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Περύληψη  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα είλαη ηα γξαθφκελα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπ Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο κε έκθαζε ζηε Λνγνηερλία. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζα αληρλεπζνχλ ηα θχξηα λήκαηα ζθέςεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζε απηφ αμηνπνηψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο.  Σα 

εξσηήκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηε κειέηε ζα έρνπλ ζηφρν:  

 ηε ζπδήηεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηε Λνγνηερλία 

(κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο) πνπ κεηαθέξνληαη ζηνπο 

καζεηέο,  

 ηελ «αλάγλσζε» ησλ εηθόλσλ γηα ηνλ θόζκν πνπ αλαπιαηζηώλνληαη 

ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηεο εγγξάκκαηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο. Γη’ απηφ ζα ζπδεηεζνχλ επηθνπξηθά, επηιεγκέλα 

ζεκεία απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο ησλ Πνιηηηθψλ 

Γηθαησκάησλ (Citizenship), 

 ηνλ ηξόπν αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο (ζην εμήο ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία ηνπ Γισζζηθνχ 

Μαζήκαηνο. Δδψ θξίζεθε αλαγθαίν λα ζπδεηεζνχλ ζεκεία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ICT) κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί ε 

αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΣΠΔ σο θαζαπηνχ αληηθεηκέλνπ θαη ε 

εκπινθή ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ θαη ζε άιια, θαζψο θαη ην 

ηδενινγηθφ ππφζηξσκα ηεο δηαπινθήο απηήο. Οη ζπδεηήζεηο ηεο 

επξύηεξεο θνηλσλίαο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζα 

παξαθνινπζήζνπλ ην ζρνιηαζκφ απηφλ ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε, 

 ηνπο ξόινπο ησλ κεηερφλησλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, 

 ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο.  

Δηδηθφηεξα, ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα ραξηνγξαθεζεί ζπλνιηθά ην Βξεηαληθφ 

Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα.  ην ηξίην θεθάιαην ζα κειεηεζνχλ νη γεληθνί ζηφρνη θαη νη 

επηκέξνπο ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζα ζρνιηαζηνχλ νη δεμηφηεηεο πνπ επηζπκεί λα 

θαιιηεξγήζεη ην Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα θαη βέβαηα ζα ηεζνχλ ηα ηξία θχξηα λήκαηα 

πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζε φιν ην εχξνο ηεο κειέηεο κε ζθνπφ λ’ απαληεζνχλ ηα 

αξρηθά εξσηήκαηα.  ην ηέηαξην θαη πέκπην θεθάιαην ε κειέηε εζηηάδεηαη ζην θχξην 

αληηθείκελφ ηεο. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Λνγνηερλίαο ζα αθνινπζήζεη ηε 

ζεηξά ηνπ ίδηνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ζ Αμηνιφγεζε θξίζεθε απαξαίηεην λα 

θαηαιάβεη ρσξηζηφ ρψξν (έθην θεθάιαην) αθξηβψο γηαηί απερεί ηελ γεληθφηεξε 

ζηάζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηαηξέρεη ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ. Δδψ, εζηηάδεη 
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βέβαηα ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζέζε 

ηνπ Βξεηαληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο απέλαληη ζηηο νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα 

ην ζρνιείν κε έκθαζε ζην κάζεκα ησλ ΣΠΔ, ζην ζεκείν πνπ απηφ εθάπηεηαη κε ην 

κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. ην ζεκείν απηφ θαη ζην βαζκφ πνπ θαη ην κάζεκα ηεο 

Λνγνηερλίαο αληηκεησπίδεη –ιφγσ ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ- ηνλ 

φγθν ηεο πιεξνθνξίαο, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο.  ην φγδνν 

θεθάιαην βξέζεθαλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ δεηγκαηνιεπηηθά δηδαθηηθέο πξνηάζεηο/ 

παξαδείγκαηα φπσο απηά αλαθέξνληαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο 

ΣΠΔ θαη ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. Οη πξνηάζεηο απηέο απνδεηθλχνπλ εάλ ηα 

γξαθφκελα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ παξακέλνπλ ζην επίπεδν ηεο ξεηνξηθήο ή 

έγηλαλ -θαη ζε πνην βαζκφ- πξάμε απφ ηνπο δηδάζθνληεο. ην έλαην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε –ζε επίπεδν εηδηθψλ ζθνπψλ θαη εχξνπο αληηθεηκέλνπ- ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο κε ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ θαη κε ην κάζεκα ησλ Πνιηηηθψλ 

Γηθαησκάησλ. Δηδηθφηεξα, αληρλεχνληαη ηα ζεκεία δηαιφγνπ ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ. 
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Δηζαγσγή  

 

Γηα λα εζηηάζνπκε ζην εηδηθφηεξν αληηθείκελν ηεο κειέηεο, πξέπεη λα αζρνιεζνχκε 

αξρηθά κε ην Αγγιηθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ. Ζ ππνρξεσηηθή 

θνίηεζε ζην ζρνιείν δηαξθεί έληεθα ρξφληα (απφ ηελ ειηθία ησλ 5 σο θαη ηελ ειηθία 

ησλ 16) θαη ρσξίδεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ 

δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο επηκεξίδεηαη ζε ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα (Key 

Stages): 

 Βαζηθφ ηάδην 1: 6 σο 7 εηψλ 

 Βαζηθφ ηάδην 2: 7 σο 11 εηψλ 

 Βαζηθφ ηάδην 3: 11- 14 εηψλ 

 Βαζηθφ ηάδην 4: 14- 16 εηψλ 

Ζ  πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηαιακβάλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν πξψησλ 

ζηαδίσλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ. ηα ζηάδηα 3 θαη 4 εθηείλεηαη ε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαζνξίδεηαη ζηηο γεληθέο ηνπ 

αξρέο απφ ην Σκήκα Παηδείαο (Department of Education)
1
 θαη ην Σκήκα γηα ηηο 

Δπηρεηξήζεηο, ηελ Καηλνηνκία θαη ηηο Γεμηφηεηεο (Department for Business, 

Innovation and Skills)
2
. Χζηφζν, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, ηα επηκέξνπο ζρνιεία 

απνθαζίδνπλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο.  

Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί ζα εζηηάζεη ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο πνπ απνηειεί 

κέξνο ηνπ Γισζζηθνχ Mαζήκαηνο θαη δηδάζθεηαη θαη ζηα δχν ζηάδηα ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο –Βαζηθφ ηάδην 3 & Βαζηθφ ηάδην 4 (δειαδή ηηο 

ειηθίεο 11 έσο 14 θαη ηηο ειηθίεο 14 έσο 16). Οη παξαηεξήζεηο πνπ ζα γίλνπλ 

βαζίδνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (National Curriculum) γηα ην Γισζζηθφ 

Μάζεκα, πνπ ζπληάρζεθε ην 2007 θαη εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 2008
3
. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σξίηνπ ηαδίνπ πεξηιακβάλεη 

θαη ζηφρνπο επίηεπμεο (attainment targets) δειαδή θαηψθιηα θαηάθηεζεο 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη ζην Βαζηθφ ηάδην 4 θαζψο νη 

καζεηέο δελ εμεηάδνληαη ελδνζρνιηθά, αιιά θνηηνχλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γεληθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, (General Certificate of Secondary 

Education (GCSE) πνπ αμηνινγείηαη απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. Οη 

εμεηάζεηο απηέο αθνξνχλ καζήκαηα επηινγήο θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο 

                                                             
1 http://www.education.gov.uk/ 
2 http://www.bis.gov.uk/about/what-we-do 
3http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/index.aspx 

http://www.education.gov.uk/
http://www.bis.gov.uk/about/what-we-do
http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/index.aspx
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ησλ πέληε πηζηνπνηήζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.
4
 

                                                             
4 Βιέπε εδψ: 

http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039024 

http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039024


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Μ. Βξεηαλίαο  Β΄/βάζκηα - 

ΓΑΜΒΡΟΤ  

ειίδα 9 απφ 55 

 

1. Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ 

ηελ ελφηεηα απηή ζρνιηάδνληαη γεληθέο αξρέο πνπ πξνηάζζνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ National Curriculum θαη αθνξνχλ φια ηα ζρνιηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα. Οη 

εηζαγσγηθέο απηέο πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ National 

Curriculum ζηε ζέζε http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/index.aspx 

(βιέπε παξαθάησ εηθφλα 1). Οη επξχηεξεο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζρνιηάδνληαη 

δηφηη απφ απηέο μεθηλνχλ νη βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ ζα αληρλεπηνχλ 

εηδηθφηεξα ζην αληηθείκελν πνπ καο ελδηαθέξεη: 

 ηφρνη, Αμίεο θαη θνπνί (Aims, Values and Purposes)
5
 

 Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία (General Teaching 

requirements) 

 Γηδαθηηθά αληηθείκελα (Subjects) 

 Γεμηφηεηεο (Skills) 

 Αμηνιφγεζε (Assessment) 

 

 
εηθφλα 1 

 

                                                             
5 Οη κεηαθξάζεηο είλαη δηθέο κνπ. Οη κεηαθξάζεηο ησλ ζεκειησδψλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ζπκπαξαηίζεληαη κε ηνλ αγγιηθφ φξν. Οη κεηαθξάζεηο ησλ επξχηεξσλ θνκκαηηψλ ηνπ θεηκέλνπ 

δίλνληαη κε πιάγηα γξακκαηνζεηξά θαη παξαπνκπή ζην ζεκείν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.  

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/index.aspx
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Δηδηθφηεξα, ν ηόρνο (Aims) ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηξηπιφο: ν επηηπρεκέλνο 

ζπνπδαζηήο, ην άηνκν πνπ έρεη εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπ θαη ν ππεχζπλνο 

πνιίηεο. Οη Αμίεο (Values) πάλσ ζηηο νπνίεο  βαζίδεηαη απηή ε ηξηπιή επηζπκία είλαη 

ην αλαπηπζζφκελν άηνκν (απφ πιεπξάο εζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο, 

λνεηηθήο θαη θπζηθήο), νη ζρέζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπο πγείαο θαη επηπρίαο γηα ην θαιφ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δηαβηνχλ, ε θνηλσλία 

σο απνηέιεζκα πνιππνιηηηζκηθνχ ακαιγάκαηνο, ην πεξηβάιινλ σο ρψξνο. θνπόο 

(Purposes) ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ, γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ, φισλ ησλ παηδηψλ αλεμάξηεηα απφ θπιή, θχιν, πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε θαη ηθαλφηεηεο. Ζ ζπδήηεζε γηα ηε ζέζπηζε ησλ αξρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

γίλεηαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνηλσληθνχο θνξείο. Αλαθέξεηαη ε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ζπλέρεηα αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο θαη ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ 

καζεηψλ απφ ηε κία ζηελ άιιε. Σειηθά, ελδηαθέξεη  ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

θαηαλφεζεο θαη ε νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο ζηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Με ηα παξαπάλσ ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

ζθηαγξαθεί ηελ ηαπηφηεηα- ζηφρν ηνπ απξηαλνχ πνιίηε, αιιά ιακβάλεη πνιχ ζνβαξά 

ππφςε ηνπ ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θνκίδεη απηφο ν ηειεπηαίνο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο  πνπ –φπσο ζα δεηρζεί θαη αξγφηεξα-  

επηζεκαίλεηαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο φηη ν δηδάζθσλ θαζνξίδεη ηελ χιε αλάινγα κε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ηνπ.  

Οη Γεληθέο Απαηηήζεηο ηεο Γηδαζθαιίαο (General Teaching Requirements) (κε 

Τπνελφηεηεο ηελ Δλζσκάησζε φισλ ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηε 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ, ηε Υξήζε ηεο Γιψζζαο, ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα, ηελ 

Πλεπκαηηθή, Ζζηθή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζκηθή Αλάπηπμε, ηηο Απαηηήζεηο ησλ 

Μαζεκάησλ). Μπνξνχκε εδψ λα δηαθξίλνπκε ηξία ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε φζα 

εηπψζεθαλ παξαπάλσ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηηο αξρηθέο καο αλαδεηήζεηο:  

 Πξψηνλ, ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλαδήηεζε πεγψλ, ηελ επηινγή, 

ηε ζχλζεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ. Σε δηεξψηεζε πάλσ ζηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ν 

έιεγρνο ηεο επινγνθάλεηάο ηνπο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηε δφκεζε ησλ 

ηδεψλ ησλ καζεηψλ, ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηα 

δεκηνπξγήκαηά ηνπο -θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο- κε θξηηηθή 

δηάζεζε.  

 Γεχηεξνλ, ε γλψζε ηεο γιψζζαο σο ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα 

απφ ηηο δεμηφηεηεο ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο 

αλάγλσζεο.  
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 Σξίηνλ, ε πλεπκαηηθή, εζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν καζεηήο γλσξίδεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ, δηαρσξίδεη ην (εζηθψο) ζσζηφ απφ ην ιάζνο, κπαίλεη κέζα ζηνλ 

θφζκν σο κέινο ηαπηφρξνλα ηεο νκάδαο ηνπ, δηαβηνί άξα ζε ηνπηθφ, 

εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Έηζη, ζέβεηαη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα 

θαη ηηο άιιεο θαη καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη ηελ αηζζεηηθή ηνπο αμία. 

ηελ ελφηεηα ησλ Γηδαθηηθώλ Αληηθεηκέλσλ (Subjects) βιέπνπκε ηα ππνρξεσηηθά 

αληηθείκελα γηα ην Βαζηθφ ηάδην 3: Σέρλε θαη ρεδηαζκφο, Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, 

ρεδηαζκφο θαη Σερλνινγία, Αγγιηθά, Γεσγξαθία, Ηζηνξία, Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, Μαζεκαηηθά, χγρξνλεο Ξέλεο Γιψζζεο, 

Μνπζηθή, Φπζηθή Αγσγή, Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Γηδαθηηθά Αληηθείκελα ηνπ Βαζηθνχ 

ηαδίνπ 4 είλαη ηα Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ηα Αγγιηθά, νη Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, ηα Μαζεκαηηθά, ε Φπζηθή Αγσγή, νη Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο.  

Οη Γεμηόηεηεο (Skills) ραξαθηεξίδνληαη εμαξρήο «ιεηηνπξγηθέο» θαη απνηεινχλ ηα 

ζεκειηψδε ζηνηρεία πνπ απνθηά ν καζεηήο κέζσ ηεο Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ 

θαη ησλ ΣΠΔ. Απηά ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ιεηηνπξγηθφ κέινο ησλ θνηλνηήησλ ζηηο 

νπνίεο δεη θαη εξγάδεηαη. Κχξην κέιεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, φζνλ αθνξά ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο, είλαη ε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ φισλ ησλ αληηθείκελσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ εθηφο αίζνπζαο. Δηδηθφηεξα φκσο ηα ηξία αληηθείκελα ηνπ 

ππξήλα ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ απνηεινχλ ηνλ ρψξν άληιεζεο ζηνηρείσλ γηα 

φια ηα άιια αληηθείκελα θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα. Μέζα ζε απηφ ην 

πλεχκα επηζεκαίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ κε ηηο Βαζηθέο 

Έλλνηεο (Key Concepts). Οη Βαζηθέο Έλλνηεο είλαη απαξαίηεηεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πνπ πξνηάζζνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θάζε αληηθεηκέλνπ. ηε 

Γιψζζα θαη ζηα Μαζεκαηηθά ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο έλλνηεο είλαη θνηλέο: 

πξφθεηηαη γηα ηελ Ηθαλφηεηα (Competence), ηελ Κξηηηθή Καηαλφεζε (Critical 

Understanding) θαη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα (Creativity). Καζεκηά απφ απηέο ηηο Βαζηθέο 

Έλλνηεο αληηζηνηρείηαη ζηνλ πίλαθα κε κηα Βαζηθή Έλλνηα ησλ ΣΠΔ:  

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

ΓΛΩΑ 

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

ΣΠΔ 

Competence Competence Capability 

Critical Understanding Critical Understanding Critical Evaluation 

Creativity Creativity  
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Παξαηεξείηαη φηη ε Ηθαλφηεηα πνπ απνξξέεη ζηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ 

Μαζεκαηηθψλ απφ ηελ γλψζε (γξαθή, αλάγλσζε, αξίζκεζε θ.ν.θ.) ζπλάπηεηαη κε 

ηελ δεμηφηεηα πνπ –σο έλλνηα- πεξηέρεη θπξίσο ρξεζηηθέο ζπλδειψζεηο. Οκνίσο, ε 

θξηηηθή θαηαλφεζε ζπζηνηρεί κε ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη, ζχκθσλα θαη κε φζα εηπψζεθαλ παξαπάλσ, θαη εηδηθά κε ηελ 

επηζπκία απφ ηελ πιεπξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ 

αλαζηνραζκνχ επάλσ ζηελ καζεηηθή εξγαζία, ζα πεξηκέλακε ηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο 

Βαζηθήο Έλλνηαο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο κε θάπνηα δεμηφηεηα πνπ ζπλάπηεηαη κε ηηο 

ΣΠΔ, ζρνιηάδεηαη φκσο απιψο σο δεμηφηεηα αληίδξαζεο ζε άγλσζηα ζπκθξαδφκελα. 

Σν ίδην ζα πεξίκελε θαλείο θαη γηα ηελ πνιηηηζκηθή θαηαλφεζε –Βαζηθή Έλλνηα ηνπ 

Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο- ε νπνία έρεη ππνζηεξηρζεί φηη κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

πνιππνιηηηζκηθή γλψζε ζε πεξηβάιινληα ηνπ δεχηεξνπ ηζηνχ (Web 2.0).
6
  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γιψζζα, κε ηηο ηξεηο δεμηφηεηεο πνπ 

ελζσκαηψλεη, θαη ε ηερλνινγία, είλαη ρσξηζηά αληηθείκελα πνπ δηαηξέρνπλ ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ππεηζέξρνληαη ζε φια ηα επηκέξνπο αληηθείκελα. 

Απνηεινχλ κάιηζηα ππφβαζξν (καδί κε ηα καζεκαηηθά) ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ 

πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν καζεηήο γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο εθηφο αίζνπζαο ζπλζήθεο 

κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ζθνπψλ. Δθφζνλ ζηφρνο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηνλ θφζκν, ν καζεηήο 

πξνεηνηκάδεηαη θπξίσο γηα ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο εθηφο αίζνπζαο. Ζ 

ζχλδεζε απηή εληζρχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ηα ζέκαηα άιισλ 

αληηθεηκέλσλ απνηεινχλ ζπγθείκελν γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ ή νη ΣΠΔ απνηεινχλ 

πφξν γηα ηα άιια καζήκαηα (αξγφηεξα απηή ε ζέζε ζα εθθξαζηεί κε ηνλ φξν cross- 

curricular links). Σειηθά, ε δηαζεκαηηθφηεηα ζε επίπεδν Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

ελζαξξχλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηζηνζειίδα κε ην εξγαιείν Subject Comparison Tool
7
 

κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ θάζε ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε αληηθεηκέλνπ 

ζπγθξίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρή ηεο άιινπ αληηθεηκέλνπ.  

