεμάξηεηε θαη 

ππνςηαζκέλε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζκηθή, αηζζεηηθή, πλεπκαηηθή, πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή θαη θνηλσληθή δσή πνπ κέζσ ηεο γιώζζαο αθνξά ηα θείκελα θάζε είδνπο. 

(ζ. 9 GO)  

Ζ πξψηε παξάγξαθνο πξνζαλαηνιίδεη γηα ην ξφιν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δλζσκαηψλνληαη εδψ επηηπρεκέλα φια φζα ζα 

αλαδεηήζνπκε παξαθάησ: νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηίζεληαη ζην θέληξν κε ζηφρν ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή. Απηή αλαπηχζζεηαη κε ηελ αλαθνξά ζηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (ζπγθείκελν θαη αθξναηήο) θαη δεηά ηελ δεκηνπξγηθή 

πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ηξφπνπ έθθξαζεο. 

Ζ αλαθνξά ζηνλ πξνζσπηθφ ηξφπν έθθξαζεο κπνξεί λα εκπεξηέρεη θαη ηνλ 

ινγνηερληθφ ιφγν, ν νπνίνο απνηειεί θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ απαηηεί κεγαιχηεξν 

βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πνιπζεκίαο πάλσ ζηελ χιε ηεο γιψζζαο 

(Υαηδεζαββίδεο, 2006: 109). Ζ εμνηθείσζε κε ην ινγνηερληθφ ιφγν δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο. Απηή ε πνιππξννπηηθή 
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δπλαηφηεηα αλαθέξζεθε ήδε παξαπάλσ ζηε ζπδήηεζε ηεο ζχλδεζεο ησλ γλψζεσλ 

γηα ηνλ θφζκν κε ηελ πνιππνιηηηζκηθή αληίιεςε. Γλσξίδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θνπιηνχξα ν καζεηήο θαη αλαδηθψληαο ζηηο άιιεο κπνξεί λα πάξεη θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληί ηεο. Σν δεχηεξν παξάζεκα πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε εηζαγσγή γηα ηε 

ζεκαζία ηνπ Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο ζην δεχηεξν επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Παξφιν πνπ ζηε ζπλέρεηα ηεο ζειίδαο, φπσο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαη 

ν ίδηνο ν αλαγλψζηεο, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξφκνηεο παξαηεξήζεηο κε απηέο 

ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ, ε εηζαγσγή είλαη γεληθά ηνπνζεηεκέλε θαη έρεη σο βάζε ηελ 

αληίιεςε ηνπ αηφκνπ σο ζχλνιεο πξνζσπηθφηεηαο κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ κε ηα 

θείκελα.  

Α. ΛΟΓΟΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Ζ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ φπσο ε εθαξκνγή νξηζκέλσλ ηερληθψλ 

αλάγλσζεο, ε εθαξκνγή θαλφλσλ νξζνγξαθίαο, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο σο 

ζπζηήκαηνο απαζρνινχλ ην πξφγξακκα- πιαίζην. Γηαπηζηψλεηαη φηη δελ είλαη 

απηνζθνπφο, αλαγλσξίδεηαη φκσο φηη πξνυπνηίζεληαη θάζε εηδηθφηεξεο ελαζρφιεζεο 

κε ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία.  

Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ  

Όηη ην θείκελν, σο θνηλσληθή πξαθηηθή, είλαη απνηέιεζκα ηεο επηθνηλσληαθήο 

πεξίζηαζεο κέζα ζηελ νπνία παξάγεηαη, έγηλε πνιιαπιψο θαλεξφ σο εδψ. Με ην ίδην 

ζθεπηηθφ θαη ν καζεηήο πνπ παξάγεη θείκελν πξέπεη λα ζρεδηάζεη ην ζθνπφ θαη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηνλ απνδέθηε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ. Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζε 

απηήλ ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε γίλεηαη θαλεξή θαη κε ηελ ρσξηζηή ελφηεηα, ζηε 

δεμηφηεηα ηεο γξαθήο ζην πξψην επίπεδν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ 

έβδνκε θαη φγδνε ηάμε, κε ηίηιν Απεπζύλνκαη ζε άιινπο (Sich an andere wenden, an 

andere appellieren) (ζ. 22), ζηελ ελφηεηα Δμηζηνξώ θαη Καηαρσξίδσ (Berichten und 

Protokollieren) ηεο έλαηεο θαη δέθαηεο ηάμεο θαη ζηηο δχν επφκελεο: Απεπζύλνκαη 

επίζεκα ή αλεπίζεκα ζε άιινπο (Sich formell und informellan andere wenden) θαη 

Γξάθσ γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ηελ απνθόξηηζε ηεο ζθέςεο κνπ (Schreiben für sich und 

zur Gedächtnisentlastung) (ζ. 41, 42 & 43 αληίζηνηρα), αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ζην δεχηεξν επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ζ. 10 GO). ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαθέξεηαη ζε απηήλ ηελ πιεπξά ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θεηκέλνπ, θάλεη πάληα αλαθνξά ζε είδε θεηκέλσλ (βιέπε ηηο 

παξαπάλσ ζειίδεο). Σα θείκελα πνπ ππνλννχληαη είλαη θαζαξά ρξεζηηθά (γξάκκα, 

αλαθνίλσζε, θφξκεο (ελλ. αηηήζεσλ), πξνζθιήζεηο, επρέο, γξάκκα δηακαξηπξίαο, 

λνεηηθφο ράξηεο, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, γξάκκα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

δηάγξακκα, ζηαηηζηηθή). Παξέρνπλ ζηνλ καζεηή κηα εκπεηξία, εμνηθεηψλνληάο ηνλ 

θπξίσο κε ηε ζπλζήθε θάησ απφ ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη επηζεκαίλεηαη 
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ζπλερψο ν ζηφρνο ηεο γξαθήο ηνπο (zielorientiert) ή ν απνδέθηεο (adressantorientiert) 

θαη ν ζθνπφο (zweckorientiert).  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ρξεζηκνπνηνύλ ιεθηηθέο πξάμεηο ζηνρεπκέλα γηα ηνπο 

πξνζσπηθνύο ηνπο επηθνηλσληαθνύο ζθνπνύο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αθξναηή (ζ. 49). Παξφιν πνπ ε ιεθηηθή πξάμε 

εληάζζεηαη αξγφηεξα ζην πεδίν ηε ζεκείσζεο δηφηη δίλεη έκθαζε ζην ηη θάλεη ε 

γιψζζα, εδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί ν επηθνηλσληαθφο ραξαθηήξαο ηεο ιεθηηθήο 

πξάμεο. Απηή ε ηειεπηαία δελ έρεη ην απνηέιεζκα πνπ επηζπκεί ν εθθσλεηήο, εάλ δελ 

πξνζαξκνζηεί ζην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηεο εθθψλεζεο. Ζ δφκεζε ηνπ θεηκέλνπ κε 

βάζε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θπξηαξρεί ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ζην επίπεδν ηνπ θεηκέλνπ, αιιά επηζεκαίλεηαη φηη ζε επίπεδν ιέμεο: 

ρξεζηκνπνηνύλ ην πεξηθείκελν γηα λα επεθηείλνπλ ηνλ γισζζηθό ηνπο πινύην, 

ρξεζηκνπνηνύλ ην πεξηθείκελν γηα λα δηαιεπθάλνπλ ηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ (ζ. 53), 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο είλαη απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο 

επηξξνήο πνπ δέρεηαη απηή κέζσ ηνπ ζπγθεηκέλνπ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη. εκαληηθή 

δηάζηαζε, ε νπνία ζα ζηγεί αλαιπηηθά παξαθάησ, είλαη ε επηξξνή ηνπ κέζνπ ζην 

κήλπκα (θείκελν).  

Γ. ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Ζ εθηεηακέλε κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηεο 

ελφηεηαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε πλεηζθνξά ηνπ Γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηελ 

Δθπαίδεπζε (Der Beitrag des Faches Deutsch zur Bildung, ζ. 6), αλαθέξεηαη ην 

θείκελν σο ζχλνιν. Με ην θείκελν ζπλδένληαη νη δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο, ελψ ε δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπδήηεζε επάλσ ζην θείκελν. 

Με ην θείκελν ζπλδένληαη άκεζα θαη νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα. Οη 

γξακκαηηθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο πνπ είλαη ήδε γλσζηέο αμηνπνηνχληαη γηα 

ηελ επηθνηλσλία κε ην ινγνηερληθφ έξγν. Λνγηθά ινηπφλ ιέγεηαη φηη ε γισζζηθή θαη ε 

αηζζεηηθή κόξθσζε είλαη κέζσ ηνπ θεηκέλνπ αιιεινεμαξηώκελεο. Ζ γισζζηθή 

κόξθσζε έρεη ηνλ ζηόρν λα εμειίμεη ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε ησλ καζεηώλ, 

γηα λα θαηαιαβαίλνπλ δηαθνξεηηθά θείκελα, λα δνκνύλ δηαθνξεηηθά θείκελα θαη λα 

ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο …μεθηλώληαο από κηα δηεπξπκέλε κνξθή ηεο 

έλλνηαο θείκελν ε νπνία ζπλαηξεί ινγνηερληθέο, πξαγκαηνινγηθέο κνξθέο, θείκελα 

γισζζηθά, νπηηθά θαη ςεθηαθά, όπσο γξακκηθά θαη κε γξακκηθά (ζ. 9 GO). ε θάζε 

θείκελν ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή αθελφο σο ρξήζε (Sprache im Gebrauch) θαη 

αθεηέξνπ σο ζχζηεκα (Sprache als System).  

Ζ δηεπξπκέλε ζεκαζία ηεο ιέμεο θείκελν πεξηιακβάλεη ηε λέα θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απηή αλαπιαηζηψλεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ κε γξακκηθνχ θεηκέλνπ (nicht lineare Texte- Texte in Verbindung mit 
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Bildern) (ζ. 11 & 9 GO) ε ζεκαζία είλαη απφηνθν δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (γιψζζαο, εηθφλαο),  γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζαθψο ζηελ ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο απφ ην καζεηή -άξα ηνπ απξηαλνχ πνιίηε- δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

γξακκαηηζκψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηε δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά ηξφπσλ 

αλάγλσζεο:  Ζ επαλαιακβαλόκελε αλάγλσζε, ε παξαηεηακέλε αλάγλσζε, ε γξήγνξε 

αλάγλσζε, ε ζησπειή, ε θσλαρηή θαη νη ζηξαηεγηθέο φπσο λα δνκήζνπλ εξσηήζεηο, λα 

επηζεκάλνπλ ηηο ιέμεηο –θιεηδηά, λα θάλνπλ ζεκεηώζεηο πεξηζσξίνπ, λα ρσξίζνπλ 

λνεκαηηθέο ελόηεηεο κέζσ πιαγηόηηηισλ (ζ. 13).  

Ο καζεηήο εηζάγεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζην θεηκεληθφ ζχζηεκα πνπ απνδίδεη ην 

πιήξεο πεξηερφκελφ ηνπ κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κ’ απηφ. Ζ 

εμνηθείσζή ηνπ απηή απνβιέπεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θεηκεληθνχ 

λνήκαηνο. ε επίπεδν δεμηνηήησλ πξέπεη εδψ λα αλαγλσξίδεη ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ηνπ πξνζθέξεη απηφ: λα αλαδεηήζεη ηελ πιεξνθνξία, λα εμαθξηβώζεη θαη λα 

ζπλδέζεη ηελ πιεξνθνξία…λα αλαγλσξίδεη εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά βαζηθώλ 

κνξθώλ θεηκέλσλ (είδεζε, πεξηγξαθή, δηαθήκηζε, ζπκθσλεηηθό)… λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε εθεκεξίδα θαη λα γλσξίδεη δηαθνξεηηθέο εθεκεξίδεο…λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κε- γξακκηθά θείκελα λα θαηαλνεί ηε δνκή ηνπο θαη λα ζπλδέεη 

πιεξνθνξίεο… λα δηαθνξνπνηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θεηκέλσλ 

(πιεξνθόξεζε, αμηνιόγεζε, εληνιή, θαλόλαο ζπκπεξηθνξάο, νδεγία) (ζ. 14).  

Αληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ηα ινγνηερληθά θείκελα, πεξηγξάθνπλ ραξαθηήξεο ζε απιά 

θείκελα θαη θαηαλννύλ ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ πινθή…δηαρσξίδνπλ ζηα θείκελα κεηαμύ 

πξννπηηθώλ πνπ αθνξνύλ πξνβιήκαηα θαη γεγνλόηα… γλσξίδνπλ κε θαζνδήγεζε ηε 

δηάξζξσζε ηεο πνξείαο δξάζεο θαη ηελ εμέιημε ησλ ραξαθηήξσλ…γλσξίδνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ινγνηερληθά είδε…θαηαλννύλ ηππηθέο 

ηερληθέο δηήγεζεο (πξόβιεκα/ δηαθσλία, μεδίπισκα ηεο δξάζεο, γεγνλόο/ απνηέιεζκα) 

θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ παξνπζίαζε ελόο πξνβιήκαηνο. (ζ. 15)  

ηε δηεηία ηεο έλαηεο θαη δέθαηεο ηάμεο ζην θέληξν ηεο δεμηφηεηαο ηεο αλάγλσζεο 

βξίζθεηαη ε ζηνρνζεηεκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (ζ. 35 & 36). Γεηγκαηνιεπηηθά 

αλαθέξνληαη απφ ηα πεξηερφκελα ηεο δεμηφηεηαο ηεο αλάγλσζεο ηα θεηκεληθά είδε 

(ζ.16)  πνπ απνηεινχλ ηε δεμακελή ηεο άληιεζεο ησλ παξαδεηγκάησλ. Ζ κε αλαθνξά 

ζε ζπγθεθξηκέλα θείκελα, αιιά ζε θεηκεληθά είδε, εληζρχεη ηνλ αλνηρηφ ραξαθηήξα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ. Βέβαηα ζην ζεκείν απηφ δελ πξέπεη λα αγλνεζεί ε 

αλαθνξά (βιέπε ηηο ππνγξακκίζεηο παξαθάησ) ζην απνηέιεζκα πνπ έρνπλ: επηθέο 

κνξθέο θαη νη δπλαηόηεηεο επηξξνήο ηνπο (δηήγεζε, κηθξό πνίεκα, κπζηζηόξεκα 

εθεβείαο), ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, πνίεκα (ζηξνθή, 
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νκνηνθαηαιεμία θαη ξπζκόο), κπαιάληα, πνηήκαηα κε ζρεηηθό ζέκα γηα ηε ζεκαζία 

ηνπο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελόο ζέκαηνο/ πξνβιήκαηνο ιακβάλνληαο ππόςε 

ραξαθηεξηζηηθά κνξθήο, απόζπαζκα ζεαηξηθνύ έξγνπ, ζθελή,… θαηεγνξίεο ηεο 

αλάιπζεο θεηκέλνπ θαη ηεο εξκελείαο: ιεμηινγηθόο πινύηνο, νκάδεο ιέμεσλ, ιέμεηο-

θιεηδηά, ζύκβνια, κεηαθνξέο, ιεθηηθέο πξάμεηο (απνζηξνθή, πιεξνθόξεζε, 

πξνζσπηθέο ζθέςεηο, επηθνηλσλία ζπλαηζζεκάησλ), πξννπηηθέο, ξεηνξηθά κέζα. 

