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Πεπίλητη  

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ εζληθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Π..) ηεο Ηηαιίαο, πνπ αθνξνχλ ην γισζζηθφ κάζεκα θαη, 

ηδηαίηεξα, ηε ινγνηερλία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε γισζζνδηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) πνπ πξνηείλεηαη 

ζηα παξαπάλσ καζεζηαθά αληηθείκελα. Ζ κειέηε αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηεο Ηηαιίαο, φπσο απηή δηαθξίλεηαη ζε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1
νπ

 

βαζκνχ (δηάξθεηα ζπνπδψλ 3 έηε, ειηθίεο: 11-14) θαη 2
νπ

 βαζκνχ (Λχθεηα, δηάξθεηα 

ζπνπδψλ 5 έηε, ειηθίεο: 14-19). 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο κειέηεο αμηνπνηήζεθαλ ηα ηζρχνληα Π.. θαη 

ησλ δχν ηχπσλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ην Π.. γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1
νπ

 

βαζκνχ ηνπ 2004, πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ παξάιιεια κε ην λεφηεξν ηνπ 2007. 

Δπηπιένλ, αμηνπνηήζεθε πιηθφ απφ επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο, πξνζπαζψληαο λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηα ςεθηαθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Σν δήηεκα ηεο αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πξνζεγγίζηεθε ζεσξεηηθά θαη 

κεζνδνινγηθά ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο 

ιφγνπ θαη νη βαζηθνί άμνλεο γηα ηελ αλάιπζε ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο, ηε δηδαθηηθή πξαγκάησζή ηνπ θαη ηηο ηαπηφηεηεο 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηηο νπνίεο ηα Π.. πξνυπνζέηνπλ θαη εθβάιινπλ. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε, νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηνχληαη σο κέζν 

αλαλέσζεο ησλ Π.. ζην πξφηππν ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ, ην 

νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηαδηαθά ζε φια ηα καζήκαηα θαη ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή αλαηίζεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ν ξφινο ηνπ ζρεδηαζηή θαηάιιεισλ 

ζελαξίσλ κάζεζεο, ζηα νπνία ζα εκπιέθεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο αλάινγα κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη θάζε θνξά θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ ελεξγεηηθή 
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νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθψλ. 

Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο θαη κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζπλδένληαο ηελ ηάμε κε ην δηαδίθηπν θαη πξνσζψληαο ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ, ζε 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία νη ΣΠΔ θαίλνληαη λα αμηνπνηνχληαη κε έλαλ 

δηηηφ ηξφπν: Καηαξράο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο ζεσξίεο (γισζζνινγηθέο θαη 

ινγνηερληθέο) πνπ αληρλεχνληαη ζηα ηκήκαηα ησλ Π.. πνπ αθνξνχλ ηε ινγνηερλία, 

ηα ςεθηαθά πιηθά αμηνπνηνχληαη σο ππνβνεζεηηθά κέζα ηεο δηδαζθαιίαο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ, ηελ εθκάζεζε ησλ θεηκεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ θεηκέλσλ κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο 

ηνπο, απνθαιχπηνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξαγκαηνινγηθνχ κνληέινπ 

ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο γεληθφηεξεο αληίιεςεο πνπ 

πξνσζείηαη ζηηο θξαηηθέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ππφ ην πξίζκα 

ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαη ζηε βάζε ηεο ζχλδεζεο ηεο 

Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο κε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, πξνηείλεηαη ε 

ζπλεμέηαζε ινγνηερληθψλ έξγσλ θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο ππνγξακκίδνληαο ηε 

δηαθεηκεληθφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηα ςεθηαθά κέζα είλαη ιηγφηεξν ζηαηηθά θαη πξνσζνχλ 

ηε ζπιινγηθή εξγαζία ησλ παηδηψλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθά θείκελα θαη ππεξθείκελα θαη αμηνπνηψληαο 

ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο λα θαιχςνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηθνηλσληαθέο 

αλάγθεο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (καζεηέο-εθπαηδεπηηθνί), ζην πιαίζην ηνπ ηηαιηθνχ Π.., 

επηδηψθνληαη λα θαιιηεξγεζνχλ ηαπηφηεηεο καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δνκψληαο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε απηέο πνπ ήδε 
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δηαζέηνπλ, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο επηθνηλσληαθά απνηειεζκαηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ. 

ην πιαίζην απηφ νη ΣΠΔ νξίδνληαη σο βαζηθή δεμηφηεηα γηα ηνλ απαξαίηεην 

ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία θαη ζηε ζχλζεηε εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ινγνηερλία ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη 

πξνβάιινληαη ζηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο ηα έξγα πςειήο ινγνηερληθήο αμίαο, 

κε φξνπο ζπλέρεηαο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Αληίζηνηρα, νη 

ηαπηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθαιχπηνπλ έλαλ ξφιν ππνζηεξηθηηθφ ζηελ 

νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ινγνηερλίαο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ινγνηερληθήο κεηαγιψζζαο. 

Ο ραξαθηήξαο ησλ Π.. είλαη κάιινλ θιεηζηφο, ζην βαζκφ πνπ νξίδεη ξεηά ηα 

πεξηερφκελα θαη ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ, ν νπνίνο απνθηά θάπνηα 

ελ δπλάκεη ζεκεία „αλνηρηφηεηαο‟ κε ηελ εθρψξεζε ηεο επηινγήο ησλ κέζσλ θαη ησλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ αλάζεζε ζε απηφλ ελφο ξφινπ 

ζθελνζέηε, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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 Διζαγυγή  

 

Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Ηηαιία είλαη ην απνηέιεζκα 

κηαο ζεηξάο κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζθνπφ είραλ ηελ αλαλέσζε ησλ δνκψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ζπνπδψλ, ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, ηεο 

αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ, ζπρλά, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, αληηθείκελν δηακάρεο, 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, απνηέιεζε ε παξάηαζε ησλ εηψλ 

θνίηεζεο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο, θαη ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη κεηάβαζεο απφ ηε κηα βαζκίδα ζηελ άιιε. 

Ζ ζρεηηθή πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, σζηφζν, ηεο ίδηαο δεθαεηίαο είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ζπλέλσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

1
νπ

 βαζκνχ ζε έλαλ θνηλφ πξψην θχθιν δηδαζθαιίαο, πνπ ζρεηίδεηαη, πξνθαλψο κε 

ηνλ ππνρξεσηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ε παξαρψξεζε ζρεηηθήο απηνλνκίαο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο αλαζέηνληάο ηνπο ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ βηβιίσλ, ππνζηεξηθηηθψλ 

πιηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη 

γλσζηηθνί ζηφρνη, πνπ σζηφζν θαζνξίδνληαη ξεηά ζηα εζληθά Π.. γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 αιιά θαη 2
νπ

 βαζκνχ (Λχθεηα) πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 

Ζ δεπηεξνβάζκηα 2
νπ

 βαζκνχ απνηειεί θαη ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζηελ 

Ηηαιία, δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ, εθφζνλ δίλεηαη, ζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηεο, ε 

δπλαηφηεηα θάπνηαο ηερληθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο λένπο λα εηζέιζνπλ 

θαηεπζείαλ ζηελ εξγαζηαθή δσή θάλνληαο κηα επαγγεικαηηθή επηινγή αξθεηά λσξίο 

ειηθηαθά. 

ην πιαίζην απηφ ε παξνχζα κειέηε απνπεηξάηαη λα εμεηάζεη ηε 

γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

εηδηθφηεξα θαηά ηε δηδαζθαιία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ηηαιηθνχ Π.. εζηηάδεηαη ζηα ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα 1) ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζην 

δεπηεξνγελέο πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο γλσζηηθά πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ 
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2) ηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηαίηεξε ινγνηερληθή κεηαγιψζζα πνπ επηδηψθεηαη 

λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά θαη, ηέινο, γηα 3) ηε ινγνηερλία σο ηδηαίηεξνπ 

ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ 

επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά. 

Δπηπιένλ, αλαιχνληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ καζήκαηνο θαη νη ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

πξνυπνηίζεληαη θαη εθγπκλάδνληαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνθεηκέλνπ λα 

απαληεζεί ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο πνπ αθνξά ηε ζρέζε ησλ ΣΠΔ 

κε ην ινγνηερληθφ κάζεκα θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο θαηά ηελ πξαγκάησζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

 

Σν βαζηθφ εξψηεκα ηεο κειέηεο επηκεξίδεηαη ζηα αθφινπζα ππν-εξσηήκαηα: 

 Ποιορ ο ηπόπορ αξιοποίηζηρ ηυν ΣΠΔ ζηη διδαζκαλία ηος 

μαθήμαηορ ηηρ λογοηεσνίαρ; 

 Ποια η βαθύηεπη ιδεολογία ηος πποηεινόμενος ηπόπος; 

 Σι είδοςρ ηαςηόηηηερ μαθηηών και εκπαιδεςηικών καλλιεπγεί ο 

ηπόπορ αξιοποίηζηρ ηυν ΣΠΔ πος πποηείνεηαι, ποιερ διδακηικέρ 

ππακηικέρ σπηζιμοποιεί και ποιο είδορ γπαμμαηιζμού ππουθείηαι 

καηά ηην ανάγνυζη και επεξεπγαζία λογοηεσνικών κειμένυν ζηη 

ζσολική ηάξη; 
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1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ, ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1.1 Το εκπαιδευτικό ςύςτημα: δομή και περιεχόμενο 

 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Ηηαιία ξπζκίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Παλεπηζηεκίσλ θαη Έξεπλαο (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca), ππνπξγείν πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο 

Παηδείαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παλεπηζηεκίσλ θαη επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο 

Έξεπλαο, κε ηε κεηαξξχζκηζε Bassanini θαη ζρεηηθφ λνκνζρέδην ηνπ 1999, πνπ 

ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2001, θαηαξγήζεθε ην 2006 θαη ελεξγνπνηήζεθε εθ λένπ ην 2008. 

Σαπηφρξνλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Παλεπηζηεκίσλ θαη Έξεπλαο ππάξρεη 

ην Δζληθφ πκβνχιην Δθπαίδεπζεο (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione), 

ην νπνίν βνεζά θαη ζπκβνπιεχεη ην Τπνπξγείν σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

επίβιεςε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 

Δπηπιένλ, πάληα ζε θεληξηθφ επίπεδν, ππάξρνπλ δχν ζψκαηα: Σν Δζληθφ 

Ηλζηηηνχην Αμηνιφγεζεο (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di 

istruzione, Invalsi, 9.3) θαη ε Δζληθή Τπεξεζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο 

απηνλνκίαο (Agenzia nazionale per lo sviluppo dell‟ autonomia scolastica)
1
, ε νπνία 

κε ηα πεξηθεξεηαθά ηεο γξαθεία έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 Παξνρή εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο δηδαθηηθήο 

 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σελ ελεξγνπνίεζε ππεξεζηψλ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ηεθκεξίσζεο 

θαζψο θαη πεηξακαηηζκνχ θαη έξεπλαο. 

 Σε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο. 

                                                             
1 Ζ Δζληθή Τπεξεζία ηδξχζεθε κε λφκν ηνπ 2007, αληηθαζηζηψληαο ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε θαη έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε (INDIRE, National Institute of Documentation for the 

Innovation and Research in Education) θαη ηα Σνπηθά Ηλζηηηνχηα γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα 

(IRREs, Regional Institutes for Educational Research), ηα νπνία θαη θαηαξγήζεθαλ. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Istruzione,_dell%27Universit%C3%A0_e_della_Ricerca
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Istruzione,_dell%27Universit%C3%A0_e_della_Ricerca
http://archivio.invalsi.it/web-est/ones-norme99/ones-norme-cdrom/EsameDL_29794__Articolo_025__Funzioni.htm
http://www.invalsi.it/valsis/docs/062010/QdR_Appendice_ValSiS.pdf
http://www.invalsi.it/valsis/docs/062010/QdR_Appendice_ValSiS.pdf
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1586
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 Σε ζπλεξγαζία γηα ηε δηακφξθσζε κέηξσλ ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ αλψηεξε ηερληθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

 Σε ζπλεξγαζία κε ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο
2
. 

 

Σν ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη δνκεκέλν ζε ηέζζεξηο θχθινπο 

εθπαίδεπζεο (βι. ΠΗΝΑΚΑ 1) 

1. Πξνζρνιηθή αγσγή (istruzione prescolastica): πεξηιακβάλεη ην λεπηαγσγείν, 

δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ. 

2. Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (istruzione primaria): πεξηιακβάλεη ηα ζρνιεία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη έρεη δηάξθεηα πέληε ρξφληα. 

3. Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (istruzione secondaria), ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε: α) 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξψηνπ βαζκνχ (scuola secondaria di primo 

grado
3
), κε δηάξθεηα ηξία ρξφληα θαη β) Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δεπηέξνπ 

βαζκνχ (scuola secondaria di secondo grado
4
), κε δηάξθεηα πέληε ρξφληα θαη 

πεξηιακβάλεη ηα Γπκλάζηα, ηα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα θαη ηα Δπαγγεικαηηθά 

Ηλζηηηνχηα. 

4. Σξηηνβάζκηα/αλψηεξε εθπαίδεπζε  (istruzione superiore): πεξηιακβάλεη ην 

Παλεπηζηήκην (Universita`) θαη ηελ Alta Formazione Arti. 

  

                                                             
2 Όζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλεο νη 20 

πεξηθέξεηεο ηεο Ηηαιίαο, εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε απνιακβάλνπλ πςειή απηνλνκία, απηά 

πεξηιακβάλνπλ, θπξίσο, ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο πξνζθνξάο, ζε γεληθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ηελ νξγάλσζε ηνπ εκεξνινγηαθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ, ηε 

δεκηνπξγία ζρνιηθψλ δηθηχσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, θαη ζρεηίδνληαη, ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, επηρεηξψληαο ζπλδέζεηο κε ην ρψξν εξγαζίαο, ηελ 

εμεηδίθεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (βι. Educational, Audiovisual & Culture Executive 

Agency, Organization of the school system in Italy, 2009-2010, Eurydice, θαη Guida alla nuova scuola 

secondaria superiore, 11). 
3 Πξφθεηηαη γηα ηελ παιηφηεξε βαζκίδα κέζεο θαηψηεξεο εθπαίδεπζεο (scuola media inferiore), ε 

νπνία κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ππνπξγνχ Μνξάηηη (2004), κεηνλνκάζηεθε ζε 

δεπηεξνβάζκηα πξψηνπ βαζκνχ. 

 
4 Πξφθεηηαη γηα ηελ παιηφηεξε βαζκίδα κέζεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο (scuola media superiore). 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/IT_EN.pdf
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε εθηείλεηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ. Σα ζρνιηθά βηβιία ζηελ Ηηαιία εθδίδνληαη 

απφ εθδνηηθνχο νίθνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ειεχζεξα ηα βηβιία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ
5
. Σν Τπνπξγείν πξνθαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ, αιιά δελ κπαίλεη ζε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ βηβιίσλ νχηε εθδίδεη ην 

ίδην δηδαθηηθφ πιηθφ. Δπηπιένλ, ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πεξηνξίδεηαη, αξθεηά, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ζηε 

δεπηεξνβάζκηα 1νπ βαζκνχ ηα βηβιία αγνξάδνληαη, ζπρλά, απφ ηνπο καζεηέο, ελψ 

ζηε δεπηεξνβάζκηα 2
νπ

 βαζκνχ ππάξρεη θαη θάπνηα κνξθή δηδάθηξσλ). 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζχκθσλα κε ην εζληθφ Π.. ηνπ 2007, κε 

ηίηιν «Καηεπζχλζεηο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ηεο δηδαζθαιίαο», πξντφλ ηεο κεηαξξχζκηζεο Fiorani θαη ζρεηηθνχ 

λνκνζρεδίνπ ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξψηνπ 

βαζκνχ, ελνπνηήζεθαλ ζε έλαλ εληαίν θχθιν ζπνπδψλ, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

                                                             
5
βλ. http://www.inca.org.uk/comparative_tables.html 

 

2½~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19      

Ππο- Βαζική εκπαίδεςζη Γεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη 
Σπιηοβάθμια 

Δκπαίδεςζη 

(I) (II) (III) Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII ΙΥ X XI XII ΥΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V 

Πποζσολική Γημοηικό σολείο 
Γεςηεποβάθμια 

εκπαίδεςζη Ι 

Γςμνάζια Πανεπιζηήμιο 

Πανεπιζηημιακή 

Δκπαίδεςζη 

ζηην Σέσνη, 

Μοςζική και 

Υοπό 

Σεσνολογικά Ιδπύμαηα 

Δπαγγελμαηικά Ινζηιηούηα 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm_310707.shtml
http://www.inca.org.uk/comparative_tables.html
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ηίηιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.., ζηε βάζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα θαη ησλ δχν 

θαη χζηεξα απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ ππήξραλ 

πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηα ζρνιεία ηεο κέζεο θαηψηεξεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ ηειηθή εμέηαζε, σζηφζν έρεη αληηθαηαζηαζεί κε έλα αμηνινγηθφ 

ζχζηεκα (βι. εθηελέζηεξα παξαθάησ, 1.3. «Ζ Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο») ζην εζσηεξηθφ ησλ βαζκίδσλ θαη κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ 

ηάμεσλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα πξναρζνχλ ζηελ αλψηεξε ηάμε θάζε θνξά. 

Χζηφζν, ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο φζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Ζ εηζαγσγή ζηα ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο δεπηέξνπ επηπέδνπ (αλψηεξε) γίλεηαη κε εμεηάζεηο ζε θξαηηθφ 

επίπεδν
6
, ε επηηπρία ζηηο νπνίεο νδεγεί ζηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο (diploma di 

scuola secondaria di primo grado ή licenza media). Σέινο, ε εηζαγσγή ζηα ηδξχκαηα 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη κε εμεηάζεηο ζε θξαηηθφ επίπεδν, ε επηηπρία ζηηο 

νπνίεο νδεγεί ζηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηα 

παλεπηζηήκηα. 

Όζνλ αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 2
νπ

 βαζκνχ, θαη, ζχκθσλα κε ην 

ζρεηηθφ πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ ξπζκίδεη ηηο «Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο 

ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαζθαιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα ην Λχθεην» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Παλεπηζηεκίσλ 

θαη Έξεπλαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (βι. 2010, άξζξν 2, ζει. 3), ηα 

Λχθεηα ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ηα εμήο: 

1. Καιιηηερληθφ Λχθεην (liceo artistico) 

2. Κιαζηθφ Λχθεην (liceo clasico) 

3. Λχθεην γισζζηθψλ ζπνπδψλ (liceo linguistico) 

4. Λχθεην ρνξνχ θαη κνπζηθήο (liceo musicale e coreutico) 

5. Λχθεην επηζηεκψλ (liceo scientifico), κε θαηεχζπλζε επηινγήο 

«Δθαξκνζκέλεο επηζηήκεο» 

                                                             
6βι. d.g. per gli Ordinamenti Scolastici e per autonomia scolastica 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/Regolamento.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/esame_stato.shtml
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6. Λχθεην αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (delle scienze umane), κε θαηεχζπλζε 

επηινγήο «Οηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπνπδψλ». 

ην ίδην ζρέδην αλαθέξεηαη φηη νη εζληθέο θαηεπζχλζεηο, θαζψο ππάξρνπλ 

απνθιίζεηο ζην καζεζηαθφ, πνιηηηζκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ησλ 

γπκλαζίσλ, εμεηδηθεχνληαη ζε θάζε ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ, νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ λα ζρεδηάζνπλ ηα καζήκαηα θαη ηε δηδαθηηθή κεζφδεπζή ηνπο, 

πξνζδίδνληαο κηα ζρεηηθή απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε νπνία θηλείηαη, φκσο, 

ζε απζηεξά θαζνξηζκέλα πιαίζηα φζνλ αθνξά ηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ, ηα 

νπνία πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ. 

 

1.1.1 Η δευτεροβάθμια εκπαίδευςη 1ου βαθμού (Secondaria di 1ο 

grado) 

Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 

βαζκνχ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ξπζκίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ κε 

ηίηιν «Καηεπζχλζεηο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ηεο δηδαζθαιίαο» (2010), ηνπ Τπνπξγείνπ  Παηδείαο, Παλεπηζηεκίσλ 

θαη Έξεπλαο. Σν Π.. εθηείλεηαη ζε 113 ζειίδεο θαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ 

ξπζκίδνληαη ζε απηά είλαη: 

1. ρνιείν-Πνιηηηζκφο-Πξνζσπηθφηεηα
7
 (γεληθέο αμίεο θαη εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη). 

2. Ζ δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

3. Ζ πξνζρνιηθή αγσγή (γεληθέο αξρέο θαη ζηφρνη). 

4. Σα ζρνιεία ηνπ πξψηνπ θχθινπ (γεληθέο αξρέο θαη ζηφρνη, πεξηερφκελα 

ζπνπδψλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη εηδηθνί ζηφρνη). 

                                                             
7 Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζην πιαίζην ησλ απφςεσλ ηεο πξνζσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ 

επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο, κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηνλ Carl Rogers (1950) ν άλζξσπνο 
αληηκεησπίδεηαη σο κία εληαία θαη ζχλζεηε νξγαληθή ελφηεηα, ε νπνία δηέπεηαη απφ κία εγγελή θαη 

θπξίαξρε δχλακε, ή ελέξγεηα, ηελ ιεγφκελε ηάζε πξαγκάησζεο. Δίλαη αθξηβψο απηή ε ηάζε 

πξαγκάησζεο πνπ σζεί ηνλ θάζε νξγαληζκφ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε, ηε βειηίσζε θαη ηελ 

δηαθνξνπνίεζε, πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ (βι. Boeree, G., 

1998, 10).  