                                                             
6 Βιέπε ζρεηηθά: Lee L., “Promoting intercultural exchanges with blogs and podcasting: a study of 

Spanish- American telecollaboration”, Computer Assisted Language Learning, 2009, Volume 22, 

Number 5, 425-443 θαη O’Dowd R. & Waire P., “Critical issues in telecollaborative task design”, 

Computer Assisted Language Learning, 2009, Volume 22, Number 2, 173-188. 
7 http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/subjects/key-stage-4/english/index.aspx 

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/subjects/key-stage-4/english/index.aspx


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Μ. Βξεηαλίαο  Β΄/βάζκηα - 

ΓΑΜΒΡΟΤ  

ειίδα 13 απφ 55 

 

2. Πρόγραμμα Σπουδών τησ Λογοτεχνύασ 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Λνγνηερλίαο πεξηέρεηαη, γηα ην  3ν θαη 4ν Βαζηθφ 

ηάδην, ζην Γισζζηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. ην ίδην πξφγξακκα ζπνπδψλ, εθηφο 

απφ ηε Λνγνηερλία, πεξηιακβάλεηαη θαη ε Θεαηξηθή Αγσγή ε νπνία ζα ζπδεηεζεί ζην 

βαζκφ πνπ ε δξακαηνπνίεζε αθνξά ινγνηερληθά θείκελα. Σν κάζεκα ηεο 

Λνγνηερλίαο, φπσο ζα απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα, ζπιιεηηνπξγεί κε ην Γισζζηθφ 

Μάζεκα φρη κφλνλ ηππηθά, αιιά θαη νπζηαζηηθά θαζψο, ζην ζχλνιφ ηνπ, ην κάζεκα 

English ζέηεη ζην θέληξν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ην ίδην ην θείκελν. πλεπψο, ν 

αλαγλψζηεο ζπλαληά θαηαιφγνπο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη, αιιά θαη 

πνηθηιία άιισλ θεηκεληθψλ κνξθψλ πνπ εμαζθνχλ ην ρξήζηε ηεο γιψζζαο. 

Δπηζεκαίλεηαη εδψ θαη πάιη φηη ν αλαγλψζηεο ζην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ηνπ 3
νπ

 Βαζηθνχ ηαδίνπ ζπλαληά ηνπο ζηφρνπο επίηεπμεο (Attainment targets), 

δειαδή ηα θαηψθιηα πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη ν καζεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαδίνπ απηνχ. Ο ζρνιηαζκφο ησλ θαησθιηψλ απηψλ –φπνηε θξηζεί απαξαίηεην- 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζην 4
ν
 Βαζηθφ ηάδην δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο 

ηεο αμηνιφγεζεο -εθφζνλ ε εμέηαζε γηα ην Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γίλεηαη ζε ππεξζρνιηθή θιίκαθα- ζα γίλνπλ 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηελ ελφηεηα Αμηνιφγεζε. 

Δηδηθφηεξα, ην θείκελν ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πεξηιακβάλεη σο 

Δηζαγσγηθά ηνηρεία ηνπο ηόρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Curriculum 

Aims) φπσο απηνί είραλ πεξηγξαθεί ζηελ παξάγξαθν ηόρνη ηεο ελφηεηαο 

file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/lit_keystage3.pdf
file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/Lit_keystage4.pdf
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1. Γενικά χαρακτηριςτικά.  

Η εκαζία ηνπ Γισζζηθνύ Μαζήκαηνο (The Importance of English) σο 

επηθνηλσληαθνχ εξγαιείνπ εληζρχεηαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δφκεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Απηή ε ηειεπηαία πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

πνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ κειψλ θαη άιισλ ρσξψλ ή επνρψλ. ε απηή ηελ εηζαγσγηθή 

παξάγξαθν αλαθέξεηαη o φξνο θξηηηθφο αλαγλψζηεο (critical reader) θαη 

επηζεκαίλεηαη ην είδνο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα πξνζεγγίζεη ν ηειεπηαίνο (αθεγεκαηηθά 

θείκελα, πνίεζε, ζέαηξν, κε-κπζνπιαζηηθά θείκελα θαη θείκελα απφ ηνλ ηχπν). 

Μέζσ ησλ θεηκέλσλ απηψλ ν αλαγλψζηεο απνιακβάλεη αηζζεηηθά θαη θεξδίδεη ζε 

γλψζεηο. Χο ρξήζηεο πξνζιακβάλεη ηε γιψζζα σο ζεκεησηηθφ πφξν κε ηε βνήζεηα 

ηνπ νπνίνπ αλαπαξηζηά πνηθηιία λνεκάησλ θαη σο αλαγλψζηεο θαηαλνεί ηα λνήκαηα 

πνπ έρνπλ παξαγάγεη άιινη ρξήζηεο.  

Ο παξαθάησ θαηάινγνο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα πεξηερφκελα ησλ επφκελσλ 

ελνηήησλ: 

 Βαζηθέο Έλλνηεο (Key Concepts) 

Ηθαλφηεηα (Competence) 

Γεκηνπξγηθφηεηα (Creativity) 

Πνιηηηζκηθή Καηαλφεζε (Cultural Understanding) 

Κξηηηθή Καηαλφεζε (Critical Understanding),  

 Βαζηθέο Γηαδηθαζίεο (Key Processes) 

Οκηιία θαη Καηαλφεζε (Speaking and Listening)  

Αλάγλσζε (Reading) 

 Αλάγλσζε γηα ηε ζεκαζία (Reading for meaning) 

 Ζ επηδεμηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα (The author’s craft) 

Γξαθή( Writing) 

 χλζεζε (Composition) 

 Σερληθή αθξίβεηα ( Technical accuracy) 

 Δύξνο θαη Πεξηερόκελν (Range and Content) 

Οκηιία θαη θαηαλφεζε (Speaking and Listening) 

Αλάγλσζε (Reading) 

Γξαθή (Writing) 

Γνκή ηεο γιψζζαο θαη πνηθηιία  (Language structure and Variation) 

 Δπθαηξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Curriculum Opportunities) 

Οκηιία θαη Καηαλφεζε (Speaking and Listening) 

Αλάγλσζε (Reading) 

Γξαθή (Writing),  

 ηόρνη πξνο επίηεπμε (Attainment Targets).  
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Δηδηθφηεξα  πξέπεη λ’ αλαθεξζεί φηη νη Βαζηθέο Έλλνηεο (Key Concepts) είλαη 

άμνλεο πνπ ζπζηήλνπλ έλλνηεο νκπξέιεο θαη αλαθέξνληαη ζε φια ηα θνκκάηηα 

πνπ απαξηίδνπλ ην Γισζζηθφ Μάζεκα. Οη Βαζηθέο Γηαδηθαζίεο (Key 

Processes) απνηεινχλ ηηο δεμηφηεηεο κέζσ  ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ εθηθηέο νη 

Βαζηθέο έλλνηεο. Σν Δχξνο θαη ην Πεξηερφκελν (Range and Content) 

αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα 

ησλ νπνίσλ ζα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο. Οη Δπθαηξίεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Curriculum opportunities) αθνξνχλ –πάιη κε ην 

δηαρσξηζκφ ησλ ηξηψλ δεμηνηήησλ- ηελ ζχλδεζε κε ηνλ θφζκν κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Σν κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο πξνζθέξεη 

εξεζίζκαηα πνπ εγθνηηψλνληαη –πξψηνλ- ζηηο δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο (ηνπ 

Λνγνηερληθνχ θεηκέλνπ) θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πψο γξάθνπλ νη άιινη 

(γεγνλφο πνπ βιέπεη ην γξάςηκν σο δηαδηθαζία) θαη –δεχηεξνλ- ηεο γξαθήο 

πνπ παξάγεη ν ίδηνο ν καζεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ηερληθήο ηνπ σο γξάθνληα κε ηε γλψζε ησλ ηξφπσλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ πνπ αθνξνχλ ηε λέα θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ζπζηεκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ΣΠΔ, ή ηελ 

παξαδνζηαθή θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο είλαη ήδε γλσζηή απφ ηελ 

παξάδνζε ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ κνιπβηνχ. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο 

εμεγνχλ γηαηί ε κειέηε απηή ζα ιάβεη ππφςε ηεο θπξίσο ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

Αλάγλσζεο θαη ηεο Γξαθήο. ηε δεμηφηεηα ηεο Οκηιίαο ζα γίλεη αλαθνξά ζην 

βαζκφ πνπ νη Βξεηαλνί καζεηέο θαινχληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νκάδα ηνπο 

ζρνιηάδνληαο απφςεηο δηθέο ηνπο θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ή ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξακαηνπνηήζεηο θιαζηθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ. 
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3. Το μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ 

ηελ ελφηεηα 
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1. Γενικά χαρακτηριςτικά (βιέπε παξαπάλσ Γεληθέο Απαηηήζεηο ηεο Γηδαζθαιίαο) 

επηζεκάλζεθαλ ηξία λήκαηα πνπ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.  

Χο πξψην επηζεκάλζεθε ην λήκα ηεο ηερλνινγίαο (κε ην αθξσλχκην ΣΠΔ) σο κέζν 

αλαδήηεζεο θαη ζχλζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ αλαδήηεζε θαη ε ζχλζεζε, καδί κε 

ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ επάλσ ζηα γξαθφκελα, πεξηγξάθνπλ κηα δηαδηθαζία 

παξαγσγήο θεηκέλνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηνλ θξηηηθφ αλαγλψζηε θαη δεηεηή ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  

Χο δεχηεξε παξάκεηξνο αλαγλσξίζηεθε ε γιώζζα (ζην εμήο Γιψζζα). Ζ γιψζζα 

φκσο δελ είλαη κφλνλ κηα δηάηαμε ιέμεσλ κε βάζε γξακκαηηθνζπληαθηηθνχο θαλφλεο. 

Ζ δηάηαμε απηή –πνπ είλαη απαξαίηεηε γλψζε- εμαζθαιίδεη ηελ εμαγσγή ηνπ 

λνήκαηνο, θαλεξνχ ή ιαλζάλνληνο θαη αλάγεη ηε γιψζζα ζε αλαπαξαζηαηηθή 

ηθαλφηεηα.  

Σέινο, επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ θφζκν θαη ηελ 

νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη, ε εζηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπ ζπγθξόηεζε θαη ε θαηαλόεζε 

ησλ πνιηηηζκηθώλ κνληέισλ, δεηνχκελα πνπ ζθηαγξαθνχλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα (ζην εμήο Ζζηθή, Πλεπκαηηθή, Ννεηηθή πγθξφηεζε).  

Σα λήκαηα απηά ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε θαη ζηα κέξε ηνπ θχξηνπ 

θνξκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ αθνξνχλ ηε Λνγνηερλία.   

3.1 ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ (Key Concepts) 

Χο Ιθαλόηεηα (Competence) ελλνείηαη ε θαζαξφηεηα θαη ε αθξίβεηα ζηελ νκηιία θαη 

ηελ γξαθή θαη ε θαηαλφεζε  ησλ θεηκέλσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο -αλαγλσξίδνληαο ηελ 

παξάκεηξν ηνπ ρσξν-ρξφλνπ ηεο εθθψλεζεο θαη ζπλππνινγίδνληαο ην αθξναηήξην- 

αλακέλεηαη ζε κηα πνηθηιία γλσζηψλ ή φρη ζπκθξαδνκέλσλ. Οη ζέζεηο απηέο 

δηαηππψλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπιιεηηνπξγίαο θεηκελνθεληξηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ ιφγσλ. Έηζη νη καζεηέο: 

«Πξνβαίλνπλ ζε αλεμάξηεηεο θξίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη 

δηαηήξεζε επίζεκεο αιιειεπίδξαζεο, θπξίσο ζε άγλσζηα πεξηβάιινληα.» (Βαζηθό 

Σηάδην 4, ζ. 84) 

«Δθαξκόδνπλ θαη κεηαβηβάδνπλ ηηο δεμηόηεηεο (ελλ. Οκηιία, γξαθή, θαηαλόεζε) ζε 

επξεία θιίκαθα ζπκθξαδνκέλσλ, θαλεξώλνληαο επειημία θαη ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο.» 

(Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 84) 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Μ. Βξεηαλίαο  Β΄/βάζκηα - 

ΓΑΜΒΡΟΤ  

ειίδα 18 απφ 55 

 

Ζ Γεκηνπξγηθόηεηα (Creativity) σο παξαγσγή λέσλ απνηειεζκάησλ εληνπίδεηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ Γεκηνπξγηθνχ ιφγνπ. Δδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί αθελφο ν 

παηγληψδεο ραξαθηήξαο ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ 

απνηειέζκαηνο, αθεηέξνπ ε «δεκηνπξγία ζπλζεθώλ, θιίκαηνο θαη ραξαθηήξσλ» 

(Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 62) θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο σο ζεκεησηηθνχ πφξνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία απηνχ ηνπ λένπ απνηειέζκαηνο: 

«Πεηξακαηίδνληαη κε ηε γιώζζα, δηαρεηξίδνληαη ην πεξηερόκελν, πξνθαινύλ ηηο 

ζπκβάζεηο θαη επαλαδηαπξαγκαηεύνληαη ηηο ηδέεο. Χξεζηκνπνηνύλ ηελ θαληαζία γηα λα 

εθπιήμνπλ ην θνηλό θαη λα δεζκεύζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ.» (Βαζηθφ ηάδην 4, ζ. 84) 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε εθ λένπ ζπδήηεζε επί ησλ ζπκβάζεσλ αλαγλσξίδνπλ, φρη 

κφλν ηε ζησπειή πινήγεζε κέζα ζην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ πάλσ ζ’ απηφ. Ζ ζχλδεζε κάιηζηα κε φζα παξαπάλσ εηπψζεθαλ γηα 

ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε κέζα ζηελ νπνία παξάγεηαη ην θείκελν πξνζδίδνπλ 

επδηάθξηηεο θξηηηθέο δηαζηάζεηο.  

Η Πνιηηηζκηθή Καηαλόεζε (Cultural Understanding) ηνπνζεηεί ηελ Αγγιηθή 

ινγνηερληθή θιεξνλνκηά (Βαζηθφ ηάδην 3, ζ. 63 θαη Βαζηθφ ηάδην 4, ζ. 85) ζε 

πξψην πιάλν θαη επηζεκαίλεη: 

«Μέζα από ην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ νη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο ζπνπδαίεο παξαδόζεηο 

ηεο Αγγιηθήο ινγνηερλίαο θαη πώο νη λένη ζπγγξαθείο βιέπνπλ ζήκεξα ηνλ θόζκν. Μέζα 

από ηελ κειέηε ηεο Γιώζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θείκελα από 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο θαη παξαδόζεηο. Καηαλννύλ ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ αληίζεζε 

θαη καζαίλνπλ λα εθηηκνύλ ηελ γισζζηθή θιεξνλνκηά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ πινύην 

ηεο νκηινύκελεο θαη γξαπηήο γιώζζαο. Σπγθξίλνληαο θείκελα νη καζεηέο δηεξεπλνύλ ηηο 

απόςεηο ηεο πνιηηηζκηθήο ηειεηόηεηαο θαη απηό ηνπο επηηξέπεη λα αληηιεθζνύλ ηνπο 

λένπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νηθνδνκείηαη ε θνπιηνύξα. Τνπο ελζαξξύλεη λα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ θνπιηνύξα ηεο θνηλσλίαο ηνπο, ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη 

λα δηεξσηεζνύλ γηα ηελ ηνπηθή θαη εζληθή ηαπηόηεηα...» (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 63 θαη 

Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 85).   

Ζ θαηαλφεζε ηνπ πνηνη είκαζηε εληνπίδεηαη ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. Πξφθεηηαη 

γηα ηε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηνλ θφζκν θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο (εζληθήο) 

ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε. ηελ ηαπηφηεηα απηήλ πξνζηίζεηαη ε παξάκεηξνο ηνπ εκείο 

θαη νη άιινη (ζπγθξίλνληαο...ηελ αληίζεζε...). Σν πξψην κέξνο απηνχ ηνπ δίπνινπ 

(εκείο) ζπλνδεχεηαη κε επίζεηα φπσο ζπνπδαίεο ή αθεξεκέλα νλφκαηα (ηειεηόηεηα). 

Απνηππψλνληαη έηζη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ σο δηαρξνληθήο δχλακεο κε ζπλέρεηα θαη γισζζηθή, πνιηηηζκηθή 
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θιεξνλνκηά. Σέινο, νη θαλεξέο ή ππνλννχκελεο αμηνινγηθέο θξίζεηο ππέξ ηνπ «εκείο» 

θαίλνληαη απφ ηα επίζεηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα νλφκαηα π.ρ. ε πνιηηηζκηθή ηειεηόηεηα 

αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε, ελψ νη λένη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο 

νηθνδνκείηαη ε θνπιηνύξα απνηππψλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο λέαο επηθνηλσληαθήο θαη 

θεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

H Κξηηηθή θαηαλόεζε (Critical Understanding) νξίδεηαη σο ε απνηίκεζε ησλ 

λνεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πνηθηιία θεηκέλσλ. Ζ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ 

γίλεηαη θξηηηθά ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ παξάκεηξν ηνπ αθξναηεξίνπ γηα ην νπνίν 

γξάθεθε ή εθθσλήζεθε ην θείκελν. 

 «Να αμηνινγνύλ ηελ εγθπξόηεηα θαη ηε ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ 

ηδεώλ από δηαθνξεηηθέο πεγέο (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 63) 

Να ζπλδένπλ ηηο ηδέεο, ηα ζέκαηα θαη ηα δεηήκαηα από ζεηξά θεηκέλσλ (Βαζηθό 

Σηάδην 4, ζ. 85) 

 Να δηεξεπλνύλ ηηο ηδέεο ησλ άιισλ γηα λα δνκήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο (Βαζηθό 

Σηάδην 3, ζ. 63) 

Να εθθξάδνπλ αλεμάξηεηεο θξίζεηο θαη λα ειέγρνπλ ό,ηη αθνύζηεθε ή εηπώζεθε 

κε ηε ινγηθή, ηε καξηπξία θαη ην επηρείξεκα (Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 85) 

 Να αλαιύνπλ θαη αμηνινγνύλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά εθθσλήκαηα γηα λα 

θαηαλνήζνπλ πώο δνκείηαη ε ζεκαζία  (Βαζηθό Σηάδην 3,ζ. 63)   

Να αλαιύνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηελ γξαπηή θαη πξνθνξηθή γιώζζα γηα λα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζην αθξναηήξην(Βαζηθό Σηάδην 4, ζ.85) 

Αλ ζέινπκε λα ζπζρεηίζνπκε ηηο ηέζζεξηο Βαζηθέο Έλλνηεο κε ηα λήκαηα πνπ ζέζακε 

πξνεγνπκέλσο, ζα ιέγακε φηη ε Ηθαλφηεηα θαη ε Γεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο Γιψζζαο σο γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη σο ζεκεησηηθνχ 

πφξνπ αληίζηνηρα, αθνχ ε γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαδεηθλχεηαη κέζσ ηεο 

δεκηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Ζ Κξηηηθή Καηαλφεζε απερεί νιηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (αμηνινγψ ην ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ θαη επηιέγσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνκαη), αιιά θαη κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ αηφκνπ σο πνιίηε θαη ηελ Πνιηηηζκηθή 

Καηαλφεζε ησλ δηθψλ ηνπ πνιηηηζκηθψλ πξντφλησλ ή ησλ πξντφλησλ άιισλ 

πνιηηηζκψλ. Οη ΣΠΔ εκπεξηέρνληαη -φπσο ζα δεηρζεί παξαθάησ- ζε φια απηά ηα 

επίπεδα.  
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3.2 ΒΑΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ (Key Processes). 