…Δπηθά θείκελα (κηθξέο ηζηνξίεο, βηβιία κε θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία ηνπο ζεκαηηθή, 

δηεγήζεηο ζε ζρέζε κε ηα κέζα) ζε ζρέζε κε ηνπο ραξαθηήξεο ησλ πξνζώπσλ θαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κεηαμύ ηνπο, ηε δνκή ηεο πινθήο θαη θπξίσο ηηο ηερληθέο θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο γη’ απηό πνπ αθεγείηαη (πξννπηηθή, ζύκβνιν, παξνπζίαζε ηνπ 

ρξόλνπ)(ζ. 37)   

Μέξνο ηεο αλάγλσζεο είλαη ε πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ: Να γλσξίδνπλ ηα ζηάδηα ηεο 

πξόζιεςεο θαη λα ηα εθαξκόδνπλ κε θαζνδήγεζε:  λα δηακνξθώλνπλ ηηο πξνζδνθίεο, 

θαη ηηο πξνζσπηθέο αληηδξάζεηο πάλσ ζην θείκελν, λα κνξθώλνπλ κηα ππόζεζε από ηελ 

πξώηε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, λα θαηαλννύλ ηνλ κπζνπιαζηηθό θόζκν ηνπ θεηκέλνπ 

ζηελ νπζία ηνπ θαη ζηνλ δηθό ηνπ ηύπν θαη ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα, εξσηήκαηα, 

δπλαηόηεηεο επίιπζεο ή αξλήζεηο (επίιπζεο), ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, λα 

ππνδεηθλύνπλ ηα ζεκαληηθά ζεκεία, λα δνκνύλ θαη λα αμηνινγνύλ ηα απνηειέζκαηα 

(π.ρ. ζε αλαθνξά κε ηνλ δηθό ηνπο θόζκν ή άιια ζρεηηθά θείκελα (ζ.15). Αξγφηεξα, ζην 

δεχηεξν επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη ε εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ ηζηνξία ηεο πξόζιεςεο επηιεγκέλσλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ (ζ. 

14GO) 

Ο φξνο «πξφζιεςε» αληηκεησπίδεηαη σο terminus technicus θαη αλαθέξεηαη ζε κηα 

ζεηξά θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ «αλάγλσζε» ηνπ θεηκέλνπ. 

Δπξχηεξα γλσζηή κε ηνλ φξν «αηζζεηηθή ηεο πξφζιεςεο» (Παξίζεο, 2006: 863- 867) 

είλαη ε άπνςε πνπ ζέιεη ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαιήγεη ζε θάπνηα εξκελεία γηα ην 

θείκελν κε βάζε ηνλ νξίδνληα πξνζδνθηψλ ηνπ, πνπ κνξθψλεηαη απφ ηηο 

πξνγελέζηεξεο αλαγλσζηηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Απηή ε δηαδηθαζία βνεζάεη θαη ηνλ ίδην 

λα θαηαιήμεη ζε ζηεξεφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνπο άιινπο. 

Γη’ απηφ θαη κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί βάζηκα φηη εδψ ιαλζάλεη ε αξρηθή ζέζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο- πιαηζίνπ πνπ ζέιεη ηελ εθπαίδεπζε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ην 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θνκίδεη ν ίδηνο ν καζεηήο. Αθφκα πεξηζζφηεξν ζπκβαίλεη 

απηφ φηαλ κεηά ηελ πξφζιεςε, νη καζεηέο θαινχληαη λα κηιήζνπλ κε άιινπο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξόζιεςεο, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα ζθεθηνύλ επάλσ ζηηο δηαθνξέο 

(ελλ. ησλ αλαγλψζεσλ) (ζ. 15).  

πλεπψο, ην θείκελν, απνηειεί θνηλσληθά αλαγλσξίζηκν ηξφπν έθθξαζεο γη’ απηφ θαη 

ιακβάλεηαη πάληα ππφςε ε εκπεηξία ησλ ίδησλ καζεηψλ θαη ν ηξφπνο πξφζιεςεο ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο κέζα ζηελ νπνία δνπλ. Απηή ε επίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

εκπεηξηψλ ζην θείκελν δελ κπνξεί βέβαηα λα είλαη αλεμάξηεηε απφ επηθνηλσληαθέο 

δηαζηάζεηο πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην. Με απηήλ ηελ 

παξάκεηξν ζρεηίδεηαη θαη ε ειεχζεξε επηινγή ησλ αλαγλσζκάησλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ δηδαζθφλησλ: νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αληηιακβάλνληαη ηα θείκελα (θαη ηα κε 

γξακκηθά ή ηα θείκελα ζε ζπλδπαζκό κε νπηηθναθνπζηηθέο πεγέο) ηα νπνία 

πξνϋπνζέηνπλ γλώζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηό 

πνπ έρνπλ δηαβάζεη σο απάληεζε ζε εξσηήζεηο ή επίιπζε πξνβιεκάησλ (ζ. 15) 

ζπλδένπλ ηνλ κπζνπιαζηηθό θόζκν κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο δσήο (ζ. 37).  

Δ. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

«Σν γξάςηκν έρεη επηθνηλσληαθή ζεκαζίa, ζεκαληηθή ζηηο πεξηζηάζεηο πνπ πξέπεη λα 

απνδνζνύλ όζα παξαηεξήζεθαλ ή αθνύζηεθαλ ή λα παξνπζηαζηνύλ απόςεηο ή κηα 

πξνζσπηθή καηηά. Σν γξάςηκν εληζρύεη ηελ εκπέδσζε ησλ γλώζεσλ, ηελ ρξήζε  

δεκηνπξγηθώλ εθθξαζηηθώλ ηξόπσλ θαη ηελ ελίζρπζε γισζζηθώλ θαη αηζζεηηθώλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ.»(ζ. 9) 

ηε δεμηφηεηα ηεο γξαθήο πεξηέρεηαη ρσξηζηή ελφηεηα κε ηνλ ηίηιν: Γηήγεζε, 

ινγνηερληθή θαη δεκηνπξγηθή γξαθή (ζ. 18) Δηδηθφηεξα ζε απηήλ ηελ ελφηεηα: νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο γξάθνπλ θαη επηιέγνπλ αμηόινγα γεγνλόηα, ρξεζηκνπνηνύλ γη’ 

απηό ηηο βαζηθέο δνκέο δηήγεζεο θαη επηιεγκέλεο ηερληθέο δηήγεζεο σο ζηνηρεία δνκήο. 

Γνκνύλ θείκελα κεηά από παξνξκήζεηο σο αηνκηθή έθθξαζε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο. (ζ. 18)  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δεκηνπξγνύλ θείκελα εμαηηίαο δηαθνξεηηθώλ ελαπζκάησλ: 

Γξάθνπλ θαη δεκηνπξγνύλ δηεγήζεηο, ώζηε κε ηε ρξήζε απιώλ δηεγεκαηηθώλ δνκώλ λα 

μαλαγξάςνπλ δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, λα ζπλερίδνπλ δηεγήζεηο, λα αιιάδνπλ ηηο 

πξννπηηθέο θαη λα γεκίδνπλ ηα θελά ηνπ θεηκέλνπ. (ζ. 40) Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

δεκηνπξγνύλ πξόηππα πεξηιήςεσλ γηα ζέκαηα κε ηα νπνία είλαη εμνηθεησκέλνη, πάλσ 

ζε δνκέο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί θαη κε ηε ρξήζε κεξώλ ηνπ θεηκέλνπ, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνλ απνδέθηε θαη ηελ πξόζεζε θαη κε ζρεηηθά κέζα γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 

(ζ. 43)  

Τηνζεηνύλ πξννπηηθέο ζε θείκελα, ζπκπιεξώλνπλ ηα θελά, δνθηκάδνπλ πνηθηιίεο, 

γξάθνπλ παξάιιεια θείκελα, ζρνιηάδνπλ θαη θαηαιήγνπλ ζε ελαιιαθηηθά 

ζπκπεξάζκαηα, δηθαηνινγνύλ απνθάζεηο ηερληθήο (ζ. 37). ην ζεκείν απηφ γίλεηαη 

ιφγνο γηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ νη καζεηέο ζηελ έλαηε θαη δέθαηε ηάμε -

ινγνηερληθά ή κε ινγνηερληθά- θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο πάλσ ζ’ απηά. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηηο ππνγξακκίζεηο, αληρλεχνπκε εμίζνπ θξηηηθνχο ιφγνπο.  
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Οη εθθξάζεηο δεκηνπξγηθνί εθθξαζηηθνί ηξόπνη ή αηνκηθή έθθξαζε ηεο θαληαζίαο θαη 

ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, παξαπέκπνπλ ζε αληηιήςεηο γηα ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή θαιιηηερληθή 

έθθξαζε. Σν απνηέιεζκα βέβαηα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπλερήο αλαθνξά ζηε ζειίδα απηή 

ζηε ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ θαη ζηελ αιιαγή ηεο πξννπηηθήο πνπ πηνζεηείηαη ζηα 

θείκελα ησλ καζεηψλ κε αθνξκή απηφ ή ζηε ρξήζε ησλ γισζζηθψλ θαη ζηηιηζηηθψλ 

επηινγψλ ηνπ. Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη εδψ απερνχληαη θξηηηθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαθήο (βιέπσ ην πξφηππν θξηηηθά θαη επηιέγσ ηηο 

ζπκβάζεηο εθείλεο γισζζηθέο θαη πθνινγηθέο πνπ κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ). 

Χζηφζν, δελ πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί φηη ζπρλά ε κεγάιε ινγνηερλία ιεηηνπξγεί ζην 

ζρνιηθφ ρψξν σο πξφηππν ζηείξαο κίκεζεο. Θεσξείηαη ηφηε, φηη κπνξεί απηή λ’ 

απνηειέζεη δεμακελή άληιεζεο εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε 

φηη, ν ινγνηερληθφο ιφγνο πξέπεη βέβαηα λα γίλεη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζην 

ζρνιείν, κε ζηφρν ν καζεηήο λα κπνξεί λα ζπλνκηιεί κε ην θείκελν πνπ απνηειεί 

ζεκαίλνπζα πξαθηηθή κηαο θάπνηαο θνηλσληθήο δνκήο, ε παξαγσγή δειαδή 

αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ δελ είλαη θάηη πνπ απνθεχγεηαη, δελ πξέπεη φκσο λα γίλεηαη 

ιφγνο γηα πξόηππα θείκελα πξάγκα πνπ απνηειεί θελάθε θαη δηαζηξεβιώλεη ην ξόιν 

ηνπ καζήκαηνο (Υαηδεζαββίδεο, 2006: 115 ).  

ηελ ελφηεηα (ζ. 19) γηα ηελ πεξηγξαθή –πξφθεηηαη γηα πεξηγξαθέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε ρξεζηηθά θείκελα φπσο νδεγίεο ρξήζεο- ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

θάλεη πάιη κλεία ζην πξφηππν. Δθεί φκσο, θαη ζην βαζκφ πνπ ζηα θείκελα απηά είλαη 

ζπγθεθξηκέλε ε πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ θαη πξέπεη λα ππεξεηήζεη επηηπρεκέλα ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε γηα ηελ νπνία γξάθνληαη, ην πξφηππν ιεηηνπξγεί αθξηβψο 

γηα λα θαηαδείμεη ηελ ηερληθή κε ηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ν κε ινγνηερληθφο ιφγνο 

(φ.π.: 113) Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηα εξγαζηήξηα γξαθήο 

(Schreibwerkstaetten) (ζ. 18 & ζ. 40) θαη ζηελ επαθή (ησλ καζεηψλ) γηα ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ (ζ. 15) ρσξίο φκσο λα γίλνληαη εηδηθφηεξεο παξαηεξήζεηο γηα ηηο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Ε. Η ΑΝΑΓΝΩΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ Ω ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

«Γηα λα κπνξνύλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα αλαγλσξίδνπλ θάζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαθήο, είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ κε δηθή ηνπο 

επζύλε ην θείκελό ηνπο. Μαζαίλνπλ λα πξνζαλαηνιίδνπλ ηα θείκελά ηνπο ζην ζηόρν θαη 

ηνπο ζθνπνύο ηνπο, λα δνκνύλ θαηαλνεηά θαη κε βάζε ηηο λόξκεο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.» (ζ. 10) …λα θαηαζθεπάδνπλ κε δηθή ηνπο επζύλε ηελ 

δηαδηθαζία γξαθήο (ζ. 16) 
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ηε ζειίδα 17 παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή θαηαιφγνπ ην πψο αθξηβψο λνείηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο γξαθήο αθνχ πξψηα έρεη εηζαγσγηθά αλαθεξζεί όηη επεμεξγάδνληαη 

δηθά ηνπο θαη μέλα θείκελα κε ηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ επεμεξγαζίαο θαη κεηαθέξνπλ 

(βαζκηαία δειψλεηαη ε αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο) όζα κάζαλε ζηελ παξαγσγή δηθώλ 

ηνπο θεηκέλσλ. Σα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηγξάθνπλ δεμηφηεηεο: ζρεδηάδνπλ 

θείκελα ιακβάλνληαο ππόςε επηινγέο πεξηερνκέλνπ, γιώζζαο, ζηηιηζηηθέο, δνκνύλ 

θαηαιόγνπο ιέμεσλ- θιεηδηώλ, πιάλν θεηκέλνπ, δνκνύλ ινγηθά ην θείκελό ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαη ιέμεηο γηα ηε γξαθή πξνζσπηθώλ θεηκέλσλ, 

ιακβάλνπλ ππόςε ηελ θαηάιιειε εμσηεξηθή θόξκα θαη γξάθνπλ ζε θαηάιιειν ξπζκό, 

ρξεζηκνπνηνύλ δπλαηόηεηεο δηακόξθσζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη δηνξζώζεσλ πνπ πξνζθέξεη 

ν ππνινγηζηήο, ρξεζηκνπνηνύλ ην ιεμηθό, ρξεζηκνπνηνύλ ζπλεδξίεο ζρεηηθέο κε ηε 

γξαθή, εξγαιεία ειέγρνπ ηνπ θεηκέλνπ, δνκνύλ πιέγκαηα θξηηεξίσλ, απνδεηθλύνπλ ηελ 

πξόζεζε γξαθήο θαη ηνλ ζηόρν ηνπ θεηκέλνπ, επηινγή ιέμεσλ, δνκή πξόηαζεο, 

νξζνγξαθία…αλαγλσξίδνπλ ηα ιάζε θαη ηα απαιείθνπλ κε ηε ρξήζε βνήζεηαο, 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ αλαηξνθνδόηεζε κε επίβιεςε.  

Κπξίσο αλαγλσξίδνπκε ηνλ ιφγν ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. Απηφο ν ηειεπηαίνο 

δηαπιέθεηαη θαλεξά κε θξηηηθέο πξνεθηάζεηο φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία 

ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. ε απηή ηε 

δηαδηθαζία νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζνλ γξαθήο θαη δηφξζσζεο ησλ θεηκέλσλ 

ή, καδί κε ην ιεμηθφ, σο κέζν γηα ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ: Διέγρνπλ ηα θείκελά 

ηνπο κφλνη ηνπο ή ζε ζπλεξγαζία κε βάζε πξνεγνπκέλσο θαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη 

εθθξαζηηθά κέζα θαη ηα αλαζεσξνχλ ελλνηνινγηθά, γξακκαηηθά, νξζνγξαθηθά θαη 

ζηηιηζηηθά θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο… ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη δηφξζσζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο (ζ. 39) 

Αληηιακβάλνληαη δπλαηφηεηεο θαη φξηα πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη 

ηερληθψλ παξνπζίαζεο (ζ. 15 GO) 

ην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο  ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα πεξηιάβνπκε 

θαη είδε γξαθήο πνπ νθείινληαη ζηελ επξεία δηάδνζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Δηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα Απεπζχλνκαη ζε άιινπο (Sich an andere 

wenden, an andere appellieren) ζηα πηζαλά πεξηερφκελα θαηαηάζζνληαη σο είδε 

γξαθήο ην e-mail θαη ην SMS.  