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://www.social-psychology.de/do/pt_rogers.pdf
http://www.social-psychology.de/do/pt_rogers.pdf
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ αξρηθψλ 

εξσηεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην 

κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ φιεο ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, κε 

εμαίξεζε ηα θεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ζ έκθαζε 

δφζεθε θπξίσο ζηα θεθάιαηα ηεο 4
εο

 ελφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 1
νπ

 βαζκνχ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηνηρεία αληιήζεθαλ θαη απφ ην 

πξνεγνχκελν Π.. ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ (βι. «Δζληθέο 

Οδεγίεο γηα ηηο ζπνπδέο ζην πιαίζην ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξψηνπ 

βαζκνχ», 2004), θαζψο πξφθεηηαη γηα Π.. πνπ εθαξκφδεηαη παξάιιεια κε απηφ ηνπ 

2007
8
 θαη παξέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ θαη 

ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηνηρεία ρξήζηκα γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

1.1.2 Η δευτεροβάθμια εκπαίδευςη 2ου βαθμού (Secondaria di 2ο 

grado) 

Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 2
νπ

 βαζκνχ 

ξπζκίδνληαη απφ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 2010 (κεηαξξχζκηζε Gelmini), πνπ 

ζπλππνγξάθνπλ ηα Τπνπξγεία Παηδείαο, Παλεπηζηεκίσλ θαη Έξεπλαο θαη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζηα Παξαξηήκαηα ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ 1) νη Δζληθέο 

νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο κάζεζεο, θαη 2) ηα πεξηερφκελα 

θάζε καζήκαηνο, ηαμηλνκεκέλα αλά ηχπν Λπθείνπ θαη ζε δχν επίπεδα θάζε θνξά (1
ν
- 

2
ν
 έηνο, θαη 3

ν
 – 5

ν
 έηνο, αληίζηνηρα). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηα ηκήκαηα 

ησλ Παξαξηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο, 

ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη απηνχζηα ζε θάζε ηχπν Λπθείνπ. Σα syllabi απηά 

πεξηέρνπλ ηηο «Γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηθαλφηεηεο» θαη ηνπο «Δηδηθνχο ζηφρνπο ηεο 

                                                             
8 Σν Π.. ηνπ 2007 ζπκπιεξψλεη εθείλν ηνπ 2004, θαζψο δηέπνληαη απφ θνηλέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη 

αληηιήςεηο, φπσο ζα δηαθαλεί ζηε ζπλέρεηα. 

 

http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/decreto_indicazioni_nazionali.doc
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κάζεζεο». Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζην παξαπάλσ Π.., γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο 

θαη ηεο Λνγνηερλίαο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 2
νπ

 βαζκνχ, γίλεηαη δηάθξηζε 

ησλ δχν καζεκάησλ ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα πεξηερφκελα, αλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

ζεσξνχληαη εληαίν δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

Δπηπιένλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ πιεξέζηεξα ηα αξρηθά 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ζηνηρεία αληιήζεθαλ θαη απφ ηελ θξαηηθή 

ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο ππεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο (βι. 

http://www.indire.it/) κε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη ζρνιηθά projects, θαζψο 

ζεσξήζεθαλ πνιχ ρξήζηκα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ ΣΠΔ θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο, ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελψο ζην ηέινο ηεο 

κειέηεο. 

Ζ χπαξμε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ε ζχλδεζε κε θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Παλεπηζηεκίσλ θαη Έξεπλαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (βι. L‟azione Cl@ssi 2.0, Progetto Scuola 

Digitale -LIM, Programma Operativo Nazionale 2007-2013 FSE) θαη παξφιν 

πνπ ν αξρηθφο ραξαθηήξαο ησλ Π.. είλαη ζρεηηθά θιεηζηφο, δείρλνπλ κηα ηάζε 

απηνλφκεζεο ησλ δηδαζθφλησλ σο πξνο ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηδηαίηεξα φηαλ 

απηά πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ ΣΠΔ. 

Χζηφζν, αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ησλ Π.. κπνξνχκε 

λα εμαγάγνπκε κφλν, αλ εμεηαζηεί ν βαζκφο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ 

ησλ ζπνπδψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ πξνζθέξνληαη σο ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ απφ ηηο θξαηηθέο ηζηνζειίδεο. Ζ εμέηαζε απηή ζα επηρεηξεζεί παξαθάησ ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

1.2 Το διδακτικό αντικείμενο τησ γλώςςασ και λογοτεχνίασ 

1.2.1 Η δευτεροβάθμια 1ου βαθμού 

Ζ ινγνηερλία ζηα ηηαιηθά Π.. απνηειεί εληαίν δηδαθηηθφ αληηθείκελν κε ην 

γισζζηθφ κάζεκα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηε βάζε ηεο νιηζηηθήο 

http://www.indire.it/
http://www.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/classi_2_0
http://www.indire.it/scuola-digitale/lavagna/index.php
http://www.indire.it/scuola-digitale/lavagna/index.php
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1586
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πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο αιιά θαη γεληθφηεξα κηαο αληίιεςεο γηα ηε δηδαζθαιία 

φισλ ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ, φπσο πξνηείλεηαη, πξέπεη λα κεζνδεχεηαη 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηεπηζηεκνληθήο θαη δηα-επηζηεκνληθήο (interdisciplinary 

θαη transdisciplinary)
9
 νξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, ε γιψζζα 

πεξηγξάθεηαη σο ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ζε δπλακηθή ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζεκεησηηθά 

ζπζηήκαηα: 

 

«Η κάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ησλ κε-ιεθηηθψλ γισζζψλ (linguaggi non verbali) 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκβνιή πεξηζζνηέξσλ θιάδσλ (discipline): Η Ιηαιηθή 

Γιψζζα, ε Γιψζζα ηεο Δπηθνηλσλίαο, ε Μνπζηθή, ε Σέρλε θαη ε Δηθφλα, ην 

Αλζξψπηλν ψκα, ε Κίλεζε θαη ηα αζιήκαηα. 

Οη άλζξσπνη, πξάγκαηη, ρξεζηκνπνηψληαο ιεθηηθέο, εηθνληθέο θαη ερεηηθέο 

γιψζζεο, πάληα πινπνηνχζαλ ηελ ηάζε ηνπο λα αθεγνχληαη θαη λα πεξηγξάθνπλ 

ρψξνπο, πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο, είηε πξαγκαηηθέο είηε κπζνπιαζηηθέο, κε ζθνπφ λα 

επεμεξγαζηνχλ ηδέεο θαη λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ην ζπιινγηθφ 

θαληαζηαθφ
10

, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη θαη κεηαβηβάδεηαη ε θιεξνλνκηά ησλ 

αηζζεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αμηψλ ηεο θνηλφηεηαο» («Καηεπζχλζεηο ηνπ 

Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο», «Σν 

ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ», Ο βαζηθφο πνιηηηζκηθφο γξακκαηηζκφο, 42, 2007). 

                                                             
9 Πξφθεηηαη γηα έλλνηεο πνπ ζηελ Διιάδα κεηαθξάζηεθαλ ζπρλά κε ηνπο φξνπο δηαζεκαηηθφηεηα θαη 

δηεπηζηεκνληθφηεηα αληίζηνηρα. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα (interdisciplinary) σο δηεπηζηεκνληθή πξαθηηθή 

αθνξά ζηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηζηεκψλ γηα λα ζεαζεί ζθαηξηθά θαη λα θαηαλνεζεί έλα 

πξφβιεκα. ην πιαίζην απηήο ηεο πξαθηηθήο νη επηκέξνπο επηζηήκεο πξνζθέξνπλ ηηο έλλνηεο, ηηο 

ζεσξίεο θαη ηα κεζνδνινγηθά ηνπο εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα ζεαζεί ζθαηξηθά θαη λα θαηαλνεζεί ην ππφ 

εμέηαζε πξφβιεκα, ρσξίο σζηφζν, νη επηκέξνπο επηζηήκεο λα απεκπνινχλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ απηνλνκία ηνπο. 

Ζ δηα-επηζηεκνληθφηεηα (transdisciplinary) είλαη ε εγθάξζηα δηεπηζηεκνληθφηεηα κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ. ε νπνία, σο πξαθηηθή, ελδηαθέξεηαη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα θαη δελ αξθείηαη 

ζηε ζθαηξηθή ζέαζε θαη θαηαλφεζή ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο, ζπλήζσο νκάδεο κε δηεπηζηεκνληθή 
ζχλζεζε, θαινχληαη λα επηιέμνπλ ζεσξίεο, έλλνηεο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία απφ νπνηαδήπνηε 

επηζηήκε ή επηζηεκνληθφ θιάδν ή αθφκε λα ηα αλακείμνπλ θαηάιιεια αμηνπνηψληαο ηηο ππνθεηκεληθέο 

βησκέλεο εκπεηξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαίζζεζεο θαη ηεο θαληαζίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηιχζνπλ ην πξφβιεκα παξάγνληαο λέα γλψζε (ζεσξίεο, έλλνηεο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία). (βι. 

Ενχθεο, Ν. «Ζ δηα-επηζηεκνληθφηεηα πνπ κεηαθξάζηεθε δηαζεκαηηθφηεηα» alfavita.gr). 
10 βι. Κ. Καζηνξηάδεο1981: 499. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://www.alfavita.gr/artra/artro20080308c.php
http://www.alfavita.gr/artra/artro20080308c.php
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Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ παξάζεκα απφ ηελ 4
ε
 ελφηεηα, πνπ 

αθνξά ηα πεξηερφκελα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ πξψην 

θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο, ε δηδαζθαιία ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε 

κηα επξχηεξε γλσζηηθή πεξηνρή κε ηίηιν «Πεδίν Γισζζνινγηθφ-Καιιηηερληθφ-

Δθθξαζηηθφ» (Area Linguistico-Artistico-Espressiva), καδί κε άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ
11

. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο ζηνλ πξψην θχθιν ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζην Π.. ππάξρεη κηα θνηλή εηζαγσγή πνπ πεξηγξάθεη ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε σο κηα ηθαλφηεηα πνπ απμάλεηαη θαη ελδπλακψλεηαη βαζκηαία, απφ ηηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κέρξη ηηο κεγαιχηεξεο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ηνπ 1
νπ

 βαζκνχ, ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θηιαλαγλσζίαο θαη ηελ αλάγλσζε πνηθίισλ θεηκέλσλ πνπ ζθνπφ έρεη αξρηθά ηελ 

«γισζζηθή θαη ινγνηερληθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ» (βι. φ.π., 50), ελψ ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο ε έκθαζε δίλεηαη, θπξίσο, ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ζηελ θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηδηαίηεξεο 

κεηαγιψζζαο, «ησλ εηδηθψλ φξσλ πνπ ην θάζε κάζεκα ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηηο έλλνηεο πνπ επεμεξγάδνληαη» (βι. φ.π., 51). 

Δπίζεο, ζην syllabus ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο εληνπίδνληαη δχν πίλαθεο πνπ 

ζπλνςίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη άξα ηα αλακελφκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο, 

επηκεξίδνληάο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα, ζε ηέζζεξηο θάζεηο, ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ 

πέκπηνπ ρξφλνπ ηεο πξσηνβάζκηαο, θαη ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ηνπ 1
νπ

 βαζκνχ (βι. φ.π., 55). 

                                                             
11 Οη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ζηελ Ηηαιία έρνπλ καθξά παξάδνζε κε απαξρή ηελ πεξίνδν ηεο 

Αλαγέλλεζεο. Οη αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο ζεσξνχληαη ν επηζηεκνληθφο ρψξνο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο κέζσ ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηέρλεο. Χο ηδηαίηεξνη θιάδνη ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

ζπνπδψλ, ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαη νη αξραίεο θαη ζχγρξνλεο γιψζζεο, ε ινγνηερλία, ε 

λνκηθή, ε ηζηνξία, ε θηινζνθία, ε ζξεζθεία, νη νπηηθέο θαη παξαζηαηηθέο ηέρλεο, θαη πνιχ ζπρλά 
ηαπηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηερλνινγία, αλζξσπνινγία, 

επηθνηλσληαθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο. (βι.«Humanist» Oxford English Dictionary). ην Π.. ηνπ 

2007 γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ γισζζνινγηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη παξαζηαηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ 

καζεκάησλ ηεο ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο, πνπ, ζην πιαίζην ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο, πξνηείλεηαη λα 

ζπλεμεηάδνληαη ζε κηα επξχηεξε θνηλή γλσζηηθή πεξηνρή. 

 

http://oxforddictionaries.com/definition/humanism
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Οη ζηφρνη, αθνξνχλ, θαη ζηηο δπν βαζκίδεο, ηέζζεξηο θαηεγνξίεο γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηνπο ζεκειηψδεηο ηξφπνπο παξαγσγήο θαη 

πξφζιεςεο ηνπ ιφγνπ
12

: 

1) Αθξφαζε θαη πξνθνξηθφο ιφγνο 2) Αλάγλσζε 3) Γξαπηφο ιφγνο 4) 

Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε γιψζζα (riflettere sulla lingua). 

 

ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξνβιέπεηαη, κε ππνπξγηθή 

απφθαζε ηνπ 2009, ζε θάζε ζρνιηθφ έηνο, έλα ζχλνιν 15 σξψλ, παξαθνινχζεζεο 

καζεκάησλ Γιψζζαο, Ηζηνξίαο θαη Γεσγξαθίαο, ην νπνίν, φπσο αλαθέξεηαη, κπνξεί 

λα γίλεηαη κε ηε κνξθή δηεπηζηεκνληθήο δηδαζθαιίαο θαη λα δηεπξχλεηαη κε ηελ 

αλάγλσζε ινγνηερληθψλ έξγσλ, ρσξίο λα μεπεξλά, ζπλνιηθά, ηηο 18 ψξεο ηελ θάζε 

εβδνκάδα (βι. Miur, Istruzione
13

). 

Δπίζεο, ην Π.. ηνπ 2004 γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1
νπ

 βαζκνχ καο 

πιεξνθνξεί γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ καζεκάησλ ζε ζχλνιν σξψλ, 

εηεζίσο, φπνπ θαίλεηαη φηη νη ψξεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο 

είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζηεο απφ απηέο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο (βι. «Δζληθέο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζρέδηα εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ», 2004). 

Όζνλ αθνξά ηε ινγνηερλία, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, φπσο 

δηαβάδνπκε ζην Π.., πεξηιακβάλεη: 

 

«κηα πνηθηιία θεηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ή δεκηνπξγηθψλ, κε ζηφρν πάληα ηελ 

ηθαλνπνίεζε επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ηα νπνία εηζάγνληαη κε 

ηξφπν πνπ λα ηα θηλεηνπνηεί […] ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1
νπ

 βαζκνχ, ε 

αλάγλσζε δηαθφξσλ θεηκέλσλ ζηελ ηηαιηθή γιψζζα θαη ηηο ηηαιηθέο δηαιέθηνπο, 

θαηάιιεια επηιεγκέλα κε βάζε ηελ ειηθία θαη ην βαζκφ σξηκφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, αμηνπνηψληαο έξγα ηεο πςειήο ινγνηερληθήο καο παξάδνζεο, φπσο, 

                                                             
12 βι. Πνιίηεο, Π., Δθγπθινπαηδηθφο Οδεγφο: πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο, ΚΔΓ. 

 
13 βι. θαη http://www.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/ordinamenti 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_a10/a_10_thema.htm
http://www.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/ordinamenti
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π.ρ. επηιεγκέλνπο ζηίρνπο ηνπ Γάληε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κηα ηζρπξή 

πνιηηηζηηθή βάζε. […] Η αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ θαη ν αλαζηνραζκφο πάλσ ζηελ 

εθθξαζηηθή θφξκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ζα επηηξέςεη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο 

ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο, λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ εμέιημε απηή ζην 

ρξφλν θαη ζην ρψξν, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε ηε ζχλδεζή ηεο κε ηνπο θνηλσληθνχο 

θαη πνιηηηζκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη κε ηηο εμειίμεηο επηζηεκνληθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη ηερλνινγηθέο» (φ.π., Η ηηαιηθή γιψζζα, 50-51). 

Όπσο θαίλεηαη ζηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ησλ παξαζεκάησλ 

απφ ηελ εηζαγσγή ησλ syllabi γηα ηελ ηηαιηθή γιψζζα ζηνλ πξψην θχθιν 

δηδαζθαιίαο, ηα ινγνηερληθά θείκελα εληάζζνληαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην 

θεηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ θαη 

ηελ πξνζθνξά θαηάιιεισλ θηλήηξσλ, απνθαιχπηνληαο ηελ επηξξνή απφ 

επηθνηλσληαθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο. 

Σαπηφρξνλα, ε αλαθνξά ζηα έξγα ηεο πςειήο ινγνηερληθήο παξάδνζεο θαη ε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, 

θαζψο θαη κε ηελ εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο, 

απνθαιχπηεη, απφ ηε κία πιεπξά έλα παξαδνζηαθφ ιφγν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο, κε πξνβνιή ελφο ινγνηερληθνχ θαλφλα ζρεηηθά κε ηελ πςειή αμία ησλ 

ππφ εμέηαζε έξγσλ, θαη, απφ ηελ άιιε, κηα ηέηνηα ρξήζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

πνπ ζα επηηξέπεη, κε βάζε ηε γισζζηθή ηνπο κνξθή, ηελ εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλέρεηαο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο. 

Δηδηθφηεξα, θαη φζνλ αθνξά ηα αξρηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, ην Π.. αλαθέξεη 

φηη «(νη καζεηέο) ζα γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε γιψζζα λα ζπλεξγάδεηαη 

κε άιιεο κνξθέο ιφγνπ θαη ζεκεησηηθά κέζα, ηδηαίηεξα απφ ην ρψξν ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιπκεζηθψλ θαη δηεπηζηεκνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ππάξμεη 

γηα ηε ζρέζε, ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκνχ καο, κεηαμχ ηεο γιψζζαο θαη ηεο κνπζηθήο κε 

φξνπο θαιιηηερληθνχο» (φ.π., 52). 

Δπνκέλσο ζην ηηαιηθφ Π.., ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη 

κε άιια καζήκαηα, θαιιηηερληθνχ, θπξίσο, πεξηερνκέλνπ, κε έκθαζε ζηηο λέεο 
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ηερλνινγίεο θαη ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, απερψληαο επηξξνέο απφ ηνπο ζχγρξνλνπο 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ζε δηαπινθή, φκσο, κε 

παξαδνζηαθνχο ιφγνπο πνπ πξνβάιινπλ ηε ζεκαζία ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. 

 

1.2.2 Η δευτεροβάθμια 2ου βαθμού 

ηα syllabi ησλ καζεκάησλ ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο ζηα Λχθεηα, 

γίλεηαη δηαρσξηζκφο, φπσο αλαθέξζεθε, κεηαμχ ησλ δχν γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ σο 

πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε δηδαζθαιία ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ, ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο πεξηιακβάλεη γηα ηα πξψηα δχν έηε: 

 

«Ο καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε θιαζηθά έξγα θαη ζπγγξαθείο ζεκαληηθνχο, ηα 

νπνία δηαβάδεη απφ κεηάθξαζε, κε ζθνπφ λα ηδηνπνηεζεί ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ινγνηερληθήο θαη πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζεκειηψδε έξγα γηα 

ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ, (φπσο απηά ιεηηνχξγεζαλ) πηζαλψο αζπλείδεηα, κέζσ ηνπ 

ζπιινγηθνχ θαληαζηαθνχ, πνπ δηακνξθψζεθε κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ (ηα Οκεξηθά 

έπε, ε αηηηθή ηξαγσδία ηνπ 5
νπ

 π.Υ. αηψλα, ε Αηλεηάδα, θαζψο θαη άιια έξγα ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ). Δπηπιένλ (ην κάζεκα πεξηιακβάλεη) ηελ αλάγλσζε 

θαη άιισλ ζπγγξαθέσλ ηεο κνληέξλαο επνρήο, αθφκε θαη μέλσλ. Δπίζεο, ην έξγν ηνπ 

Manzoni, Γακήιηεο ππνζρέζεηο, έξγν ην νπνίν κε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ αμία, ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο κνληέξλαο ηηαιηθήο ινγνηερλίαο, κε ηελ 

ππνδεηγκαηηθή αιεζνθάλεηα (realizzativa) ηνπ ξνκαληηζκνχ, ηελ αθζνλία θαη ηελ 

πνηθηιία ησλ ζεκάησλ θαη ησλ νπηηθψλ ηνπ θφζκνπ. 