3.2.1 Ομιλύα και κατανόηςη (Speaking and Listening) 

ηελ πεξίπησζε ηεο δεμηφηεηαο απηήο ε παξνπζία ηνπ καζεηή σο νκηιεηή 

(παξαγσγνχ λνήκαηνο) πξναπαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ζην αθξναηήξην ή ζηηο 

επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο θαη δηαπιέθεηαη κε ηελ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε φζα 

ιέγνληαη. Αθφκα πεξηζζφηεξν ε ρξήζε ησλ δξακαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ 

δξακαηηθψλ ηερληθψλ ππνλνεί αθελφο θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ θαη αθεηέξνπ 

αμηνπνίεζε πνιιψλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ (ιέμε, ελέξγεηα, ήρνο, αλαπαξάζηαζε) γηα 

ηελ αλάπιαζε ηεο ζθελήο. Δηδηθφηεξα, ν καζεηήο πξέπεη λα: 

«αθνύεη θαη λα απαληάεη δνκεκέλα ζηνπο άιινπο παίξλνληαο ππόςε ηνπ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο θαη δηακνξθώλνληαο ηελ δηθή ηνπ νπηηθή ππό ην θσο ηεο απάληεζεο ησλ 

άιισλ.» 

«αληηιακβάλεηαη ην ξεηό θαη ην ππόξξεην λόεκα» 

«λα αλαιακβάλεη ξόινπο ζηελ νκάδα...» 

«λα ρξεζηκνπνηεί δξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα δηεξεπλήζεη ηδέεο, θείκελα θαη 

δεηήκαηα…δξακαηηθέο ηερληθέο γηα λα δνκήζεη, ραξαθηήξεο, θιίκα, αηκόζθαηξα θαη 

έληαζε.» 

«δηεξεπλά ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ιέμεηο, νη ελέξγεηεο, ν ήρνο θαη ε 

παξάζηαζε ζηε ζθελή δεκηνπξγνύλ δξακαηηθέο (=ζεαηξηθέο) ζθελέο.»(Βαζηθό Σηάδην 

3, ζ. 64) 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αληινχληαη απφ ην Βαζηθφ ηάδην 3. ην Βαζηθφ ηάδην 4 νη 

ίδηεο δεμηφηεηεο θαη θξηηηθέο ηθαλφηεηεο –πξνζαξκνγή ζην αθξναηήξην, θξηηηθή 

αθξφαζε ησλ ιεγνκέλσλ, αλάιεςε ξφινπ- ζπλδπάδνληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κέζνπ. Σν κέζν εδψ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνλ παξνπζίαζεο (Βαζηθό 

Σηάδην 4, ζ. 86) ησλ απφςεσλ ηνπ καζεηή- νκηιεηή.  

3.2.2 Ανϊγνωςη (Reading) 

Πξφθεηηαη γηα αλάγλσζε πνπ ελζσκαηψλεη θξηηηθνχο ιφγνπο – δειαδή ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ην λφεκα είλαη απνηέιεζκα επηινγψλ ηνπ ζπληάθηε ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε 

κε ην αθξναηήξηφ ηνπ- θαη ππνινγίδεη ηε ζεκεησηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο λέαο 

θεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (πνιπηξνπηθφ ή κε- γξακκηθφ θείκελν). Δπηπιένλ, ε 

αλάγλσζε ιακβάλεηαη ππφςε σο ηζηνξηθφ γεγνλφο.  

Δηδηθφηεξα γηα ην λήκα ηεο ΓΛΧΑ: 
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 Η ζεκαζία παξάγεηαη από ηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ θεηκέλνπ.  

«Σπκπεξαίλνπλ θαη αλαγάγνπλ ηε ζεκαζία  ζηελ αλαγλώξηζε ηεο εηξσλείαο, 

ππνλννύκελνπ, ζπλδεινύκελνπ λνήκαηνο, ππόξξεηνπ λνήκαηνο θαη 

ππεξβνιήο»(Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 65 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 88) 

«Η αλαγλώξηζε ηεο ζεκαζίαο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο δηαθνξεηηθώλ 

ζπλδέζεσλ, αλαγλώξηζε ηνπ πώο εθθξάζεηο θαη όξνη δνκνύλ ζρεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη πιεξνθνξίεο, θαηαλόεζε ηνπ πώο νη ηξνπηθέο ιέμεηο ή νη 

αμηνινγηθέο  ιέμεηο δεκηνπξγνύλ απνρξώζεηο ηνπ λνήκαηνο» (Βαζηθό Σηάδην 3, 

ζ. 65 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 88)  

«Χξήζε ηεο γιώζζαο θαη ξεηνξηθά, γξακκαηηθά θαη ινγνηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά...» (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 66 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 89) 

  Η αμηνιόγεζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

θεηκέλνπ. 

«Πώο δνκείηαη ε ζεκαζία αλάκεζα ζηηο πεξηόδνπο ηνπ θεηκέλνπ θαη δηακέζνπ 

ηνπ ζπλόινπ ηνπ.» (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 65 θαη 4, ζ. 88)  

 Η αληαπόθξηζε ηνπ αθξναηεξίνπ αλάινγα κε ηε ζηηγκή, ε επηινγή ηνπ 

εθάζηνηε ηξόπνπ αλάινγα κε ην αθξναηήξην. 

«Πώο ηα θνηλά θαη νη αλαγλώζηεο δηαιέγνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηα θείκελα… 

πώο ε θύζε θαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ επεξεάδεη ην πεξηερόκελν θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ»(Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 65) 

«...ηα θείκελα αληαλαθινύλ ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη γξακκέλα θαη 

ηελ επηξξνή ηνπο ζηνλ αλαγλώζηε...»(Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 88) 

 Η παξαγσγή λνήκαηνο από πνιινύο ζεκεησηηθνύο πόξνπο. 

«Λέμεηο θαη εηθόλεο ζε εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά, ιέμεηο, εηθόλεο, βίληεν θαη ήρνο 

ζηηο ηζηνζειίδεο ή ζηα CD-ROM, ζπλδπαζκόο εηθόλαο, ιόγνπ, ήρνπ ζε θείκελα 

θηλνύκελσλ εηθόλσλ.»(Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 65 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 88) 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ: 

 Η γξαθή γίλεηαη ζην ραξηί ή ζηελ νζόλε. 

(Βαζηθφ ηάδην 3, ζ. 65  θαη Βαζηθφ ηάδην 4, ζ. 88) 

 Σν πνιπηξνπηθό θείκελν σο ζπλδπαζκόο πόξσλ. 

Πξνεγνπκέλσο ζηελ ελφηεηα «Ζ παξαγσγή λνήκαηνο απφ πνιινχο 

ζεκεησηηθνχο πφξνπο» αλαθέξζεθε φηη ην λφεκα ζην πνιπηξνπηθφ θείκελν 

απνηειεί ζπληζηακέλε πνιιψλ ηξφπσλ (ήρνπ, εηθφλαο, ιέμεσλ) θαη βέβαηα 

επηζεκάλζεθε ε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζην απνηέιεζκα απηφ. 

 Η νξγάλσζε ησλ κε-γξακκηθώλ θεηκέλσλ. 
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«Πώο νη ζπγγξαθείο δνκνύλ θαη νξγαλώλνπλ δηαθνξεηηθά θείκελα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε- γξακκηθώλ θαη ησλ πνιπηξνπηθώλ (...ρξήζε 

δεζκώλ, ππεξδεζκώλ θαη δηαδξαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε ηζηνζειίδεο ή CD-

ROM κνληάξνληαο θαη δνκώληαο ηηο ζθελέο ζε θείκελα κε θηλνύκελεο κνξθέο.» 

(Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 66 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 88)  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ΖΘΗΚΖ, ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ θαη ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ 

 Σα θείκελα ζπλνκηινύλ κε ηηο θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο παξάγνληαη . 

«Τα θείκελα ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθό, ηζηνξηθό πεξηθείκελν θαη ηελ 

ινγνηερληθή παξάδνζε ηεο νπνίαο είλαη κέξνο» (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 66 θαη 

Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 88). 

πλεπψο, ζπλεηζθέξνπλ ζηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε πνπ 

κνξθψλεηαη κε απηά ηα δεδνκέλα. Δδψ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα φζα 

γξάθεθαλ ακέζσο παξαπάλσ ζηελ ελφηεηα «Ζ αλαγλσζηηθή αληαπφθξηζε ηνπ 

αθξναηεξίνπ αλάινγα κε ηε ζηηγκή, ε επηινγή ηνπ εθάζηνηε ηξφπνπ αλάινγα 

κε ην αθξναηήξην».  

 Ο αλαγλώζηεο είλαη θξηηηθόο 

«Δπηιέγεη θαη ζπγθξίλεη πιεξνθνξίεο» 

«Αλαγλσξίδεη θαη ζπδεηά δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηνπ θεηκέλνπ»(Βαζηθό Σηάδην 

3, ζ. 65). 

«Πώο ηα ζέκαηα αλαθαιύπηνληαη ζηα θείκελα» (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 66) 

Αο ππελζπκηζηεί φηη ζηηο Βαζηθέο Έλλνηεο αλαθέξζεθε ε Πνιηηηζκηθή 

Καηαλφεζε θαη ε παξάκεηξνο ηεο γλψζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ. Καη 

εδψ:  

«Σπγθξίλεη ζρέζεηο αλάκεζα ζε θείκελα από δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο» (Βαζηθό 

Σηάδην 4, ζ. 89) 

3.2.3 Γραφό (Writing) 

ην ζεκείν απηφ ε γξαθή αληηκεησπίδεηαη σο δηαδηθαζία θαη επηζεκαίλεηαη ε 

δηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο, αιιά κε ηε ρξήζε ησλ εθθξαζηηθψλ 

ηξφπσλ: 

ΓΛΧΑ 

 Η γξαθή σο δηαδηθαζία. 
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Ζ ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάδεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην 

ραξηί ή ζηελ νζφλε (...ρξεζηκνπνηνύλ ζρεδηαζκό, πξόρεηξε γξαθή, επηθόιιεζε, 

δηόξζσζε θαη απηναμηνιόγεζε....Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 67 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 90) .  

Απηή, έρεη σο απνηέιεζκα ζην Βαζηθφ ηάδην 4 ην φιν θείκελν (..λα δνκνύλ 

νινθιεξσκέλα θείκελα ... Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 90).  

 Η θαηαζθεπή ηεο αληαπόθξηζεο ηνπ αθξναηεξίνπ- ην αλνηθεησηηθό
8
 

επεηζόδην.  

Σν θείκελν απηφ πεξηέρεη λέεο ηδέεο, ζθνπεχεη ζε θάπνην απνηέιεζκα θαη θηλεηνπνηεί 

ηνλ αλαγλψζηε  

 ...παξάγνληαο θείκελα πνπ ελδηαθέξνπλ  θαη θηλεηνπνηνύλ ηνλ αλαγλώζηε... 

...ρξεζηκνπνηνύλ επθάληαζην ιεμηιόγην θαη πνηθίιεο ινγνηερληθέο θαη γισζζηθέο 

ηερληθέο γηα λα επηηύρνπλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα... (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 

67) 

 Γλώζεηο γηα ηε ινγνηερλία.
9
 

ην Βαζηθφ ηάδην 4 (ζ. 90) γηα ηελ δφκεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ καζεηή πξνυπνηίζεηαη 

ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ηεο πνίεζεο, ηεο παξσδίαο, ηνπ παζηίο, γηα 

αλαπαξαζηαζεί ε θαηαλόεζε ησλ ζηπιηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, κε ηε ρξήζε ηεο 

ζάηηξαο ηεο θαξηθαηνύξαο, κε ηνλ πεηξακαηηζκό κε δηαθνξεηηθέο αθεγεκαηηθέο θσλέο 

θαη ηελ αμηνπνίεζε βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ινγνηερληθώλ εηδώλ. 

Παξφιν πνπ, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο απηήο, ε γξαθή ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ην δηαθνξεηηθφ κέζν (νζφλε ή ραξηί), δελ παξνπζηάδνληαη εδψ μεθάζαξα 

ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηνπ λήκαηνο ησλ ΣΠΔ, νχηε θαη αμηνπνηείηαη ε πξνεγνχκελε 

παξαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γξακκηθνχ ή ηνπ κε γξακκηθνχ θεηκέλνπ. Θα 

πεξίκελε θαλείο λα ζρνιηαζηεί ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ απνξξέεη απφ δηαθνξεηηθά κέζα 

φζνλ αθνξά ηε γξαθή. ρνιηάδνληαο απηήλ ηελ απνπζία πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε 

                                                             
8 Γαλείδνκαη ηνλ φξν απφ ην νπινζηάζην ηνπ Ρψζηθνπ Φνξκαιηζκνχ. Οη Φνξκαιηζηέο σο γλσζηφλ 

ελδηαθέξνληαλ φρη γηα ην ηη είλαη ε ινγνηερλία, αιιά γηα ην ηη θάλεη. Θεσξνχζαλ, άξα, φηη ε 

ινγνηερληθή γιψζζα έρεη ηελ ηδηφηεηα λα αλνηθεηψλεη ηε ζπκβαηηθή γιψζζα θαη ηελ εκπεηξία, 

αλαηξέπνληαο ηελ θαζηεξσκέλε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αλαλεψλνληαο ηελ επαηζζεζία 

καο. Γηάλλεο Ν. Παξίζεο, ιήκκα Φνξκαιηζκφο (ξσζηθφο), Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδ. 
Παηάθε, Αζήλα 2008.  
9 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηξφπσλ θαη ε άπνςε φηη απηνί νδεγνχλ ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ αθξναηεξίνπ, 

πξνυπνζέηεη γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία.  ηελ πεξίπησζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θεηκέλνπ, νη 

γλψζεηο απηέο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πην αλάγιπθε αλαπαξάζηαζε ηνπ λνήκαηφο ηνπ. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ νη γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία εληάζζνληαη ζην πεδίν ηεο ζεκείσζεο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

εδψ φηη δελ βξέζεθε ζηε κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ άζθεζε πνπ λα αθνξά ηε γλψζε ηεο 

νξνινγίαο απηήο θαζαπηήο.  
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αλαθνξά ζην κε γξακκηθφ θείκελν θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 

ηνπνζεηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ξεηνξηθήο γηα ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο ρσξίο λα 

αλακέλεηαη (θαη) ην κε- γξακκηθφ θείκελν σο έλα απφ ηα θεηκεληθά είδε πνπ ζα 

παξαγάγνπλ νη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο δεμηφηεηαο ηεο γξαθήο.   

3.3 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ο πξνθαηαξθηηθφο ζηφρνο ηνπ νξηζκνχ ηνπ εχξνπο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε ζρέζε ηνπ πνιίηε κε ηνλ θφζκν: ε κειέηε ησλ Αγγιηθώλ λα δηεπθνιύλεη ηνπο 

καζεηέο λα εθαξκόδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπο 

ζε ζρεηηθέο κε ηνλ θαζεκεξηλό θόζκν ζπλζήθεο. (Βαζηθφ ηάδην 3, ζ. 69 θαη Βαζηθφ 

ηάδην 4, ζ. 91)  

3.3.1 Ανϊγνωςη (Reading) 

χκθσλα θαη κε φζα γξάθηεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ Βαζηθή Έλλνηα ηεο Πνιηηηζκηθήο 

Καηαλφεζεο, ε αλάγλσζε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη κάιηζηα ε 

αλάγλσζε φπσο νξίδεηαη θαη ζπζηεκαηνπνηείηαη απφ έλα θείκελν φπσο ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ κηαο ρψξαο, ππνρξεσηηθά νξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεη ν 

πνιίηεο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα φξηα ηνπ αλήθεηλ. Ο εζληθφο ινγνηερληθφο θαλφλαο είλαη 

έλαο ηξφπνο γηα λα νξηζηνχλ νη παξαπάλσ παξάκεηξνη, άξα λα ζπλδεζεί ην ζρνιείν κε 

ηνλ θόζκν, λα κνξθσζεί ε ηαπηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη λα δνζεί ε δηάζηαζε ηεο 

ζπλέρεηαο. ην παξφλ θείκελν ε θξάζε θιεηδί γηα ηνλ νξηζκφ απηφλ είλαη ε έλλνηα ηεο 

πςειήο πνηόηεηαο ησλ θεηκέλσλ (Βαζηθφ ηάδην 3, ζ. 70 θαη Βαζηθφ ηάδην 4, ζ. 

93). Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε έλλνηα απηή ηίζεηαη ζην θείκελν σο ππεξψλπκε θαη 

επηκεξίδεηαη ζε ππψλπκεο: 

 Να εθηηκνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά [ησλ θεηκέλσλ] 

 Πώο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο επεξέαζαλ ηελ θνπιηνύξα θαη ηελ ζθέςε 

 [Τα θείκελα] λα επηηξέπνπλ ηελ δηεξεύλεζε ηεο ησξηλήο ηνπο θαηάζηαζεο [ησλ 

καζεηώλ] θαη λα πξνρσξνύλ πέξα από απηήλ γηα λα αληηιεθζνύλ δηαθνξεηηθέο 

επνρέο, θνπιηνύξεο, νπηηθέο θαη θαηαζηάζεηο 

 [Τα θείκελα] λα θηλεηνπνηνύλ ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα 

επθάληαζηα γηα λα δνκήζνπλ λέεο ζεκαζίεο θαη απνηειέζκαηα θαη λα 

ελζαξξύλνπλ λα θάλνπλ θαη νη καζεηέο ην ίδην κε ηα δηθά ηνπο θείκελα. (Βαζηθό 

Σηάδην 3, ζ. 70 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 93) 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ ΖΘΗΚΖ, ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ θαη ΝΟΖΣΗΚΖ 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπλερφκελε αλάγλσζε (sustained 

reading) θαη ε επηξξνή ζηε γιψζζα θαη ζηελ αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, ησλ αλζξώπσλ, 

ησλ ηόπσλ θαη ησλ ζεκάησλ ζπκβάιινπλ ζηελ δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε. 

Σα θείκελα αλήθνπλ ζε απηά πνπ έρνπλ γίλεη κέξνο ηνπ πνιηηηζκηθνύ πθάζκαηνο 
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(cultural fabric)… εληζρύνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε, πξνθαινύλ ηηο ζηεξεόηππεο 

αληηιήςεηο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο (Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 93). Δληζρπηηθή ηεο 

ζέζεο απηήο είλαη ε παξφηξπλζε λα αλαδεηείηαη ην πνιηηηζκηθό ζπγθείκελν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο δηεξεπλνύλ 

ηελ ηδέα γηα ηελ ηαπηόηεηά ηνπο θαη αλαινγίδνληαη ηηο αμίεο ηνπο, ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο γηα άιινπο αλζξώπνπο, ηόπνπο θαη ρξόλνπο, κέζσ ηεο 

ζπλέρεηαο ή ηεο αληίζεζεο κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 70 θαη 

Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 93) 

Ο δηάινγνο ηνπ θεηκέλνπ κε άιια θείκελα πνπ δηαζρίδνπλ ηηο πεξηόδνπο θαη ηα είδε 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηθόλαο ηνπ άλδξα, ηεο γπλαίθαο, ηνπ ηόπνπ, ηεο ηαπηόηεηαο, 

ηεο αθεγεκαηηθήο θσλήο θαη νπηηθήο γσλίαο (Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 93) εηζάγεη ηελ 

έλλνηα ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο σο ηξφπν γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε αιιαγή ηεο εηθφλαο 

ηνπ αηφκνπ ή ηεο κνξθήο ηνπ θεηκέλνπ, δηαρξνληθά,  αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ.  