Ζ αλάγλσζε παξνπζηάδεηαη θαη απηή σο δηαδηθαζία κε ηηο δηθέο ηεο ηερληθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο (ζ. 13). Δηδηθφηεξα ζηηο ζηξαηεγηθέο ε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη σο 

θαηάινγνο. Μεξηθά ζηάδηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη: δηακόξθσζε ππνζέζεσλ γηα 

ην ζέκα δηαηύπσζε εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ην θείκελν, επεμεγώ ζεκαζίεο ιέμεσλ, 

επηζεκαίλσ ιέμεηο- θιεηδηά, θάλσ ζεκεηώζεηο πεξηζσξίνπ, νξηνζεηώ ηηο παξαγξάθνπο 

κέζσ πιαγηόηηηισλ, δηακνξθώλσ ηηο πιεξνθνξίεο κε ζθνπό ηελ αλαπαξαγσγή (ζ. 13) 
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Σ. ΚΡΙΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

ηε δεμηφηεηα ηεο γξαθήο πεξηιακβάλεηαη ρσξηζηφ θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ πηνζέηεζε ζηάζεο απέλαληη ζε κηα άπνςε 

(Argumentieren/ Stellung nehmen): Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δνκνύλ κε βάζε 

πιεξνθνξίεο αμηνιόγεζε ζε ακθηιεγόκελα ζέκαηα, αλαπηύζζνπλ εξσηήζεηο, 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηηο ηνπνζεηνύλ ζε ζεηξά (ζ. 23).  

ηε ρσξηζηή ελφηεηα σζηή γξαθή, νξζνγξαθία θαη ζηίμε (Richtig schreiben 

Rechtschreibung und Zeichensetzung) (ζ. 24), πέξα απφ ηηο δεμηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο 

ησλ θαλφλσλ ή ηελ αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθψλ θαλφλσλ κε θαλφλεο νξζνγξαθίαο, 

παξνπζηάδνληαη θαη θξηηηθέο δηαζηάζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ εληνπηζκνχ ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ είλαη ρξήζηκε αλάινγα κε ην δεηνχκελν: αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ 

γηα ηελ εύξεζε θαη ηελ εθαξκνγή θαλόλσλ ζσζηήο γξαθήο… ρξήζε πιεξνθνξηώλ 

από ιεμηθά ή ιεμηθά μέλσλ γισζζώλ σο βνήζεηα…έιεγρνο θαη επεμεξγαζία ησλ 

θεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηε ζσζηή γξαθή θαη ζηίμε (ζ. 24) θαη εδψ νη ΣΠΔ είλαη εξγαιείν 

γηα ηελ εθαξκνγή ζσζηήο νξζνγξαθίαο.  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζπλζέηνπλ θαηαλνεηά, πάλσ ζε δηαρεηξίζηκα ινγνηερληθά 

θείκελα, ηηο εξκελείεο ηνπο ππό θαζνδήγεζε θαη ζε αλαθνξά κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

γισζζηθά θαη ζηηιηζηηθά κέζα θαη ηα είδε θεηκέλσλ. Αληηκεησπίδνπλ ινγνηερληθά θαη 

κε ινγνηερληθά θείκελα πεηξακαηηδόκελνη ώζηε λα ηα μαλαγξάςνπλ, λα ηα ζπλερίζνπλ, 

λα ζπκπιεξώζνπλ ηα θελά, λα ηα πεξηθόςνπλ, λα εηζαγάγνπλ θηγνύξεο, λ’ αιιάμνπλ ην 

είδνο θαη λα δνθηκάζνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα: …δηακνξθώλνπλ εύινγεο 

εξκελείεο θαη ηηο απνδεηθλύνπλ, δνκνύλ βαζηθά πεξηερόκελα ηνπ θεηκέλνπ, δνκνύλ 

εξκελεπηηθέο ππνζέζεηο, ζπζρεηίδνπλ ην πεξηερόκελν, ηε γιώζζα θαη ηε κνξθή (ζ. 45) 

ην θείκελν απηφ πβξηδνπνηνχληαη θεηκελνθεληξηθνί θαη θξηηηθνί ιφγνη θαζψο ζην 

ζεκείν απηφ νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλζέζνπλ ηηο εξκελείεο ηνπο. Ζ 

θεηκελνπνίεζε ησλ αλαγλσζηηθψλ εκπεηξηψλ είλαη δηαδηθαζία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επηθνηλσλία κε ηα θείκελα θαη ζέηεη ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηα ίδηα 

ηα θείκελα ησλ καζεηψλ. Με απηή ηε δηαδηθαζία ζηόρνο είλαη νη καζεηέο λα μεθηλάλε 

σο εξκελεπηέο ελόο θεηκέλνπ, γηα λα θαηαιήμνπλ λα γίλνπλ εξκελεπηέο ηόζν ηεο δηθήο 

ηνπο εξκελείαο όζν θαη ησλ άιισλ εξκελεηώλ, αξρίδνληαο από θείλεο πνπ πξνέξρνληαη 

από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Παζραιίδεο, 2004: 27).  

Ζ ελππάξρνπζα ζην δηάινγν αιιαγή πξννπηηθώλ θαη ε παξνπζίαζε δηαθνξεηηθώλ 

ηξόπσλ ζέαζεο εληζρύνπλ ηελ δηθηπσκέλε ζθέςε θαη δεκηνπξγνύλ ηε βάζε γηα έλα 

δπλακηθό κνληέιν απόθηεζεο ηεο γλώζεο. Μέζσ απηνύ αλαγλσξίδνπλ νη καζεηέο 

ζρέζεηο έμσ από ηα όξηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα. 

Έηζη, πξνεηνηκάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπνπδήο θαη ηνπ 
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επαγγέικαηνο θαη εμειίζζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο θαη ηελ εηνηκόηεηά ηνπο γηα ηε δηα 

βίνπ κάζεζε (ζ.9 GO)… Παξαθνινπζνύλ θξηηηθά ηα δηθέο ηνπο εθθξαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξνύλ ζρεηηθά (ζ. 16 GO).  

Ζ δηθηπσκέλε ζθέςε έηζη φπσο αλαθέξεηαη εδψ εκπεξηέρεη ζαθή θξηηηθή δηάζηαζε 

αθνχ φξηα ζηα αληηθείκελα δελ ππάξρνπλ. Οη καζεηέο σο αλεμάξηεηα θξηηηθά 

ππνθείκελα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κε δηθνχο ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο.  

 

3.5 Λογοηεσνία και Σημείωζη 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΣΡΙΚΗ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

Αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο φηη ζην θέληξν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

βξίζθεηαη ε έλλνηα θείκελν. Τπφ ηελ έλλνηα θείκελν ελλνείηαη κηα επξεία πνηθηιία 

κνξθψλ. Μέζα ζε απηήλ εληάζζεηαη ε λέα θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ 

επέθηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηα κε γξακκηθά θείκελα: κε γξακκηθά 

θείκελα (θσηνγξαθίεο, ζεκεία, πίλαθεο, ιίζηεο, απαξηζκήζεηο, γξαθήκαηα, 

δηαγξάκκαηα, θσηνγξαθίεο ζε ζρέζε κε ην θείκελν, ράξηεο κε επηγξαθέο, έληππα) (ζ. 

36). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην λφεκα είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχκπξαμεο 

δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Δδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην θεηκεληθφ λφεκα επεξεάδεηαη απφ ην κέζνλ ζην 

νπνίν εκθαλίδεηαη. Μάιηζηα ν εγγξάκκαηνο πνιηηηζκφο καο είλαη ηδηαίηεξα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ παξάδνζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Απηφ θπξίσο ζπλδέεηαη κε 

γξακκηθά θείκελα. Απφ ηελ άιιε αλαγλσξίδνπκε ζηγά- ζηγά φηη ε γιψζζα θαη 

κάιηζηα ε γξαπηή δελ είλαη ν κφλνο θνξέαο λνήκαηνο θαη παξαθνινπζνχκε ηηο λέεο 

πξαθηηθέο: παξνπζίαζε ελόο ζέκαηνο ζε δηαθνξεηηθά κέζα (ζ. 14), δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζε απηό πνπ ελλνείηαη από ηελ εηθόλα θαη απηό πνπ ελλνείηαη από ηε γιώζζα 

(ζ. 15), θαηαλόεζε επηξξνώλ θαη δπλαηνηήησλ αλαπαξάζηαζεο δηαθνξεηηθώλ κέζσλ 

ζε ζύγθξηζε κε ηηο ινγνηερληθέο κνξθέο ηεο δηήγεζεο (ζ. 37),… ινγνηερληθά θείκελα ζε 

ζρέζε κε δνθίκηα θαη θείκελα ησλ κέζσλ (ζ. 38). ηελ ελφηεηα Πιεξνθνξψ ηνπο 

άιινπο, Απεπζχλνκαη ζηνπο άιινπο (Andere informieren, an andere appellieren) (ζ. 

43) αλαθέξεηαη όηη νη καζεηέο δεκηνπξγνύλ κηα νκηιία ζρεηηθή κε εηδηθά ζέκαηα 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ απνδέθηε θαη ηελ πξόζεζε θαη ρξεζηκνπνηώληαο ζρεηηθά κέζα 

πξνο παξνπζίαζε.  ηελ πεξίπησζε απηή δειαδή ην θείκελν πνπ παξάγεηαη –αλάινγα 

κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε-  επεξεάδεηαη απφ ην κέζνλ πνπ ζα κεηαθέξεη 

αξηηφηεξα ην πεξηερφκελφ ηνπ. ηελ ελφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θεηκέλνπ (Wiedergeben von Textaussagen) (ζ. 44) ηα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ πνπ αμίδεη 
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λα παξνπζηαζηνύλ από ηνπο καζεηέο, παξνπζηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ ζηα 

νπνία αξρηθά εκθαλίδνληαη.  

Ζ γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο ππνθηλεηήο θάπνηαο ελέξγεηαο. Ζ ελέξγεηα απηή 

αξζξψλεηαη κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ ζηηγκηφηππν, πξνζιακβάλεηαη σο 

θαηαλνεηή θαη πξνθαιεί θάπνηα αληίδξαζε (απάληεζε) πνπ δηαηππψλεηαη ζπλεηδεηά 

ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε: ε πξνθνξηθή 

ηθαλόηεηα βάδεη ηνπο καζεηέο ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηηο γισζζηθέο πξάμεηο, λα 

ζθέθηνληαη θαη λα απαληνύλ ελζπλείδεηα. (ζ. 9)  

Μάιηζηα ζηε δεμηόηεηα ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηαλόεζεο, ζηελ ελόηεηα Δλεξγώληαο κε 

ηελ νκηιία (Sprechend handeln): νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηηο ιεθηηθέο πξάμεηο θαη ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ κε βάζε θάπνηνλ ζηφρν, κε θαηάιιειε γιψζζα θαη αλάινγα κε ηνλ 

ζπλνκηιεηή (ζ. 25 θαη ζ. 48). Σα πξνηεηλόκελα πεξηερόκελα ηεο ελόηεηαο απηήο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην παηρλίδη ξόισλ. πλεπώο, νη καζεηέο εμαζθνύληαη 

ελεξγεηηθά λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ιεθηηθέο πξάμεηο ζε θαηάιιειεο επηθνηλσληαθέο 

πεξηζηάζεηο. Όζν αθνξά ηέινο ηελ εκπξφζεηε ρξήζε ηεο γιψζζαο νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ πνηθίια ζπληαθηηθά, ζεκαζηνινγηθά θαη ζηηιηζηηθά κέζα 

γηα ηε δόκεζε ησλ θεηκέλσλ θαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ θπξηνιεθηηθήο θαη κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο 

γιώζζαο.  (ζ. VII)  

Με ηε γιψζζα ν ρξήζηεο πξνβαίλεη ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ (ξσηά, απαηηεί, δεηά, 

δηαηππψλεη θ.ν.θ.) αλάινγα κε ηε ιεθηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη ην 

ζηφρν ηνπ. Ζ πξφζιεςε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ απφ ηνλ αθξναηή απαηηεί θνηλφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Ζ δφκεζε ηεο ζεκαζίαο -ε νπνία είλαη θνηλσληθά 

αλαγλσξίζηκε (ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία)
20

- δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ησλ 

γξακκαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ ιέμεσλ, αιιά θαη ζπληζηακέλε ησλ εξσηεκάησλ ζε ηη 

ζηνρεχεη ην θείκελν, πψο ην εθθξάδεη θαη πσο απηφ εκθαλίδεηαη κνξθηθά κπξνζηά 

καο. Άξα, ην θείκελν είλαη κέξνο θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ ειέγρνπλ ηελ γισζζηθή 

πνηθηιία. Δλδηαθέξεη ινηπφλ ην ηη θάλεη ε γιψζζα σο ζεκεησηηθφ ζχζηεκα θαη πψο 

δνκεί γχξσ ηεο ην δίθηπν κηαο θαηάζηαζεο
21

 ηελ νπνία θαινχκαζηε ζε θάζε 

πεξίπησζε λα «αλαγλψζνπκε» ζπλνιηθά.  

                                                             
20 Με ηελ έλλνηα ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία (situated meaning) (Gee, 1999) ελλνείηαη εθείλε ε ζεκαζία 

πνπ έρεη νηθνδνκεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη εδξάδεηαη ζε πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο. Χο κέιε κηαο 

θνηλσληθήο νκάδαο θαηαγξάθνπκε εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζαξκφδνπκε ζε ήδε ππάξρνληα κνληέια 

ζθέςεο ή αλαδηακνξθψλνπκε ηα κνληέια γηα λα θαηαγξάςνπκε ηηο κειινληηθέο καο εκπεηξίεο. Σα 

θείκελα είλαη θαηεμνρήλ θνξείο ηνπνζεηεκέλσλ ζεκαζηψλ.  
21 Ζ γιψζζα αληαλαθιά θαη νηθνδνκεί ηελ θαηάζηαζε ή ην ζπγθείκελν κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη. Ζ 

έλλνηα ηεο θαηάζηαζεο εκπεξηέρεη κεηαμχ άιισλ κηα ζεκεησηηθή πιεπξά (δειαδή ην ζχλνιν ησλ 

ζεκείσλ πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ  εθθνξά ηεο), κηα πιεπξά πνπ αθνξά ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 
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Όια απηά ηζρχνπλ βέβαηα θαη γηα ην θείκελν πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη γηα κειέηε: 

δηακνξθψλεηαη απφ ην πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν κέζα ζην νπνίν γξάθεθε, κε ηε ζεηξά 

ηνπο νη γισζζηθέο επηινγέο επεξεάδνληαη απφ ην θεηκεληθφ είδνο. Δδψ, ππελζπκίδεηαη 

ε ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θνκίδεη ν καζεηήο γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο γλσξίδνπλ ζαθή επηθά, ιπξηθά θαη δξακαηηθά 

θείκελα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ιακβάλνπλ 

ππόςε ηνπο ζηνηρεησδώο ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά 

ζπκθξαδόκελα, δηαθνξνπνηνύλ αλάκεζα ζηηο πξννπηηθέο, θαηαλννύλ ηελ επηξξνή 

επηιεγκέλσλ γισζζηθώλ θαη ζηπιηζηηθώλ κέζσλ ζηελ ξεηή θαη ηελ ππόξξεηε 

ζεκαζία…δηεξκελεύνπλ ηηο θαηά πεξίπησζε κνξθηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο/ πξνβιήκαηνο ζε έλα θείκελν (ζ. 

37)…γλσξίδνπλ ηνπο ηζηνξηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηηο λόξκεο θαη θξίλνπλ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ζεκαζία (ζ. 17 GO)  

 

Γ. ΚΡΙΣΙΚΗ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

ηελ ελφηεηα απηή ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο αλάιπζεο, ζα είλαη ην πψο ν 

καζεηήο  εκπιέθεηαη ελεξγεηηθά ζηε δεκηνπξγία, ηε δηακφξθσζε θαη ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

θεηκέλσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνδφκεζε ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ.  

