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Πεπίλητη  

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ syllabi ηνπ 

θηλιαλδηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Π..), πνπ αθνξνχλ ην γισζζηθφ κάζεκα θαη, 

ηδηαίηεξα, ηε ινγνηερλία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε γισζζνδηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο πνπ πξνηείλεηαη ζηα 

παξαπάλσ καζεζηαθά αληηθείκελα. Ζ κειέηε αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηεο Φηλιαλδίαο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο άιισλ ρσξψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε θνηλέο ειηθίεο. 

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

βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ Φηλιαλδψλ (ειηθίεο 7-16 ρξνλψλ) θαη ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (16-19 ρξνλψλ). Ο ραξαθηεξηζκφο «αλψηεξε» γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απερεί ηελ παιηφηεξε δηάθξηζε ζε ηξεηο ηχπνπο ζρνιείσλ 

(ηελ πξσηνβάζκηα, ηελ θαηψηεξε θαη ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε), 

δηάθξηζε ε νπνία θαηαξγήζεθε κε λνκνζεζία ηνπ 1998 θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ δπν 

πξψησλ βαζκίδσλ ζηα ζρνιεία ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο  (comprehensive schools). 

Σν δήηεκα ηεο αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πξνζεγγίζηεθε ζεσξεηηθά θαη 

κεζνδνινγηθά ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο 

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

καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο, ηε δηδαθηηθή πξαγκάησζή ηνπ θαη ηηο ηαπηφηεηεο 

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

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε, νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα δηαπεξλνχλ φια ηα 

καζεζηαθά αληηθείκελα, σο ηδηαίηεξε δηαζεκαηηθή ελφηεηα, ζηελ νπνία δίλεηαη 

έκθαζε ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ 

αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

θνηλσλίαο θαη πιεξνθνξίαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο.  

Δηδηθφηεξα, ζην γισζζηθφ κάζεκα, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ινγνηερλία, νη ΣΠΔ θαίλεηαη φηη αμηνπνηνχληαη σο κέζα δηδαζθαιίαο (ειεθηξνληθά 

θείκελα) αιιά θαη σο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ (κε έκθαζε ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ πεγψλ θαη ηελ αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν). Ο γξακκαηηζκφο πνπ 
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επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηα παηδηά ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε ησλ θεηκεληθψλ 

κεραληζκψλ, αληαλαθιψληαο θεηκελνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο (κε επηξξνέο ηφζν απφ θνξκαιηζηηθέο φζν θαη κεηακνληέξλεο ζεσξίεο 

ηεο αλάγλσζεο), αιιά ε έκθαζε ζηε ζχλδεζε ησλ θεηκέλσλ κε ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο ζπγθείκελν θαη  ηελ ηδηαίηεξε εξκελεία ηνπ θάζε 

αλαγλψζηε αληαλαθιά ηελ θξηηηθή νπηηθή πνπ δηαπεξλά ζπλνιηθά ην Π.. θαη άξα 

θαη ηα γισζζηθά syllabi.  

Δπίζεο, αληρλεχηεθαλ επηξξνέο απφ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ΜΜΔ ζηε 

βάζε ηεο ζχλδεζεο ηεο Λνγνηερλίαο κε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα θαη 

παξαηεξήζεθε έληνλε δηαθεηκεληθφηεηα κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ syllabi θαη ησλ 

syllabi ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ ηεο 

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

επηδηψθνληαη λα θαιιηεξγεζνχλ ηαπηφηεηεο καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δνκψληαο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε απηέο πνπ ήδε 

δηαζέηνπλ, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο θξηηηθνχ αιιά θαη επηθνηλσληαθά 

απνηειεζκαηηθνχ ππνθεηκέλνπ. ηελ θαηεχζπλζε απηή νη ηαπηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδνληαη κε έλαλ ξφιν θαζνδεγεηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ψζηε λα 

ππνζηεξηρηεί ν καζεηήο ζηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

Οη ηαπηφηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηνλ αλνηρηφ 

ραξαθηήξα ηνπ Π.. θαη ηελ απηνλνκία πνπ έρνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαίδεπζε  

σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πεξηερφκελα ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, κε έκθαζε 

ζηελ ηνπηθφηεηα θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 
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Διζαγυγή  

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηε Φηλιαλδία απνηειεί δηεζλψο έλα απφ ηα πην 

πνιπζπδεηεκέλα ζπζηήκαηα, εμαηηίαο, θπξίσο, ησλ επηηπρηψλ πνπ παξνπζηάδεη ζηηο 

δηεζλείο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνλ ΟΟΑ (Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο) θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο PISA
1
 (Programme for International Student Assessment). 

Ωο παξάγνληεο επηηπρίαο γεληθά αλαθέξνληαη
2
 κεηαμχ άιισλ ην 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο,  ε εληαία κνξθή ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ε ζηαζεξή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή ηεο 

ζπλαίλεζεο ζην ρψξν ηεο Παηδείαο, ε ηζφηεηα επθαηξηψλ πνπ απνιακβάλνπλ νη 

καζεηέο ζε φια ηα ζρνιεία, ε ελίζρπζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ε πςειή 

αλαινγία κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο PISA θαη ηεο θηλιαλδηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Δηδηθφηεξα, γηα ηα γισζζηθά καζήκαηα σο παξάγνληεο επηηπρίαο 

αλαθέξνληαη ε πξφβιεςε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ αιιφγισζζσλ 

καζεηψλ, ηα κεδεληθά ζρεδφλ πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ θαη ν θεληξηθφο ξφινο ηεο 

αλάγλσζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Φηλιαλδψλ. 

ην πιαίζην απηφ ε παξνχζα κειέηε απνπεηξάηαη λα εμεηάζεη ηε 

γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην θηλιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

εηδηθφηεξα θαηά ηε δηδαζθαιία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.. εζηηάδεηαη ζηα ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα 

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

δεπηεξνγελέο πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο γλσζηηθά πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ 

2) ηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηαίηεξε  ινγνηερληθή κεηαγιψζζα πνπ επηδηψθεηαη 

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

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

επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά.  

                                                             
1 Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάηαμε ηεο Φηιαλδίαο ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ PISA θαζψο θαη 

αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο ζηελ 

ηζηνζειίδα http://www.pisa2006.helsinki.fi/. 
2 βι. ζπλέληεπμε ηεο ππνπξγνχ Παηδείαο ηεο Φηλιαλδίαο, εθεκεξίδα Καζεκεξηλή,  12-12-04 

http://www.pisa2006.helsinki.fi/
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_255702_12/12/2004_126521
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Δπηπιένλ, αλαιχνληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ καζήκαηνο θαη νη ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

πξνυπνηίζεληαη θαη εθγπκλάδνληαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνθεηκέλνπ λα 

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

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

δηδαζθαιίαο.  

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

 Ποιορ ο ηπόπορ αξιοποίηζηρ ηυν ΣΠΔ ζηη διδαζκαλία ηος 

μαθήμαηορ ηηρ λογοηεσνίαρ;  

 Ποια η βαθύηεπη ιδεολογία ηος πποηεινόμενος ηπόπος; 

 Σι είδοςρ ηαςηόηηηερ μαθηηών και εκπαιδεςηικών καλλιεπγεί ο 

ηπόπορ αξιοποίηζηρ ηυν ΣΠΔ πος πποηείνεηαι, ποιερ διδακηικέρ 

ππακηικέρ σπηζιμοποιεί και ποιο είδορ γπαμμαηιζμού  ππουθείηαι 

καηά ηην ανάγνυζη και επεξεπγαζία λογοηεσνικών κειμένυν ζηη 

ζσολική ηάξη;  
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Α. Η ΒΑΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Πρωτοβάθμια-Κατώτερη δευτεροβάθμια) 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ, ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

1.1 Το εκπαιδευτικό ςύςτημα: δομή και περιεχόμενο  

Ζ Δθπαίδεπζε ζηε Φηλιαλδία θαζνξίδεηαη απφ ην Δζληθφ πκβνχιην ηεο 

Δθπαίδεπζεο (The Finish Board of Education) θαη ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο θαη 

Πνιηηηζκνχ (Finish Ministry of Education and Culture)    

Οη παξαπάλσ θνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην θεληξηθφ επίπεδν ηεο 

θπβέξλεζεο. 

Σν Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ είλαη ε αλψηεξε εθπαηδεπηηθή 

αξρή πνπ έρεη ηε γεληθή  επνπηεία ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο, απφ ηελ Πξσηνβάζκηα 

θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε,  ηελ Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κέρξη ηα 

Πνιπηερλεία, ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηελ Δθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

Ωζηφζν, πνιιά δεηήκαηα απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπηθψλ θνξέσλ  θαη 

θνηλνπξαμηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο θνξείο παξνρήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(the education and training providers). Οη ζθνπνί ηεο πξν-ζρνιηθήο αγσγήο, ηεο 

βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο, γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο, 

εθπαίδεπζεο νξίδνληαη ζε ζρεηηθφ λνκνζρέδην θαη ηα εζληθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ. 

Ζ γεληθή θαη επαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ θπβεξλεηηθέο 

θαη ηνπηθέο αξρέο.  

  Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δνκή ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηε Φηλιαλδία 

είλαη ε αθφινπζε:  

1) Πξν-ζρνιηθή αγσγή (6 εηψλ)   

2) Βαζηθή εθπαίδεπζεο (απφ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ θαη κέρξη ηα 16) 

θαη θαηαλέκεηαη ζε 9 ζρνιηθέο ηάμεηο (grades 1-9). Δπηπιένλ, κε ηελ 

πεξάησζε ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα θνίηεζε, 

http://www.oph.fi/english
file:///C:/Users/DELLKEG/Desktop/ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ/(http:/www.minedu.fi
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χζηεξα απφ επηινγή ηνπ καζεηή, ζε κηα επηπιένλ ζρνιηθή ηάμε (grade 10), ε 

νπνία ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη ηηο γλψζεηο θαη λα 

βειηηψζεη ηνπο  ζρνιηθνχο ηίηινπο ηνπ 

(http://www.oph.fi/english/education/basic_education). 

3) Αλψηεξε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ηξηεηήο θαη 

δηαθξίλεηαη ζε Γεληθή Δθπαίδεπζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (grades 1-

3).  

4) Αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (παλεπηζηήκηα-πνιπηερληθέο 

ζρνιέο), ε εηζαγσγή ζηα νπνία γίλεηαη κε εζληθέο εμεηάζεηο (National 

Matriculation Examination).  

Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη Φηλιαλδνί, κε λνκνζεζία ηνπ 1998,  

ελνπνίεζαλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε έλαλ 

ηχπν ζρνιείσλ (comprehensive schools), πνπ απνηεινχλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε. Ζ 

πξάμε απηή  ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αλακφξθσζεο ζηε Φηλιαλδία. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη δεδνκέλνπ φηη νη κεγαιχηεξεο ηάμεηο 

ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (grades 6-9) ζηε Φηλιαλδία αθνξνχλ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

(12-16 ρξνλψλ) πνπ ζε άιιεο ρψξεο θνηηνχλ ζε ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππάξμεη αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη 

ησλ ηάμεσλ απηψλ, θαη, άξα θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ πην νινθιεξσκέλα ηα 

αξρηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ππάξρεη 

ζεζκνπνηεκέλν έλα δίθηπν πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

ειάρηζηε δπλαηή ζρνιηθή δηαξξνή. πγθεθξηκέλα, ν γεληθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο 

θηλείηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο: Καηαξράο, ηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ ζην άηνκν γηα 

γεληθή παηδεία θαη εθπιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαη ηαπηφρξνλα 

ηελ αχμεζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

θνηλνηηθήο ζπλείδεζεο (National Core Curriculum for basic education 2004, 12). 

http://www.oph.fi/english/education/basic_education
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Δπηπιένλ, ηα ζρνιεία ζηε Φηλιαλδία απνιακβάλνπλ κεγάιε απηνλνκία πνπ 

νθείιεηαη ζηελ χπαξμε κηαο άιινπ ηχπνπ θξαηηθήο νξγάλσζεο, βαζηζκέλεο ζηελ 

απνθέληξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ δήκσλ νη νπνίνη, ζε 

ζπλελλφεζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, ηνπηθέο 

παξαγσγηθέο νκάδεο, θνξείο ηνπ δήκνπ) ζπλδηακνξθψλνπλ θαη ζπλαπνθαζίδνπλ ηα 

πεξηερφκελα ησλ ζπνπδψλ ζηα ηνπηθά ζρνιεία. 

Οη παξαπάλσ θνξείο θαζψο θαη νη ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο εγθξίλνπλ ην 

ηειηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ  ζε θάζε ζρνιείν, νθείινπλ, βέβαηα, λα βαζίδνληαη 

ζηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηνί ραξάδνληαη απφ ηα εζληθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη  ην Δζληθφ πκβνχιην Δθπαίδεπζεο.  

Ωζηφζν, ε εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ, ε επηινγή ησλ  πεξηερνκέλσλ 

ησλ ζπνπδψλ, ηα ζρνιηθά βηβιία, ε χπαξμε καζεκάησλ επηινγήο ήδε απφ ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε, ε νξγάλσζε ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ καζεκάησλ 

επηινγήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη δηαδηθαζίεο εληζρπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

νη πξσηνβνπιίεο γηα εθπφλεζε δηαζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε θάζε ζρνιείν, είλαη 

αληηθείκελν επζχλεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ρσξηζηά. 

Θα πξέπεη λα ζρνιηαζηεί φηη ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ζε ψξεο 

καζεκάησλ, πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζρνιηθά έηε, ε εθπφλεζε αηνκηθψλ ζρεδίσλ 

κάζεζεο γηα θάζε καζεηή, ε κεγάιε πξφβιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θπξίαξρεο 

γιψζζαο (ζηελ πεξίπησζή καο Φηλιαλδηθή ή νπεδηθή ) σο δεχηεξεο γιψζζαο ζηνπο 

καζεηέο ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα είλαη δηαθνξεηηθή, είλαη απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Φηλιαλδηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζδίδνληάο ηεο ραξαθηήξα 

πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ζεβαζκφ ζηελ εηεξφηεηα θαη ηαπηφρξνλα 

ελδπλάκσζε ηεο ηδηαίηεξεο  πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ, 

θαιιηεξγψληαο ηνπο ηελ θνηλή ηαπηφηεηα ελφο ελεξγνχ πνιίηε πνπ ζθέθηεηαη θαη δξα 

θξηηηθά ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν.  

1.2 Η βαςική εκπαίδευςη 

Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ξπζκίδεηαη απφ 

ην «Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 2004». 

http://www.oph.fi/english/education/basic_education
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Σν Π.. εθηείλεηαη ζε 319 ζειίδεο θαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη ζε 

απηφ είλαη ηα εμήο: 

1. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ (ξχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

δηακφξθσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηνπηθψλ Π..) 

2. εκεία εθθίλεζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο (βαζηθέο αμίεο, 

ζθνπφο θαη δνκή ηεο εθπαίδεπζεο) 

3. Πξαγκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο (ζεψξεζε ηεο κάζεζεο, 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη κεζνδνινγία, ιεηηνπξγηθή θνπιηνχξα, δνκή ησλ 

ζπνπδψλ).   

4. Γεληθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ (ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ 

θαη νηθνγέλεηαο, δηακφξθσζε αηνκηθνχ ζρεδίνπ κάζεζεο, παξνρή 

εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο, εληζρπηηθή δηδαζθαιία, 

πξφλνηα γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, 

πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ελδηαθεξφλησλ) 

5. Γηδαζθαιία καζεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε ππνζηήξημε 

6. Δθπαίδεπζε ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ 

7. Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη βαζηθά πεξηερφκελα εθπαίδεπζεο 

8. Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

9. Γηδαζθαιία ζχκθσλα κε εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή κε 

εηδηθέο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη αξρέο. 

Γηα ηελ παξνχζα αλάιπζε αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ φιεο ηηο παξαπάλσ 

ελφηεηεο, κε έκθαζε ζηελ ελφηεηα 7, πνπ πεξηγξάθεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη 

ηα βαζηθά πεξηερφκελά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα πεξηερφκελα απηά 

απνηεινχλ εληαία δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζην πιαίζην δηαζεκαηηθψλ ελνηήησλ, νη 

νπνίεο  νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. 

 Οη δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο κεζνδεχνληαη κε κηα κνξθή ελνπνηεκέλεο  

δηδαζθαιίαο (δειαδή φρη ρσξηζκέλεο ζε μερσξηζηά δηδαθηηθά αληηθείκελα), έλαλ 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν, δειαδή, νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ 

παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα εμεηάζνπλ ηα θαηλφκελα απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά 

πεδία. χκθσλα κε ην Π.. ε δηαζεκαηηθή ζχιιεςε ηεο δηδαζθαιίαο ελνπνηεί 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Φηιαλδίαο Β΄/βάζκηα - 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 13 απφ 145 

 

(intergrate) ηηο δηαδηαθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο («Δζληθφ Κεληξηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 2004», 36).  

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζην θηλιαλδηθφ Π.., 

πξηκνδνηείηαη, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθή, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, πνπ νξγαλψλεηαη ζε ζεκαηηθά πεδία, πεδία δειαδή ηνπ θφζκνπ,  πνπ 

πξνηείλεηαη λα πξνζεγγηζηνχλ δηεπηζηεκνληθά θαη ζην πιαίζην φισλ ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, δειαδή ηε δηεξεχλεζε ησλ αξρηθψλ εξσηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζνδηδαθηηθή  αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο, εμαηξέζεθαλ νη ελφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο/ινγνηερλίαο σο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηε λνεκαηηθή 

γιψζζα, θαζψο θαη ηα πεξηερφκελα θαη νη ζηφρνη ησλ ππφινηπσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πιελ ηνπ γισζζηθνχ. 

Αληίζεηα αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ φιεο ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο, γηαηί ην 

παξαπάλσ βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα δελ κπνξεί λα απαληεζεί  ρσξίο λα ζπλδέεηαη 

κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο, ηηο βαζηθέο αξρέο  πνπ ην δηέπνπλ θαη ηνπο 

βαζηθνχο ζθνπνχο πνπ ζέηεη, ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκάησζε 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ, ή ηέινο κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

πλνςίδνληαο θαη εηζαγσγηθά ζηελ αλάιπζε ηνπ Π.., πνπ αθνινπζεί ζηε 

ζπλέρεηα, κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα πξψηε απφπεηξα πεξηγξαθήο ηνπ θηλιαλδηθνχ 

Π.. σο αλνηρηνχ Π., πνπ απνθηά ηδηαίηεξν πεξηερφκελν ζηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, φπνπ εμεηδηθεχνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ εζληθνχ Π.. Ζ 

δηαδηθαζία απηή πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ έλα δίθηπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ηνπηθψλ θνξέσλ, εθπαηδεπηηθψλ, 

γνλέσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο, ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν, ζηα ηνπηθά ζπκβνχιηα, (βι φ.π., ελφηεηα 1 κε ηίηιν  «Σν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ»,   Η δηακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 8 θαη ελφηεηα 2 κε ηίηιν «εκεία 

εθθίλεζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο», Η δνκή ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, 13). 
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1.3 Το διδακτικό αντικείμενο τησ γλώςςασ και λογοτεχνίασ 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο, ζηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε ηεο Φηλιαλδίαο, είλαη φηη απνηειεί εληαίν δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

κε ην γισζζηθφ κάζεκα, ζηε βάζε κηαο δηεπξπκέλεο αληίιεςεο πνπ εθθξάδεηαη ζηα 

γισζζηθά syllabi  γηα ηελ  έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ.   

 πγθεθξηκέλα, ην κάζεκα νξίδεηαη σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν πνπ αληιεί ηα 

πεξηερφκελά ηνπ απφ ηε Γισζζνινγία, ηε ζεσξία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο επηζηήκεο 

ηεο Δπηθνηλσλίαο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα αληηθείκελν πιεξνθφξεζεο, αηζζεηηθήο 

θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. ην πιαίζην απηφ 

εμεηάδνληαη θείκελα πξνθνξηθά θαη γξαπηά, κπζνπιαζηηθά θαη πιεξνθνξηαθά, 

θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα (ιέμεηο, εηθφλεο, 

ήρνπο θαη γξαθηζηηθά ζηνηρεία) ή ζπλδπαζκφ ηνπο ζηα ίδηα θείκελα. 

Ζ αληίιεςε απηή γηα ην θείκελν ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξφηαζε γηα κεζφδεπζε 

ηεο δηδαζθαιίαο έηζη ψζηε λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην πιαίζην 

ηεο θνηλφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεξίδεηαη ζηηο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ νη καζεηέο ήδε δηαζέηνπλ, εληζρχνληαο ηελ ηδηαίηεξε 

ηαπηφηεηά ηνπο θαη απην-εθηίκεζε. 

ην πιαίζην ηνπ εληαίνπ απηνχ καζήκαηνο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο,  πξνβιέπεηαη γηα ην syllabus ηεο «Μεηξηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο, 

ε δηδαζθαιία ππνρξεσηηθψλ θχθισλ καζεκάησλ, αιιά θαη καζεκάησλ επηινγήο. 

πγθεθξηκέλα, φπσο θαη γηα ηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα, πξνβιέπεηαη έλαο 

ειάρηζηνο αξηζκφο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηελ εβδνκάδα, πνπ θαηαλέκνληαη ζε 

ηξία ηκήκαηα, αλάινγα κε ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο (grades 1-2, grades 3-5, grades 6-9). 

Ζ θαηαλνκή ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο νξίδεηαη ζε εηδηθφ 

παξάξηεκα ζην ηέινο ηνπ Π.., φπνπ αλαθέξεηαη φηη θάζε θχθινο καζεκάησλ 

αληηζηνηρεί ζε 38 καζήκαηα ην ρξφλν («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 2004», ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4, 302).  

Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ σξψλ παξαηεξνχκε κείσζε ησλ σξψλ απηψλ ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο, θαζψο πξνζηίζεληαη ψξεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο 

εζληθήο γιψζζαο θαη, ζηε ζπλέρεηα, κίαο ή πεξηζζνηέξσλ μέλσλ γισζζψλ. Δπηπιένλ, 

http://www.oph.fi/download/47673_core_curricula_basic_education_4.pdf
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ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο παξαηεξείηαη ε ηάζε επηκήθπλζεο ηνπ ρξφλνπ  δηάξθεηαο ηνπ 

θάζε καζήκαηνο, πνπ ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε ιεπηά 

ηνπιάρηζηνλ
3
.         

Όζνλ αθνξά ηελ χπαξμε κέξηκλαο γηα ηελ ηδηαίηεξε γισζζηθή θνηλφηεηα πνπ 

αλήθεη ν θάζε καζεηήο, κε δεδνκέλν ην ραξαθηήξα ηεο ζχλζεηεο γισζζηθά θνηλσλίαο 

πνπ απνηειεί ε Φηλιαλδία, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί  φηη ζην Π.. γηα ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο syllabi γηα ην κάζεκα Μεηξηθή 

γιψζζα θαη Λνγνηερλία», αλάινγα κε ηε κεηξηθή γιψζζα πνπ κηιά αιιά θαη ηε 

δεχηεξε γιψζζα πνπ δηδάζθεηαη ν θάζε καζεηήο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ηφζν 

ζηελ αλαγλψξηζε δχν επίζεκσλ γισζζψλ, ηεο θηλιαλδηθήο θαη ηεο ζνπεδηθήο, φζν 

θαη ζηελ χπαξμε γισζζηθψλ πνηθηιηψλ, φπσο νη πνηθηιίεο ησλ Sami θαη ησλ Romany, 

ηηο νπνίεο κηινχλ ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο θνηλφηεηεο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5, φ.π, ζ. 

303).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζνξίδνληαη ηα εμήο 11 syllabi: 

  Η. Μεηξηθή Γιψζζα Α: α) θηιαλδηθή, β) ζνπεδηθή, γ) Sámi, δ) Romany, ε) 

θηλιαλδηθή λνεκαηηθή γιψζζα,  ζη) άιιεο λνεκαηηθέο γιψζζεο. 

ΗΗ. Γεχηεξε Γιψζζα Β: α) θηλιαλδηθή, β) ζνπεδηθή, γ) θηιαλδηθή γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηεο γιψζζαο Sámi, δ) θηιαλδηθή γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο θηλιαλδηθήο 

λνεκαηηθήο γιψζζαο, ε) ζνπεδηθή γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο θηλιαλδηθήο λνεκαηηθήο 

γιψζζαο. 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαιχζεθαλ ηα syllabi ηεο θηιαλδηθήο, 

ηεο ζνπεδηθήο, ησλ Sámi θαη ησλ Romany σο κεηξηθψλ γισζζψλ, κε εζηίαζε θπξίσο 

ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο ηα ππφινηπα γισζζηθά syllabi 

δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηδαζθαιίαο ηεο λνεκαηηθήο θαη ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο. Σα πεδία απηά, παξά ην ελδηαθέξνλ ηνπο, εμαηξέζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε, 

θαζψο ηα εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα. 

                                                             
3 (βι. KEY REPORT PISA 2006 FINLAND) 
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Δπηπιένλ, θαζψο ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ηε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ζα παξνπζηάζνπκε πην αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα ησλ syllabi πνπ αθνξνχλ ηηο ηάμεηο 6-9, 

κε απαξαίηεηεο, θπζηθά ζπλδέζεηο κε ηηο ηάμεηο πνπ πξνεγνχληαη, θαζψο ζεσξήζεθε 

αδχλαηνλ λα γίλεη αιιηψο θαηαλνεηή ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πνπ πξνηείλεηαη, θαη ε νπνία, 

φπσο δηαθάλεθε απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ζηεξίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία βαζκηαίαο 

ελζσκάησζεο ησλ κέζσλ ηεο ηερλνινγίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ήδε απφ ηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. 

πλνπηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην θαζέλα απφ ηα 11 syllabi ρσξίδεηαη ζε 

ηξεηο ελφηεηεο, αλάινγα κε ηηο ηάμεηο (grades 1-2, grades 3-5, grades 6-9), ζηα νπνία 

νξίδνληαη δηαθνξεηηθνί ζθνπνί θαη πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνληαη νη δεμηφηεηεο θαη ε ζρέζε κε ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία, πνπ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ζηηο ηάμεηο 1-2 ην θιεηδί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

– ινγνηερλίαο είλαη λα ζπλερηζηεί ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο φπσο απηή έρεη μεθηλήζεη 

απφ ην ζπίηη θαη ην λεπηαγσγείν.  

ηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ: ε αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ (αθξφαζε, εξσηναπνθξίζεηο), ε αλάπηπμε αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

γξαθήο, ε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο κε ηε ινγνηερλία. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ππνζηήξημε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ πεξηιακβάλεη θαη 

γξαθή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

ηηο ηάμεηο 3 – 5 ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο – 

ινγνηερλίαο είλαη ε εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηεο γιψζζαο. ηνπο ζηφρνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε άλεζε ζηελ αλάγλσζε θαη γξαθή, ε εκβάζπλζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο θαη ε λνεκαηηθή επεμεξγαζία δηαθφξσλ εηδψλ θεηκέλσλ. Απηνί νη ζηφρνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαπηχμνπλ επίζεο ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ 

καζεηή. Αθφκε, θαιιηεξγείηαη ε αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ε 

παξαγσγή γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ θαη ε εκβάζπλζε ηεο ζρέζεο κε ηε 

γιψζζα, ηε ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. 
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ηηο ηάμεηο 6 – 9 ν βαζηθφο ζθνπφο είλαη λα δηαπιαηπλζνχλ νη γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα πεξάζνπκε απφ ηε γιψζζα πνπ κηιάλε ζην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπο ζε κηα πην «επίζεκε» κνξθή θαη ζε λένπο γηα απηνχο  ηχπνπο 

θεηκέλσλ. Βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο γηα θξηηηθή αλάιπζε θεηκέλσλ θαη ε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο θεηκέλνπ γηα δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο. 

ηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη: ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο, ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ λνεκαηηθήο επεμεξγαζίαο δηαθφξσλ 

θεηκέλσλ, ε παξαγσγή θεηκέλσλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο (ηφζν ρεηξφγξαθα φζν θαη 

ειεθηξνληθά), ε ζπλέρηζε ηεο εκβάζπλζεο ζηνλ πνιηηηζκφ φπσο απηή άξρηζε απφ ηηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο. Ο πνιηηηζκφο πεξηιακβάλεη ηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο ρψξαο, 

ηε ιατθή παξάδνζε, ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα 

δηαηήξεζεο ηεο γιψζζαο κέζα ζην παγθφζκην γισζζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αμία ηεο 

γισζζηθήο δεκνθξαηίαο. 

 

1.4 Η αξιολόγηςη των μαθητών 

Σν ππφ εμέηαζε Π.., παξέρεη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

ζχζηεκα θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηεο Φηλιαλδίαο. Τπάξρνπλ ηξεηο ελφηεηεο πνπ πεξηγξάθνπλ κηα ζεηξά 

ππνζηεξηθηηθψλ κέηξσλ πξνο φινπο ηνπο καζεηέο γεληθά αιιά θαη εηδηθφηεξα 

παηδηψλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο ππνζηήξημεο, ή απνηεινχλ νκηιεηέο κεηνλνηηθψλ 

γισζζψλ θαη κέιε θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ή ζξεζθεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Οη ελφηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε, πνπ κηα πην ηππηθή 

πεξηγξαθή ηεο γίλεηαη ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν «Σειηθή αμηνιφγεζε», πνπ επηκεξίδεηαη 

ζηηο ππν-ελφηεηεο «Αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ», «Σειηθή 

αμηνιφγεζε» θαη «Σίηινη θαη εθζέζεηο πξνφδνπ».  

Ζ ππνζηήξημε ηνπ καζεηή γίλεηαη κε ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο λα 

ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ, αιιά θαη λα 
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νξγαλψλεη ηα καζήκαηά ηνπ ζηε βάζε ελφο ζρεδίνπ κάζεζεο
4
, ην νπνίν ζηελ ελφηεηα 

ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο πιεξνθνξνχκαζηε φηη αμηνινγείηαη θαη δηαθνξεηηθά.  

Ζ επειημία ζην πεξηερφκελν θαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε καζεηηθή θνηλφηεηα, αληαλαθιάηαη θαη ζηνλ ηξφπν δφκεζεο ησλ 

θαηεπζχλζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, αθνχ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή 

αμηνιφγεζε γηα θάζε πεξίπησζε θαη αμηνινγνχληαη ρσξηζηά ηα καζήκαηα θαη νη 

δεμηφηεηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, θαη ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. 

Ζ απην-αμηνιφγεζε, πνπ νξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζθνπφ έρεη λα  ζηεξίμεη ηελ σξίκαλζε ηεο απηνγλσζίαο 

ηνπ καζεηή, λα ελδπλακψζεη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπ, λα εθηηκήζεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο καζεηή θαη λα εκπιέθεηαη ν ίδηνο ζηε γλψζε. Μαζαίλεη επίζεο λα έρεη γλψζε 

ηεο ίδηαο ηνπ ηεο πξνφδνπ θαη ησλ καζεζηαθψλ ηνπ ζηφρσλ, λα ζέηεη ν ίδηνο ζηφρνπο 

γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη λα ηηο ειέγρεη. Οη καζεηέο θαζνδεγνχληαη ζηελ απην-

αμηνιφγεζε ιακβάλνληαο αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Καζνδεγνχληαη θαη 

ελζαξξχλνληαη κε κηα πνηθηιία ηξφπσλ (βι. φ.π., Σειηθή αμηνιφγεζε, 260) . 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε αμηνιφγεζε πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

ζπληάθηεο ηνπ Π.., σο κηα δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο πνπ κε ηε βνήζεηά ηεο ν 

δάζθαινο θαζνδεγεί ην καζεηή λα θαηαλνήζεη ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. 

Γίλεηαη κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Π.. αιιά θαη ηελ πεξηγξαθή φζσλ αλακέλεηαη λα 

θαηαθηήζεη ν καζεηήο ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο, πνπ ππάξρεη ζηελ ελφηεηα 7, κε 

ηίηιν «Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη βαζηθά πεξηερφκελα ηεο εθπαίδεπζεο». 