Δπίζεο, ζην ηέινο ησλ δχν πξψησλ εηψλ (ν καζεηήο) ζα έξζεη ζε επαθή, κέζσ 

ηεο αλάγλσζεο πνιιψλ θεηκέλσλ, κε ηηο πξψηεο εθθξάζεηο ηεο ηηαιηθήο ινγνηερλίαο: ηε 

ζξεζθεπηηθή πνίεζε, ηελ πνίεζε ηεο ηθειίαο θαη ηεο Σνζθάλεο πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ 

Stilnovo
14

» («Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο 

                                                             
14 Πξφθεηηαη γηα ηε ινγνηερληθή θίλεζε ζηελ Ηηαιία πνπ ζεκεηψζεθε ηνλ 13ν αηψλα ζχκθσλα κε ηελ 

νλνκαζία ηνπ Γάληε «dolce stil novo», δειαδή φκνξθν θαηλνχξγην ζηηι. Σν θπξίαξρν ζέκα ησλ 

πνηεκάησλ ήηαλ ε γλψζε ηνπ ζπλεηδεηνχ θαη ε ζεκαζία ηεο ςπρήο. εκαληηθή ήηαλ θαη ε πην 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαζθαιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα 

ην Λχθεην», Παξάξηεκα Β, 13). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν επφκελσλ εηψλ, ε εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο πνξεία 

ηεο ηηαιηθήο Λνγνηερλίαο: 

«πεξηιακβάλεη έξγα απφ ην Stilnovo κέρξη ηνλ Ρνκαληηζκφ. […] ην πιαίζην 

απηφ, ηεο πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο ζα 

απνθαιχςεη ε απαξαίηεηε ζχλδεζε θαη κειέηε ηεο ηζηνξίαο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο, εμεηάδνληαο έξγα ηνπ Γάληε (ε Θεία Κσκσδία 

πξέπεη λα δηαβαζηεί ζηα καζήκαηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

νινθιήξσζε 25 σδψλ πεξίπνπ), ηνλ κεγάιν ζηαζκφ ηεο αθεγεκαηηθήο πνίεζεο 

Cavalleresca (Ariosto, Tasso), δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο πξφδαο, απφ ηε Novella κέρξη 

ην ξνκαληηθφ κπζηζηφξεκα, (απφ ηνλ Boccaccio κέρξη ηνλ Manzoni), έξγα ηεο πνιηηηθήο 

θαη επηζηεκνληθήο παξάδνζεο (Machiavelli, Galileo), θαζψο θαη ηεο ζεαηξηθήο 

(Goldoni, Alfieri)» (φ.π., 14). 

Σέινο, θαηά ην πέκπην έηνο, ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηξέθεηαη ζηα 

έξγα ηεο ηηαιηθήο ινγνηερλίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε ζθνπφ ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ 

επξχηεξε επξσπατθή ινγνηερλία ηεο ίδηαο πεξηφδνπ θαη πεξηιακβάλεη, αξρηθά έξγα 

ηνπ Leopardi. ηε ζπλέρεηα «Η πνξεία ηνπ καζήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζε ζπγγξαθείο 

θαη έξγα πνπ αλαλέσζαλ ηηο ινγνηερληθέο θφξκεο θαη γέλε, ηα νπνία ζπλδένληαη κε 

ζεκαληηθέο πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο, φπσο ν 18
νο

 θαη ν 19
νο

 αηψλαο, θαη 

ζπλεηέιεζαλ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο πνίεζεο θαη ηεο πξφδαο. Η εμέιημε ηεο 

ιπξηθήο πνίεζεο, δελ πεξηνξίδεηαη ζε εζληθά φξηα, αιιά ζπλδέεηαη κε ην έξγν ηνπ 

Μπσληιαίξ θαη ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ζηε ζπκβνιηθή πνίεζε ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο 

Δπξψπεο γεληθφηεξα. 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο πνπ είραλ ζε φιν ηνλ 19
ν
 αηψλα ν 

Pascoli, ν d’ Annunzio. Με αλάινγν ηξφπν, φζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

αθεγεκαηηθήο ινγνηερλίαο, εμεηάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

                                                                                                                                                                              
πλεπκαηηθή ζχιιεςε ηεο γπλαίθαο, ε νπνία εκθαληδφηαλ σο άγγεινο ζσηεξίαο θαζψο θαη ε βαζηά 

πλεπκαηηθή θαη θηινζνθηθή εμέηαζε ηεο αγάπεο σο πεγή εζηθήο αξεηήο θαη σο κηαο εμεπγεληζκέλεο 

έξεπλαο ηεο ςπρήο. 
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(rappresentazione del vero) ζην έξγν ηνπ Verga, θαη ε απνζχλζεζε ησλ θνξκψλ ζηα 

έξγα ηνπ Pirandello, θαη ηνπ Svevo, θαζψο απνηεινχλ, κε πνιινχο άιινπο, ηνπο 

ινγνηέρλεο πνπ νηθνδφκεζαλ απηφ πνπ ζηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο ζεσξείηαη ε 

«Παξάδνζε ηνπ 19
νπ

 αηψλα» (φ.π. 14). 

Σέινο, ζην πέκπην έηνο ηνπ Λπθείνπ, ζην syllabus ηεο ινγνηερλίαο 

αλαθέξνληαη θαη θάπνηνη λεφηεξνη πνηεηέο (Ungaretti, Saba θαη Montale), πνπ 

εμεηάδνληαη παξάιιεια κε επηιεγκέλα θείκελα ζχγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ (π.ρ. Rebora, 

Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto). Ζ εμέηαζε ηεο αθεγεκαηηθήο 

ινγνηερλίαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμέηαζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ηνπ ζχγρξνλνπ λεν-

ξεαιηζκνχ, φπσο ησλ Gadda, Fenoghlio, Calvino, P. Levi, αιιά κπνξεί λα 

ελζσκαηψζεη θαη έξγα άιισλ ζπγγξαθέσλ (φπσο νη Pavese, Pasolini, Morante, 

Meneghello). Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε αλάγλσζε απνζπαζκάησλ απφ ηα “θαιχηεξα” 

έξγα πεδνγξαθίαο, δεκνζηνγξαθηθήο ινγνηερλίαο θαη απνκλεκνλεπκάησλ (βι. φ.π., 

14-15). 

 

ηα παξαπάλσ ζεκεία ηνπ syllabus ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 2
νπ

 βαζκνχ, φπσο είρε δηαθαλεί θαη ζηα αληίζηνηρα παξαζέκαηα απφ ηα 

syllabi πνπ αθνξνχζαλ ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 βαζκνχ, 

αληρλεχνληαη κεξηθά απφ ηα βαζηθά λήκαηα πνπ δηαπεξλνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο ζηελ ηηαιηθή εθπαίδεπζε: Ζ εμέηαζε ησλ έξγσλ ζε κηα γξακκηθή ζρέζε, 

θαζψο απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο θαη 

ινγνηερλίαο, ε ηεξάξρεζε ησλ έξγσλ ζε ζεκαληηθά θαη κε, αλάινγα κε ηνλ αληίθηππν 

πνπ είραλ ζηελ εμέιημε ησλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ, ζε ηηαιηθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν, ε έκθαζε θπξίσο ζε έξγα ηνπ παξειζφληνο, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ 

αλαινγηθή ζρέζε πνπ έρνπλ ηα έξγα ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ κε ηε ζχγρξνλε 

ινγνηερληθή παξαγσγή, ε εμέηαζε ηεο νπνίαο θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζην 

πέκπην έηνο, θαηαδεηθλχνπλ κηα αληίιεςε δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν εζλνθεληξηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηνπ 

ινγνηερληθνχ θαλφλα. 
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Θα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα λήκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίθαζε κε 

ηηο ηδέεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηεο πξνζθνξάο θηλήηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/αλαγλσζηψλ, φπσο ζπρλά αλαθέξεηαη 

ζε άιια απνζπάζκαηα ησλ Π.., ηφζν ηνπ πξψηνπ φζν θαη ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζρνιηάζνπκε φηη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 2
νπ

 

βαζκνχ, ζηα syllabi πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, δελ γίλεηαη θακηά 

αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ ή ζηελ εμέηαζε ινγνηερληθψλ έξγσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ην ρψξν 

ησλ ΜΜΔ, πξνθαλψο γηαηί δελ αληηκεησπίδνληαη σο κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο, αιιά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ Π.., ζεσξείηαη φηη 

απνηεινχλ κέζα ππνβνήζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (βι. φ.π., 7). 

 

1.3 Η αξιολόγηςη των μαθητών και τησ μαθηςιακήσ διαδικαςίασ 

Όπσο αλαθέξζεθε, ην ζψκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Ηηαιία είλαη ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Αμηνιφγεζεο (INVALSI, Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, 9.3). 

χκθσλα κε ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 2009 ην φξγαλν απηφ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηηο εζληθέο εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 1
νπ

 θαη 2
νπ

 

βαζκνχ. Σαπηφρξνλα, ην Ηλζηηηνχην πξνβαίλεη ζηε δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο γηα ηηο εζσηεξηθέο εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζηα ζρνιεία, ζην ηέινο 

ηνπ δεχηεξνπ θαη πέκπηνπ έηνπο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζην 

πξψην θαη ηξίην έηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ, ηηο εζσηεξηθέο 

αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή, πνπ ε νξγάλσζή ηνπο είλαη αξκνδηφηεηα ηεο θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο ηεο, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθέο 

νδεγίεο, ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο (Agenzia 

nazionale per lo sviluppo dell‟ autonomia scolastica). 

ε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχην Αμηνιφγεζεο (βι. INVALSI, «Πιαίζην 

αλαθνξάο ησλ εζσηεξηθψλ εμεηάζεσλ ζηελ Ηηαιηθή γιψζζα», 2011), πνπ αθνξά ηελ 

«Ηθαλφηεηα/έιεγρν ηεο γιψζζαο» (padronanza linguistica), ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

http://www.invalsi.it/valsis/docs/062010/QdR_Appendice_ValSiS.pdf
http://www.invalsi.it/valsis/docs/062010/QdR_Appendice_ValSiS.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/allegati/dir76_09.pdf
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1586
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1586
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/QdR_Italiano.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/QdR_Italiano.pdf
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εθπαίδεπζεο, πεξηγξάθνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη νη νπνίεο πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (βι. φ.π., 3): 

 Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε (ζπκκεηνρή ζε επηθνηλσληαθή πξνθνξηθή 

αληαιιαγή ζε πνηθίια ζπκθξαδφκελα). 

 Αλάγλσζε (θαηαλφεζε θαη εξκελεία γξαπηψλ θεηκέλσλ πνηθίισλ 

εηδψλ). 

 Γξάςηκν (παξαγσγή θεηκέλσλ πνηθίισλ εηδψλ γηα ηελ επίηεπμε 

δηαθνξεηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ). 

 

ηηο νδεγίεο απηέο αλαθέξεηαη φηη νη γξαπηέο δνθηκαζίεο (le prove) 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάγλσζε (θαηαλφεζε, εξκελεία, αληαπφθξηζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, θεηκέλσλ ινγνηερληθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ) θαη 

ζηηο γξακκαηηθέο ηθαλφηεηεο (βι. φ.π., 3-4). 

Ζ εμέηαζε ησλ αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πεξηιακβάλεη: 

1) Σε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θσδίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θείκελα 

(εηεξνγελή θείκελα σο πξνο ηε γιψζζα, ην πεξηερφκελν, ηελ έθηαζε θαη ηελ 

νξγάλσζε). 

2) Σελ εμππεξέηεζε πνιιαπιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζθνπψλ: 

 Να εληνπίδνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ (δηεξεπλεηηθή 

αλάγλσζε-lettura esplorativa) 

 Να εληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

ηνπ θεηκέλνπ θαη λα δηεξεπλνχλ ηα ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. 

 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα εκβαζχλνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ ζπγγξαθέα (αλάγλσζε αλαιπηηθή-

επηρεηξεκαηνινγηθή/ lettura analitico-argomentativa) 

 Να εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ (αλάγλσζε 

αλαιπηηθή-θνξκαιηζηηθή/ lettura analitico-formale) 
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 Να αλαζηνράδνληαη πάλσ ζην θείκελν θαη λα αμηνινγνχλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπ (αλάγλσζε αλαζηνραζηηθή-αμηνινγηθή/ lettura 

riflessiva e valutativa). 

3) Σελ εμππεξέηεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αλάγλσζεο, δειαδή λα ππάξρεη 

κέξηκλα γηα ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο: 

 Ζ πξαγκαηνινγηθή-θεηκεληθή ηθαλφηεηα 

 Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα 

 Ζ γξακκαηηθή ηθαλφηεηα 

 

Ζ πξαγκαηνινγηθή-θεηκεληθή ηθαλφηεηα νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα, πνπ έρνληαο 

σο αθεηεξία «ηνλ θεηκεληθφ θφζκν θαη ηηο εγθπθινπαηδηθέο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, αλαδφκεζεο ησλ λνεκάησλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηά θέξνληαη 

ζην θείκελν, δειαδή ηε ινγηθή, ελλνηνινγηθή θαη κνξθνινγηθή ηνπο νξγάλσζε κε 

αλαθνξέο ζηα ζπκθξαδφκελα πνπ ηνπνζεηνχληαη (contesto)» (βι. φ.π., 3-5). 

Ζ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξέπεη λα αμηνινγείηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ «λα ηδηνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, λα αλαδνκνχλ 

ην έξγν ζπλνιηθά αιιά θαη εμεηάδνληαο ηε ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, 

λα αληηιακβάλνληαη ηελ επηθνηλσληαθή πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα, ην ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ην γέλνο ζην νπνίν αλήθεη» (βι. φ.π., 5). 

ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ηεο «θεηκεληθήο ζπλνρήο θαη 

ζπλεθηηθφηεηαο, ε ηθαλφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ελδεηθηηθψλ ηεο θαηαλφεζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ, ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ γισζζηθνχ 

χθνπο/ηδηψκαηνο (register linguistico), φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

κνξθνζπληαθηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηηαγέο» (βι. φ.π., 6). 

Αληίζηνηρα ε γισζζηθή ηθαλφηεηα αθνξά ην ιεμηθν/ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν 

αλάιπζεο ηεο γιψζζαο θαη ε γξακκαηηθή ην κνξθνζπληαθηηθφ (βι., .φ.π. 6). 

ηε ζπλέρεηα, ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ, παξαηίζεληαη ππνδείγκαηα αμηνινγηθψλ 

ηεζη, κε επηιεγκέλα θείκελα θαη εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ, πνιιέο 

θνξέο πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ ηθαλφηεηεο θαη ηα 
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επίπεδα αλάιπζεο ηεο γιψζζαο, θαζψο θαη ηα θείκελα πνπ πξνηείλνληαη ζηα εζληθά 

Π. γηα ηηο ηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη νη εζσηεξηθέο εμεηάζεηο. 

Σέινο, κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 2009, θαζνξίδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηε δηεθπεξαίσζε ηεο νπνίαο αλαιακβάλνπλ νη δηδάζθνληεο 

ή ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζηελ πξσηνβάζκηα, θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ζηνλ 

νπνίν πξνεδξεχεη ν δηεπζπληήο, ζηε δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 θαη 2
νπ

 βαζκνχ. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ Ηηαιία ππάξρεη αμηνιφγεζε θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ κε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη, επίζεο, ζηελ παξαπάλσ ππνπξγηθή απφθαζε 

θαη κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ηαπηφηεηαο κειινληηθνχ πνιίηε, ν νπνίνο έρεη 

επίγλσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ελψ, ηαπηφρξνλα, 

ππνδεηθλχεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ε έγθαηξε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ 

πξφνδν ησλ παηδηψλ. 

πλνςίδνληαο, ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα, θαη άξα θαη ζηε ινγνηερλία, παξαηεξνχκε κηα έληνλε δηαπινθή 

κεηαμχ παξαδνζηαθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ. Δπηπιένλ, ε 

ππνγξάκκηζε ηεο απηνλνκίαο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, δείρλεη λα πεξηνξίδεηαη απφ 

ηνλ απζηεξφ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα πάληα 

κε ηηο εζληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ νξίδνπλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα θείκελα 

θαη ηνπο ζπγγξαθείο πνπ απνηεινχλ ηα πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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2. ΑΝΑΛΤΗ 

Ζ αλάιπζε ησλ ηηαιηθψλ Π.. γηα ηε δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 θαη 2
νπ

 βαζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο επίπεδα: ην πξψην επίπεδν 

αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, εζηηάδνληαο ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο, δειαδή ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο, θαη ζην δεχηεξν επίπεδν αλαιχνληαη νη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ 

πξσηαγσληζηψλ (εθπαηδεπηηθψλ/καζεηψλ) πνπ νη πξαθηηθέο απηέο πξνυπνζέηνπλ θαη 

θαιιηεξγνχλ. 

 

2.1 Το περιεχόμενο του γλωςςικού μαθήματοσ και τησ Λογοτεχνίασ 

Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Π.. αθνξά ηξεηο ελφηεηεο, νη νπνίεο καο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο: 

 1) Γηα ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζην δεπηεξνγελέο 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο γλσζηηθά πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ. ηελ ελφηεηα 

απηή εμεηάδνληαη θαη νη ζηάζεηο, αμίεο θαη αληηιήςεηο πνπ νξίδνληαη σο βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηεο ηαπηφηεηαο πνπ επηδηψθεηαη λα ζπγθξνηήζνπλ νη καζεηέο σο 

κειινληηθνί πνιίηεο θαη κέιε ηεο θνηλσλίαο.   

2) Γηα ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία, δειαδή 

ηελ ηδηαίηεξε  ινγνηερληθή κεηαγιψζζα πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά.   

3) Γηα ηε γιψζζα/ινγνηερλία σο ζεκείσζε, δειαδή γηα ην είδνο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί θαη ηε  ρξήζε απηήο ηεο ηδηαίηεξεο 

ινγνηερληθήο κεηαγιψζζαο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ 

λα πεξηγξάςνπλ ηφζν ηνλ θφζκν ησλ θεηκέλσλ φζν θαη ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη. 
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2.1.1 ΓΝΩΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΚΟΜΟ 

Αξίερ, ζηάζειρ, ανηιλήτειρ 

 

ηελ εηζαγσγή ηνπ Π.. ηνπ 2007, γηα ηνλ πξψην θχθιν δηδαζθαιίαο, ζην 

θεθάιαην «Πνιηηηζκφο, ζρνιείν, πξνζσπηθφηεηα», ππάξρνπλ ηέζζεξα ππνθεθάιαηα 

ζηα νπνία δηαηππψλνληαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο, νη πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο 

πνπ πξνσζνχληαη ζηελ ηηαιηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη νη ζηάζεηο πνπ πξέπεη λα 

θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο σο κειινληηθνχο πνιίηεο: 

 Σν λέν ζρνιηθφ ζελάξην 

 Ζ πξνζσπηθφηεηα ζην επίθεληξν 

 Γηα κηα θαηλνχξηα πνιηηφηεηα (cittadinanza) 

 Γηα έλαλ θαηλνχξην αλζξσπηζκφ 

 

Οη  αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα λέα Π.., ζχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπο, πξέπεη 

λα είλαη «ε αλαγλψξηζε θαη ε εγγχεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο (βι. θαη άξζξα 2 

θαη 3 ηνπ πληάγκαηνο), κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα 

ηνπ θαζελφο, φπσο ρξεηάδεηαη ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη  φζνλ αθνξά ην έξγν ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη γεληθά φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ ζρνιείνπ, κε έλαλ ηξφπν αθφκε πην 

πξνζεθηηθφ θαη ζηνρνζεηεκέλν. Απαηηείηαη, επίζεο, ε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο 

θνηλσληθνχο θνξείο, πξνζδίδνληαο κηα λέα δηάζηαζε ελνπνίεζεο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, έηζη ψζηε φινη νη καζεηέο λα επηηχρνπλ λα αλαπηχμνπλ,  αλάινγα 

κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηηο αηνκηθέο ηνπο επηινγέο, λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πιηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο 

θνηλσλίαο’ (βι. άξζξν 4 ηνπ πληάγκαηνο)» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο», «Πνιηηηζκφο, ρνιείν, 

Πξνζσπηθφηεηα», Σν λέν ζρνιηθφ ζελάξην, 15-16). 

Δπίζεο, ζε άιιν ηκήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνθεθαιαίνπ αλαθέξεηαη φηη 

πξέπεη λα ππάξμεη ηδηαίηεξε κέξηκλα «γηα ελαπνκέλνπζεο κνξθέο αλαιθαβεηηζκνχ θαη 

πνιηηηζκηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο 

ηαπηφηεηαο πνιίηε. Δπηπιένλ, ε δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
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Δπηθνηλσλίαο, ε νπνία ηαπηφρξνλα είλαη θαη κηα κεγάιε επθαηξία, πξνθαιεί  ηνλ 

θίλδπλν λα ηεζνχλ αθφκε κεγαιχηεξνη  πεξηνξηζκνί ζηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο απηψλ 

πνπ δελ έρνπλ αθφκε πξφζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη αθφκε 

πην εκθαλέο ζην ζρνιείν φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο αληζφηεηεο κεηαμχ ηφζν ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ φζν θαη  ησλ δηδαζθφλησλ φζνλ αθνξά ηα ηερλνινγηθά κέζα» (φ.π., 

16). 

ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 2007 ππνγξακκίδεηαη, επίζεο, ε αλάγθε 

ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

αληίιεςεο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηνπο 

ηαρείο ξπζκνχο αλαλέσζεο ησλ ηερληθψλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε 

ζχγρξνλε εξγαζία: 

 

«θνπφο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη πηα ε δηδαζθαιία θαη ε αλάπηπμε κεκνλσκέλσλ 

ηερληθψλ θαη ηθαλνηήησλ. Σν  θπξηφηεξν είλαη λα ζπκβάιιεη ζηαζεξά ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ θάζε αηφκνπ ζε επίπεδν γλσζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ, θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα αληηκεησπίδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζελαξίσλ, ζχγρξνλσλ θαη κειινληηθψλ.  Η 

κεηαβίβαζε ηππνπνηεκέλσλ θαη θαλνληζηηθψλ γλψζεσλ, κε πεξηερφκελα ακεηάβιεηα 

πνπ απεπζχλνληαη ζην κέζν φξν ησλ καζεηψλ, δελ επαξθεί πηα. Αληίζεηα, ην ζρνιείν 

θαιείηαη λα δηακνξθψζεη καζήκαηα θαηάξηηζεο  πνπ λα αληαπνθξίλνληαη πάληα ζηηο 

ηδηαίηεξεο θιίζεηο ησλ καζεηψλ, κέζα απφ κηα πξννπηηθή αμηνπνίεζεο ησλ μερσξηζηψλ 

πιεπξψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαζελφο» (φ.π.,16).  

 

Σαπηφρξνλα, ππνζηεξίδεηαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο «πνηθίισλ κνξθψλ 

δηαθνξεηηθφηεηαο, εηδηθψλ αλαγθψλ ή κεηνλεμίαο  (varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio)» (βι. φ.π., 17). ην ζεκείν απηφ γίλεηαη αλαθνξά θαη πάιη 

ζην ηηαιηθφ χληαγκα θαη ζηελ ππνρξέσζε πξνψζεζεο ηεο αμηνπξέπεηαο θαη 

ηζφηεηαο ησλ αηφκσλ «ρσξίο θακηά δηάθξηζε θχινπ, θπιήο, γιψζζαο, ζξεζθείαο, 

πνιηηηθψλ απφςεσλ, πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ζέζεο» θαη πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο 

αλάπηπμεο ελφο αλζξσπηζηηθνχ ηδεψδνπο (βι. φ.π., 17).  
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Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαζέκαηα απηά κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηηο 

βαζηθέο ηδέεο πνπ δηαηξέρνπλ ηα Π.. γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη θαίλνληαη φηη έρνπλ ζαλ αθεηεξία ηελ αλάγθε αιιαγψλ πνπ 

νθείινληαη ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, κε έκθαζε ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο εξγαζίαο, θαη ζεκειηψλνληαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη 

δηθαηνζχλεο απέλαληη ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ κε 

ηξφπν πνπ λα αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά θαη σο πξφθιεζε ηηο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη. 

Δθηφο, φκσο, απφ ηε ζπλήζε ξεηνξηθή  πνπ, φπσο είλαη αλακελφκελν, 

ραξαθηεξίδεη έλα Π.. θαη απερεί παηδαγσγηθνχο ιφγνπο θαη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ηηαιηθνχ Π.., ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε δηαθνξά σο κηα θαηάζηαζε 

απέλαληη ζηελ νπνία πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ε ζεηηθή ζηάζε, ππνλνψληαο κηα ζηάζε 

αλεθηηθφηεηαο. Σν ζρνιείν πξέπεη λα δηαζέηεη πξαθηηθέο ζηήξημεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

καζεηψλ, αιιά δελ δηαθαίλεηαη πνπζελά λα ιακβάλνληαη ππφςε νη γλσζηηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαη «κεηνλεθηνχλησλ» καζεηψλ, φξνο 

πνπ ζαθψο έρεη έληνλν ιεμηινγηθφ θνξηίν ζην πιαίζην παξαδνζηαθφηεξσλ κνληέισλ 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο ζχγρξνλεο πνιπθπιεηηθέο θνηλσλίεο
15

.  

Όζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε αλάγθε γηα ςεθηαθφ αιθαβεηηζκφ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ πξνβάιιεη επείγνπζα, αληαλαθιψληαο ηελ νπηηθή ηνπ κνληέινπ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ, ην νπνίν «δίλεη έκθαζε ζηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο θαη 

ζπκθξαδφκελα. θνπφο είλαη λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο/ηξηεο κε ηηο ηθαλφηεηεο 

πξνζαξκνγήο θαη επηηπρίαο κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην, φπσο απηφ πθίζηαηαη θάζε 

θνξά» (βι. Baynham 2002, 28).
16

  

Όζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πνιίηε πνπ θαίλεηαη λα πξνάγεηαη κέζσ ηνπ 

Π.. ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο αληινχκε απφ ην ππνθεθάιαην «Γηα κηα θαηλνχξηα 

                                                             
15 βι. Γθφβαξεο Υξήζηνο, 2007. 
16 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Unesco (1962), «έλα άηνκν είλαη εγγξάκκαην φηαλ έρεη απνθηήζεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα ζπκκεηάζρεη ζε φιεο εθείλεο ηηο 

δξαζηεξίνηεηεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη γξακκαηηζκφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ 

ζηελ νκάδα θαη ζηελ θνηλφηεηά ηνπ θαη ηνπ νπνίνπ νη επηηεχμεηο ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ 

αξηζκεηηθή ηνπ επηηξέπενπλ λα ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ αηνκηθή ηνπ 

εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο (βι. Baynham, 2002, 19-20)   
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πνιηηφηεηα» (Per una nuova cittadinanza). Ζ λέα απηή ηαπηφηεηα πνιίηε πνπ θαίλεηαη 

φηη πξνσζείηαη ζην Π.. δηακνξθψλεηαη κέζα απφ κηα ζρέζε αληαιιαγήο κεηαμχ ηεο 

θπξίαξρεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Δπξψπεο αιιά θαη 

ηνπ θφζκνπ γεληθφηεξα. 

 Ζ εζληθή ηαπηφηεηα, ζε ζπλζήθεο ζχλζεζεο θαη πινπξαιηζκνχ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Π.., θαιιηεξγείηαη κέζσ ηεο «γλψζεο θαη κεηαβίβαζεο ηεο εζληθήο 

καο παξάδνζεο θαη κλήκεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δελ ζα κπνξέζνπλ (νη 

καζεηέο/ηξηεο) αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο λέεο δπλαηφηεηεο, ρσξίο δειαδή κηα βαζηά 

κλήκε θαη κηα ζρέζε αληαιιαγήο κε ηηο ηζηνξηθέο ηνπο ξίδεο» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. 

γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο», 2007, 

«Πνιηηηζκφο, ρνιείν, Πξνζσπηθφηεηα», Γηα κηα λέα ππεθνφηεηα, 20). 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη απηή ε «λέα πνιηηφηεηα», φπσο 

νξίδεηαη ζην Π.. ηνπ 2007, έρεη ραξαθηήξα εζληθήο ηαπηφηεηαο κε ζηνηρεία πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζρεηηθά ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα, παγησκέλα κέζα απφ ηελ «εζληθή 

παξάδνζε θαη κλήκε», πνπ πξέπεη λα κεηαβηβαζηεί ζηηο λεφηεξεο γεληέο.  

Παξφκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ζε αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ πξνεγνχκελνπ 

Π.. γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξψηνπ βαζκνχ (2004) αιιά θαη ζην λέν Π.. 

γηα ην Λχθεην (2010), φπνπ γίλεηαη ζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο κε ηελ 

Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, ζηελ νπνία ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εθγπκλάδεηαη κέζσ ηεο 

ελφηεηαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, δειαδή ηεο δηεπηζηεκνληθήο νξγάλσζεο ησλ 

καζεκάησλ, ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο (βι. «Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζρέδηα εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο ησλ 

ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ», 2004, 8-9). 

Δπηπιένλ, ζηα εηζαγσγηθά θεθάιαηα ηνπ λένπ εζληθνχ Π.. γηα ην Λχθεην 

αλαθέξεηαη φηη «ε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη 

ζηελ επίγλσζε (απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη  ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ απέλαληη ζηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ γεληθά θαη ηε ζρνιηθή δσή εηδηθφηεξα» 

(«Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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δηδαζθαιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα ην Λχθεην», 2010,  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, 9) 

 

Γνώζειρ για ηον κόζμο 

Όζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζηα ηηαιηθά 

Π.., απηέο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1
νπ

 βαζκνχ, πξνέξρνληαη απφ ηηο βαζηθέο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 4
ε
 ελφηεηα ηνπ Π.. ηνπ 2007, κε ηίηιν 

«Σν ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ», θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

1) Πεξηνρή γισζζηθή-θαιιηηερληθή-εθθξαζηηθή 

2) Πεξηνρή ηζηνξηθή-γεσγξαθηθή 

3) Πεξηνρή καζεκαηηθή-επηζηεκνληθή-ηερλνινγηθή 

 

Αληίζηνηρα, ζηε δεπηεξνβάζκηα 2
νπ

 βαζκνχ, ζχκθσλα κε ην Π.., θάζε 

ηχπνο Λπθείνπ έρεη ηα δηθά ηνπ γλσζηηθά αληηθείκελα. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο Λπθείσλ ε γιψζζα θαη ε ινγνηερλία 

δηδάζθνληαη κε ην ίδην αθξηβψο syllabus πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαηά ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 2
νπ

 βαζκνχ. 

Σν ελδηαθέξνλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηηαιηθψλ εζληθψλ Π.., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ γηα ηελ πξσηνβάζκηα 1
νπ

 βαζκνχ ηνπ 

2004, είλαη ε θνηλή αληίιεςε ηεο κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία δηεπηζηεκνληθήο θαη δηα-επηζηεκνληθήο (interdisciplinary θαη 

transdisciplinary) νξγάλσζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, δηάθξηζε ε νπνία 

εμεγήζεθε παξαπάλσ ζηελ παξνχζα κειέηε.  

πγθεθξηκέλα, ζην Π.. ηνπ 2004, αλαθέξνληαη: «δχν δηαζηάζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε δηδαζθαιία  ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ. Η πξψηε 

αθνξά ηελ αλάγθε λα ππάξρνπλ κνληέια (κάζεζεο) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο 

ζηφρνπο, ηνλ θφζκν θαη ηε δσή, δηαθνξεηηθά απφ ην επηζηεκνληθφ-καζεκαηηθφ κνληέιν: 

κνληέια κε θχζε γισζζηθή-ινγνηερληθή, θαιιηηερληθή-αηζζεηηθή, ηερλνινγηθή, 

ηζηνξηθή-θνηλσληθή, εζηθή-ζξεζθεπηηθή, πνπ ζπλδένληαη κε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ παξάδνζή καο, ζπλεηζθέξνληαο, εμίζνπ, ζηελ αμηνπξέπεηα, ηελ 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Ηηαιίαο Β΄/βάζκηα - 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 33 απφ 69 
 

αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο […]. Η δεχηεξε 

αθνξά ηελ αλάγθε θάζε γλσζηηθνχ ππνθεηκέλνπ, είηε ζε αλαπηπμηαθή θάζε είηε ζηελ 

ελειηθίσζε, λα ζεκειηψζεη ηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε κηα 

πξννπηηθή ζχλζεζεο θαη ελφηεηαο, θαζψο θαη ζε έλα πξνζσπηθφ επίπεδν ζρέζεο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηή […]  ην πιαίζην απηφ ε δηδαζθαιία ζηε δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 

βαζκνχ δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο, θαη ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ 

ηάζε πνπ έρεη ν θαζέλαο λα αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ κηα πξννπηηθή 

ελφηεηαο κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ θφζκν» («Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζρέδηα 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ», 

2004, 3). 

Δπηπιένλ, ζην ζεκείν πνπ ην ζρνιείν ζηε βαζκίδα απηή πεξηγξάθεηαη σο 

«ρνιείν πνπ εδξαηψλεηαη ζηνλ θφζκν» αλαθέξεηαη φηη «Η δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηνπ 1
νπ

 βαζκνχ βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίδνπλ κηα εηθφλα ηνπ θφζκνπ 

νινέλα θαη πην θαζαξή θαη απνθαιππηηθή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ηερλνινγηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο νπνίαο ν άλζξσπνο 

εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζή ηνπ θαη κεηαζρεκαηίδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

δσήο, λα θαηαλννχλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ, ησλ ζεζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δνκψλ, ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαζψο  θαη 

ηεο δσήο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ αηφκσλ» (φ.π., 4). 

Δπνκέλσο, ζηα παξαπάλσ παξαζέκαηα ε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαίλεηαη λα 

πξνβάιιεη σο αλάγθε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν αιιά θαη ηνλ 

ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ σο εληαίν ζχλνιν, απερψληαο απφςεηο ηεο Οιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο κάζεζεο. ην πιαίζην απηφ γίλνληαη ελλνηνινγηθέο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ θαη ζρεδηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλψζεσλ θαη ζην ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

θνπφο, δειαδή, ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ 

παξαζέκαηα, είλαη  λα ζπγθξνηήζεη ν  καζεηήο έλα εληαίν ζχλνιν γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθή άπνςε ηφζν γηα ηα 

ζέκαηα ησλ επηζηεκψλ φζν θαη γηα απηά ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο.   

http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
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Αληίζηνηρα, ζην λέν Π.. ηεο δεπηεξνβάζκηαο 1
νπ

 βαζκνχ, ζην ππνθεθάιαην 

«Ζ πξνζσπηθφηεηα ζην επίθεληξν», θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ ζρνιείνπ, αλαθέξεηαη φηη πξέπεη «λα  επεμεξγάδεηαη ηα εξγαιεία ηεο γλψζεο, ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ, θπζηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πνιηηηζκηθνχ θαη αλζξσπνινγηθνχ, εληφο ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο/ηξηεο πξφθεηηαη λα 

δήζνπλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο», 2007, «Πνιηηηζκφο, ρνιείν, 

Πξνζσπηθφηεηα», Η πξνζσπηθφηεηα ζην επίθεληξν, 18). 

Σέινο, ζην λέν Π.. γηα ην Λχθεην (2010), αλαθέξεηαη φηη: «Οη εζληθέο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 2
νπ

 βαζκνχ, ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε ηεο 

‘Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο’, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εζληθψλ θαη δηεζλψλ εξεπλψλ.  

[…] Η πξνζέγγηζε πνπ γίλεηαη, φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ/πνιηηηζκηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή, εθαξκφδεη πιήξσο ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

Ληζαβφλαο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

[…]  (είλαη απαξαίηεηε) ε πιήξεο αμηνπνίεζε φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο ζρνιηθήο 

εξγαζίαο: ε ζπνπδή ησλ καζεκάησλ ππφ ην πξίζκα κηαο ζπζηεκαηηθήο πξννπηηθήο, 

ηζηνξηθήο θαη θξηηηθήο, ε εθαξκνγή κεζφδσλ έξεπλαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ε εμάζθεζε ηεο αλάγλσζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

θεηκέλσλ ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο, θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ, ηζηνξηθψλ, 

επηζηεκνληθψλ, δνθηκίσλ, θαζψο θαη ε εξκελεία ησλ έξγσλ ηέρλεο. […] Η ρξήζε, 

ηέινο, πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ζηε κειέηε θαη ηελ 

έξεπλα πνπ δηεμάγνπλ» («Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαζθαιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα 

ην Λχθεην», 2010,  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, 7). 

Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ην θεληξηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δειαδή 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηα λεφηεξα ηηαιηθά  Π.., παξαηεξείηαη κηα 

επηξξνή απφ ηε ξεηνξηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ 

αλάγθε γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ θαη κηα ηάζε ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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πνπ αλήθνπλ ζηε ξεηνξηθή απηή, φπσο ε ππνγξάκκηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπνπδέο ππφ 

ην πξίζκα ηεο ηζηνξηθήο θαη θξηηηθήο νπηηθήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη κηα απφπεηξα ζπλδπαζκνχ ησλ λεφηεξσλ 

θξηηηθψλ δηδαθηηθψλ ιφγσλ κε παξαδνζηαθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο σο κέζν κεηαβίβαζεο ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ ην κνληέιν αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ πνπ 

πξνηείλεηαη θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο κέζν δηδαζθαιίαο κε 

έκθαζε ζηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαζψο θαη ηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Πξφθεηηαη γηα ην νιηζηηθφ 

κνληέιν ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηαδηαθά ζε φια ηα καζήκαηα θαη 

ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.    

 

2.1.2 ΓΝΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

 Δθηφο απφ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ζε θάζε Π.. αλαπιαηζηψλνληαη θαη 

γλψζεηο ηφζν απφ ην ρψξν ησλ γισζζνινγηθψλ ζεσξηψλ φζν θαη, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ελδηαθέξεη θαη ηελ παξνχζα αλάιπζε, θαη γλψζεηο απφ ην ρψξν ησλ ζεσξηψλ ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζνχλ σο ζρνιηθή 

γλψζε ζηα παηδηά. ηελ πεξίπησζε απηή αληηθείκελν δηδαζθαιίαο γίλεηαη ε ηδηαίηεξε 

ινγνηερληθή κεηαγιψζζα θαη ε γξακκαηηθή ηεο, ε γλψζε δειαδή απφ ηελ πιεπξά 

ησλ παηδηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κε νπνίνπο δνκείηαη έλα ινγνηερληθφ θείκελν 

ή φρη, ζε ζρέζε κε ηα κε ινγνηερληθά θείκελα θαη θαηά πφζν νη ηξφπνη απηνί 

ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο επηινγέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπγγξαθέα ζην ιεμηινγηθφ, 

γξακκαηηθφ θαη θεηκεληθφ επίπεδν (Κσζηνχιε 2000,1). 

   ηα syllabi ησλ ηηαιηθψλ Π.., ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, παξαηεξνχκε, 

θαηαξράο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ινγνηερλίαο,  ηε ζχλδεζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ινγνηερλίαο, ζηε βάζε ηεο γεληθφηεξεο αληίιεςεο πνπ δηαηππψλεηαη ζηα Π.. γηα ηελ 

νιηζηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, πξνηείλνληαο, επηπιένλ, κηα επξχηεξε 
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δηεπηζηεκνληθή πεξηνρή, γισζζηθή-θαιιηηερληθή-εθθξαζηηθή, πνπ νξίδεηαη, ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1
νπ

 βαζκνχ, κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο κε 

άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο Δπηθνηλσλίαο, ηεο 

Μνπζηθήο, ηεο Σέρλεο, ηεο Δηθφλαο, αιιά θαη κε ηελ επξχηεξε ςπρν-θηλεηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.  

Αληίζηνηρα, ζην Π.. ηεο δεπηεξνβάζκηαο 2
νπ

 βαζκνχ, ζηα syllabi πνπ 

αθνξνχλ  ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία, αλαθέξεηαη φηη: 

«Ο καζεηήο πξέπεη λα εκβαζχλεη ζηε ζρέζε πνπ έρεη ε ινγνηερλία κε άιιεο 

πνιηηηζηηθέο εθθξάζεηο, αθφκε θαη κε ηε ζπζηεκαηηθή ζχλδεζή ηεο κε άιια καζήκαηα 

ζηνλ άμνλα ηεο ζπγρξνλίαο (Ιζηνξία, Ιζηνξία ηεο ηέρλεο, Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο). 

Πξέπεη λα απνθηήζεη κηα επαξθή γλψζε γηα ηε ζχλδεζε (ηεο ηηαιηθήο ινγνηερλίαο) κε 

ηηο ινγνηερλίεο άιισλ ρσξψλ, ζπλνδεχνληαο ηελ αλάγλσζε Ιηαιψλ ζπγγξαθέσλ κε ηελ 

αλάγλσζε μέλσλ ινγνηερλψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο ηεο μέλεο γιψζζαο 

θαη ηνπ μέλνπ πνιηηηζκνχ  θαη κέζσ ησλ ακνηβαίσλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο 

ινγνηερλίαο θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο» («Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο 

ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαζθαιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα ην Λχθεην», 2010,  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β, 12). 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη, ηφζν ζηνλ πξψην θχθιν γηα ηε 

δηδαζθαιία φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 2
νπ

 βαζκνχ, αληρλεχνληαη επηξξνέο απφ ηνπο 

ζχγρξνλνπο ιφγνπο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ,  ζηε βάζε ηεο πξνηεηλφκελεο 

δηεπηζηεκνληθήο κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ αιιά θαη 

απφ ινγνηερληθέο ζεσξίεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαθεηκεληθφηεηα πνπ ππάξρεη 

ζηελ ηέρλε, φπσο ε Θεσξία ηεο Αηζζεηηθήο ηεο Πξφζιεςεο.  