Σν θείκελν ζπλεπψο, σο θνηλσληθή πξαθηηθή, αζθεί επηξξνή ζηνλ απνδέθηε: εηδηθά 

ζηα ινγνηερληθά θείκελα απνθαιύπηνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηνπο ηξόπνπο 

δξάζεο ηεο κπζνπιαζηηθήο κνξθήο: ηελ παξνπζίαζε δηαθνξεηηθώλ πξννπηηθώλ θαη 

ζηάζεσλ, ηελ εμέιημε ησλ δηαθσληώλ θαη ηηο πηζαλέο ιύζεηο, ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθώλ 

θεηκεληθώλ εηδώλ θαη ηελ πνιπζήκαληε γιώζζα. Μπνξνύλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

εξκελεία ηνπο θαη λα αληηδξάζνπλ παξαγσγηθά κε θαηάιιεια είδε θεηκέλσλ.  (ζ.9) 

Με ηε ζεηξά ηνπ ν καζεηήο σο ρξήζηεο ζπκπεξηιακβάλεη ζηα θείκελά ηνπ αλάινγεο 

πξαθηηθέο. Ζ γξαθή ηνπ θεηκέλνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη κηα δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο επηιέγεη ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο 

ιεθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ θάζε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Ζ επηινγή απηή ππνλνεί 

κηα θξηηηθή δηάζηαζε θαη αλαθέξεηαη ζηε δξάζε ηνπ ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ πνπ ζθνπφ 

έρεη λα δεκηνπξγήζεη λένπο θφζκνπο: «Ζ γιώζζα έρεη ξόιν- θιεηδί: είλαη κέζν 

απόθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο γλώζεο –θαζεκεξηλήο ή επηζηεκνληθήο. Δίλαη κέζν ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο. Μέζν ζθέςεο ησλ αληηιήςεσλ, δηακόξθσζεο θαλόλσλ 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Μέζν θαη πιηθό γηα ηελ αηνκηθή παξαγσγηθή θαη 

                                                                                                                                                                              
εκπιέθνληαη ηα δξψληα πξφζσπα θαη κηα πιηθή πιεπξά πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ρψξν, ρξφλν, άηνκα θαη 

αληηθείκελα. (φ.π.) 
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δεκηνπξγηθή πξνζσπηθόηεηα.» (ζ. 9) Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δεκηνπξγνύλ κε 

ηε ρξήζε ιεθηηθώλ ή κε ιεθηηθώλ κέζσλ θαηαλνεηέο ζθελέο, δνθηκάδνπλ πνηθηιίεο 

ηεο γιώζζαο θαη ηηο αμηνινγνύλ θξηηηθά (ζ. 50)…ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή 

ησλ ιεθηηθώλ θαη κε ιεθηηθώλ  ηξόπσλ θαη ηηο ραξαθηεξίδνπλ αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε θαη ηνλ αθξναηή (ζ. 16GO) Γλσξίδνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ νηθνδόκεζε 

εηθνληθώλ θόζκσλ θαη ηνπο αμηνινγνύλ…(ζ. 14 GO)  

 

Δ. ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ  

Σν θείκελν «κεηαγξάθεηαη» ζε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο δελ είλαη κηα νπδέηεξε δηαδηθαζία, αιιά 

επεξεάδεηαη απφ ηηο λέεο αληηιήςεηο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ θεηκέλσλ. Ζ 

επξχηαηε θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο επεξεάδεη ηηο απφςεηο καο γηα ην ηη 

είλαη ην θείκελν. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηέρεη θξηηηθέο δηαζηάζεηο, αθνχ πξνυπνζέηεη 

ην ζθεπηφκελν ππνθείκελν. Δηδηθφηεξα, ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ε 

αιιαγή ζέζεσλ ηνπ θεηκέλνπ ή ε αλάπηπμή ηνπο κε ηε ζπλδξνκή αθνπζηηθώλ θαη 

νπηηθώλ κέζσλ ώζηε λα ηεθκεξησζεί κηα πξνζσπηθή θαηαλόεζε ή λα ηνληζηνύλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο ηνπ θεηκέλνπ (ζ. 15)…κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιόγεζε κηαο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο. Με βάζε ηελ πξαθηηθή 

ηεο εθαξκνγήο καζαίλνπλ ηελ ξεηνξηθή δνκή κηαο ιεθηηθήο ζπλεηζθνξάο όπσο θαη 

ηελ παξνπζίαζε κε νπηηθά κέζα (ζ. 10) 

Αληηιακβάλνληαη απιά νπηηθό αθνπζηηθά κέζα παξνπζίαζεο (όπσο γηα παξάδεηγκα 

ερεηηθή επέλδπζε θαη ρξώκα θαη ηε ζεκαζία ηνπο (ζ. 15) πγθξίλνπλ ηελ πξόζεζε θαη 

ηελ επηξξνή ησλ πξνηάζεσλ κε δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ησλ όξσλ ηεο/ ζπγθξίλνπλ ηελ 

πξόζεζε θαη ηελ επηξξνή ησλ πξνηάζεσλ κε δηαθνξεηηθή δνκή… ζέζε ησλ ιέμεσλ ζηα 

ινγνηερληθά θείκελα (π.ρ. ζηα πνηήκαηα), ζέζε ησλ ιέμεσλ ζηα κε ινγνηερληθά θείκελα 

(π.ρ. ζηα δεκνζηνγξαθηθά) (ζ. 52) 

ηελ ελφηεηα Γεκηνπξγψληαο κε ηελ νκηιία (Sprechend gestalten) ζπλδέεηαη ην 

ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ηεο γιψζζαο κε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα: Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ζπλδένπλ απιά ξεηνξηθά κέζα κε κε ιεθηηθά κέζα όπσο ε ρεηξνλνκία, ε 

κηκηθή, ε επηηόληζε (ζ. 29)…ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ θίλεζε, ηε κηκηθή θαη ηε 

γιώζζα ηνπ ζώκαηνο (ζ. 48).  
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3.6 Διδακηικέρ ηαςηόηηηερ και ππακηικέρ 

Γηα λα ζπζηεκαηνπνηήζνπκε ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο απηήο αλαθέξνπκε φηη ζην 

θέληξν ησλ παξαηεξήζεψλ καο ζα είλαη αθελφο ε ζέζε πνπ έρνπλ νη βαζηθνί 

κεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί) θαη νη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ δαζθάισλ κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Πέξα απφ ηελ ελαζρφιεζε ηεο κειέηεο κε απηφ ην ζέκα ζηελ ελφηεηα 

απηή, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη δηδαθηηθέο ηαπηφηεηεο θαη πξαθηηθέο αλαδχνληαη  

θαη ζηηο ελφηεηεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο. ηηο δχν 

απηέο ελφηεηεο επηθπιάζζεηαη ζπγθεθξηκέλνο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί αξρηθά φηη ζην πξφγξακκα- πιαίζην ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηίζεηαη εηζαγσγηθά ε παξαδνρή φηη ζε απηφ ην επίπεδν 

ε εθπαίδεπζε αζρνιείηαη κε ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ επζχλε θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

καζήκαηνο (ζ. 6). Αληίζηνηρα, ζην δεχηεξν επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

νη λένη κεηαζρεκαηίδνληαη ζε λένπο ελήιηθεο πνπ αλαιακβάλνπλ εμνινθιήξνπ ηελ 

επζχλε θαη νξγαλψλνπλ νη ίδηνη ην κάζεκα θαη ηελ κειέηε ηνπο (ζ. 6 GO). Απηή ε 

παξαδνρή πξέπεη λα ζπκβαδίζεη κε ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ 

δηαθπιηθψλ δηαθνξψλ ηνπο πνπ ζα απνηειέζνπλ βέβαηα ιφγν ίζεο κεηαρείξηζήο ηνπο 

(ζ. 7) θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο καθξηά απφ ηνπο ζηεξεφηππνπο ξφινπο ηνπ θχινπ 

ηνπο (ζ. 7 GO). Γηαξθψο παξνχζα, άξα θαη κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο- ζηφρνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη ε θαηάθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηέξγεηαο θαη ησλ θιίζεσλ, θαζψο θαη ε δηα βίνπ κάζεζε 

θαη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζε λέα πεξηβάιινληα. Δηδηθφηεξα ζην δεχηεξν επίπεδν 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: ζην θέληξν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο βξίζθνληαη νη 

καζεηέο σο αλαγλώζηεο, γξάθνληεο, νκηιεηέο θαη θξηηηθά ππνθείκελα. Ζ 

εθπαηδεπηηθή απνζηνιή πνπ ηνπο αθνξά ζπλαηξεί ηελ ελεξγεηηθή γισζζηθή κόξθσζε 

θαη ηελ αηζζεηηθή θαηάξηηζε ζε ίζν βαζκό. Σν γισζζηθό κάζεκα δηεπθνιύλεη ηνπο 

καζεηέο ζε αλεμάξηεηε θαη επαξθή ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζκηθή, αηζζεηηθή, 

πλεπκαηηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή όπσο απηή εκθαλίδεηαη κέζσ ηεο γιώζζαο 

ζε όια ηα είδε θεηκέλσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ην αληηθείκελν απηό πιεηνδνηεί επάλσ 

ζηελ ηαπηόηεηα. Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ινγνηερληθά θαη κε ινγνηερληθά 

θείκελα ζηελ πνηθηιία ησλ κνξθώλ ηνπο, ηεο γιώζζαο θαη ησλ νπηηθώλ γηα ηνλ θόζκν. 

(ζ. 9 GO) 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ησλ θεηκελνθεληξηθψλ 

ιφγσλ, ην θείκελν βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Μέζσ απηνχ ν 
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καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ θνηλσλία. πλεπψο ην θείκελν 

ζεσξείηαη κέζνλ δηακφξθσζεο ηεο δεκνθξαηηθήο ηαπηφηεηαο- ζηφρνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπιινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ: 

Κεξδίδνπλ αηζζεηηθέο εκπεηξίεο θαη θνηλσληθέο γλώζεηο κέζσ ηεο πξόζιεςεο θαη ηεο 

παξαγσγήο θεηκέλσλ. Οκνίσο εμειίζζνπλ κέζα ζηνλ θαζεκεξηλό θαη ηνλ επηζηεκνληθό 

θνηλσληθό Λόγν (Diskurs)
22

 ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα εθθξαζηνύλ κε πξνζσπηθέο ζέζεηο 

θαη λα αληηπαξαηεζνύλ επηθνηλσληαθά κε ζέζεηο άιισλ. Έηζη εθπιεξώλνπλ ηνλ βαζηθό 

θαλόλα ηνπ δηαιόγνπ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. (ζ. 9GO) Απηέο νη δπλαηφηεηεο 

εληζρχνληαη κε ηελ αλαθνξά ζε εξγαζηήξηα γξαθήο (ζ. 18) ή ζε νκάδεο εξγαζίαο (ζ. 

15 & ζ. 26) ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ- ζπνπδψλ. 

…νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνύλ λα πξνζαξηήζνπλ λέεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλώζεηο (αζξνηζηηθή κάζεζε) (ζ.10). Αλαθνξά ζηελ αζξνηζηηθή κάζεζε γίλεηαη θαη 

ζηε ζπλνπηηθή κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ: ν πξνζαλαηνιηζκόο ζηηο 

δεμηόηεηεο έρεη σο απνηέιεζκα όηη ε καηηά ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ 

θαη ησλ καζεηξηώλ ζπλδέεηαη κε ζπλδέζκνπο, ε κάζεζε θαηεπζύλεηαη ζηε δηαρείξηζε 

ησλ απαηηήζεσλ θαη όρη ζε άρξεζηεο γλώζεηο θαη όηη ε κάζεζε νξγαλώλεηαη 

αζξνηζηηθά (ζ. 16). Όκνηα θαη ζηελ εθηεηακέλε κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνδηαγξαθώλ αλαθέξεηαη όηη: νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο ζηνρεύνπλ ζε 

ζπζηεκαηηθή θαη δηθηπσκέλε κάζεζε θαη νδεγνύλ ζηνλ θαλόλα ηεο αζξνηζηηθήο 

απόθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ (ζ. 3).  

Γηα λα πξνζεγγίζνπκε θαη εξκελεχζνπκε φζν είλαη δπλαηφλ ηε ζέζε απηή πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε ηελ άπνςε ηνπ θνηλσληθνχ δνκηζκνχ (θπξίσο ηνλ L. Vygotsky) γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη ν άλζξσπνο (Καςάιεο, 2006: 469 θ.εμ.). 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ν άλζξσπνο παξνπζηάδεη πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα πξνο ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. Σν κεηαβάιιεη γηα λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Γηα λα 

ζπκβεί απηφ φκσο πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη 

δεκηνπξγήκαηα ηεο εθάζηνηε θνπιηνχξαο, λα ηα θαηαθηήζεη θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη ή επεθηείλεη, κε φιν θαη πεξηζζφηεξε αλεμαξηεζία.  Γη’ απηφ θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην θνηλσληθφ- πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ, γίλεηαη αλαθνξά  ζηε ζεκαζία ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο βνήζεηαο 

(scaffolding, ζθαισζηά κε πιαηηά ζθαιηά ζηελ αξρή θαη φιν θαη ζηελφηεξα 

παξαπάλσ). Μπνξνχκε λα πνχκε ινηπφλ φηη κε ηνλ φξν αζξνηζηηθή κάζεζε ελλνείηαη 

ε νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ κε ζηφρν ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπο. 

                                                             
22 Ο Gee (1999) ραξαθηεξίδεη Λφγνπο (big Ds) ηε γιψζζα πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο 

ζπγρσλεχεηαη νινθιεξσηηθά κε κε- ιεθηηθά ζηνηρεία γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηαπηφηεηεο θαη ελέξγεηεο, 

θαη ιφγνπο (little ds) ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο επί ηφπνπ γηα λα αλαπαξαζηήζεη ελέξγεηεο θαη ηαπηφηεηεο.  
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πκπιεξσκαηηθά, ε αλαθνξά ζηε δηθηπσκέλε ζθέςε (vernetztes Denken) πνπ γίλεηαη 

ζηηο εηζαγσγηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ- πιαηζίσλ (ζ. 6 & 9 GO), ζρεηίδεηαη 

κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα πνπ αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα ησλ Γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν. Ζ 

δηθηπσκέλε ζθέςε είλαη θαη απηή φςε ηεο αζξνηζηηθήο κάζεζεο: θνληά ζηε ζύγθξηζε 

ηνπ λένπ κε ηελ παιαηόηεξε γλώζε νη θάζεηο εθαξκνγήο, εμάζθεζεο θαη 

ζπζηεκαηνπνίεζεο όπσο θαη εκβάζπλζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο 

γηα ην επηηπρεκέλν δηάβαζκα. Απηέο νη θάζεηο δηεπθνιύλνπλ ηελ αλαδήηεζε εθαξκνγώλ 

γηα ηε λέα γλώζε θαη απαηηνύλ κηα πνηθηιία ζε αλαθνξά κε ηελ εμάζθεζε  όπνπ 

δηαηίζεληαη πξνο ρξήζε πνιιέο κέζνδνη θαη κέζα (ζ. 6 GO) 

ην ζεκείν απηφ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, ην πξφγξακκα- πιαίζην 

ζρνιηάδεη φηη: ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα δνκνύληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

εληζρύνπλ ην αηνκηθό δηάβαζκα ησλ καζεηώλ. ηεξίδνπλ κέζσ ηεο ηαπηόρξνλεο 

ρξήζεο κέζσλ θαη ηερλνινγηώλ επηθνηλσληώλ θαη πιεξνθνξηώλ αθελόο ηελ 

δηαθνξνπνίεζε αηνκηθήο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη αθεηέξνπ ηελ νκαδηθή δηδαζθαιία. 

Απηό έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ ρξήζε πνιπκεζηθώλ θαη δηθηπαθώλ παξνρώλ, αιιά θαη κε 

ηελ παξαγσγηθή ελαζρόιεζε κε ηα κέζα. Σα κνληέξλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

δηεπθνιύλνπλ [ην καζεηή] λα δηακνξθώζεη θαη λα πινπνηήζεη ηνπο πξνζσπηθνύο 

καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη λα αμηνινγήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ 

απνηειέζκαηα (ζ. 7 GO) Σα παξαζέκαηα απηά ελζσκαηψλνπλ δηάρπηεο ζπδεηήζεηο 

γηα ηελ ζεηηθή επηξξνή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

4. Χρήςη τησ τεχνολογίασ και η διαχείριςη τησ πληροφορίασ  

ηελ ελφηεηα απηήλ αμηνπνηνχληαη ηξεηο πεγέο: νη απφςεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ ην (Deutsches Institut für Internationale und Pädegogische 

Forschung)
23

 ηνπ νπνίνπ έξγν είλαη ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηα πξνγξάκκαηα- πιαίζηα ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηελ εθηεηακέλε ηνπο κνξθή θαη επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο πιεξνθνξηαθέο 

πχιεο ηνπ θξαηηδίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. 

ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ & ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 

ΠΛΑΙΙΟ 

Παξαηεξεί θαλείο φηη ν ηζηφηνπνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Παηδαγσγηθή Έξεπλα δελ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα πξνγξάκκαηα- πιαίζηα πνπ κειεηνχκε. Απεηθνλίδεη φκσο κε 

                                                             
23 http://www.eduserver.de/zeigen.html?seite=6055 

http://www.eduserver.de/zeigen.html?seite=6055
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ην πεξηερφκελφ ηνπ ηα δεηνχκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ Οκνζπνλδηαθή 

Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο θαζψο θαη ηα πεξηζψξηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  

Αλαγλσξίδεηαη φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ν πιεξνθνξηαθφο γξακκαηηζκφο 

φπσο ραξαθηεξίδεηαη (Informationskompetenz),  έρεη εμειηρζεί ζε έλαλ θνκβηθφ 

ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο φρη κφλν γηα ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν, αιιά θαη γηα ηελ επηηπρία ζηηο 

ζπνπδέο, ζηελ έξεπλα θαη ζην επάγγεικα. ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη κηα 

εθηεηακέλε ζε δηαζπλδέζεηο ηζηνζειίδα κέζσ ηεο νπνίαο θαηαηνπίδεηαη ν επηζθέπηεο 

ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν  δηαδίθηπν δελ είλαη 

αλαγθαζηηθά ν ρψξνο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, νη πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα αλαδεηψληαη θαη ζε άιια «δίθηπα» φπσο απηά ησλ δεκφζησλ 

βηβιηνζεθψλ. Άξα, παξαθάησ ν φξνο πιεξνθνξία είλαη επξχηεξνο θαη δελ ππνλνεί 

κφλνλ ηελ πιεξνθνξία πνπ αλαδεηάηαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Αλαιπηηθφηεξα, 

παξνπζηάδεηαη έλα Μνληέιν επηπέδσλ  πιεξνθνξηαθνύ γξακκαηηζκνύ ην νπνίν 

ελζσκαηώλεη ηα αθόινπζα βήκαηα: 

Αλαγλψξηζε αλάγθεο πιεξνθφξεζεο: ην ζεκείν απηφ πξσηεχνληα ξφιν παίδεη ε 

θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ηδεψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ραξηνγξάθεζε κηαο 

έλλνηαο θαη ηειηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξακέηξσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη αλάγθε 

πιεξνθφξεζεο. Γεζπφδνπλ έλλνηεο φπσο νη λνεηηθνί ράξηεο
24

 ζηνπο νπνίνπο 

ππνλνείηαη ε δηαζχλδεζε ησλ γλψζεσλ, ε κεηάβαζε απφ ηελ κηα έλλνηα ζηελ άιιε, 

αιιά θαη ε δφκεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ επάλσ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο. Ο λνεηηθφο 

ράξηεο παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα δίθηπν φπνπ ππάξρνπλ θφκβνη θαη δηαδξνκέο 

κνλφδξνκεο, ακθίδξνκεο ή ρσξίο πξνθαζνξηζκέλε θαηεχζπλζε.  

Δληνπηζκφο πιεξνθνξηψλ: ε ελφηεηα ηνπ εληνπηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

γίλεηαη  δηαδηθηπαθά κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ ηζηνηφπσλ
25

 ή κε ηελ εχξεζε 

εθδφζεσλ πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν (ζε κνξθή pdf).
26

 ε απηφ ην ζεκείν 

βξίζθεη θαλείο ηζηνηφπνπο βηβιηνζεθψλ
27

 ή νδεγνχο ζε pdf γηα ηελ αλαδήηεζε ζηηο 

βηβιηνζήθεο.
28

  

                                                             
24 Γηα ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο βιέπε εδψ http://www.lehrer-online.de/mindmap-

grundschule.php?sid=82052023832404912027712941294920 θαη εδψ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mindmap 
25 http://www.eduserver.de/zeigen.html?seite=27 
26 http://files.infokompetenz.de/Recherchehandbuch.pdf 
27 Γηα παξάδεηγκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βφλλεο: http://www.ulb.uni-

bonn.de/literatursuche/thematisch-suchen/allgemeine-tipps-erste 
28 http://www.bib-

info.de/fileadmin/media/Dokumente/Kommissionen/Kommission%20f%FCr%20One-Person-

Librarians/Checklisten/check23.pdf 

http://www.lehrer-online.de/mindmap-grundschule.php?sid=82052023832404912027712941294920
http://www.lehrer-online.de/mindmap-grundschule.php?sid=82052023832404912027712941294920
http://de.wikipedia.org/wiki/Mindmap
http://www.eduserver.de/zeigen.html?seite=27
http://files.infokompetenz.de/Recherchehandbuch.pdf
http://www.ulb.uni-bonn.de/literatursuche/thematisch-suchen/allgemeine-tipps-erste
http://www.ulb.uni-bonn.de/literatursuche/thematisch-suchen/allgemeine-tipps-erste
http://www.bib-info.de/fileadmin/media/Dokumente/Kommissionen/Kommission%20f%FCr%20One-Person-Librarians/Checklisten/check23.pdf
http://www.bib-info.de/fileadmin/media/Dokumente/Kommissionen/Kommission%20f%FCr%20One-Person-Librarians/Checklisten/check23.pdf
http://www.bib-info.de/fileadmin/media/Dokumente/Kommissionen/Kommission%20f%FCr%20One-Person-Librarians/Checklisten/check23.pdf
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Οξγάλσζε θαη δηάξζξσζε πιεξνθνξηψλ: Δδψ παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλνη 

ηζηφηνπνη νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ρψξν γηα ηελ νξγάλσζε θαη απνζήθεπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο.
29

  

Αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη επηινγή πιεξνθνξηψλ: Ζ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη κάιηζηα ε αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο Wikipaedia
30

 απνηειεί ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο ελφηεηαο απηήο. Γεληθά, ε αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

είλαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο.
31

  

Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ: Ζ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ην 

ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ελφηεηαο απηήο. Μάιηζηα ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ έθδνζε 

(ελλνείηαη ηζηνζειίδσλ) ζην Γηαδίθηπν.
32

 

Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδνληαη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

λέαο επηθνηλσληαθήο πξαγκαηηθφηεηαο 
33

 κε πξνγξάκκαηα φπσο ηα παξαθάησ: 

 Wikipaedia- Schulprojekt 

Πξνζθέξεηαη απφ ην επηέκβξην ηνπ 2006 θαη έρεη ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο Wikipaedia ζην ζρνιείν. Σν 

ζρνιηθφ έηνο 2010- 2011 ζηάιζεθαλ ζηα ζρνιεία εηδηθνί παηδαγσγνί θαη 

έκπεηξνη ζπγγξαθείο ηεο Wikipaedia γηα λα εηνηκάζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θφζκν γηα ηελ ρξήζε ηεο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ άξζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ.
34

 

 Spiralcurricula/ sba- Curriculum/ Bremer Spiral- Curriculum 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζπεηξνεηδή δηαζχλδεζε  ηεο Βηβιηνζήθεο κε ην ζρνιείν, 

πξάγκα πνπ ππνλνεί ηε βειηίσζε θαη ηελ εμέιημε ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή 

γχξσ απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ εχξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ.
35

 

ηα γεληθά spiral- Curricula νη ζηφρνη ηεο θάζε βηβιηνζήθεο γηα ηελ θάζε 

ζρνιηθή ηάμε παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα.
36

 Γεηγκαηνιεπηηθά αο γίλεη αλαθνξά 

ζην φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Φξαλθθνχξηεο 

(Stadtbuecherei Frankfurt am Main) ην αληίζηνηρν πξφγξακκα νλνκάδεηαη 

                                                             
29 Γηα παξάδεηγκα: http://www.citavi.de/ 
30 http://www.wikibu.ch/index.php 
31 http://www.educaguides.ch/dyn/10788.php?sid=48053710635613293023391889222180 
32 http://db.nibis.de/db/fernkurs/fkgast/index.htm 
33 http://www.eduserver.de/zeigen.html?seite=6408 
34 http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Schulprojekt 
35 Βιέπε εδψ γη’ απηήλ δηάζηαζε- εξκελεία ηνπ φξνπ απηνχ: 

http://www.schulmediothek.de/index.php?pfad=/oeb_und_schule/spiralcurriculum/&navigate=ja 
36 http://karstenschuldt.milten.lima-city.de/bildungundgutesleben/spiralcurricula_ziele.pdf 

http://www.citavi.de/
http://www.wikibu.ch/index.php
http://www.educaguides.ch/dyn/10788.php?sid=48053710635613293023391889222180
http://db.nibis.de/db/fernkurs/fkgast/index.htm
http://www.eduserver.de/zeigen.html?seite=6408
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Schulprojekt
http://www.schulmediothek.de/index.php?pfad=/oeb_und_schule/spiralcurriculum/&navigate=ja
http://karstenschuldt.milten.lima-city.de/bildungundgutesleben/spiralcurricula_ziele.pdf
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sba- Curriculum
37

 θαη αθνξά ηα ζρνιηθά έηε 1 σο 6. Δλψ ζηελ Βηβιηνζήθε 

ηεο Βξέκεο
38

 ν νδεγφο πνπ βιέπνπκε ζην δηαδίθηπν αλαθέξεηαη ζηνπο θνξείο 

εθείλνπο (εθπαηδεπηηθνχο, βηβιηνζεθάξηνπο άιισλ βηβιηνζεθψλ, γνλείο) πνπ 

ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ελεκεξσηηθφ ζεκηλάξην θαη ζα δηαζπείξνπλ ηελ 

εκπεηξία (απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ραξαθηεξίδνληαη «πνιιαπιαζηαζηέο»). 

Σέινο, εμίζνπ ελδηαθέξσλ είλαη ν νδεγφο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ακβνχξγνπ.
39

 

Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί ν ηζηφηνπνο Lehrer on line, Unterrichten mit Digitalen 

Medien ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ. Δδψ 

βξίζθεη θαλείο ρσξηζηή ελφηεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιιφλησλ δεχηεξνπ 

ηζηνχ
40

 ζηελ δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Γίλνληαη πιηθά δεχηεξνπ ηζηνχ 

πνπ κπνξνχλ λ’ αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο φπσο 

δηεπζχλζεηο ηζηνινγίσλ, βίληεν, ρψξνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πξνβιεκαηηζκνί γηα 

ηελ εηζδνρή πξαθηηθψλ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιείν, αλαπιαηζηψλνληαη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζην ζχλνιν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Ο 

επίζεκνο ρψξνο ζηνλ νπνίν πξέπεη επίζεο λα αλαδεηήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ 

θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο απηέο -ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ξεηνξηθήο- είλαη νη 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα- πιαίζηα. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

εθηεηακέλε κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ αλαθέξεηαη ζπζηεκαηηθά ν 

φξνο (neue) Medien (δεηγκαηνιεπηηθά βιέπε ηηο ζζ. 6, 7, 8). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 

έλλνηα ηνπ κέζνπ πεξηιακβάλεη θάζε ειεθηξνληθή ή παξαδνζηαθή πεγή παξνρήο 

πιεξνθφξεζεο. Βέβαηα, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ηάζε λα γίλεη αλαθνξά ζηελ 

ππνινγηζηηθά δηαδηδφκελε πιεξνθνξία θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο εηθνληθνύο θόζκνπο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηε ινγνηερλία θαη ηα κέζα (ζ. 6) 

ή ζηηο ηερληθέο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγλσζε πνπ γίλεηαη απφ ηα λέα 

κέζα (ζ. 7).  Φαίλεηαη δειαδή νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο λα πξνηίζεληαη λα 

ελζσκαηψζνπλ δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο.  

Απηφ γίλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ζηελ πεξίπησζε ηεο δεμηφηεηαο ηεο 

αλάγλσζεο ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ επεμεγεκαηηθή θξάζε: 

Δμνηθείσζε κε θείκελα θαη κέζα (mit Texten und Medien umgehen)(ζ. 9). Σα κέζα 

ζην ζεκείν απηφ είλαη ηξφπνη αιίεπζεο πιεξνθνξηψλ θαη θξηηηθήο απνηίκεζήο ηνπο. 

Πξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηνπο ζηελ απιή πινήγεζε θαη δελ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηνλ ρξήζηε θαη ηειηθά ηελ δπλαηφηεηα 

ηνπ ρξήζηε λα επηθέξεη ηηο δηθέο ηνπ αιιαγέο ζην πεξηερφκελν. 

                                                             
37 http://www.schulmediothek.de/oeb_und_schule/spiralcurriculum/Frankfurt.pdf 
38 http://www.schulmediothek.de/oeb_und_schule/spiralcurriculum/Bremen.pdf 
39 http://www.schulmediothek.de/oeb_und_schule/spiralcurriculum/Hamburg.pdf 
40 http://www.lehrer-online.de/web20-deutsch.php?sid=88113484155576055530675607573840 

http://www.schulmediothek.de/oeb_und_schule/spiralcurriculum/Frankfurt.pdf
http://www.schulmediothek.de/oeb_und_schule/spiralcurriculum/Bremen.pdf
http://www.schulmediothek.de/oeb_und_schule/spiralcurriculum/Hamburg.pdf
http://www.lehrer-online.de/web20-deutsch.php?sid=88113484155576055530675607573840
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ηελ ρσξηζηή ελφηεηα γηα ηελ Καηαλφεζε θαη ηε Υξήζε ησλ κέζσλ (Medien 

verstehen und nutzen) (ζ. 15), αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνύλ λα 

δηαθνξίδνπλ αλάκεζα ζηελ πιεξνθόξεζε θαη ηελ παξνρή ςπραγσγίαο, λα γλσξίδνπλ 

κνξθέο πνπ πξνέξρνληαη από ζπγθεθξηκέλα κέζα (εθηύπσζε, ειεθηξνληθή εθεκεξίδα, 

πξόγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζε πιεξνθόξεζε θαη δηαζθέδαζε (infotainment), 

ππεξθείκελν, δηαθήκηζε, ηαηλία, λα γλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηα κέζα παξνπζίαζεο 

θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο, λα δηαρσξίδνπλ αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηνλ 

εηθνληθό θόζκν (ηειεόξαζε θαη παηρλίδηα ππνινγηζηώλ), λα έρνπλ αλαπηύμεη 

ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

παξαγσγή αηζζεηηθώλ απνηειεζκάησλ. ην ζεκείν απηφ ζηηο Μεζφδνπο θαη ηηο 

Σερληθέο εξγαζίαο- Methoden und Arbeitstechniken αλαθέξεηαη ην πξφγξακκα 

παξνπζίαζεο σο ηερληθή παξνπζίαζεο. Σα ξήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ην ηη θάλνπλ νη 

καζεηέο κε ηα κέζα θαλεξψλνπλ θαηαξρήλ δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο ηνπ είδνπο ησλ 

θεηκέλσλ (λα γλσξίδνπλ, λα δηαθνξίδνπλ) θαη ζηε ζπλέρεηα θξηηηθέο πξνεθηάζεηο (λα 

αμηνινγνχλ, λα δηαρσξίδνπλ αλάκεζα ζην εηθνληθφ θαη ην πξαγκαηηθφ). 