                                                             
4 Σν ζρέδην κάζεζεο είλαη έλα ζρέδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κειέηεο ηνπ καζεηή, 

δειαδή έλαο θαηάινγνο ζεκάησλ θαη νκάδσλ ζεκάησλ πνπ ν καζεηήο κειεηά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

ζρνιηθνχ έηνπο. Ο  ζθνπφο ηνπ ζρεδίνπ κάζεζεο είλαη ν καζεηήο λα απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξε 

επζχλε  γηα ηηο κειέηεο ηνπ, λα αλαιακβάλεη κηα δέζκεπζε γηα απηέο θαη λα είλαη πην ζηνρνζεηεκέλνο 
ζηελ επίηεπμή ηνπο. Σν ζρέδην κάζεζεο βνεζά επίζεο λα θξαηά ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο 

ελήκεξνπο, έηζη ψζηε λα  κπνξνχλ  λα ππνζηεξίμνπλ θαιχηεξα ηε κειέηε ηνπ καζεηή. Σν ζρέδην 

κάζεζεο  θαζηζηά, επίζεο,  πηζαλφ λα δηαθνξνπνηεζεί ε δηδαζθαιία  θαη βνεζά ην ζρνιείν θαη ηνπο 

δαζθάινπο λα βεβαησζνχλ φηη ν καζεηήο απνιακβάλεη ηελ θαιχηεξε  πηζαλφηεηα κάζεζεο  θαη 

αθαδεκατθήο πξνφδνπ. Σν ζρέδην κάζεζεο κπνξεί, επίζεο,  λα ρξεζηκνπνηεζεί σο  βάζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή.  
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Σα δηάθνξα καζήκαηα θαη ε ζπκπεξηθνξά αμηνινγνχληαη αξηζκεηηθά, 

πεξηγξαθηθά ή κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη αξηζκεηηθή θιίκαθα, ε 

πεξηγξαθή κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ αξηζκφ 8. ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, ε 

πεξηγξαθή βνεζάεη ην δάζθαιν λα δείμεη ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή θαη πψο απηφο έρεη 

θαηαθηήζεη ηνπο δηάθνξνπο ζηφρνπο.  Έλαο καζεηήο πεξλάεη ζηελ επφκελε ηάμε αλ 

έρεη εθπιεξψζεη επηηπρψο ηε κειέηε ζηα δηάθνξα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

ηάμεο πνπ νξίδνληαη ζην ηνπηθφ πξφγξακκα. Μπνξεί φκσο λα πεξάζεη ζηελ επφκελε 

ηάμε έζησ θαη αλ απέηπρε, αλ θξηζεί φηη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη επηηπρψο ζην 

κέιινλ. Μία ή πεξηζζφηεξεο ηέηνηεο επθαηξίεο κπνξεί λα δίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο ή ζην ηέινο κε ηξφπν πνπ απνθαζίδεηαη απφ ην Π.. Αλ απηή ε 

επθαηξία δίλεηαη, φηαλ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, κπνξεί 

λα απνθαζηζηεί ε παξακνλή ζηελ ίδηα ηάμε. Ζ απφθαζε απηή νξίδεη θαη εθείλα ηα 

καζήκαηα  ζηα νπνία κία επηηπρία ζε μερσξηζηέο εμεηάζεηο ζα απνηειέζεη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ επφκελε ηάμε. Οη μερσξηζηέο εμεηάζεηο κπνξεί λα 

παξέρνπλ κηα πνηθηιία επθαηξηψλ (βι. φ.π., Σειηθή αμηνιφγεζε, 264-266). 

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπσο απηή δηαθαίλεηαη ζην εζληθφ Π.., παξνπζηάδεη 

κηα επειημία κέζα απφ ηελ απνθέληξσζε ησλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα εμαηνκίθεπζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ε νπνία ηεο πξνζδίδεη   

έλαλ ραξαθηήξα δηακνξθσηηθφ
5
 ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ ππνζηήξημε μερσξηζηά ηνπ θάζε καζεηή ζηελ 

επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

    

                                                             
5 βι. Παπαλανχκ-Σδίθα, Ε. ( 1985). Η αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο: δπλαηφηεηεο θαη φξηα, 

Θεζζαινλίθε:  Κπξηαθίδε 
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2. ΑΝΑΛΤΗ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.. γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε 

έκθαζε ζηηο ηάμεηο 6-9, πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο επίπεδα: 

ην πξψην επίπεδν αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, 

εζηηάδνληαο ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, δειαδή ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ 

επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο, θαη ζην δεχηεξν επίπεδν αλαιχνληαη νη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη ηαπηφηεηεο ησλ 

θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ (εθπαηδεπηηθψλ/καζεηψλ) πνπ νη πξαθηηθέο απηέο 

πξνυπνζέηνπλ θαη θαιιηεξγνχλ. 

2.1 Το περιεχόμενο του γλωςςικού μαθήματοσ και τησ Λογοτεχνίασ 

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

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο: 

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

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

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

ζπζηαηηθά ηεο ηαπηφηεηαο πνπ επηδηψθεηαη λα ζπγθξνηήζνπλ νη καζεηέο σο 

κειινληηθνί πνιίηεο θαη κέιε ηεο θνηλσλίαο.   

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

ηελ ηδηαίηεξε  ινγνηερληθή κεηαγιψζζα πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά.   

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

γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί θαη ηε ρξήζε απηήο ηεο ηδηαίηεξεο 

ινγνηερληθήο κεηαγιψζζαο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ 

λα πεξηγξάςνπλ ηφζν ηνλ θφζκν ησλ θεηκέλσλ φζν θαη ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη. 

2.1.1 ΓΝΩΔΙ ΚΑΙ ΑΞΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΚΟΜΟ 

Αξίερ, ζηάζειρ, ανηιλήτειρ 

ην ππνθεθάιαην 2.1 ηνπ Π.. πεξηγξάθνληαη νη ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπ Π.. 

ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηελ εηζαγσγηθή παξάγξαθν απηέο απνηεινχλ: 
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 «ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε ηζφηεηα, ε δεκνθξαηία, ε βηνπνηθηιφηεηα, ε 

δηαθχιαμε ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο θαη ε ππνζηήξημε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.  Η βαζηθή εθπαίδεπζε ζθνπφ έρεη λα πξνάγεη ηελ ππεπζπλφηεηα, 

ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ην ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο 

Δθπαίδεπζεο 2004», 12) . 

 

Ζ ππνγξάκκηζε απηψλ ησλ αμηψλ αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα  κε ηελ νπνία 

ηηο πεξηβάιιεη ην Π.., ελψ ζηα ηνπηθά curricula αλαηίζεηαη ην έξγν λα ηηο 

ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ σο ηδηαίηεξνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

θαη πεξηερφκελα ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε, πνπ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη  

 

«ε δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζην θηλιαλδηθφ πνιηηηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε κέζα απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο, ην ζθαλδηλαβηθφ θαη ηνλ 

επξσπατθφ πνιηηηζκφ. Καηά ηε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εηδηθά 

εζληθά θαη ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιηθψλ 

θνηλνηήησλ, νη εζληθέο γιψζζεο, νη δπν εζληθέο εθθιεζίεο, νη άκη σο απηφρζνλεο θαη 

νη εζληθέο κεηνςεθίεο. Η δηδαζθαιία πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο λα 

δηακνξθψζνπλ ηε δηθή ηνπο πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ην δηθφ ηνπο  ξφιν, ζε εζληθφ 

επίπεδν, ζηε θηλιαλδηθή θνηλσλία, αιιά θαη ζηνλ ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν. 

Η δηδαζθαιία ζα πξέπεη, επίζεο, λα πξνάγεη ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή 

θαηαλφεζε » (φ.π., 12). 

 

ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα εληνπίδνληαη ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ηδηαίηεξα ζε ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

ζχγρξνλεο πνιχγισζζεο θνηλσλίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ζχλζεηα πνιπεζληθά 

πεξηβάιινληα. Ηδηαίηεξα νη γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη πνπ αληρλεχνληαη αληινχλ απφ 
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ηελ παξάδνζε θξηηηθψλ παηδαγσγηθψλ ζεσξήζεσλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πξνάγνληαο ηελ εηεξφηεηα θαη ηε δηαθνξά, ζε αληίζεζε  

κε ηελ πνιηηηζκηθή νκνγελνπνίεζε πνπ πξνσζνχζε παιηφηεξα ε πνιηηηθή ηνπ εζληθνχ 

θξάηνπο. ην πιαίζην απηφ ν φξνο πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ πεξηγξάθεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθπαίδεπζεο, αιιά  κηα επξεία πνηθηιία ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη πιηθψλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά απφ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο λα βηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα.   

Δπηπιένλ, σο θχξην θαζήθνλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη ε ζχδεπμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηεο θαη εηδηθφηεξα:  

 

«λα πξνζθέξεη ζηα άηνκα ηελ επθαηξία απφθηεζεο γεληθήο παηδείαο θαη 

ζπκπιήξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη, παξάιιεια λα ζηειερψζεη 

ηελ θνηλσλία κε εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ θαη λα 

εληζρχζεη ηελ ηζφηεηα θαη ηελ αίζζεζε φηη είκαζηε κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Η βαζηθή 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεη επθαηξίεο γηα δηαθνξνπνηεκέλε αλάπηπμε, κάζεζε θαη 

αχμεζε ηεο πγεηνχο αίζζεζεο ηνπ απηνζεβαζκνχ, έηζη ψζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζηε δσή, λα είλαη 

ηθαλνί γηα πεξαηηέξσ κφξθσζε θαη, σο εκπιεθφκελνη πνιίηεο, λα αλαπηχμνπλ ηε 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Η βαζηθή εθπαίδεπζε πξέπεη, επίζεο, λα ππνζηεξίμεη ηε 

γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ  θαη ηελ αλάπηπμε ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο . Έλαο πεξαηηέξσ ζηφρνο είλαη λα αθππλίζεη ηελ επηζπκία γηα δηα βίνπ 

κάζεζε» (φ.π., 12). 

 

Οη αμίεο, επνκέλσο, πνπ πξνσζνχληαη ζηα παξαζέκαηα απηά είλαη ην 

κνξθσηηθφ θεθάιαην, ε ηζφηεηα, ε δεκνθξαηία, ε ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, ν ζεβαζκφο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ 

καζεηψλ, ε δηα βίνπ κάζεζε. Οη αμίεο απηέο, νη νπνίεο πξνβάιινληαη σο ζεκειηψδεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ε βαζηθή εθπαίδεπζε λα εμαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη λα ρηίζεη ην κέιινλ, απνηεινχλ βαζηθφ ιεμηινγηθφ θνξηίν παηδαγσγηθψλ 

ιφγσλ θαη ζπδεηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζθνπφ ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. 
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ην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ απηψλ, ζην θηλιαλδηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

αλαθέξεηαη φηη  ε βαζηθή εθπαίδεπζε αλαιακβάλεη ην έξγν λα κεηαθέξεη ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε απφ ηε κηα γεληά ζηελ επφκελε, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη 

θαηλνχξην πνιηηηζκφ, λα αλαδσνγνλήζεη ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη δξάζεο, θαη λα 

αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αμηνινγνχλ θξηηηθά.  

 Ζ θξηηηθή απηή ζηάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ πξνηείλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε φξνπο ζπλέρεηαο θαη κε βάζε ηελ αληίιεςε ηεο δηαξθνχο 

αλαδσνγφλεζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ αληίιεςε απηή  ζπλδέεηαη  κε ην 

λήκα  ηνπ πνιππνιηηηζκνχ ην νπνίν δηαηξέρεη ζπλνιηθά ην Π.,. θαη ηε βαζηθή 

ζπιινγηζηηθή ηεο  πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία είλαη ε εθαξκνγή ελφο 

πινπξαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ησλ ηδηαίηεξσλ 

πνιηηηζκψλ, κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο αιιφγισζζνπο καζεηέο λα δνκήζνπλ κηα 

ζεηηθή απηνεηθφλα θαη λα πεηχρνπλ, θαηά ζπλέπεηα, θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο.  

Εεηνχκελν εξεπλεηηθφ, σζηφζν, απνηειεί αλ ζην θηλιαλδηθφ Π.. 

αληρλεχνληαη ζηνηρεία θξηηηθήο θαη ζην πνιππνιηζκηθφ κνληέιν, ην νπνίν, ζχκθσλα 

κε ηνπο επηθξηηέο ηνπ, παγηψλεη ηηο δηαθνξέο ζε έλαλ θφζκν θαηλνκεληθά αθίλεην θαη 

δελ πξνσζεί ηε δηαιεθηηθή ζρέζε, κε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο  θαη 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο, αλάκεζα ζηα άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο 

εζληθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο. Ζ απφπεηξα απάληεζεο ζην εξψηεκα απηφ 

ζπλδπάδεηαη θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ αληινχληαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηα αλάιπζεο 

«Ζ Λνγνηερλία σο ζεκείσζε» θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Σέινο, θαη εηδηθφηεξα γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ, ην Π.. ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ ελφηεηα 3 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

«Πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο», αλαθέξεηαη ε ζεκαζία ηεο νξγάλσζεο ζην ζρνιείν 

ελφο ηέηνηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

καζεηή σο κέινπο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Ο φξνο θνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ ζε απηήλ έρνπλ 

ηνπνζεηεκέλεο  ζεκαζίεο πνπ αληινχλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζηε 

ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ «πιεξνθνξηνπνίεζε» ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ 

αλάγθε αλάπηπμεο κηαο «πιεξνθνξηαθήο θνπιηνχξαο» πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο 
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καζεηέο σο κειινληηθνί ελεξγνί πνιίηεο λα ελζσκαησζνχλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία κε 

ηε κνξθή κηαο πην νινθιεξσκέλεο θαη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά.  

 

Γνώζειρ για ηον κόζμο 

ην θηλιαλδηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, θαη 

εηδηθφηεξα ζηα ππφ εμέηαζε syllabi πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο,   δελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πνπ 

πξέπεη λα αλαπιαηζησζνχλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε  θαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ηδηαίηεξεο εμέηαζεο απφ ηα παηδηά. Ζ δηδαζθαιία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

μερσξηζηά καζήκαηα θαη γλσζηηθά πεδία, ησλ νπνίσλ ηα syllabi παξνπζηάδνληαη ζηελ 

ελφηεηα 7, αιιά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, 

κπνξεί λα είλαη θαη ελνπνηεκέλε ζε δηαζεκαηηθά πεδία, νη  ζηφρνη θαη ηα πεξηερφκελα 

ησλ νπνίσλ δηαπεξλνχλ φια ηα καζήκαηα, κε φξνπο δηεπηζηεκνληθήο ζεψξεζεο ηεο 

γλψζεο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη: 

 

«Καηά ηε δηακφξθσζε ησλ (ηνπηθψλ) πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηα δηαζεκαηηθά 

πεδία κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη θαη ζηα βαζηθά καζήκαηα, αιιά θαη ζηα καζήκαηα 

επηινγήο, θαζψο, επίζεο θαη ζηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε 

ζρνιηθή ιεηηνπξγηθή θνπιηνχξα» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 2004», 36). 

 

Ο φξνο „ιεηηνπξγηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα‟ (school‟s operational culture)  

αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 3, ζηελ «Πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο», θαη πεξηιακβάλεη 

«φινπο ηνπο επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο θαλφλεο, ηα κνληέια ζπκπεξηθνξάο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο, ηηο αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζεκειηψλεηαη 

ε ζρνιηθή εξγαζία» (φ.π., 17). 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ζην θηλιαλδηθφ Π. ε 

έλλνηα ησλ δηαζεκαηηθψλ πεδίσλ αληιεί απφ παηδαγσγηθέο παξαδφζεηο πνπ ζπλδένπλ 

ηε γλψζε κε ηελ θνηλσληθή δξάζε θαη ηα νιηζηηθά κνληέια κάζεζεο. Δηδηθφηεξα, ε 
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ζχδεπμε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο κε θαζεκεξηλέο ζηνρνζεηεκέλεο δξάζεηο, ζην 

θηλιαλδηθφ Π.., θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη κε ην κνληέιν ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο θαη 

απερεί ηηο απφςεηο ηεο Νέαο αγσγήο θαη ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξννδεπηηθήο  

παηδαγσγηθήο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

πγθεθξηκέλα νη δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνηείλεηαη λα εμεηάδνληαη ζην 

πιαίζην φισλ ησλ καζεκάησλ είλαη νη εμήο: 

1) Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 2) Πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη δηεζληζκφο 

3) Γεμηφηεηεο ζηα ΜΜΔ θαη επηθνηλσλία 4) πκκεηνρηθή πνιηηηθνπνίεζε θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 5) Δπζχλε γηα ην πεξηβάιινλ, επεκεξία θαη βηψζηκν κέιινλ 6) 

Αζθάιεηα θαη θπθινθνξία 7) Σερλνινγία θαη άηνκν. 

Γηαβάδνληαο θαλείο ηφζν ηνπο ηίηινπο φζν θαη ην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ 

απηψλ (φ.π., 36-41) αληηιακβάλεηαη φηη, φζνλ αθνξά ζηηο ΣΠΔ, νη γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν πνπ πξνηείλνληαη απφ ην θηλιαλδηθφ Π.. εληνπίδνληαη ηδαίηεξα ζηηο 

δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο ζηα ΜΜΔ θαη ηε ζχλδεζε ηνπ 

αηφκνπ κε ηελ ηερλνινγία.  

Αλαιπηηθά, ζηελ ελφηεηα «Γεμηφηεηεο ζηα ΜΜΔ θαη επηθνηλσλία», σο 

βαζηθφο ζηφρνο ηίζεηαη ε αλάπηπμε  δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ ΜΜΔ νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη σο έλα κέξνο ηνπ ζπλφινπ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε φξνπο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζην πιαίζην ηεο 

θνηλφηεηαο: 

 

 «Να αλαπηχμνπλ (νη καζεηέο) δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη λα 

ζπγθξίλνπλ, επηιέγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απνθηεζείζα γλψζε. Να δηακνξθψλνπλ 

θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ ησλ ΜΜΔ θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλδέζεηο κε ηηο εζηθέο θαη αηζζεηηθέο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε 

θνξά ηελ επηθνηλσλία. Να παξάγνπλ θαη κεηαβηβάδνπλ κελχκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα ΜΜΔ κε θαηάιιειν ηξφπν» (φ.π., 38). 
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Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηε κίμε επηθνηλσληαθψλ θαη 

θεηκελνθεληξηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, φπσο θαλεξψλεη ε έκθαζε ζηηο ΣΠΔ σο 

θαιιηέξγεηα ηδηαίηεξσλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, πνπ ζα ηνπο 

επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη σο ελεξγνί πνιίηεο, 

θαη, ηαπηφρξνλα, ε ππνγξάκκηζε ηεο έλλνηαο ηεο θαηαιιειφηεηαο ζηελ παξαγσγή ησλ 

δηθψλ ηνπο κελπκάησλ.  

Ζ θξηηηθή ζηάζε, επίζεο, πνπ πξνηείλεηαη απερεί ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη 

έληνλα ζην πιαίζην ησλ απφςεσλ ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ 

ΜΜΔ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάγθε γηα θξηηηθφ [νπηηθφ] 

γξακκαηηζκφ πνπ ζα επηηξέπεη ζηα παηδηά, σο εξγαιείν θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

επίγλσζεο (Baynham, 2002), λα επηβηψζνπλ ζε έλαλ θφζκν «εηθνληθφ» πνπ 

αλαπιάζεη ην πξαγκαηηθφ θαη  παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ θαη δεκηνπξγεί ζηάζεηο, αμίεο θαη ηξφπνπο δσήο (Pailliotet, 2001; Dyson, 

1997; Pailliotet, 2001; Dyer, 1993; ζην Βξχδαο, 1997). 

Αληίζηνηρα, ζηελ ελφηεηα «Σερλνινγία θαη άηνκν» εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα  «ςεθηαθφ» γξακκαηηζκφ ησλ 

παηδηψλ, πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη «λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ αηφκνπ θαη 

ηερλνινγίαο θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Η δηδαζθαιία πξέπεη λα πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αξρψλ 

ησλ εξγαιείσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη λα δηδάζθεη ηνπο καζεηέο 

πψο λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο 

Δθπαίδεπζεο 2004», 36). 

 

Δπηπιένλ σο θχξηνη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζεκαηηθήο ελφηεηαο 

πεξηγξάθνληαη νη εμήο: 

«(Οη καζεηέο) πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο ζηηο δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο ηεο δσήο, ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ην πεξηβάιινλ. Να ρξεζηκνπνηνχλ κε ππεχζπλν ηξφπν ηελ ηερλνινγία. 

Να ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δίθηπα 

δεδνκέλσλ γηα πνηθίινπο ζθνπνχο. Να παίξλνπλ ζέζε ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγηθέο 
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επηινγέο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ γηα ην κέιινλ νη ζεκεξηλέο 

απνθάζεηο γηα ηελ ηερλνινγία» (φ.π., 41). 

ηα παξαζέκαηα απηά θαη παξά ηελ επηξξνή απφ επηθνηλσληαθνχο 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, αληρλεχνληαη θαη επηξξνέο απφ θξηηηθνχο ιφγνπο πνπ 

δηεπξχλνπλ ηελ αληίιεςε γηα ηνλ επαξθή ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ κε ηελ 

έλλνηα ηεο θξηηηθήο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

Δπίζεο, αλαηξέρνληαο ζε ζρεηηθά ζεκεία απφ  ηα γισζζηθά syllabi, 

παξαηεξνχκε φηη, ήδε απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (grades 1-2), 

«ν καζεηήο πξέπεη λα κάζεη λα γξάθεη ζηνλ ππνινγηζηή» θαη «λα παξάγεη ηα δηθά ηνπ 

θείκελα» (φ.π., 45-46). Δπίζεο, ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο (grades 3-5), δίλεηαη έκθαζε 

ζηε δεμηφηεηα «λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν» (φ.π., 61-62), «λα 

απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο γηα ηα ΜΜΔ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο», (φ.π., 48),  «λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγή 

κελπκάησλ κέζσ ησλ ΜΜΔ» (φ.π., 65).  

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο 

γηα ηηο ΣΠΔ πνπ  αλαπιαηζηψλνληαη σο ζρνιηθή γλψζε γηα ηνλ θφζκν ζην θηλιαλδηθφ 

Π.., πξέπεη λα ζρνιηαζηεί φηη,  κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο χιεο,  νη 

γλψζεηο απηέο δηαρένληαη ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σν κνληέιν απηφ ηεο ελζσκάησζεο  ησλ ΣΠΔ ζε φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ζπλδέεηαη κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Καζψο, φκσο, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, εληνπίδνληαη ζεκεία ζην Π.. πνπ νη ΣΠΔ πξνηείλνληαη θαη 

σο μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε κία ηάζε 

ζπλδπαζκνχ ηερλνθξαηηθψλ θαη νιηζηηθψλ κνληέισλ έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία, θαη άξα ηε δηηηή αληηκεηψπηζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηφζν σο ακηγέο 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο φζν θαη σο κέζν ζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

γεληθφηεξα. 

 

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Φηιαλδίαο Β΄/βάζκηα - 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 28 απφ 145 

 

2.1.2 ΓΝΩΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

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

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

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

ινγνηερλίαο θαη ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζνχλ σο ζρνιηθή 

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

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

ησλ παηδηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κε νπνίνπο δνκείηαη έλα ινγνηερληθφ θείκελν 

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

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

γξακκαηηθφ θαη θεηκεληθφ επίπεδν (Κσζηνχιε 2000,1). 

   ηα syllabi ηνπ Π.. πνπ αθνξνχλ ηε «Μεηξηθή Γιψζζα  θαη Λνγνηερλία» 

θαη εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, παξαηεξνχκε, θαηαξράο, 

ηε ζχλδεζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο, ζηε 

βάζε ηεο γεληθφηεξεο αληίιεςεο πνπ δηαηππψλεηαη ζην Π.. γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηελ θεληξηθή ζέζε πνπ έρεη ε έλλνηα απηή ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγηθή παξάγξαθν γηα ην syllabus ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο «Φηλιαλδηθήο γιψζζαο σο κεηξηθήο» ε κεηξηθή γιψζζα θαη ε 

ινγνηερλία απνηεινχλ εληαίν γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ην νπνίν έρεη  ηφζν πιεξνθνξηαθφ φζν θαη αηζζεηηθφ 

πεξηερφκελν, ην νπνίν αληιεί απφ ηηο επηζηήκεο ηεο Γισζζνινγίαο, ηεο ζεσξίαο ηεο 

Λνγνηερλίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο: 

 

«Η ζεκειίσζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη ζε κηα επξεία αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

θεηκέλνπ: ηα θείκελα είλαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά, κπζνπιαζηηθά θαη πιεξνθνξηαθά 

(factual), ιεθηηθά, εηθνληθά, νκηινχληα θαη παξαζηαηηθά (verbal, figurative, vocal, 

graphic), […] ε γιψζζα γηα ηνπο καζεηέο είλαη ηαπηφρξνλα έλα αληηθείκελν θαη έλα 
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κέζν κάζεζεο», («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 

2004», Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2, 44). 

 

Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο πξέπεη «λα  ζπλεζίζνπλ λα εμεηάδνπλ θαη 

λα εθθξάδνπλ ηδέεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θείκελα θαη λα ηηο ζπλδένπλ κε ηηο δηθέο 

ηνπο δσέο θαη πεξηβάιινληα […] λα πξνβιέπνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ησλ 

θεηκέλσλ κε βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζε, ηνπο ηίηινπο, ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο θαη 

ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο εκπεηξίεο […] λα εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά 

πεξηβάιινληα, ζηα νπνία νη ιέμεηο, ε εηθνλνγξάθεζε θαη νη ήρνη ζπλεξγάδνληαη θαηά 

ηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο» (φ.π., grades 3-5 ,47).  

Μηα πξψηε παξαηήξεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε, κε βάζε ηα παξαπάλσ 

παξαζέκαηα, είλαη φηη ε ηνπνζέηεζε ζην επίθεληξν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ηνπ 

θεηκέλνπ, σο βαζηθήο κνλάδαο γισζζηθήο αλάιπζεο, ε ζεψξεζή ηνπ ππφ ην πξίζκα 

πνιιψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη, θπξίσο, ε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κε 

ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ αλαγλψζηε, πξνθεηκέλνπ λα απνθσδηθνπνηεζνχλ θαη  

λα εξκελεπηνχλ, απερεί κεηαδνκηζηηθά κνληέια αλάιπζεο ηεο γιψζζαο θαη 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο πνπ αληινχλ απφ ηε ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη 

ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο
6
. 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηα κεηαδνκηζηηθά κνληέια ην ελδηαθέξνλ 

ζηξέθεηαη ζηα ζεκεία θαη φρη ζηηο ιέμεηο, δειαδή ε γιψζζα ζεσξείηαη έλα ζχζηεκα 

ηνπ νπνίνπ ε αμία αιιάδεη ιφγσ κε γισζζηθψλ παξαγφλησλ, θαη ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ    νη λνεηηθέο δηεξγαζίεο ζηελ εξκελεία ησλ γισζζηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο 

απνξξίπηεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ. Σα επξήκαηα απηά ζα 

αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα ζηελ ελφηεηα αλάιπζεο Λνγνηερλία θαη εκείσζε, θαζψο 

καο δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζην θηλιαλδηθφ Π.., ε ηδηαίηεξε 

                                                             
6 Οη εηζεγεηέο ηνπ φξνπ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (βι. θπξίσο Kress & van Leeuwen 1996) ζεσξνχλ ηελ 
πνιπηξνπηθφηεηα φρη έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηζπλαθζεί ζηελ αλάιπζε ηεο 

επηθνηλσλίαο, αιιά σο νπζηαζηηθή θαη ζεκειηψδε παξάκεηξν θάζε θεηκέλνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο νη πην εκπεξηζηαησκέλεο αλαιχζεηο πνπ γίλνληαη εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηε γιψζζα πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί λφεκα, πνηέ δελ λνεκαηνδνηνχκε κφλν κε ηε 

γιψζζα. Ο ιφγνο, ζρεδφλ πάληνηε, αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε άιια ζεκεησηηθά κέζα, φπσο ι.ρ. ηηο 

θηλήζεηο, θαη, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, ην γξάςηκν πάληνηε παξαηάζζεη νπηηθά γξαθνινγηθά θαη 

ηππνγξαθηθά ζεκεησηηθά κέζα. 

http://www.oph.fi/download/47675_POPS_net_new_2.pdf
http://www.oph.fi/download/47675_POPS_net_new_2.pdf


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Φηιαλδίαο Β΄/βάζκηα - 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 30 απφ 145 

 

ινγνηερληθή κεηαγιψζζα, πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δνκήζεη ν καζεηήο ηνλ θφζκν, λα θαηαζθεπάζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ηελ εγγξάκκαηε ηαπηφηεηά ηνπ. 

  

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία: η ολιζηική πποζέγγιζη 

Σν θέληξν βάξνο, φπσο αλαθέξζεθε, ζηα syllabi ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

κεηαηνπίδεηαη ζην θείκελν θαη ηελ εμέηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο 

επηθνηλσληαθέο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ θάζε θνξά ηελ παξαγσγή θαη 

πξφζιεςή ηνπ. 

πγθεθξηκέλα νη καζεηέο πξέπεη «λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα 

θεηκεληθά είδε θαη λα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ην είδνο ηεο αλάγλσζεο, αθξφαζεο θαη 

πξφζιεςεο πιεξνθνξηψλ πνπ ην θάζε είδνο απαηηεί» (φ.π., grades 6-9, 51). 

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

απνηειεί εληαίν κάζεκα κε ηε γιψζζα, αληίιεςε πνπ αληιεί απφ ηελ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε
7
 ηεο γιψζζαο θαη ηελ πεπνίζεζε φηη  «νη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο 

γισζζηθήο ηθαλφηεηαο δελ αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε, αιιά ζαλ 

έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν, κέζσ ηεο ζπλνιηθήο ππνζηήξημεο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο 

ησλ παηδηψλ» (βι. φ.π., εηζαγσγή ζην syllabus γηα ηε νπεδηθή σο κεηξηθή Γιψζζα, 

56). 

Δλδηαθέξνλ, επίζεο, παξνπζηάδεη, ζρεηηθά κε ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο κειέηεο, 

δειαδή ηε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ηελ επεμεξγαζία ινγνηερληθψλ (θαη γεληθά 

γισζζηθψλ) θεηκέλσλ, φηη, ηδηαίηεξα, ζηα παξαζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή 

ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε πξνγξακκάησλ 

επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ αιιά θαη ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηνπλ  απφ ηα ΜΜΔ.  

ηα παξαζέκαηα, πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα κέζν επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο θαίλεηαη 

                                                             
7 Δίλαη γλσζηφ φηη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη «ε ινγνηερλία αλαπηχζζεη ηαπηφρξνλα φιεο 

ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ, ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη βνεζά ηελ εμέιημε 

ησλ γλσζηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο» (βι. Μεηαθίδνπ, Υ., 2001). 
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λα εθθξάδεη κηα αληίιεςε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νη ΣΠΔ ζεσξνχληαη έλα κέζν ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.., ζην γισζζηθφ κάζεκα, νη ΣΠΔ θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηδηαίηεξα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ γξαπηψλ ηνπο θεηκέλσλ: 

 

«Να απνθηήζνπλ εκπεηξίεο ζηελ παξαγσγή πνηθίισλ θεηκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη δηαθνξεηηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 

2004», Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 48)  

«Να είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα κε ηε βνήζεηα 

πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θαη ηα ΜΜΔ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο» (φ.π., grades 6-9, 55) 

«Να παξάγνπλ δηάθνξνπο ηχπνπο θεηκέλσλ ζηνρεχνληαο, θάζε θνξά, ζε 

δηαθνξεηηθνχο αλαγλψζηεο, ηφζν ρεηξφγξαθα φζν θαη κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθψλ 

επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 6-9, 66). 

 

 Ο επικοινυνιακόρ ςπολόγορ: 

ην θηλιαλδηθφ Π.., ε ινγνηερληθή κεηαγιψζζα δε θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο απηνζθνπφο, αιιά ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο  ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα παξάγνπλ θείκελα θαηάιιεια ζε δηαθνξεηηθά, θάζε θνξά, 

επηθνηλσληαθά ζπκθξαδφκελα. πγθεθξηκέλα νη καζεηέο πξέπεη:   

 

«λα κάζνπλ ζηα θείκελα, πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη, λα ιακβάλνπλ θάζε θνξά 

ππφςε ηνπο ηελ θαηάζηαζε θαη ην κέζν επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηνλ απνδέθηε ησλ 

θεηκέλσλ απηψλ» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 6-9, 51) 

«Να ζπλεζίζνπλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο, 

γξαπηή θαη γξαπηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ απνδέθηε, ηελ θαηάζηαζε θαη ην κέζν 

επηθνηλσλίαο, φηαλ παξάγνπλ δηθά ηνπο θείκελα» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 

grades 6-9, 64).  
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ηα παξαζέκαηα απηά, ζηηο θξάζεηο «κέζν, θαηάζηαζε, απνδέθηεο 

επηθνηλσλίαο» αληρλεχνληαη επηξξνέο απφ επηθνηλσληαθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο 

ππνιφγνπο ηνπ νιηζηηθνχ ιφγνπ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ε έκθαζε δίλεηαη «ζηελ 

επηινγή θαηάιιεισλ αλαγλσζκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε δηαθνξεηηθψλ ζθνπψλ θάζε 

θνξά» (φ.π., grades 3-5, 47). 

Δμάιινπ, ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα ρηίδεηαη 

ζπζηεκαηηθά απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαιιηεξγψληαο ηελ ηδέα 

ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλάγλσζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ νη καζεηέο δηθέο ηνπο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο: 

 

«Να δηαβάδνπλ θείκελα πνπ λα ηνπο ελδηαθέξνπλ. […] Να αλαδεηνχλ θάηη 

θαηάιιειν θη επράξηζην γηα λα δηαβάζνπλ, λα αμηνπνηνχλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο θαη γηα επραξίζηεζε θαη γηα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο, λα έρνπλ δηαβάζεη έλαλ 

ειάρηζην αξηζκφ παηδηθψλ βηβιίσλ θαηάιιεισλ γηα ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

δηαζέηνπλ» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2, 45-46). 

«Να έρνπλ δηαβάζεη άθζνλα έξγα πνηθίιεο ινγνηερλίαο γηα παηδηά  θαη λένπο 

θαη λα καζαίλνπλ λα δηαιέγνπλ αλαγλψζκαηα πνπ είλαη ελδηαθέξνληα θαη θαηάιιεια 

γηα απηνχο, αλαπηχζζνληαο κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αλάγλσζε» (φ.π., grades 3-

5, 48) «λα πξνζαλαηνιίδνπλ ηα θείκελα πνπ θηηάρλνπλ νη ίδηνη ζε δηαθνξεηηθά 

αθξναηήξηα, δηαθνξεηηθέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια 

κέζα επηθνηλσλίαο» (φ.π., grades 6-9, 53). 

«Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο είλαη λα 

δίλνληαη θαζεκεξηλά ζηα παηδηά επθαηξίεο λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ θαη λα κηιάλε ζε 

ιεηηνπξγηθά θαη επηθνηλσληαθά ζπκθξαδφκελα κε ζθνπφ λα απνθηνχλ πιεξνθνξίεο, 

δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο» (φ.π., grades 1-2, νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 56).   

 «Να γλσξίδνπλ πψο λα ελεξγνχλ θαη λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ 

δηαθνξεηηθά θεηκεληθά πεξηβάιινληα, θαη λα γλσξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά θεηκεληθά γέλε 

θαη ην έξγν πνπ επηηεινχλ» (φ.π., grades 6-9, 67). 
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Ο δημιοςπγικόρ ςπολόγορ: 

ηα syllabi ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο αληρλεχνληαη, επίζεο, πνιιά ζεκεία 

πνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαζψο 

ππνγξακκίδεηαη ν ζηφρνο «λα δέρνληαη ηα παηδηά εξεζίζκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θαληαζίαο ηνπο, θαηάιιειν πιηθφ γηα λα δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη λα 

παξάγνπλ  ηα  δηθά ηνπο γξαπηά θείκελα» (φ.π., grades 1-2, νπεδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα, 57).   

Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη πξέπεη «ε παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ ηνπο λα βαζίδεηαη 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο θαη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο, απφςεηο θαη θαληαζία, 

κε έκθαζε ζηελ απφιαπζε θαη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο […] λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ινγνηερλία ζαλ έλα εξέζηζκα γηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2,  46).  

«ηελ ειηθία απηή ε αλάγλσζε ινγνηερλίαο έρεη κηα εγγελή αμία, αιιά 

ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, σο κέζν γηα λα ππνβνεζεζεί ε αλαγλσζηηθή πξφνδνο ησλ 

καζεηψλ, ηα εθθξαζηηθά ηνπο κέζα, ε θαληαζία ηνπο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο» 

(φ.π., grades 3-5, 47) 

«Να παξάγνπλ δηθά ηνπο κπζνπιαζηηθά θείκελα πνπ ζα ρηίδνπλ λένπο θφζκνπο 

θαη ζα απεηθνλίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη νπηηθέο» (φ.π., grades 6-9, 53).  

Λέμεηο φπσο «θαληαζία» θαη «δεκηνπξγηθφηεηα» έρνπλ ηνπνζεηεκέλεο 

ζεκαζίεο
8
 θαη αληινχλ απφ ην δεκηνπξγηθφ ππνιφγν ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, θαη ηεο ινγνηερλίαο, ηδηαίηεξα, 

ζηνρεχεη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ αηφκνπ ζηελ εθηίκεζε, ηελ απφιαπζε αιιά θαη 

ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ κε θαιιηηερληθφ ελδηαθέξνλ, γεληθά ε εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ην θείκελν σο αηζζεηηθφ αγαζφ. 

 

Ο ςπολόγορ ηηρ γπαθήρ υρ διαδικαζίαρ: 

Δπίζεο, ζηα γισζζηθά syllabi εληνπίδνληαη ζεκεία φπνπ ε παξαγσγή ησλ 

θεηκέλσλ ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα πξνσζείηαη κέζα απφ κηα πξαθηηθή, φπνπ ε γξαθή 

                                                             
8 βι. Gee, P. (1999)  
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αληηκεησπίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο θαη βειηίσζεο ησλ 

γξαπηψλ ηνπο:  

 

«Να ζρεδηάδνπλ, λα πξνεηνηκάδνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηα δηθά ηνπο 

θείκελα, πξνζθέξνληαο θαη ιακβάλνληαο αλαηξνθνδφηεζε» (φ.π., grades 3-5, 48)  

«Να γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία λα πξνεηνηκάδνπλ κηα (γξαπηή) έθζεζε ή κηα 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε, θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο φηαλ παξάγνπλ θείκελα» 

(φ.π., grades 6-9, 55). 

«Nα γλσξίδνπλ πψο λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπγθεληξψλνπλ γλψζεηο 

γηα λα ζρεδηάδνπλ, λα ζπληάζζνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηα θείκελά ηνπο» (φ.π., νπεδηθή 

σο κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 63). 

«Γηαδηθαζηηθή θαη ζηνρνζεηεκέλε εξγαζία θαηά ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ» (φ.π., 

grades 6-9, 66). 

  

ηα παξαζέκαηα απηά εληνπίδνληαη ιέμεηο θαη θξάζεηο κε ηνπνζεηεκέλε 

ζεκαζία, φπσο «δηαδηθαζηηθή εξγαζία», «λα ζρεδηάδνπλ, λα πξνεηνηκάδνπλ θαη λα 

βειηηψλνπλ ζπλερψο ηα θείκελα», «λα γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία», νη  νπνίεο  αληινχλ 

απφ ηνλ ππνιφγν ηνπ νιηζηηθνχ ιφγνπ πνπ πξνσζεί  ηελ αληίιεςε ηεο  γξαθήο σο 

δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηνπο επηθνηλσληαθνχο ππνιφγνπο, θαζψο ε παξαγσγή ησλ 

γξαπηψλ θεηκέλσλ είλαη «ζηνρνζεηεκέλε» θαη κε έληνλε ηελ «επηθνηλσληαθή» 

ιεηηνπξγία πνπ ζα επηηειέζεη ζε ζπγθεθξηκέλα, θάζε θνξά, επηθνηλσληαθά 

ζπκθξαδφκελα. 

 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία: η κειμενοκενηπική πποζέγγιζη  

Όπσο αλαθέξζεθε, ζε φια ηα syllabi ηεο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο, σο 

ππξήλαο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο ζεσξείηαη ην θείκελν, απερψληαο επηξξνέο απφ 

ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, θαζψο πξνσζείηαη ε αληίιεςε φηη γηα 

λα θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθή (θαη φρη ζσζηή ή ιάζνο) ε επηθνηλσλία, κηα ζεηξά 

πξνηάζεσλ απερεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν, θνηλσληθά αλαγλσξίζηκν, ηχπν θεηκέλνπ κέζα 
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απφ ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα πξαγκαηψζεη θάπνηνπο ζηφρνπο ηνπο 

νπνίνπο ν αθξναηήο/αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο πνπ πξνβάιινληαη σο ζεκαληηθέο γηα 

ηελ θαηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ ηχπσλ θαη εηδψλ, ζην 

θηλιαλδηθφ Π.., ρξήζηκα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ αληινχκε απφ ηα παξαθάησ 

παξαζέκαηα, ζηα νπνία θαίλεηαη φηη ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερληθήο κεηαγιψζζαο 

ζέηεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

«Να καζαίλνπλ βαζκηαία ηηο ζπκβάζεηο ηεο γξαπηήο γιψζζαο θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ παξαγσγή ησλ δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2, 45). 

«Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηίηινπο θαη παξαγξάθνπο ζηα θείκελά ηνπο» 

(φ.π., grades 3-5, 48)  

 «Να εμεηάδνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ ζην θεηκεληθφ ζπγθείκελν» (φ.π., grades 

3-5, 49)  

 «Να εζηηάδνπλ ζε έλα θείκελν σο έλα ζχλνιν θαη λα δηαθξίλνπλ ηα κέξε πνπ ην 

απνηεινχλ» (φ.π., grades 3-5, 50) 

«Δπεμεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά, θαηεπζπληηθά, αθεγεκαηηθά, αλαζηνραζηηθά θαη 

επηρεηξεκαηνινγηθά θεηκεληθά είδε, πιεξνθνξηαθά θαη ινγνηερληθά θείκελα» (φ.π., 

grades 6-9, 52).  

«Να κπνξνχλ λα εηνηκάδνπλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα, γηα πνηθίινπο 

ζθνπνχο, φπσο πεξηγξαθέο, αθεγήζεηο, νξηζκνχο, πεξηιήςεηο, αλαθνξέο, επηζηνιέο, 

αηηήζεηο, επηζηνιέο ζηνλ εθδφηε, θαη άιια επηρεηξεκαηνινγηθά ή αλαζηνραζηηθά 

θείκελα (position-taking and reflective text)» (φ.π., grades 6-9, 55). 

«Να πξνβιέπνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ελφο θεηκέλνπ ζηε βάζε ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο, ησλ ηίηισλ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ αλαγλσζηηθψλ εκπεηξηψλ. Να 

δηαθξίλνπλ ηα θχξηα ζέκαηα ελφο θεηκέλνπ, απφ ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ, θαη λα θάλνπλ 

πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Να ρξεζηκνπνηνχλ πεξηγξάκκαηα θαη ζρεκαηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζέηνληαο εξσηήκαηα γηα έλα θείκελν, ζπγθξίλνληάο ην κε 
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δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θεηκέλσλ θαη εμεηάδνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπ» (φ.π., νπεδηθή 

σο κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 61). 

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα απφ ηα παξαζέκαηα απηά, ζηα νπνία εληνπίδεηαη 

έλαο έληνλα θεηκελνγισζζηθφο ραξαθηήξαο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη 

θεηκελνθεληξηθνί γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη, απφ ηνπο νπνίνπο αληινχλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα παξαζέκαηα, θαίλνληαη λα ελζσκαηψλνληαη, ή έζησ λα 

πβξηδνπνηνχληαη κε ηνπο γισζζνδηδαθηηθνχο ππνιφγνπο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

πνπ αληρλεχζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ ζηελ παξνχζα αλάιπζε.  

Δπηπιένλ, ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ 

αλαπιαηζηψλνληαη ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ζηηο νπνίεο αληρλεχνληαη, επίζεο, 

ζηνηρεία απφ θεηκελνθεληξηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία αλαπιαηζηψλνληαη γλψζεηο απφ ην 

ρψξν ησλ ζεσξηψλ ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο: 

 

 «Λνγνηερληθή ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ινγνηερληθνχο φξνπο: (θχξηνο ήξσα, 

ζθεληθφ θαη πινθή). χλδεζε ησλ φζσλ δηαβάδεη ν αλαγλψζηεο κε ηε δηθή ηνπ δσή θαη 

κε πξάγκαηα πνπ έρεη δηαβάζεη, αθνχζεη θαη δεη» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 

grades 1-2, 46). 

 «(Να γλσξίδνπλ βαζηθέο) έλλνηεο – θιεηδηά φπσο ηελ πινθή, ηα θχξηα θαη 

δεπηεξεχνληα πξφζσπα, ην ζθεληθφ ηεο κπζνπιαζίαο, θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

έλλνηεο απηέο» (φ.π., grades 3-5, 49). 

«Να είλαη ηθαλνί λα επηιέμνπλ αλαγλψζκαηα πνπ ηνπο είλαη επράξηζηα, λα 

γλσξίδνπλ πψο λα πεξηγξάςνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο αλαγλψζηεο. Μέζσ ηεο 

αλάγλσζεο ζα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη ζα 

αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία ηνπο» (φ.π., grades 3-5, 50). 

«Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε ινγνηερληθή γλψζε θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε 

κπζνπιαζηηθψλ θεηκέλσλ» (φ.π., grades 6-9, 54). 

«Να έρνπλ δηαβάζεη πνιπάξηζκα παηδηθά βηβιία θαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο, θαη 

λα επεμεξγάδνληαη ηαπηφρξνλα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αθππλίδνληαη απφ 

θαληαζηηθά θείκελα» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2, 59). 
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«Να καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ δηάθνξα θείκελα 

εθαξκφδνληαο αλαγλσζηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ‘θαινί’ αλαγλψζηεο. Να 

καζαίλνπλ λα επηιέγνπλ θαηάιιειε ινγνηερλία, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε κειέηε ησλ 

ηδεψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηα θείκελα, θαη λα ηα ζπλδένπλ κε ηηο 

δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, δηεπξχλνληαο, έηζη, ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηνλ θφζκν» (φ.π., 

grades 3-5, 60). 

«Να κάζνπλ λα ζέηνπλ εξσηήκαηα θαη λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα ζηε βάζε 

απηψλ πνπ έρνπλ δηαβάζεη» (φ.π., grades 3-5, 60). 

«Να γλσξίδνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιπάξηζκεο αλαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

θαη πψο λα δηεμάγνπλ δηάινγν κε ηα θείκελα» (φ.π., grades 3-5, 62). 

 «Να πεηξακαηίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο θαη επηιέγνληαο δηαθνξεηηθέο ιέμεηο θαη 

ζεκαζίεο,  θαη δηαθνξεηηθά πθνινγηθά επίπεδα θαη λα εηζάγνληαη ζηα βαζηθά 

πθνινγηθά είδε ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο θαη ζε άιια ινγνηερληθά είδε, φπσο ηα 

δηεγήκαηα, νη λνπβέιεο, ηα παξακχζηα, νη κχζνη θαη ε επηζηεκνληθή θαληαζία […] Να 

εμνηθεησζνχλ κε ηα πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ ινγνηερληθψλ 

θηλεκάησλ, φπσο ν ξνκαληηζκφο, ν ξεαιηζκφο θαη ν κνληεξληζκφο » (φ.π., grades 6-9, 

67). 

 

ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ ηα ηξία πεδία ζηα 

νπνία αλαιχεηαη, ζηελ παξνχζα κειέηε, ην πεξηερφκελν ηνπ Π.. γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο. Οη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ινγνηερληθή κεηαγιψζζα ζπλδένληαη κε 

ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα νη αλαθνξέο 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξαγκαησζεί ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

επηθνηλσλίαο ε ζπδήηεζε ή αθξηβέζηεξα ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο
9
 ή ησλ 

λνεκάησλ ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, καο παξαπέκπεη ζην πεδίν ηεο ινγνηερληθήο 

ζεκείσζεο αιιά θαη ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε.  

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρηεθε λα αλαιπζνχλ ηα ζηνηρεία απηά ζην πεδίν 

ησλ γλψζεσλ γηα ηε ινγνηερλία, είλαη φηη ζηα παξαπάλσ παξαζέκαηα νη 

                                                             
9 βι. Κσζηνχιε, 2000 

http://virtualschool.web.auth.gr/2.1/TheoryResearch/Keimena.htm
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ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο αληινχλε απφ αλαγλσζηηθέο  θαη ινγνηερληθέο ζεσξίεο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε  δηεχξπλζε ηεο θεηκεληθήο γλψζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

απφθηεζε ελφο ζπλφινπ πξνζδνθηψλ γηα ηε δφκεζε θαη επεμεξγαζία λέσλ ηχπσλ 

θεηκέλσλ. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ζρνιηάζνπκε ηνλ έληνλν θεηκελνθεληξηζκφ πνπ 

δηαθξίλεη ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζηα γισζζηθά syllabi, 

θαη ηε δηαπινθή δηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ αληινχλε ηφζν απφ ηελ παξάδνζε ηνπ 

ξψζηθνπ θνξκαιηζκνχ θαη ηε ζρνιή ηεο «Νέαο Κξηηηθήο» φζν θαη απφ ηηο ζεσξίεο ηεο 

πξφζιεςεο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο
10

. 

Πην αλαιπηηθά ε πξνζέγγηζε ηεο «Νέαο Κξηηηθήο» αληηκεησπίδνληαο ην 

ινγνηερληθφ έξγν σο θιεηζηή δνκή πξνηείλεη ηελ εξκελεία ηνπ κε βάζε ηα θεηκεληθά 

ζηνηρεία, ελψ  έκθαζε  δίλεηαη ζηηο ηδαηηεξφηεηεο ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο, ζηελ 

«πνηεηηθή» ιεηηνπξγία ηεο θαηά ηνλ Jakobson. ην πιαίζην απηφ θαη ην ινγνηερληθφ 

χθνο εξκελεχεηαη σο απνθιίλνπζα γιψζζα θαη ε θπξίαξρε απηή πξνζέγγηζε ζηελ 

Τθνγισζζνινγία
11

  αληαλαθιάηαη ζηηο αλαθνξέο ζηα «πθνινγηθά επίπεδα» θαη ηα 

«πθνινγηθά είδε» παξαπάλσ. 

 Σαπηφρξνλα, ζηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο, παξαηεξείηαη έλα έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα  ηελ εξκελεία θαη πξφζιεςε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ παηδηψλ, αληαλαθιψληαο ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο ηεο αλαγλσζηηθήο 

αληαπφθξηζεο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηεο πξφζιεςεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην λφεκα 

παξάγεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο ζέηεη εξσηήκαηα ζην ινγνηερληθφ θείκελν, 

αλάινγα κε ηνλ νξίδνληα ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αιιά θαη ηηο πνιηηηζκηθέο-θνηλσληθέο 

θαηαβνιέο ηνπ θαη ηα εθάζηνηε ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα. Παξά ηε ζηξνθή, φκσο, 

πξνο ηνλ αλαγλψζηε πνπ επηρεηξνχλ νη ζεσξίεο απηέο,  θαη ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή 

πνπ ηνπο έρεη αζθεζεί, ζπλδένληαη, επίζεο, κε θεηκελνθεληξηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο 

                                                             
10 Γηα λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο έξεπλαο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ρξεηάδεηαη λα 
παξαθνινπζήζνπκε ην πέξαζκα απφ ηηο θνξκαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θεηκέλσλ ζηηο κεηακνληέξλεο 

απνθιίζεηο εληφο θαη εθηφο θεηκέλνπ. Oη θνξκαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δνκνχλ έλαλ αληηθεηκεληθφ 

αλαγλψζηε πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ην θείκελν θαη σο εθ ηνχηνπ αληηθεηκεληθά ηνπνζεηεκέλν 

γηα λα αλαιχζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα θεηκεληθά ζηνηρεία. Oη κεηακνληέξλεο πξνζεγγίζεηο, απφ ηελ 

άιιε, παξνπζηάδνπλ ην θείκελν σο έλα ρψξν φπνπ ν αλαγλψζηεο θαηαζθεπάδεη λφεκα (βι. 

Καλαηζνχιε 2004) 
11 βι. Κσζηνχιε, 2000 

http://keimena.ece.uth.gr/t1/arthra/tefxos1/manahill1.htm
http://keimena.ece.uth.gr/t1/arthra/tefxos1/manahill1.htm
http://virtualschool.web.auth.gr/2.1/TheoryResearch/Keimena.htm
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ιφγνπο, θαζψο δελ απνηεινχλ παξά δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο αλάγλσζεο σο 

ελεξγνπνίεζεο θάπνηαο εγγελνχο θεηκεληθήο δνκήο
12

.  

 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία: οι κοινυνικοπολιηιζμική/κπιηική πποζέγγιζη 

Παξά ηελ θπξηαξρία ηνπ νιηζηηθνχ ππνιφγνπ ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηηο 

γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία πνπ αλαπιαηζηψλνληαη ζηα γισζζηθά syllabi, εληνπίδνληαη 

θαη ζεκεία φπνπ αλαδχνληαη γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζηάζεο ησλ παηδηψλ:  

 

«Να δηαβάδνπλ κε επρέξεηα δηάθνξα θείκελα, θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηδέα 

λα παξαηεξνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο αλαγλψζηεο» (National 

curriculum for basic education 2004, Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 47). 

«Να δηαθξίλνπλ ηε γλψκε πνπ εθθξάδεηαη ζε θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπο 

θείκελα θαη λα εμεηάδνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ γηα ηνπο ίδηνπο» 

(φ.π., grades3-5, 50). 

«Να βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο σο αλαιπηέο, θξηηηθνί εξκελεπηέο θαη 

παξαγσγνί θαηάιιεισλ θεηκέλσλ γηα δηάθνξα επηθνηλσληαθά ζπκθξαδφκελα. Να 

κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα ινγνηερληθά θείκελα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη θαη απφ ηα ΜΜΔ […] Να 

εμαζθνχληαη ζηελ ελεξγεηηθή θαη θξηηηθή αλάγλσζε, λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

εξκελεχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ απηά πνπ δηαβάδνπλ » (φπ., grades 6-9, 51). 

«Να απνθηνχλ αίζζεζε ηεο επηξξνήο πνπ έρνπλ ηα ΜΜΔ θαη ηα θείκελα λα 

απεηθνλίδνπλ θαη λα δηακνξθψλνπλ αληηιήςεηο γηα ηνλ θφζκν, θαζνδεγψληαο ηα άηνκα 

ζηηο επηινγέο ηνπο» (φ.π, grades 6-9, 52). 

«Να ζπλδένπλ θαη λα απεηθνλίδνπλ έλα νηθείν ηνπο ζέκα, λα ζρεδηάδνπλ κηα 

δηθηά ηνπο ηζηνξία, κε πινθή, λα ζπγθεληξψλνπλ ζε έλα νξγαληθφ ζχλνιν πιεξνθνξίεο, 

λα εθθξάδνληαη θαη λα δηθαηνινγνχλ ηηο απφςεηο ηνπο» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα, grades 3-5, 61). 

                                                             
12 βι. Παζραιίδεο, Γ., (2000).    
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«Να εληνπίζνπλ ηελ νπζηαζηηθή πιεξνθνξία, ζε θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπο 

θείκελα, θαη λα ππνβάιινπλ ηηο πεγέο ηνπο ζε θξηηηθή εμέηαζε» (φ.π., grades 3-5, 62). 

«Να ελδπλακψλνπλ ζπλέρεηα ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα 

εληζρχεηαη ε επηζπκία ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ εθθξάδνληαο θαη δηθαηνινγψληαο ηηο 

απφςεηο ηνπο» (φ.π., grades 6-9, 65). 

 

ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα ιέμεηο θαη θξάζεηο φπσο «λα αμηνινγνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο αλαγλψζηεο», «λα εμεηάδνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ην λφεκα», «λα 

εξκελεχνπλ, λα αμηνινγνχλ θξηηηθά»,  «λα δηθαηνινγνχλ ηηο απφςεηο ηνπο», «ε θξηηηθή 

εμέηαζε ησλ πεγψλ», «ε επηξξνή ησλ ΜΜΔ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο θνηλήο γλψκεο» 

απερνχλ θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη, φκσο, δηαπιέθνληαη κε 

αληίζηνηρνπο επηθνηλσληαθνχο αιιά θαη θεηκελνθεληξηθνχο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

ε θξηηηθή νπηηθή γίλεηαη πην έληνλε ζηα παξαζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηνλ 

γξακκαηηζκφ ηνπο ζηα ΜΜΔ θαη ηηο θξηηηθέο πιεπξέο πνπ επηδηψθεηαη λα έρεη ν 

γξακκαηηζκφο απηφο. 

 

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηε 

ινγνηερλία θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ πνπ αληρλεχνληαη ζην θηλιαλδηθφ Π.., 

πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ππάξρεη κηα έληνλε δηαπινθή θξηηηθψλ κε νιηζηηθνχο 

θαη θεηκελνθεληξηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο. 

ρεηηθά κε ηελ θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην 

κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα καο πξνζθέξεη ε επφκελε 

ελφηεηα αλάιπζεο, πνπ εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ινγνηερλία 

αληηκεησπίδεηαη σο ηδηαίηεξν ζεκεησηηθφ ζχζηεκα, ε εμέηαζε ηνπ νπνίνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη κέζσ ηεο 

ινγνηερληθήο γιψζζαο (Jakobson), θαζψο θαη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ κε ηε δνκή θαη ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο πνπ παξάγεη θαη 

«θαηαλαιψλεη» ην ινγνηερληθφ πξντφλ (Υαηδεζαββίδεο, 1999).  
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 2.1.3 ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΗΜΔΙΩΗ 

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

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

σο έλα, δειαδή, ηζηνξηθά δπλακηθφ θαη θνηλσληθά δηαθνξνπνηεκέλν ζχζηεκα 

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

αηνκηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνπο θνηλσληθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηεο. 

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

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

αλαπιαηζηψλνληαη θαη απνηεινχλ πεξηερφκελν κάζεζεο, θαζψο ζεσξείηαη φηη ην 

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

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

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

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

έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπλδέεηαη έληνλα κε θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηελ πιεπξά εθείλε ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη ηε κνξθή ηεο 

αλαπαξάζηαζεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ κέζσ ησλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ. 

  

Λογοηεσνία και ζημείυζη: η επικοινυνιακή/κειμενοκενηπικη πποζέγγιζη 

ηηο εηζαγσγέο ησλ γισζζηθψλ syllabi νξίδεηαη ην γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.. γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. 

χκθσλα κε ηα ζεκεία απηά ε δηδαζθαιία πξέπεη: 

ηα κέιε κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο, ψζηε λα ππάξρεη ιεηηνπξγηθή = 

«λα βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην 

πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο: ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο θνηλφηεηαο θαη ε ζπκκεηνρή ζηε 

γλψζε μεθηλά φηαλ έλα άηνκν καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα φπσο θαη ε 

θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη. Η δηδαζθαιία πξέπεη, επίζεο, λα βαζίδεηαη ζηηο 

γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο 

πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο γηα δηαθνξνπνηεκέλε επηθνηλσλία, αλάγλσζε θαη γξαθή, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ν καζεηήο ρηίδεη ηε  δηθή ηνπ  ηαπηφηεηα θαη απηνεθηίκεζε.  Ο ζηφρνο 
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είλαη νη καζεηέο λα γίλνπλ ελεξγά θαη εζηθά ππεχζπλα επηθνηλσληαθά ππνθείκελα θαη 

αλαγλψζηεο, πνπ ζα εκπιέθνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ζα ζπκκεηέρνπλ θαη  ζα επεξεάδνπλ 

ηελ θνηλσλία» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 

2004», Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, (εηζαγσγή ζην syllabus)  44). 

 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα, είλαη θαλεξή ε ρξήζε θνηλσληθήο γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη έληνλα απφ ηελ επηζηήκε ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ησλ 

απφςεψλ ηεο γηα ηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, θαζψο θαη γηα ηε ζρέζε ηεο 

θνηλσλίαο κε ηε γιψζζα θαη ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο ηειεπηαίαο.  

ην πιαίζην απηφ εξκελεχνληαη θαη ηα παξαζέκαηα πνπ αληινχληαη απφ ηα 

ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πεξηερφκελα ησλ γισζζηθψλ syllabi:  

 

«Να κπνξνχλ λα είλαη ελεξγνί αθξναηέο, θαη λα επηθνηλσλνχλ ζε δηάθνξεο 

επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο, λα ελζαξξχλνληαη λα πάξνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο θαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο απνδέθηεο ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο» (φ.π., grades 3-5, 

47). 

«Να κάζνπλ ζηα θείκελά ηνπο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θαηάζηαζε, ην κέζν θαη 

ηνλ απνδέθηε ηεο επηθνηλσλίαο» (φ.π., grades 6-9, 51) 

 

ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο (grades 6-9) 

ππνγξακκίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ δεμηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο, «νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ζηε βάζε ησλ γλψζεσλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε, ην πεξηερφκελν, ηνλ 

ηξφπν έθθξαζεο θαη ηε δνκή ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ απηψλ 

ησλ γλψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν ζθνπφο, ηα κέζα θαη ε ζρέζε ηεο 

επηθνηλσλίαο» (φ.π., grades 6-9, 52).    

  

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζηα παξαζέκαηα απηά 

ππνγξακκίδεηαη ε αληίιεςε φηη ε γιψζζα είλαη κηα πιαηζησκέλε νληφηεηα απφ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη άιιεο παξακέηξνπο θαη πξνηείλνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ 

γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ, φπνπ πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

http://www.oph.fi/download/47675_POPS_net_new_2.pdf
http://www.oph.fi/download/47675_POPS_net_new_2.pdf
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θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο εθθξάζεσλ ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηάζηαζεο ηεο γιψζζαο.  

 Ζ αλαθνξά, σζηφζν, ζηφρσλ πνπ ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε «αλάπηπμεο 

ζηξαηεγηθψλ πνπ  βειηηψλνπλ ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε» («Δζληθφ Κεληξηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 2004», Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα, grades 3-5, 49) ή «λα κάζνπλ (νη καζεηέο) ηα θεηκεληθά είδε, ηα νπνία έρνπλ 

θεληξηθή ζέζε ζηνλ πνιηηηζκφ θαη λα εμεηάδνπλ ηα θείκελα σο δνκεκέλα θαη 

λνεκαηνδνηεκέλα ζχλνια (structural and meaningful wholes)» (φ.π., grades 6-9, 52) 

θαηαδεηθλχνπλ κηα έληνλε δηαπινθή ησλ θπξηάξρσλ επηθνηλσληαθψλ θαη νιηζηηθψλ 

ιφγσλ, κε θεηκελνθεληξηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

έλα θείκελν εκπεξηέρεη εγγελψο ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη θαη ην 

νπνίν, βέβαηα, δηακνξθψλεη θαη γηα λα επηηειεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξέπεη λα είλαη 

επηθνηλσληαθά απνηειεζκαηηθφ.  

Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα ΜΜΔ, 

ραξαθηεξηζηηθά παξαζέκαηα, πνπ απερνχλ, επίζεο, κηα αληίιεςε ιεηηνπξγηθήο 

ρξήζεο ησλ κέζσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβνεζεζεί ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

αηφκνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ θνηλφηεηα: 

 

 «θνπφο ηεο ελφηεηαο
13

 είλαη λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο έθθξαζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο, λα πξναγάγεη  ηελ θαηαλφεζε ηεο ζέζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ ΜΜΔ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηθνηλσλία πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο» (φ.π., 37). 

«Ο γξακκαηηζκφο (ζηα ΜΜΔ) ησλ παηδηψλ πξέπεη λα επαξθεί γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηελ ειηθία ηνπο» (φ.π., grades 1-2, 

46). 

«Να δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο λα αλαπηχζζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ επηθνηλσλία, φπσο κε ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2, 57).  

                                                             
13 Πξφθεηηαη γηα ηε δηαζεκαηηθή ελφηεηα «Δπηθνηλσλία θαη δεμηφηεηεο ζηα ΜΜΔ», πνπ αλαιχζεθε 

ζηελ ελφηεηα «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν», παξαπάλσ ζηελ παξνχζα κειέηε. 
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Σν φηη ε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε  ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα, 

ζπκπιεξψλεηαη, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη κε ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ σο πεγήο πιεξνθφξεζεο, δειαδή σο ελφο άιινπ ηχπνπ ειεθηξνληθήο 

βηβιηνζήθεο, θαίλεηαη λα δηθαηνινγείηαη, ζε έλα βαζκφ, θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα 

παξαζέκαηα απηά αθνξνχλ, θπξίσο, ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο: 

«Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε βηβιηνζήθε θαη λα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη απφ έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο» (φ.π., grades 3-5, 

50). 

 

Αληίζεηα, ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, θαη άξα ζε απηέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζην 

πιαίζην ηεο έξεπλάο καο, δηαθξίλεηαη κηα ηάζε, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ 

ειεθηξνληθέο πεγέο, λα ζπκπιεξψλεηαη απφ γλψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

δεηήκαηα δενληνινγίαο  ζην δηαδίθηπν, δεηήκαηα αζθαινχο  πινήγεζεο θαη 

απφθηεζεο ελφο εζηθνχ θψδηθα ζρεηηθά κε ΣΠΔ. ηελ πεξίπησζε απηή αλαδχεηαη 

έλαο θξηηηθφο γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο, πνπ ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 

 

Λογοηεσνία και ζημείυζη: η κοινυνικοπολιηιζμική/κπιηική πποζέγγιζη 

ηηο εηζαγσγέο ησλ γισζζηθψλ syllabi αλαθέξεηαη: 

«Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο νη  καζεηέο καζαίλνπλ 

έλλνηεο κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδνπλ ηνλ θφζκν θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο κε γισζζηθνχο 

φξνπο. Απνθηνχλ φρη κφλν κέζα γηα λα αλαιχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη γηα λα 

απνδεζκεπηνχλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα θαηαζθεπάζνπλ λένπο θφζκνπο θαη λα 

ζπλδέζνπλ ηα πξάγκαηα κε λέα ζπκθξαδφκελα» (φ.π., εηζαγσγή ζην syllabus ηεο 

Φηλιαλδηθήο σο κεηξηθήο γιψζζαο,  44).   

 ην παξάζεκα απηφ εληνπίδνληαη ιέμεηο θαη θξάζεηο, φπσο «απνδέζκεπζε απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα», «λα θαηαζθεπάζνπλ λένπο θφζκνπο», πνπ παξαπέκπνπλ ζε 

θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο απφ ιφγνπο πνπ αληινχλ απφ ηηο 
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παξαδφζεηο ηεο ρεηξαθεηηθήο/θξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαη, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ, 

εθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο  επηξξνήο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο, ππνγξακκίδεηαη ε θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

θνηλσλία κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αιιαγή απηψλ ησλ δνκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε ρεηξαθέηεζε. 

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ νη 

νπνίνη φκσο δελ αληηκεησπίδνληαη σο δεδνκέλνη αιιά ππφθεηληαη ζε θξηηηθή 

αλάιπζε. 

Όζνλ αθνξά ηε ινγνηερλία ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

αληινχληαη απφ ηα αθφινπζα παξαζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πεξηερφκελα ησλ γισζζηθψλ syllabi: 

 

«Να ζπλνςίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο απφςεηο 

πνπ  

δηαηππψλνληαη, ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί, λα ηηο 

αλαιχνπλ θαη λα ηηο αμηνινγνχλ απφ ηε ζθνπηά ησλ επηπηψζεσλ ηνπο, λα ζπγθξίλνπλ  

ηα θείκελα εμεηάδνληάο ηα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Να εμεηάδνπλ θαη λα 

αμηνινγνχλ ηηο  νπηηθέο γσλίεο, αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ ππνθξχπηνληαη ζηελ νκηιία, ζην 

γξαπηφ ιφγν θαη ζηηο εηθνλνγξαθήζεηο» (φ.π., grades 6-9, 52). 