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, θαη ζε έλα βαζκφ ζα επηρεηξήζεη λα απαληήζεη ε 

παξνχζα κειέηε, είλαη θαηά πφζν ε αληίιεςε απηή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο ζπλδέεη ηε ινγνηερληθή κεηαγιψζζα κε ηε γξακκαηηθή ησλ ππφινηπσλ 

ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, φπσο εμάιινπ, 

επηδηψθεηαη ζχκθσλα κε ην ηηαιηθφ Π.. γηα ην Λχθεην. Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα 

απηφ ζα δνζεί πιεξέζηεξα εμεηάδνληαο ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ απνηεινχλ 

ηα πεξηερφκελα ησλ ηηαιηθψλ Π.. 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία: η επικοινυνιακή/κειμενοκενηπική πποζέγγιζη 

ην εζληθφ Π.. ηνπ 2007, ζηελ εηζαγσγή ζηα δηαθνξεηηθά syllabi, γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1
νπ

 βαζκνχ αληίζηνηρα, δηαβάδνπκε: 

«Η αλάγλσζε έρεη σο θπξίαξρε απνζηνιή ηελ επίηεπμε ηεο αηζζεηηθήο 

απφιαπζεο κέζσ ηεο επαθήο κε ινγνηερληθά θείκελα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή 

λνήκαηνο (domande di senso). Η αλάγλσζε ζπλδεδεκέλε κε ηε κειέηε, ηε κάζεζε αιιά 

θαη ηελ απζφξκεηε αλάγλσζε, πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηηο αηζζεηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο πιεπξέο (ησλ θεηκέλσλ) πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θαζελφο. Ο καζεηήο καζαίλεη λα γξάθεη κέζσ ηεο αλάγλσζεο 

θαη ηεο (γξαπηήο) παξαγσγήο, ζηελ αξρή κε θαζνδήγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα απηφλνκα, 

κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο ιεηηνπξγηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ θεηκέλσλ, κε ζηφρν πάληα ηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη κε ηελ εηζαγσγή 

θαηάιιεισλ θηλήηξσλ. […] Σν γξάςηκν ελφο θεηκέλνπ παξνπζηάδεηαη σο κηα ζχλζεηε 

δηαδηθαζία  πνπ ρσξίδεηαη ζε θάζεηο, απφ ην ζρεδηαζκφ ζθειεηνχ, ζηνλ πξψην 

ζρεδηαζκφ, ζηελ αλαζεψξεζε θ.ιπ. Κάζε θάζε απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο, πάληα αλνηρηέο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο απξφβιεπηεο ζπλεηζθνξέο ησλ 

καζεηψλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο. […] Οη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ειέγρνπλ [...] αθφκε θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγηθή-ελλνηνινγηθή δνκή 

ηνπ θεηκέλνπ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα νξγάλσζεο, 

νκαδνπνίεζεο θαη εμήγεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο αηνκηθήο ζπγγξαθήο» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο», 2007, «Σν ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ», 

Ιηαιηθή γιψζζα, 50). 

ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα, φπσο ππνδεηθλχνπλ νη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο 

θαη θξάζεηο, έρνπκε κηα έληνλε δηαπινθή νιηζηηθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, θαη, εηδηθφηεξα, ηεο 

ινγνηερλίαο, θαζψο γίλεηαη ζχλδεζε ηεο αλάγλσζεο κε ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο 

ησλ αλαγλσζηψλ, ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ κεζνδεχεηαη κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
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ηεο γξαπηήο εμάζθεζεο, απερψληαο ηελ νπηηθή ηεο επηζηήκεο ηεο 

Φπρνγισζζνινγίαο, ε νπνία ζπλδέζεθε έληνλα κε ην θίλεκα ηεο Οιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Δπηπιένλ, αληρλεχεηαη ν ππνιφγνο πνπ 

ζεσξεί ην γξάςηκν σο κηα δηαδηθαζία πνπ ππφθεηηαη ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο, ελψ 

αλαδχεηαη θαη ν δεκηνπξγηθφο ππνιφγνο, κε ηελ ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Σαπηφρξνλα, αληρλεχεηαη, φπσο αλαθέξζεθε, έλαο θεηκελνθεληξηθφο ιφγνο ζηα 

ζεκεία πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάιπζε ηεο ινγηθήο θαη ελλνηνινγηθήο 

νξγάλσζεο ησλ θεηκέλσλ, γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο πνπ γίλεηαη εληνλφηεξνο ζηα 

ζεκεία ηεο εηζαγσγήο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 βαζκνχ: 

«Η ελδειερήο κειέηε θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά  είδε/γέλε 

(genere), επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ππνδείγκαηα θαη λα ηα ζπλδένπλ κε 

ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο  παξαγσγήο ηνπο. Κάζε θεηκεληθφο ηχπνο ζρεηίδεηαη κε κηα 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, θαζνξηζκέλε ηζηνξηθά απφ ηηο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ηηο 

πνιηηηζηηθέο, ινγνηερληθέο θαη γισζζηθέο παξαδφζεηο πνπ πνηθίινπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

επνρέο» (φ.π., 51). 

Δπίζεο, ζην γισζζηθφ syllabus ηεο δεπηεξνβάζκηαο 1
νπ

 βαζκνχ, ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθξφαζε, αλάγλσζε, γξαθή, 

αλαθέξεηαη: 

«(νη καζεηέο πξέπεη λα) λα αλαγλσξίδνπλ, θαηά ηελ αθξφαζε, νξηζκέλα 

ζηνηρεία ξπζκηθήο θαη κνπζηθφηεηαο ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, […] λα θαηαλννχλ (θαηά 

ηελ αλάγλσζε) θείκελα ινγνηερληθά δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη κνξθψλ (di vario tipo e 

forma), φπσο αθεγήζεηο, λνπβέιεο, κπζηζηνξήκαηα θαη πνηήκαηα, θαη λα δηαθξίλνπλ ηα 

πξφζσπα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνπο ξφινπο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ηα θίλεηξα 

ηεο δξάζεο ηνπο, ην ρσξν-ρξνληθφ πεξηβάιινλ, ηηο αηηηαθέο ζρέζεηο, ηα θχξηα ζέκαηα 

θαη ηα δεπηεξεχνληα, ην ινγνηερληθφ γέλνο ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο […] λα γξάθνπλ θείκελα δηαθνξεηηθνχ είδνπο 

(αθήγεζε πεξηγξαθή, έθζεζε, θείκελα ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα, επηρεηξεκαηνινγηθά), 

πξνζαξκνζκέλα ζηελ επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε, ζην ζθνπφ, ηνλ απνδέθηε θαη ην 

θαηαζηαζηαθφ ηδίσκα (registro) (φ.π., 56). 
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Όπσο παξαηεξνχκε, ζηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο θαη ιέμεηο, ζηα παξαπάλσ 

παξαζέκαηα, ε έκθαζε θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, δίλεηαη, θπξίσο, ζηε κειέηε ησλ θεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ινγνηερληθνχ είδνπο ζην νπνίν αλήθνπλ ηα θείκελα, απερψληαο επηξξνέο απφ ηελ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη ε επηθνηλσλία 

πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ θνηλσληθά αλαγλσξίζηκνπο ηχπνπο θεηκέλσλ
17

, πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν ζπγγξαθέαο θάζε θνξά. 

Ηδηαίηεξα, ν φξνο θαηαζηαζηαθφ ηδίσκα έρεη έληνλν ιεμηινγηθφ θνξηίν ζην πιαίζην ηεο 

πζηεκηθήο Λεηηνπξγηθήο Γισζζνινγίαο
18

, θαη ηελ ππνγξάκκηζε ηεο ζεκαζίαο πνπ 

έρεη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην θαηαζηαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ή ην πεξηθείκελν, θαη ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ (θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, 

γλσζηηθφ, θεηκεληθφ/ζπγθείκελν, θιπ.). (βι. Γεσξγαθνπνχινπ-Γνχηζνο, 1999, 58-

60). 

Ζ εμέηαζε ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα, θαη ηε ινγνηερλία εηδηθφηεξα, πνπ 

αλαπιαηζηψλνληαη ζηα εζληθά Π.., πεξηιακβάλεη, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

                                                             
17 χκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ θιάδνπ ηεο Κεηκελνγισζζνινγίαο, ν νπνίνο έζηξεςε ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ πξφηαζε ζην θείκελν, ηξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ  κεηαηξέπνπλ έλα ζχλνιν 

πξνηάζεσλ ζε απνηειεζκαηηθφ θείκελν: 1) ε χπαξμε γισζζηθήο θαη λνεκαηηθήο αιιειεμάξηεζεο 

αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ην θείκελν απηφ, 2) έλα θείκελν δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί 

(θαη θαηά ζπλέπεηα λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθφ), εάλ δελ εληαρζεί ζε έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο πνπ 

καο δίλεη πιεξνθνξίεο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ, ηνλ απνδέθηε, ηνλ ρξφλν θαη 

ηφπν δηεμαγσγήο ηεο επηθνηλσλίαο, 3) κηα ζεηξά πξνηάζεσλ γηα λα θαηαζηεί θείκελν πξέπεη λα είλαη 

νξγαλσκέλε, δειαδή λα εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θεηκέλνπ. Αλ θαη 
πνηθίιεο πξνηάζεηο έρνπλ δηαηππσζεί ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία σο πξνο ηνπο ηχπνπο ησλ θεηκέλσλ 

βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηθνηλσλία κπνξεί λα δηαξζξσζεί (βι. McCarthy & Carter 1994), ε δηάθξηζε ζε 

αθεγεκαηηθά, επηρεηξεκαηνινγηθά, πεξηγξαθηθά θαη δηαδηθαζηαθά θείκελα ζπληζηά κηα γεληθψο 

απνδεθηή θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο. Οη γεληθέο απηέο θαηεγνξίεο πξαγκαηψλνληαη 

κε πνηθίιεο εθθάλζεηο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε επηθνηλσλία (πξνθνξηθή θαη γξαπηή) θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθή (θαη φρη ζσζηή ή 

ιάζνο) φηαλ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ απερεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν, θνηλσληθά αλαγλσξίζηκν, ηχπν θεηκέλνπ 

κέζα απφ ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα πξαγκαηψζεη θάπνηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ν 

αθξναηήο/αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη (Clark & Ivanic 1997) (βι. Κσζηνχιε, 2001).  
18 Ζ έλλνηα ηνπ θαηαζηαζηαθνχ ηδηψκαηνο, φπσο έρεη αλαπηπρζεί ζηε πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή 

Γξακκαηηθή πνπ αλέπηπμε ν Halliday (π.ρ. Halliday, McIntosh θαη Stevens, 1964), αλαθέξεηαη ζε κηα 
ζπζρέηηζε λνεκάησλ πνπ ηππηθά ζπλδένληαη κε κηα ηδηαίηεξε θαηαζηαζηαθή ζπζρέηηζε πεδίνπ, ηξφπνπ 

θαη ηφλνπ (Halliday θαη Hasan 1985:38). Ο ηφλνο ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηνπο δηάθνξνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ ζην ιφγν. Ο ηξφπνο ή ην κέζνλ, 

αλαθέξεηαη ζην αλ έλα θείκελν είλαη γξαπηφ ή πξνθνξηθφ, κε πνην επηθνηλσληαθφ ζθνπφ, θιπ. Σέινο, 

ην πεδίν αλαθέξεηαη ζην ξφιν ή ην ζθνπφ ηνπ ιφγνπ σο θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. (βι. 

Γεσξγαθνπνχινπ-Γνχηζνο, 1999:56). 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e5/main.htm#nowhere#nowhere
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e5/main.htm


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Ηηαιίαο Β΄/βάζκηα - 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 40 απφ 69 
 

κειέηεο, θαη ηηο γλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ ζεσξηψλ ηεο ινγνηερλίαο 

θαη ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο. ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα, θαη ζηε βάζε ησλ 

θεηκελνθεληξηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ αληρλεχνληαη, παξαηεξνχκε έληνλε 

επηξξνή απφ ηε ζρνιή ηεο «Νέαο Κξηηηθήο»
19

, θαη ηελ έκθαζε πνπ ε ζεσξία απηή 

έδσζε ζηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο. 

Παξφκνηα δηαπινθή κεηαμχ νιηζηηθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, αληρλεχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εζληθνχ Π.. ηνπ 

2004, γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1
νπ

 βαζκνχ, ην νπνίν, ελδερνκέλσο επεηδή 

είλαη απηφλνκν σο θείκελν, ελψ ην αληίζηνηρν ηνπ 2007 απνηειεί, φπσο αλαθέξζεθε, 

εληαίν ζψκα κε ην Π.. ηεο πξσηνβάζκηαο, είλαη πην ιεπηνκεξέο ζρεηηθά κε ηηο 

γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαηά ηα δχν 

πξψηα έηε ηεο δεπηεξνβάζκηαο: 

«(Οη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ) κέζσ ηεο αθξφαζεο ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

θεηκέλσλ θαη ηνλ ζθνπφ ηνπο, […] ην θαηαζηαζηαθφ ηδίσκα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ αθήγεζε, πεξηγξαθή θαη ην δηάινγν, […] (θαηά ηελ 

αλάγλσζε λα  εληνπίδνπλ) ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ, 

ινγνηερληθψλ θαη κε (βηνγξαθία, απηνβηνγξαθία, εκεξνιφγην, επηζηνιή, ρξνληθφ, 

άξζξν, αθήγεζε, ζξχινο, κχζνο, θ.ιπ.), […] λα θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ, είηε κε 

θαζνδήγεζε είηε απηφλνκα, ινγνηερληθά θείκελα θαη κε (εθζεηηθά, αθεγήζεηο, 

πεξηγξαθέο, νδεγίεο, θ.ιπ.) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ εληνπηζκνχ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θεηκέλσλ, ηεο νπηηθήο γσλίαο ηεο 

αθήγεζεο θαη ηεο πεξηγξαθήο, ησλ επηθνηλσληαθψλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα, […] λα 

κεηαγξάθνπλ έλα θεηκεληθφ είδνο ζε έλα άιιν (έλαλ κχζν ζε αθήγεζε, έλα κπζηζηφξεκα 

                                                             
19 ηα 1950 θαη λσξίο ζηα 1960, ε Nέα Kξηηηθή, κε αθεηεξία ηνλ Aξηζηνηειηθφ θνξκαιηζκφ, είρε 

κεγάιε ηζρχ ζηε ινγνηερληθή θξηηηθή, άιισζηε ζπλερίδεη αθφκε ζήκεξα λα θπξηαξρεί ζηηο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο. Oη Nένη Kξηηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη ζα πξέπεη λα εμεηάδνπκε ην θείκελν αληηθεηκεληθά θαη λα 

αλαδεηνχκε νξζνινγηθά πψο ζπλπθαίλνληαη ηα κέξε ηνπ ζε έλα ελνπνηεκέλν φινλ (McGillis 28). H 

Nέα Kξηηηθή εζηηάδεη ζε παξαδνζηαθά αηζζεηηθά ζηνηρεία φπσο ε πινθή, ν ραξαθηήξαο, ην ζέκα, ην 
ζθεληθφ, ε νπηηθή γσλία, ην ζηπι θαη ν ηφλνο. Kξηηηθνί θαη δάζθαινη ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

πηνζέηεζαλ ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο Nέαο Kξηηηθήο ζηε δεθαεηία ηνπ ‟70. Mέλνληαο θνληά ζηε 

ζπιινγηζηηθή ηεο Nέαο Kξηηηθήο, ν θαλφλαο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο,, αθνξά έλαλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ «κεγάισλ έξγσλ», απηά πνπ νη Nένη Kξηηηθνί ζεσξνχζαλ «θιαζηθά» φρη κφλν ιφγσ ηεο δνκήο 

ηνπο, αιιά επίζεο θαη ιφγσ ηεο καθξνβηφηεηάο ηνπο, απφδεημε ηεο αληνρήο ηνπο ζην ρξφλν (βι. 

Καλαηζνχιε 2004) 

http://keimena.ece.uth.gr/t1/arthra/tefxos1/manahill1.htm
http://keimena.ece.uth.gr/t1/arthra/tefxos1/manahill1.htm
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ζε έλα ζελάξην, κηα βηνγξαθία ζε ζέαηξν, …) θαη λα αλακεηγλχνπλ είδε ιφγνπ θαη  

χθνπο […] λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο κεηξηθήο αλάγλσζεο» («Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζρέδηα 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ», 

2004, Ιηαιηθή γιψζζα, 13-14). 

Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιψζζα θαη 

ινγνηερλία θαηά ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ έηνπο ζπνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ Π.. ηνπ 2004:  

«Να απνκλεκνλεχνπλ θείκελα θαη πνηήκαηα […] λα εμεγνχλ ηηο βαζηθέο 

ζρέζεηο   ησλ θεηκέλσλ κε εμσ-θεηκεληθά ζηνηρεία (ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ, θαη 

ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πεδίν)[…] λα γλσξίδνπλ ηηο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο, ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά, θνηλσληθά θαη επηθνηλσληαθά 

ζπκθξαδφκελα, [..] λα ηνπνζεηνχλ ρξνλνινγηθά αλάινγα κε ηελ επνρή πνπ αλήθνπλ» 

(φ.π., 24-25). 

Σν ελδηαθέξνλ εχξεκα ζηα παξαζέκαηα απηά, είλαη φηη, φζνλ αθνξά ηηο 

ινγνηερληθέο ζεσξίεο πνπ αληρλεχνληαη ζηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο, παξαηεξείηαη 

επίδξαζε απφ ηηο ζεσξίεο πνπ έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ζηε δηαθεηκεληθφηεηα κεηαμχ 

ησλ θεηκέλσλ θαη ηε ζχλδεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ επνρή παξαγσγήο ηνπ (ζεσξία ηεο 

Αηζζεηηθήο ηεο Πξφζιεςεο), αιιά θαη ζηελ εξκελεία ηνπ αλαγλψζηε (ζεσξία ηεο 

αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο), ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ αλάδπζε ελφο 

θξηηηθνχ ιφγνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πνπ ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

Σέινο, παξφκνηνη γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο ινγνηερλίαο αληρλεχνληαη θαη ζην εζληθφ Π.. ηνπ 2010, γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 2
νπ

 βαζκνχ, φπνπ, θαζψο δηαρσξίδνληαη ηα syllabi γηα ηε γιψζζα θαη ηε 

ινγνηερλία, ζηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηα ινγνηερληθά θείκελα, παξαηεξνχκε επίζεο 

δηαπινθή ησλ ινγνηερληθψλ ζεσξηψλ, κε θπξίαξρεο ηε ζεσξία ηεο «Αηζζεηηθήο ηεο 

πξφζιεςεο», φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ παξαζέκαηα θαη ζηηο αλαθνξέο γηα ηελ 

ηζηνξηθφηεηα ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ: 

«Ο καζεηήο νηθεηνπνηείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν εξγαζίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηαδηαθά ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ: ηε 
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γισζζηθή αλάιπζε, ηελ αλάιπζε ηνπ χθνπο, ηεο ξεηνξηθήο, ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο θαη 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζεκάησλ θαη θεηκέλσλ, ηηο δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο πνπ επηδέρνληαη 

ηα θείκελα ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο. […] ην ηέινο ηεο πεληαεηίαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

πξέπεη λα κπνξεί απηφλνκα λα εξκελεχεη θαη λα ζρνιηάδεη πεδά θαη πνηεηηθά θείκελα, 

λα ζέηεη ηα δηθά ηνπ εξσηήκαηα θαη λα ζπγθξίλεη ηηο παιηφηεξεο κε ηηο ζεκεξηλέο 

εκπεηξίεο» («Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαζθαιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα 

ην Λχθεην», 2010,  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β, 12). 

  Χζηφζν, ε πξνψζεζε ελφο ηζρπξνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα, φπσο απηφο 

δηαθαίλεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο (βι. «Σν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο γιψζζαο θαη 

ινγνηερλίαο», ζει. 17) θαζψο θαη ε επηκνλή ζηελ αλάιπζε ησλ θεηκεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, κέζσ ηερληθψλ πνπ πξνηείλνληαη ζπρλά ζην πιαίζην ηεο 

κεηαθνξάο ησλ απφςεσλ ηεο «Νέαο Κξηηηθήο» ζηελ εθπαίδεπζε, θαηαδεηθλχεη κηα 

ηζρπξή επίδξαζε απφ ηε θνξκαιηζηηθή αλάιπζε ηεο ινγνηερλίαο πνπ ζπλδπάδεηαη, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ηηαιηθψλ εζληθψλ Π.., κε ηελ εθγχκλαζε κηαο ζπλεθηηθήο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε ηεο εζληθήο παξάδνζεο, θαη ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο εζληθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο θαη έξγσλ μέλσλ ζπγγξαθέσλ. 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηε 

ινγνηερληθή κεηαγιψζζα πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζηα ηηαιηθά Π.., απηέο αθνξνχλ 

θπξίσο ηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία ησλ ινγνηερληθψλ 

γελψλ θαη εηδψλ, ζρνιψλ, θιπ., κε θπξίαξρε ηε ζεκαζία ηεο αλάγλσζεο έξγσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κηα ηζρπξή εζληθή ινγνηερληθή παξάδνζε. Σαπηφρξνλα, γίλνληαη 

αλαθνξέο ζηηο επηθνηλσληαθέο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, ηε ρξήζε ησλ θεηκεληθψλ 

ζπκβάζεσλ σο κέζν έθθξαζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, ηε ζεκαζία ηεο 

ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλάγλσζε γεληθά, ηελ αλάγλσζε 

ινγνηερλίαο σο δηαδηθαζίαο δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ, ηε ζχλδεζε ησλ έξγσλ κε ηα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ηνπο ζπκθξαδφκελα, ηε δηαθεηκεληθφηεηα κεηαμχ ησλ έξγσλ 

ηεο ηέρλεο. Σα ζηνηρεία απηά καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε, ζε επίπεδν 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, ηε δηαπινθή κεηαμχ επηθνηλσληαθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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πξνζεγγίζεσλ, θαη, ζε επίπεδν ζεσξηψλ ηεο ινγνηερλίαο, ηε δηαπινθή απφςεσλ ηεο 

ζρνιήο ηεο «Νέαο θξηηηθήο» αιιά θαη ηεο ζεσξίαο ηεο «Αηζζεηηθήο ηεο πξφζιεςεο», 

αλ θαη ε αλαθνξά ζηε ζεκαζία ησλ έξγσλ ηεο εζληθήο παξάδνζεο θαη ηεο γξακκηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ έξγσλ ηεο ινγνηερλίαο, δελ θαίλεηαη λα πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο 

δηαθεηκεληθφηεηαο ζηνλ άμνλα ηεο δηαρξνλίαο, θαη απερεί παξαδνζηαθφηεξνπο ιφγνπο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο.  