ηε δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο, θαη φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε κέζα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

παξνπζίαζε γεγνλφησλ, αλαθέξνληαη ζε κνξθή αζχλδεηνπ ζρήκαηνο κφλνλ κέζα πνπ 

αλάγνληαη ζηελ επξχηεξε παξάδνζε ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ κνιπβηνχ: πίλαθαο, θύιιν, 

αθίζα, θάξηεο παξνπζίαζεο (ζ. 10). Απηφ αηηηνινγείηαη εδψ δηφηη, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην πεξηθείκελν, γίλεηαη αλαθνξά ζε κέζα παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ ζηνλ 

«πξαγκαηηθφ»
41

 ρψξν θαη ρξφλν ηνπ ζρνιείνπ. Αληίζεηα, ζηε δεμηφηεηα ηεο γξαθήο, 

φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε θείκελα πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα 

ησλ λέσλ κέζσλ, εχινγα παξνπζηάδνληαη σο παξαδείγκαηα ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα 

(e-mails) θαη νη ρψξνη ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο ζην δηαδίθηπν (Chatrooms). ην 

ζεκείν απηφ δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηα 

νπνία απνηεινχλ δηαδεδνκέλε πξαθηηθή εθηφο ζρνιείνπ (π.ρ. Facebook) 

ηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

γίλεηαη κηα γεληθή παξαηήξεζε γηα ηα Μέζα θαη ηηο Σερλνινγίεο ζηελ νπνία 

αλαγλσξίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα πξαθηηθέο κε δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο εζηθήο πνπ 

αλαδχνληαη κέζα απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ: «ηηο επθαηξίεο, ηα όξηα θαη ηα 

ξίζθα ησλ κέζσλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ είλαη όιν θαη πεξηζζόηεξν εμνηθεησκέλνη (ελλ. 

νη καζεηέο) θαη ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ επεμεξγαζία, παξαγσγή θαη παξνπζίαζε 

δηαθνξεηηθώλ πεξηερνκέλσλ όπσο θαη γηα αιιειεπηδξάζεηο [κεηαμύ ηνπο].» (ζ.5)  

                                                             
41 Υξεζηκνπνηψ θαηαρξεζηηθά εδψ ηνλ δηαρσξηζκφ πξαγκαηηθφο= εθηφο δηθηχνπ θαη εηθνληθφο= εληφο 

δηθηχνπ.  Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ην εηθνληθφ ηαπηίδεηαη κε ην κε πξαγκαηηθφ ιφγσ ηεο άπνςεο πνπ 

ζέιεη ηελ θάζε πξαγκαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ειεθηξνληθά λα είλαη δηακεζνιαβεκέλε (αλαθέξσ 

δεηγκαηνιεπηηθά Wittel, 2000; Pachler N. & Daly, 2009).  
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Δζηηάδνληαο ηψξα ζην θξαηίδην ηνπ Βεξνιίλνπ θαη αλαδεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο αμηνπνηνχληαη ζε επίπεδν ηάμεο, ζρνιείνπ, 

πεξηνρήο, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην eEducation Berlin Masterplan. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ επεμεξγαζία θαη επέθηαζε ηνπ αξρηθνχ πιαηζίνπ: Pädagogische Rahmenkonzept 

für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Berliner Schule 

ην νπνίν μεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Σν 2003, κεηά ηελ ζχλνδν 

θνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζε φια ηα πεδία, απηφ ην αξρηθφ πιαίζην ηέζεθε ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, έρνληαο 

κάιηζηα ππφςε ηνπ ην πξνεγνχκελν ηνπ eGoverment Masterplan πνπ αθνξνχζε ηελ 

ειεθηξνληθή δηνίθεζε ηνπ θξαηηδίνπ. Ζ βαζηθή αξρή εθπφξεπζεο ηνπ Masterplan 

είλαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηα ζχγρξνλα 

πιεξνθνξηαθά θαη επηθνηλσληαθά κέζα, ζε κηα θνηλσλία πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο. 

Σελ πεξίνδν εθείλε ηχπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Blog θαη ην Wiki ήηαλ 

άγλσζηνη γη’ απηφ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιιεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ. Πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζε ιίγεο ζπλεδξίεο ην Masterplan δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο ζπδήηεζεο 

ζε δηαδηθπαθνχο ρψξνπο επηθνηλσλίαο (Newsgroups, Fora). Σν θζηλφπσξν ηνπ 2005 

παξνπζηάζηεθε ζηε δεκνζηφηεηα απφ ηνλ ηφηε Γεξνπζηαζηή γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Γηαβάδνπκε φηη ζην θέληξν ηνπ δελ βξίζθεηαη ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ, αιιά ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα κηα πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηα κέζα πξνζέγγηζε. Πξνζδηνξίζηεθε ινηπφλ κηα ειάρηζηε ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, απαηηήζεθε λα πξνζδηνξηζηεί ην πξνθίι 

ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εκπιεθφκελσλ παηδαγσγψλ, δεκηνπξγήζεθε έλα 

πιαίζην επηά επηπέδσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηδαζθφλησλ, γηα λα κπνξέζεη λα 

εθαξκνζηεί κε βηψζηκν ηξφπν ε ειεθηξνληθά ππνβνεζνχκελε κάζεζε ζηα ζρνιηθά 

πεξηβάιινληα ηνπ Βεξνιίλνπ, απαηηήζεθε ε εθαξκνγή κνληέισλ φπσο καζεζηαθέο 

πιαηθφξκεο ή άιια ζπλνδεπηηθά κέηξα θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο. Μάιηζηα, κέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην εγθαηαζηάζεθε ε πιαηθφξκα Moodle
42

 ε 

νπνία δίλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ρξήζε 

                                                             
42 http://www.lernraum-berlin.de/start/neu_hier.html Σν Moodle είλαη χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

πνπ δεκηνπξγεί νηνλεί ηάμεηο. ην θέληξν ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο βξίζθεηαη ε 

δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη κε ζηφρν λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη είηε 

απφ ηνλ ίδην δεκηνπξγφ ή θαη απφ άιινπο πνπ κπνξνχλ λα ην αλαζχξνπλ απφ εηδηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη ελφηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζχζηεκα νλνκάδνληαη «επαλαρξεζηκνπνηήζηκα αληηθείκελα». Με ηνλ φξν, ζπλεπψο, δηαρείξηζε 

κάζεζεο ελλννχκε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα ηνπνζεηήζεη πεξηερφκελν κέζα ζ’ απηφ θαη ηελ αληίδξαζε ησλ ρξεζηψλ ζ’ απηφ ην 

πεξηερφκελν. Ο δηαρεηξηζηήο ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ 

πεξηερνκέλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο καζεζηαθνχο απηνχο ζηφρνπο ή θαη γηα άιινπο. 

πλεπψο, ε δηαρείξηζε δελ είλαη νχηε νπδέηεξε θαη ζηαηηθή, νχηε απηνλφεηε θαη απηφκαηε. 

Πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή ζρέζε κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ ηξφπνπ ηεο δηαρείξηζήο ηνπ, ηνπ θνξέα 

πνπ αζθεί ηε δηαρείξηζε θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/zwischenbericht_juli_2009.pdf
http://www.lernraum-berlin.de/start/neu_hier.html
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ζπλεδξηψλ ηειεθπαίδεπζεο. Σέινο, ιήθζεθε κέξηκλα γηα ηελ πεξαηηέξσ ηερληθή 

επεμεξγαζία ησλ παξερφκελσλ κνληέισλ.  

ηα πιαίζηα ηνπ Masterplan ιεηηνπξγνχλ πνηθίια πξνγξάκκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

Leitprojekte, πξνγξάκκαηα νδεγνί.  

Γεηγκαηνιεπηηθά:  

Σν Leitprojekt #1: Fortbildung des pädagogischen Personals ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

εθπαηδεχεηαη ην πξνζσπηθφ, θαη κάιηζηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ, επηιέγνληαο 

κέζα απφ πνηθηιία πξνζθεξφκελσλ ζπλεδξηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ νηθεηνζειψο. Απνηέιεζκα είλαη έλα πηζηνπνηεηηθφ κέζσ 

ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο.  

Σν Leitprojekt #3: Intel Lehrer für die Zukunft, φπνπ κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

φισλ ησλ εηδψλ ζρνιείσλ λα εξγαζηνχλ επάλσ ζε ήδε ππάξρνπζεο δηδαθηηθέο 

πξνηάζεηο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κέζσ θνηλσληθνχ δηθηχνπ. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 δηαηέζεθε πάιη 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο, ην Moodle, ψζηε λα εθηαζεί θαη λα γίλεη επθνιφηεξν 

γηα ηνπο δηδάζθνληεο.  

Σν Leitprojekt #4: eXplorarium- e-Learning in der Ganztagschule erkunden αθνξά 

ηελ εθπαίδεπζε φρη κφλν ηνλ παηδαγσγψλ, αιιά θαη ησλ γνλέσλ ζε δέθα ζρνιεία πνπ 

βξίζθνληαη ζε «ζεξκά» θνηλσληθά πεξηβάιινληα ηνπ Βεξνιίλνπ φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ, αιιά θαη ηελ γισζζηθή ηθαλφηεηα.  

Σν Leitprojekt #9: Datenschutz- Sicher im Internet αθνξά ζηελ αζθαιή πινήγεζε 

θαη δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν. Γηα πξνθπιαρζνχλ νη 

καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θπξίσο εθπαίδεπζεο, θαζψο απηνχο θπξίσο αθνξά ην 

πξφγξακκα, ππάξρεη έλαο ρψξνο φπνπ ην πιηθφ πνπ θηινμελείηαη είλαη εγθεθξηκέλν 

θαη ειεγκέλν απφ πνηθίιεο πιεπξέο.  

Σέινο, ην Leitprojekt #10: Werden Sie Masterplan- Schule κέζσ ηνπ νπνίνπ 

αλακέλεηαη απφ ζρνιεία πνπ εθάξκνζαλ ηε ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο, λα 

ηελ θάλνπλ ρξήζηκε θαη ζε άιινπο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ην ζρνιείν έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεη κε ηελ δηθή ηνπ άπνςε γηα ηε ρξήζε ησλ κέζσλ σο 

Masterplan- Partnerschule ή σο Masterplan- Modellschule. Ζ παξνρή ησλ γλψζεσλ 

ηνπ ζρνιείνπ (ηερληθή ή πεξηερνκέλνπ) γίλεηαη κέζσ ηνπ Moodle. 
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5. Αξιολόγηςη 

Ζ ζπλερήο αλαηξνθνδόηεζε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή δεκηνπξγνύλ ην ππόβαζξν γηα 

αηνκηθή εμέιημε θαη ελδπλακώλνπλ ηελ εηνηκόηεηα γηα κάζεζε. Μέγηζηεο ζεκαζίαο γηα 

κηα επηηπρεκέλε κάζεζε είλαη ε δηάγλσζε, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο -θαη κε ηε βνήζεηα 

θαηαλνεηώλ θξηηεξίσλ- ζηαζεξνπνηείηαη ε εμέιημε θαη πεξηγξάθεηαη ε δπλαηή αλάγθε 

ελίζρπζεο. Έηζη δεκηνπξγνύλ ηα παηδηά θαη νη λένη ηε δπλαηόηεηα λα απνηηκνύλ 

ξεαιηζηηθά ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηα αδύλαηα ηνπο ζεκεία θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

θξηηηθή αλαηξνθνδόηεζε θαη ηε ζπκβνπιή σο δπλαηόηεηα γηα ηελ πξνζσπηθή 

πεξαηηέξσ εμέιημε. Μαζαίλνπλ επίζεο λα δίλνπλ ζηνπο άιινπο αληηθεηκεληθή 

αλαηξνθνδόηεζε ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ 

επηηπρεκέλε δξαζηεξηόηεηα. … ε αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ζρεηίδεηαη κε θξηηήξηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ην πξόγξακκα πιαίζην θαη ηνπο θαλνληζκνύο (ηεο δηνίθεζεο). 

πζηεκαηνπνηνύληαη θαη γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη ππνρξεώζεηο 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ εμέιημε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ θαη ηα 

θξηηήξηα ηνπ δηεηνύο επηπέδνπ. (ζ. 8 θαη 7 GO)  

5.1 Ππώηο επίπεδο δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 

Χο αξρή παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο αζξνηζηηθήο κάζεζεο, φπσο ηε ζπλαληήζακε 

θαη παξαπάλσ: ε επηηπρεκέλε κάζεζε είλαη αζξνηζηηθή θαη εμαξηάηαη από ηελ 

απμαλόκελε εμέιημε θαη δηαπινθή ηνπ γλσζηνύ κε ην άγλσζην. (ζ. 62).  

ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο κεηέρνπλ νη καζεηέο, νη ζπκκαζεηέο θαη νη γνλείο. 

Όινη απηνί νη παξάγνληεο ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζε κηθξφηεξα θαη κεγαιχηεξα 

δηαζηήκαηα. Μέζσ ηεο απνηίκεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ άιισλ αζθνχληαη νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ελεξγά ζηελ αμηνιφγεζε. εκαληηθή παξάκεηξνο εδψ –πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα φζα είπακε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε ζεκαζία ηνπο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε- είλαη φηη ην θάζε ζρνιείν δελ είλαη κηα θιεηζηή κνλάδα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αμηνιφγεζε γηα δηθνχο ηεο ζθνπνχο. ην εζσηεξηθφ ηνπ ζρνιείνπ ε 

αμηνιφγεζε πηζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νξίδεη ην 

βεκαηηζκφ γηα ην κέιινλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο βαζκνιφγεζεο, νξίδεη ηελ απφδνζε 

ηνπ ελφο καζεηή ζε ζχγθξηζε κε ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο ηνπ, αιιά ηνλ ζπγθξίλεη 

θαη κε καζεηέο άιισλ νκάδσλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία αμηνινγείηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ θαη παίξλνληαη 

λέεο απνθάζεηο. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή θαηαγξαθψλ ηεο πξνθνξηθήο 

απφδνζεο ζηελ ηάμε, ηελ αηνκηθή ή νκαδηθή παξνπζίαζε αθεαπηήο ή ζε ζχγθξηζε κε 

πξνεγνχκελεο, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εκεξνιφγην πξνφδνπ, θάθειν επίδνζεο, 

παξαηεξήζεηο γηα ην κάζεκα.  

Γεληθά, νη καζεηέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο απαληήζεηο 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο, αιιά λα ειέγρνπλ 
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ζε πνηνλ βαζκό κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ ηηο γλώζεηο απηέο επέιηθηα, (νη 

δξαζηεξηόηεηεο) λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα δεηνύλ ηελ 

αληηθεηκεληθή θαηαλόεζε κηαο ζρέζεο θαη λα παξάγνπλ δεδνκέλα πνπ έρνπλ γεληθή 

ηζρύ, νη ιύζεηο είλαη δπλαηόλ λα παξέρνληαη από δηαθνξεηηθνύο δξόκνπο θαη επίπεδα. 

Οη πξσηόηππεο απαληήζεηο, πνπ δηαθέξνπλ από ηα γλσζηά, εθηηκώληαη (ζ. 62).  

Δηδηθφηεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα παίξλνπλ ηξεηο κνξθέο:  

Α. Κιεηζηή κνξθή ε νπνία εμππεξεηεί ηνλ έιεγρν ησλ γλψζεσλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ. Απηέο αθνξνχλ: ηα πεδία ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, 

αληηζηνηρήζεηο, επηινγέο, ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο, κεηαηξνπέο, ζπκπιήξσζε θελψλ, 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ φπσο ε αλαδήηεζε ζην ιεμηθφ.  

Β. Ζκη-θιεηζηέο κνξθέο πνπ ειέγρνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ιχζεο κε ζπγθεθξηκέλε 

έκθαζε. Γηα παξάδεηγκα ζηελ δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο ειέγρνπλ ηνλ ζπζρεηηζκφ 

ησλ πιεξνθνξηψλ: απαληήζεηο εξσηήζεσλ πάλσ ζην θείκελν, νινθιήξσζε πηλάθσλ 

θαη γξαθεκάησλ, παηρλίδηα ξφισλ ππφ θαζνδήγεζε, πνηθηιίεο (δελ δηεπθξηλίδεηαη ηη 

είδνπο) ζηα θείκελα 

Γ. Αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ ειέγρνπλ ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε ρακειφ βαζκφ. 