 «Να δηαπξαγκαηεχνληαη ηα κπζνπιαζηηθά θείκελα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

πξνζέγγηζεο, φπσο ε αλάιπζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη 

ηνπ αλαγλψζηε» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 6-9, 65).   

«Να γλσξίδνπλ φηη ε γιψζζα είλαη έλα πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν πνπ αιιάδεη 

ζπλέρεηα θαη εμειίζζεηαη, θαη ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο, αιιά 

θαη απφ γεσγξαθηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη ηζηνξηθνχο παξάγνληεο» (φ.π., 69). 

 

Σα παξαπάλσ παξαζέκαηα θαη ηδηαίηεξα νη ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο 

αλαδεηθλχνπλ ζαθψο, ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, κηα ηάζε λα 
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αληηκεησπίδεηαη ε αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ 

θεηκέλσλ, φρη σο κηα άρξνλε θαη πνιηηηθά νπδέηεξε πξαθηηθή, αιιά πξνηείλνπλ ηελ 

εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο.  

Ηδηαίηεξα γηα ηε ινγνηερλία, ε πξφηαζε εμέηαζεο ησλ κπζνπιαζηηθψλ 

θεηκέλσλ ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγλσζηηθψλ ζεσξηψλ θαη ινγνηερληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ην ρψξν ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, 

αληιεί απφ θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππέξβαζε 

ηνπ θηλδχλνπ λα ηαπηηζηεί ε «αηζζεηηθή θξίζε» πνπ θάλνπλ νη αλαγλψζηεο ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ε νπνία δελ απνηειεί παξά κηα έθθξαζε ηνπ αηνκηθνχ γνχζηνπ, κε 

ηελ επηζηεκνληθή θξηηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία σο κεηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα
14

.  

πλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αληινχκε απφ ην θηλιαλδηθφ Π.. θαη ζηα 

νπνία κπνξνχλ  λα αληρλεπηνχλ επηξξνέο απφ ηηο παξαδφζεηο ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο θαη ηελ  ππνγξάκκηζε ηεο θξηηηθήο δηάζηαζεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν 

γξακκαηηζκφο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο, κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ππάξρεη κηα ηάζε, ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, γηα ππέξβαζε ηεο 

απιήο δηαζχλδεζεο ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη γηα 

πξνβνιή ηεο θνηλσληθήο πνηθηιίαο ησλ αλαγλσζηηθψλ ζέζεσλ, δηαζέζεσλ θαη 

πξνζέζεσλ ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ην ινγνηερληθφ θείκελν πξνζεγγίδεηαη, εξκελεχεηαη 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη (Παζραιίδεο, 1999).  

Ζ ππνγξάκκηζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ γίλεηαη αθφκα πην 

έληνλε ζηα ζεκεία εθείλα ησλ γισζζηθψλ syllabi πνπ γίλεηαη ζχλδεζε ηεο 

Λνγνηερλίαο κε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ηα ΜΜΔ, αιιά θαη κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε δηαπινθή γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ κε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή/θξηηηθή νπηηθή κε ιφγνπο πνπ αληινχλ απφ ηηο ζχγρξνλεο 

ζεσξίεο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαη νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

                                                             
14 «ε έιινγε, ελλνηαθή θαη άξα επηζηεκνληθή θξηηηθή πνπ πξνηείλεη ν Καλη, ζην έξγν ηνπ Κξηηηθή ηεο 

θξηηηθήο δχλακεο [1790], θαη ε νπνία απνθαιείηαη ζπρλά, ηδηαίηεξα απφ Άγγινπο ζεσξεηηθνχο, 

«Μεηαθξηηηθή»  επηζηήκε. Μηα ηέηνηα «κεηαθξηηηθή» ηθαλφηεηα, ζην πιαίζην ησλ απφςεσλ απηψλ, 

πξνυπνζέηεη θαη ζπκπεξηιακβάλεη, κηα θξηηηθή ησλ ηζηνξηθνθνηλσληθψλ φξσλ ηεο «αηζζεηηθήο 

θξίζεο», ηεο «θξίζεο ηνπ γνχζηνπ» θαη ηεο «ινγνηερληθήο θξηηηθήο» πνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζ' απηφ» 

(βι. Γ. Βεινπδήο, 2000). 
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 Ηδηαίηεξα, φζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε θξηηηθή εμέηαζε ησλ πεγψλ 

πξνβάιιεηαη σο κηα ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο, κε ηελ θαζνδεγνχκελε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο δηάθνξεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη ηε ζπλερή  ππνζηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα 

αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ειεθηξνληθέο πεγέο ηηο νπνίεο ζα ππνβάιινπλ ζε θξηηηθή 

εμέηαζε: 

 

«Απιή, θαζνδεγνχκελε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

εμνηθείσζε κε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή», («Δζληθφ 

Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 2004», Φηλιαλδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 49). 

«λα γλσξίδνπλ πψο λα βξίζθνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο απφ έληππεο αιιά θαη 

ειεθηξνληθέο πεγέο […] λα εμαζθνχληαη ζηελ θξηηηθή ησλ πεγψλ» (φ.π., νπεδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, grades 6-9, 62). 

    

Λογοηεσνία και ζημείυζη: η πολςηποπική πποζέγγιζη ηυν 

πολςγπαμμαηιζμών 

Κάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία βαζίδεηαη ζε κηα 

παηδαγσγηθή ζεσξία γηα ην θείκελν, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.. 

θαηέρεη θεληξηθή ζέζε, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ ζηελ ελφηεηα: «Γλψζεηο γηα ηε 

ινγνηερλία». 

πγθεθξηκέλα, ζε φια ηα γισζζηθά syllabi, ε έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ δηεπξχλεηαη 

πεξηιακβάλνληαο φια ηα είδε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ αιιά θαη ησλ 

ππφινηπσλ ζεκεησηηθψλ κέζσλ (εηθφλα, ήρνο, θίλεζε) θαη ππνγξακκίδεηαη ε έλλνηα 

ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο σο βαζηθήο παξακέηξνπ ζε θάζε θείκελν: «Απηή ε επξεία 

αληίιεςε γηα ην θείκελν πεξηιακβάλεη ηα θείκελα ησλ ΜΜΔ, ηε θσλή, ηελ 

εηθνλνγξάθεζε, ηε κηκηθή θαη ηνλ ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ, εθηφο απφ ηα πξνθνξηθά θαη 

γξαπηά θείκελα» (φ.π., εηζαγσγή ζην γισζζηθφ syllabus ηεο νπεδηθήο σο κεηξηθήο 

γιψζζαο, 56). 
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   ηελ θαηεχζπλζε απηή ρξήζηκα ζηνηρεία εληνπίδνληαη ζηα παξαθάησ 

παξαζέκαηα απφ ηα γισζζηθά syllabi: 

 

«Να επαλεμεηάδνπλ ηα πξάγκαηα πνπ αθνχλε, βιέπνπλ, πνπ γλσξίδνπλ 

εκπεηξηθά ή δηαβάδνπλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ηεο αθήγεζεο, ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ηεο δξακαηνπνίεζεο, ελζσκαηψλνληαο απηέο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ζε 

άιια θαιιηηερληθά αληηθείκελα» (φ.π., grades 1-2,45). 

«Να αλαδεηνχλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο ινγνηερλίαο θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ 

πεδίσλ» (φ.π., grades 3-5, 49). 

«Η δηδαζθαιία πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ λα δηαβάδνπλ 

θαη λα αμηνινγνχλ ινγνηερληθά έξγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ ΜΜΔ» (φ.π., grades 6-9, 51). 

«Να εμεηάδνπλ ηηο ιεθηηθέο, νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρηηζηεί ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ» (φ.π., grades 6-9, 52). 

   «Να απνθηνχλ ζεαηξηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο εκπεηξίεο, λα αλαιχνπλ θαη λα 

κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο απηέο» (φ.π., grades 6-9, 53). 

«Να πεξηγξάθνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ηφζν ηηο πξνζσπηθέο φζν 

θαη απηέο πνπ κνηξάδνληαη κε ηελ ηάμε, κέζσ ηεο αθήγεζεο, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο γξαθήο 

ή ηεο δξακαηνπνίεζεο» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 62). 

«Να έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηα θείκελα κπζνπιαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ άιισλ κέζσλ» (φ.π., grades 3-5, 63). 

«Να εηζάγνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κέζσ ηεο ινγνηερλίαο, ηνπ 

ζεάηξνπ θαη ησλ άιισλ κέζσλ, λα αλαπηχζζνπλ ηελ εζηθή ζπλείδεζή ηνπο θαη λα 

απνθηνχλ αηζζεηηθέο εκπεηξίεο» (φ.π., grades 6-9, 65). 

 

ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηηο 

ζρνιηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εληνπίδνληαη ζην θηλιαλδηθφ Π.. θαη ζα 

αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο,  ππνγξακκίδεηαη ε έκθαζε 

ζηελ πνιπηξνπηθή έθθξαζε ηνπ λνήκαηνο, θαζψο πξνηείλεηαη ε ζεψξεζε ηεο 
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ινγνηερλίαο σο ηδαίηεξνπ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηα 

θαιιηηερληθά αληηθείκελα. 

ην πιαίζην απηφ ε ζεψξεζε ηεο ινγνηερλίαο σο ηδηαίηεξνπ ζεκεησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε ππνγξάκκηζε ηεο  πνιπκνξθίαο ζηα ζχγρξνλα θείκελα, θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη ζην θηλιαλδηθφ Π.. κε «ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

απαξαίηεησλ γηα ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά 

κέζα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο» (Υαηδεζαββίδεο, 2005).  

 Ζ ζχλδεζε απηή αληιεί απφ ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην 

ηεο παηδαγσγηθήο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (New London group) θαη ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία «ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή θαη κε άιιεο 

πεγέο λνήκαηνο εθηφο ηεο γισζζηθήο» (φ.π.). 

Δπνκέλσο, ζην πιαίζην απηφ ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη απφ άιια «θαιιηηερληθά καζήκαηα» γίλεηαη 

θαιχηεξα αληηιεπηή αλ ζπγθξίλνπκε, ζηε βάζε ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο πνπ θαίλεηαη 

φηη ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, ηηο γλψζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηα syllabi ησλ θαιιηηερληθψλ 

καζεκάησλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο θαη ησλ Δηθαζηηθψλ, κε ηηο 

αληίζηνηρεο γλψζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηα γισζζηθά syllabi: 

 

«Nα αλαγλσξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ –ξπζκφο, κεισδία, 

αξκνλία, ην δπλακηθφ θαη ηνληθφ ρξσκαηηζκφ θαη ηε θφξκα, ζηε δηακφξθσζε ηεο 

κνπζηθήο. Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έλλνηεο απηέο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ εθθξάδνπλ 

ηα ζηνηρεία απηά» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο 

Δθπαίδεπζεο 2004», Μνπζηθή, grades 5-9, 231).  

«Να απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα ηελ νπηηθή έθθξαζε, 

λα θάλνπλ παξαηεξήζεηο, λα επεμεξγάδνληαη ηδέεο, λα θαληάδνληαη, λα εθεπξίζθνπλ, 

θαη λα επηιχνπλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν πξνβιήκαηα. Να θάλνπλ αηζζεηηθέο επηινγέο θαη 

λα ηηο δηθαηνινγνχλ, λα ζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο» (φ.π., Δηθαζηηθέο ηέρλεο , 

grades 1-4, 234). 
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«Να καζαίλνπλ λα εμεηάδνπλ θαη λα ζπδεηνχλε ηηο δηθέο ηνπο εηθφλεο, λα 

εμαζθνχληαη ζηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ηέρλεο, λα εμεηάδνπλ πνηθίιεο 

νπηηθέο γσλίεο  ζηελ ηέρλε θαη ηελ νπηηθή επηθνηλσλία» (φ.π., grades 1-4,  234). 

«Να καζαίλνπλ λα εμεηάδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά 

κέζα ζηηο δσέο ηνπο. Να καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ηεο νπηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη 

θαληαζηηθνχ θφζκνπ» (φ.π., grades 1-4, 235). 

Δπίζεο, ζηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Δηθαζηηθψλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία εληνπίδνληαη ζηα αθφινπζα παξαζέκαηα:    

 «Βαζηθά ζηνηρεία ηεο νπηηθήο ζχλζεζεο: ηζνξξνπία, έληαζε, ξπζκφο, ρξψκα, 

θφξκα, δηάζηεκα, θίλεζε, ρξφλνο, γξακκή» (φ.π., grades 1-4, 235). 

«Βαζηθέο αξρέο ηεο νπηηθήο αθήγεζεο: απφ ηελ ηζηνξία ζηελ εηθφλα, γθξν πιαλ, 

παλνξακηθή ζέαζε, ζπλδπαζκφο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ» (φ.π., grades 1-4, 235). 

«Αλάιπζε ησλ εηθφλσλ, κειέηε ηεο δνκήο ησλ θαιιηηερληθψλ εηθφλσλ, 

κεηάθξαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη θξηηηθή ηεο ηέρλεο» (φ.π., grades 5-9, 237).  

 

Ζ δηαθεηκεληθφηεηα κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ syllabi θαη ησλ θαιιηηερληθψλ 

καζεκάησλ είλαη έληνλε, θαη καο δηαθσηίδεη ζε έλαλ βαζκφ θαη γηα ηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία πνπ θαίλεηαη φηη αθνινπζείηαη κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ πξνηείλεη ν γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο 

ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ πνπ αληρλεχηεθε ζην πεδίν ηεο ζεκείσζεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, φηη ε ζπλνκηιία, πνπ θαίλεηαη φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ syllabi ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ θαιιηηερληθψλ 

καζεκάησλ, αθνξά εθηφο απφ ην πεδίν ηεο ζεκείσζεο, θαη ην πεδίν ησλ γλψζεσλ γηα 

ηα καζήκαηα απηά, φπνπ αληρλεχνληαη νη ίδηνη αθξηβψο γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη, κε 

ην γισζζηθφ κάζεκα. Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε, σζηφζν, θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζηελ 

πεξίπησζε ησλ νπηηθψλ πξντφλησλ, ηδηαίηεξα φηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν 

ησλ ΜΜΔ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ: 
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«Κξηηηθή εμέηαζε θαη δηεξεχλεζε ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ ηειεφξαζε, ηα 

παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηα θφκηθο θαη ηηο δηαθεκίζεηο» (φ.π., 

grades 1-4, 235). 

« Να γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο,  

λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία-θιεηδηά ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη λα εθθξάδνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ζθέςεηο κε ηα ΜΜΔ. Να κειεηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ηέρλε θαη 

ηελ νπηηθή επηθνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ απφ αηζζεηηθή θαη εζηθή άπνςε. Να 

δνπιεχνπλ απηφλνκα θαη σο  κέιε κηαο θνηλφηεηαο ζε θαιιηηερληθά πξνγξάκκαηα» 

(φ.π., grades 5-9, 237).  

 

 

Λογοηεσνία και ζημείυζη: η πολςπολιηιζμική πποζέγγιζη 

Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ syllabi ππνγξακκίδεη ηελ ηάζε ελίζρπζεο 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ καζεηψλ αληιψληαο απφ γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο ηεο 

θξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαη ηε βαζηθή ζπιινγηζηηθή ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, δειαδή ηελ εθαξκνγή ελφο πινπξαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

θαη ηε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκψλ, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα 

δνκήζνπλ κηα ζεηηθή απηνεηθφλα θαη λα βηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα. 

Ωζηφζν, ζην syllabus ηεο «Φηλιαλδηθήο σο κεηξηθήο», θαη θαηά ηελ 

πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ηα παηδηά 

ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαπηχμεη, θαηά ην ηέινο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαη ηδηαίηεξα γηα ηε ζρέζε πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηα παηδηά 

κε ηε γιψζζα, ηε ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ ειηθία απηή, αλαθέξεηαη:   

 

«Να δηαθνξνπνηνχλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο θαη ε γλψζε ηνπο γηα ηε 

ινγνηερλία λα βαζαίλεη κέζα απφ ηε γλσξηκία κε ηελ ηζηνξία ηφζν ηεο θηλιαλδηθήο 

ινγνηερλίαο φζν θαη ησλ θιαζηθψλ έξγσλ άιισλ ρσξψλ» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, grades 6-9, 52). 

 «λα έρνπλ δηαβάζεη θηλιαλδηθή θαη μέλε πνίεζε, παξακχζηα, κχζνπο, κηθξέο 

ηζηνξίεο, αληηπξνζσπεπηηθά ζεαηξηθά θείκελα θαη θηλνχκελα ζρέδηα, φπσο θαη 
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πνηήκαηα απφ ηελ ιατθή παξάδνζε θαη ην έπνο ηεο Καιεβάια
15

, ην εζληθφ έπνο ησλ 

Φηλιαλδψλ» (φ.π., grades 6-9, 55). 

 

Αληίζηνηρα ζην syllabus ηεο «νπεδηθήο γιψζζαο σο κεηξηθήο» ζην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεηαη ζρεηηθά κε ηε ινγνηερλία: 

«Η αλάγλσζε, κειέηε, ζεψξεζε θαη αλάιπζε ηεο θηλιαλδηθήο, λνξβεγηθήο 

ινγνηερληθήο παξαγσγήο αιιά θαη άιισλ ρσξψλ. Η αλάγλσζε θαη ε αγσγή ηνπο ζηνπο 

Ννξβεγηθνχο κχζνπο, ζξχινπο θαη παξακχζηα, θαζψο θαη ζε βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

θηλιαλδηθήο-ζνπεδηθήο ινγνηερλίαο» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 6-9, 

66).  

  

  Οη παξαπάλσ ζηφρνη ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ έθθαλζε ελφο 

παξαδνζηαθνχ δηδαθηηθνχ ιφγνπ γηα ηε ινγνηερλία, φπνπ ειινρεχεη ε δηάθξηζε 

πςειήο θαη κε ινγνηερλίαο, εζληθήο θαη κε ινγνηερληθήο παξαγσγήο, θαη ε χπαξμε, 

ηέινο, ελφο ινγνηερληθνχ θαλφλα
16

, ελφο, δειαδή, ζψκαηνο έξγσλ πνπ αμηνινγνχληαη 

σο πην ζεκαληηθά πξνθεηκέλνπ λα αλαπιαηζησζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο.  

Ωζηφζν, ζην θηλιαλδηθφ Π.., ε ρξήζε ησλ γλψζεσλ απηψλ, απφ ηελ πιεπξά 

ησλ καζεηψλ, γίλεηαη κε ζθνπφ λα δηεπξχλνπλ νη καζεηέο ηε γλψζε ηνπο γηα ηνπο 

άιινπο πνιηηηζκνχο, θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζεψξεζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο 

θνξέσλ εκπεηξηψλ θαη κέζσλ επηξξνήο.  

Δπηπιένλ, ε ελίζρπζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

χπαξμε, φπσο αλαθέξζεθε, μερσξηζηψλ γισζζηθψλ syllabi φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο 

πνπ κηινχλ ηηο δχν επίζεκεο γιψζζεο, αιιά θαη γηα απηνχο πνπ αλήθνπλ ζε 

γισζζηθέο κεηνλφηεηεο, φπσο νη Sami (Λάπσλεο) θαη νη Ρνκά. Σα syllabi απηά 

                                                             
15 Πξφθεηηαη γηα έλα έπνο πνπ γξάθηεθε ηνλ 19ν αηψλα (ε πξψηε ηνπ εθδνρή δεκνζηεχηεθε ην 1835) 
απφ ηνλ Elias Lönnrot, ν νπνίνο ηζρπξίζηεθε πσο ην ζπλέιεμε ζε ηφκν απφ θηλιαλδηθέο ιατθέο πεγέο.  

Σν έπνο απνηειείηαη απφ 50 ηξαγνχδηα θαη 22.795 ζηίρνπο, θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ Φηλιαλδψλ θαη ηελ ηειηθή ηνπο αλεμαξηεζία απφ ηε Ρσζία 

ην 1917. 
16 Ο ινγνηερληθφο θαλφλαο ζπλδέεηαη  κε ηελ ξνκαληηθή ηδέα φηη ε ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο απνηειεί 

ηε βηνγξαθία ηεο εζληθήο ςπρήο, θαζψο θαη ηεο ζρνιηθήο εθδνρήο κε ην έπνο ηεο εζληθήο ινγνηερλίαο 

(Παζραιίδεο 1999).   
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παξνπζηάδνπλ δηαθεηκεληθφηεηα  κε ηελ εηδηθή ελφηεηα ηνπ Π.. πνπ αθνξά ηε 

«Γηδαζθαιία ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη γισζζηθψλ νκάδσλ», ε χπαξμε ηεο νπνίαο 

αλαδεηθλχεη θαη ηε ζπνπδαηφηεηα κε ηελ νπνία ηελ πεξηβάιιεη ην Π..:  

 

«Η δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ινγνηερλία πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ καζεηή ζηε δηγισζζία θαη λα εληζρχζεη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπ παηδηνχ ή 

ηνπ λεαξνχ αηφκνπ. Ο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα απνρηήζεη ν καζεηήο επθαηξίεο, 

εξγαιεία θαη ηδέεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζθέςεσλ, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο γλψζεο ηνπ. 

ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο ζε κηα πνηθηιία γισζζηθψν ρξήζεσλ, ν καζεηήο 

θαζνδεγείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο» (φ.π., Sami σο κεηξηθή 

γιψζζα, 70). 

Δπίζεο, «Η αλεθηηθφηεηα απέλαληη ζηνπο νκηιεηέο άιισλ γισζζψλ» θαη «ε 

θαηαλφεζε ηεο πνιπγισζζίαο πνπ ππάξρεη ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλφηεηεο» άιισζηε είλαη βαζηθέο ηδέεο πνπ αληρλεχνληαη ζε φια ηα γισζζηθά 

syllabi (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 52, 55). 

 

ην πιαίζην απηφ θαη εμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ 

κνληέινπ πνπ θαίλεηαη φηη πξνσζείηαη ζηε θηλιαλδηθή εθπαίδεπζε, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ παξαζέκαηα απφ ηα syllabi ησλ δχν επίζεκσλ γισζζψλ (θηλιαλδηθή 

θαη ζνπεδηθή γιψζζα) πνπ ζέηνπλ σο ζηφρν «ηελ απφθηεζε κηαο βαζηθήο γλψζεο γηα 

φιεο ηηο νκηινχζεο γιψζζεο ηεο Φηλιαλδίαο» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 

grades 6-9, 55), αιιά θαη «λα ζέβνληαη (νη καζεηέο) ηηο γιψζζεο πνπ κηιάλε ζην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο γιψζζεο ησλ γεηηνληθψλ ζθαλδηλαβηθψλ 

ρσξψλ» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 61), θαζψο θαη «λα ειέγρνπλ 

έλα αξθεηά κεγάιν θαη εχρξεζην ιεμηιφγην, αλεμάξηεηα απφ ηα ηδησκαηηθά ζηνηρεία ηεο 

θηλιαλδηθήο γιψζζαο, ηηο δηαιέθηνπο θαη ησλ ηδησκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

πξνθνξηθέο γιψζζεο» (φ.π., grades 6-9, 68). 

Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία, ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφρζνλεο πιεζπζκνχο θαη κεηνλνηηθέο 

νκάδεο, θαίλεηαη λα πξνσζείηαη κε «ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία 
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ησλ Sami θαη ηελ αθεγεκαηηθή παξάδνζε ησλ Sami» (φ.π., Sami σο κεηξηθή γιψζζα, 

grades 1-2, 71), «λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Sami θαη άιισλ απηφρζνλσλ 

πιεζπζκψλ, κέζσ ηεο ινγνηερλίαο, ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, λα 

γλσξίδνπλ βηβιία πνπ έρνπλ γξάςεη Sami ζπγγξαθείο» (φ.π., grades 3-5, 74), «λα 

εκβαζχλνπλ ηε γλψζε ηνπο ζηε ινγνηερλία ησλ Sami, ην ζέαηξν θαη ηελ ηέρλε, λα 

γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηα θιαζηθά έξγα ηεο ινγνηερλίαο ησλ Sami» (φ.π., grades 6-

9, 79).   

Δίλαη εκθαλήο ε ζχλδεζε ησλ παξαζεκάησλ απηψλ κε ηηο γλψζεηο γηα ηε 

ινγνηερλία πνπ πξνβάιινληαη σο ζεκαληηθέο ζε φια ηα γισζζηθά syllabi θαη 

αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Ωζηφζν ε γλψζεηο απηέο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ ζπλδένληαη κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ην ππνθείκελν δνκεί ηελ ηδηαίηεξε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηά 

ηνπ.  πγθεθξηκέλα σο βαζηθνί ζηφρνη αλαθέξνληαη «λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

εθηηκήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ζηε γιψζζα θαη ηε ζέζε πνπ έρεη ε δηθηά 

ηνπο γιψζζα αλάκεζα ζε άιιεο γιψζζεο θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθή γισζζηθά 

θνηλφηεηα» (φ.π., grades 6-9, 79), «πιεξνθνξεζνχλ γηα ηε ζεκαζία ηεο δη-γισζζίαο 

θαη ηεο πνιπγισζζίαο» (φ.π., Ρνκά σο κεηξηθή γιψζζα, grades 6-9, 81), «λα 

θαηαλννχλ ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηεο γιψζζαο ησλ Ρνκά θαη ηεο 

θηλιαλδηθήο, λα γλσξίδνπλ ηηο πξνθνξηθέο δηαιέθηνπο , ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ ηζηνξία 

ηνπο» (φ.π., grades 6-9, 87). 

Δπνκέλσο, ζην πεδίν ηεο ζεκείσζεο, ε ινγνηερλία θαίλεηαη λα απνηειεί έλα 

κέζν ελίζρπζεο ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζην πιαίζην φκσο κηαο 

επξχηεξεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία είλαη κέιε. Ζ δηάρπζε, επίζεο, 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο αληιεί απφ ζπδεηήζεηο πνπ 

δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ησλ θξηηηθψλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ θαη ηνπ 

αληηξαηζηζηηθνχ ραξαθηήξα  πνπ έρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα πνιππνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζέηνπλ σο ζηφρν ηελ απνδπλάκσζε ησλ εζλνηηθψλ 

πξνθαηαιήςεσλ.  

ην πιαίζην απηφ  ε ζεψξεζε ηεο ινγνηερλίαο δείρλεη λα απνκαθξχλεηαη απφ 

παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο σο κέζνπ αθχπληζεο 
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ηεο εζληθήο «ςπρήο» θαη ζπγθξφηεζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, αλ θαη 

εληνπίδνληαη θάπνηα ζεκεία ζηα γισζζηθά syllabi ησλ Sami θαη ησλ Ρνκά, πνπ 

αληηηίζεληαη ζην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, θαη ελδερνκέλσο απνηεινχλ θζίλνληα 

γισζζνδηδαθηηθφ  ιφγν, ν νπνίνο κηιά γηα θαζαξφηεηα ηεο γιψζζαο, φπσο δείρλνπλ 

ηα παξαθάησ παξαζέκαηα: 

«Να εμαζθνχληαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ηεο γιψζζαο […] Να 

γλσξίδνπλ πψο λα κηιάλε θαζαξά Sami, ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ ζηε θηλιαλδηθή 

γιψζζα» (φ.π., Sami σο κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 76). 

 

Ζ αλαθνξέο απηέο πηζαλψο ζπλδένληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γιψζζαο 

απηήο, θαζψο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ράξηε ηεο Unesco κε ηηο γιψζζεο πνπ 

απεηινχληαη κε εμαθάληζε, ηδηαίηεξα, φκσο, φζνλ αθνξά ηνπο Sami πιεζπζκνχο πνπ 

δνχλε ζηε Ρσζία. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη θαη ζηε Φηλιαλδία ν 

πιεζπζκφο ηνπο δελ μεπεξλά ηνπο 6.500 ζε έλα ζχλνιν 80.000 πεξίπνπ αηφκσλ 

παγθνζκίσο
17

:  

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν πνιππνιηηηζκφο ηνπ 

θηλιαλδηθνχ Π.. θαίλεηαη λα αληιεί απφ ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πξνηείλεη ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο σο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, έηζη ψζηε νη δηαθνξέο 

(γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο) λα κελ ιεηηνπξγνχλ σο θξηηήξηα δηάθξηζεο, 

αιιά σο επθαηξίεο κάζεζεο. Ζ αληίιεςε πεξί ηζφηεηαο ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

παηδαγσγηθή δηαθέξεη απφ απηή ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ 

θξηηηθή αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξάο (βι. Γθφβαξεο, 2007). 

ην πιαίζην απηφ ηα εζληθά ινγνηερληθά έξγα καδί κε ηα αληίζηνηρα έξγα ηνπ 

ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ ΜΜΔ,  αληηκεησπίδνληαη σο πνιηηηζκηθά 

αγαζά  πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

                                                             
17 Ζ ρψξα ησλ άκη εθηείλεηαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ηε Ννξβεγία, ηε νπεδία, ηελ 

Φηλιαλδία θαη ηε Ρσζία. Οη άκη βξίζθνληαη ζηα εδάθε απηά πνιχ πξηλ απφ ηελ επίζεκε ράξαμε ησλ 

ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ απηψλ. ηε Ννξβεγία ππάξρνπλ πεξίπνπ 40.000, ζηε νπεδία 15.000 σο 

25.000 ζηε Φηιαλδία 6.500 θαη ζηε Ρσζία 2.000.     
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Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ησλ Ρνκά θαη πάιη νη ΣΠΔ αλαθέξνληαη σο κέζν 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηθή ηνπο γιψζζα. 

 

 

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ syllabi 

πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα ηεο γιψζζαο/ινγνηερλίαο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη 

ζηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε ινγνηερλία, θαζψο θαη ηε 

ζεψξεζε ηεο ινγνηερλίαο σο ηδηαίηεξνπ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππάξρεη έληνλε 

δηαπινθή πνηθίισλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, απφ ηνπο νπνίνπο θάπνηνη 

εκθαλίδνληαη λα θπξηαξρνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο ζηα δηαθνξεηηθά πεδία 

αλάιπζεο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηηο «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν» 

αληρλεχηεθαλ γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη πνπ αληινχλε απφ ηελ παξάδνζε θξηηηθψλ 

παηδαγσγηθψλ ζεσξήζεσλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

Αληίζηνηρα, νη γλψζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην πεδίν απηφ γηα ηηο ΣΠΔ θαλεξψλνπλ ηε 

δηαπινθή κεηαμχ επηθνηλσληαθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, 

φπσο θαλεξψλεη ε έκθαζε ζηηο ηδηαίηεξεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ 

ζηηο ΣΠΔ, πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη σο ελεξγνί πνιίηεο, θαη, ηαπηφρξνλα, ε ππνγξάκκηζε ηεο έλλνηαο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ζηελ παξαγσγή ησλ δηθψλ ηνπο κελπκάησλ. Ωζηφζν αληρλεχεηαη θαη 

κηα θξηηηθή νπηηθή ζηα παξαζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ησλ ΜΜΔ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάγθε γηα θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ 

παηδηψλ. 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηηο «Γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία» ππάξρεη επίζεο 

δηαπινθή νιηζηηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ κε αληίζηνηρνπο θεηκελνθεληξηθνχο. 

Δηδηθφηεξα  ζηε ινγνηερλία ν θεηκελνθεληξηθφο ραξαθηήξαο γίλεηαη αθφκα πην 

έληνλνο, αθνχ αληρλεχνληαη γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεσξίεο ηεο αλάγλσζεο πνπ 

έρνπλ σο αθεηεξία ηνπο ηνλ θεηκεληθφ θφζκν. 

Σν ελδηαθέξνλ, ζηελ ελφηεηα απηή θαη φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ,  

είλαη φηη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ειεθηξνληθέο πεγέο, ε νπνία παξαπέκπεη ζε 
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επηθνηλσληαθνχο/νιηζηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, δείρλεη λα ζπκπιεξψλεηαη 

απφ γλψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δεηήκαηα δενληνινγίαο  θαη αζθαινχο 

πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. Γειαδή, θαη πάιη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γλψζεσλ γηα 

ηα ΜΜΔ, αλαδχεηαη  έλαο θξηηηθφο γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο. 

Ο αλαδπφκελνο θνηλσληθνπνιηηηζκηθφο/θξηηηθφο ιφγνο ζηα πξνεγνχκελα 

πεδία δείρλεη λα θπξηαξρεί ζην πεδίν ηεο ζεκείσζεο, φπνπ εθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο  επηξξνήο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ παξαγσγή ηνπ 

λνήκαηνο, ππνγξακκίδεηαη ε θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ θνηλσλία κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ αιιαγή ησλ δνκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ρεηξαθέηεζε. 