  

2.1.3 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΙΩΗ 

ηελ ελφηεηα απηή, ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 

αληηιεπηή ε γιψζζα, θαη εηδηθφηεξα ε ινγνηερλία, σο ηδηαίηεξν ζεκεησηηθφ ζχζηεκα, 

σο έλα, δειαδή, ηζηνξηθά δπλακηθφ θαη θνηλσληθά δηαθνξνπνηεκέλν ζχζηεκα 

λνεκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

αηνκηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνπο θνηλσληθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηεο. 

 Δηδηθφηεξα ζα καο απαζρνιήζεη, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ινγνηερλία, σο  

ηδηαίηεξν ζεκεησηηθφ ζχζηεκα, ζπλδέεηαη κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ 

αλαπιαηζηψλνληαη θαη απνηεινχλ πεξηερφκελν κάζεζεο, θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη ην 

ππνθείκελν κέζσ ηεο γιψζζαο, θαη άξα θαη ηεο ινγνηερλίαο, δνκεί ηνλ θφζκν, 

θαηαζθεπάδεη, δειαδή, ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.  

πλεπψο, ε ελφηεηα απηή ηεο αλάιπζεο καο πιεξνθνξεί, ηδηαίηεξα, γηα ην 

είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο, θαζψο ε 

έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπλδέεηαη έληνλα κε θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηελ πιεπξά εθείλε ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη ηε κνξθή ηεο 

αλαπαξάζηαζεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ κέζσ ησλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ. 

 

Λογοηεσνία και ζημείυζη: η κειμενοκενηπική πποζέγγιζη 

ην εζληθφ Π.. γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 2007, ηηο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεψξεζε ηεο ινγνηερλίαο σο ηδηαίηεξνπ 

ζεκεησηηθνχ θψδηθα, ηηο αληινχκε απφ ηα ηκήκαηα ησλ γισζζηθψλ syllabi πνπ 
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αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θαηά ηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηε 

γιψζζα. 

 Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία δηαβάδνπκε ηα εμήο: 

«(Οη καζεηέο πξέπεη) λα ζπζρεηίδνπλ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο, 

δηαθνξεηηθνχο νκηιεηέο  θαη δηαθνξεηηθά θαηαζηαζηαθά ηδηψκαηα, λα ζπζρεηίδνπλ 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθά πεδία ιφγνπ, θεηκεληθά είδε, εηδηθά ιεμηιφγηα, θ.ιπ., λα 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο θχξηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, λα θαηαλννχλ βαζηθέο 

ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο (ζπλσλπκία, αληίζεζε, πνιπζεκία, δηαβάζκηζε, ζπκπεξίιεςε) 

[…] λα αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθψλ γελψλ θαη θεηκεληθψλ εηδψλ 

(αθεγεκαηηθά, θαζνδεγεηηθά, πεξηγξαθηθά, επηρεηξεκαηνινγηθά)» («Καηεπζχλζεηο ηνπ 

Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο», 2007, «Σν 

ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ», Η Ιηαιηθή γιψζζα, «ηφρνη κάζεζεο θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ», 57). 

Δπίζεο, ζε αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ εζληθνχ Π.. γηα ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 2
νπ

 βαζκνχ θαη  ζρεηηθά κε ηε ινγνηερλία αλαθέξεηαη φηη: 

«ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ν καζεηήο (ζα πξέπεη λα) έρεη 

θαηαλνήζεη ηελ εγγελή αμία ηεο αλάγλσζεο, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζε έλα απηφλνκν 

ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί κηα πεγή εκπεηξηψλ πνπ καο επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε κε άιινπο 

δηαθνξεηηθνχο απφ εκάο, αιιά θαη απνηειεί  έλα κέζν δηεχξπλζεο ηεο εκπεηξίαο πνπ 

δηαζέηνπκε απφ ηνλ θφζκν. (Ο καζεηήο) έρεη απνθηήζεη κηα ζηαζεξή εμνηθείσζε κε ηε 

ινγνηερλία, κε ηα εθθξαζηηθά ηεο κέζα θαη κε ηηο κεζφδνπο πνπ (ε αλάγλσζή ηεο) 

επηδεηεί, ηελ αιιεινεμάξηεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο αλαπαξηζηψκελεο εκπεηξίαο 

(κέζσ ησλ ζεκάησλ, ησλ ξεηψλ θαη ππνλννχκελσλ λνεκάησλ, ησλ αξρεηχπσλ, ησλ 

ζπκβνιηθψλ θνξκψλ) θαη ησλ κέζσλ αλαπαξάζηαζήο ηνπο (ε αηζζεηηθή θαη ξεηνξηθή 

ρξήζε ησλ ινγνηερληθψλ κνξθψλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο)» 

(«Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δηδαζθαιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα ην Λχθεην», 2010,  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β, 12). 

Δπηπιένλ, ζην ίδην Π.. θαη ζην syllabus ηεο ινγνηερλίαο γηα ηε δεχηεξε 

δηεηία ησλ ζπνπδψλ, αλαθέξεηαη φηη: 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
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 «Η ηζηνξηθή εμέιημε  ηεο ηηαιηθήο ινγνηερλίαο ζα επεθηαζεί απφ ηελ πεξίνδν 

ηνπ Stilnovo έσο ηνλ Ρνκαληηζκφ. Η δηαρξνληθή πνξεία, απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ηζηνξηθφηεηαο θάζε ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ, ζα ππνδείμεη ηα πην αλζεθηηθά έξγα 

ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηα έξγα πνπ ζπλέβαιαλ πεξηζζφηεξν ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκνχ ηεο επνρήο πνπ εμεηάδεηαη θάζε θνξά, εκπινπηίδνληαο, ηφζν κε 

ηελ αμία πνπ είραλ γηα ηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο φζν θαη κέζσ 

ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη αλαλέσζεο, ηηο θφξκεο θαη ηηο δνκέο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

(ινγνηερληθψλ) γελψλ» (φ.π., 14).   

ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα είλαη θαλεξή ε θεηκελνθεληξηθή νπηηθή ππφ ην 

πξίζκα ηεο νπνίαο ν γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ ζηε ινγνηερλία, γίλεηαη αληηιεπηφο 

κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ θεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

ηεο ηδηαίηεξεο ινγνηερληθήο κεηαγιψζζαο, πνπ απνηέιεζε αληηθείκελν αλάιπζεο 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ ην 

πιαίζην ησλ θεηκέλσλ, αιιά θαη λα δηεπξχλνπλ ηε δηθηά ηνπο εκπεηξία γηα ηνλ θφζκν. 

Καη πάιη κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ελφηεηαο γηα 

ηηο γλψζεηο γηα ηε Λνγνηερλία, ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο θεηκελνθεληξηθήο απηήο νπηηθήο 

κε απφςεηο ησλ ινγνηερληθψλ ζεσξηψλ ηεο «Αηζζεηηθήο ηεο Πξφζιεςεο» ζρεηηθά κε 

ηελ ηζηνξηθφηεηα  ησλ ινγνηερληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηε δηδαζθαιία ελφο ζψκαηνο 

έξγσλ αλζεθηηθψλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

 

 

Λογοηεσνία και ζημείυζη: ο λόγορ ηυν πολςγπαμμαηιζμών  

ην εζληθφ Π.. γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 2007, ζηελ 4
ε
 

ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ θαη ηα δηαθνξεηηθά syllabi, 

ζην θεθάιαην «Ο πνιηηηζκηθφο βαζηθφο γξακκαηηζκφο (alfabetizzazione)» 

δηαβάδνπκε: 

«Σν έξγν ηεο δηδαζθαιίαο ζηνλ πξψην θχθιν (ζπνπδψλ) είλαη ε πξναγσγή ηνπ 

βαζηθνχ γξακκαηηζκνχ κέζσ ηεο θαηνρήο ησλ ζπκβνιηθψλ θσδίθσλ πνπ ζπγθξνηνχλ 

ηνλ πνιηηηζκφ καο, ζε νξηδφληηα ζρέζε κε άιινπο πνιηηηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλππάξρνπκε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ γξακκαηηζκφ, πνπ 
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ζπκπεξηιακβάλεη ηα εξγαιεία θαη ηηο δπλαηφηεηεο εκβάζπλζεο θαη ε δηεχξπλζεο ηεο 

νπηηθήο πνπ δηαζέηνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβνιηθά κέζα θαη απφ ην ρψξν ησλ 

ππφινηπσλ καζεκάησλ» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα 

ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο», 2007, «Σν ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ», Ο 

πνιηηηζκηθφο βαζηθφο γξακκαηηζκφο, 42). 

Δπίζεο, ζηελ εηζαγσγή ζηα δηαθνξεηηθά γισζζηθά syllabi γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 βαζκνχ, θάησ απφ ην γεληθφ ηίηιν κηαο 

επξχηεξεο γλσζηηθήο πεξηνρήο, πνπ, κε φξνπο δηεπηζηεκνληθνχο,  θαίλεηαη λα 

ζπλελψλεη ηε γισζζηθή κε ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ, θαη 

πεξηιακβάλεη, φπσο αλαθέξζεθε, εθηφο απφ ην γισζζηθφ κάζεκα, ηε γιψζζα ηεο 

επηθνηλσλίαο
20

, ηεο κνπζηθήο, ηεο ηέρλεο/θαληαζίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο θίλεζεο 

δηαβάδνπκε: 

«Ο καζεηήο πξέπεη λα θαζνδεγεζεί έηζη ψζηε λα αλαζηνράδεηαη πάλσ ζην 

γεγνλφο φηη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη κηα επηθνηλσλία απνηειεζκαηηθή. 

Πξάγκαηη, φρη κφλν ζηελ εθθξαζηηθή αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία, ζηε 

δηθηά ηνπο θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα πνιιέο γιψζζεο ζπλεξγάδνληαη θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε ζθνπφ  λα εληζρπζεί ε δεκηνπξγία ησλ κνξθψλ  

επηθνηλσλίαο» (φ.π., «Σν ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ»,  Η Ιηαιηθή γιψζζα, 48). 

ηα παξαζέκαηα απηά είλαη εκθαλήο ε ζεψξεζε, ζην εζληθφ Π.., ηεο 

γιψζζαο σο ηδηαίηεξνπ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηαινγηθή ζρέζε κε άιια 

ζεκεησηηθά κέζα, απερψληαο επηξξνέο απφ ηηο ζχγρξνλεο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (New London 

group) θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θέξεη ηνπο καζεηέο 

ζε επαθή θαη κε άιιεο πεγέο λνήκαηνο εθηφο ηεο γισζζηθήο» (βι. Υαηδεζαββίδεο, 

2005).  

                                                             
20 Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζην ηηαιηθφ Π.. ην κάζεκα κε ηίηιν «Γιψζζα ηεο επηθνηλσλίαο» 

αλαθέξεηαη ζηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο, ηεο νπνίαο ε ζπλεμέηαζε κε ηελ Ηηαιηθή έρεη σο 

ζθνπφ ηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε δηθηά ηνπο γιψζζα, ηνλ εληνπηζκφ θνηλψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ αληίιεςε ηεο ζηαζεξφηεηαο αιιά θαη ηεο πνηθηιίαο ηεο γιψζζαο, ηελ απφθηεζε ηεο 

απαξαίηεηεο κεηαγλψζεο (βι. φ.π., 2007, 48) 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
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Σαπηφρξνλα, θαη φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο, ζην πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ πνπ 

πξνυπνζέηεη ε έληαμε ζηε ζχγρξνλε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 

«ηε δεκηνπξγία ηεο εθθξαζηηθήο ηθαλφηεηαο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν νη λέεο ηερλνινγίεο, ησλ νπνίσλ ε ξαγδαία αλάπηπμε ραξαθηεξίδεη ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ λέεο γιψζζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιπκέζα γηα λα εθθξάζνπλ, λα νηθνδνκήζνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ 

ηε γλψζε, γιψζζεο ζηε ρξήζε ησλ νπνίσλ ν καζεηήο πξέπεη λα απνθηήζεη εηδηθέο 

ηθαλφηεηεο» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην 

θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο», 2007, «Σν ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ»,  Η Ιηαιηθή γιψζζα, 

48). 

Σα παξαζέκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ην λέν Π.. γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη δεηνχκελν απνηειεί, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζην 

ελ ιφγσ Π..
21

, αλ νη πνιπγξακκαηηζκνί δηδάζθνληαη θαιιηεξγψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηα δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά κέζα. 

Δπηπιένλ, εξσηήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη απφ ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ησλ 

ΣΠΔ, αλ, δειαδή, απηέο  δηαρένληαη ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ, φπσο ν 

ιφγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ πξνυπνζέηεη, ή αλ αληηκεησπίδνληαη σο απηφλνκν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ χπαξμε, ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 βαζκνχ, μερσξηζηνχ γλσζηηθνχ αληηθείκελνπ κε ηίηιν 

«Σερλνινγία» ζηελ επξχηεξε πεξηνρή καζεκαηηθψλ-επηζηήκεο-ηερλνινγίαο, ελψ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα 2
νπ

 βαζκνχ ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «ηνηρεία ηεο 

Πιεξνθνξηθήο» αλήθεη, επίζεο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Μαζεκαηηθψλ 

(βι.«Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δηδαζθαιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα ην Λχθεην», 2010,  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β, 117). 

                                                             
21 βι. θξηηηθή ηεο Silvana Ferreri, (ππφ έθδνζε) ζην επφκελν ηεχρνο ησλ Annali dell‟ Instruzione    
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ηα εξσηήκαηα απηά ζα επηρεηξεζεί λα δνζεί νινθιεξσκέλε απάληεζε 

ζπλδπάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληιήζνπκε απφ ηα εζληθά Π.., αιιά θαη 

εμεηάδνληαο ζρεηηθά ςεθηαθά πιηθά απφ επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ηεο 

Ηηαιίαο, ζηελ επφκελε ελφηεηα αλάιπζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο πνπ αθνξά ηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ θαίλνληαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή πξάμε, θαζψο 

θαη ηα κέζα πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ 

(ινγνηερληθψλ θαη κε). 

 

Λογοηεσνία και ζημείυζη: η κπιηική/κοινυνικοπολιηιζμική πποζέγγιζη 

Σέινο, ζηα εζληθά Π.. παξαηεξνχκε ζεκεία φπνπ αληρλεχεηαη κηα ηάζε 

ζεψξεζεο ηεο αλάγλσζεο σο κηαο δηαδηαθαζίαο πνπ πξνυπνζέηεη ηνλ θξηηηθφ 

αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε γιψζζα, έηζη  ψζηε ε γισζζηθή ηθαλφηεηα λα ζπκβάιιεη 

ζηελ θξηηηθή ζρέζε κε φια ηα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, θαη άξα ππνλνείηαη ε 

πξνψζεζε κηαο κνξθήο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ: 

«Η αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο πξέπεη λα απνηειεί κηα θαηάζηαζε 

αλεμάξηεηε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ εθγχκλαζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε/πνιηηφηεηα (cittinanza), ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε φισλ ησλ 

ηνκέσλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ζε φινπο ηνπο 

θχθινπο ζπνπδψλ […] Η εμάζθεζε ηεο αλάγλσζεο πξέπεη λα κεζνδεχεηαη σο κηα θάζε 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηα πεξηερφκελα ηεο κάζεζεο αιιά θαη 

έξεπλαο απηφλνκεο θαη αηνκηθήο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο 

θαη θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε σξίκαλζε ηνπ καζεηή» 

(«Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

δηδαζθαιίαο», 2007, «Σν ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ»,  Η Ιηαιηθή γιψζζα, 49). 

Παξφκνηα ζεκεία εληνπίδνληαη θαη ζην λέν Π.. γηα ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 2
νπ

 βαζκνχ (2007): 

«Να γλσξίδνπλ (νη καζεηέο) πψο λα ζηεξίδνπλ κηα πξνζσπηθή ζέζε θαη λα 

αθνχλε θαη λα αμηνινγνχλ θξηηηθά ηα επηρεηξήκαηα ησλ άιισλ. Να απνθηήζνπλ ηε 

ζπλήζεηα λα αηηηνινγνχλ κε ινγηθέο ζρέζεηο, λα αλαγλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα 

πξνηείλνπλ πηζαλέο ιχζεηο. Να είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ κε 
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θξηηηθή δηάζεζε ηα πεξηερφκελα πνηθίισλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο» («Δζληθέο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαζθαιίεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα ην Λχθεην», 2010,  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, 7). 

Χζηφζν, δελ κπνξνχκε παξά λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα ζεκεία πνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, είηε σο αλαγλψζηεο είηε σο ελ 

δπλάκεη πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ ελειίθσλ, είλαη πεξηνξηζκέλα θαη απνηεινχλ 

κάιινλ αλάδπζε θξηηηθψλ/θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ. 

Δπνκέλσο, απνηειεί, επίζεο,  δεηνχκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο ε εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ 

πνπ απηέο νη γεληθέο ππνδείμεηο ησλ Π.. κεηαθέξνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαη πξνσζνχληαη κε αληίζηνηρεο πξάμεηο εθ 

κέξνπο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ/ηξηψλ, εξσηήκαηα  γηα ηελ απάληεζε ζηα νπνία ρξήζηκα είλαη ηα ζηνηρεία 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

2.2 Διδακτικέσ ταυτότητεσ και πρακτικέσ 

 ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο ζα γίλεη απφπεηξα λα εμεηαζηνχλ νη 

δηδαθηηθέο/θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ζηηο νπνίεο εθβάιινπλ νη γισζζνδηδαθηηθνί 

ιφγνη πνπ αληρλεχηεθαλ ζην κέξνο ηεο αλάιπζεο πνπ αθνξνχζε ην πεξηερφκελν ηνπ 

Π.. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ζα εζηηαζηεί ζην είδνο ησλ Λφγσλ (Discources) κέζσ 

ησλ νπνίσλ νη θνηλσληθνί πξσηαγσληζηέο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ζηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο, αλαιακβάλνπλ θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ξφινπο. 

Καηαξράο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο απφ εθείλα ηα 

ζεκεία ησλ Π.. πνπ δηαηππψλνληαη νη βαζηθέο αληηιήςεηο γηα ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα 

ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία απηή. 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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ην Π.. γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 2007, ζηελ πξψηε 

ελφηεηα, κε ηίηιν «Πνιηηηζκφο-ρνιείν-Πξνζσπηθφηεηα», ζην θεθάιαην πνπ 

παξνπζηάδεη ην λέν ζελάξην γηα ην ζρνιείν, αλαθέξεηαη: 

«(Σν λέν ζελάξην) επλνεί ηελ απηφλνκε πνξεία ηεο ζθέςεο θάζε καζεηή, 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαηάιιειε δηδαθηηθή γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πνπ έρεη 

σο αθεηεξία ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή (bisogni formativi)» 

(«Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

δηδαζθαιίαο», 2007, «Πνιηηηζκφο-ζρνιείν-πξνζσπηθφηεηα»,  Σν λέν ζρνιηθφ ζελάξην, 

16). 

ην παξαπάλσ παξάζεκα νη καζεηέο, παηδηά θαη έθεβνη, αληηκεησπίδνληαη 

σο ππνθείκελα πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη ην ζρνιείν πξέπεη λα κεζνδεχεη ην πξφγξακκά ηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο απηέο
22

.  

Δηδηθφηεξα γηα ηε γιψζζα, ζην ίδην Π.. ηνπ 2007, ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

syllabus ηεο Ηηαιηθήο γιψζζαο, αλαθέξεηαη: 

«Η ρξήζε ηεο γιψζζαο απνηειεί έθθξαζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

καζεηή θαη ηνλ βνεζά λα ζπγθξνηήζεη ηε ζθέςε ηνπ. ε απηή ηελ πξννπηηθή ε 

κεηαγλψζε, θαζψο θαη ν αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε ζθέςε ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαηεγνξηνπνίεζεο, ζχλδεζεο, αλάιπζεο. Καηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία νη 

δηδάζθνληεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε θάζε ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

καζεηψλ θαη λα νξγαλψλνπλ ζηαδηαθά ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ειηθία 

ηνπο» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

δηδαζθαιίαο», 2007, «Σν ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ»,  Η Ιηαιηθή γιψζζα, 52). 

ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα αληρλεχνληαη επηξξνέο απφ επνηθνδνκεηηθέο 

ζεσξίεο κάζεζεο
23

 θαη ηηο ζέζεηο ηεο Γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά, πξηλ αθφκα πάλε ζην ζρνιείν δηαζέηνπλ 

                                                             
22 βι. θξηηηθή ζηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεη ην ζπγθεθξηκέλν  Π.. απφ Rosa Calo, (ππφ έθδνζε) ζην 

επφκελν ηεχρνο ησλ Annali dell‟ Instruzione    
23 Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο ζπκβαδίδνπλ κε δνκηζηηθέο (θνλζηξνπθηηβηζηηθέο) απφςεηο ηεο κάζεζεο. Οη 

επνηθνδνκεηηθέο ή θνλζηξνπθηηβηζηηθέο απφςεηο κάζεζεο βιέπνπλ ηε κάζεζε σο ελεξγφ δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο θαηαζθεπάδνπλ ελεξγά ηε γλψζε δεδνκέλνπ φηη πξνζπαζνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη.  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
http://www.indire.it/indicazioni/content/index.php?action=read_scheda&id_m=3494&id_cnt=4664
http://www.annaliistruzione.it/riviste/quaderni/rivistaquaderni.htm
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γλψζεηο θαη ρξεηάδεηαη λα βνεζεζνχλ ψζηε λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο πάλσ ζε 

απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ, ελψ, παξάιιεια, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο 

κεηαγλψζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή. 