ηνρεχνπλ ζηε ρξήζε θαη ελζσκάησζε πεξηζζφηεξσλ ηθαλνηήησλ ζε κηα 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Γηα παξάδεηγκα: πεξίιεςε, έθζεζε γεγνλφησλ, εηζθνξά 

ζηε ζπδήηεζε, παξνπζίαζε.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ιάζνπο γίλεηαη δεκηνπξγηθά (ζ. 64): απηφ κεηαθξάδεηαη ζηελ 

αληίιεςε φηη ην ιάζνο δελ παξαβηάδεη ηελ γισζζηθή νξζφηεηα ή ηελ ζηαζεξφηεηα 

ηνπ θεηκέλνπ, αιιά είλαη έθθξαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε 

αλεμάξηεηε νηθνδφκεζε ππνζέζεσλ απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ πξέπεη νη καζεηέο λα παίξλνπλ ξίζθα θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε 

ηεο δηθήο ηνπο θαη ηεο πξνφδνπ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ο βαζκφο πξνθχπηεη θαηά ην 

ήκηζπ απφ ηελ γξαπηή απφδνζε ηνπ καζεηή. Απφ απηήλ, ην 60% πξνέξρεηαη απφ ηελ 

γξαπηή απφδνζε ζηελ ηάμε θαη ην ππφινηπν κνηξάδεηαη εμίζνπ (20%) ζηηο γξαπηέο 

εμεηάζεηο ή άιιεο κνξθέο εμέηαζεο. Σν άιιν κηζφ ηεο απφδνζεο αθνξά ηελ 

πξνθνξηθή παξνπζία. 

 

5.2 Δεύηεπο επίπεδο δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ  

Γεληθά γηα ην δεχηεξν επίπεδν κπνξνχκε λ’ αλαθέξνπκε φηη ηα πεξηερφκελα θαη ε 

επηινγή ησλ θεηκέλσλ είλαη ειεχζεξε. Απηφ ίζρπε -ζχκθσλα κε απηά είδακε- θαη ζην 

πξψην επίπεδν ή ηνπιάρηζηνλ ππήξρε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ. Δδψ φκσο δειψλεηαη θαηεγνξεκαηηθά, πξάγκα πνπ ζην επίπεδν απηφ είλαη 
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αξθεηά ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί σο ζηνηρείν αλνηρηφηεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ- πιαηζίσλ. Δπηπιένλ, ην επίπεδν απηφ ιακβάλεη ππφςε ηνπ πάληα ηηο 

ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηέο ησλ καζεηψλ θαη πξνζπαζεί γηα ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε (θπξίσο ζηελ Δηζαγσγηθή Φάζε [Einführungsphase]) ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ ηξηψλ θαησθιίσλ ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ (ππελζπκίδεηαη φηη ηα ηξία απηά 

θαηψθιηα απεηθνλίδνληαη κε ηε κνξθή θιεηδηνχ): νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

δηέξρνληαη ηηο θεληξηθέο ζρέζεηο βαζηθώλ πεδίσλ ηεο γλώζεο, αλαγλσξίδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζεκαζία πνιιώλ εκπεηξηώλ θαη καζαίλνπλ λα ζπλδένπλ πξνεγνύκελεο 

κε λεναπνθηεζείζεο ηθαλόηεηεο κεηαμύ ηνπο. Οη καζεηέο εμειίζζνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε γιώζζα θαη ηε γλώζε θαη ηελ ρξεζηκνπνηνύλ αλάινγα κε 

ηελ θαηάζηαζε, ηνλ ζηόρν θαη ηνλ απνδέθηε (ζ. 5 GO). Δηδηθφηεξα, ζην εηζαγσγηθφ 

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο- πιαηζίνπ γηα ην δεχηεξν επίπεδν, ζηε δεμηφηεηα ηεο 

γξαθήο, αλαθέξεηαη φηη: ηα θξηηήξηα γηα επηηπρεκέλε γξαθή είλαη γηα ηνπο καζεηέο θαη 

ηηο καζήηξηεο ζε κεγάιν βαζκό δηαθαλή. Μπνξνύλ ζρεηηθά αλεμάξηεηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζε δηθά ηνπο ή θαη άιια θείκελα θαη λα αμηνινγήζνπλ 

κόλνη ηνπο ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. (ζ. V- VI) 

Καη ζε απηφ ην ζεκείν ε αμηνιφγεζε δελ παξνπζηάδεηαη σο κνλφδξνκε ελέξγεηα ηνπ 

δηδάζθνληνο πξνο ην καζεηή, αιιά έρεη σο ζθνπφ ηελ ζπζηεκαηηθή γλψζε γχξσ απφ 

ηηο αδπλακίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα απηνχ πνπ θνηηά, κέζσ ηεο θξηηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε θξίλεηαη σο ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

αμηνιφγεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο απνθηνχλ ζαθή εηθφλα ηεο ησξηλήο ηνπο 

θαηάζηαζεο θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο πξνφδνπ ηνπο. Σαπηφρξνλα, θξίλνπλ θαη ηελ πνξεία 

ησλ άιισλ κε απνηέιεζκα λα επηβεβαηψλεηαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο. Παξνπζηάδεηαη κηα ιίζηα «ππνρξεψζεσλ» ηνπ καζεηή, κεξηθά απφ ηα 

πεξηερφκελα ηεο νπνίαο είλαη: νη (πξνθνξηθέο) ζπλεηζθνξέο ζην κάζεκα, νη εξγαζίεο 

ζην ζπίηη, νη ζύληνκεο παξνπζηάζεηο…πνηθίιεο κνξθέο αξρείνπ ηνπ καζήκαηνο, ζθεληθή 

παξνπζία…(ζ. 25 GO). Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ αμηνινγείηαη θαη ε εηνηκφηεηα 

ζπλεξγαζίαο θαη ε απηνγλσζία εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εξγαζία γίλεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ή γίλεηαη εξγαζία ζε κνξθή Project.  

Παξνπζηάδνληαη δχν ηξφπνη αμηνιφγεζεο: ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην πξντφλ 

θαη κε βάζε ηε δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα ελφο εθηεηακέλνπ έξγνπ, 

επηηξέπεηαη λα θξηζεί ν θαζέλαο καζεηήο ρσξηζηά θαη θπξίσο λα επηζεκαλζεί ε 

βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ, αιιά ε αμηνιφγεζε κπνξεί λ’ αζρνιεζεί θαη κε ην 

παξαγφκελν πξντφλ. Έηζη, ζεκαζία έρεη ην απνηέιεζκα σο εληαίν ζχλνιν θαη ηα 

βήκαηα πξνο απηφ.  

Δηδηθφηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα πεδία πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Abitur. 

Όπσο ήδε εηπψζεθε ην Abitur απνηειεί ηχπν πηζηνπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λ’ 
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απνθηήζνπλ νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Gymnsiale Oberstuffe, δειαδή θαη 

ηεο 13
εο

 ηάμεο. Όζνλ αθνξά δε ηελ εθαξκνγή ζην πξφγξακκα- πιαίζην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ειέρζε φηη απηέο εθαξκφδνληαη κέρξη θαη ηελ 10ε 

ηάμε, δειαδή κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, έκκεζα θαίλεηαη λ’ αληαλαθιψληαη θαη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε Abitur  θαζψο ηα ηξία πεδία απαηηήζεσλ (Anforderungsbereiche) 

αληηζηνηρνχλ ζε δεμηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

Αλ δνχκε ζηελφηεξα ηνπο ηχπνπο αζθήζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα ηίζεληαη κε βάζε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ζπγθξίλνπκε κε ηα επίπεδα απαηηήζεσλ ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ Abitur παξαηεξνχκε φηη απηά ζπζηνηρνχλ: 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

(ζ. 22) 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ 

(Anforderungbereiche) (ζ. 26 GO) 

Γηεξεχλεζε θεηκέλνπ, αλάιπζε θαη 

εξκελεία. 

Απφθηεζε βάζεο ζηε γλψζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηα (Πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ).  

Με βάζε ην θείκελν πιεξνθφξεζε, 

επηρεηξεκαηνινγία,  ζπδήηεζε- 

Πξαγκάηεπζε ελφο πξνβιήκαηνο. 

Οξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάιπζεο/ 

εξκελείαο, ζπδήηεζεο, δφκεζεο. 

Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θεηκέλνπ ή 

επέθηαζή ηνπ/ Γεκηνπξγία άιινπ 

θεηκέλνπ κε βάζε ην αξρηθφ. 

Ηθαλφηεηα απηφλνκεο εμαγσγήο 

ζπκπεξάζκαηνο. 

 

ηελ εθηεηακέλε κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαη φζνλ αθνξά ηελ 

ελφηεηα ησλ παξαδεηγκάησλ αζθήζεσλ, ζρεηηθψλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ απαηηείηαη λα 

θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο, αλαθέξεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ έλα θείκελν θαη 

πξνυπνζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεπηνχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ θεηκέλνπ απηνχ 

απφ ηελ απιή θαηαλφεζε, ηελ εξκελεία κέρξη ηελ απνηίκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηεο κνξθήο ηνπ θεηκέλνπ (ζ. 20). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ην κε 

γξακκηθφ θείκελν. Δδψ σο κε γξακκηθφ θείκελν δελ ελλνείηαη ην δηαδηθηπαθφ, αιιά 

απηφ ζην νπνίν ζπιιεηηνπξγνχλ ε γιψζζα, ην δηάγξακκα, ε εηθφλα. Απφ απηά ηα 

δεδνκέλα πξνθχπηεη ην λφεκα σο ζπληζηψζα. Απφ ην θείκελν απηφ αξχεηαη ν 

εμεηαδφκελνο ηελ πιεξνθνξία, ηελ επεμεξγάδεηαη –αθνχ ην θείκελν είλαη ην έλαπζκα 

ησλ εξσηήζεσλ- θαη πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα πνπ ηνπ ηίζεηαη γξάθνληαο 

έλα δηθφ ηνπ ηειηθά θείκελν. Απηή ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα κεηαγξάθεηαη ζην 
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πξφγξακκα- πιαίζην σο «Απηφλνκε εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο» θαη ζπκπεξηιακβάλεη 

ηελ ελεξγεηηθή αληίδξαζε ηνπ καζεηή πξνο ην θείκελν κε ηε ζπγγξαθή δηθνχ ηνπ 

θεηκέλνπ.   

Παξαηεξψληαο ν αλαγλψζηεο ηηο ζειίδεο 23 θαη εμήο ηεο εθηεηακέλεο κνξθήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, αληηιακβάλεηαη θαηαξρήλ πψο λνείηαη ην κε γξακκηθφ 

θείκελν. ηα παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη ππάξρνπλ ρξεζηηθά θαη ινγνηερληθά 

θείκελα σο βάζεηο γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ. Σα εξσηήκαηα δελ είλαη 

ππνρξεσηηθά ηξία ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη έλα πξνο έλα ζηηο αξρηθέο θαηεγνξίεο 

πνπ αληρλεχζακε, ζπρλά έλα εξψηεκα ζπλαηξεί δχν κέξε: 

Παξάδεηγκα 1 (ζ. 25):  

«Δξσηήζεηο πάλσ ζην θείκελν:  

1. Υξεζηκνπνηείζηε από ηα πξνεγνύκελα θείκελα θαη ηα γξαθήκαηα ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, θξάζεηο θαη επηζεκάλζεηο θαη γξάςηε έλα πιεξνθνξηαθό άξζξν γηα ηελ 

ζρνιηθή εθεκεξίδα πάλσ ζην ζέκα «Αιθνόι».- Αλίρλεπζε πιεξνθνξηψλ  

2. ηελ ελόηεηα παξνρήο ζπκβνπιώλ ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο πξέπεη λα δνζνύλ ζηνπο 

αλαγλώζηεο/ -ζηξηεο ηξεηο ζπκβνπιέο γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ Αιθνόι. 

Σπληάμηε ηεο!- ρεδηαζκφο δηαδηθαζίαο γξαθήο 

3. Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ησλ ζπκβνπιώλ ζαο ζε ρσξηζηό θείκελν γηα ηελ νκάδα 

ζύληαμεο ηεο εθεκεξίδαο.»- Παξαγσγή λένπ θεηκέλνπ 

 

Παξάδεηγκα 2 (ζ. 31): 

«Καηαλόεζε ιπξηθνύ (δηάβαδε πνηεηηθνύ) θεηκέλνπ κε επαθόινπζε ζύγθξηζε: 

Καηαλνείζηε ην θείκελν ηνπ [όλνκα γξάθνληα] γηα λα: 

 Πεξηγξάςεηε ην πεξηερόκελν θαη ηε κνξθή- Αλίρλεπζε πιεξνθνξηψλ 

 Να αλαδεηήζεηε ηηο [πνηεηηθέο] εηθόλεο- πδήηεζε πάλσ ζην θείκελν/ «αλάιπζή» 

ηνπ 

Σπγθξίλεηε ηειηθά ηελ ηδέα ηεο αγάπεο ζην θείκελν κε απηήλ ζην άιιν θείκελν.»- 

Παξαγσγή θεηκέλνπ 

Παξάδεηγκα 3 (ζ. 40): 

«Κάληε κηα πεξίιεςε ηνπ ηεο ηζηνξίαο- Δπηινγή πιεξνθνξηψλ  
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ε ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ζηελ πξώηε παξάγξαθν ζπγθξίζεηο κε εηθνλνγξαθηθό 

ηξόπν. Βξείηε δύν ζπγθξίζεηο θαη εμεγήζηε ηε ζεκαζία ηνπο.»- πδήηεζε πάλσ ζην 

θείκελν θαη εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο.  

Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Σα 

απνζπάζκαηα πνπ παξαηίζεληαη κε έληνλε γξακκαηνζεηξά δείρλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πινπνηνχληαη ζε επίπεδν εξσηήζεσλ απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο 

ζε κνξθή πίλαθα (παξνχζα κειέηε, ζ. 39).  

Μέξνο ησλ ππφ αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ είλαη θαη ε πξνθνξηθή παξνπζία ησλ 

καζεηψλ. Ζ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε αθνξά ην άηνκν ή ηελ νκάδα. Σα θξηηήξηα κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη ε πξνθνξηθή παξνπζία ηνπ καζεηή παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εθηεηακέλε κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ (ζ. 44 θ.εμ.). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο έγηλε αλαθνξά ζηε δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο 

θαη κάιηζηα αλαθέξζεθε φηη ην ήκηζπ ηεο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνθνξηθή 

παξνπζία ηνπ καζεηή. ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ρσξηζηά γηα ην άηνκν θαη γηα ηελ νκάδα:  

Ζ νκάδα αμηνινγείηαη κέζα απφ: ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο θαη αθνξκψληαη απφ έλα θείκελν, εηθφλα, γεινηνγξαθία, ζπδήηεζε 

πάλσ ζε έλα ζέκα κε ηε κνξθή θχθινπ, παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ απηφλνκεο 

έξεπλαο ή έξεπλαο ζην ζπίηη, θεηκέλσλ πνπ δηαβάζηεθαλ ζην ζπίηη, απφ θνηλνχ 

εθπνλεκέλσλ εξγαζηψλ, αλάιεςε ξφισλ. Σν άηνκν αμηνινγείηαη κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ηε ρξήζε κέζσλ παξνπζίαζεο, πνηήκαηνο κε 

αηηηνινγεκέλε ηελ επηινγή ηνπ κέζα απφ αλζνινγία, απνηειεζκάησλ έξεπλαο γηα έλα 

ζέκα πνπ κπνξεί λα έρεη εηνηκαζηεί ζην ζπίηη ή πάλσ ζε θείκελα (ινγνηερληθά ή 

ρξεζηηθά) ή ησλ φζσλ επηζεκάλζεθαλ ζε κηα αθνπζηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξνπζίαζε 

ελφο βηβιίνπ ινγνηερληθνχ ή φρη.  