Δπηπιένλ, ζηελ ελφηεηα «Λνγνηερλία θαη ζεκείσζε», ε θξηηηθή νπηηθή θαίλεηαη φηη 

αληιεί απφ ηηο παξαδφζεηο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνλ 

πνιππνιηηηζκφ αιιά θαη ζηνλ πνιπγξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, θαζψο παξαηεξείηαη 

κηα έληνλε δηαπινθή ησλ αληίζηνηρσλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηε ινγνηερλία, ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, πνπ θαίλεηαη φηη 

πξνσζείηαη ζην θηλιαλδηθφ Π.., πξνθξίλεη ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ νκάδσλ, κε 

απψηεξν ζθνπφ, φκσο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο πνιηηηζκηθήο/γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

παηδηψλ πεξηζζφηεξν παξά ηελ αθχπληζε ηεο ηδαίηεξεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

ε ζρέζε κε ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο, ε ινγνηερλία αλαγλσξίδεηαη σο 

ηδηαίηεξν ζεκεησηηθφ ζχζηεκα θαη ζηε βάζε ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κε ηελ 

ηέρλε
18

 ε δηδαζθαιία ηεο εκθαλίδεη έληνλε δηαθεηκεληθφηεηα κε ηα syllabi πνπ 

αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ  ζην θηλιαλδηθφ Π.. Ζ 

δηαθεηκεληθή απηή ζρέζε αλαδεηθλχεη θαη ηελ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη 

                                                             
18«ε ινγνηερλία φκσο εκπεξηέρεη θαη πξφζζεηα, θνηλά κε ηελ ηέρλε ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε κε 

απηνλνκία, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, ην κε σθειηκηζηηθφ ηεο 

ραξαθηήξα, ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ επηινγή ηεο κνξθήο απφ ηνλ θαιιηηέρλε-

δεκηνπξγφ, ηε ζηφρεπζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ-ζπγθηλεζηαθνχ θφζκνπ ηνπ απνδέθηε-αλαγλψζηε θαη 

ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο. Απφ ηελ άπνςε απηή ηα θείκελα πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ινγνηερληθφ ιφγν 

ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηελ ηέρλε, κε ηελ θπξίαξρε θνηλσληθά έλλνηα πεξί ηέρλεο, ελψ ηα έξγα πνπ 

ζπγθξνηνχληαη απφ κε ινγνηερληθφ ιφγν δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηέρλε» (Υαηδεζαββίδεο, 1999). 
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ζπλδέεηαη έληνλα θαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα ΜΜΔ πνπ πξνηείλεηαη ζην Π., ηφζν 

ζηε ζρεηηθή δηαζεκαηηθή ελφηεηα φζν θαη ζε φια ηα γισζζηθά syllabi. 

 

2.2 Διδακτικέσ ταυτότητεσ και πρακτικέσ  

 ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο ζα γίλεη απφπεηξα λα εμεηαζηνχλ νη 

δηδαθηηθέο/θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ζηηο νπνίεο εθβάιινπλ νη γισζζνδηδαθηηθνί 

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

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

ησλ νπνίσλ νη θνηλσληθνί πξσηαγσληζηέο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα 

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

ξφινπο. 

Καηαξράο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο απφ εθείλα ηα 

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

δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα 

ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία απηή. 

ηελ ελφηεηα ηνπ Π.. «Πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο» αλαθέξεηαη: 

«Η κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ζηνρνζεηεκέλεο δξάζεηο ζε κηα πνηθηιία 

θαηαζηάζεσλ: αλεμάξηεηα, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κέζσ ηεο  

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ηελ νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ. […] (θαηά 

ηε δηαδηθαζία απηή) νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θαη εξκελεχνπλ ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα ζπλδένληάο ηα κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο […] ε κάζεζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ ήδε θαηαζθεπαζκέλε  γλψζε ησλ καζεηψλ, ηα θίλεηξα κάζεζεο θαη 

ηηο καζεζηαθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 2004», «Πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο», 16) 

ην παξάζεκα απηφ νη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο έρνπλ 

ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία  ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ επνηθνδνκεηηθψλ/γλσζηηθψλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο (θνλζηξνπθηηβηζηηθή παηδαγσγηθή παξάδνζε), νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνπλ φηη ηα παηδηά, πξηλ αθφκα πάλε ζην ζρνιείν, δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη 

http://www.oph.fi/download/47671_core_curricula_basic_education_1.pdf
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απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα βνεζεζνχλ ψζηε λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο πάλσ 

ζε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ.  

Σα παηδηά, ππφ  ην πξίζκα απηφ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νηθνδφκεζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπο. χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο απηέο ηα θίλεηξα απνηεινχλ ίζσο ην 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα κάζεζεο θαη έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα δεκηνπξγεί 

ή λα δξαζηεξηνπνηεί θίλεηξα γηα κάζεζε, λα εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζε 

απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπλ θαη λα ηνπο δειψλεη θαζαξά ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο, 

έηζη ψζηε νη καζεηέο λα επηθεληξψλνληαη, θάζε θνξά, ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ.  

Ωζηφζν, ε ππνγξάκκηζε ζην παξαπάλσ παξάζεκα ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ 

έρεη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα θεηκεληθά γεγνλφηα ζηελ 

ηάμε
19

, απερνχλ απφςεηο ηεο θνηλσληνγλσζηηθήο ζεσξίαο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν 

άλζξσπνο καζαίλεη φρη κφλν κε βάζε ηηο εληζρχζεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, αιιά καζαίλεη, επίζεο, 

παξαθνινπζψληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία λα καζαίλεη απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ. Ζ 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηελ πεξίπησζε απηή αληιεί απφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

ζεσξίεο κάζεζεο, νη νπνίεο βιέπνπλ ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ην 

θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδνληαη.. 

Δπηπιένλ, ζηελ ελφηεηα 3 κε ηίηιν «Πξαγκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο», ζην 

θεθάιαην κε ηίηιν «Μέζνδνη εξγαζίαο»,  δηαβάδνπκε: 

 

«Καηά ηε δηδαζθαιία εθαξκφδνληαη κέζνδνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θάζε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο πξφθεηηαη γηα πνιχπιεπξεο πξνζεγγίζεηο εξγαζίαο […] 

ησλ νπνίσλ ν ζηφρνο είλαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο θνηλσληθέο, καζεζηαθέο, 

λνεηηθέο  δεμηφηεηεο, θαζψο θαη δεμηφηεηεο εξγαζίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

πξνσζψληαο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή» (φ.π., Μέζνδνη εξγαζίαο, 17)  

                                                             
19 Ωο «κειμενικό γεγονόρ ή ζπκβάλ γξακκαηηζκνχ» νξίδεηαη απφ ηελ Heath (1983) «…θάζε 

αθνινπζία δξάζεο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα θαη ζηελ νπνία παίδεη θάπνην 

ξφιν ε παξαγσγή ή/θαη ε θαηαλφεζε έληππνπ πιηθνχ» (βι. Κσζηνχιε, 2001). 
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«Ο καζεζηαθφο ξπζκφο θαη ην ππφβαζξν (ηνπ θάζε καζεηή), θαζψο θαη νη 

αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ αιιά θαη γεληθά κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε» (φ.π., 18)  

ηα παξαπάλσ πεξηγξάθεηαη έλαο ελεξγφο θαη άξα πξσηαγσληζηηθφο ξφινο 

γηα ηνλ καζεηή, ν νπνίνο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κε ηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο νηθνδνκεί λέεο γλψζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε, σζηφζν, ηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο εμαηηίαο ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ  

δηαθνξψλ. 

ην πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ απηψλ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο  

ινγνηερλίαο, ζε φια ηα γισζζηθά syllabi, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ησλ θηλήηξσλ 

θαηά ηελ αλάγλσζε αιιά θαη ηνπ ελεξγνχ ξφινπ πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζηελ 

παξαγσγή ηεο γλψζεο, κε ζπλερείο αλαθνξέο, φπσο ππνδεηθλχνπλ νη παξαθάησ 

ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, ζηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ: 

 

 «λα επηιέγνπλ αλαγλψζκαηα πνπ λα ηνπο ελδηαθέξνπλ» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2, 45), «λα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ έξγα ηεο ζπκβαληνινγηθήο 

(γεγνλφησλ/factual) ή θαληαζηηθήο ινγνηερλίαο θαη άιια θείκελα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ, θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηθαηνινγνχλ ηηο απφςεηο ηνπο» (φ.π., grades 6-9, 

55), «λα είλαη θηλεηνπνηεκέλνη, ελεξγνί αλαγλψζηεο πνπ γλσξίδνπλ πψο λα βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνληα γηα ηελ ειηθία ηνπο, δηθά ηνπο  ινγνηερληθά αλαγλψζκαηα» (φ.π., 

νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2, 59), «λα ελδπλακψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

εξκελείαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θεηκέλσλ, θαη λα εμειίζζνληαη ζε ελεξγνχο, 

αλαζηνραζηηθνχο αλαγλψζηεο θαη αθξναηέο» (φ.π., grades 6-9, 64). 

Όζνλ αθνξά ην ξφιν πνπ παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη απηφο δελ αλαθέξεηαη ξεηά, εθφζνλ ην γξακκαηηθφ 

ππνθείκελν πνπ πξνηηκάηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. είλαη πάληα νη καζεηέο, 

απνθαιχπηνληαο ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ απηνί αλακέλεηαη λα έρνπλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ξφινο απηφο 

είλαη ζαθέζηαηα θαζνδεγεηηθφο, αιιά κε θχξην κέιεκα ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ 

καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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ρεηηθά κε ηνπο πφξνπο (resources) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην Π.. δελ γίλεηαη θάπνηα ζαθήο αλαθνξά, δεδνκέλνπ φηη 

ε επηινγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη γεληθά ησλ πιηθψλ πνπ γίλνληαη αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο ζηελ ηάμε, είλαη αξκνδηφηεηα ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηελ 

αληίζηνηρε έγθξηζε ησλ ππεχζπλσλ ηνπηθψλ θνξέσλ. Ωζηφζν, εηδηθά γηα ηε 

Λνγνηερλία ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη ζπλερείο αλαθνξέο ζηελ 

αλάγλσζε απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ ελφο θαηάιιεινπ γηα ηελ ειηθία ηνπο αξηζκνχ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ, απερεί κάιινλ κηα αληίιεςε αλάγλσζεο νιφθιεξσλ βηβιίσλ 

θαη κάιηζηα ζηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπο, παξά ππαηλίζζνληαη ηελ χπαξμε ζρνιηθψλ 

αλζνινγίσλ θαη αλαπιαηζησκέλσλ θεηκέλσλ ζε ζρνιηθά βηβιία.  

Ζ αληίιεςε ηεο αλάγλσζεο νιφθιεξσλ βηβιίσλ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη θαη 

κε ηηο πξνηεηλφκελεο πξάμεηο (actions) απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, πνπ 

παξνηξχλνληαη λα κάζνπλ, ήδε απφ ηηο κηθξέο ηάμεηο «λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

βηβιηνζήθε» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2, 46), «λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ κία βηβιηνζήθε» (φ.π., νπεδηθή 

σο κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 62). 

Γεληθφηεξα γηα ηηο πξάμεηο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ (καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ) ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ, επίζεο, γηα ηε 

ινγνηερλία, ηα παξαθάησ παξαζέκαηα: «λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξάγκαηα πνπ αθνχλε, 

βιέπνπλ, βηψλνπλ θαη δηαβάδνπλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ηεο αθήγεζεο, 

ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη ηεο δξακαηνπνίεζεο» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα, grades 6-9, 58), «λα πεξηγξάθνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο εκπεηξίεο, θαη ηηο 

πξνζσπηθέο αιιά θαη απηέο πνπ κνηξάδνληαη ζηελ ηάμε, κέζσ ηεο αθήγεζεο, ηεο 

ζπδήηεζεο, ηεο ζπγγξαθήο αιιά θαη ηεο δξακαηνπνίεζε» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα, grades 3-5, 62).  

Ζ ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαηαδεηθλχεη ηνλ 

εκςπρσηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πψο ιεηηνπξγνχλ νη 

βησκαηηθέο κνξθέο κάζεζεο, φπσο ην παηρλίδη θαη ε δξακαηνπνίεζε, ζηελ 

ςπρνθηλεηηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία πνπ κνηξάδνληαη κε 
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ηνπο ππνινίπνπο ζην πιαίζην κηαο αλαγλσζηηθήο θνηλφηεηαο
20

 πνπ θαίλεηαη φηη 

νξγαλψλεηαη θάζε θνξά ζηελ ηάμε.  

Ζ νξγάλσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θνηλφηεηαο θαίλεηαη λα κεζνδεχηαη κέζα 

απφ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αλάγλσζε 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ζηελ ηάμε, θαζψο ζε φια ηα γισζζηθά syllabi, θαη ηδηαίηεξα 

ζηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ζηελ ηάμε, ππάξρνπλ 

δηάζπαξηεο αλαθνξέο γηα ηελ αλαγλσζηηθή θνηλφηεηα, ζηελ νπνία νη καζεηέο 

«εμαζθνχληαη λα κνηξάδνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 3-5, 47), 

«ελζαξξχλνληαη λα αλαθέξνπλ θαη δηθαηνινγνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζρνιηάδνπλ 

επνηθνδνκεηηθά  (constructively) ηηο απφςεηο ησλ ππνινίπσλ» (φ.π., grades 6-9, 51), 

«λα δηαβάδνπλ βηβιία, λα ζπδεηάλε ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα γξάθνπλ γηα απηά, έηζη 

ψζηε λα βηψλνπλ θαη λα κνηξάδνληαη αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο» (φ.π., νπεδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, grades 1-2, 58), «λα πξνζθέξνπλ επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνπο άιινπο θαη λα είλαη ηθαλνί λα εξγάδνληαη κφλνη ηνπο αιιά θαη ζε νκάδεο» (φ.π., 

νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, grades 6-9, 67). 

Οη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο απερνχλ ζπδεηήζεηο πνπ 

δηεμάγνληαη έληνλα ζην πιαίζην ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο αλάγλσζεο θαη ηνπ 

ζχγρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ θξηηηθφ ξφιν ηνπ αλαγλψζηε ηεο ινγνηερλίαο. 

χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο απηέο νη αλαγλψζηεο δελ αλαπαξάγνπλ εξκελείεο αιιά 

αλαπαξάγνληαη θαη νη ίδηνη ζαλ ππνθείκελα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ, θαζψο ην 

θείκελν δξα πάλσ ζηνλ αλαγλψζηε απμάλνληαο ή ηξνπνπνηψληαο ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

πνπ ήδε έρεη.  

ην πιαίζην ησλ ζεσξηψλ απηψλ, ε κεηαηξνπή ηεο ηάμεο ζε θνηλφηεηα 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, δειαδή ε ζπλδηακφξθσζε ησλ καζεηψλ ζε θξηηηθά 

ππνθείκελα, δίλεη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ ε γιψζζα δνκεί πνηθίια 

θείκελα αιιά θαη ζηελ αλάδεημε ησλ πξαθηηθψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

                                                             
20 Ζ κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο θνηλφηεηαο ζηξέθεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε ζρνιηθή ηάμε νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά ζε θνηλφηεηα γξακκαηηζκνχ θαη δελ αληηκεησπίδεηαη 

σο έλα δεδνκέλν πιαίζην γξακκαηηζκνχ (βι. Κσζηνχιε 2005). 
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δηαπξαγκαηεπφκαζηε ηα θείκελα. ηφρνο είλαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε λνεκάησλ πνπ ηνπο/ηηο 

αθνξνχλ, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηε δηεχξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 

κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο κε πνηθίιεο θεηκεληθέο πξαθηηθέο.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ζρεηηθά κε 

ην ρξφλν θαη ην ρψξν δηεμαγσγήο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ζα πξέπεη λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ζην Π.. θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

αιιεινπρία θαη αθνινπζία ησλ πξάμεσλ, ελψ ζην κέξνο ηνπ Π.. πνπ αθνξά ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ απηφ θαίλεηαη λα μεπεξλά ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο: 

 

 «λα πξνκεζεχεη ηνπο καζεηέο κε εξγαιεία κειέηεο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα 

είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα θαη νξγαλσκέλα ψζηε λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ κεζφδσλ κειέηεο θαη εξγαζίαο. Σα εξγαιεία εξγαζίαο, πιηθά θαη νη 

ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο καζεηέο, έηζη 

ψζηε λα ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία γηα ελεξγεηηθή θαη αλεμάξηεηε κάζεζε. Σν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα είλαη έηζη εθνδηαζκέλν ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

καζεηή σο κειινληηθνχ κέινπο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, θαη λα δίλεη επθαηξίεο 

γηα πξφζβαζε ζε δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί 

θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ θπζηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο» («Δζληθφ Κεληξηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 2004», «Πξαγκάησζε ηεο 

δηδαζθαιίαο», Μαζεζηαθφ πεξηβάιινλ, 16). 

 

ην παξαπάλσ παξάζεκα αλαδεηθλχεηαη θαη ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ 

ΣΠΔ, θαζψο γίλεηαη άκεζε ζχλδεζε ηνπ ζρεηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ κε ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία είλαη κέιε θαη ζηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη γηα ηνλ γξακκαηηζκφ 

απηφ ε νξγάλσζε ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε 

ησλ παηδηψλ ζε ειεθηξνληθέο πεγέο. 

Σέινο, ζπλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ηεο ελφηεηαο πνπ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, φπσο απηέο δηαθαίλνληαη ζηα ζρεηηθά ζεκεία ηνπ Π.., θαη φζνλ αθνξά 
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ηηο ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ ησλ δηδαθηηθψλ/θεηκεληθψλ 

πξαγκαηψζεσλ ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο/ινγνηερλίαο,  ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη 

Λφγνη, ζηνπο νπνίνπο εθβάιινπλ νη πξαθηηθέο απηέο, θαίλνληαη φηη είλαη απηνί ηνπ 

«ελεξγνχ καζεηή» θαη ηνπ «βνεζνχ/εκςπρσηή δαζθάινπ», φπσο αλαιχζεθε 

παξαπάλσ. 
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3. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΖΗΣΗΗ 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα ζηξαθεί γχξσ απφ ηα βαζηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο κειέηεο: 

 

 Πνηνο ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ηεο ινγνηερλίαο; 

 Πνηα ε βαζχηεξε ηδενινγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ;  

 Ση είδνπο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαιιηεξγεί ν ηξφπνο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ πνπ πξνηείλεηαη, πνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ρξεζηκνπνηεί θαη πνην είδνο γξακκαηηζκνχ  πξνσζείηαη θαηά ηελ 

αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε;   

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν κέξνο ηεο κειέηεο, θαη σο πξνο 

ην εξψηεκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

γιψζζαο/ινγνηερλίαο, γίλεηαη θαλεξφ πσο ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, έηζη φπσο 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ην θηλιαλδηθφ Π. γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

απνκαθξχλεηαη απφ ην κνληέιν δηδαζθαιίαο ησλ ΣΠΔ σο απηφλνκνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ (ηερλνθξαηηθφ/ηερλνθεληξηθφ κνληέιν) θαη πηνζεηεί έλαλ νιηζηηθφ 

ηξφπν
21

 αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο γίλεηαη πξνζπάζεηα απηέο λα 

ελζσκαησζνχλ ζηαδηαθά ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (νιηζηηθφ κνληέιν), φπσο 

θαλεξψλεη θαη ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο δηαζεκαηηθήο ελφηεηαο ζηελ εηζαγσγή ησλ 

βαζηθψλ πεξηερνκέλσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππνγξακκίδνληαο 

ηαπηφρξνλα έλα βαζηθφ λήκα πνπ δηαπεξλά ζπλνιηθά ην Π.., απηφ ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο. 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζρνιηαζηεί φηη ε χπαξμε, ζηα γισζζηθά syllabi, 

ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο, καζεζηαθψλ ζηφρσλ, φπσο 

                                                             
21 βι. Κνπηζνγηάλλεο, 2010 
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ε εθκάζεζε γξαθήο ελφο θεηκέλνπ ζηνλ Ζ/Τ ή, ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν θαη ηεο αμηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ 

πεγψλ, πξνυπνζέηεη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν μερσξηζηήο δηδαζθαιίαο. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη 

κάιινλ ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ κνληέισλ, δειαδή καζεκάησλ «ακηγνχο» 

πιεξνθνξηθήο θαη ηαπηφρξνλα έληαμεο ησλ ΣΠΔ σο κέζνπ ζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα (πξαγκαηνινγηθφ κνληέιν)
22

.  

Ο ζπλδπαζκφο απηφο θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ επηθνηλσληαθψλ 

ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη  θαηά ηελ επεμεξγαζία γισζζηθψλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε γεληθά, 

θαη ηελ επηθξάηεζε νιηζηηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, φπσο απνδεηθλχεη θαη ε 

αληίιεςε ηεο εληαίαο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο ζην θηλιαλδηθφ 

Π... Ζ παξαπάλσ αληίιεςε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππεξίζρπζε ηεο νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο
23

, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν πξφηαζεο, σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

Βέβαηα, ε πιήξεο δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

απαηηεί γλψζε ηνπ ηνπηθνχ ζπγθεηκέλνπ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ Π.., θαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή ρξήζηκα 

ζηνηρεία κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζε εηήζηεο εθζέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ή παξνπζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ ζε ζρεηηθέο 

ηζηνζειίδεο
24

.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, ε δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ε ρξήζε ηνπο 

σο εξγαιείσλ ππνζηήξημεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, πνπ ε πξνθξηλφκελε κέζνδνο ηεο 

ζπλεξγαηηθήο  θαη «απζεληηθήο»
25

 κάζεζεο  πξνσζεί , ζηεξίδεηαη ζηε δηεπθφιπλζε, 

                                                             
22βι. φ.π.  
23 βι. φ.π.  
24 βι. Latokartano School 07-08, Helsinki Finland, Salla Korpela, March 2011, «A day in the life of 

Strömberg School» 
25 χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Γάιινπ παηδαγσγνχ Celestin (1896-1966), πνπ πνιιά ζρνιεία 

πηνζεηνχλ, ε «απζεληηθή» κέζνδνο είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο 

πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο παηδηψλ θαη εδψ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη νη αλαθνξέο ηνπ εζληθνχ Π.., γηα 

«θπζηθά», δειαδή απζεληηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα (βι. «Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο 2004», «Πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο», 16).    

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c19e10804f336c7594c9ff45bdea3e44/Latokartano%2BComprehensive%2BSchool%2B%2B07-08%2Bilman%2Bkuvia.pdf?MOD=AJPERES
http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=162937&nodeid=41807&culture=en-US
http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=162937&nodeid=41807&culture=en-US
http://www.oph.fi/download/47671_core_curricula_basic_education_1.pdf
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απφ κέξνπο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ηεο πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ
26

. Σαπηφρξνλα ε άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν εγείξεη, ζχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ησλ ηνπηθψλ 

Π., δεηήκαηα αζθαινχο πινήγεζεο θαη ηήξεζεο θαλφλσλ δενληνινγίαο, θαη ζην 

πιαίζην απηφ εληάζζνληαη θαη πνιιέο αλαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην εζληθφ Π.., 

γηα θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Γεληθφηεξα, θαη παξά ηελ θεηκελνθεληξηθή νπηηθή πνπ εληνπίζηεθε ζηνλ ηξφπν 

επεμεξγαζίαο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή πξάμε, ε νπηηθή ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο πνπ αληρλεχεηαη ζε επίπεδν γλψζεσλ γηα ηε Λνγνηερλία, ηείλεη λα  γίλεη 

θπξίαξρε ζηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηνλ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ ζηηο ΣΠΔ θαη ζηα 

ΜΜΔ.          

Ηδηαίηεξα, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ Π.., ε εμέηαζε ησλ ΜΜΔ ζπλδέεηαη κε 

ζεκαληηθά δεηήκαηα δεκνθξαηίαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ην ζρνιείν  

νθείιεη λα επεμεξγαζηεί, θαζψο ζπλδένληαη κε αμίεο, ζηάζεηο θαη γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν πνπ ηα παηδηά πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ σο ελεξγνί θαη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο. 

Δπίζεο, ε πξφηαζε ηεο ζπγθξφηεζεο κηαο αλαγλσζηηθήο θνηλφηεηαο ζην 

πιαίζην ησλ νκάδσλ ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ, κε ραξαθηεξηζηηθά θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ, ε αμηνπνίεζε ηεο εζληθήο ινγνηερλίαο σο κέζνπ ελδπλάκσζεο ηεο 

γισζζηθήο/πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, θπξίσο, θαη φρη σο έλδεημε 

αμηνιφγεζεο θάπνησλ έξγσλ σο πην ζεκαληηθψλ απφ θάπνηα άιια, ην λήκα, δειαδή 

ηνπ πνιππνιηηηζκνχ,  νη ζπλερείο αλαθνξέο ζηα έξγα πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο 

θαη ηελ παξνπζίαζε/ππνζηήξημή ηνπο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, απνθαιχπηνπλ ηε 

ζεκαζία πνπ απνθηά ε θξηηηθή νπηηθή ζην θηλιαλδηθφ Π..  

Ζ έκθαζε, επίζεο, ζηελ ππνζηήξημε ηεο εξκελείαο ησλ καζεηψλ, αθφκα θαη 

φηαλ απηή έρεη σο αθεηεξία ην ινγνηερληθφ θείκελν, ε  πξνψζεζε δειαδή ησλ 

ζεσξηψλ ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο, απνθαιχπηεη κηα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθή, θαζψο ε κεηαθνξά ησλ ζεσξηψλ 

απηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε   ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε φιε νπζία ηεο 

                                                             
26 ηελ θαηεχζπλζε απηή εληάζζνληαη δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνπλ νη ηνπηθέο αξρέο, φπσο, π.ρ., ε 

δσξεάλ παξνρή internet ζηνπο καζεηέο ηεο πφιεο ηνπ Διζίλθη (βι. Latokartano School 07-08, Helsinki 

Finland). 

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c19e10804f336c7594c9ff45bdea3e44/Latokartano%2BComprehensive%2BSchool%2B%2B07-08%2Bilman%2Bkuvia.pdf?MOD=AJPERES
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αλάγλσζεο είλαη φηη καο νδεγεί ζε βαζχηεξε απηνζπλεηδεζία, ελεξγεί σο θαηαιχηεο 

γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο πεξηζζφηεξν θξηηηθήο άπνςεο γηα ηελ ηαπηφηεηά καο. Δίλαη 

ζα λα δηαβάδνπκε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο, θαζψο δηαβάδνπκε έλα βηβιίν.  

Ωο έλδεημε  απφπεηξαο θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ 

ραξαθηεξίδεηαη, απφ ηελ παξνχζα κειέηε,  θαη ε πξφηαζε ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ ηάζε ησλ γισζζηθψλ syllabi ηεο Φηλιαλδίαο λα εληζρπζνχλ νη 

αμηνινγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ε θξηηηθή δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο αλαγλσζηηθήο θνηλφηεηαο, εμνηθεηψλνληάο ηνπο 

φρη απιψο κε ηηο ινγνηερληθέο ηερληθέο θαη ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, ηε γλψζε ησλ «θσδίθσλ» ηνπ, δει. ησλ θαλφλσλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξάγεη ηα λνήκαηά ηνπ, αιιά θαη κε ηε γλψζε 

ησλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε παξαγσγή ηεο εθάζηνηε 

εξκελείαο, γλψζεο κε ζαθή κεηαγλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Δπίζεο, ε δηαθεηκεληθφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ syllabus γηα ηε 

Λνγνηερλία θαη άιισλ καζεκάησλ θαιιηηερληθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο ε Μνπζηθή θαη 

ε Δηθαζηηθή Αγσγή, αιιά θαη ε ζπλερήο αλαθνξά ζηε ρξήζε ζεαηξηθψλ θαη άιισλ 

βησκαηηθψλ κνξθψλ κάζεζεο ζην γισζζηθφ κάζεκα, αλαδεηθλχεη έλα έληνλν 

γισζζνδηδαθηηθφ δεκηνπξγηθφ ππφινγν, ζην πιαίζην ηνπ θπξίαξρνπ νιηζηηθήο 

νπηηθήο, ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ έξγσλ, απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα 

έλα βαζηθφ λήκα πνπ δηαπεξλά ην θηλιαλδηθφ Π.., δειαδή ηελ νπηηθή ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, θαη ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε ησλ γισζζηθψλ syllabi αληρλεχεηαη 

ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο ζεκείσζεο.  

Ο γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ΜΜΔ, δηαπιέθεηαη κε επηθνηλσληαθνχο αιιά θαη θξηηηθνχο 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο ζην πεδίν ηεο ζεκείσζεο, πνπ ζθνπφ ζέηνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα  ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ θαη ελεκεξσκέλνπ πνιίηε, ν νπνίνο δξα 

απνηειεζκαηηθά ζε θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, αιιά κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 

ιεηηνπξγεί θαη κεηαζρεκαηηζηηθά ζηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Φηιαλδίαο Β΄/βάζκηα - 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 69 απφ 145 

 

Σέινο, θαη φζνλ αθνξά ηηο ηαπηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, πνπ 

θαιιηεξγεί ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ πνπ πξνηείλεηαη, θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη ζην βαζκφ, βέβαηα, πνπ απηέο γίλνληαη νξαηέο 

ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ curriculi, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

έλα άιιν θπξίαξρν λήκα, πνπ δηαπεξλά ζπλνιηθά ην Π.., είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

καζεηή εξεπλεηή θαη ελεξγνχ κέινπο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη ηεο θνηλφηεηαο, θαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπληνληζηή, βνεζνχ θαη εκςπρσηή ηεο καζεζηαθήο 

πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πξέπεη λα ππνβνεζεζνχλ ζε 

δεηήκαηα θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά 

ε κάζεζε ζπληειείηαη κέζα απφ δηθέο ηνπο δξάζεηο
27

 θαη έξεπλεο.  

Οη αληηιήςεηο απηέο απνθαιχπηνπλ ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ελφο νιηζηηθνχ 

κνληέινπ ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γεληθά, αιιά ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο πεξηνξίδνληαη 

απφ ηελ έιιεηςε πεξηγξαθήο, ζην εζληθφ Π.., κηαο νινθιεξσκέλεο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο, πνπ ζα καο επέηξεπε λα αληηιεθζνχκε θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

σο κέζνπ δηδαζθαιίαο, αιιά θαη επηθνηλσλίαο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ηνπο πξνζέγγηζε, πνπ, σζηφζν, ην Π.. αλαθέξεη ξεηά.  

Ο ραξαθηήξαο ηνπ Π.. είλαη αλνηρηφο θαη πνιιά αθήλνληαη λα ξπζκηζηνχλ 

απφ ηα ηνπηθά curriculi θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Ζ ζρεηηθή απηνλνκία πνπ 

απνιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ε επειημία πνπ θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηηο ρσξηθέο 

θαη ρξνληθέο παξακέηξνπο ηεο πξαγκάησζεο ηεο δηδαζθαιίαο, καο επηηξέπνπλ λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη, ζην θηλιαλδηθφ Π., πηνζεηψληαο ηελ επνηθνδνκηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο θηλείηαη βάζεη ζηξαηεγηθψλ πνπ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα θαζνξίζεη ηνπο επηκέξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, θαζψο θαη ηα θείκελα 

θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο απηνχο, θαη 

αμηνπνηψληαο, ηαπηφρξνλα, ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, θαη άξα απηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ πνπ ήδε δηαζέηνπλ.  Ωζηφζν, ε εμέηαζε 

                                                             
27 Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ απνηεινχλ θαη πνιιά  καζεηηθά ειεθηξνληθά πεξηνδηθά πνπ 

δεκνζηεχνπλ εξγαζίεο ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ζπκκεηνρέο ζε πξνγξάκκαηα  e-twinning. (βι. netlibris, 

Eye spy in Europe).   

http://magazinefactory.edu.fi/magazines/EyeSpyEurope/index.php?artCat=18
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απηψλ ησλ εξσηεκάησλ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο πνπ κφλν ε εζηίαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζην 

είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ζπληειείηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά ζα 

καο επέηξεπε λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο.   
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Β. Η ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ, ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

1.1 Το εκπαιδευτικό ςύςτημα: δομή και περιεχόμενο  

Ζ Δθπαίδεπζε ζηε Φηλιαλδία θαζνξίδεηαη απφ ην Δζληθφ πκβνχιην ηεο 

Δθπαίδεπζεο (The Finish Board of Education) θαη ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο θαη 

Πνιηηηζκνχ (Finish Ministry of Education and Culture).    

  

Οη παξαπάλσ θνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην θεληξηθφ επίπεδν ηεο 

θπβέξλεζεο. 

Σν Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ είλαη ε αλψηεξε εθπαηδεπηηθή 

αξρή πνπ έρεη ηε γεληθή  επνπηεία ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε,  ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηα 

πνιπηερλεία, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

Ωζηφζν, πνιιά δεηήκαηα απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπηθψλ θνξέσλ  θαη 

θνηλνπξαμηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο θνξείο παξνρήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(education and training providers). Οη ζθνπνί ηεο πξν-ζρνιηθήο αγσγήο, ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο, γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο, 

εθπαίδεπζεο νξίδνληαη ζε ζρεηηθφ λνκνζρέδην θαη ζηα εζληθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ. Ζ γεληθή θαη επαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

θπβεξλεηηθέο θαη ηνπηθέο αξρέο
28

. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δνκή ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηε Φηλιαλδία είλαη 

ε αθφινπζε:  

1) Πξν-ζρνιηθή αγσγή (6 εηψλ) 

                                                             
28βι. [Finnish Ministry of Education and Culture]    
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2) Βαζηθή εθπαίδεπζε (απφ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ θαη κέρξη ηα 16) θαη 

θαηαλέκεηαη ζε 9 ζρνιηθέο ηάμεηο (grades 1-9). Δπηπιένλ, κε ηελ πεξάησζε ηεο 

Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα θνίηεζε, χζηεξα απφ επηινγή ηνπ 

καζεηή, ζε κηα επηπιένλ ζρνιηθή ηάμε (grade 10), ε νπνία ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ζπκπιεξψζεη ηηο γλψζεηο θαη λα βειηηψζεη ηνπο  ζρνιηθνχο ηίηινπο ηνπ. 

3) Αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο ε νπνία είλαη ηξηεηήο θαη 

δηαθξίλεηαη ζε Γεληθή Δθπαίδεπζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (grades 1-3).  

4) Αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (παλεπηζηήκηα-πνιπηερληθέο 

ζρνιέο), ε εηζαγσγή ζηα νπνία γίλεηαη κε εζληθέο εμεηάζεηο (National Matriculation 

Examination). 