ΓΛΧΑ 

Ζ αλαγσγή κέζσ ησλ αλαγλσζκάησλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπ καζεηή, αθνπκπάεη ζε φζα 

εηπψζεθαλ ακέζσο πξνεγνπκέλσο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Ο 

πνιίηεο  αλαζηνράδεηαη θξηηηθά πάλσ ζηελ ησξηλή ηνπ θαηάζηαζε κε ηε βνήζεηα ηεο 

γιψζζαο σο αλαπαξαζηαηηθήο δπλαηφηεηαο. Έηζη, επηηπγράλεηαη δεκηνπξγηθά ε 

δφκεζε ησλ λέσλ ζεκαζηψλ θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο αλάγλσζεο ή ε 

ελζάξξπλζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ινγνηερληθνί εθθξαζηηθνί ηξφπνη γηα ηα 

πξνζσπηθά θείκελα ησλ καζεηψλ: 

«Να ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα κε ηξόπν επθάληαζην γηα λα δνκήζνπλ λέεο ζεκαζίεο 

θαη απνηειέζκαηα θαη λα ελζαξξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνζπαζνύλ θάηη ηέηνην θαη ζηα 

δηθά ηνπο θείκελα.» (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 70 θαη Βαζηθό Σηάδην, 4, ζ. 93) 

ε απηφ ην ζεκείν ην Πξφγξακκα πνπδψλ παξνπζηάδεη ηέζζεξηο δεμακελέο 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ: 

 ύγρξνλνη ζπγγξαθείο: πεξηιακβάλεη θείκελα γξακκέλα γηα λένπο 

αλζξψπνπο θαη κηα επξεία θιίκαθα πξφζθαησλ θαη ζχγρξνλσλ θεηκέλσλ 

φπσο ηζηνξηθά, κπζηεξίνπ, επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θαη εκεξνινγίσλ. 

ηελ αηνκηθή ηνπο αλάγλσζε νη καζεηέο εληζρχνληαη λα πεηξακαηίδνληαη 

κε λέα θείκελα.  

 Αγγιηθή ινγνηερληθή παξάδνζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο νπνίαο ηα 

θείκελα πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα θαη λα πξνζεγγίδνληαη κε ηε ζηήξημε 

θαη άιισλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ (θίικ,  δξακαηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο). 
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Απηή ε παξάδνζε επηκεξίδεηαη ζε πξηλ απφ ηνλ 20
ν
 αηψλα θείκελα θαη ζε 

θείκελα ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

 Κείκελα από δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο θαη παξαδόζεηο
10

 πνπ πξέπεη λα 

επηιέγνληαη κε θξηηήξην ηελ ζρέζε ηνπ γξάθνληα κε ηελ θνπιηνχξα ή ηελ 

παξάδνζε, ψζηε λα ηελ αλαπαξηζηά κε επαηζζεζία θαη θαηαλόεζε.  

 Σνπιάρηζηνλ έλα έξγν ηνπ Γνπίιηακ αίμπεξ
11

 πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί 

νιφθιεξν θαη λα δνζεί ε επθαηξία λα ην αλαπαξαζηήζνπλ νη ίδηνη ή λα ην 

παξαθνινπζήζνπλ ζην ζέαηξν.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, αλ ζπγθξηζεί κε ηελ αληίζηνηρε ηεο γιψζζαο. Δλψ ν 

αλαγλψζηεο απνθνκίδεη (θαη ζσζηά) ηελ εληχπσζε φηη ηα θείκελα πνπ απνηεινχλ 

πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο πξνέξρνληαη απφ θάζε θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ζηε ινγνηερλία δε γίλεηαη θάηη ηέηνην. Απηφ απνξξέεη αθξηβψο απφ 

ηε ζρέζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ινγνηερλίαο κε ηνλ θφζκν θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ζηφρν ηνπ θάζε αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ην παξφλ Πξφγξακκα 

πνπδψλ δελ απνηειεί εμαίξεζε. Μάιηζηα ν θφζκνο απηφο θαίλεηαη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλνο θαη νξηνζεηεκέλνο. Απηφο πξνζθέξεη ηε δεμακελή  άληιεζεο ησλ 

θεηκέλσλ πξνο αλάγλσζε. Πξέπεη ζπλεπψο λα επηζεκαλζεί φηη νη πξνεγνχκελεο 

παξαηεξήζεηο ηνπ θξηηηθνχ αλαγλψζηε πεξηνξίδνληαη έηζη αξθεηά ζηνλ θξηηηθφ 

αλαγλψζηε ηεο νξηζκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο φπσο απηή κνξθνπνηείηαη απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ηνπ 3
νπ

 Βαζηθνχ ηαδίνπ (ζ. 

71), αιιά θαη ηνπ 4
νπ

 (ζζ. 94, 95) γίλεηαη αλαθνξά ζηα νιφθιεξα θείκελα. Ζ 

νινθιεξσκέλε ινγνηερληθή δνκή ζεσξείηαη κέζσ απηήο ηεο παξαηήξεζεο φηη δίλεη 

ζηνλ αλαγλψζηε ζπλνιηθφηεξε κνξθή ηνπ ζηηγκηφηππνπ ηεο δσήο πνπ έρεη επηιέμεη 

θαη παξνπζηάδεη ν ζπγγξαθέαο. ε άιιε ζέζε γίλεηαη πην νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα 

ηελ αλάγλσζε νιφθιεξσλ θεηκέλσλ απφ νιφθιεξε ηελ ηάμε (ηελ νπνία παξαζέηνπκε 

εδψ). Ο ηξφπνο πάλησο πνπ πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζεί πεξηιακβάλεη εχθνια θαη 

απιά δηαηππσκέλα βήκαηα (φπσο λα ρσξηζηεί ην θείκελν ζηηο θπζηθέο ηνπ ελφηεηεο, 

λα ππνινγηζηνχλ φρη παξαπάλσ απφ δχν δηδαθηηθνί ζηφρνη γηα θάζε ελφηεηα, λα 

ππνινγηζηνχλ νη νκάδεο εξγαζίαο θαη ν ηξφπνο ελίζρπζήο ηνπο). Δπηζεκαίλεηαη 

ηειηθά, ε ζεκαζία ηνπ λα κνηξαζηνχλ νη καζεηέο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο απφ ην 

θείκελν κε ηνπο άιινπο.   

                                                             
10Αο επηζεκαλζεί εδψ φηη νη ζπγγξαθείο πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πξνέξρνληαη απφ ρψξεο- 

κέιε ηεο θνηλνπνιηηείαο.  
11 Δηδηθφηεξα γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ αίμπεξ ηνπο ζθνπνχο ζε θάζε ζηάδην, 

εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο θάζε ρξνληάο θαη πψο ζρεηίδεηαη κε ηε ζεαηξηθή αγσγή, βιέπε εδώ ην ζρεηηθφ 

πιηθφ. 
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3.3.2 Γραφό (Writing) 

Σα θεηκεληθά είδε απφ ηα νπνία κπνξεί λα αληιήζεη ν καζεηήο γηα λα θηηάμεη ηα δηθά 

ηνπ θείκελα θπκαίλνληαη απφ ηα απνιχησο ρξεζηηθά (θπιιάδηα πιεξνθνξηψλ) κέρξη 

ηα ινγνηερληθά (ηζηνξίεο, πνηήκαηα, ζεαηξηθά έξγα). Οη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λ’ 

αλαπηχμνπλ νη καζεηέο είλαη θαζαξά ηερληθέο θαη πεξηγξάθνληαη κε ξήκαηα φπσο 

αλαπηύζζσ (Develop), αλαιύσ θαη αμηνινγώ (analyze and evaluate), παξνπζηάδσ 

(Present) θαη εμεγώ ή πεξηγξάθσ (explain or describe) (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 72 θαη 

Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 96). 

3.3.3 Δομό και ποικιλύα τησ γλώςςασ 

Παξφιν πνπ ε ελφηεηα απηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ αθνξά ηε Γιψζζα, 

θξίζεθε απαξαίηεην λα ζρνιηαζηεί ε παξαηήξεζε ησλ επηξξνώλ ζηελ γξαπηή θαη 

πξνθνξηθή Γιώζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηξξνήο ηεο ηερλνινγίαο (Βαζηθό 

Σηάδην 3, ζ. 72 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 96). Απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ 

δηάζηαζε ηεο γξαθήο ή ηεο αλάγλσζεο ζηελ νζφλε, ε νπνία επηζεκάλζεθε ζηελ 

ελφηεηα ησλ Βαζηθψλ Γηαδηθαζηψλ. Ζ επηξξνή ηεο ηερλνινγίαο σο θνξέα αιιαγψλ 

θαη ε ζπλαθφινπζε παξαδνρή φηη ε γιψζζα αληαλαθιά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πνιίηε 

(reflects identity) (Βαζηθφ ηάδην 4, ζ. 96) ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε γηα 

ηε ζεκαζία θαη ηελ επηξξνή ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο σο παγθόζκηαο γιώζζαο (global 

language) ( Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 96) ή ηε ζεκαζία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο σο γιώζζαο 

ηεο επηθνηλσλίαο ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 72). Οη 

παξαηεξήζεηο απηέο απερνχλ απφςεηο γηα ηε δηαρξνληθή επηξξνή πνπ δέρεηαη ε 

γιψζζα απφ πνηθίινπο εμσγισζζηθνχο παξάγνληεο (εδψ ηελ ηερλνινγία), αιιά θαη 

ηελ ζέζε γηα ηε ζεκαζία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ε νπνία επεξεάδεη  ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ πνιίηε.  

3.4 ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ (Curriculum Opportunities) 

ην ζεκείν απηφ - εηδηθά ζην Βαζηθφ ηάδην 4- ν καζεηήο είλαη έλαο αλεμάξηεηνο 

πνιίηεο. Οη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λ’ αληαπνθξηζεί βξίζθνληαη εθηφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο αίζνπζαο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζεσξείηαη δεδνκέλε ε 

αλάκεημή ηνπ θαη ζην ηνπηθφ θαη ζην εζληθφ θαη ζην παγθνζκηνπνηεκέλν ηνπίν.  

3.4.1 Ομιλύα και ακρόαςη (Speaking and listening) 

ΓΛΧΑ (σο ζεκεησηηθφο πφξνο γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθήο ζεκαζίαο ή ηελ 

έθθξαζε ζρέζεσλ εμνπζίαο) 

Να πεηξακαηίδνληαη κε έλα εύξνο πξνζεγγίζεσλ, λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη λα παίδνπλ κε ηε γιώζζα (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 73).  
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Βιέπνληαο δσληαλέο παξαζηάζεηο ζην ζέαηξν, όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ, λα 

αληηιακβάλνληαη πώο κεηαθέξνληαη ε δξάζε, ν ραξαθηήξαο, ε αηκόζθαηξα, ε έληαζε 

θαη ηα ζέκαηα (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 73).  

Να παξνπζηάδνπλ κε θάπνην ζθνπό, πξάγκα πνπ ζα ηνπο θάλεη λα κηινύλ κε εμνπζία 

πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 97).  

ΖΘΗΚΖ,  ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ θαη ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα (local 

community) θαη ηαπηφρξνλα ηνπνζεηείηαη ζην εζληθφ (nationally) θαη δηεζλέο 

(internationally)  ζπγθείκελν νξίδεη ηε ζρέζε κε ηνλ θφζκν, αιιά θαη ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ πνιίηε (Βαζηθφ ηάδην 3, ζ. 73 θαη Βαζηθφ ηάδην 4, ζ. 97)  

Ζ ζχλδεζε ησλ ζρνιηθψλ αληηθεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο (cross- curricular links) 

παξνπζηάδεη ηε κάζεζε ζαλ κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία. Κάζε δεμηφηεηα κπνξεί 

λα εμππεξεηήζεη θαη άιια καζήκαηα θαη έηζη λα ζπλδέζεη ην ζρνιείν κε ηνλ θφζκν.  

Κπξίσο, ιακβάλνληαη ππφςε νη ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή γηα πέξα απφ ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαηαζηάζεηο (contexts beyond the classroom, Βαζηθφ ηάδην 3, ζ. 

73) ή άγλσζηεο θαηαζηάζεηο θαη αθξναηήξηα πέξα απφ ηελ αίζνπζα (unfamiliar 

situations and audiences beyond the classroom, Βαζηθφ ηάδην 4, ζ. 97).  

3.4.2 Ανϊγνωςη (Reading) 

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο αλήθνπλ πεξηζζφηεξν ζην θνκκάηη ηεο γιψζζαο, 

ζπλεηζθέξνπλ φκσο ζηελ εηθφλα ηνπ αλαγλψζηε καζεηή πνπ θαιείηαη λα 

εμσηεξηθεχζεη θαη πξνθνξηθά ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ εκπεηξία. Δηδηθφηεξα φκσο γηα 

ηελ δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο πξνθχπηνπλ νη εμήο: 

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ, ΖΘΗΚΖ θαη ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ 

 Αλεμάξηεηνο  θαη δηθηπσκέλνο αλαγλώζηεο. 

Ο καζεηήο γίλεηαη αλεμάξηεηνο αλαγλώζηεο πνπ δηαβάδεη νινθιεξσκέλα θείκελα γηα 

κεγάιεο πεξηόδνπο. (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ.74 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 98) 

Οη ηθαλόηεηέο ηνπ λα απαληά ή λα ελεξγεί κε θίλεηξν ην θείκελν δνθηκάδνληαη ζε έλα 

εύξνο θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη άιια δεκόζηα 

πεξηβάιινληα. (Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 98) 

Σπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληζρύνπλ ηελ αλάγλσζε θαη εκπιέθεηαη ζε 

ζπδεηήζεηο γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Γηαβάδεη γηα επραξίζηεζε. 
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Σπλαληάεη θαη άιινπο αλαγλώζηεο ή ζπγγξαθείο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. (Βαζηθό Σηάδην 

3, ζ. 74 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 98) 

ΣΠΔ 

Με ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε δηαπηζηψλεηαη φηη ην Γηαδίθηπν δελ είλαη έλαο ρψξνο 

ζησπειήο αλαδήηεζεο θαη αιίεπζεο πιεξνθνξηψλ. Αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο αληαιιαγήο απφςεσλ, δειαδή σο θνηλσληθφο ρψξνο.  

3.4.3 Γραφό (Writing) 

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ, ΖΘΗΚΖ θαη ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ. 

 Αλεμάξηεηνο γξάθσλ  

Μέζα ζε απηφ ην λέν ηνπίν ν καζεηήο -αλαγλψζηεο αλακέλεηαη λα έρεη 

θαιιηεξγήζεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Αλεμάξηεηνο γξάθσλ, πνπ πξνρσξά θαη πέξα από ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη 

αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθνύο ξόινπο θαη νπηηθέο. (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 75 θαη Βαζηθό 

Σηάδην 4, ζ. 99) 

Γξάθεη γηα πεξηζηάζεηο εθηόο ηάμεο (Βαζηθό ζηάδην 3, ζ. 75) θαη γηα πξαγκαηηθέο 

πεξηζηάζεηο θαη εύξνο θνηλνύ (Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 99) 

Γηα λα κάζεη γηα ηνλ ηξόπν γξαθήο εξγάδεηαη κε ζηαζεξνύο ηξόπνπο κε ηνπο ζπγγξαθείο 

(Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 75 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 99) 

Κάλεη δηαζεκαηηθέο ζπλδέζεηο (cross- curricular links) Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 75 θαη 

Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 99) 

 

ΓΛΧΑ  

 Η γιώζζα σο ζεκεησηηθόο πόξνο πνπ ζπλδέεη κε ηνλ θόζκν. 

Παίδεη κε ηε γιώζζα θαη αλαθαιύπηεη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο γηα λα μεζθεπάζεη θαη λα 

κνξθώζεη ην λόεκα πνπ ζέιεη. (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 75 θαη Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 99) 

Τν γξάςηκν είλαη κέζνλ γηα λα ζθεθηεί θαη λα αλαδεηήζεη εύξνο νπηηθώλ θαη 

πξννπηηθώλ ηνπ θόζκνπ (Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 99) 

...αλαδηαηππώλεη κέξε ή όιν ην θείκελν ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλαηξνθνδόηεζε 

(Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 99) 
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ΣΠΔ  

 Η δηακόξθσζή ηνπ σο θξηηηθνύ ππνθεηκέλνπ κε αλεμάξηεηεο ζέζεηο 

ζεκαίλεη θαη ηελ δηεπίδξαζή ηνπ κέζσ ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ. 

Σπκκεηέρεη ζε ρώξνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 75 θαη Βαζηθό 

Σηάδην  4, ζ. 99) 

Γξάθεη ζηελ νζόλε ή ζην ραξηί (Βαζηθό Σηάδην 4, ζ. 99)   

πκπεξαζκαηηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε πνπ 

θξίλεη αλεμάξηεηα ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ θαη δηακνξθψλεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ 

ιφγν απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα- ζηφρν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηαπηφηεηα 

απηή θαηαζθεπάδεηαη (θαη) κε ηε βνήζεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο (empathy) (Βαζηθφ 

ηάδην 3, ζ. 75). Αθξηβψο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, θπξίσο ζην Βαζηθφ ηάδην 4, ν ρψξνο 

θαη ν ρξφλνο εθηείλνληαη πέξα απφ ηνλ ζρνιηθφ. Με ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ε ζρνιηθή δηαδηθαζία αθνπκπάεη ζηελ θνηλσλία θαη βέβαηα ν 

καζεηήο κεηέρεη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Δηδηθά γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, αο ζεκεησζεί φηη ν καζεηήο πνπ θνηηά ζηε  

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ νκαδηθά θαη ελδηαθέξεη 

αξθεηά ε ζπλεηζθνξά θαη ε παξνπζία ηνπ ζηελ νκάδα ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

θαιείηαη λα απνθηήζεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θξηηηθνχ/ αλεμάξηεηνπ αλαγλψζηε θαη 

κάιηζηα ηνπ ζπλεηδεηνχ αλαγλψζηε. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ δηθηπώλεηαη θαη απνθηά 

πξνυπνζέζεηο δηθηπσκέλνπ εαπηνχ (networked individualism).
12

 ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ην Γηαδίθηπν δελ είλαη ρψξνο ζησπειήο πινήγεζεο, αιιά θαη θνηλσληθφο 

ρψξνο γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε κέιε άιισλ νκάδσλ (π.ρ. ζπγγξαθέσλ). ε 

απηφ ην πιαίζην ε επηζπκία ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη κέζσ απηήο 

ζηελ παγθφζκηα ζπκίδεη ηελ έλλνηα  glocalization δειαδή ηελ παξνπζία ηνπ αηφκνπ 

ηαπηφρξνλα ζε αηνκηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επξχηεξν (παγθφζκην) 

επίπεδν.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν γξάθσλ καζεηήο θπξίσο θαιείηαη 

λα ππνινγίζεη ην αθξναηήξηφ ηνπ (επηθνηλσληαθφο ιφγνο) θαηά ηελ πεξίζηαζε ηεο 

γξαπηήο επηθνηλσλίαο. Ζ δεκηνπξγηθή ηνπ θαληαζία ζπιιακβάλεη ηελ θεηκεληθή 

νιφηεηα. Σν γξάςηκν ιακβάλεη ρψξα ζαλ δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν ππνινγηζηήο είλαη 

θπξίσο έλα κέζνλ πνπ ηελ ππνζηεξίδεη ηερληθά (αλαγλσξίδεηαη ε ρξήζε ηεο νζφλεο ή 

                                                             
12

ρεηηθά κε ην δηθηπσκέλν εαπηφ θαη ηελ έλλνηα glocalization: Ryberg T. & Larsen M.C., “Networked 

Identities: Understanding relationships between strong and weak ties in networked environments”, 

Journal of Computer Assisted Learning, 2009, 25, 103-115 θαη Jones C.R., Ferreday D. & Hodgson V., 
“Networked Learning a relational approach: weak and strong ties”, Journal of Computer Assisted 

Learning, 2009, 25, 90-102. 
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ηνπ ραξηηνχ). Μέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην, δελ είλαη ηπραίν φηη ηα πνιπηξνπηθά θαη ηα 

κε γξακκηθά θείκελα αλαθέξνληαη κφλνλ ζηελ δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο. 
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4. Αξιολόγηςη 

«Αμηνιόγεζε είλαη ην πώο νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη 

ζεκεηώλνπλ πξόνδν θαη πώο νη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθώλνπλ θαη εμαηνκηθεύνπλ ηελ 

δηδαζθαιία.»
13

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε απφ ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ.  