Παξάδεηγκα (ζ. 48): 

«Πεξίπνπ πέληε καζεηέο επηιέγνπλ ηξία θείκελα γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα θαη 

αηηηνινγνύλ ηελ επηινγή ηνπο. Απνηεινύλ κηα νκάδα θξίζεο θαη πξέπεη από δεθαηξία 

πνηήκαηα λα επηιέμνπλ ηα ηξία πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπο αξκόδνπλ ζην ειηθηαθό ηνπο 

επίπεδν θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα έρνπλ επίγλσζε ησλ θαλόλσλ δνκήο ηνπο. Απηά ηα 

πνηήκαηα ζα ηππσζνύλ ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από όινπο 

ηνπο καζεηέο ηεο επόκελεο 10εο ηάμεο ππνρξεσηηθά. Οη ζπκκαζεηέο ηνπο πξνηείλνπλ 

θείκελα. Αξρηθά, θάζε ζπκκαζεηήο ιέεη πνηα θείκελα πξνηείλεη. Απηά ηα πνηήκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη πξέπεη λα απαγγειζνύλ από ηα κέιε ηεο νκάδαο θξίζεο. Απηή ε 

δξαζηεξηόηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξνθνξηθή αμηνιόγεζε. Κάζε κέινο ηεο 

νινκέιεηαο ηεο ηάμεο πξέπεη λα μερσξίζεη θείκελα πνπ είλαη ηδαληθά γηα ηε 
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δξαζηεξηόηεηα απηήλ θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαηά ηελ 

εξγαζία νκάδσλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ απηώλ. ε απηό ην ζεκείν 

αμηνπνηνύληαη νη γλώζεηο γηα ηελ πνίεζε.  Οη ζπκκαζεηέο κπνξνύλ λα πάξνπλ ζέζε 

ύζηεξα από ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο ζηηο νκάδεο, δελ πξέπεη όκσο λα επεθηείλνπλ ηε 

ζπδήηεζε, αιιά λα εληζρύζνπλ επηρεηξήκαηα πνπ ηνπο θάλεθαλ ζεκαληηθά. [αθνινπζεί 

θαηάινγνο αλζνινγηώλ.  πληζηάηαη ε αλζνινγία ησλ θεηκέλσλ λα ζπκθσλείηαη κε ηνπο 

καζεηέο δύν ή ηξεηο κέξεο λσξίηεξα γηα λα κπνξνύλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπο.]  

 

6. Συμπεράςματα 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε ζην φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο- 

πιαηζίνπ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ΠΗΕΑ θαη ε πξνζπάζεηα λα βειηησζεί ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε βάζε απηά ηα δεηνχκελά ηεο θαζψο θαη ε αγσλία ηεο 

έληαμεο ησλ καζεηψλ ζε έλαλ επαγγεικαηηθφ θφζκν ή ζην παγθφζκην ηνπίν, 

θαηαδεηθλχεη ηελ ηάζε ηνπ λα αθνκνηψλεη ηηο ζπδεηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο 

θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε απηή.  Έρεη ππνζηεξηρζεί (Gee, 1999: 35) φηη νη 

θνηλσληθέο ζπδεηήζεηο (Conversations) πεξηιακβάλνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα  θαη φρη 

απιψο ιέμεηο. Πεξηιακβάλνπλ γηα ηελ αθξίβεηα ιέμεηο θαη Λφγνπο (Discourses) θαη 

ελζσκαηψλνπλ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο ηνπ δηαιφγνπ, ηηο αμίεο θαη ηνπο ηξφπνπο 

ζθέςεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηπαξάζεζε απηήλ, ηε ζπκβνιηθή αμία ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζεζκψλ πνπ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη εκπιέθνληαη ζην 

δηάινγν θαη είλαη εμσιεθηηθά.  ηελ πεξίπησζή καο ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε 

αμηνπνίεζε λέσλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ θαη -καδί κε απηά- ε λέα αληίιεςε γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηάζεζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη δεηνχκελα πνπ επηρεηξείηαη λ’ 

αμηνπνηεζνχλ. Ζ δε ακεραλία ηεο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηηο πξαθηηθέο απηέο θαη ε 

δηζηαθηηθφηεηά ηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε αληίπαιε ζέζε ζην δηάινγν.  

Σν γισζζηθφ κάζεκα ζηα δχν επίπεδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

απαζρφιεζαλ ηε κειέηε απηή εμαθηηλψλεηαη γχξσ απφ ην θείκελν, ηελ επξχηεξε 

έλλνηα ηεο ιέμεο θείκελν. Σν θείκελν σο θνηλσληθή πξαθηηθή ελζσκαηψλεη 

πνιηηηζκηθά κνληέια πνπ θπξηαξρνχλ ηελ επνρή πνπ γξάθεηαη. Έηζη, θαη ε καζεηηθή 

εξγαζία κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηεο απνζηνιήο μεθηλάεη ιακβάλνληαο 

ζνβαξά ππφςε ηνλ απνδέθηε θαη ην ζθνπφ ηεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα σο 

ζχζηεκα γηα λα επηθνηλσλήζεη ζπλαηζζήκαηα, απφςεηο, ηδέεο, δειαδή λα ελεξγήζεη 

κε ηε βνήζεηα ηεο γιψζζαο.  

Πξέπεη λα ππελζπκηζηεί φηη ην θείκελν πνπ δίλεηαη σο πξφηππν γηα λα γίλεη 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ην καζεηή δελ είλαη ην γλσζηφ γξακκηθφ θείκελν. Σν 

λφεκά ηνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλχπαξμεο εηθφλσλ, γξαθεκάησλ θαη γξακκηθνχ 
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θεηκέλνπ. Πξέπεη επίζεο λα ππελζπκηζηεί φηη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε θξηηηθή 

ζηάζε ηνπ καζεηή απέλαληη ζηελ πιεξνθνξία, ε πξνζπάζεηα λα γίλεη ν καζεηήο 

θξηηηθφο αλαγλψζηεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη λα νηθνδνκήζεη κε ηε βνήζεηά ηεο, θαη 

κέζα απφ ην δηθφ ηνπ θείκελν, λένπο θφζκνπο είλαη θάηη πνπ ελδηαθέξεη ην 

πξφγξακκα- πιαίζην. Μηα αθφκα ζεκαληηθή δηάζηαζε είλαη ε δηθηπσκέλε ζθέςε, ε 

δηαζχλδεζε ηεο γλψζεο ζε πνιιά γλσζηηθά επίπεδα.  

Απηέο νη παξαηεξήζεηο καο νδεγνχλ ζε εηδηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε. Μπνξεί, φπσο 

πξνέθπςε θαη απφ ηελ πνξεία ηεο κειέηεο, ε αμηνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ λα εκθαλίδεηαη δηζηαθηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη 

λα εμαληιείηαη απηή ηε ζηηγκή ζε επίπεδν δεμηνηήησλ (νξζνγξαθηθφ εξγαιείν, 

πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ, θεηκελνγξάθνο, δηαπίζησζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ λέσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ), σζηφζν νη παξαηεξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

δείρλνπλ φηη έρεη πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο ηδενινγηθά γηα ηελ πην νπζηαζηηθή ρξήζε 

ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

ηερλνινγία δελ εμαληινχληαη ζηελ γλψζε ηεο ρξεζηηθήο δηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κέζνπ ρσξίο βέβαηα λα ηελ ππνηηκνχλ, απαηηείηαη λα αθνινπζνχληαη απφ ζηάζεηο θαη 

ζέζεηο ππέξ ηεο θξηηηθήο ζέζεο ηνπ καζεηή απέλαληη ζηα θείκελα. Σν βήκα πξνο ηελ 

ηερλνινγία είλαη αβέβαην θαη αζηαζέο φηαλ σο πξνυπφζεζή ηνπ ηίζεηαη κφλνλ ν 

ηερληθφο εμνπιηζκφο. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ γίλεηαη πην ζηέξεα κε ηελ θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηα θείκελα, έζησ θη αλ είλαη θείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα γξακκηθά ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο πεξηβάιινληα ησλ  βηβιίσλ.  

Πξέπεη λα ππελζπκηζηεί φηη πην εμειηγκέλεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ςεθηαθφ 

γξακκαηηζκφ (πεξηβάιινληα δεχηεξνπ ηζηνχ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο) 

γίλνληαη εθηφο πξνγξάκκαηνο- πιαηζίνπ, ζην παξάιιειν πιηθφ πνπ παξνπζηάζηεθε. 

ην πξφγξακκα- πιαίζην γίλεηαη αλαθνξά ζε πεξηβάιινληα ηνπ πξψηνπ ηζηνχ. 

Μάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ινγνηερλίαο ηα πξνγξάκκαηα- πιαίζηα θαίλεηαη λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν πξνο ιχζεηο ζησπειήο πινήγεζεο ζε δηαδηθηπαθά 

πεξηβάιινληα, παξφιν πνπ γίλεηαη αλαθνξά –φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξαδνζηαθή 

ηάμε- ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο ιχζεηο θαη εξγαζηήξηα γξαθήο. Βέβαηα, πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ eEducation Berlin Masterplan γίλεηαη 

εθηεηακέλε αλαθνξά ζην Moodle. Ζ ρξήζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο 

δηθαηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη απνηειεί ην ςεθηαθφ αλάινγν ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

θεηκέλσλ θαη βέβαηα ησλ νκαδνζπλεξγαηηθψλ ιχζεσλ.  

ε ζχγθξηζε ηψξα κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη παξφιν 

πνπ ηα πξνγξάκκαηα- πιαίζηα θαη νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
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ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο 

Γεξκαλίαο δείρλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ε ηερλνινγία, 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελζσκαηψλεη ζηνηρεία αλνηρηφηεηαο -φπσο ε ειεχζεξε 

επηινγή ησλ θεηκέλσλ- θαη βιέπεη θαηαξρήλ ηα ηππσκέλα θείκελα θαη ηελ πεξηήγεζε 

ζην πιηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ σο πξνππφζεζε γηα ηελ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

πιεξνθνξία. Ζ ζηάζε απηή αμηνινγείηαη σο έλα πνιχ ζνβαξφ βήκα πξνο ηνλ 

ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ. ε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο κε ηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε: ν πεπεξαζκέλνο θαη απζηεξά θαζνξηζκέλνο αξηζκφο θεηκέλσλ, 

αιιά θαη ε έιιεηςε πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ε 

νπνία πξηλ ηελ δηαδηθηπαθή δηάζεζή ηεο ππάξρεη ζε κνξθή ηππσκέλνπ εγγξάθνπ, 

βηβιίνπ, θεηκέλνπ πεξηνξίδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα κηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο. Με ηνλ φξν επηηπρεκέλε ελλννχκε ηελ εθαξκνγή πνπ μεπεξλάεη ηελ 

απιή εμνηθείσζε κε ηε ρξεζηηθή πιεπξά ηεο ηερλνινγίαο θαη αληηκεησπίδεη ηνλ 

ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ σο έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κε νξηζκέλνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο.  

Ζ εθηεηακέλε αλαθνξά ηεο κειέηεο απηήο ζηε ζρέζε ηεο βηβιηνζήθεο κε ην ζρνιείν, 

απηήλ αθξηβψο ηεο δηάζηαζε επηρεηξεί λα αλαδείμεη. Όηη ε βηβιηνζήθε σο ρψξνο 

απνηέιεη ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγε έθθξαζε κε απηήλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

Μαζαίλνληαο ν καζεηήο λα „πινεγείηαη“ επηηπρεκέλα εθεί, κπνξεί λα θάλεη –

γλσξίδνληαο ηα εηδηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά- ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηνλ παγθφζκην 

ηζηφ κε αζθάιεηα. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα απζηεξά επηιεγκέλσλ 

θεηκέλσλ αλαβάιιεη ηελ δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο.  
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Παράρτημα Ι 

Δδψ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα καζεκάησλ ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ 

(ζειίδα 18 ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη εμήο). Σα επξχηεξα ζεκαηηθά πεδία 

(Themenfeld) απφ ηα νπνία αλαδχνληαη απηά είλαη ππνρξεσηηθφ λα θαιπθζνχλ. Σα 

πεξηερφκελα (Inhalte) ησλ πεδίσλ απηψλ πεξηγξάθνπλ δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία πνπ ζπλδπάδνπλ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο 

πνπ είδακε ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο κειέηεο. Σα εμακεληαία καζήκαηα (αλαθέξνληαη 

παξαθάησ κε έληνλα γξάκκαηα) πνπ δηακνξθψλνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν 

αληηζηνηρνχλ ζηα Θεκαηηθά Πεδία θαη ηα Πεξηερόκελα.  

Γίλνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα:  

Παξάδεηγκα 1 (ζ. 18): Απόθηεζε δεμηνηήησλ ζην ζεκαηηθό πεδίν: Οη δεμηόηεηεο πνπ 

αθνξνύλ ην αληηθείκελν κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ, καδί κε ηα πεξηερόκελα, ζηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, ηελ θαηαλόεζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο γιώζζαο, σο 

κεξώλ ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, θαη ζηελ θξηηηθή ελαηέληζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

επηξξνήο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο γιώζζαο.  

Πεξηερόκελα 

Απαηηήζεηο παξαγσγήο θαη πξόζιεςεο ηεο ινγνηερλίαο ….ζεκαηνπνίεζε θαη 

πξνβιεκαηηζκόο ηεο ζεκαζίαο ηεο επνρήο, εμέιημε θαη ζύγθξηζε παξαδνζηαθώλ, 

κνληέξλσλ θαη πεηξακαηηθώλ ινγνηερληθώλ κνξθώλ θαη κνηίβσλ, ηζηνξία ηεο γιώζζαο 

θαη εμέιημή ηεο ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ αιιαγώλ θαη ζε 

αλαθνξά κε ηα ηδηώκαηα ηεο βόξεηαο Γεξκαλίαο, ινγνηερλία θαη γιώζζα ζηα πιαίζηα 

ησλ Λόγσλ ησλ δύν θύισλ…νη ζπγγξαθείο ζε ζπλζήθεο εμνξίαο.(ζ. 18 GO)  

Δμακεληαίν κάζεκα (δίλεηαη επηινγή αλάκεζα ζε δύν): Γεξκαλόθσλνη ζπγγξαθείο ζε 

επηθνηλσλία κε άιιεο θνπιηνύξεο: Παξαιιαγέο ηεο ινγνηερλίαο ηεο εμνξίαο- Ζ 

κεηαλάζηεπζε σο ζέκα θαη ινγνηερληθό ζπγθείκελν. (ζ. 21 GO) 

 

Παξάδεηγκα 2 (ζ. 19): Απόθηεζε δεμηνηήησλ ζην ζεκαηηθό πεδίν: Οη δεμηόηεηεο πνπ 

αθνξνύλ ην αληηθείκελν –ε αλάγλσζε, ε θαηαλόεζε θαη ε αμηνιόγεζε ινγνηερληθώλ  

θαη κε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ θαζώο θαη ε γξαθή, δόκεζε θαη παξνπζίαζε θεηκέλσλ 

κπνξνύλ καδί κε ηα πεξηερόκελα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλόεζε ινγνηερληθώλ θαη κε 

ινγνηερληθώλ θαλόλσλ δνκήο θαη δείμνπλ ηε ζρέζε κε απηά.  

Πεξηερόκελα 
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Μέζνδνη θαη ηερληθέο γηα ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ θαζώο θαη 

κε ινγνηερληθώλ, θαηαλόεζε δνκώλ πνπ πεξηέρνπλ επηρεηξήκαηα θαη παξαγσγή 

αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ, γέλε θαη κνξθέο, είδε θεηκέλσλ, κνηίβα, κνξθέο, κέζα δόκεζεο 

θαη ζηηιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο έθθξαζε αηζζεηηθώλ αληηιήςεσλ δηαθνξεηηθώλ 

επνρώλ[…](ζ. 19 GO)  

Δμακεληαίν κάζεκα (δίλεηαη δπλαηόηεηα επηινγήο δύν από ηξία): Δπνρέο θαη ζεκαζία 

ηνπο σο θαηαζθεπώλ: ε αιιαγή αλάκεζα ζηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηώλα, ινγνηερληθά ξεύκαηα 

ηνπ ξεαιηζκνύ, ε ζεκαζία ηεο επνρήο θαη ν πινπξαιηζκόο ηνπ ζηηι. (ζ. 22 GO) 
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