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζρνιεία ζηε Φηλιαλδία απνιακβάλνπλ κεγάιε 

απηνλνκία πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε κηαο άιινπ ηχπνπ θξαηηθήο νξγάλσζεο, 

βαζηζκέλεο ζηελ απνθέληξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ 

δήκσλ, νη νπνίνη,  ζε ζπλελλφεζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπηθέο παξαγσγηθέο νκάδεο, θνξείο ηνπ δήκνπ), ζπλδηακνξθψλνπλ 

θαη ζπλαπνθαζίδνπλ ηα πεξηερφκελα ησλ ζπνπδψλ ζηα ηνπηθά ζρνιεία. 

Οη παξαπάλσ θνξείο θαζψο θαη νη ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο εγθξίλνπλ ην 

ηειηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ  ζε θάζε ζρνιείν, νθείινπλ, βέβαηα, λα βαζίδνληαη 

ζηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηνί ραξάδνληαη απφ ηα εζληθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ην Δζληθφ πκβνχιην Δθπαίδεπζεο.  

Ωζηφζν, ε εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ, ε επηινγή ησλ  πεξηερνκέλσλ 

ησλ ζπνπδψλ, ηα ζρνιηθά βηβιία, ε χπαξμε καζεκάησλ επηινγήο, ήδε απφ ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε, ε νξγάλσζε ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ καζεκάησλ 

επηινγήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη δηαδηθαζίεο εληζρπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

νη πξσηνβνπιίεο γηα εθπφλεζε δηαζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε θάζε ζρνιείν, είλαη 

αληηθείκελν επζχλεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ρσξηζηά. 

Θα πξέπεη λα ζρνιηαζηεί φηη ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ζε ψξεο 

καζεκάησλ, πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζρνιηθά έηε, ε εθπφλεζε αηνκηθψλ ζρεδίσλ 

κάζεζεο γηα θάζε καζεηή, ε κεγάιε πξφβιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θπξίαξρεο 
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γιψζζαο (ζηελ πεξίπησζή καο θηλιαλδηθή ή ζνπεδηθή ) σο δεχηεξεο γιψζζαο ζηνπο 

καζεηέο ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα είλαη δηαθνξεηηθή, είλαη απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλιαλδηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζδίδνληάο ηεο ραξαθηήξα 

πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ζεβαζκφ ζηελ εηεξφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ηδηαίηεξεο  πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ, 

θαιιηεξγψληαο ηνπο ηελ θνηλή ηαπηφηεηα ελφο ελεξγνχ πνιίηε πνπ ζθέθηεηαη θαη δξα 

θξηηηθά ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν.  

 

1.2 Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη  

Ο ραξαθηεξηζκφο «αλψηεξε» δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απερεί ηελ δηάθξηζε 

πνπ ίζρπε παιηφηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Φηλιαλδίαο, κεηαμχ θαηψηεξεο 

θαη αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία κε λνκνζεζία ηνπ 1998, έπαςε 

λα ηζρχεη θαη ε θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα ελνπνηήζεθε κε ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθή, 

απνηειείηαη απφ ηξεηο ηάμεηο (grades 1-3), ζηηο νπνίεο θνηηνχλ καζεηέο άλσ ησλ 16, 

κεηά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πεξηιακβάλεη δχν ηχπνπο ζρνιείσλ, ηα 

ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηα ζρνιεία επαγγεικαηηθή θαηάξηηζεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο νη 

καζεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δψζνπλ ζε εζληθφ επίπεδν εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζην 

παλεπηζηήκην, ελψ αληίζηνηρα νη καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ απφ ηα ζρνιεία αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο λα θάλνπλ αίηεζε γηα ηηο πνιπηερληθέο 

ζρνιέο, κε βάζε ηα δηπιψκαηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. (βι. National Matriculation Examination θαη Μministry 

of Education and Culture)     

Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ξπζκίδεηαη 

απφ ην «Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003». 

Σν ζπγθεθξηκέλν Π.. εθηείλεηαη ζε 261 ζειίδεο θαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ 

ξπζκίδνληαη ζε απηφ είλαη ηα εμήο: 
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10. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ (ξχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

δηακφξθσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηνπηθψλ Π..) 

11. Ο ξφινο θαη νη βαζηθέο αμίεο ηεο γεληθήο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

12. Πξαγκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο (ζεψξεζε ηεο κάζεζεο, 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη κεζνδνινγία, ιεηηνπξγηθή θνπιηνχξα, δνκή ησλ 

ζπνπδψλ).   

13. Καζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ (ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, παξνρή θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο, ζρνιηθέο 

ππεξεζίεο πξφλνηαο, δηδαζθαιία καζεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

ππνζηήξημε, εθπαίδεπζε ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ). 

14. Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη βαζηθά πεξηερφκελα εθπαίδεπζεο 

(πεξηερφκελα θαη ζηφρνη ησλ δηαζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ γλσζηηθψλ  

αληηθεηκέλσλ) 

15. Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.  

 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ αξρηθψλ 

εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζνδηδαθηηθή  αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην 

κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ φιεο ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, 

κε έκθαζε ζηελ ελφηεηα 5, πνπ πεξηγξάθεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά 

πεξηερφκελά ηεο γεληθήο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, θαη φπνπ πεξηέρνληαη θαη ηα 

γισζζηθά syllabi. Ζ επηινγή απηή έγηλε γηαηί ζεσξήζεθε αδχλαηε ε δηεξεχλεζε ησλ 

εξσηεκάησλ απηψλ, ρσξίο λα ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο, 

ηηο βαζηθέο αξρέο  πνπ ην δηέπνπλ θαη ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο πνπ ζέηεη, ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ ππνζηήξημε 

ησλ καζεηψλ, ή, ηέινο, κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ εθαξκφδεηαη.    

Αληίζεηα εμαηξέζεθαλ νη ελφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο/ινγνηερλίαο σο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηε λνεκαηηθή 

γιψζζα, θαζψο θαη ηα πεξηερφκελα θαη νη ζηφρνη ησλ ππφινηπσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, πιελ ηνπ γισζζηθνχ. 
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Δηζαγσγηθά, ζηελ αλάιπζε ηνπ Π.., θαη ηδηαίηεξα ησλ ελνηήησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ, ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κηα πξψηε απφπεηξα πεξηγξαθήο ηνπ σο 

αλνηρηνχ Π., πνπ απνθηά ηδηαίηεξν πεξηερφκελν ζηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

φπνπ εμεηδηθεχνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ εζληθνχ Π.. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ έλα δίθηπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ηνπηθψλ θνξέσλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ).  

Ο αλνηρηφο ραξαθηήξαο ηνπ Π.. δηαθαίλεηαη έληνλα ζε παξαζέκαηα πνπ 

αληινχληαη απφ ηελ ελφηεηα 1 θαη αλαθέξνληαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ηνπηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ:  «ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ 

έλα εηήζην ζρέδην πνπ ζα νξγαλψλεη πξαθηηθά ηελ εθπαίδεπζε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο θαη 

ν θάζε καζεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη ην αηνκηθφ ηνπ/ηεο ζρέδην ζπνπδψλ ζηε 

βάζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ» («Δζληθφ 

Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003», «Ζ δηακφξθσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο», 8), ελψ ππνγξακκίδεηαη ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηνπ ηνπηθνχ 

ζηνηρείνπ ζην ζρεδηαζκφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πξνζδίδνληαο έλαλ ηνπηθφ 

ραξαθηήξα ζην Π.. ηνπ θάζε ζρνιείνπ: «Σν ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ πεξηβάιινλ, νη 

γισζζηθέο ζπλζήθεο, ε ηζηνξία, ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή πνπ πεξηβάιιεη ην 

θάζε ζρνιείν, ζα πξνζζέζεη έλα ηνπηθφ ρξψκα ζην Π..» (φ.π.).   

 

1.3 Το διδακτικό αντικείμενο τησ γλώςςασ και λογοτεχνίασ 

Μηα πξψηε παξαηήξεζε, ζηα γισζζηθά syllabi ηνπ Φηλιαλδηθνχ Π.., φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη ε ζχλδεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο κε ηε ινγνηερλία ζε έλα θνηλφ γλσζηηθφ αληηθείκελν κε 

ηίηιν «Μεηξηθή γιψζζα θαη Λνγνηερλία». Ζ αληίιεςε απηή απερεί ηελ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αληρλεχηεθε θαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηνπνζεηψληαο, 

σζηφζν, ζηε ζέζε ηνπ επίθεληξνπ ηνπ καζήκαηνο ηε γιψζζα, θαη φρη ην θείκελν, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο. 

 Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη εγθαηαιείπεηαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην 

θείκελν, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
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θχθισλ καζεκάησλ, αιιά ππνγξακκίδεηαη ε ηάζε, ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε λα πεξηγξάθεηαη ε γιψζζα κε φξνπο ζεκεησηηθήο επηζηήκεο,  κέζα απφ 

ηε δηαπινθή επηθνηλσληαθψλ θαη θξηηηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, 

απνθαιχπηνληαο επηξξνέο ηφζν απφ θνηλσληθά φζν θαη κεηαδνκηζηηθά
29

 κνληέια 

αλάιπζεο ηεο γιψζζαο, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο 

ζηα παξαζέκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

 

«Η δηδαζθαιία ζθνπφ έρεη ηελ εζσηεξηθή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, θαζψο 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ αιιεινζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά. Ο θνηλφο 

παξαλνκαζηήο είλαη ε γιψζζα θαη ε αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ σο ελφο επηθνηλσληαθνχ 

ππνθεηκέλνπ πνπ δξα κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ έθθξαζεο, 

ηεο εξκελείαο θαη ηεο παξαγσγήο λνεκάησλ» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003», εηζαγσγή ζην syllabus ηεο Φηλιαλδηθήο 

σο κεηξηθήο γιψζζαο, 34). 

«Η δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ινγνηερλία θαζνδεγείηαη απφ ηελ 

αληίιεςε ηεο ηζαγελνχο γιψζζαο σο ελφο ελλνηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα άηνκα γηα λα δνκήζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα. Δθηφο απφ ηε γιψζζα νη άλζξσπνη αθνκνηψλνπλ θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηαο θαη ρηίδνπλ ηε δηθηά ηνπο ηαπηφηεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ελδπλακψλεηαη ε θνηλσληθή  αιιειεπίδξαζε θαη εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα θαη 

αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ» ( φ.π., 34). 

 

Όζνλ αθνξά ηελ χπαξμε κέξηκλαο γηα ηελ ηδηαίηεξε γισζζηθή θνηλφηεηα πνπ 

αλήθεη ν θάζε καζεηήο, κε δεδνκέλν ην ραξαθηήξα ηεο ζχλζεηεο γισζζηθά θνηλσλίαο 

πνπ απνηειεί ε Φηλιαλδία, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί  φηη ζην Π.. γηα ηε βαζηθή 

                                                             
29 χκθσλα κε ην κεηαδνκηζηηθφ ή κεηακνληέξλν κνληέιν αλάιπζεο ε γιψζζα ζεσξείηαη έλα ζχζηεκα 
ηνπ νπνίνπ ε αμία αιιάδεη ιφγσ κε γισζζηθψλ παξαγφλησλ. εκαληηθφ ιφγν παίδνπλ νη λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο ζηελ εξκελεία ησλ γισζζηθψλ ζρέζεσλ, ελψ απνξξίπηεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ 

εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ. Eπίζεο, ην θείκελν απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην κεηακνληέξλν κνληέιν. 

Απνηειείηαη απφ πνιιά ζεκεηνινγηθά ζπζηήκαηα. Σν ζπνπδαηφηεξν φκσο είλαη φηη έλα θείκελν, γηα λα 

εξκελεπηεί θαη λα απνθσδηθνπνηεζεί, ρξεηάδεηαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ αλαγλψζηε. Άξα, 

πνιινί αλαγλψζηεο ζα αληηδξάζνπλ δηαθνξεηηθά ζην θείκελν, επεηδή έρεη ν θαζέλαο ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ηδενινγία θαη εκπεηξία (D. Graddol, 2001:37). 
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εθπαίδεπζε πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο syllabi γηα ην κάζεκα «Μεηξηθή 

γιψζζα θαη Λνγνηερλία», αλάινγα κε ηε κεηξηθή γιψζζα πνπ κηιά αιιά θαη ηε 

δεχηεξε γιψζζα πνπ δηδάζθεηαη ν θάζε καζεηήο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ηφζν 

ζηελ αλαγλψξηζε δχν επίζεκσλ γισζζψλ, ηεο θηλιαλδηθήο θαη ηεο ζνπεδηθήο, φζν 

θαη ζηελ χπαξμε γισζζηθψλ πνηθηιηψλ, φπσο νη πνηθηιίεο ησλ Sami θαη ησλ Romany, 

ηηο νπνίεο κηινχλ ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο θνηλφηεηεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζνξίδνληαη ηα εμήο 9 γισζζηθά syllabi: 

  Η. Μεηξηθή Γιψζζα Α: α) θηιαλδηθή, β) ζνπεδηθή, γ) Sámi, δ) Romany, ε) 

θηλιαλδηθή λνεκαηηθή γιψζζα.   

ΗΗ. Γεχηεξε Γιψζζα Β: α) θηλιαλδηθή, β) ζνπεδηθή, γ) θηιαλδηθή γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηεο γιψζζαο Sámi, δ) θηιαλδηθή γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο θηλιαλδηθήο 

λνεκαηηθήο γιψζζαο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαιχζεθαλ ηα syllabi ηεο θηιαλδηθήο, 

ηεο ζνπεδηθήο, ησλ Sámi θαη ησλ Romany σο κεηξηθψλ γισζζψλ κε εζηίαζε θπξίσο 

ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο ηα ππφινηπα γισζζηθά syllabi 

δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηδαζθαιίαο ηεο λνεκαηηθήο θαη ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο.  

ε θάζε γισζζηθφ syllabus πξνηάζζνληαη νη γεληθνί ζηφρνη θαη ε αμηνιφγεζε 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη θχθινη ησλ ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ θαη ησλ καζεκάησλ εμεηδίθεπζεο, ησλ νπνίσλ νη ζηφρνη θαη ηα 

πεξηερφκελα πεξηγξάθνληαη μερσξηζηά. Όπσο πιεξνθνξνχκαζηε ζηελ ελφηεηα ηνπ 

Π.. πνπ αθνξά ηελ πξαγκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην 

πνπ πεξηγξάθεηαη ε δνκή ησλ ζπνπδψλ
30

, ηα καζήκαηα νξγαλψλνληαη ζε θχθινπο 

ππνρξεσηηθνχο, εμεηδίθεπζεο θαη εθαξκνγήο. Σα καζήκαηα εμεηδίθεπζεο είλαη 

καζήκαηα επηινγήο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θάζε γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη νη καζεηέο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηέηνηα 

καζήκαηα ζην αηνκηθφ ηνπο ζρέδην ζπνπδψλ. Σα εθαξκνζκέλα καζήκαηα, ηέινο, 

                                                             
30 βι. θαη Κπβεξλεηηθφ δηάηαγκα γηα ηνπο γεληθνχο εζληθνχο ζθνπνχο θαη ηε δηαλνκή σξψλ ησλ 

καζεκάησλ ζηε Γεληθή Αλψηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (955/2002), ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3, ζην 

«Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003» .  

http://www.oph.fi/english/education/general_upper_secondary_education/curriculum
http://www.oph.fi/english/education/general_upper_secondary_education/curriculum
http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Φηιαλδίαο Β΄/βάζκηα - 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 78 απφ 145 

 

είλαη καζήκαηα κεζνδνινγίαο θαη επαγγεικαηηθψλ ζπνπδψλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, ησλ νπνίσλ ε νξγάλσζε είλαη 

επζχλε ηνπ εθάζηνηε ηνπηθνχ θνξέα παξνρήο εθπαίδεπζεο (βι. φ.π., «Ζ πξαγκάησζε 

ηεο εθπαίδεπζεο», Η δνκή ησλ ζπνπδψλ, 15).          

  ην syllabus ηεο «Φηλιαλδηθήο γιψζζαο σο κεηξηθήο» νξίδνληαη έμη 

ππνρξεσηηθνί θχθινη καζεκάησλ θαη επηπιένλ ηξεηο εμεηδίθεπζεο: 

Τπνρξεσηηθνί 

1) Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε 

2) Γνκέο θαη λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ 

3) Τθνινγηθά ζηνηρεία (linguistic devices) θαη εξκελεία ηεο ινγνηερλίαο 

4) Κείκελα θαη επηξξνή 

5) Κείκελα, χθνο θαη ζπγθείκελν 

6) Γιψζζα, ινγνηερλία θαη ηαπηφηεηα 

Δμεηδίθεπζεο 

7) Αλψηεξεο πξνθνξηθέο  επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

8) Αλψηεξεο θεηκεληθέο δεμηφηεηεο 

9) πγγξαθή θαη ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο 

 

ην syllabus ηεο «νπεδηθήο γιψζζαο σο κεηξηθήο», νη θχθινη καζεκάησλ 

είλαη νη εμήο:  

Τπνρξεσηηθνί 

1) Έλαο θφζκνο απφ θείκελα 

2) Αθεγεκαηηθή Λνγνηερλία θαη θείκελα ησλ ΜΜΔ 

3) Κείκελα, πνιηηηζκφο θαη ηαπηφηεηα 

4) θαλδηλαβηθά θείκελα 

5) χγρξνλε ινγνηερλία 

6) Ζ ηζρχο ησλ θεηκέλσλ 

Δμεηδίθεπζεο 

7) Πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

8) Αλψηεξεο γξαπηέο θαη θεηκεληθέο δεμηφηεηεο 
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9) Ζ ινγνηερλία σο πεγή απφιαπζεο θαη γλψζεο 

 

ην syllabus ηεο «Sami γιψζζαο σο κεηξηθήο», νη θχθινη καζεκάησλ είλαη νη 

εμήο:  

Τπνρξεσηηθνί 

1) Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε 

2) Γνκέο θαη λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ 

3) Λνγνηερληθά θείκελα 

4) Μέζα επηξξνήο 

5) Κείκελν, χθνο θαη ζπγθείκελν 

6) Γιψζζα, ινγνηερλία θαη ηαπηφηεηα 

Δμεηδίθεπζεο 

7) Πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

8) Κεηκεληθέο δεμηφηεηεο 

9) χγρξνλα θείκελα  

 

 

Σέινο, ζην syllabus ηεο «Romany γιψζζαο σο κεηξηθήο», νη θχθινη 

καζεκάησλ είλαη νη εμήο: 

Τπνρξεσηηθνί 

1) Δλδπλάκσζε ηεο γισζζηθήο ππνδνκήο 

2) Δπεθηείλνληαο ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο πέξα απφ ηα φξηα ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ησλ θίισλ 

3) Πξνθνξηθή θαη γξαπηή παξάδνζε ησλ Ρνκά 

4) Ηζηνξία θαη δηαζπνξά ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά 

5) Λνγνηερλία θαη άιιεο ηέρλεο 

6) Ζ γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο ησλ Ρνκά ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία 

 

Δμεηδίθεπζεο 

7) Πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο θαη πξνθνξηθφο πνιηηηζκφο ηεο γιψζζαο Romany 
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8) Γξαπηέο θαη θεηκεληθέο δεμηφηεηεο 

9) χγρξνλα ζέκαηα ζηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Ρνκά 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζε φια ηα γισζζηθά syllabi, νη ηίηινη ησλ θχθισλ 

καζεκάησλ είλαη παξφκνηνη, κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.  

Ζ αληίιεςε απηή απερεί, θαηαξράο, πνιππνιηηηζκηθά κνληέια ηεο ζχγρξνλεο 

θξηηηθήο παηδαγσγηθήο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε δηαθνξεηηθή γιψζζα δελ ζεσξείηαη 

ειιεηκκαηηθή σο πξνο ηελ θπξίαξρε, αιιά εθαξκφδεηαη έλα πινπξαιηζηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη δηδάζθνληαη ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ, κε 

ζθνπφ λα βνεζεζνχλ νη αιιφγισζζνη καζεηέο λα πεηχρνπλ θαιχηεξεο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο δνκψληαο ζεηηθή απην-εηθφλα. Σα ζηνηρεία απηά ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ 

ζηελ παξνχζα κειέηε, ζηηο ελφηεηεο «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν» θαη «Λνγνηερλία σο 

ζεκείσζε», φπνπ εμεηάδεηαη πην αλαιπηηθά ην είδνο ηνπ πνιππνιηηηζκηθφ κνληέινπ 

πνπ θαίλεηαη φηη πξνηείλεηαη ζην θηλιαλδηθφ Π.., θαη αλ πξνάγεη ή φρη ηε δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κε 

φξνπο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. 

  Σέινο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ρξήζηκα ζηνηρεία αληιήζεθαλ 

απφ ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο ελφηεηαο 5, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη δηαζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ πξνηείλεηαη λα ζπλδένπλ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. ηελ πεξίπησζε 

απηή εληνπίζηεθαλ δπν δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα ηεο κειέηεο, ηελ αμηνπνίεζε δειαδή  ησλ ΣΠΔ θαηά ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο: «Σερλνινγία θαη θνηλσλία» θαη «Δπηθνηλσλία θαη επάξθεηα ζηα ΜΜΔ». 

Σα ζηνηρεία απηά ζα εμεηαζηνχλ πεξαηηέξσ ζηελ ελφηεηα αλάιπζεο «Γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν», αιιά κηα πξψηε παξαηήξεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη φηη ηδηαίηεξα ε 

δηαζεκαηηθή ελφηεηα «Δπηθνηλσλία θαη επάξθεηα ζηα ΜΜΔ», παξνπζηάδεη έληνλε 

δηαθεηκεληθφηεηα κε ηα γισζζηθά syllabi ζηελ θνηλή βάζε ηεο δηεπξπκέλεο αληίιεςεο 

πεξί θεηκέλνπ πνπ εθθξάδεηαη γεληθά ζην Π.., θαη ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζην 

θείκελν, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σο ππξήλα 
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νξγάλσζεο θαη κεζφδεπζεο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, φπσο επηβεβαηψλνπλ θαη νη 

ηίηινη ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ καζεκάησλ εμεηδίθεπζεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ.     

 

1.4 Η αξιολόγηςη των μαθητών και τησ μαθηςιακήσ διαδικαςίασ 

Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γεληθά πιεξνθνξίεο αληινχκε απφ 

ηελ ελφηεηα 6 κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο», φπνπ δίλνληαη νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο, ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαηά καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ δίλνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δηδηθφηεξα, γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο πιεξνθνξίεο 

αληινχκε απφ ηηο εηζαγσγέο ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ syllabi, απ‟ φπνπ 

πξνέξρνληαη ηα παξαθάησ παξαζέκαηα: 

 

«Η αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θχθισλ καζεκάησλ ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη 

ινγνηερλία εζηηάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Η βάζε 

ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πεξηερφκελα ησλ 

καζεκάησλ θαη λα κπνξνχλ έηζη λα ειέγρνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξφνδν. Οη βαζκνί 

ησλ καζεκάησλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ, 

θαζψο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα. Η ηνπνζέηεζε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ 

θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ησλ γξαπηψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Η δηδαζθαιία πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηηο δεμηφηεηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ψζηε λα ρηίζνπλ κηα ζεηηθή, σζηφζν ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπο 

σο νκηιεηέο, αλαγλψζηεο θαη ζπγγξαθείο» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003», Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, «Αμηνιφγεζε», 

35).               

http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
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Σα παξαπάλσ επαλαιακβάλνληαη ζρεδφλ απηνιεμεί θαη ζηα ππφινηπα 

γισζζηθά syllabi, κε κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε ηελ πξνζζήθε ησλ αθφινπζσλ 

ζεκείσλ ζηα syllabi ησλ νκηιεηψλ δηαθνξεηηθψλ κεηξηθψλ γισζζψλ, πιελ ησλ δχν 

επίζεκσλ (θηλιαλδηθή θαη ζνπεδηθή): 

 

 «Η αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ην βαζκφ σξηκφηεηαο πνπ έρεη 

επηηεπρζεί απφ θάζε καζεηή σο αλαγλψζηε θαη ρξήζηε ηεο γιψζζαο» (φ.π., Sami σο 

κεηξηθή γιψζζα, «Αμηνιφγεζε», 49). 

 

«Οη βαζκνί ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εξγαζίεο ησλ 

παηδηψλ, θαζψο θαη ην βαζκφ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρή ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ 

εθδειψλνπλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Ρνκά» (φ.π., Romany σο κεηξηθή γιψζζα, 

«Αμηνιφγεζε», 56). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ αλαδεηθλχεηαη ν ελεξγφο ξφινο ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο κε έκθαζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο, ζηε 

δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα δηακνξθψλεη ν ίδηνο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ θαη ηε 

ζπλερή  αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή.  

Δπίζεο, ζηελ ελφηεηα 6 αλαθέξεηαη φηη ε απην-αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή 

κπνξεί λα γίλεηαη «κε πνηθίιεο κεζφδνπο, φπσο νη ζπδεηήζεηο αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεκάησλ. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο θαη νη πξαθηηθέο θαζνξίδνληαη κε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζηα ηνπηθά curricula» (φ.π., ελφηεηα 6  «Αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο», 

224). 

ηελ ίδηα ελφηεηα αλαθέξεηαη φηη ε αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη ζε ηειηθή, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θάζε θχθινπ ζπνπδψλ
31

 αιιά θαη  ζηαδηαθή κέζσ ηεο «ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

απνθηνχλ» (φ.π., 224).  

                                                             
31 Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θάζε καζεηήο πξέπεη 

λα έρεη πεξάζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα πέληε θχθινπο καζεκάησλ, δηάξθεηαο πεξίπνπ 

ηξηάληα νθηψ σξψλ ν θαζέλαο  (βι., φ.π., 228). 
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Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κπνξεί λα γίλεη αξηζκεηηθά ή κε 

θάπνηνλ άιιν ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ηνπηθφ Π.., κε κηα θιίκαθα αξηζκεηηθή 

κεηαμχ ησλ βαζκψλ 4 θαη 10 (φπνπ 5=αξθεηά, 6= κέηξηα, 7= ηθαλνπνηεηηθά, 8= θαιά, 

9= πνιχ θαιά θαη 10= άξηζηα). 

Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα  θαη ηα καζήκαηα εηδίθεπζεο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην εζληθφ Π.. αμηνινγνχληαη αξηζκεηηθά, ελψ ηα καζήκαηα εθαξκνγήο ή 

εηδηθεχζεσλ πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο  κπνξνχλ λα αμηνινγνχληαη φρη κφλν κε 

αξηζκεηηθή θιίκαθα αιιά θαη πεξηγξαθηθά, ή κε ηελ έλδεημε φηη ν καζεηήο πέξαζε ην 

κάζεκα ή φρη, ή, ηέινο, κε άιινπο ηξφπνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ηνπηθά Π.. 

Όζνλ αθνξά ηνπο αμηνινγεηέο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ππνγξακκίδεηαη 

ε ζεκαζία ηνπ λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία ζπδεηάλε 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ αξρή ησλ καζεκάησλ (βι. φ.π., 225), ελψ θαη πάιη, 

φπσο ζηελ πξσηνβάζκηα, αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ θάζε καζεηή λα νξγαλψλεη 

ην αηνκηθφ ηνπ ζρέδην ζπνπδψλ (βι. φ.π., 227) αιιά θαη λα κειεηά καζήκαηα 

αλεμάξηεηα, ρσξίο απαξαίηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηε δηδαζθαιία (βι. φ.π., 224). 

Δπηπιένλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηα ηνπηθά Π.. λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα εθ λένπ αμηνιφγεζε θαη 

βειηίσζε ησλ βαζκψλ ηνπο (βι., φ.π. 228). ηελ ίδηα ελφηεηα πεξηγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζπνπδψλ θαη ησλ βαζκψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο αιιάδνπλ ζρνιείν ή 

πξφγξακκα ζπνπδψλ 

Σέινο, πεξηγξάθνληαη ηα πνηθίια πηζηνπνηεηηθά θαη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο ζην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλάινγα κε 

ην αλ νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, αλ νινθιήξσζαλ έλα syllabus καζεκάησλ ή αλ 

εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν πξηλ νινθιεξψζνπλ  ηηο ζπνπδέο ηνπο (βι., φ.π., 229-230).   

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο εζσηεξηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο, ε εηζαγσγή ζηα 

Παλεπηζηήκηα γίλεηαη κε εζληθέο εμεηάζεηο, δηαδηθαζία πνπ επνπηεχεη ην πκβνχιην 

Δηζαγσγηθψλ Δμεηάζεσλ (The Finnish Matriculation Examination)
32

. 

                                                             
32 http://www.ylioppilastutkinto.fi/en/index.html 
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Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη δπν θνξέο ην ρξφλν, ζηα ζρνιεία ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζθνπφ έρνπλ λα ειέγμνπλ αλ νη καζεηέο έρνπλ 

αθνκνηψζεη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην  εζληθφ Π.. ηεο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Όζνλ αθνξά ηηο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο, έλαο καζεηήο κπνξεί λα ηηο 

νινθιεξψζεη ζε κία ή ζε ηξεηο ην πνιχ ζπλερφκελεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. Οη 

ππνρξεσηηθέο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο είλαη ηέζζεξηο, ε κία απαξαίηεηα ζηε κεηξηθή 

γιψζζα θαη νη ππφινηπεο ηξεηο επηιέγνληαο αλάκεζα ζηε δεχηεξε εζληθή γιψζζα, ηελ 

μέλε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο γεληθέο ζπνπδέο (sciences and humanities).  

Ωο πξνο ην κάζεκα ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ε εμέηαζε γίλεηαη ζηε θηλιαλδηθή, 

ηε ζνπεδηθή θαη ηε γιψζζα ησλ Sami θαη πεξηιακβάλεη ηελ επίδεημε θεηκεληθψλ 

δεμηνηήησλ (αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο θαη γισζζηθή έθθξαζε) θαη ηε ζπγγξαθή ελφο 

δνθηκίνπ πνπ αμηνινγείηαη κε βάζε ην γεληθφ επίπεδν παηδείαο ησλ εμεηαδνκέλσλ, 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ηεο γισζζηθήο ηνπο έθθξαζε θαη ηε ζπλνρή ηνπ 

γξαπηνχ θεηκέλνπ πνπ παξάγνπλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο έρεη κηα 

άιιε κεηξηθή γιψζζα, εθηφο απφ ηηο ηξεηο πνπ πξνβιέπνληαη, κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηε δνθηκαζία ζηε κεηξηθή γιψζζα κε ηελ εμέηαζε κίαο εθ ησλ 

παξαπάλσ γισζζψλ σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο.    

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηα 

Παλεπηζηήκηα είλαη φηη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ 

ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο ππνςήθηνπο λα 

βειηηψζνπλ ην βαζκφ ηνπο ζε κηα εμεηαζηηθή δνθηκαζία πνπ έρνπλ πεξάζεη, θαη, ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο, λα μαλαγξάςνπλ ηε δνθηκαζία δχν, αθφκα, θνξέο ζε ηξεηο 

ζπλερφκελεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. 

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο απηή δηαθαίλεηαη ζην εζληθφ Π.., παξνπζηάδεη 

κηα επειημία, θαζψο απνθεληξψλνληαη νη αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππάξρεη 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ε νπνία πξνζδίδεη  
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ζηελ αμηνιφγεζε γεληθά έλαλ ραξαθηήξα δηακνξθσηηθφ
33

 ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

κε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε μερσξηζηά ηνπ θάζε καζεηή.  

                                                             
33 βι. Παπαλανχκ-Σδίθα, Ε. (1985). Η αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο: δπλαηφηεηεο θαη φξηα, 

Θεζζαινλίθε:  Κπξηαθίδε 
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2. ΑΝΑΛΤΗ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.. γηα ηελ αλψηεξε γεληθή εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο επίπεδα: ην πξψην επίπεδν 

αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, εζηηάδνληαο ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο, θαη εηδηθφηεξα ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο, θαη ζην δεχηεξν επίπεδν αλαιχνληαη νη πξνηεηλφκελεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη νη ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ 

(εθπαηδεπηηθψλ/καζεηψλ) πνπ νη πξαθηηθέο απηέο πξνυπνζέηνπλ θαη θαιιηεξγνχλ. 

 

2.1 Το περιεχόμενο του γλωςςικού μαθήματοσ και τησ Λογοτεχνίασ 

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

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο: 

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

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

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

ζπζηαηηθά ηεο ηαπηφηεηαο πνπ επηδηψθεηαη λα ζπγθξνηήζνπλ νη καζεηέο σο 

κειινληηθνί πνιίηεο θαη κέιε ηεο θνηλσλίαο.   

2) Γηα ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία, δειαδή ηελ ηδηαίηεξε  ινγνηερληθή 

κεηαγιψζζα πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά.   

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

γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί θαη ηε ρξήζε απηήο ηεο ηδηαίηεξεο 

ινγνηερληθήο κεηαγιψζζαο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ 

λα πεξηγξάςνπλ ηφζν ηνλ θφζκν ησλ θεηκέλσλ φζν θαη ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη. 

2.1.1 ΓΝΩΔΙ ΚΑΙ ΑΞΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΚΟΜΟ 

Αξίερ, ζηάζειρ, ανηιλήτειρ 

ηελ ελφηεηα 2 ηνπ Π., κε ηίηιν «Ο ξφινο θαη νη βαζηθέο αμίεο ηεο γεληθήο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», πεξηγξάθνληαη νη ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο 
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αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην 2.2 

αλαθέξεηαη:   

 «Οη βαζηθέο αμίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δνκνχληαη  πάλσ ζηε  θηλιαλδηθή πνιηηηζκηθή ηζηνξία, ε 

νπνία είλαη κέξνο ηεο ζθαλδηλαβηθήο θαη επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο […]νη 

καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα ζεσξνχλ πνιχηηκε, λα αμηνινγνχλ,  θαη λα 

αλαλεψλνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά […] (νη αμίεο απηέο) είλαη ν ζεβαζκφο γηα ηε 

δσή θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, […] ε πξναγσγή ηεο αλνηρηήο δεκνθξαηίαο, ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο επεκεξίαο» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο 

Δθπαίδεπζεο 2003», «Ο ξφινο θαη νη βαζηθέο αμίεο ηεο γεληθήο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», Βαζηθέο αμίεο, 12) . 