Ζ αμηνιφγεζε  ραξαθηεξίδεηαη νινθιεξσκέλε, κε ηελ έλλνηα φηη ην θάζε ζρνιείν 

θηηάρλεη ην δηθφ ηνπ Πξφγξακκα πνπδψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ε 

αμηνιφγεζε αλαπξνζαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα λα εληζρχζεη ην ζρεδηαζκέλν 

έξγν.  

Ο καζεηήο είλαη ην θέληξν ηεο αμηνιφγεζεο: ν καζεηήο αμηνινγείηαη δηακνξθσηηθά ή 

απνινγηζηηθά θαη απηναμηνινγείηαη. Ζ αμηνιφγεζε δελ είλαη θάηη πνπ θάπνηνο θάλεη 

ζην καζεηή. Οχηε ν δάζθαινο αμηνινγεί απιψο. Υαίξεηαη καδί κε ην καζεηή γηα ηελ 

επηηπρία θαη αλαγλσξίδεη, πάιη καδί κε ην καζεηή, ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη ηηο 

κειινληηθέο πξνηεξαηόηεηεο. Έηζη δνκείηαη  ε απηνπεπνίζεζε ηνπ καζεηή. 

Ζ αμηνιφγεζε δίλεη έκθαζε ζηνλ όιν καζεηή: ζην βαζκφ πνπ –φπσο ζα θαλεί θαη 

αξγφηεξα– ε θηινζνθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο. Όπσο ελδηαθέξεη ε ζπλνρή θαη ε επηθνηλσλία ησλ κεξψλ 

ηνπ ζπλφινπ, έηζη θαη ν καζεηήο είλαη έλα νινθιεξσκέλν ππνζχλνιν ηνπ φινπ. Άξα, 

ε αμηνιφγεζε ελδηαθέξεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Ζ 

αμηνιφγεζε απηή γίλεηαη κέζα ζηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία δεη ν καζεηήο, άξα φρη 

κφλν κέζα ζηελ ηάμε. Σθνπόο ηεο είλαη ε ζύλδεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επάξθεηαο 

πνπ δείρλνπλ [νη καζεηέο] εθηόο ζρνιείνπ κε απηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηηύρνπλ 

κέζα ζηελ αίζνπζα.
14

  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο: έηζη ν 

εθπαηδεπηηθφο εμαηνκηθεχεη ηελ αμηνιφγεζε πξνζαξκφδνληαο ηε κάζεζε ζηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη θαηαιήγεη ζε απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ην καζεηή, αιιά θαη νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πνξεία ηνπ καζεηή 

ζπκβαδίδεη κε ηα εζληθά θξηηήξηα: ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηα 

                                                             
13 http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/assessment/Assessment-key-
principles/index.aspx 
14 ε απηφ ην ζεκείν ζπλδέεηαη ε αμηνιφγεζε κε ηηο Γεμηόηεηεο πνπ βξίζθεη θαλείο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δθηφο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο, πνπ αλαθέξακε εθηελψο 

παξαπάλσ, γίλεηαη εδψ αλαθνξά ζην ζχλνιν πξνζσπηθψλ, καζεζηαθψλ θαη λνεηηθψλ δεμηνηήησλ (κε 

ην αθξσλχκην PLTS), http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/assessment/Assessment-
key-principles/index.aspx 

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/assessment/Assessment-key-principles/index.aspx
http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/assessment/Assessment-key-principles/index.aspx
http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/assessment/Assessment-key-principles/index.aspx
http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/assessment/Assessment-key-principles/index.aspx
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εζληθά θξηηήξηα γηα λα ππάξρεη ζπλνρή αλάκεζα ζηα ζρνιεία, γηα λα εληνπίδεηαη ε 

πξφνδνο θαη γηα λα αμηνινγείηαη ην απνηέιεζκα.  

Σα είδε ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ηξία: ε θαζεκεξηλή αμηνιόγεζε πνπ εθηείλεηαη ζην 

επίπεδν ηνπ δηαιφγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή ή ηνπ καζεηή θαη ησλ 

ζπκκαζεηψλ ή ηνπ καζεηή κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη δίλεη άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

πξφνδφ ηνπ θαη γηα ηα επφκελα βήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηή ε 

θαζεκεξηλή αμηνιφγεζε ηξνθνδνηεί ηελ πεξηνδηθή αμηνιόγεζε πνπ βιέπεη 

ζπλνιηθφηεξα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαθηεκέλεο γλψζεο ζε πνηθίια ζπγθείκελα θαη 

αλαπξνζαξκφδεη –εάλ θξηζεί απαξαίηεην- ην κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν 

πξφγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν απηψλ εηδψλ αμηνιφγεζεο 

επεξεάδνπλ ηελ κεηαβαηηθή αμηνιόγεζε, ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ή ηνπ Βαζηθνχ 

ηαδίνπ θαηά ηελ νπνία ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη ελδείμεηο θαη απνδείμεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ην καζεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα αλάγεηαη 

(θαη) ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε εζληθφ επίπεδν δηακνξθψζεθε απφ ην 2004 σο ην 2010 κε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ QCDA
15

 θαη ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο (National Strategies).
16

 Ζ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο νλνκάδεηαη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ ζρεηηθψλ ηζηνηφπσλ 

Assessing Pupils’ Progress (κε ην αθξσλχκην APP).  

Σν παξαπάλσ πξφγξακκα αμηνιφγεζεο εθαξκφδεηαη σο εμήο: ν εθπαηδεπηηθφο 

ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ πνηθηιία καζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απφ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, 

ζπλππνινγίδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ καζεηή (θαζεκεξηλή 

αμηνιφγεζε). Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη επαξθείο ελδείμεηο γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη 

ν καζεηήο, αλεμάξηεηα θαη ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα, κπνξεί λα γίλεη πεξηνδηθή 

αμηνιφγεζε. ην ζεκείν απηφ ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο αμηνιφγεζεο (assessment guidelines).  Σα επίπεδα 

(Attainment targets) -δειαδή ηα θαηψθιηα πνπ πξέπεη λα θαηαθηά ν καζεηήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 3
νπ

 Βαζηθνχ ηαδίνπ, είλαη θαηαλεκεκέλα αλά δχν ζε θάζε εζράξα 

βαζκνιφγεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ηελ εζράξα πνπ ζεσξεί φηη αληηπξνζσπεχεη 

θαιχηεξα ην επίπεδν ηνπ καζεηή έρνληαο ππφςε ηνπ ηα εκεία Αμηνιφγεζεο 

(Assessment Focuses and Criteria)  

 Οη ζράξεο πνπ δηαηίζεληαη ζεκεηψλνπλ ζηνλ θάζεην άμνλα ηα επίπεδα απφ ην 1 σο ην 

8 θαη ζε νξηδφληην άμνλα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Με πιάγηα γξάκκαηα ζε θάζε 

                                                             
15 http://www.qcda.gov.uk/49.aspx 
16

 Δζληθή ζηξαηεγηθή νλφκαδε ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο γηα ηελ Παηδεία ε θπβέξλεζε πνπ είρε ηελ 

εμνπζία πξηλ ηελ εζληθή εθινγή ηεο 11εο Μαίνπ 2010. Βιέπε εδψ ζρεηηθφ πιηθφ: 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/ 

file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/sec_eng_app_assess_guide%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/app_en_assescriteria%5b1%5d.pdf
http://www.qcda.gov.uk/49.aspx
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/
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θξηηήξην ζεκεηψλεηαη ε αθξηβήο δεμηφηεηα ζηελ νπνία αληαπνθξίλεηαη ν καζεηήο). 

Έηζη ραξαθηεξίδεη ζπλνιηθά ην επίπεδφ ηνπ σο ρακειφ, αζθαιέο θαη πςειφ γηα 

θάζε επίπεδν ζε θάζε ζηφρν επίηεπμεο. Γηαηίζεηαη θάθεινο κε ηελ επίδνζε ηνπ 

καζεηή πνπ κπνξεί λα ηνλ θαηαηάμεη ζε εζληθή θιίκαθα φπνηε απηφ είλαη αλαγθαίν.  

εκαληηθφ κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε εμέηαζε, ζε εζληθφ επίπεδν θαη κεηά ην 4
ν
 

Βαζηθφ ηάδην, γηα ηελ απφθηεζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ General Certificate of 

Secondary Education (GCSE).
17

 Αο ζεκεησζεί πξνθαηαξθηηθά φηη ε εμέηαζε απηή δελ 

δηελεξγείηαη θαηεπζείαλ απφ ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηνπο 

ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο ηεο, αιιά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ 

σο κηα απφ ηηο βαζηθέο απνζηνιέο ηνπο ηελ παξνρή θαη ηε  βειηηζηνπνίεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο. Ηδηαίηεξα αμηφινγε παξάκεηξνο είλαη ην φηη νη νξγαληζκνί απηνί δελ 

είλαη ηδησηηθνί, αιιά ραξαθηεξίδνληαη σο Educational Charities
18

, πξάγκα πνπ αθελφο 

απνθφπηεη ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πνπ αθνξά ηελ κεηάβαζε ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα, θαη εμαζθαιίδεη ην βαζκφ ηεο 

αμηνπηζηίαο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία ρξεηάδεηαη γηα λα εκπηζηεχεηαη ην ζχζηεκα 

απηφ. Γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ ζε απηήλ ηελ πηπρή ηεο ζρνιηθήο δσήο, θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζνχλ 

δεηγκαηνιεπηηθά ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ν θνξέαο 

πηζηνπνίεζεο δηαζέηεη ζηνπο καζεηέο πνπ εηνηκάδνληαη γηα ηελ εμέηαζε, έθδνζε
19

 κε 

ηα ππφ εμέηαζε θείκελα θαζψο θαη πιηθφ γηα ηνπο δηδάζθνληεο.
20

 Απφ ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο απηήο, 

δηαηίζεληαη γηα ηνλ επηζθέπηε παιαηά ζέκαηα. Σα ζέκαηα αθνξνχλ ηα έηε 2007 έσο 

θαη 2010. Σα θείκελα πνπ θαίλεηαη λα κειεηψληαη απηφ ην δηάζηεκα είλαη ηα ίδηα. 

Χζηφζν, απφ ην επηέκβξην ηνπ 2010 θαη εμήο αλαγγέιιεηαη ε αιιαγή ηνπο.
21

 

                                                             
17

 Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2010 νη εμεηάζεηο επηπέδνπ GCSE γηα ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ κπνξνχλ λα 

απνηεινχλ είηε δχν ρσξηζηά αληηθείκελα θαη λα νδεγνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο πηζηνπνηήζεηο (Γιψζζα, 

Λνγνηερλία) ή λα πξνηηκψληαη σο έλα εληαίν αληηθείκελν (Γιψζζα θαη Λνγνηερλία). 
18 Ζ κειέηε απηή αμηνπνηεί ην πιηθφ πνπ δίλεηαη απφ ηνλ θνξέα  Assessment and Qualifications 

Alliance (AQA). Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη δηελεξγεί ην 50% ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο.  
19 Φεθηαθή Αλζνινγία ησλ θεηκέλσλ ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν δηαηίζεηαη κφλνλ θαηφπηλ εγγξαθήο 

http://anthology.aqa.org.uk/ 
20

 Δδψ κπνξεί λα δεη θαλείο ην πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο http://www.aqa.org.uk/resource-
zone/english/english-literature.php 
21 Βιέπε εδψ νπηηθφ πιηθφ κε ηε ζχκβνπιν ηνπ νξγαληζκνχ http://www.aqa.org.uk/resource-
zone/english/overview.php\ θαη εδώ γξαπηφ πιηθφ κε ηηο αιιαγέο  

 

http://anthology.aqa.org.uk/
http://www.aqa.org.uk/resource-zone/english/english-literature.php
http://www.aqa.org.uk/resource-zone/english/english-literature.php
http://www.aqa.org.uk/resource-zone/english/overview.php/
http://www.aqa.org.uk/resource-zone/english/overview.php/
file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/allagesGSCE.pdf
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Παξαζέηνπκε εξσηήζεηο εμεηάζεσλ:  

1. «Γηάβαζε ην παξαθάησ απόζπαζκα πνπ είλαη ε αξρή ηνπ θεθαιαίνπ 6 ηεο λνπβέιαο 

θαη απάληεζε ηελ αθόινπζε εξώηεζε [παξαηίζεηαη απόζπαζκα] 

Γξάςε γηα: 

Τν πώο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ιεπηνκέξεηεο γηα λα θάλεη ηνλ αλαγλώζηε 

λα ζθεθηεί γηα ηνπο ήξσεο, ηα γεγνλόηα θαη ηηο ηδέεο ζηε λνπβέια 

Πώο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ιεπηνκέξεηεο γηα λα πξνεηνηκάζεη γηα ην 

ηέινο» 

2. «Σύγθξηλε ηε ζεκαζία ηνπ ηίηινπ [παξαηίζεηαη ηίηινο θεηκέλνπ από ηελ αλζνινγία] 

κε ηε ζεκαζία ηίηινπ άιιεο ηζηνξίαο από ηελ ζπιινγή [ελλ. Κεηκέλσλ]» 

3. «Πνηα λνκίδεηο όηη είλαη ε ζεκαζία ηνπ θηήλνπο ζηνλ Άξρνληα ησλ Μπγώλ; 

Γξάςε γηα: 

Τελ γλώκε πνπ έρνπλ ηα αγόξηα γηα ην θηήλνο 

Τη κπνξεί λα ζπκβνιίδεη ην θηήλνο 

Πώο ην παξνπζηάδεη ν Golding» 

4. «Πνιινί ζεσξνύλ όηη [ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ] είλαη απαηζηόδνμν. Σε πνην βαζκό 

ζπκθσλείο;» 

5. «Σύγθξηλε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ηέινπο ησλ [παξαηίζεληαη νη ηίηινη δύν 

πνηεκάησλ ηεο αλζνινγίαο πνπ γξάθεθαλ κεηά ην 1914] 

Σύγθξηλέ ηα κε δύν πνηήκαηα ηεο αλζνινγίαο πξηλ ην 1914» 

6. «...ζύγθξηλε ηελ αλαγλσζηηθή αληαπόθξηζή ζνπ ζηα [ηίηινη πνηεκάησλ από ηελ 

κεηά ην 1914 πνηεηηθή παξαγσγή] κε απηήλ ζε έλα πνίεκα πξηλ από ην 1914» 

7. «Σύγθξηλε ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηαζεί ε ζηάζε ησλ 

νκηιεηώλ ζηα πνηήκαηα πνπ δηαβάζαηε ζηελ αλζνινγία. Γηα λα γίλεη απηό επηιέμηε 

δύν πνηήκαηα από ηελ ιίζηα Α θαη δύν από ηε ιίζηα Β. [παξαηίζεληαη δύν ιίζηεο]   

8. «Πνηνλ ραξαθηήξα από ην [ηίηινο θεηκέλνπ] αληηπαζείο πεξηζζόηεξν θαη γηαηί; 

Γξάςε γηα:  
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Τη ιέεη θαη θάλεη ν ραξαθηήξαο πνπ ζε θάλεη λα ηνλ αληηπαζήζεηο; 

Πώο ν ζπγγξαθέαο ζε θάλεη λα ηνλ αληηπαζήζεηο από ηνλ ηξόπν πνπ γξάθεη;» 

9. «Τη ζνπ άξεζε δηαβάδνληαο ην [ηίηινο]; 

Τη ζνπ άξεζε από ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηα γεγνλόηα θαη γηαηί; 

Τη ζνπ άξεζε από ηνλ ηξόπν πνπ γξάθεη ν ζπγγξαθέαο;» 

ε θάζε ζχλνιν ζεκάησλ ππάξρνπλ δχν ή ηξεηο ρσξηζηέο ελφηεηεο. Όηαλ πξφθεηηαη 

γηα δχν ελφηεηεο ε πξψηε αθνξά ηελ πξφδα -θαη ε εξψηεζε ζρεηίδεηαη κε ην 

εθάζηνηε θείκελν- ελψ ε δεχηεξε ηελ πνίεζε -θαη ε εξψηεζε δεηά ηε ζχγθξηζε 

θεηκέλσλ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα δελ παξαηίζεηαη. ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ 

ελνηήησλ, ε πξψηε αθνξά ηνλ αίμπεξ -θαη θηλείηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ εθάζηνηε 

εμεηαδφκελνπ θεηκέλνπ- ε δεχηεξε αθνξά ηελ πνίεζε -θαη αλαθέξεηαη  θαη ζε άιιν 

θείκελν- θαη ε ηξίηε, ηελ πξφδα -ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ εμεηάδεηαη ε 

δηαθεηκεληθή ζρέζε, παξά κφλνλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην θείκελν.  

ρνιηάδνληαο εηδηθφηεξα ηα παξαδείγκαηα πνπ παξαζέζακε βιέπνπκε ηελ 

ζπζηεκαηηθή παξνπζία ηνπ ξήκαηνο ζπγθξίλσ θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο ηνπ καζεηή ζην θείκελν. Οη εθθξαζηηθνί ηξφπνη ηνπ 

θεηκέλνπ αμηνινγνχληαη σο κέζα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ γξάθνληα. Γελ δεηείηαη 

δειαδή ε αλίρλεπζή ηνπο, αιιά ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην θεηκεληθφ απνηέιεζκα.   