Παξφκνηα ζηνηρεία εληνπίδνληαη θαη ζε αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ εζληθνχ Π.. 

γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 2
νπ

 βαζκνχ (2010): 

«Η δηάξζξσζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Π.. γηα ηα πιηθά κάζεζεο έρεη σο ζηφρν 

λα ηνλίζεη πψο θάζε κάζεκα, κε ηα θαηάιιεια πεξηερφκελα κάζεζεο, κε ηελ θαηάιιειε 

επξεηηθή κέζνδν, ηελ θαηάιιειε γιψζζα, ζπκβάιιεη ζηελ πξφζιεςε ηεο γλψζεο θαη 

αιιά θαη πνιιαπιψλ ηθαλνηήησλ, ησλ νπνίσλ ε ζπλνρή επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε 

δηαθχιαμε ησλ γλσζηνινγηθψλ λφκσλ ηεο επξχηεξεο δηεπηζηεκνληθήο πεξηνρήο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ άπνςε φηη ε εγθάξζηα αθεξεκέλε ηθαλφηεηα κάζεζεο κπνξεί λα 

απνθηεζεί αλεμάξηεηα απφ ηα πεξηερφκελα ηεο κάζεζεο […] Δίλαη πεξηηηφ λα 

πξνζζέζνπκε φηη νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (καζαίλσ πψο λα καζαίλσ), νη 

ζρεζηαθέο  ηθαλφηεηεο (λα γλσξίδεηο πψο λα εξγάδεηαη νκαδηθά) θαη νη ηθαλφηεηεο 

επάξθεηαο (απηνλνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα) είλαη έλα έκκεζν απνηέιεζκα, ε επίηεπμε 

ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηα ζρνιηθά 

ηδξχκαηα» («Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαζθαιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα 

ην Λχθεην», 2010,  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, 8). 

   Οη αλαθνξέο ζηηο «επξεηηθέο κεζφδνπο» κάζεζεο παξαπέκπνπλ ζαθψο ζηε 

γλσζηηθή/επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ηεο «κάζεζεο κε ηελ αλαθάιπςε» κε 

θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηνλ Jerome Bruner
24

, ε νπνία ζπλδπάδεηαη, ζην Π.. γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 βαζκνχ ηνπ 2004, κε ηελ πξφηαζε αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή κε 

αηνκηθφ θάθειν
25

 (βι. «Δζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζρέδηα εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο 

                                                             
24 βι. Δ. Διιεληάδνπ, Ε. Κιεθηάθε, Ν. Μπαιθίδαο (2008). Ζ ζπκβνιή ησλ παηδαγσγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κάζεζεο     
25 Ζ κέζνδνο αμηνιφγεζεο κε portfolio είλαη επξχηεξα δηαδεδνκέλε ζην πιαίζην ησλ 

γλσζηηθψλ/επνηθνδνκεηηθψλ ζεσξηψλ, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ portfolio είλαη δπλαηφλ λα 

αζθήζεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν σο παξαηεξεηήξην ζηνηρείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ εαπηνχ ηνπ καζεηή, 

ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη πνηνηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ ελ γέλεη εμειηθηηθή πνξεία ηνπ 

αηφκνπ. Αλάκεζα ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν καζεηήο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ είλαη θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πψο καζαίλεη, ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο, ε θαηάζηαζε 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.griffini.lo.it/normativa/IndicazioniNazionali.pdf
http://www.scribd.com/doc/55998738/26/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-Bruner
http://www.scribd.com/doc/55998738/26/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-Bruner
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ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 βαζκνχ», 2004,  «Ο θάθεινο ησλ 

αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ», 12). 

Σαπηφρξνλα, φκσο, αληρλεχνληαη θαη επηξξνέο απφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο
26

 

ζεσξίεο ηεο κάζεζεο, ζε παξαζέκαηα φπνπ ππάξρνπλ πνιιαπιέο αλαθνξέο ζηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, δηάζηαζε πνπ 

ζεσξείηαη κηα «θπζηθή» θαηάζηαζε ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο (αθξφαζεο θαη 

νκηιίαο), ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνγισζζνινγίαο (βι. θξηηηθή 

Rosa Calo, ππφ έθδνζε): 

«Η εμάζθεζε ηεο πξνθνξηθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο πεξλά κέζα απφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηλσληθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ ζα 

είλαη θαηάιιεια γηα ηηο γισζζηθέο αληαιιαγέο, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ θαηαζθεπή ησλ 

λνεκάησλ, ην δηακνηξαζκφ ησλ γλψζεσλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ νπηηθψλ γσληψλ. 

Μέζα απφ ηελ αληαιιαγή αλαπηχζζεηαη ε γισζζηθή ηαπηφηεηα ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ 

θαη δεκηνπξγείηαη ε πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θνηλφηεηαο» (φ.π., 49). 

ρεηηθά κε ην ξφιν πνπ παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

ζην εζληθφ Π.. ηνπ 2007 γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο, ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

γισζζηθνχ syllabus αλαθέξεηαη φηη: 

«Κάζε δάζθαινο πξέπεη λα πξνσζεί κε θαηάιιειε δξαζηεξηφηεηα ηελ ππέξβαζε 

ησλ εκπνδίσλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ, ηα νπνία κπνξεί λα αλαθχςνπλ ζην 

ιεμηθνινγηθφ ή  ζπληαθηηθφ γισζζηθφ επίπεδν, ή ζην επίπεδν ηεο ινγηθν-ελλνηνινγηθήο 

νξγάλσζεο ησλ θεηκέλσλ» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα 

ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο», 2007, «Σν ζρνιείν ηνπ πξψηνπ θχθινπ»,  Η 

Ιηαιηθή γιψζζα, 49-50). 

                                                                                                                                                                              
επζχλεο πνπ βηψλεη ην άηνκν πξψηα απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε αλάπηπμε ζεηηθψλ κνξθψλ 
ζπκπεξηθνξάο. 
26 Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο βιέπνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζα απφ ην θνηλσληθφ, 

ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδνληαη. Οη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο δελ 

λννχληαη ζπλεπψο σο απηφλνκεο νληφηεηεο αιιά ζπζηαηηθά ελφο νξγαλσκέλνπ φινπ, ηνπ λνπ, ν 

νπνίνο ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλν. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
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 ην παξάζεκα απηφ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαηά ηελ αλάγλσζε 

θεηκέλσλ, θαη άξα θαη ινγνηερληθψλ, πεξηγξάθεηαη σο ππνζηεξηθηηθφο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία κε ηελ παξνρή θαηάιιειεο βνήζεηαο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρχνληαη 

θαη απφ ηηο πνιιέο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζε άιια ζεκεία ηνπ Π.. ζηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

«Καηά ηελ αθξφαζε θεηκέλσλ λα εθαξκφδνληαη κέζνδνη ππνζηήξημεο ηεο 

θαηαλφεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ (λα θξαηάλε ζεκεηψζεηο γηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε κηαο ζπδήηεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπληνκνγξαθίεο, ιέμεηο 

θιεηδηά, ζχληνκεο πεξηιεπηηθέο θξάζεηο) θαη κεηά ηελ αθξφαζε εθ λένπ επεμεξγαζία 

ησλ ζεκεηψζεσλ, αθφκε θαη κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ […] Να 

δηαβάδνπλ ζησπειά θείκελα δηαθφξσλ εηδψλ, εθαξκφδνληαο ηερληθέο ππνζηήξημεο ηεο 

θαηαλφεζεο (ππνγξάκκηζε, ζεκεηψζεηο ζην πεξηζψξην, ζεκεηψζεηο) θαη εθαξκφδνληαο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο (αλάγλσζε πξνζαλαηνιηζκέλε, αλαιπηηθή, επηιεθηηθή)» 

(φ.π., «ηφρνη κάζεζεο ζην ηέινο ηεο ηξίηεο ηάμεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

1
νπ

 βαζκνχ», 56). 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

επεμεξγαζία θεηκέλσλ, νη πξάμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. 

 Δπηπιένλ, ζην ζπγθεθξηκέλν Π.., φπσο θαη ζην αληίζηνηρν ηνπ 2010 γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα 2
νπ

 βαζκνχ, γίλνληαη ζπλερείο αλαθνξέο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εληζρχνληαο ην ξφιν ηνπο 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ, ρσξίο, φκσο, φπσο 

δηαθαίλεηαη ζηα ζρεηηθά παξαζέκαηα, δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ή απφθιηζεο απφ ηα 

βαζηθά πεξηερφκελα ζπνπδψλ, πνπ νξίδνληαη ζηα εζληθά Π..: 

«Η απφθηεζε ηεο απηνλνκίαο αληηπξνζσπεχεη κηα απνθαζηζηηθή ζηηγκή γηα ηα 

ζρνιηθά ηδξχκαηα. Υάξε ζε απηήλ έρεη μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία αλάιεςεο 

πεξηζζφηεξεο επζχλεο ηφζν γηα ηνπο δηδάζθνληεο, φζν θαη γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ, πνπ επλνεί ηελ άκεζε ζχλδεζε θάζε ζρνιείνπ κε ηελ πεξηνρή πνπ αλήθεη» 

(φ.π., «Πνιηηηζκφο-ρνιείν-Πξνζσπηθφηεηα», Γηα κηα θαηλνχξηα πνιηηφηεηα, 19). 
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 «Η ζρνιηθή απηνλνκία εκπινπηίδεη κε ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην εζληθφ Π., κε ζθνπφ λα 

πξνζαξκφζεη ηηο ζηξαηεγηθέο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν […] ην ζρνιείν έρεη σο έξγν λα 

κεηαβηβάζεη ζηηο λεφηεξεο γεληέο ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ψζηε λα κπνξέζνπλ 

(νη καζεηέο) λα ηελ θάλνπλ θηήκα ηνπο θαη λα ηελ εξκελεχζνπλ μαλά ππφ ηελ 

πξννπηηθή ησλ ζπλερψλ πξνθιήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη εμαζθαιίδνληαο, 

παξάιιεια, ηελ απηνλνκία ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ 

ειεπζεξία ζρεδηαζκνχ θαηλνηφκσλ θαη πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ, ρσξίο ηελ (θεληξηθή) 

επηβνιή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ή δηδαθηηθψλ ζπληαγψλ. […] Σν εζληθφ Π.. δελ 

ππαγνξεχεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθν-δηδαθηηθφ κνληέιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

επλνείηαη ν πεηξακαηηζκφο θαη ε αληαιιαγή κεζνδνινγηθψλ εκπεηξηψλ, θαζψο θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο» («Δζληθέο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο κάζεζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαζθαιίεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα γηα ην Λχθεην», 2010,  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, 9-10). 

Δπνκέλσο, ε απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα παξαπάλσ παξαζέκαηα 

θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη, θπξίσο, ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ζηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ θαηαβάιινπλ νη ίδηνη, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ 

κάζεζεο ζην πιαίζην ησλ επνηθνδνκεηηθψλ ζεσξηψλ πνπ θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ηελ 

θπξίαξρε αληίιεςε κάζεζεο ζηα εζληθά Π.. 

Χζηφζν, φπσο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ θπξίαξρσλ ζεσξηψλ κάζεζεο, 

θάλεθε κηα ηάζε ζηξνθήο ζε πεξηζζφηεξν θνηλσληνγλσζηηθά κνληέια κάζεζεο θαη 

ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ ζεσξηψλ, έηζη θαη ζε επίπεδν πξάμεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ζην Π.. γηα ηνλ πξψην θχθιν δηδαζθαιίαο ηνπ 2007, 

εληνπίδνληαη ζεκεία φπνπ ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο 

αληαιιαγήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο: 

«Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ππάξμεη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηάμεο σο νκάδαο 

θαη ζηελ πξναγσγή ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αιιά θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ αλαπφθεπθησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία 

θνηλσληθνπνίεζεο […] Η κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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εθήβσλ ζε έλα θνηλφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επηινγή 

ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

αιιά είλαη, αληίζεηα, βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

θαζελφο» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα ηνλ πξψην θχθιν 

ηεο δηδαζθαιίαο» 2007, «Πνιηηηζκφο-ρνιείν-Πξνζσπηθφηεηα», ην επίθεληξν ε 

πξνζσπηθφηεηα,  17-18). 

Δπίζεο, θαη φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελδηαθέξνληα ζηνηρεία 

αληινχκε θαη απφ ην παιηφηεξν Π. γηα ηε δεπηεξνβάζκηα 1
νπ

 βαζκνχ (2004), φπνπ ν 

ξφινο απηφο γίλεηαη θαη ζπκβνπιεπηηθφο/θαζνδεγεηηθφο, κε ηελ εηζαγσγή κηαο 

επηπιένλ αξκνδηφηεηαο γηα θάπνηνπο δηδάζθνληεο (tutor), πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζπκβνπιεπηηθά θαη θαζνδεγεηηθά πξνο γνλείο θαη καζεηέο, πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηε ζσζηή επηινγή 

ησλ καζεκάησλ πνπ ζα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο (βι. «Δζληθέο θαηεπζχλζεηο 

γηα ηα ζρέδηα εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 1
νπ

 

βαζκνχ», 2004, 8, 11). 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο πξάμεηο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζχλδεζε ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ησλ ΣΠΔ, ζα πξέπεη λα ζρνιηαζηεί φηη νη λέεο ηερλνινγίεο, ελψ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ησλ δχν βαζκψλ, απνηεινχλ ηδηαίηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηα 

ηηαιηθά εζληθά Π.., ηαπηφρξνλα, αληηκεησπίδνληαη θαη σο κέζα ππνζηήξημεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα ζηελ εηζαγσγή ηεο επξχηεξεο δηεπηζηεκνληθήο 

πεξηνρήο ηνπ εζληθνχ Π.. γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ 2007, ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη ην γισζζηθφ κάζεκα, αλαθέξεηαη: 

«Οη καζεηέο ζα κάζνπλ λα πεηξακαηίδνληαη κε ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, δηακέζνπ ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ηεο παξαγσγήο ππεξθεηκέλσλ […] Οη λέεο ηερλνινγίεο επλννχλ ηηο 

λέεο γιψζζεο ησλ πνιπκέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έθθξαζε, ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, θαη γηα ηηο νπνίεο ν καζεηήο πξέπεη λα απνθηήζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο» («Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.. γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη γηα 
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ηνλ πξψην θχθιν ηεο δηδαζθαιίαο» 2007, Γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δηεπηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο, 47-48). 

«ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο λα κπνξνχλ νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ ή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο λα παξάγνπλ απιά ππεξθείκελα, ζπλδπάδνληαο 

κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ιεθηηθέο γιψζζεο κε ηηο νπηηθναθνπζηηθέο» (φ.π., Η 

ηηαιηθή γιψζζα, «ηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ζην ηέινο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο 1
νπ

 βαζκνχ», 55).  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ζρεηηθά κε ην 

ρξφλν θαη ην ρψξν δηεμαγσγήο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ζα πξέπεη λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ζην Π.. θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

αιιεινπρία θαη αθνινπζία ησλ πξάμεσλ, αιιά είλαη ζπρλέο νη αλαθνξέο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ (βι. φ.π., «Σν ζρνιείν ηνπ πξψηνπ 

θχθινπ», Σν πεξηβάιινλ ηεο κάζεζεο, 46 θαη 49, θαη « il nuovo liceo», 16) θαη, 

ηδηαίηεξα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα, ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε βηβιηνζήθε θαη 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεμαγσγήο έξεπλαο (φ.π. Η ηηαιηθή γιψζζα, 49). 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο (resources) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

ζρνιείν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Π.. αλαθέξνληαη κελ ηα πεξηερφκελα 

ζπνπδψλ, αιιά φρη θαη ζπγθεθξηκέλα βηβιία/πιηθά γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

πεξηερνκέλσλ απηψλ, εθφζνλ απηά εθδίδνληαη απφ ηδησηηθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο, θαη 

απνηειεί επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάζε θνξά. 

Δπνκέλσο, ζηελ θαηεχζπλζε απηή θαη δεδνκέλνπ φηη νη πφξνη, δειαδή ηα 

βηβιία κε ζπγθεθξηκέλα θείκελα θαη άιια πιηθά, είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

ζηελ ηηαιηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε παξνχζα κειέηε αμηνπνίεζε πιεξνθνξίεο 

απφ άιια θείκελα, πιελ ησλ εζληθψλ Π.. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο (Agenzia nazionale per lo sviluppo dell‟ 

autonomia scolastica), αλαθέξεηαη, ζρεηηθά  κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1586
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1586
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ζρνιηθή ηάμε, ε δηάρπζε ζηε δηδαζθαιία  ησλ πξνγξακκάησλ LIM
27

 θαη Cl@ssi 

2.0.
28

, ζπλδπάδνληαο ηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο κέζα ζηελ ηάμε (δηαδξαζηηθνί 

πίλαθεο θαη ζρεηηθά ινγηζκηθά) θαη έμσ απφ ηελ ηάμε (e-book, επηθνηλσλία on line, 

ςεθηαθά πεξηερφκελα). 

Δπίζεο, ζε ζρεηηθφ θείκελν, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηζηνζειίδα ηεο 

Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο, αλαθέξεηαη έλαο επηπιένλ 

ξφινο γηα ην δάζθαιν, φζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ-

ζθελνζέηε (docente-regista) «γηα λα θαζνξίζεη ηελ επηηπρία ηεο πνξείαο  

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο 

νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο: ηε ζρεδίαζε ηνπ ςεθηαθνχ ζελαξίνπ, ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ, λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ ρξφλν ηεο 

ηάμεο γηα λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζην 

θαηλνχξην πνιπκεζηθφ ζελάξην (nuovo scenario multimediale)» (βι. Δζληθή 

Τπεξεζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, Technologie per la didattica in 

aula). 

ηελ ίδηα ηζηνζειίδα δηαηππψλεηαη θαη ε αληίιεςε γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πνπ 

θαίλεηαη φηη θπξηαξρεί κεηαμχ ησλ ζπληαθηψλ ηφζν ησλ εζληθψλ Π.. φζν θαη ησλ 

επίζεκσλ ηζηνζειίδσλ ησλ επίζεκσλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο: 

«Οη ηερλνινγίεο απνθηνχλ λφεκα, πξάγκαηη, κφλν, εάλ εμππεξεηνχλ ζηε 

κεηαβίβαζε θαη ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλσλ κάζεζεο. Απέλαληη ζηελ ηερλνινγία νη 

δάζθαινη θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα είλαη ‘παζεηηθνί θαηαλαισηέο’ ή, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, παξαγσγνί […] Δπηπρψο, νη λέεο ηερλνινγίεο δελ έθαλαλ ηελ είζνδφ ηνπο  ζην 

ζρνιείν σο δνκηθά αληηθείκελα, απηφλνκα θαη επαλαιακβαλφκελα κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

σο έλα μερσξηζηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν, αιιά απνηεινχλ ηελ εξγαιεηνζήθε (ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ), έλα κέζν βνεζείαο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, πνπ επαλεμεηάδεηαη απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξννπηηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο ελζσκάησζήο ηνπ, έλα κέζν φπσο 

ηα άιια πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε, ν πίλαθαο θαη ηα βηβιία» (βι. φ.π.). 

                                                             
27 βι. Agenzia nazionale per lo svilupo dell‟ autonomia, Scuola digitale, L.I.M. 
28 βι. Agenzia nazionale per lo svilupo dell‟ autonomia, Scuola digitale Cl@ssi 2.0 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1677
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1677
http://www.indire.it/scuola-digitale/lavagna/index.php
http://www.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/classi_2_0
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Δπίζεο, ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα, αιιά ζε θείκελν ζρεηηθφ κε ηε δηδαζθαιία ζην 

δηαδίθηπν, πξνβάιιεηαη ε ζεκαζία ησλ «άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο» θαη πξνηείλεηαη, 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ, ε θαηαζθεπή ελφο blog ζρνιείνπ, ε ζπκκεηνρή 

ζηελ εθπφλεζε κηαο θαηαρψξεζεο ηεο Wikipedia, ε αιιειεπίδξαζε κε καζεηέο 

άιισλ ηάμεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείσλ, 

ε εθπαηδεπηηθή ρξήζε, ηέινο, ησλ podcasts (audioblogs) θαη ησλ θηλεηψλ (βι., φ.π., 

Technologie per la didattica in rete) .     

 Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην κνληέιν πνπ θαίλεηαη λα 

πηνζεηείηαη είλαη ε «νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε», θαζψο αλαθέξεηαη φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απηφλνκα (ηερλνθξαηηθφ κνληέιν) θαη ε 

νπηηθή πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ εζληθψλ Π.., είλαη «ε αμηνπνίεζε 

ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ζηελ αλαλέσζε ησλ Π.. ηφρνο, επνκέλσο, δελ είλαη 

ε πνζνηηθή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο αιιά ε πνηνηηθή αλαβάζκηζή 

ηεο» (βι. ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ, Γ., 2008, 18). ηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο ην νιηζηηθφ 

κνληέιν ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζπλδπάδεηαη  κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή/ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πξνηείλεηαη 

λα δηαρένληαη ζε φια ηα καζήκαηα θαη ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σέινο, ε παξνχζα κειέηε πξνζπαζψληαο λα αληιήζεη πξφζζεηα ζηνηρεία γηα 

ηε κνξθή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ πνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο 

δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία, εμέηαζε θαηαιφγνπο ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ εθδνηηθνχο 

νίθνπο πνπ απεπζχλνληαη ζηε  δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1
νπ

 βαζκνχ. πγθεθξηκέλα, 

ζηνλ θαηάινγν ζρνιηθψλ βηβιίσλ ησλ εθδφζεσλ G. B. Palumbo editore 2010-1011, 

είλαη θαλεξή ε πξνζπάζεηα δηάρπζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα θαηλνχξηα παθέηα 

δηδαζθαιίαο, εθφζνλ αλαθέξνληαη πάξα πνιιά ππνζηεξηθηηθά πιηθά ςεθηαθήο 

κνξθήο, ινγηζκηθά, θαη παξέρνληαη ζρεηηθέο on line ππεξεζίεο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηνλ θαηάινγν 

γηα ηελ ηηαιηθή γιψζζα θαη ινγνηερλία
29

 ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν, έλα λέν θαλάιη επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ην εθδνηηθφ 

                                                             
29 Βι. http://www.palumboeditore.it/Catalogo/Secondariadi1grado/tabid/163/Default.aspx 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1675
http://www.palumboeditore.it/Servizidocente/Materialididattici/tabid/236/categorieId/5/materiaid/25/type/12/Default.aspx
http://www.palumboeditore.it/Catalogo/Secondariadi1grado/tabid/163/Default.aspx
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ζεκείσκα, κε ηίηιν «Έλαο ζπγγξαθέαο έλα βηβιίν», γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζπλεξγαζίαο εμ απνζηάζεσο. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζην δηαδηθηπαθφ βηβιίν, «ηελ επέθηαζε ηνπ βηβιίνπ 

ζην δηαδίθηπν, κε εκπεξηζηαησκέλα δηαγξάκκαηα, ζεκαηηθέο πνξείεο καζεκάησλ, 

πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο, θείκελα απηναμηνιφγεζεο, ζπιινγέο θσηνγξαθηψλ θαη 

βίληεν εκπινπηίδνληαο ηα πεξηερφκελα». Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία, ζηα 

πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο, ε ελφηεηα «Σαμίδη ζηε θαληαζία» 

αθνξά ηε δηδαζθαιία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη άιισλ θεηκεληθψλ εηδψλ, θαη  

πεξηιακβάλεη αλζνιφγηα θεηκέλσλ, πξνηάζεηο γηα εξγαζηεξηαθά πξνγξάκκαηα 

(δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζπιινγηθήο ζπγγξαθήο θεηκέλνπ) ηα νπνία πξνζθέξνπλ «κηα 

κεγάιε γθάκα δηαδηθαζηψλ πνπ θαηαιήγεη ζηελ παξαγσγή απζεληηθψλ θεηκέλσλ, 

αληιψληαο έκπλεπζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηε ινγνηερλία θαη ηε θαληαζία». Δπίζεο 

πξνζθέξνληαη on line πιηθά, π.ρ. εηθνλνγξαθεκέλν ιεμηθφ ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα 

ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, νδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή ελφο θφκηθ on line, ε δπλαηφηεηα 

αλάξηεζεο ησλ καζεηηθψλ ηζηνξηψλ ζε ζρεηηθή ηζηνζειίδα (L‟albero delle storie on 

line), πιηθφ γηα ηηο εμεηάζεηο, θ.ά. 

Σέινο, ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο αληινχκε θαη απφ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ 

καζεηηθψλ project γηα ηνλ Γάληε, απφ ηάμεηο δεπηεξνβάζκηαο 1
νπ

 θαη 2
νπ

 βαζκνχ (βι. 

Leggere Dante oggi), ζε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο 

Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, φπνπ γίλνληαη 

βξαβεχζεηο ησλ θαιχηεξσλ πξνγξακκάησλ.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή εμεηάδεηαη θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ςεθηαθήο 

κνξθήο πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Italo Calvino, κε 

ηίηιν «Conoscere il genere fantastico: Le città invisibili di Italo Calvino», ζην 

θξαηηθφ site κε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη δεηήκαηα δηδαθηηθήο θαη επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (www.indire.it).  

Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί «θιεηζηνχ ηχπνπ», θαζψο 

εμειίζζεηαη γξακκηθά θαη, αθνχ πξνεγείηαη ε αθξφαζε ηνπ θεηκέλνπ, δηαηππψλεηαη 

κηα ζεηξά  εξσηήζεσλ θαηαλφεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ, ησλ 

http://www.indire.it/leggeredante/
http://puntoedu.indire.it/pon_sosstudenti/iscrizione/italiano/fantastico/LO_Fantastico01.html
http://www.indire.it/
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νπνίσλ ηελ απάληεζε ν καζεηήο θαιείηαη λα ηε ζπκπιεξψζεη είηε κε πνιιαπιή 

επηινγή είηε κε επηινγή ηχπνπ «ζσζηνχ-ιάζνπο». Ζ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ 

απνηειεί κνξθή «εθ ηνπ ζχλεγγπο» αλάγλσζεο (close reading) θαη απερεί 

θεηκελνθεληξηθνχο ιφγνπο θαη ζεσξίεο ηεο «Νέαο θξηηηθήο», ελψ νη εξκελεπηηθέο 

πξνηάζεηο είλαη δηαηππσκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ν καζεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη 

ηελ νξζή. Σέινο, εληνπίδνληαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δηαθεηκεληθνχ ραξαθηήξα, 

θαζψο επηρεηξνχληαη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ εξκελεπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ 

πξνεγεζεί θαη έξγσλ δσγξαθηθήο ζχγρξνλσλ ησλ θεηκέλσλ πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο αιιά θαη κε άιια έξγα ηνπ ζπγγξαθέα.   

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο γηα ην 

κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηα εζληθά Π.., φζν θαη απφ ηα 

ππφινηπα πιηθά ςεθηαθήο κνξθήο πνπ εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζηελ ηηαιηθή εθπαίδεπζε εθγπκλάδνληαη 

Λφγνη καζεηψλ πνπ  εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δνκψληαο ηηο 

λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε απηέο πνπ ήδε δηαζέηνπλ, ελψ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη καζεζηαθά ζηπι.  

Αληίζηνηρα, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη Λφγνη πνπ αληρλεχνληαη είλαη ηνπ 

δαζθάινπ θαζνδεγεηή, ππνζηεξηθηή ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, ζθελνζέηε ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ πνπ εθηπιίζζνληαη 

ζηελ ηάμε κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ πιηθψλ, θαη ηέινο, φζνλ αθνξά γεληθφηεξα ηελ 

εθπαίδεπζε, ζπκβνχινπ σο πξνο ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ θαη ην 

κειινληηθφ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. 
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3. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΖΗΣΗΗ 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα ζηξαθεί γχξσ απφ ηα βαζηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο κειέηεο: 

 

 Πνηνο ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ηεο ινγνηερλίαο; 

 Πνηα ε βαζχηεξε ηδενινγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ;  

 Ση είδνπο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαιιηεξγεί ν ηξφπνο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ πνπ πξνηείλεηαη, πνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ρξεζηκνπνηεί θαη πνην είδνο γξακκαηηζκνχ  πξνσζείηαη θαηά ηελ 

αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε;  

 

Χο πξνο ην πξψην εξψηεκα, ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ιφγνπ πνπ 

επηρεηξήζεθε, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ππνγξακκίδνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο κε ην γισζζηθφ κάζεκα. Σαπηφρξνλα, ζηε βάζε ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο θαη ηεο δηα-επηζηεκνληθήο κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο,  πξνηείλεηαη 

ε ζπλεμέηαζε ηεο ινγνηερλίαο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, αιιά θαη κε άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα, ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο γλσζηηθήο πεξηνρήο πνπ αληιεί ηα 

πεξηερφκελά ηεο απφ ηα πεξηερφκελα ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ ζπλδένληαο ηε 

γισζζηθή κε ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ, θαη πεξηιακβάλνληαο, εθηφο 

απφ ην γισζζηθφ κάζεκα, ηελ μέλε γιψζζα, ηε κνπζηθή, ηελ ηέρλε/θαληαζία θαη ηε 

ζσκαηηθή θίλεζε (αιιά θαη ηελ Ηζηνξία, ηελ Ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο, θ.ιπ.).  

ηελ θαηεχζπλζε απηή ε εμέηαζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πιηθψλ ςεθηαθήο 

κνξθήο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια κε ηα ινγνηερληθά θείκελα, εληφπηζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ (θπξίσο ινγνηερληθψλ 

θαη εηθαζηηθψλ), ζηνλ άμνλα ηεο ζπγρξνλίαο, αιιά φρη θαη ζε απηφλ ηεο δηαρξνλίαο, 

ζηε βάζε ζεκαηηθψλ ή άιισλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο.  
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Ζ έιιεηςε απηή θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην γεγνλφο φηη ζηα 

εζληθά Π.. πξνσζείηαη ε αληίιεςε ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα, είηε ζην πιαίζην 

παξαδνζηαθφηεξσλ ιφγσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο ε ινγνηερλία ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή, 

είηε ζην πιαίζην θεηκελνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ 

εζηηάδνπλ ηφζν ζηε κνξθή ηνπο φζν θαη ζχλδεζή ηνπο κε ην πεξηθείκελν ζην νπνίν 

εγγξάθνληαη. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ςεθηαθά πιηθά αμηνπνηνχληαη σο πεγή εχξεζεο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ θεηκέλσλ θαη βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγγξαθέσλ, αιιά 

πάληα ζε κηα θεηκελνθεληξηθή θαηεχζπλζε πνπ θαίλεηαη φηη απνηειεί έληνλα 

εδξαησκέλε αληίιεςε θαη πξαθηηθή ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο γεληθά. 

Χζηφζν, ε εμέηαζε ησλ πιηθψλ πνπ παξάγνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά, ζπλήζσο 

παξνπζηάζεηο ζε ςεθηαθή κνξθή ησλ project πνπ έιαβαλ ρψξα ζην ζρνιείν ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζρεηηθά κε ηνλ Γάληε, ην νπνίν 

ηξέρεη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο απφ ην 2007 θαη πξνβιέπεη βξαβεχζεηο ησλ 

θαιχηεξσλ απφ απηψλ  (βι. leggere Dante nella scuola), θαλεξψλεη κία θπγφθεληξε 

ηάζε δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ησλ έξγσλ ηνπ θνξπθαίνπ Ηηαινχ πνηεηή (π.ρ. ηα 

Μαζεκαηηθά ζην έξγν ηνπ πνηεηή) αιιά θαη δηα-επηζηεκνληθήο (Ζ ζεία θσκσδία ζε 

κηα επξχηεξε ζεκαηηθή πεξηνρή κε ηίηιν «Σν Σαμίδη κε ηνλ Γάληε»). 

ηελ πεξίπησζε απηή νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν έθθξαζεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπλεξγαηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο, ελψ ν ππνινγηζηήο δελ αληηκεησπίδεηαη απνθιεηζηηθά σο κέζν 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην πιαίζην ησλ 

εζληθψλ Π.. θαη πξνζαλαηνιηζκέλνη έληνλα ζηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

απνθαιχπηνληαο έληνλε επηξξνή απφ ηε ζχγρξνλε Κεηκελνγισζζνινγία θαη ηε 

πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή. 

Δπίζεο, ζηα ηηαιηθά Π.. θαη ζηα αληίζηνηρα ςεθηαθά πιηθά παξαηεξνχκε κηα 

έληνλε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ην θίλεκα ην «γξάςηκν σο δηαδηθαζία», ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ν ππνινγηζηήο ζεσξείηαη φρη, απιψο, κέζν αιιά πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο, πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαηά ην γξάςηκν, ηε ζπλεξγαηηθή 

http://www.indire.it/leggeredante/
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κάζεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ θαη δαζθάινπ, ηε 

δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, ζην 

πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο γιψζζαο (βι. 

Κνπηζνγηάλλεο 2008:65). 

Χο πξνο ην δεχηεξν εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηνπ 

κνληέινπ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην ηηαιηθφ Π.. θαη ηεο ηδενινγίαο πνπ απηφ 

εθθξάδεη,  γίλεηαη θαλεξφ πσο ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε γηα ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο, θαζψο αμηνπνηεί ςεθηαθά πιηθά πνπ ππνβνεζνχλ ηε δηδαζθαιία 

θάπνηνπ κέξνπο ηεο χιεο γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφ θαη ππνθαζηζηνχλ ην 

δάζθαιν, ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο πνπ πξνηάζεθαλ θπξίσο απφ ηελ πξαγκαηνινγηθή 

πξνζέγγηζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (βι. Κνπηζνγηάλλεο 2008:18). Ζ δηαπίζησζε απηή 

εληζρχεηαη απφ ηελ εχξεζε πιεζψξαο ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηηο πνηθίιεο αμηνινγηθέο δνθηκαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηηαιηθή εθπαίδεπζε θαη, εηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία, ζηελ 

εκπέδσζε ησλ «νξζψλ» απαληήζεσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία 

ησλ θεηκέλσλ. 

Σν ελδηαθέξνλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε πξφηαζε ζε επίζεκεο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο γηα εξγαζία κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο (βι. 

Κνπηζνγηάλλεο 2008:46) απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-ζθελνζέηε, ν νπνίνο 

ζρεδηάδεη ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο θαη γλσξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θάζε 

θνξά αμηνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά πιηθά κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ θαη φρη 

γξακκηθφ, αθνινπζψληαο έλα δηδαθηηθφ ζελάξην. ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνηείλεηαη 

θαη ε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξίσλ (π.ρ. δεκηνπξγηθήο γξαθήο ή γξάςηκν σο 

ζπιινγηθή δηαδηθαζία) θαη ε κεγαιχηεξε ρξνληθή επειημία πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα (κεγαιχηεξε δηάξθεηα δηδαθηηθήο ψξαο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εξγαζηεξίσλ, θ.ιπ.).  

 ην πιαίζην απηφ ην κνληέιν ησλ ΣΠΔ πνπ πξνηείλεηαη θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ λα ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ 

καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαη νη λέεο ηερλνινγίεο αληηκεησπίδνληαη σο κέζν 

αλαλέσζεο ησλ Π.. Πξφθεηηαη γηα ην νιηζηηθφ κνληέιν ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ, ην 
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νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηαδηαθά ζε φια ηα καζήκαηα θαη ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ην ηξίην εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δειαδή ζρεηηθά 

κε ηηο ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηνλ 

πξνηεηλφκελν ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ην είδνο 

γξακκαηηζκνχ πνπ θαίλεηαη φηη πξνσζείηαη θαηά ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα ηηαιηθά  

Π.., θπξηαξρνχλ νη επνηθνδνκεηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαζψο θαιιηεξγείηαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ ελεξγνχ καζεηή πνπ νηθνδνκεί ηηο γλψζεηο ηνπ ζε πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ δαζθάινπ ππνζηεξηθηή ηεο πξνζπάζεηαο 

πνπ θαηαβάιιεη ν ίδηνο ν καζεηήο. 

 ε ζρέζε κε ηε ινγνηερλία ε ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή κεζνδεχεηαη 

κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηεο πξνζθνξάο θαηάιιεισλ θηλήηξσλ 

κάζεζεο, ρσξίο, φκσο, λα γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζε εζσηεξηθά θίλεηξα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ αλαγλσζηηθή 

δηαδηθαζία κε φξνπο επηινγήο ησλ αλαγλσζκάησλ πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ, αιιά, 

αληίζεηα, ηα δηδαζθφκελα θείκελα είλαη απζηεξά πξνθαζνξηζκέλα ζηε βάζε κηαο 

γξακκηθήο παξάζεζεο ησλ έξγσλ θαη εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζήο ηνπο σο 

«ζεκαληηθψλ» ζχκθσλα κε κηα θπξίαξρε εζλνθεληξηθή αληίιεςε.  

Σαπηφρξνλα, νη αλαθνξέο ζε άιια ζεκεησηηθά κέζα πιελ ηεο γιψζζαο θαη ε 

αλάγθε εκπινπηηζκνχ ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ κε γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε κηα επηξξνή 

απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ιφγνπο ησλ πνιπγγξακαηηζκψλ, ρσξίο φκσο λα δηαθαίλεηαη 

θάπνηα δηδαθηηθή πξαθηηθή  πνπ λα πξνσζεί ηε δηδαζθαιία γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε άιια ζεκεησηηθά κέζα, ηνπιάρηζηνλ ζην γισζζηθφ κάζεκα. 

Ζ αλάζεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηνπο δηδάζθνληεο πνιιψλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ 

ηίζεληαη θεληξηθά απφ ηα εζληθά Π.., ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο πνπ 

πξνσζείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ηηαιηθή εθπαίδεπζε, απνθαιχπηεη έλαλ 
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εληζρπκέλν ξφιν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο φκσο ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο 

θαίλεηαη λα απνδπλακψλεηαη απφ  ηνλ απζηεξφ θαζνξηζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηηο ζπλερείο γξαπηέο αμηνινγήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα 

αληαπεμέιζεη ν καζεηήο, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ είλαη, επίζεο, πξνθαζνξηζκέλα 

θεληξηθά. 

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηελ ηηαιηθή εθπαίδεπζε 

θαίλεηαη λα πξνσζείηαη ν ιεηηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ, θαη ζηελ  

πεξίπησζε ησλ ΣΠΔ ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηα παηδηά ηελ 

νκαιή έληαμή ηνπο ζηε ζχγρξνλε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Οη αλαθνξέο ζηνπο 

ζχγρξνλνπο πνιπγξακκαηηζκνχο απνδπλακψλνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ 

ζπλεμεηάδνληαη νη δηαθνξεηηθνί ζεκεησηηθνί θψδηθεο, αιιά ε έκθαζε δίλεηαη πάληα 

ζηε γιψζζα θαη ζε ζπγθεθξηκέλα θείκελα.  

Σέινο, ε θξηηηθή νπηηθή πνπ θαίλεηαη λα αλαδχεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνηείλεηαη ν δηάινγνο θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, 

επίζεο, δελ ππνζηεξίδεηαη κε πξαθηηθέο πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ηεο 

ζχλζεηεο επηθνηλσληαθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, ε νπνία ιακβάλεηαη σο θάηη 

δεδνκέλν θαη εμεηάδεηαη, ζηελ πεξίπησζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, κε φξνπο 

ζπλέρεηαο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζή ηνπο.  

Χζηφζν, ε αλαθνξά ζε ππεξθεηκεληθέο ζπλδέζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

παηδηψλ θαη ε ππνγξάκκηζε, ζε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο, ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά κέζα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ΣΠΔ
30

 

(βι. Σecnologie per la didattica in rete), αθήλνπλ λα δηαθαλεί γηα ην κάζεκα ηεο 

Λνγνηερλίαο, «κηα εχλνηα ηεο δηαθιαδσηήο αθήγεζεο θαη ηεο πνιπεπίπεδεο 

αλάπηπμεο ηεο εμηζηφξεζεο, κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε εηθφλαο, γξαθηθψλ, ήρσλ, 

θίλεζεο θαη βίληεν θαη κηα ηάζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, πνπ 

ζπληειεί ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ινγνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηεο ινγνηερλίαο θαη δίλεη 

ηε ζέζε ηνπ ζηε ζπλνκηιία κεηαμχ ησλ ηερλψλ» (βι. νθία Νηθνιατδνπ, «Ζ 

                                                             
30 ηελ θαηεγνξία απηή αλαθέξνληαη ηα ινγηζκηθά επηθνηλσλίαο, νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

ηα ηζηνιφγηα, σο ςεθηαθά πεξηβάιινληα πνπ απνθαιχπηνπλ ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ 

ΣΠΔ.  
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δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο»  ζην Κνπηζνγηάλλεο 

2008:101). 

 Δπνκέλσο, ζηελ ηηαιηθή εθπαίδεπζε, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε έλα 

δεχγνο αληίξξνπσλ δπλάκεσλ σο αλαθνξά ην γισζζηθφ κάζεκα θαη εηδηθφηεξα ηε 

ινγνηερλία: κηα θπγφθεληξε ηάζε πξνο ηηο λέεο αληηιήςεηο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

θαη ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα κηα θεληξνκφια ηάζε πξνο ηελ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ηνλ έληνλν εζλνθεληξηζκφ. 

ην πιαίζην απηφ, σο λέν εξεπλεηηθφ δεηνχκελν, πνπ μεπεξλά θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηεξεχλεζήο ηνπ ζηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, νξίδεηαη ε εμέηαζε ηεο ηάζεο πνπ ζα επηθξαηήζεη ηειηθά 

ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Ηηαιίαο, ζηελ νπνία ππεηζέξρνληαη 

πνιιέο παξάκεηξνη, ε επίδξαζε ησλ νπνίσλ ζα δηαθαλεί ζην κέιινλ.   
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