«Ο ζθνπφο είλαη νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαη κεγαιψλνληαο λα αλαιάβνπλ σο ελήιηθεο ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ θαη ησλ 

πξάμεψλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη 

εκπεηξίεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ην κέιινλ κέζσ ζπιινγηθψλ 

απνθάζεσλ θαη πξνζπαζεηψλ» (φ.π., 12). 

«Οη καζεηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ εδξαησκέλσλ αμηψλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα εμεηάδνπλ θξηηηθά ηα 

κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο ηεο θηλιαλδηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο δηεζλνχο αλάπηπμεο 

[…] λα αληηιακβάλνληαη ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε ζηε Φηλιαλδία, ηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηε ζεκαζία πνπ απηά έρνπλ 

πξαθηηθά, θαη λα γλσξίδνπλ ηξφπνπο πξνάζπηζεο θαη πξναγσγήο ηνπο» (φ.π., 12).  

Δπηπιένλ, ζην θεθάιαην 2.1, πνπ πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηεο γεληθήο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη φηη: 

 

«Η εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο δπλαηφηεηεο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ δηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, θαη λα 

αμηνινγνχλ ηα δεηήκαηα απφ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

θαζνδεγεζνχλ ζην λα ελεξγνχλ σο ππεχζπλνη θαη επζπλείδεηνη πνιίηεο ζηελ θνηλσλία 

θαη ηε κειινληηθή ηνπο εξγαζηαθή δσή. Η δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
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θαιιηέξγεηα ηεο απηνγλσζίαο ησλ καζεηψλ θαη ηε ζεηηθή ηνπο αλάπηπμε πξνο ηελ 

ελειηθίσζε, ελζαξξχλνληαο ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε ζπλερή απην-βειηίσζε» (φ.π., Ο 

ξφινο ηεο γεληθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 12) . 

Δπίζεο, ζηελ εηζαγσγή ηεο ελφηεηαο 5, πνπ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πεξηερφκελα ηεο εθπαίδεπζεο, δηαβάδνπκε: 

«Η αλψηεξε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη καζεηέο 

αλαπηχζζνπλ ηελ επηζπκία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ππεχζπλα ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία κε ηε δένπζα πξνζνρή ηφζν γηα ηελ  πξνζσπηθή ηνπο επεκεξία 

φζν θαη γηα ησλ άιισλ» (φ.π., «Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη βαζηθά πεξηερφκελα ηεο 

εθπαίδεπζεο», Γεληθνί ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο, 26).   

χκθσλα κε ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, 

γεληθά ζην θηλιαλδηθφ Π.., νη αμίεο πνπ πξνσζνχληαη είλαη «ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά», «ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα», «ε αλνηρηή δεκνθξαηία», «ε ηζφηεηα», «ε 

επεκεξία», «ε ζπιινγηθφηεηα», «ε απηνγλσζία», «ε δηα βίνπ κάζεζε», «ε απην-

βειηίσζε». Μηα βαζηθή πιεπξά ηεο ηαπηφηεηαο πνπ επηρεηξείηαη λα θαηαζθεπαζηεί 

βάζεη ησλ αμηψλ απηψλ είλαη ε πνιηηφηεηα, ε  ηαπηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε πνπ 

γλσξίδεη πψο λα ελεξγεί σο κέινο ηεο θηλιαλδηθήο θαη ηεο ζθαλδηλαβηθήο θνηλσλίαο, 

αιιά, ηαπηφρξνλα λα εδξαηψζεη θαη κηα ηαπηφηεηα πνιίηε-κέινπο ηεο επξσπατθήο 

θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. 

Οη αμίεο απηέο απνηεινχλ βαζηθφ ιεμηινγηθφ θνξηίν ηεο ξεηνξηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην πιαίζην παηδαγσγηθψλ ιφγσλ θαη ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ξφιν ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κε 

φξνπο ζπλέρεηαο θαη αλαδσνγφλεζήο ηεο, θαη ζην πιαίζην απηφ εξκελεχνληαη θαη νη 

θξάζεηο γηα ηελ πξνάζπηζε θαη αλαλέσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηα 

παξαπάλσ παξαζέκαηα.  

Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν, σζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.., είλαη 

φηη, ζηα παξαπάλσ παξαζέκαηα, γίλνληαη θαη αλαθνξέο ζηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ  

θαηεζηεκέλσλ αμηψλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα 

θξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε ζέζε ηεο Φηλιαλδίαο ζην ζχγρξνλν 

παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν, λα εμεηάδνπλ ηα δεηήκαηα απφ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, θαη 
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λα ζπγθξνηνχλ ηε ζπιινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα κέζα απφ κηα πνξεία απηνγλσζίαο θαη 

απην-βειηίσζεο. 

 Οη αλαθνξέο απηέο απερνχλ επηξξνέο απφ ηελ νπηηθή ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ πνπ 

απηή πξνβάιιεη. Δπνκέλσο, απνηειεί εξεπλεηηθφ δεηνχκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο 

λα εμεηαζηεί αλ ε νπηηθή απηή δηαηξέρεη ζπλνιηθά ηηο ελφηεηεο αλάιπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.., θαη αλ αληαλαθιάηαη ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

θαη ηνπο ξφινπο, πνπ θαίλεηαη ζην Π.., φηη δηαδξακαηίδνπλ νη πξσηαγσληζηέο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (καζεηέο-εθπαηδεπηηθνί). 

Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία θαη ηηο αμίεο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη 

εδξαηψλεηαη ε αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ην Π.., 

ρξήζηκα ζηνηρεία αληρλεχνληαη ζε φια ηα γισζζηθά syllabi. 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ θχθιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Κείκελν, 

χθνο θαη ζπγθείκελν» αλαθέξεηαη φηη «ηα θείκελα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζηε βάζε ησλ 

αληηιήςεσλ πνπ θαλεξψλνπλ, ηεο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ θαη ησλ αμηψλ θαη ηδεψλ πνπ 

εθθξάδνπλ. Να ζπλδένληαη κε ην ζπγθείκελν ηεο δηθηάο ηνπο επνρήο αιιά θαη ηνπ 

ζχγρξνλνπ θφζκνπ» (φ.π., «Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη βαζηθά πεξηερφκελα ηεο 

εθπαίδεπζεο», Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 38).  

ηα παξαζέκαηα απηά ε ινγνηερλία αληηκεησπίδεηαη σο θνξέαο αμηψλ θαη 

ηδεψλ, θαη αλαγλσξίδεηαη φηη ε ινγνηερληθή αλάγλσζε έρεη κηα δηπιή απνζηνιή, ηελ 

αηζζεηηθή θαη εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ αλαγλψζηε. 

Δπίζεο, ηα ινγνηερληθά θείκελα ζεσξείηαη φηη καο πξνζθέξνπλ γλψζεηο γηα ην 

ζπγθείκελφ ηνπο θαη πξνηείλεηαη ε δηαρξνληθή εμέηαζε ησλ ινγνηερληθψλ ζεκάησλ 

θαη κνηίβσλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ θφζκν ησλ καζεηψλ, φπσο θαίλεηαη ζην 

παξάζεκα πνπ αθνινπζεί, απφ ηνλ θχθιν καζεκάησλ εμεηδίθεπζεο κε ηίηιν «Ζ 

ινγνηερλία σο πεγή απφιαπζεο θαη γλψζεο»: «λα ζπγθξίλνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη πνιηηηζκνί γηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζέκαηα 

θαη κνηίβα θαη λα ηα ζπζρεηίζνπλ κε ηελ ζχγρξνλε επνρή. Να θαηαλνήζνπλ φηη ε 

ινγνηερλία δηαθσηίδεη ηα αηψληα εξσηήκαηα ηνπ αλζξψπνπ» (φ.π., νπεδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, 47). 
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Όζνλ αθνξά ηηο ηαπηφηεηεο πνπ επηρεηξείηαη λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο 

κέζσ ηεο αλάγλσζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ελδηαθέξνληα ζηνηρεία αληινχκε απφ 

ηα παξαθάησ παξαζέκαηα ησλ γισζζηθψλ syllabi: 

ην πεξηερφκελν ηνπ θχθινπ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, κε ηίηιν «Γιψζζα, 

Λνγνηερλία θαη Σαπηφηεηα», ππνγξακκίδεηαη «ε ζεκαζία ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο» (φ.π., Η Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα, 39). 

«Να καζαίλνπλ λα θαηαλννχλ ηε ζρέζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη ζπγθεηκέλνπ, κε ηε 

βνήζεηα δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο θαη λα εμνηθεηψλνληαη κε ηηο 

δεκνθξαηηθέο, εζηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο  ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα θείκελα θαη 

ΜΜΔ, ελψ, ηαπηφρξνλα, ζα απνθηνχλ επίγλσζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ δπλάκεσλ 

(destructive forces)  πνπ ρξεηάδνληαη αληηζηαζκηζηηθή δξάζε (counter reaction)» (φ.π., 

Η νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 41) 

 

Δπίζεο, ζηελ εηζαγσγή ηνπ γισζζηθνχ syllabus ηεο «Sami σο κεηξηθήο 

γιψζζαο», αλαθέξεηαη φηη: 

 

 «Η αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο ζηνρεχεη ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη 

ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Sami, λα εληζρχζεη ηελ νιφπιεπξε 

γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή κάζεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηθψλ ηνπο εθθξαζηηθψλ 

κέζσλ […] ε δηδαζθαιία ζηνρεχεη λα εληζρχζεη ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή επίγλσζε 

ησλ καζεηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ ελδπλάκσζε θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή δσή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία σο 

ελεξγνί πνιίηεο» (φπ., Η Sami σο κεηξηθή γιψζζα, 48). 

ηνλ θχθιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, ινγνηερλία θαη 

ηαπηφηεηα» αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφο ζηφρνο:«Να γλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθά έξγα θαη 

ζέκαηα ηεο ινγνηερλία ησλ Sami θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηά 
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ηνπο απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ θαηαζθεπάδνληαο ηελ πνιηηηζκηθή 

θαη αηνκηθή ηνπο ηαπηφηεηαο» (φ.π., 54).   

Αληίζηνηρα ζηνλ θχθιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ αλαθέξεηαη σο ζηφρνο ηεο 

δηδαζθαιίαο: «Να κάζνπλ ζρεηηθά κε  ηελ αλαβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο 

ηνπο» (φ.π., Romany σο κεηξηθή γιψζζα, 58). 

Σέινο, ζην γισζζηθφ syllabus γηα ηε δηδαζθαιία ηεο «Romany σο κεηξηθήο 

γιψζζαο», δηαβάδνπκε ζηελ εηζαγσγή: «Να ελδπλακψζνπλ ηε γισζζηθή θαη 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα εμειηρζνχλ ζε ελεξγά κέιε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο 

θνηλφηεηαο […] Να απνθηήζνπλ ζεηηθή,  αιιά ελ ηνχηνηο ξεαιηζηηθή απην-εηθφλα ηνπο 

φηαλ κηιάλε, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ ζηε γιψζζα ησλ Ρνκά» (φ.π., Romany σο κεηξηθή 

γιψζζα, 56). 

 

Σα παξαζέκαηα απηά απερνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ δηδαθηηθφ ιφγν γηα ην 

κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα ινγνηερληθά θείκελα ζεσξνχληαη 

ηα θαηαιιειφηεξα εξγαιεία γηα ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

 Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Φηλιαλδίαο, ε ζχλδεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή κε ηα ινγνηερληθά έξγα  ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο 

ζηελ νπνία αλήθεη, απερεί ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο 

επηζηήκεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο αγσγήο ζε ζπλζήθεο πνιηηηζκηθνχ 

πινπξαιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε επίηεπμε ησλ πάγησλ ζηφρσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε αθεξαηφηεηα ηεο αηνκηθήο 

ππνθεηκεληθφηεηαο
34

  

Δπηπιένλ, ε χπαξμε ηδηαίηεξεο κέξηκλαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ησλ καζεηψλ, φπσο θαλεξψλεη ε χπαξμε μερσξηζηψλ γισζζηθψλ syllabi γηα 

θάζε γισζζηθή θνηλφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαπάλσ ζχλδεζε ηεο ινγνηερλίαο 

κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, κάιινλ  θαλεξψλεη κηα 

                                                             
34 βι. Γθφβαξεο Υξήζηνο, (2007). «Γηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή», ζηνλ ηφκν Δηεξφηεηα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε θαη Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ, επηκνξθσηηθφο νδεγφο, Βφινο 

Πξφγξακκα «Έληαμε Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν»/ΤΠΔΠΘ/ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. 

http://isocrates.minedu.gov.gr/content_by_cat.asp?contentid=1344&catid=231&how=&keywords=
http://isocrates.minedu.gov.gr/content_by_cat.asp?contentid=1344&catid=231&how=&keywords=
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αληίιεςε πνιππνιηηηζκηθήο
35

 παηδαγσγηθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εθαξκνγή ελφο 

πινπξαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ησλ ηδηαίηεξσλ 

πνιηηηζκψλ ζα βνεζήζνπλ ηνπο “μέλνπο” καζεηέο λα δνκήζνπλ κηα ζεηηθή απηφ-

εηθφλα θαη λα πεηχρνπλ θαηά ζπλέπεηα θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο.  

Εεηνχκελν, επνκέλσο, απνηειεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζην 

θηλιαλδηθφ Π.., αλ ε κέξηκλα γηα ηε κεηξηθή γιψζζα θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο 

εληάζζεηαη ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν πνπ παγηψλεη ηηο δηαθνξέο, ή αλ 

δηαθαίλεηαη ε δηεμαγσγή δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη 

γισζζηθψλ νκάδσλ, πνπ ραξαθηεξίδεη ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν αγσγήο
36

.    

ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, ζην θηλιαλδηθφ Π.., ηελ 

αλάδπζε ελφο δηδαθηηθνχ ιφγνπ πνπ επηδηψθεη ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ησλ καζεηψλ, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο ελφηεηαο 5, πνπ αθνξά ηα βαζηθά πεξηερφκελα 

ηεο εθπαίδεπζεο: 

 

 «ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζεηηθήο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ηε γλψζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα λα απνθηήζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα δηαπνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηηπρία ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο 

Δθπαίδεπζεο 2003», «Πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη γλψζε ησλ πνιηηηζκψλ», 29) 

Σαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη, φκσο, θαη κηα θεληξνκφια δχλακε, πνπ δίλεη 

έκθαζε ζηελ «επίγλσζε ησλ θνηλψλ αμηψλ κεηαμχ ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ θαη επξσπατθνχ 

θφζκνπ αιιά θαη παγθνζκίσο, θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο εθδειψλνληαη ζηε θηλιαλδηθή 

θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν ζπλνιηθά» (φ.π.,29). ηελ πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη 

επηξξνή  απφ παξαδνζηαθφηεξα κνληέια αγσγήο, θαζψο αλαδχεηαη έλαο, 

ελδερνκέλσο, θζίλνληαο, γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο πνπ απερεί ηελ νπηηθή ηνπ 

                                                             
35 Ο φξνο Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε δελ πεξηγξάθεη έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθπαίδεπζεο, αιιά 
κηα επξεία πνηθηιία ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πιηθψλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο λα βηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα (βι. φ.π.) 
36 χκθσλα κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή ε εθπαηδεπηηθή πξφθιεζε είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ θαη λα 

βηψζνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο θαη ζα δηαρεηξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν «ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο» ψζηε απηέο λα κελ ιεηηνπξγνχλ σο θξηηήξηα δηάθξηζεο αθφκα θαη 

απνθιεηζκνχ ησλ «άιισλ», αιιά σο επθαηξίεο γφληκεο αληηπαξάζεζεο θαη κάζεζεο (βι.φ.π.).   

http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
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κνληέινπ ηεο έληαμεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

ζεηηθή αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, ψζηε ηα 

παηδηά λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηφζν ζην γεληθφ φζν θαη ζηνλ ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ ηεο νκάδαο ηνπο
37

. 

Δπηπιένλ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία, φπσο θαίλεηαη ζηα παξαπάλσ 

παξαζέκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο, ε πξνβνιή ησλ 

ζπνπδαίσλ εζληθψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε θάζε γισζζηθφ syllabus,  ζέηεη δεηήκαηα 

ινγνηερληθνχ θαλφλα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη απερνχλ παξαδνζηαθνχο 

δηδαθηηθνχο ιφγνπο ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο
38

. 

  

 

Γνώζειρ για ηον κόζμο 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην θηλιαλδηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηδηαίηεξα ζηα πεξηερφκελα ησλ γισζζηθψλ syllabi, δελ 

πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πνπ αλαπιαηζηψλνληαη 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε γηα λα απνηειέζνπλ ηδηαίηεξν αληηθείκελν κάζεζεο. Οη φπνηεο 

πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα αληιήζνπκε γηα ην πεδίν απηφ ηεο αλάιπζεο εληνπίδνληαη, 

θπξίσο, ζηηο δηαζεκαηηθέο
39

 ελφηεηεο πνπ πξνηάζζνληαη ζηελ εηζαγσγή φισλ ησλ 

syllabi, ησλ νπνίσλ νη ζηφρνη θαη ηα πεξηερφκελα πξνηείλεηαη λα δηαηξέρνπλ φια ηα 

καζήκαηα, θαζψο πεξηγξάθνληαη «σο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ δηαπεξλνχλ ηα 

φξηα ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ θαη ελνπνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία» 

(«Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003», 

Γηαζεκαηηθέο ελφηεηεο, 26).  

                                                             
37 Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην κνληέιν έληαμεο ε αλαγλψξηζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ έρεη ζπγθεθξηκέλα φξηα, αθνχ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εθείλα ηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία πνπ δελ δηαζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηηο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη ε έλλνηα ηεο έληαμεο 

εδξάδεηαη ζε έλα κνληέιν αλνρήο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζην νπνίν ν πνιηηηζκφο πεξηγξάθεηαη 
ζηαηηθά (βι. φ.π.). 

 
38 βι. Απνζηνιίδνπ, (1999).  

 
39 χκθσλα κε ηε δηαζεκαηηθή κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε αλάιπζε ελφο ππφ κειέηε αληηθεηκέλνπ 

επεθηείλεηαη ζε ζθαίξεο πέξα απφ ηα απζηεξά φξηα ηεο κηαο γλσζηηθήο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ ε 

κειέηε απηή λα εγγξαθεί ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην θαη λα δηαζπλδεζεί κε άιιεο έλλνηεο.   

http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
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Δπηπιένλ ζηελ εηζαγσγή ηεο ίδηαο ελφηεηαο πεξηγξάθεηαη έλα κνληέιν 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ εκπινθή πεξηζζφηεξσλ απφ κηα 

γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ζηε κειέηε ελφο θαηλνκέλνπ, θαζψο αλαθέξεηαη φηη βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη «ε νιφπιεπξε κάζεζε θαη ε δηακφξθσζε κηαο 

δνκεκέλεο φςεο ηνπ θφζκνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη κνξθέο 

ηέρλεο, πνπ αθνξνχλ ηε θχζε, ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ηελ θνηλσλία θαη ηνπο 

πνιηηηζκνχο» (φ.π., 26). 

πγθεθξηκέλα νη δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη αθφινπζεο 

(βι. φ.π., 27-31): 

1) «Δλεξγφο πνιηηηθνπνίεζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα» 

2) «Αζθάιεηα θαη επεκεξία» 

3) «Αεηθφξνο αλάπηπμε» 

4) «Πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη γλψζε ησλ πνιηηηζκψλ» 

5) «Σερλνινγία θαη θνηλσλία» 

6) «Δπηθνηλσλία θαη επάξθεηα ζηα ΜΜΔ» 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζρεηηθά κε ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

δειαδή ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, 

παξνπζηάδνπλ, φπσο καξηπξνχλ νη παξαπάλσ ηίηινη, νη δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επάξθεηα ζηα ΜΜΔ θαη ηε ζχλδεζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ θνηλσλία, 

εθφζνλ ζην δηθφ ηνπο πιαίζην, πξνηείλεηαη λα εληάζζεηαη, ρσξίο λα είλαη 

ππνρξεσηηθφ, θαη ε αλάγλσζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, φπσο θαη γεληθά ε εμέηαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ, πνπ παξνπζηάδνληαη, ζηε ζπλέρεηα ηνπ Π.., ζε μερσξηζηά 

syllabi, φπσο αλαθέξζεθε.  

Αλαιπηηθά, ζηελ ελφηεηα «Δπηθνηλσλία θαη επάξθεηα ζηα ΜΜΔ», αλαθέξεηαη 

φηη: 

« (νη καζεηέο πξέπεη) λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ ΜΜΔ σο εξγαιείν αιιά 

θαη πεξηβάιινλ κάζεζεο, λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΜΜΔ ζε αιιειεπηδξαζηηθέο 
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καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, θαη γηα λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο» 

(φ.π., «Δπηθνηλσλία θαη επάξθεηα ζηα ΜΜΔ», 31). 

 «Οη καζεηέο πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ ΜΜΔ, σο ελφο κέζνπ δηαζθέδαζεο πνπ απεπζχλεηαη ηαπηφρξνλα ζηηο 

αηζζήζεηο, κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο θαη δηακνξθψλεη απφςεηο, παξέρεη πνιιά κνληέια 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, ζρεκαηίδνληαο εηθφλεο ηνπ θφζκνπ θαη 

ηεο απην-εηθφλαο καο. Οη καζεηέο πξέπεη λα παξαηεξνχλ θαη λα αλαιχνπλε θξηηηθά ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζκνπ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα ΜΜΔ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη 

καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα πεξηθξνπξνχλ ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, φηαλ θηλνχληαη ζε 

πεξηβάιινληα ησλ ΜΜΔ. Να απνθηήζνπλ επαξθείο δεμηφηεηεο ζηα ΜΜΔ ψζηε λα 

πξνζιακβάλνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα κελχκαηα (ησλ ΜΜΔ), λα κάζνπλ λα αζθνχλ 

θξηηηθή ζηα ΜΜΔ επηιέγνληαο, εξκελεχνληαο, θαη αλαπηχζζνληαο ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηε γλψζε πνπ ρξεηάδνληαη νη θαηαλαισηέο» (φ.π., 31).     

ην παξάζεκα απηφ ε θξηηηθή νπηηθή πνπ αληρλεχηεθε πξνεγνπκέλσο ζε 

επίπεδν αμηψλ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ αληίιεςε πνπ εθθξάδεηαη γηα ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ΜΜΔ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, απερψληαο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη έληνλα 

ζην πιαίζην ησλ απφςεσλ ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ ΜΜΔ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάγθε γηα θξηηηθφ [νπηηθφ] 

γξακκαηηζκφ, πνπ ζα επηηξέπεη ζηα παηδηά, σο εξγαιείν θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

επίγλσζεο (Baynham, 2002), λα επηβηψζνπλ ζε έλαλ θφζκν «εηθνληθφ» πνπ 

αλαπιάζεη ην πξαγκαηηθφ θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ θαη δεκηνπξγεί ζηάζεηο, αμίεο θαη ηξφπνπο δσήο. 

 Σαπηφρξνλα, φκσο, φπσο θαίλεηαη ζηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο 

«θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηε γλψζε πνπ ρξεηάδνληαη νη θαηαλαισηέο», αληρλεχνληαη 

θαη ζηνηρεία πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ, 

πξνβάιινληαο ηε ιεηηνπξγηθή πξννπηηθή πνπ νθείιεη λα έρεη ν γξακκαηηζκφο ησλ 

παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία 

θαη λα επηηχρνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο.   
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Ζ αλάγθε φρη κφλν γηα ιεηηνπξγηθφ αιιά θαη θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ζηηο ΣΠΔ 

αληρλεχεηαη θαη ζηε δηαζεκαηηθή ελφηεηα «Σερλνινγία θαη θφζκνο», φπνπ 

παξαηεξείηαη, επίζεο, κηα έληνλε δηαπινθή κεηαμχ επηθνηλσληαθψλ θαη 

θξηηηθψλ/θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ιφγσλ, ε νπνία αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηελ παξνχζα 

κειέηε, θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ινγνηερλία σο ζεκείσζε 

θαη ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνηείλνληαη ζην θηλιαδηθφ Π..: 

 

 

«Η ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ζρεδηάζνπλ, λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξντφληα, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο. Η δηδαζθαιία πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θνηλσλίαο» (φ.π., 

«Σερλνινγία θαη θνηλσλία», 30). 

«Να θαηαλννχλ θαη λα εθηηκνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαη λα αμηνινγνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηξφπν 

δσήο, ηελ θνηλσλία θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Να είλαη ζε ζέζε 

λα εθηηκήζνπλ ηηο εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεπξέο ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, 

θαζψο θαη ηα δεηήκαηα επεκεξίαο θαη ηζφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα θηλνχληαη, 

πηνζεηψληαο κηα θξηηηθή ζηάζε, ζηελ θαηεχζπλζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηθψλ 

ιχζεσλ» (φ.π.,30). 

 

2.1.2 ΓΝΩΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

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

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

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

ινγνηερλίαο θαη ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζνχλ σο ζρνιηθή 

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

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

ησλ παηδηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κε νπνίνπο δνκείηαη έλα ινγνηερληθφ θείκελν 
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ή φρη, ζε ζρέζε κε ηα κε ινγνηερληθά θείκελα θαη θαηά πφζν νη ηξφπνη απηνί 

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

γξακκαηηθφ θαη θεηκεληθφ επίπεδν (Κσζηνχιε 2000,1). 

 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία: η ολιζηική πποζέγγιζη 

ηελ πεξίπησζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη ε ίδηα 

κεζφδεπζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο πνπ εληνπίζηεθε θαη 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δειαδή ε αληηκεηψπηζή ηνπο σο εληαίν καζεζηαθφ 

αληηθείκελν. 

ην πιαίζην απηφ νη ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο ζην παξαθάησ παξάζεκα απφ 

ην γισζζηθφ syllabus ηεο θηλιαλδηθήο, απνθηνχλ ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία 

αληαλαθιψληαο νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γιψζζαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

ινγνηερλία ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αλάπηπμεο φισλ ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ παηδηψλ θαιιηεξγψληαο ηαπηφρξνλα θαη ζεκαληηθέο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο (Μεηαθίδνπ, 2001): 

 

«Σα καζήκαηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ελζσκαηψλνληαη νινθιεξσκέλα ζην αληηθείκελν κάζεζεο. Η αλάγλσζε, ε γξαθή, ε 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ε γιψζζα, ε ινγνηερλία θαη ηα ΜΜΔ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη πεξηερφκελα ζε θάζε κάζεκα, έηζη ψζηε νη δεμηφηεηεο θαη 

νη γλψζεηο λα γίλνπλ αληηθείκελν κάζεζεο κέζα απφ κηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε» 

(«Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003», 

Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, ππνρξεσηηθφο θχθινο καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, 

θείκελα θαη  αιιειεπίδξαζε», 36). 

 

Ζ νιηζηηθή αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο, 

ζπλδπάδεηαη κε κηα «επξεία αληίιεςε» γηα ην θείκελν, ην νπνίν πξνβάιιεηαη, θαη 

πάιη, σο ν βαζηθφο ππξήλαο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο: «Δκπέδσζε ηεο επξείαο 

http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
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αληίιεςεο γηα ην θείκελν, πνπ πεξηιακβάλεη γξαπηά θαη πξνθνξηθά θείκελα, θείκελα 

ησλ ΜΜΔ, ειεθηξνληθά θαη γξαθηζηηθά θείκελα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά» (φ.π., 36).  

ηελ πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη κηα έληνλε δηαπινθή θεηκελνθεληξηθψλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ θαη ιφγσλ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, απερψληαο 

κεηαδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάιπζε ηεο γιψζζαο, δηαπινθή πνπ ζα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

Οι ςπολόγοι: επικοινυνιακόρ, δημιοςπγικόρ, γπαθήρ υρ διαδικαζίαρ. 

Ζ νιηζηηθή νπηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, αληαλαθιάηαη ζε 

πνηθίινπο γισζζνδηδαθηηθνχο ππνιφγνπο πνπ αληρλεχνληαη ζε φια ηα γισζζηθά 

syllabi: 

«Η δηδαζθαιία ζηνρεχεη ζηελ εζσηεξηθή νινθιήξσζε ηνπ ζέκαηνο (internal 

integration), θαζψο δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη δεμηφηεηεο αιιεινζπλδένληαη 

ιεηηνπξγηθά. Ο θνηλφο παξαλνκαζηήο είλαη ε γιψζζα θαη ε αληίιεςε γηα ηνλ άλζξσπν 

σο επηθνηλσληαθφ ππνθείκελν, πνπ δξα ζηνρνζεηεκέλα, εθθξάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, 

εξκελεχεη θαη παξάγεη λνήκαηα» (φ.π., εηζαγσγή ζην syllabus Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα,34). 

«Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλννχλ έλα θείκελν σο ζεκαζηαθή ελφηεηα θαη λα 

είλαη ηθαλνί λα εμεηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη ην επηθνηλσληαθφ κέζν» (φ.π., θχθινο ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε», 35). 

«Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ γξαπηά θαη 

πξνθνξηθά πιεξνθνξηαθά (factual) θείκελα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξνπλ ηα 

κελχκαηά ηνπο ζηνπο αθξναηέο ή αλαγλψζηεο ζχκθσλα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο» […] (Να 

γλσξίδνπλ) ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εξκελεία θαη ηελ παξαγσγή 

ησλ θεηκέλσλ, φπσο ε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ, ν απνδέθηεο, ην είδνο θεηκέλνπ θαη ν 

θεηκεληθφο ηχπνο, ζηα νπνία αλήθνπλ […](Να γλσξίδνπλ) ηηο επηδξάζεηο ηεο 

επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ κέζνπ ζηα θείκελα» (φ.π., 

Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν 

«Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε», 36). 
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«Να εμαζθνχληαη ζηε ρξήζε ησλ γισζζηθψλ ηερλαζκάησλ (linguistic devices), 

πνπ κειεηάλε ζην κάζεκα, κε ηξφπν θαηάιιειν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο έθθξαζε» 

(φ.π., ππνρξεσηηθφο θχθινο καζεκάησλ κε ηίηιν «Σερλάζκαηα θαη εξκελεία ηεο 

ινγνηερλίαο», 37). 

«(Μειέηε) ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο 

πξνθνξηθά θαη γξαπηά» (φ.π., Sami σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε, 51). 

 

Ωζηφζν, φπσο θαίλεηαη ζηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο θαη ιέμεηο «είδνο 

θεηκέλνπ», «θεηκεληθφο ηχπνο» θαη «θεηκεληθφ κέζν» ζηα παξαπάλσ παξαζέκαηα, ν 

επηθνηλσληαθφο ππνιφγνο ηνπ νιηζηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιφγνπ, πνπ αληρλεχεηαη 

ζηα γισζζηθά syllabi, είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ θεηκελνθεληξηθή νπηηθή 

πνπ, φπσο αλαθέξζεθε, θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο αλάιπζεο. 

Σαπηφρξνλα, ε έκθαζε ζηελ «πξνζσπηθή έθθξαζε» ησλ παηδηψλ, πνπ 

ππνγξακκίδεηαη παξαπάλσ, θαλεξψλεη έλαλ αλαδπφκελν δεκηνπξγηθφ ππνιφγν, πνπ 

επαλαιακβάλεηαη ζπρλά θαη ζε άιια ζεκεία ησλ γισζζηθψλ syllabi: 

 

«λα αλαπηχζζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ηξφπν έθθξαζεο θαη ινγνηερληθφ χθνο» 

(φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν 

«Κείκελα, χθνο θαη ζπγθείκελν», 38), 

«λα δείρλνπλ σξηκφηεηα ζηελ επηινγή ηεο πξνζσπηθήο ηνπο νπηηθήο ζηα 

θείκελα πνπ παξάγνπλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, λα επηδεηθλχνπλ αλεμαξηεζία 

ζθέςεο θαη πξσηνηππία ζηελ έθθξαζε» (φ.π., θχθινο καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν 

«Γξαθή θαη κνληέξλνο πνιηηηζκφο», 40). 

«Σν κάζεκα (ηεο ινγνηερλίαο) ζα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

αλαπηχμνπλ ηε γλψζε, ηε θαληαζία θαη ηελ επηζπκία λα κάζνπλ κέζσ ηεο αθνκνίσζεο 

πνηθίισλ κνξθψλ ηεο ινγνηερλίαο […] Να αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπο 

κέζσ ηεο αλάγλσζεο» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο καζεκάησλ 

επηινγήο κε ηίηιν «Ζ ινγνηερλία σο πεγή απφιαπζεο θαη γλψζεο», 47). 
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«λα δείρλνπλ σξηκφηεηα ζηελ επηινγή ηεο πξνζσπηθήο ηνπο νπηηθήο ζηα 

θείκελα πνπ παξάγνπλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, λα επηδεηθλχνπλ αλεμαξηεζία 

ζθέςεο θαη πξσηνηππία ζηελ έθθξαζε» (φ.π., Sami σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν «χγρξνλα θείκελα», 55). 