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αμηνιφγεζε αθνξά ηε ζπλνιηθή 

πξνζσπηθφηεηα θαη παξνπζία ηνπ καζεηή ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πξάγκα πνπ 

θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη εζράξεο αμηνιφγεζεο θαλεξψλνπλ έλα πνιχπινθν 

ζχζηεκα ραξαθηεξηζκνχ ηνπ αηφκνπ. Γελ είλαη κηα αλεμάξηεηε απφ ηε ζπλέρεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο δηαδηθαζία, αιιά αλάγεηαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ηνλ πνιίηε πνπ παξάγεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δπεηδή ζηφρνο ηεο είλαη 

ν επηηπρεκέλνο θαη αλεμάξηεηνο καζεηήο, πξάγκα πνπ ζε πνηθίινπο ηφλνπο 

αλαθέξζεθε θαη ζε άιια ζεκεία, βιέπνπκε φηη ζηνρεχεη κε ηελ απηναμηνιφγεζε λα 

ζπλεηζθέξεη θαη ζε απηήλ ηελ πηπρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηφρνπ.  

file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/υλικόεξετάσεων/AQA-3712H-W-QP-JUN07.pdf
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5. ICT across the Curriculum 

Ζ θίλεζε ICT across the curriculum (ζην εμήο νη παξαπνκπέο ζε απηφ ην ηεχρνο) 

απνηειεί κέξνο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο  γηα ηε ζηήξημε ηεο νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζρνιείνπ
22

. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν πιηθψλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 

γηα λα πξνάγεη ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζε φια ηα αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη: 

«Η δεμηόηεηα ρξήζεο ΤΠΔ είλαη πνιύ επξύηεξε από ηελ απαίηεζε ηερληθώλ δεμηνηήησλ 

ζηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ, παξόιν πνπ θαη απηέο είλαη ζεκαληηθέο. Η δεμηόηεηα 

ρξήζεο ΤΠΔ ζεκαίλεη ηελ θαηάιιειε επηινγή, ρξήζε θαη αμηνιόγεζε ησλ ΤΠΔ. Κπξίσο 

νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ηη είδνπο ΤΠΔ δηαηίζεληαη, πόηε λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηαηί είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηαδηθαζία»
23

 

ηηο εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζε φια ηα αληηθείκελα 

παξαηεξείηαη φηη «παξόιν πνπ ην ζρνιείν έρεη θάλεη κηα ζνβαξή επέλδπζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πόξσλ γηα ηε ρξήζε ΤΠΔ απηή δελ ζα δώζεη από κόλε ηεο ηηο 

απαξαίηεηεο δπλαηόηεηεο γηα λα εθαξκνζηεί θαη αλαπηπρζεί ε δεμηόηεηα απηή νύηε ζα 

πξνζζέζεη απηόκαηα αμία ζηελ δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε»
24

 

Μεξηθέο παξάκεηξνη πνπ επηζεκαίλνληαη σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε 

εθαξκνγή, εθηφο απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ε χπαξμε 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ε παξνρή ΣΠΔ ζηηο ηάμεηο ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ. 

Δηδηθή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο «πνπ 

δείμεη θαζαξά θαη ζα ηεξαξρήζεη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ΤΠΔ ώζηε νη καζεηέο λα κεηαθέξνπλ ηελ αλάινγε δεμηόηεηα [ελλ. ρξήζε ησλ ΤΠΔ] ζηα 

επηκέξνπο αληηθείκελα», ηελ ρξήζε ζε κηθξέο νκάδεο, ηελ εμαηνκηθεπκέλε ρξήζε απφ 

ηνλ θαζεγεηή πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη θαη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ελδνζρνιηθνχ 

δηθηχνπ. 
25

 

Οη ηέζζεξηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ (βιέπε ην ζρήκα 1) θαη αθνξνχλ 

φια ηα  ζρνιηθά αληηθείκελα είλαη: 

                                                             
22 Μάιηζηα ζην ζρεηηθφ ηζηφηνπν παξνπζηάδεηαη εθηεηακέλε ελφηεηα γηα ηελ νιηζηηθή παηδαγσγηθή. 

Βιέπε ζρεηηθά http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/secondary 
23 Ό.π., ζ. 7 νη ππνγξακκίζεηο δηθέο ηνπο 
24 Ό.π., ζ. 10 
25 Ό.π., ζ. 10 

file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/ict_across_curriculum.pdf
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/secondary


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Μ. Βξεηαλίαο  Β΄/βάζκηα - 

ΓΑΜΒΡΟΤ  

ειίδα 38 απφ 55 

 

 Η εύξεζε πιεξνθνξηώλ (εληνπηζκφο  πιεξνθνξηψλ,  επηινγή,  νξγάλσζή 

ηνπο). 

 Η αλάπηπμε ηδεώλ θαη ε επίηεπμε ζθνπώλ (αλάιπζή ηνπο θαη εηζαγσγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, δηακφξθσζε πξνηχπσλ 

(models)). 

 Η αληαιιαγή θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ (πξνζαξκνγή ζηνλ 

ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, δηακφξθσζε θαη παξνπζίαζε, επηθνηλσλία). 

 Δπαλάιεςε, αλακόξθσζε θαη αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πεξηγεγξακκέλν θχθιν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

άιιεο ηξεηο θαη αθνξά ηε ζχιιεςε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο.
 26

 

ρήκα 1 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο πιεξνθνξίαο σο ελφο ζεκαληηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θηλεί φιν ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πξέπεη λα δηδαρζεί ε δηαρείξηζή ηεο ζρεηίδεηαη κε ην 

Γισζζηθφ Μάζεκα. Δθεί ε κνλάδα νξγάλσζεο είλαη ην θείκελν. Ζ αλαδήηεζε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηεο πεξηθεηκεληθήο πιεξνθνξίαο, ε δηαρείξηζε ηνπ θεηκέλνπ σο δηθηχνπ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε παξνπζίαζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ πξνζαξκνγή ζην 

ζθνπφ, είλαη κέζα ζηα δεηνχκελα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ θξηηηθνχ αλαγλψζηε. Ζ φιε 

                                                             
26 Ό.π., ζ. 12 
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δηαδηθαζία εληζρχεη ηε γλψζε γηα ηνλ άιινλ (ζπκίδνπκε ηνλ φξν Πνιηηηζκηθή 

Καηαλφεζε). Πξφθεηηαη γηα δηαζηάζεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

ζπλαληήζακε θαη ζηνλ θνξκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Απηφ θάλεη ηελ παξνπζία 

ηνπο εδψ αθφκε πην ζεκαληηθή θαζψο παξνπζηάδεηαη ζπλέπεηα αλάκεζα ζηα λήκαηα 

πνπ δηαηξέρνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, κε θείκελα φπσο απηφ πνπ απνηειεί κέξνο 

ηνπ νπιηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Δλδηαθέξνπζα δηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ απηνχ απνηειεί ε παξάγξαθνο κε ηίηιν 

«Planning to use ICT in English lessons».
27

 ηελ παξάγξαθν απηή νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνηξχλνληαη λα απαληνχλ ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ θαζψο ζρεδηάδνπλ ην κάζεκά 

ηνπο κε ηε ρξήζε ΣΠΔ. ηελ πξψηε απφ απηέο, παξφιν πνπ νη ΣΠΔ αλαγλσξίδνληαη 

σο ελ δπλάκεη θνξείο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην κάζεκα, πξάγκα πνπ θαηαγξάθεη ηε 

ζεκαζία ηνπο, ππνλνείηαη  φηη δελ είλαη απηνζθνπφο θαη κάιηζηα φηη κπνξνχλ 

ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ θαινχληαη 

λα ιχζνπλ.
28

 

Καζώο νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ ηελ ρξήζε ΤΠΔ, πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο άλ: 

Οη ΤΠΔ πξνζζέηνπλ αμία ζην κάζεκα: 

- Θα κπνξνύζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο λα επηηεπρζνύλ ίζσο θαη 

θαιύηεξα ρσξίο ηελ ρξήζε ησλ ΤΠΔ; 

- Δίλαη ε κνξθή ΤΠΔ (ινγηζκηθό) απηή πνπ ελδείθλπηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ 

πεξίζηαζε  απηή;...
29

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα: 

Παξάδεηγκα 1 
30

: 

Οη καζεηέο ηνπ 9
νπ

 έηνπο εξεύλεζαλ ζην Γηαδίθηπν γηα εηθόλεο ζρεηηθέο κε ηνλ Μάθβεζ. 

Γόζεθε ζεκαζία ζηελ επηινγή ησλ εηθόλσλ πνπ ήηαλ ζεκειηώδεηο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ 

έξγνπ. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο γηα λα επηιέμνπλ, λα απνζεθεύζνπλ θαη λα 

εθηππώζνπλ απηέο ηηο εηθόλεο, λα ηηο ζρνιηάζνπλ ζε ζρέζε κε ην θείκελν θαη λα 

παξέρνπλ βαζηθό ζρνιηαζκό γηα λα ζπλνδεπηνύλ ηα ζέκαηα θαη νη εηθόλεο. Απηό 

ζπκπεξηέιαβε έλα κάζεκα θαη εξγαζία ζην ζπίηη. Σην επόκελν κάζεκα νη καζεηέο 

κνηξάζηεθαλ ηα επξήκαηά ηνπο κε ηελ ππόινηπε ηάμε. Απηό ήηαλ κέξνο κηαο ζεηξάο 

καζεκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ δεηήζεθε αξγόηεξα από  ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ 

γηα ηα θπξίαξρα δεηήκαηα  ηνπ έξγνπ θαη λα παξέρνπλ ζηνηρεία από απηό.   

                                                             
27 Ό.π., ζ. 16 
28 Βιέπε θαη φζα γξάθνληαη ζηε ζειίδα 16.  
29 Ό.π., ζ. 16 
30 Ό.π., ζ. 20 
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Ζ έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ε απνζήθεπζε θαη ε εθηχπσζε απνηεινχλ 

θαηαξρήλ ηηο λέεο δεμηφηεηεο ηνπ εγγξάκκαηνπ ππνθεηκέλνπ θαη πξνυπνηίζεληαη γηα 

ηελ επηινγή, ην ζρνιηαζκφ θαη ηε ζχλδεζε κε ζέκαηα ηνπ θεηκέλνπ. Μαδί κε απηέο 

ηηο δεχηεξεο δεμηφηεηεο, παξαηεξνχκε ηα ζηάδηα κηαο θξηηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

απαηηεί πξνζήισζε ζην ζθνπφ θαη ην θνηλφ γηα ην νπνίν γίλεηαη ε έξεπλα 

(επηθνηλσληαθφο ιφγνο). Όια απηά γίλνληαη απφ θνηλνχ θαη κνηξάδνληαη θαη κε 

νιφθιεξε ηελ ηάμε. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δείρλεη φηη ην λφεκα απνηειεί ζπληζηψζα 

πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ (ιέμεηο θαη εηθφλεο) θαη φηη ην θείκελν πξνζεγγίδεηαη 

πην νινθιεξσκέλα κε ηε ζχκπξαμή ηνπο.  

Παξάδεηγκα 2
31

:  

Σην 7
ν
 έηνο ν/ε εθπαηδεπηηθόο δεκηνύξγεζε κηα ηζηνζειίδα θαη νη καζεηέο 

δηακόξθσζαλ ηε γιώζζα, ην ύθνο θαη ηα ηππηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά κεηά από κηα 

πεξηνξηζκέλνπ εύξνπο, νκαδηθή έξεπλα ζε ηζηνζειίδεο. Σε νκάδεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο 

ιίζηεο κε ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξννξίδνληαλ γηα λα θαηαλνήζνπλ ην θνηλό, 

ηνλ ζθνπό θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ. Μεηά, νη νκάδεο 

πξνζάξκνζαλ ή δεκηνύξγεζαλ κηα ηζηνζειίδα γηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θνηλό θαη 

ζθνπό. Γηακόξθσζαλ θαη παξνπζίαζαλ ζηελ ππόινηπε ηάμε.  

Δδψ ν/ε εθπαηδεπηηθφο απνηειεί πξφηππν (model) θαη αθνινπζεί ε απηελέξγεηα ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ απφθηεζε κηαο λέαο δεμηφηεηαο. Oη καζεηέο θαινχληαη ζπλεξγαηηθά 

λα επηζεκάλνπλ ηνπο παξάγνληεο θνηλνχ, ζθνπνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ηζηνζειίδαο. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ε ηζηνζειίδα 

αληηκεησπίδεηαη σο λέν θεηκεληθφ είδνο  πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα θάπνηαο 

επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο. 

Παξάδεηγκα 3
32

: 

Πεξίιεςε ηνπ καζήκαηνο: 

Απηή ε ελόηεηα ηξηώλ καζεκάησλ αλαπηύζζεη ηελ ρξήζε ησλ ΤΠΔ γηα λα 

ζπκπξάμνπλ θείκελα, εηθόλεο θαη ήρνο γηα ηελ δεκηνπξγία ζεκαζίαο θαη 

απνηειεζκάησλ. Οη καζεηέο αλαιύνπλ ηα αλαπαξαζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηαθεκηζηνύλ αθεγεκαηηθά θείκελα (novels). Θα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ γλώζε ηνπο ησλ επηρεηξεκαηνινγηθώλ κεραληζκώλ γηα λα 

αλαπηύμνπλ ηηο δηθέο ηνπο παξνπζηάζεηο. Αλαιακβάλνληαο ξόινπο σο νκάδεο 

πξνώζεζεο, αλαπηύζζνπλ ζεκεία πώιεζεο γηα λα πείζνπλ κηα εηαηξεία λα εθδόζεη ην 

                                                             
31 Ό.π., ζ. 22 
32 Ό.π., ζ. 24 
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θείκελό ηνπο. Αλαδηνξγαλώλνπλ, αλαπηύζζνπλ θαη ζπλδπάδνπλ πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηώληαο πξόγξακκα παξνπζηάζεσλ, δηεξεπλώληαο ηξόπνπο κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη ΤΠΔ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο αξρίδνπλ λα 

ζθέθηνληαη θαη λα αμηνινγνύλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο. 

Δδψ παξνπζηάδεηαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζε έλα βαζκφ έρεη ζρέζε κε ηε ινγνηερλία 

(πξφθεηηαη γηα πηζαλνχο ζπγγξαθείο). Ζ δηαδηθαζία αθνξά ηελ ζχληαμε θάπνηνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο (παξνπζίαζε γηα ηελ πξνψζεζε θεηκεληθνχ πξντφληνο) θαη βέβαηα 

επηζεκαίλεηαη ε πεξίζηαζε θαη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα. Σν απνηέιεζκα 

βαζίδεηαη φκσο ζε έλα πνιπηξνπηθφ θεηκεληθφ ζπκβάλ, θαζψο ζπλδπάδνληαη 

δηαθνξεηηθνί ζεκεησηηθνί πφξνη (θείκελν, εηθφλα, ήρνο). Σν παξάδεηγκα θξχβεη θαη 

κηα αθφκε ηθαλφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ δξα κέζα ζην λέν πεξηβάιινλ ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ: ην ππνθείκελν δελ αλακέλεηαη λα είλαη κφλνλ ν ζπληάθηεο ηνπ 

θεηκέλνπ, αιιά θαη ν παξνπζηαζηήο θαη ν δηαθεκηζηήο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηδηφηεηεο 

πνπ ν πνιηηηζκφο αλαγλψξηδε ζε δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ελψ εδψ γίλεηαη έλα βήκα γηα 

ηελ ζπλαίξεζή ηνπο ζην ίδην πξφζσπν. Κάηη πνπ δελ αλαθέξεηαη, είλαη φκσο 

δηάζηαζε θαη απφξξνηα απηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα, ζα 

ήηαλ θαη ε πξνψζεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε δηαδηθηπαθή αγνξά.  
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6. Διδακτικϊ Παραδεύγματα 

ε απηφ ην ζεκείν θξίζεθε αλαγθαίν λα παξνπζηαζηνχλ κειέηεο πεξίπησζεο
33

 πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αθνξνχλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ηάμεο θαη γηα 

επηκέξνπο νκάδεο εξγαζίαο. Κάζε κειέηε πεξίπησζεο αθνινπζείηαη απφ ζρεηηθέο 

πεγέο θαη απφ ζπλδέζκνπο. Σν έλαπζκα ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο ήηαλ ε δηεξψηεζε 

νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ: 

Πώο ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζα βνεζήζεη ζηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ζηε κόξθσζε θαη ηε 

γλώζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θαη αηόκσλ; 

Πώο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ΤΠΔ γηα λα επηζεκάλνπλ ηα θελά ζηελ πξόνδν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κνπ ζε ζρέζε κε ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ θαη ζηηο δηδαθηηθέο θαη 

καζεζηαθέο κεζόδνπο; 

Πώο νη ΤΠΔ ζα βνεζήζνπλ λα γίλνπλ νη καζεηέο πεξηζζόηεξν αλεμάξηεηνη θαη 

απνηειεζκαηηθνί; 

Οη εξσηήζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ηε ζπιινγή ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

αληηιακβάλνληαη θαηαξρήλ ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο δπλακηθνχ θνξέα αιιαγψλ θαη 

εμηζνξξφπεζεο ησλ αδπλακηψλ επηκέξνπο αηφκσλ ή νκάδσλ ψζηε λα γίλνπλ απηνί νη 

ηειεπηαίνη αλεμάξηεηνη. 

Σα παξαδείγκαηα επηιέρζεθαλ  κε θξηηήξην ηελ άκεζε ζρέζε ηνπο κε ην αληηθείκελν 

ηεο Λνγνηερλίαο. 

Παξάδεηγκα 1
34

 : 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ πνιπηξνπηθά θείκελα γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηα ζέκαηα 

ηεο πνίεζεο 

ηελ πεξίπησζε απηή αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαζψο ζπλδπάδεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζεκεησηηθνχο πφξνπο. Οη 

θαζεγεηέο απνθάζηζαλ λα δσληαλέςνπλ ηελ δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο κε ηελ βνήζεηα 

ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Βξήθαλ, φπσο αλαθέξεηαη, κηα βηβιηνζήθε 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Μάιηζηα, ηα θείκελα απηά ραξαθηεξίδνληαη 

memes, φξνο πνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζρεηίδεηαη κε ηνλ φξν gene (γνλίδην) θαη 

κάιηζηα είλαη αλαινγηθά θηηαγκέλνο απφ απηφλ θαη ηελ ειιεληθή ιέμε κήλπκα 

                                                             
33 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/193779?uc = force_uj 
34 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/191938 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/191938
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(ζεσξεηηθφ θνκκάηη πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα πεξαζηεί απφ άηνκν ζε 

άηνκν, αιιάδνληαο ηειηθά ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε). Η κεηαθνξά ηνπ λνήκαηνο 

από ην έλα κέζν ζην άιιν ζπλδπάδνληαο ηα πνηήκαηα κε ην δίθηπν κπνξεί λα ηνπο θάλεη 

λα θαηαλνήζνπλ όηη ε πνίεζε αλαπαξηζηά ηδέεο πνπ είλαη ζύγρξνλεο θαη δσληαλέο. Οη 

καζεηέο έδεημαλ απηά πνπ έθηηαμαλ ζηελ ηάμε θαη εμήγεζαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, 

έθαλαλ ζρφιηα επάλσ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εηθφλα θαη ε κνπζηθή αζθνχλ 

επηξξνή. Γόζεθε έκθαζε ζην θαηά πόζν ηα θείκελα ησλ καζεηώλ έθεξαλ ζηελ 

επηθάλεηα ην κήλπκα θαη ηηο ηδέεο ησλ πνηεκάησλ.  

Απηφ πνπ πξέπεη εδψ λα παξαηεξεζεί είλαη ε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ 

πφξσλ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ λνήκαηνο ησλ θεηκέλσλ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ 

απαηηεί ε δηαδηθαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Σαπηφρξνλα, ε κεηαθνξά ηνπ 

γνληδίνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηάδνζε ηεο πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο (ππελζπκίδεηαη ε 

έλλνηα ηεο Πνιηηηζκηθήο Καηαλφεζεο). Σν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο θνηλνπνηείηαη 

ζηελ ηάμε θαη αηηηνινγνχληαη νη απνθάζεηο.  

Παξάδεηγκα 2
35

 

Γεκηνπξγώληαο βαζύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ηεο αλαπαξαζηαηηθήο γιώζζαο 

ζηελ πξόδα 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ζεκεηώζνπλ ηε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο ή ηεο παξνκνίσζεο, αιιά 

είλαη ιηγόηεξν ζίγνπξνη γηα ην απνηέιεζκά ηνπο ζηνλ αλαγλώζηε, εηδηθά εάλ ε γξαθή 

εκπεξηέρεη ιεπηέο ρξήζεηο ηεο γιώζζαο. Οη καζεηέο κέζσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο ζα 

θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηεο αλαπαξαζηαηηθήο γιώζζαο ζηελ πεδνγξαθία θαη ζα 

αζθεζνύλ ζηνλ ζρνιηαζκό ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηνλ αλαγλώζηε. ηηο πξψηεο δχν 

ζπλεδξίεο ζηφρνο είλαη λα θαηαλνεζεί ην απνηέιεζκα ηεο αλαπαξαζηαηηθήο γιψζζαο 

ζηνλ αλαγλψζηε θαη νη καζεηέο λα δείμνπλ απηήλ ηελ θαηαλφεζε ζηελ γξαθή θαη ηελ 

αλάγλσζε. ηελ ηξίηε ζπλεδξία νη καζεηέο γξάθνπλ ην δηθφ ηνπο θείκελν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερληθέο πνπ έρνπλ κάζεη. Γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηζαγσγήο ζρνιίσλ 

γηα λα ζρνιηάζνπλ ην θείκελν θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα ζρφιηά ηνπο κε απηά ησλ άιισλ. 

Αθόκε ρξεζηκνπνηείηαη ε γελλήηξηα αλαπαξαζηαηηθήο γιώζζαο, έλαο θάθεινο πνπ 

παξάγεη ηπραία παξαδείγκαηα αλαπαξαζηαηηθήο γιώζζαο ζπλδπάδνληαο ιέμεηο θαη 

θξάζεηο. Αμηνινγώληαο θάζε παξάδεηγκα νη καζεηέο θαηαλννύλ πώο άιια είλαη 

απνηειεζκαηηθά θαη άιια όρη. Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη νη καζεηέο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν (αληηγξάθνληαο θαη επηθνιιψληαο θάπνηα κέξε ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία ππνγξάκκηζεο θαη ζεκείσζεο (labeling)  αζρνιήζεθαλ κε 

                                                             
35 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/191341 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/191341
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ην θείκελν θαη έθαλαλ θαη ηνπο άιινπο λα αζρνιεζνχλ κε απηφ  θαζψο παξνπζίαδαλ 

ηελ εξγαζία ηνπο. Με ηε γελλήηξηα ηεο αλαπαξαζηαηηθήο γιψζζαο νη καζεηέο 

νδεγήζεθαλ ζε ζπδήηεζε γη’ απηήλ. Μαζεηέο πνπ είραλ δπζθνιίεο κε ηελ ρξήζε ησλ 

ζπκβφισλ θαηαλφεζαλ ηελ ρξήζε ηνπο κε ηελ αμηνπνίεζε εηθφλσλ απφ ην δηαδίθηπν.  

ην παξάδεηγκα απηφ ζπλππάξρεη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο απιψλ πφξσλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπγγξαθή θαη ην ζρνιηαζκφ ηνπ θεηκέλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

αλαθέξεηαη ε γελλήηξηα ηεο αλαπαξαζηαηηθήο γιψζζαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ κεραληθφ 

ηξφπν ηπραίνπ ζπλδπαζκνχ ιέμεσλ πνπ θαηαδεηθλχεη θάπνηεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ.
36

 Δπηπιένλ, ε γιψζζα λνείηαη σο ζεκεησηηθφο πφξνο θαη 

ζπδεηηέηαη ε επηξξνή ηεο ζηνλ αλαγλψζηε. Ο ζρνιηαζκφο ησλ θεηκέλσλ πεξηέρεη 

θξηηηθέο δηαζηάζεηο (ππελζπκίδεηαη ν ζηφρνο ηνπ αλεμάξηεηνπ θξηηηθνχ αλαγλψζηε).  

Παξάδεηγκα 3
37

 

Υξήζε ζηαζεξώλ θσηνγξαθηώλ γηα λα δηδαρζεί ε δεκηνπξγία ηεο πνηεηηθήο 

θαληαζίαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ήζειαλ λα εξεπλήζνπλ εάλ πξνζεγγίδνληαο ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο κέζσ θσηνγξαθηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα δείμνπλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

ιέμεηο θαη ζηελ νπηηθνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ αλαγλψζηε. Οη ζπλεδξίεο απηέο εζηηάδνπλ 

θπξίσο ζην λα γξάςνπλ νη καζεηέο πνηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηηο νπηηθέο εηθφλεο πνπ 

έρνπλ επηιεγεί απφ ην δηαδίθηπν. Ο θαζεγεηήο θάλεη αλαπαξάζηαζε ηνπ πώο κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί κηα εηθόλα ζε πνίεκα θαη δείρλεη πώο κπνξνύλ νη πνηεηηθέο εηθόλεο λα 

δεκηνπξγεζνύλ, λα εληνπηζηνύλ θαη λα ζρνιηαζηνύλ. Οη καζεηέο απνθηνχλ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο αλαπαξαζηαηηθήο γιψζζαο θαη ηνπ ζπκβφινπ. Πην απνηειεζκαηηθή 

γίλεηαη ε δηαδηθαζία φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θαζεγεηή. Οη 

καζεηέο κεηέθεξαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ αλάγλσζε ηεο πνίεζεο θαη ηεο 

αλαπαξαζηαηηθήο  πξφδαο. Απηφ έγηλε γηαηί είραλ γλψκε γηα ην πψο ν πνηεηήο κπνξεί 

λα δνκήζεη ηηο θσηνγξαθίεο γηα λα θηηάμεη κηα αθξηβή εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ 

αλαγλψζηε.  

Γχν είλαη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

πεξίπησζεο. Πξψηνλ, ην γεγνλφο ηεο εμαγσγήο ηνπ λνήκαηνο απφ πνηθίινπο 

ζεκεησηηθνχο πφξνπο (εδψ, εηθφλα θαη ιέμεηο) θαη δεχηεξνλ, ν παξαιιειηζκφο ηεο 

θσηνγξαθίαο κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηεο γιψζζαο γεγνλφο πνπ 

                                                             
36 Βιέπε ζρεηηθά κε ηελ ππνινγηζηηθά παξαγφκελε ινγνηερλία, Γεκεηξνχιηα Σηηίθα, 

«Κπβεξλνινγνηερλία: κηα πξφθιεζε ηνπ κέιινληνο», πεξ. E-poema, ηεχρνο 2: http://www.e-

poema.eu/index_gr.php?pid=14 
37 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/191946 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/191946
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ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελφο ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο (ιέμεηο) ζε άιιν 

(εηθφλεο).  

Παξάδεηγκα 4
38

 

Υξήζε ηζηνινγίσλ, wiki θαη δηθηύσλ επηθνηλσλίαο (fora) γηα λα εληζρπζεί ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζπδήηεζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έθηηαμαλ ηέηνηνπ ηύπνπ ειεθηξνληθέο ζειίδεο ζηφρεπαλ 

ζηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ ζηε ζπκκεηνρή ζπδεηήζεσλ γηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ κε ζθνπφ λα γίλνπλ νη ηειεπηαίνη πην 

ζθεπηηθνί θαη αλεμάξηεηνη. Σέηνηεο ηζηνζειίδεο επηηξέπνπλ ηελ δηεπίδξαζε κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο θαη νη θαζεηεηέο λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θάζε θνξά πνπ 

έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο 

παξνπζηάδνληαη ηζηνιφγηα, wiki θαη fora πνπ θηηάρηεθαλ απφ θαζεγεηέο θαη 

ζρεηίδνληαη κε θείκελα ησλ εμεηάζεσλ GCSE. Αξρηθά ζεσξήζεθε απφ θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φηη ρξεηαδφηαλ ηερληθέο γλψζεηο, θάηη πνπ ζηελ πνξεία μεπεξάζηεθε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα ελεκεξψλεη ηελ ηζηνζειίδα ηαθηηθά ή λα ηε 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο.  Πιενλέθηεκα ησλ εθαξκνγψλ 

ζεσξήζεθε φηη θάπνηνη δηζηαθηηθνί καζεηέο ελζαξξχλζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ, θάπνηνη 

πνπ απνπζίαδαλ κπνξνχζαλ λα βξνπλ ηελ εξγαζία πνπ αλαηέζεθε ζηελ ηάμε κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο θαη νη γνλείο αληέδξαζαλ ζεηηθά, γηαηί είραλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζηα φζα γίλνληαλ ζηελ αίζνπζα.  

Πξέπεη αθελφο λα παξαηεξεζεί φηη ην ππνθείκελν εδψ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη φρη 

νη καζεηέο. Αθφκα, πξέπεη λα παξαηεξεζεί ε έθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη πέξα 

απφ ηελ δηα δψζεο επαθή ζην ζρνιείν. Ζ ήδε ππάξρνπζα εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ 

κε ην ειεθηξνληθφ κέζν θαη κάιηζηα κε ηνπο ρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ελζαξξχλεη, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί
39

, ηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ. Μάιηζηα ε φρη 

άκεζε αλάγθε απάληεζεο θάλεη ηηο απαληήζεηο ζπλήζσο αξηηφηεξεο –απφ άπνςε 

έθθξαζεο θαη πεξηερνκέλνπ- θαη ηνλ ζπδεηεηή- καζεηή λα δηαρεηξίδεηαη ηε ζπδήηεζε 

κε κεγαιχηεξε άλεζε.  

                                                             
38 http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/191334?uc=force_uj 
39 Βιέπε δεηγκαηνιεπηηθά: Ducate L. & Lomicka L., “Adventures in the Blogosphere: from blog 

readers to blog writers”, Computer Assisted language Learning, 2008, Volume 21, Number 1, 9-28, 

Yamada M. & Akahori K., “Social Presence in synchronous CMC- Based Language Learning: How 

does it affect the productive performance and consciousness of learning objectives?”, Computer 

Assisted language Learning, 2007, Volume 20, Number 1, 37-65 θαη Lee L., φ.π. 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/191334?uc=force_uj
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7. Διακειμενικότητα: Η ςχϋςη του μαθόματοσ των Αγγλικών με τα 
μαθόματα τησ Τεχνολογύασ και των Πληροφοριών (ICT) και των 
πολιτικών δικαιωμϊτων 

 

ICT 

Αλάινγεο αξρέο κε απηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηε Γιψζζα θαη ηε 

Λνγνηερλία παξαηεξήζεθαλ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ καζήκαηνο ηεο Σερλνινγίαο 

θαη ησλ Πιεξνθνξηψλ γηα ην Βαζηθφ ηάδην 3 θαη ην Βαζηθφ ηάδην 4 (νη 

παξαπνκπέο ζην εμήο ζε απηά ηα ηεχρε). Οη ζπζρεηηζκνί πνπ ζα πξνθχςνπλ 

θαηαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο κε ην κάζεκα ηεο 

Σερλνινγίαο θαη ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη εληάζζνληαη ζηελ ελφηεηα ησλ cross 

curricular links θαη ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ. Αλαιπηηθφηεξα:  

 Ο δηθηπσκέλνο εαπηόο. 

Οη ΤΠΔ δηεπθνιύλνπλ γξήγνξε πξόζβαζε ζε ηδέεο θαη εκπεηξίεο  κηαο επξείαο 

γθάκαο αλζξώπσλ, θνηλνηήησλ θαη πνιηηηζκώλ θαη δηεπθνιύλνπλ ηνπο 

καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζε εθηεηακέλε 

θιίκαθα.....ε απμεκέλε ηθαλόηεηα ζηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ εληζρύεη ηελ 

αλεμάξηεηε κειέηε....(Η ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ησλ ΤΠΔ, ζ. 121)  

Η ζπλδεζηκόηεηα ηνπ καζεηή κε άιια άηνκα θαη άιιεο θνπιηνχξεο θαζψο 

θαη ε αλεμάξηεηε κειέηε ππνγξακκίδνπλ ηελ αληίθαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ. ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ε επαθή κε 

άιιεο θνπιηνχξεο εθθξάζηεθε σο Βαζηθή Έλλνηα (Cultural Understanding). 

Δπηπξφζζεηα, ε αλεμαξηεζία ηνπ καζεηή απνηέιεζε δεηνχκελν θαη ζηφρν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζσπηθφηεηα πνπ θπξηαξρεί ζηελ ηερλνινγηθή επνρή 

ραξαθηεξίδεηαη σο δηθηπσκέλνο εαπηόο (networked individualism). Ζ έλλνηα 

απηή παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ ζηε κειέηε απηή
40

 θαη αλαθέξεηαη ζην 

άηνκν πνπ ζπλδέεηαη θαη αιιειεπηδξά κε άιια κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα εξγάδεηαη αλεμάξηεηα.   

 Η ζύλζεζε θαη παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Αλαγλώξηζε ηνπ όηη ε πιεξνθνξία δελ γίλεηαη άκεζα απνδεθηή, αιιά πξέπεη λ’ 

αλαιύεηαη,  λα αμηνπνηείηαη θαη λα ιακβάλεηαη ππόςε ν ζθνπόο ηεο, ν ζπγγξαθέαο, ε 

ζπγρξνλία θαη ην πνιηηηζκηθό ζπγθείκελν (Βαζηθέο έλλνηεο, Κξηηηθή απνηίκεζε, ζ. 

123) 

                                                             
40 Δπθαηξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, Αλάγλσζε: Αλεμάξηεηνο θαη Γηθηπσκέλνο Αλαγλψζηεο 

(ζειίδα 23) 

file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/ict_keystage3.pdf
file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/ict_keystage4.pdf
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Να παξάγνπλ πνηνηηθά απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ όηη έρνπλ ιάβεη ππόςε πώο ε 

πιεξνθνξία πξέπεη λα εξκελεπηεί θαη λα παξνπζηαζηεί κε κνξθέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θνηλό , ηνλ ζθνπό θαη ην πεξηερόκελν (Βαζηθό ζηάδην 4, Βαζηθέο Γηαδηθαζίεο, 

ζ. 135) 

Να αμηνινγνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηθώλ ηνπο, βαζηζκέλσλ ζηηο ΤΠΔ, 

ιύζεσλ θαζώο θαη ησλ άιισλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα απνηειέζκαηα γηα λα βειηηώζνπλ 

ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη  ηελ κειινληηθή εξγαζία. (Βαζηθό Σηάδην 4, 

Βαζηθέο Γηαδηθαζίεο, ζ. 135) 

Να αλαζεσξνύλ, λα βειηηώλνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηελ εξγαζία θαζώο πξνρσξά, 

ζθεπηόκελνη θξηηηθά θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλαηξνθνδόηεζε (Βαζηθό Σηάδην 3, 

Βαζηθέο Γηαδηθαζίεο, ζ. 125) 

Να ρξεζηκνπνηνύλ εύξνο πιεξνθνξηώλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δνκέο θαη 

ζθνπνύο θαη λα αμηνινγνύλ πώο ζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηαηξηάδεη κε ην 

ζηόρν (Βαζηθό Σηάδην 3, Δύξνο θαη Πεξηερόκελν, ζ. 126) 

Όπσο έγηλε θαηαλνεηφ θαη απφ ηε κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο 

Λνγνηερλίαο, ππάξρεη ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηα ίδηα ηα θείκελα. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ΣΠΔ ε πιεξνθνξία αλαδεηείηαη θαη παξνπζηάδεηαη αθνχ έρεη ιεθζεί 

ππφςε ε ζπλζήθε θαηά ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη. Ζ ζχλζεζή ηεο απνηειεί δηαδηθαζία ε νπνία, θαζψο πξνρσξά, δέρεηαη 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζ’ απηήλ ηε δηαδηθαζία 

ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο 

ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ απφ ην καζεηή. 

Σα λήκαηα πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ ζπζηνηρνχλ κε θάπνηα απφ απηά  πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο. Χζηφζν, νη ΣΠΔ 

παξνπζηάδνληαη θαη σο λέα θεηκεληθή θαη επηθνηλσληαθή παξάκεηξνο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ δηαηξέρεη -φπσο είδακε- φια ηα αληηθείκελα θαη 

απνηειεί θαη ε ίδηα αληηθείκελν θαη ησλ δχν Βαζηθψλ ηαδίσλ πνπ κειεηάκε.  

 Η ζεκαζία ησλ ΣΠΔ σο θνξέσλ αιιαγήο. 

Η δεμηόηεηα ρξήζεο ησλ ΤΠΔ είλαη ζεκειηώδεο γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ εκπινθή 

ζηελ ζύγρξνλε θνηλσλία ( The importance of  ICT, ζ. 121) 

...[νη ΣΠΔ] δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα εξγάδνληαη καδί, κε λένπο 

ηξόπνπο θαη λα αιιάδνπλ ην κεραληζκό κε ηνλ νπνίν ε γλώζε αλαπηύζζεηαη 

(Βαζηθέο Έλλνηεο, Δπηθνηλσλία θαη πλεξγαζία, ζ. 122) 
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Να δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ΤΠΔ αιιάδνπλ ηηο δσέο καο θαη έρνπλ 

ζνβαξέο θνηλσληθέο, εζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλδειώζεηο (Βαζηθέο έλλνηεο, Η 

Δπηξξνή ηεο Τερλνινγίαο, ζ. 123)  

Αζθαιήο θαη ππεύζπλε ρξήζε: ε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ επηθνηλσληώλ, ζεκαίλεη όηη νη 

καζεηέο αλαπηύζζνπλ θαη θαηαλννύλ αζθαιείο πξαθηηθέο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύλ. Γηα 

παξάδεηγκα, πξέπεη λα πξνζέρνπλ όηαλ κνηξάδνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο,  

βιέπνπλ θαη αλεβάδνπλ ςεθηαθό πεξηερόκελν. Πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε λα 

ζέβνληαη θαη άιινπο (Βαζηθέο Έλλνηεο, Σπδήηεζε γηα ηελ Πιεξνθνξία,  ζ. 125) 

Οη ΣΠΔ παξνπζηάδνληαη σο δπλακηθφ κέζν αιιαγήο ηεο αληίιεςεο καο γηα ηε γλψζε. 

Μάιηζηα, παξνπζηάδνληαη πηπρέο ηεο ρξήζεο ηνπο νη νπνίεο απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαη απφθηεζε εηδηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη πηπρέο απηέο αλαγλσξίδνληαη σο δεηήκαηα πνπ πξέπεη λ’ 

απαζρνιήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη απνξξένπλ απφ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ΣΠΔ σο  λένπ πνιηηηζκηθνχ πεδίνπ.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. 

Η ελαζρόιεζε κε ηηο ΤΠΔ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ηελ επηξξνή ησλ ΤΠΔ ζηα άηνκα, 

ηηο θνηλσλίεο, ηηο θνηλόηεηεο θαη ηελ θνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ 

θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, λνκηθώλ θαη εζηθώλ επαθόινπζσλ ηεο πξόζβαζεο θαη 

ρξήζεο ησλ ΤΠΔ (Βαζηθό Σηάδην 3, Δύξνο θαη Πεξηερόκελν, ζ. 126) 

Αλαθνξέο ζηα θνηλσληθά, εζηθά, λνκηθά θαη νηθνλνκηθά επαθφινπζα ηεο ρξήζεο 

έγηλαλ θαη παξαπάλσ κηιψληαο γηα ην δηθηπσκέλν εαπηφ. 

Η επηξξνή ησλ ΤΠΔ: απηή ε παξάκεηξνο ζα πεξηιάκβαλε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θηήζε, ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, ηνλ πιαγηαξηζκό θαη ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ησλ 

πιεξνθνξηώλ, ηα απνηειέζκαηα ζηελ εξγαζία θαη ζηηο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο, 

απνηειέζκαηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, δεηήκαηα αεηθνξίαο, ηα αίηηα θαη ηηο 

ζπλδειώζεηο ηεο κε ίζεο πξόζβαζεο ζηηο ΤΠΔ ηνπηθά, εζληθά θαη δηεζλώο, ηελ 

θαηάρξεζε ησλ ΤΠΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεηεκάησλ ηεο θαθνπνίεζεο ζηνλ 

θπβεξλνρώξν (Βαζηθό Σηάδην 3, Δύξνο θαη Πεξηερόκελν, ζ. 126) 

ρνιηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζε ηνπηθφ θαη ππεξηνπηθφ επίπεδν. 

Πξνεγνπκέλσο, αλαγλσξίζηεθε φηη πξφθεηηαη γηα έλα ρψξν κε ηα δηθά ηνπ 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε λένπο εζηθνχο, λνκηθνχο θαη 

νηθνλνλνκηθνχο θαλφλεο. Ζ δηθηχσζε αθελφο θαη νη αληηθάζεηο πνπ θέξεη σο έλλνηα,  

θαη αθεηέξνπ νη αιιαγέο ζην ηνπίν ηεο γλψζεο, ζεκαίλνπλ ηελ χπαξμε ελφο πεδίνπ 

κε ηα δηθά ηνπ ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ βέβαηα, δελ ζεκαίλεη 
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κφλνλ έλα ζχζηεκα κε δηθνχο ηνπ θαλφλεο, αιιά θαη  απνηέιεζκα ηεο ζχγρξνλεο 

επηθνηλσληαθήο ηάμεο πξαγκάησλ.
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CITIZENSHIP 

Ζ Λνγνηερλία -φπσο ππνζηεξίρζεθε παξαπάλσ- νξίδεη άκεζα ή έκκεζα έλα 

εχξνο γλψζεο πνπ ζηνηρεηνζεηεί ηελ ηαπηφηεηα- ζηφρν ηνπ πνιίηε φπσο ηελ 

αληηιακβάλεηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ. Ο θνξέαο ηεο ηαπηφηεηαο απηήο 

θαηαλνεί ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη ηνπνζεηείηαη κέζα ζ’ απηφλ. Με 

απηήλ ηελ ηαπηφηεηα ζηφρν αζρνιείηαη επηζηακέλα ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπ καζήκαηνο ησλ Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ ηνπ 3νπ θαη ηνπ 4νπ Βαζηθνχ 

ηαδίνπ (νη παξαπνκπέο ζην εμήο ζε απηά ηα ηεχρε). Αξρηθά, πξέπεη λα γίλεη 

αλαθνξά ζηνλ φξν πνιηηηθφο γξακκαηηζκφο (political literacy), φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ Πνιηηηθψλ 

Γηθαησκάησλ (ζειίδεο: 27, 41 θαη 45). Πξφθεηηαη γηα φξν πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ππεξψλπκνο ησλ φζσλ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. Γεμηφηεηα 

δειαδή πνπ πξνυπνηίζεηαη θαη θαιχπηεη ηηο επφκελεο, ζπλδένληαο ηα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο.  Πξφθεηηαη 

γηα έλαλ δπλακηθφ φξν πνπ ζπλαξηάηαη κε ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο κεηαβνιέο φπσο ηηο αλαγλσξίζακε ζε φιν ην εχξνο ηεο κειέηεο 

απηήο. Δηδηθφηεξα: 

 Η ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δεκόζηα δσή 

 Η γλώζε θαη ν ζεβαζκόο ησλ πνηθίισλ ηαπηνηήησλ πνπ ελππάξρνπλ ζηνλ 

θνηλσληθό ηζηό 

 Έξεπλα θαη θξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πνιίηε 

Ο πνιίηεο θέξεη επζχλε ζε δηάθνξα επίπεδα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ζεζκψλ (accountability, Βαζηθφ ηάδην 3, ζ. 28) θαη βέβαηα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

(active participation, φ.π., ζ. 28) κε ζηφρν ηελ άζθεζε ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ 

πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία. Σν πξφγξακκα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο 

αλαγλψξηζε ηελ αλάγθε ηεο πνιηηηζκηθήο θαηαλόεζεο (cultural understanding), 

πξάγκα πνπ εδψ επαλαιακβάλεηαη σο αίηεκα ηεο γλψζεο ηεο εζληθήο, ηνπηθήο, 

εζλνηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο θνπιηνύξαο, νκάδαο θαη θνηλόηεηαο ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 29). 

 Ο πνιίηεο απηφο ελεξγεί κόλνο θαη κε άιινπο θαη αλαιύεη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο 

ηνπ ζηηο θνηλόηεηεο θαη ζηνλ επξύηεξν θόζκν (Βαζηθό Σηάδην 3, ζ.  31). Δλδηαθέξνλ 

ζηνηρείν απνηειεί ε επεμήγεζε ηεο έλλνηαο αλάιεςε δξάζεο (Βαζηθφ ηάδην 3, ζ. 

                                                             
41 Δθηεηακέλε αλαθνξά ζην Γηαδίθηπν σο πνιηηηζκηθφ πεδίν (culture) θαη απφξξνηα πνιηηηζκηθψλ 

αιιαγψλ (cultural artifact) γίλεηαη απφ ηελ Christine Hine, Virtual Ethnography, Sage publications, 

London 2000, pg. 14-40. 
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31). Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο απηήο: επηθνηλσλεί ηηο ζέζεηο ηνπ δεκόζηα κέζσ 

ηζηνζειίδαο...δεκηνπξγεί κηα νκάδα δξάζεο ή έλα δίθηπν
42

. Όπσο θαη παξαπάλσ 

αλαιακβάλνληαη δξάζεηο πέξα απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη γίλνληαη ελέξγεηεο κε ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Οη ΣΠΔ αλαθέξνληαη σο κέζν επηθνηλσλίαο 

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ (Βαζηθφ ηάδην 3, Δπθαηξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, 

ζ. 34) 

Οη δεζκνί ηεο θνηλφηεηαο δηαηεξνχληαη ζηελνί (community cohesion), αιιά 

αλαγλσξίδνληαη νη δπλάκεηο πνπ θέξνπλ θαηά θαηξνχο αιιαγέο (φ.π., ζ. 29),  ζεάηαη 

δειαδή ε θνηλφηεηα ζηε δηαρξνλία ηεο. Ο πνιίηεο πνπ δεη ζηελ θνηλφηεηά ηνπ θαη 

ζπλεηζθέξεη ζηελ ελφηεηά ηεο, είλαη κέξνο θαη ελφο επξχηεξνπ πνιηηηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ γίγλεζζαη (considering the interconnections between the UK and the 

rest of Europe and the wider world, Βαζηθό Σηάδην 3, ζ. 29). Ο πνιίηεο απηόο 

αληηιακβάλεηαη ηε θύζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δηαθνξεηηθώλ ηδεώλ, πηζηεύσ, ηαπηνηήησλ θαη πξννπηηθώλ πνπ ελππάξρνπλ ζ’ 

απηό (Βαζηθό Σηάδην 3, Δύξνο θαη Πεξηερόκελν, ζ. 33). Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

ν πνιίηεο βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζην ηνπηθφ, ην εζληθφ αθελφο θαη ην επξσπατθφ 

θαη παγθφζκην πιαίζην αθεηέξνπ. Ζ ζπλείδεζε ηνπ πνιίηε σο κέινπο ηεο 

θνηλνπνιηηείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμή ηεο, ηε ζπκκεηνρή ζ’ απηήλ θαη ζην 

ζθνπό ηεο θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο Βξεηαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο (Βαζηθό Σηάδην 3, Δύξνο θαη Πεξηερόκελν, ζ. 33).  

Μέξνο ησλ Βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε Κξηηηθή θέςε θαη ε Έξεπλα (Βαζηθφ 

ηάδην 3, ζ. 30 θαη Βαζηθφ ηάδην 4, ζ. 44). Γηα ηνλ θξηηηθφ αλαγλψζηε, πνπ εξεπλά 

θαη ζπλζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε έγηλε πξνεγνπκέλσο εθηεηακέλε αλαθνξά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη 

εδψ ε έξεπλα πξνυπνζέηεη ηελ θξηηηθή ζηάζε θαη αληηκεησπίδεηαη σο δηαδηθαζία ζε 

εμέιημε: ζρεδηάδεηαη, αλαιχεηαη θαη αμηνινγείηαη.  

                                                             
42 Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δίθηπν πνπ αλαθέξεηαη εδψ δελ είλαη αλαγθαζηηθά δηαδηθηπαθφ. Χζηφζν, ε 

ιέμε δίθηπν παξαπέκπεη επζέσο ζηνλ δηθηπσκέλν εαπηφ θαη ζηελ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο φπσο 

απηή έρεη δηακνξθσζεί θαη ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή, κε γξακκηθή 

θαη θαηαθεξκαηηζκέλε φπσο ραξαθηεξίδεηαη, πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο ζηε βηβιηνγξαθία κε ηνλ ηίηιν 

«Αιιαγή ηνπ εκεησηηθνχ ηνπίνπ». Παξαπέκπσ πξφρεηξα ζηνπο Kress Gunter & van Leeuven Theo, 

Reading Images, The Grammar of Visual Design, London, Routledge, 1996.  
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8. Συμπερϊςματα 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ ηνπ Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο είλαη ν θεηκελνθεληξηθφο ηνπ ραξαθηήξαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη  ην Γισζζηθφ κάζεκα ρξεζηκνπνηεί πνηθίια θείκελα κηα θαη δελ 

ζπληζηάηαη ε αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ. Ο καζεηήο –δέθηεο ηεο 

πιεξνθνξίαο απηήο- πξέπεη λα κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο, λα ηηο 

αμηνινγήζεη θαη λα ηηο νξγαλψζεη ζε ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν, είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ 

ηελ παξάδνζε ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ κνιπβηνχ ή απφ ηελ ειεθηξνληθή παξάδνζε. Χο 

ρξήζηεο ηεο γιψζζαο –ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γλψζε πνπ έρεη απνθηήζεη θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ φηη θάζε θείκελν είλαη επηθνηλσληαθφ ζχλνιν κε ηε δηθή ηνπ 

ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία, ρξεζηκνπνηεί ηα εθθξαζηηθά κέζα, ηα είδε ησλ 

θεηκέλσλ, ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηνπο γξακκαηηθνζπληαθηηθνχο θαλφλεο κε ζθνπφ λα 

θηηάμεη ην δηθφ ηνπ θείκελν πνπ ζα επηθνηλσλεί ηδέεο θαη ζα δεκηνπξγεί αληηδξάζεηο 

ζηνπο αλαγλψζηεο.  ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ππελζπκηζηεί φηη σο αλαγλψζηεο θαη 

ρξήζηεο καζαίλεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα εθθξάδεηαη απφ πνηθηιία ζεκεησηηθψλ 

πφξσλ.  

Ο θεηκελνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ζπκπνξεχεηαη κε ηε «κεγάιε ινγνηερλία» πνπ 

απνηειεί θνκκάηη ησλ γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ θαη πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο- ζηφρνπ φπσο 

ζθηαγξαθείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ γλσξίδεη ηε δηαρξνληθή ζέζε ηεο κέζα ζην ζεκεξηλφ 

πνιπδηάζηαην ζεκεησηηθφ ηνπίν (ηνπηθφ θαη παγθφζκην) θαη ε εθπαίδεπζε ηελ έρεη 

βνεζήζεη λα δηακνξθψζεη ηξφπνπο ζπλερνχο πξνζαξκνγήο ζε απηφ.   

Γη’ απηφ θαη ην γισζζηθφ κάζεκα δελ είλαη κηα λεζίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

πνπ ιεηηνπξγεί απνκνλσκέλα απφ ηηο άιιεο. Οη ηδέεο θαη νη ηάζεηο ησλ καζεκάησλ 

ζπγθξνηνχλ έλα εληαίν ζχζηεκα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ηαπηφρξνλα θαη απφ θνηλνχ, ε θαζεκηά σο κέζνλ γηα λα αζθεζεί ε 

άιιε. Ολνκάδνπκε ινηπφλ –πεξηιακβάλνληαο θαη φζα είπακε παξαπάλσ γηα ηελ 

ηαπηφηεηα ζηφρν– ην ρψξν απηφλ  «νινθιεξσκέλν ζρνιείν».  Ζ ηερλνινγία σο κέζνλ 

γηα ηελ ζπιινγή, νξγάλσζε θαη γξαθή ησλ θεηκέλσλ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα άιια καζήκαηα, αιιά δελ είλαη απηνζθνπφο. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο 

αμηνινγείηαη κε ην εξψηεκα εάλ έρεη πξνζζέζεη αμία ζην κάζεκα.  

Ο ζρνιηθφο ρψξν-ρξφλνο νξίδεηαη κε ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ θαη 

εθηείλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ειεθηξνληθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πέξα απφ ηα 

θπζηθά ηνπ φξηα. Δδψ πξέπεη λα γίλεη ρσξηζηή κλεία ζηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο 
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ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα νκάδσλ εξγαζίαο εληφο αίζνπζαο. Οη νκάδεο απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαγκαηηθέο εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

αζθείηαη ν καζεηήο. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  κπνξνχκε λα ην δνχκε απφ ηηο 

πεξηγξαθέο ή απφ ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ ηζηνζειίδσλ ζηηο νπνίεο θηινμελνχληαη 

ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ρεηηθά κε απηά πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ζηηο 

θσηνγξαθίεο εηθνλίδνληαη καζεηέο πνηθίισλ εζλνηήησλ πνπ ζπγθαηνηθνχλ ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία γεγνλφο πνπ  νπηηθνπνηεί ηελ πνιηηηζκηθή θαηαλόεζε γηα ηελ νπνία 

έγηλε αλαθνξά ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηεο κειέηεο.  

Οη κεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (γνλείο, δάζθαινη, καζεηέο) 

αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία, κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Ζ νκάδα 

νηθνγέλεηα αλαθέξεηαη έκκεζα φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ 

θνκίδνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν θαη ηελ παξαδνρή φηη ην εηδηθφηεξν Πξφγξακκα 

πνπδψλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο δνκείηαη ζε δηάινγν κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. Ο 

δηδάζθσλ δελ αλαθέξεηαη ζηα θπξίσο θείκελα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Δθεί ην 

ππνθείκελν είλαη ν καζεηήο. Αλαθέξεηαη ζηα δηδαθηηθά παξαδείγκαηα πνπ 

πεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε θαη ζην θεθάιαην Αμηνιφγεζε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ σο 

κνληέινπ πξνο κίκεζε ζηα δηδαθηηθά παξαδείγκαηα ζπκίδεη φηη ην πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν ζπληειείηαη ε επαθή θαζψο θαη ε παξαηήξεζε ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ εθκάζεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ (θνηλσληνγλσζηηθέο 

ζεσξίεο). Ζ ζέζε πνπ επηθπιάζζεη ε αμηνιφγεζε ζην δηδάζθνληα είλαη ζέζε 

ζπδεηεηή ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή κε ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν. Αμηνινγψληαο ην 

καζεηή κε ηε ρξήζε κηαο επξείαο βεληάιηαο θξηηεξίσλ, εληζρχεη ηελ άπνςε ηεο 

νινθιεξσκέλεο θαη αλεμάξηεηεο ηαπηφηεηαο ζηφρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηδαθηηθή πξάμε αλαηξνθνδνηείηαη θαη φια απηά εηζθέξνπλ 

ζηε δηθαίσζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ «νινθιεξσκέλν ζρνιείν»: εληάζζεη ην ζχλνιν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή ζε έλα ζπλερψο αλακνξθνχκελν πιέγκα γλψζεσλ κε 

ζηφρν κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ.  

Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζχγθξηζε κε ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Βιέπνληαο ην Βξεηαληθφ Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην επίπεδν ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη βξίζθεηαη –-ζε ζρέζε κε 

πηνζέηεζε πξαθηηθψλ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ– πνιχ θνληά ζην ηδενινγηθφ κνληέιν 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην δελ ελδηαθέξεηαη λα δείμεη ζηνλ 

εμσηεξηθφ παξαηεξεηή ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ κηιψληαο γηα ηηο ζεηηθέο ηνπο επηξξνέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Ξεθηλάεη απφ πνιχ πην κπξνζηά ζέηνληαο ην πνιχ ελδηαθέξνλ εξψηεκα ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δίλεη ε ηερλνινγία θαη ηεο θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα 

θείκελα –φζνλ αθνξά εηδηθά ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο- θαη 
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απέλαληη ζηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο. Απηή ε πξννπηηθή δελ ππνηηκάεη ηε 

ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο, ζεσξεί φκσο  κε ζαθήλεηα ην θείκελν σο 

ηνπνζεηεκέλε θνηλσληθή πξαθηηθή θαη αλαγλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

ηερλνινγία επεξεάδεη ηελ πιηθφηεηά ηνπ. Απηή αθξηβψο είλαη θαη ε νπζηαζηηθή 

δηαθνξά κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ηα ζεκεία 

αλνηρηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ -ζηα νπνία κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 

πξαθηηθέο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ– εληνπίδνληαη ζηηο άηππεο ή εκηηππηθέο πηπρέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δελ αθνξνχλ ην 

θαηεμνρήλ κάζεκα, αιιά πεξηθεξεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν θείκελν βξίζθεηαη 

βέβαηα ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη εδψ. Χζηφζν, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην 

εξψηεκα «πνην θείκελν;». Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε νπζηαζηηθά γηα θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε φηαλ ηα θείκελα είλαη νξηζκέλα, απφ πεπεξαζκέλα βηβιία πνπ πθίζηαληαη 

ζηελ εθπαίδεπζή καο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δίλαη αλαγθαίν λα αληηκεησπίδεη 

ν καζεηήο ην νπνηνδήπνηε θείκελν θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πιεξνθνξία πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηφ. Γηα λα ην δηαρεηξίδεηαη πξέπεη λα ην ςάρλεη, λα έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε απηφ, λα ην αμηνινγεί, λα παξάγεη ην δηθφ ηνπ θεηκεληθφ πξντφλ. Ζ κε 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ζηα ζηαζεξά (γξακκηθά), πξννξηζκέλα γηα λα 

αλαγλσζζνχλ απφ ην ραξηί θείκελα δελ εμαζθαιίδεη ηελ εηζδνρή ηεο ηερλνινγίαο 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξκφ. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κφλνλ ζε εξγαιεηαθφ επίπεδν δελ κπνξεί λα ζεκάλεη 

νπζηαζηηθή δηακφξθσζε ελφο θξηηηθνχ ππνθεηκέλνπ ηθαλνχ λ’ αληαπνθξηζεί ζην 

πεξηβάιινλ κηαο ζχλζεηεο επηθνηλσληαθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  
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