 

Σέινο, ζε πνιιά παξαζέκαηα αληρλεχηεθε ν ππνιφγνο ηεο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ ζεσξεί ηε γξαθή σο δηαδηθαζία, σο κηα ζπλερφκελε, δειαδή, 

δηαδηθαζία αλαδηακφξθσζεο ησλ θεηκέλσλ, πνπ επηδέρεηαη ζπλερή δηφξζσζε θαη 

βειηίσζε, ζε δηαπινθή φκσο κε ηελ θπξίαξρε θεηκελνθεληξηθή νπηηθή: 

 

«Να εμνηθεησζνχλ (νη καζεηέο) κε ηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηεο γισζζηθήο 

κνξθήο ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 

θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε», 

35). 

«Η γξαθή σο δηαδηθαζία: πξφζιεςε θαη θξηηηθή επηινγή θαηάιιεινπ πιηθνχ, 

θαη λα ην ζπζρεηίδνπλ θαη αμηνπνηνχλ ζηα δηθά ηνπο θείκελα γηα λα ηα επεμεξγαζηνχλ 

γισζζηθά, ηδηαίηεξα ηε δνκή θαη ηε ζπλνρή ηνπο» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Γνκή θαη λφεκα ησλ 

θεηκέλσλ», 36). 

«Να είλαη ηθαλνί (νη καζεηέο) λα πξαγκαηνπνηνχλ κηα αλεμάξηεηε δηαδηθαζία 

ζπγγξαθήο, επηιέγνληαο ην ζέκα θαη ηελ νπηηθή, λα ζπιιέγνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ην 

πιηθφ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ χθνπο ηνπο, ψζηε κέζα απφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε λα γξάθνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα […] λα επεμεξγάδνληαη θαη λα 

βειηηψλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο χθνο» (φ.π., Sami σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Κείκελν, χθνο θαη ζπγθείκελν, 53). 

 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία: η κειμενοκενηπική πποζέγγιζη 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηα 

γισζζηθά syllabi ηνπ θηλιαδηθνχ Π.., αληρλεχεηαη, επίζεο, κηα έληνλε επηξξνή απφ 

θεηκελνθεληξηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, ε νπνία δηαθαίλεηαη ζπλνιηθά ζηε 
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ζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ σο ππξήλα νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ζπλερή ιεθηηθή 

αλαθνξά ηνπ ζηνπο ηίηινπο ησλ θχθισλ ησλ καζεκάησλ ζε φια ηα γισζζηθά syllabi. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, εθηφο απφ ηα πξνεγνχκελα παξαζέκαηα, φπνπ ε 

θεηκελνθεληξηθή πξννπηηθή δηαπιεθφηαλ κε ηηο αληηιήςεηο ηεο Οιηθήο γιψζζαο, ζε 

φια ηα γισζζηθά syllabi, γίλνληαη ζπλερείο αλαθνξέο ζηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ 

κε κηα πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ, ηελ άζθεζή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

θεηκελνγισζζηθψλ ηνπο παξαγφλησλ θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ 

δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ: 

 

«Οη καζεηέο ζα εμαζθεζνχλ ζηελ αλάιπζε ηεο γιψζζαο, ηηο δνκέο θαη ηα 

λνήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θείκελα θαη ζα κάζνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηε 

ζρέζε πνπ έρεη έλα θείκελν κε ην ζπγθείκελν αιιά θαη κε άιια θείκελα. Οη καζεηέο ζα 

ζηαζεξνπνηήζνπλ ηε γλψζε ηνπο γηα ηα θεηκεληθά είδε θαη ζα βειηησζνχλ σο 

παξαγσγνί δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 

θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν « Γνκή θαη λφεκα ησλ θεηκέλσλ», 36). 

Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία ελδηαθέξνληα ζηνηρεία αληινχληαη απφ ηνλ 

θχθιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ζην syllabus ηεο Φηλιαλδηθήο γιψζζαο, κε ηίηιν 

«Τθνινγηθά ζηνηρεία θαη εξκελεία ηεο ινγνηερλίαο»: 

«(Οη καζεηέο) λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηε γλψζε ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Τθνινγηθά ζηνηρεία θαη εξκελεία ηεο 

ινγνηερλίαο», 37). 

 

Δπηπιένλ σο πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ ηνπ θχθινπ νξίδνληαη ηα εμήο (φ.π., 

37): 

 Η πξφδα σο ινγνηερληθφ είδνο: αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, (ν αθεγεηήο, ε 

νπηηθή γσλία, ην ζέκα, ηα πξφζσπα, ν ρξφλνο θαη ην πεξηβάιινλ 

(milieu) ην ζέκα θαη ην κνηίβν 

 Η ιπξηθή πνίεζε σο ινγνηερληθφ είδνο: έλλνηεο φπσο ε θσλή ηνπ 

πνηήκαηνο, ζηίρνο, ζηξνθή, ξπζκφο, κέηξν, επαλάιεςε, εηθφλεο 
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 Σν ζέαηξν (drama) σο ινγνηερληθφ είδνο 

 Η αλάιπζε δηεγεκάησλ, πνηεκάησλ θαη ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ 

 Η ρξήζε ησλ ινγνηερληθψλ ηερλαζκάησλ ζηα δηθά ηνπο θείκελα 

 

 

Παξφκνηεο αλαθνξέο γίλνληαη θαη ζηα γισζζηθά syllabi ησλ γισζζψλ Sami 

θαη Romany σο κεηξηθψλ θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θχθινπο καζεκάησλ (βι. φ.π. Sami 

σο κεηξηθή γιψζζα, « Γνκέο θαη λφεκα ησλ θεηκέλσλ», «Λνγνηερληθά θείκελα», 51-

52, θαη Romany σο κεηξηθή γιψζζα, «Πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο παξαδφζεηο ησλ 

Romany», 58), κε ηε δηαθνξά, φκσο, φηη δίλεηαη έκθαζε ζηα έξγα ηεο ινγνηερληθήο 

παξαγσγήο ζηελ ηδηαίηεξε γιψζζα πνπ κηιά ε θάζε γισζζηθή θνηλφηεηα. 

Σα επξήκαηα απφ ηα παξαζέκαηα απηά παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θεηκελνθεληξηθή νπηηθή, πνπ δηαπεξλά ζπλνιηθά ηα 

γισζζηθά syllabi, παίξλεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Π.. ηδηαίηεξεο απνρξψζεηο φζνλ 

αθνξά ηε ινγνηερλία, θαη απερεί, θάζε θνξά, επηξξνέο απφ φιεο ζρεδφλ ηηο 

ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο
40

, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ δηεμάγνληαη έληνλεο 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ην ξφιν ηνπ αλαγλψζηε ζηε δηαδηθαζία 

απηή. 

Καηαξράο ζηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο «γλψζε ησλ 

ινγνηερληθψλ εηδψλ», «ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο», ε δηάθξηζε ησλ θεηκέλσλ 

ζχκθσλα κε ην ινγνηερληθφ γέλνο ή είδνο ζην νπνίν αλήθνπλ, απερεί επηξξνέο απφ 

ηε ζεσξία ηεο Νέαο θξηηηθήο
41

, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θείκελν απνηειεί κηα 

                                                             
40 Γηα λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο έξεπλαο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ρξεηάδεηαη λα 

παξαθνινπζήζνπκε ην πέξαζκα απφ ηηο θνξκαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θεηκέλσλ ζηηο κεηακνληέξλεο 

απνθιίζεηο εληφο θαη εθηφο θεηκέλνπ. Oη θνξκαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δνκνχλ έλαλ αληηθεηκεληθφ 

αλαγλψζηε πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ην θείκελν θαη σο εθ ηνχηνπ αληηθεηκεληθά ηνπνζεηεκέλν 

γηα λα αλαιχζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα θεηκεληθά ζηνηρεία. Oη κεηακνληέξλεο πξνζεγγίζεηο, απφ ηελ 
άιιε, παξνπζηάδνπλ ην θείκελν σο έλα ρψξν φπνπ ν αλαγλψζηεο θαηαζθεπάδεη λφεκα (βι. 

Καλαηζνχιε 2004) 
41 ηα 1950 θαη λσξίο ζηα 1960, ε Nέα Kξηηηθή, κε αθεηεξία ηνλ Aξηζηνηειηθφ θνξκαιηζκφ, είρε 

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

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

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

Nέα Kξηηηθή εζηηάδεη ζε παξαδνζηαθά αηζζεηηθά ζηνηρεία φπσο ε πινθή, ν ραξαθηήξαο, ην ζέκα, ην 

http://keimena.ece.uth.gr/t1/arthra/tefxos1/manahill1.htm
http://keimena.ece.uth.gr/t1/arthra/tefxos1/manahill1.htm
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απηνηειή δεκηνπξγία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νξγαληθή ηεο ελφηεηα αιιά, 

ηαπηφρξνλα, θαη απφ ηνλ ξσζηθφ θνξκαιηζκφ
42

 θαη ηελ έκθαζε ζηε κειέηε ησλ 

κεραληζκψλ ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ δνκηθψλ αξρψλ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

ησλ ηδηνηήησλ δειαδή πνπ θαζηζηνχλ έλα ινγνηερληθφ θείκελν έξγν ηέρλεο. 

Οη επηξξνέο απηέο δηαθαίλνληαη ζε πνιιά ζεκεία ησλ γισζζηθψλ syllabi πνπ 

αθνξνχλ ηε ινγνηερλία, φπσο: 

 

«(λα γλσξίδνπλ) έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ: αθήγεζε, αθεγεηήο, νπηηθή γσλία, ππνθείκελν (subject), ζέκα, κνηίβν, λα 

αλαιχνπλ έλα δηήγεκα σο δνκεκέλν ζχλνιν θαη σο ινγνηερληθφ γέλνο» («Δζληθφ 

Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003», Sami σο κεηξηθή 

γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Γνκέο θαη λφεκα ησλ 

θεηκέλσλ», 51). 

«Να αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερληθφηεηα (nature of literature) θαη λα κπνξνχλ 

λα αλαιχνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ινγνηερλία θαηαζθεπάδεη ηνλ δηθφ ηεο 

θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο γισζζηθά κέζα θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα κπζνπιαζηηθά κε άιια 

αθεγεκαηηθά είδε. Να ζηεξεψζνπλ ηε γλψζε ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ θαη ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο» (φ.π., Sami σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Λνγνηερληθά θείκελα», 52). 

 

                                                                                                                                                                              
ζθεληθφ, ε νπηηθή γσλία, ην ζηπι θαη ν ηφλνο. Kξηηηθνί θαη δάζθαινη ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

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

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

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

ηνπο, αιιά επίζεο θαη ιφγσ ηεο καθξνβηφηεηάο ηνπο, απφδεημε ηεο αληνρήο ηνπο ζην ρξφλν (βι. φ.π.).  
42 χκθσλα κε ηε θνξκαιηζηηθή ζεσξία, ε ινγνηερλία ζεσξείηαη σο ηέρλε ηνπ ιφγνπ. Σν ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ζηε λογοηεσνικόηηηα ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία αλαθαιχπηεηαη ζηελ «αλνηθείσζε» θαη 

ζηηο ηερληθέο πνπ ηε δηαζθαιίδνπλ. Ωο αλνηθείσζε ελλννχζαλ ηε ρεηξαθέηεζε ησλ ιέμεσλ απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε ηνπο ζεκαζία κέζσ λέσλ ζπλδπαζκψλ. Ζ απφθιηζε απφ ηε γισζζηθή λφξκα γηα ηνπο 
θνξκαιηζηέο απνηειεί βαζηθή επηδίσμε επεηδή πηζηεχνπλ φηη ε αλνηθείσζε απηή απνηειεί 

εμσηεξίθεπζε βηψκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί κέζα ζε ζπγθηλεζηαθφ πιαίζην (βι. The Cambridge 

History of Literary Critism, vol.8, From Formalism to Poststructuralism, edited by Raman Selden, 

Cambridge University Press 1995, κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά Απφ ηνλ θνξκαιηζκφ ζηνλ κεηαδνκηζκφ, 

Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ (Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε), Θεζζαινλίθε 2004). 
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Παξάιιεια ζε άιια ζεκεία ησλ syllabi αληρλεχνληαη επηξξνέο απφ 

κεηακνληέξλεο
43

 ινγνηερληθέο ζεσξίεο, νη νπνίεο έδσζαλ ζηνλ αλαγλψζηε θεληξηθή 

ζέζε φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ κε ην θείκελν θαη ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο ζηξάθεθε ζηε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη 

κεηαμχ αλαγλψζηε, θεηκέλνπ θαη ζπγθεηκέλνπ: 

 

«(νη καζεηέο) λα εμεηάδνπλ ηα θείκελα σο εθθάλζεηο ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα, ηελ εηθφλα γηα ηνλ θφζκν, ηηο αμίεο θαη ηελ ηδενινγία πνπ εθθξάδνπλ, 

ηνπνζεηψληαο ηα ζην ηζηνξηθφ ηνπο ζπγθείκελν (context) αιιά θαη ηεο ζεκεξηλήο 

επνρήο. […] (ζηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνληαη) αλαζηνραζηηθά 

θείκελα (reflective texts) ζε έλα ζέκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, 

θαη ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη» («Δζληθφ 

Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003», Φηλιαλδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Κείκελν, χθνο θαη 

ζπγθείκελν», 38). 

«λα κάζνπλ λα εξκελεχνπλ, αλαιχνπλ θαη ζθηαγξαθνχλ θείκελα θαη λα ηα 

ηνπνζεηνχλ ζην πνιηηηζκηθφ ηνπο ζπγθείκελν (cultural context)» (φ.π., νπεδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «χγρξνλε ινγνηερλία», 

45). 

«Λνγνηερληθά θαη άιια θείκελα αληηπξνζσπεπηηθά δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ θαη 

χθνπο, έκθαζε ζηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζπγθείκελα» (φ.π. 38) 

«Δξκελεία, αλάιπζε θαη ζθηαγξάθεζε θεηκέλσλ εγγξάθνληάο ηα ζην 

πνιηηηζκηθφ ηνπο ζπγθείκελν […] Αλάιπζε ηεο ιπξηθήο πνίεζεο: χθνο, δνκή θαη 

εξκελεία. Παξαγσγή αλαιπηηθψλ θεηκέλσλ θαη θεηκέλσλ αληαπφθξηζεο» (φ.π., 

νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «χγρξνλε 

ινγνηερλία», 45). 

                                                             
43 Ωο δηάθνξεο κεηακνληέξλεο ζεσξίεο ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη νη ζεσξίεο ηεο Aλαγλσζηηθήο 

αληαπφθξηζεο (Reader Response), ηνπ Mεηαζηξνπθηνπξαιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο Θεσξίαο ηεο ξηδηθήο αιιαγήο (Radical 

Change Theory) (βι. Καλαηζνχιε, φ.π.).  
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«Να κάζνπλ λα εμεηάδνπλ ηα ινγνηερληθά γέλε θαη είδε απφ ηελ νπηηθή γσλία 

ηνπ αλαγλψζηε θαη λα ηα ζρνιηάδνπλ […] λα πεηξακαηίδνληαη παίξλνληαο δηαθνξεηηθέο 

αλαγλσζηηθέο ζέζεηο» (φ.π., Sami σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε», 50-51). 

 

Δπηπιένλ, ζηα γισζζηθά syllabi αληρλεχνληαη θαη επηξξνέο απφ ηε ζεσξία ηεο 

Αηζζεηηθήο ηεο Πξφζιεςεο, ε νπνία ππνζηήξημε φηη, θαζψο ην θείκελν απνθαιχπηεηαη 

ζηνλ αλαγλψζηε θαη ελεξγνπνηεί ηα βηψκαηά ηνπ, πξνζθέξεηαη ζηε δεκηνπξγηθή ηνπ 

δηάζεζε, δίλεη «ιαβέο», γηα λα νηθεησζεί ν αλαγλψζηεο κηα αλνίθεηα εκπεηξία. Ζ 

ζεσξία ηεο πξφζιεςεο αλέδεημε, σο αλαγλσζηηθή ζεσξία, φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλαγλψζηε κε ην θείκελν, ζπκπεξηιακβάλνληαο, εθηφο 

απφ ηε ζρέζε κε ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ ζπγθείκελν, θαη ηε ζρέζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηα 

άιια θείκελα, ππνγξακκίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο
44

: 

                                                             
44 ην ζεκείν απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαθσηηζηεί πιεξέζηεξα ε αλάιπζε θαη λα εμεγεζεί, ζε έλα 

βαζκφ, ε έληνλε δηαπινθή δηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ παξαηεξείηαη ζην θηλιαλδηθφ Π.., απερψληαο 

δηαθνξεηηθέο ινγνηερληθέο ζεσξίεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζεί ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ δηαηππψλεη 

ν Γ. Σδηφβαο ζε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ γηα ηε ζεσξία ηεο πξφζιεςεο: «Ζ πξφζιεςε εμειίρζεθε ζε 

θπξίαξρε γξακκαηνινγηθή κέζνδν γηαηί αθξηβψο ζπλαηξεί ηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, ηελ απηνηέιεηα 

ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνλ εξκελεπηηθφ πινπξαιηζκφ. Όληαο αξθεηά ξεπζηή έλλνηα, κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθέο θαη αληηθξνπφκελεο αληηιήςεηο πεξί ινγνηερλίαο, εθθξάδνληαο κηα 

ηδενινγηθν-θνηλσληθή, κηα θεηκελνθεληξηθή ή κηα ζρεηηθηζηηθή ζεψξεζή ηεο. Έλαο ηέηνηνο 

ζπλδπαζκφο πξνζθέξεη κελ πνιιά πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα, νδεγεί φκσο θαη ζε ζεσξεηηθή ζχγρπζε. 

Μπνξεί, δειαδή, κέζσ ηεο πξφζιεςεο λα ηνλίδνληαη ηα ηδενινγηθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ησλ 

εθάζηνηε αλαγλψζεσλ θεηκέλσλ ή ζπγγξαθέσλ θαη λα αλαδεηθλχεηαη έηζη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο 
πεξηξξένπζαο αηκφζθαηξαο ζηελ αμηνιφγεζε ή ζηελ αλαζεψξεζή ηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο κέζσ ηεο 

πξφζιεςεο κπνξεί λα πξνσζείηαη ε ζεψξεζε ηεο ινγνηερλίαο σο δηαθεηκεληθνχ ή εηδνινγηθνχ 

δηαιφγνπ ρσξίο αλαθνξέο ζε εμσθεηκεληθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Ζ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο ζε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε ζπληζηά αιπζίδα πξνζιήςεσλ, (παξ)αλαγλψζεσλ θαη ζπλεηξκψλ, έλαλ θεηκεληθφ 

ηζηφ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ απηνλνκία ηνπ θεηκέλνπ ζηα πξφηππα ηεο αγγινζαμνληθήο Νέαο Κξηηηθήο. 

Δπνκέλσο ηζηνξίεο ηεο ινγνηερλίαο είλαη δπλαηφλ λα γξαθηνχλ είηε κε αθεηεξία ην πψο 

πξνζιήθζεθαλ θείκελα, είδε θαη ζπγγξαθείο κε έκθαζε ζηα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα θάζε επνρήο είηε 

απιψο σο εζσηεξηθνί δηάινγνη ζπγγξαθέσλ φπνπ ν θάζε ζπγγξαθέαο δηαβάδεη ηνπο πξνγφλνπο ηνπ, 

νηθεηνπνηείηαη ηελ παξάδνζε ή αλαζηνηρεηνζεηεί ηνλ θαλφλα ηνπ ρσξίο αλαθνξέο ζε εμσθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο. 

Μηα άιιε παξάκεηξνο ηεο ζεσξίαο ηεο πξφζιεςεο ε νπνία πξνέθπςε θαη κε ηε δεκνζίεπζε ηεο 
θιαζηθήο πιένλ κειέηεο ηνπ Ζ. R. Jauss «Ζ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο σο πξφθιεζε γηα ηηο 

γξακκαηνινγηθέο ζπνπδέο» είλαη ε ζρεηηθηζηηθή […] (δειαδή) ε ζρεηηθφηεηα ησλ αηζζεηηθψλ θξίζεσλ 

[…] (ε ζεψξεζε ηεο ινγνηερληθήο ηζηνξίαο) σο ε κειέηε ησλ ζπλερψλ εξκελεπηηθψλ αλαζεσξήζεσλ 

θαη αλαθαηαηάμεσλ ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ζεσξία ηεο 

πξφζιεςεο είλαη κάιινλ εχπιαζηε θαη, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνπο κειεηεηέο, 

κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κηα ηζηνξηθνθνηλσληθή, κηα κνξθηθή θαη κηα κεηακνληέξλα αληίιεςε γηα ηε 

ινγνηερληθή ηζηνξία θαη σο εθ ηνχηνπ ε ρξήζε ηνπ φξνπ «πξφζιεςε» ζε θξηηηθέο κειέηεο γηα ηελ 
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«Να κάζνπλ λα θαηαλννχλ ηε κεηαθνξηθή θχζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηελ 

εξκελεπηηθή πνηθηιία ηεο (ινγνηερληθήο) γιψζζαο» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003», Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Σερλάζκαηα θαη εξκελεία ηεο ινγνηερλίαο», 37). 

«Να κάζνπλ λα εμεηάδνπλ ηα κπζνπιαζηηθά θαη πξαγκαηνινγηθά θείκελα 

(factual) εληφο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο ζπγθεηκέλνπ αιιά θαη ζε ζρέζε κε άιια θείκελα» 

(φ.π., θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Κείκελα, χθνο θαη ζπγθείκελν», 

37) 

«Θεκαηηθή αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο 

θαη/ή πνιηηηζκνχο, δηαθεηκεληθφηεηα» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Ζ ηζρχο ησλ θεηκέλσλ», 47).  

 

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηξξνέο ζηα παξαπάλσ 

παξαζέκαηα απφ ηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε, ηδηαίηεξα 

ζηα ζεκεία πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ε κεηαδνκηζηηθή αληίιεςε, ηελ αλάδπζε ελφο 

θξηηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιφγνπ, πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ 

αλαγλψζηε, θαζψο ηα ινγνηερληθά θείκελα αληηκεησπίδνληαη σο «αλνηθηά θείκελα», 

ησλ νπνίσλ ην λφεκα ζπλ-δεκηνπξγεί ν αλαγλψζηεο. 

Δπνκέλσο, παξά ην γεγνλφο φηη νη ζεσξίεο πνπ αληρλεχνληαη είλαη 

θεηκελνθεληξηθέο, θαζψο έρνπλ σο αθεηεξία ηνλ θεηκεληθφ θφζκν, παξαηεξνχληαη 

θπγφθεληξεο δπλάκεηο πξνο έλαλ γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν κε επηξξνέο απφ ηελ θξηηηθή 

παηδαγσγηθή θαη ηελ έκθαζε ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ. Σα ζηνηρεία 

απηά ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ ζηελ παξνχζα κειέηε, ζην πεδίν αλάιπζεο πνπ αθνξά 

ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία θαη, εθηελέζηεξα, ζην πεδίν πνπ αλαιχεη ηε ινγνηερλία 

σο ηδηαίηεξν ζεκεησηηθφ ζχζηεκα. 

                                                                                                                                                                              
ειιεληθή ινγνηερλία ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά, δειψλνληαο ζαθψο ην κνληέιν ινγνηερληθήο 

ηζηνξίαο πνπ πξνυπνηίζεηαη θάζε θνξά (βι. Γ. Σδηφβαο «Λνγνηερλία θαη πξφζιεςε: Ζ πξφζιεςε 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθέο θαη αληηθξνπφκελεο αληηιήςεηο πεξί ινγνηερλίαο», άξζξν 

ζηελ εθεκεξίδα «Σν Βήκα», Γλψκεο, 18/5/2003). 
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Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία: οι κοινυνικοπολιηιζμική/κπιηική πποζέγγιζη 

Ζ θξηηηθή νπηηθή πνπ αληρλεχηεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ινγνηερληθέο 

ζεσξίεο ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο ζπλδένληαη κε θξηηηθνχο 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, αληαλαθιψληαο κηα ηάζε ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.. λα δψζεη 

έκθαζε ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, δηαθαίλεηαη εληνλφηεξε ζε άιια 

ζεκεία ησλ γισζζηθψλ syllabi. 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ θχθιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Κείκελα θαη 

επηξξνή» απφ ην syllabus ηεο Φηλιαλδηθήο σο κεηξηθήο γιψζζαο, δηαβάδνπκε: 

 

«Να κπνξνχλ (νη καζεηέο) λα δηθαηνινγνχλ ηηο απφςεηο ηνπο πνηθηιφηξνπα ηφζν 

σο ζπγγξαθείο φζν θαη σο νκηιεηέο […] λα κάζνπλ λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα 

θείκελα θαη ηηο αμίεο πνπ απηά κεηαθέξνπλ αθφκα θαη απφ εζηθή άπνςε» (φ.π., 

Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Κείκελα 

θαη επηξξνή», 37). 

Δπίζεο, ζηνλ θχθιν ζπνπδψλ ηεο νπεδηθήο σο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ζηνλ 

θχθιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Ζ ηζρχο ησλ θεηκέλσλ», δηαβάδνπκε: «Να 

κάζνπλ λα ζπδεηνχλε πψο νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα, ην χθνο θαη ην 

πεξηερφκελν ζηα θείκελά ηνπο σο κέζν επηξξνήο» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 

θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Ζ ηζρχο ησλ θεηκέλσλ», 45). 

 

Αληίζηνηρα, ζηνλ ίδην θχθιν, ζηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ, αλαθέξνληαη 

θείκελα επηρεηξεκαηνινγηθνχ ηχπνπ, φπσο «άκεζε θαη έκκεζε επηξξνή, φπσο πεηζψ, 

θαζνδήγεζε, ρεηξαγψγεζε, δηαθήκηζε, πξνπαγάλδα, εηξσλεία, ζάηηξα, παξσδία 

[…]πεξηπηψζεηο ζηξαηεπκέλεο ινγνηερλίαο ή άιια θείκελα ζηα νπνία δηαθαίλεηαη έλα 

είδνο πξνθαηάιεςεο (contentious texts)» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 

θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Κείκελα θαη επηξξνή», 37-38). 

ηα παξαζέκαηα απηά ε εζηίαζε ζηα θεηκεληθά είδε, παξφιν πνπ αλαδεηθλχεη, 

φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ηελ θεηκελνθεληξηθή νπηηθή ησλ γισζζηθψλ 
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syllabi, πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο επηξξνήο ησλ θεηκέλσλ απερψληαο 

ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ησλ απφςεσλ ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. 

Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη γηα ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο κειέηεο πνπ 

αθνξά ηε ζχλδεζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ν θχθινο ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ κε ηίηιν «Αθεγεκαηηθά θείκελα θαη θείκελα ησλ ΜΜΔ» απφ ην syllabus 

ηεο νπεδηθήο γιψζζαο, θαζψο γίλεηαη ζπλεμέηαζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη 

θεηκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ΜΜΔ. ηελ πεξίπησζε απηή σο βαζηθνί ζηφρνη 

ησλ καζεκάησλ νξίδνληαη «ε παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ ηχπσλ ησλ ΜΜΔ, ε 

ζχληαμε θαη αλάιπζε ζρεηηθά εθηελψλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ» (φ.π., νπεδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Αθεγεκαηηθά θείκελα 

θαη θείκελα ησλ ΜΜΔ», 43) 

Δπηπιένλ, σο πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ ηνπ θχθινπ νξίδνληαη ηα εμήο 

(φ.π., 43): 

 Κείκελα ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ΜΜΔ 

 Αλάιπζε εηθφλαο θαη θηικ 

 Κξηηηθή ησλ πεγψλ 

 Αλάιπζε ησλ γισζζηθψλ δνκψλ 

 Δμέηαζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη κπζνπιαζίαο, 

ζηε βάζε ηνπ βηνγξαθηθνχ κπζηζηνξήκαηνο (documentary novel) θαη 

ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ (popular culture) 

 Λνγνηερληθέο θξηηηθέο 

 

ηα ζεκεία απηά αληρλεχεηαη θαη πάιη δηαπινθή θεηκελνθεληξηθψλ κε 

θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, θαζψο δίλεηαη έκθαζε ηφζν ζηελ γλψζε ησλ 

θεηκεληθψλ κεραληζκψλ φζν θαη ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ, ζηε βάζε ηεο γλψζεο δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

φπσο ηα ΜΜΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχλδεζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηα ΜΜΔ 

απνβιέπεη ζηνλ θξηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, δίλνληαο 
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ηαπηφρξνλα έκθαζε ζηε γλψζε δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ηα 

ΜΜΔ, έκθαζε πνπ παξαπέκπεη ζε ιφγνπο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Δπνκέλσο, ζην πεδίν αλάιπζεο ησλ γλψζεσλ γηα ηε ινγνηερλία, παξαηεξείηαη 

κηα έληνλε δηαπινθή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, ε νπνία ζα 

αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζην πεδίν ηεο ζεκείσζεο. 

 

 

2.1.3 ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΗΜΔΙΩΗ 

 

Λογοηεσνία και ζημείυζη: κοινυνικοπολιηιζμικέρ/ κπιηικέρ θευπήζειρ 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο/ιεηηνπξγηθήο νπηηθήο πνπ αληρλεχηεθε 

παξαπάλσ ζηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ινγνηερλία, θηλνχληαη θαη δηάθνξεο 

αλαθνξέο, ζηνπο θχθινπο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ syllabus ηεο Φηλιαλδηθήο 

σο κεηξηθήο, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ινγνηερληθήο κεηαγιψζζαο θαη ην είδνο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο: 

 

«Όια ηα καζήκαηα πξέπεη λα ζηαζεξνπνηνχλ ηνλ έιεγρν ηεο γξαπηήο γιψζζαο, 

λα αλαπηχζζνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη 

λα παξέρνπλ ζηα παηδηά άθζνλα ινγνηερληθά θαη άιια θείκελα πνπ ζα γίλνληαη 

αληηθείκελν εμέηαζεο απφ ηε δηαθνξεηηθή πξννπηηθή ηνπ θάζε καζήκαηνο» (φ.π., 

Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 35). 

«Σα ζρνιεία ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ελδπλακψλνπλ ηελ ελεξγή 

ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηα ΜΜΔ, θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηα ηνπηθά/πεξηθεξεηαθά κέζα» (φ.π., Γηαζεκαηηθή ελφηεηα 

«Δπηθνηλσλία θαη επάξθεηα ζηα ΜΜΔ, 31).  

«Να ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ νκαδηθή επηθνηλσλία: ζα 

αλαπηχμνπλ θαη ζα αμηνινγνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο κεζφδνπο ζπκκεηνρήο ζε ζπλζήθεο 

νκαδηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αηκφζθαηξαο, νκαδηθή εξγαζία, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο» (φ.π., θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, θείκελα 

θαη αιιειεπίδξαζε», 36). 
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Ωζηφζν, παξά ηελ αλάδπζε επηθνηλσληαθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο ζηα πξνεγνχκελα παξαζέκαηα, ζην πεδίν ηεο 

ζεψξεζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο ζεκεησηηθψλ πφξσλ ζην θηλιαλδηθφ Π.., 

δηαθαίλεηαη εληνλφηεξε ε θξηηηθή δηάζηαζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηα παηδηά. 

πγθεθξηκέλα ζηνλ θχθιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Κείκελα θαη 

επηξξνή», απφ ην syllabus ηεο Φηλιαλδηθήο, αλαθέξεηαη: «εμέηαζε ηεο ηδενινγίαο ησλ 

θεηκέλσλ, θξηηηθή ησλ πεγψλ θαη ησλ ΜΜΔ, ππεπζπλφηεηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ 

ππνθεηκέλνπ, επηινγέο ζηα ΜΜΔ θαη θαλφλεο δενληνινγίαο ζην δηαδίθηπν (netiquette)» 

(φ.π., 38). 

ην ίδην syllabus, ζηνλ θχθιν καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν «πγγξαθή θαη 

ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο», ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην παξάζεκα πνπ αθνινπζεί θαη 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη επαλαιακβάλεηαη, ζρεδφλ απηνιεμεί, ζε φια 

ηα γισζζηθά syllabi: 

 

«Οη καζεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπδεηήζεηο 

(cultural and social debates), (ζα εμεηάζνπλ) ζχγρξνλα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

ΜΜΔ θαη ηε ζχγρξνλε ινγνηερλία. Θα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηνλ θξηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

γξακκαηηζκφ ηνπο, αλαπηχζζνληαο ηηο δεμηφηεηεο ζθέςεο θαη ελδπλακψλνληαο ηελ 

σξηκφηεηα ηεο γξαπηήο ηνπο έθθξαζεο, έηζη ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

(standards) πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπνπδψλ (ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο)» (φ.π., θχθινο καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν «πγγξαθή θαη ζχγρξνλνο 

πνιηηηζκφο», 40) 

ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα ε ρξήζε θνηλσληθήο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

έληνλα απφ ηελ Δπηζηήκε ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ησλ απφςεψλ ηεο γηα ηε 

ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, φπσο απηή δηαθαίλεηαη ζηηο ππνγξακκηζκέλεο 

θξάζεηο «επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο», «απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο», «λα 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο», δηαπιέθεηαη κε θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, 

πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνλ «θξηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ γξακκαηηζκφ» ησλ παηδηψλ. 
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Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία, θαη φζνλ αθνξά ηε ζεψξεζή ηεο σο ηδηαίηεξνπ 

ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα παξαζέκαηα: 

 

«Να ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε ινγνηερλία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

λα αλαπηχμνπλ ηε ζθέςε ηνπο, λα δηεπξχλνπλ νιφπιεπξα ηα φζα καζαίλνπλ γηα ηε 

ινγνηερλία, ηε θαληαζία ηνπο θαη ηελ θαιιηηερληθή ηνπο ελφξαζε (artistic insight) θαη 

φξαζε, θαηαζθεπάδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο νπηηθή γηα ηνλ θφζκν» (φ.π., εηζαγσγή 

ζην syllabus ηεο Φηλιαλδηθήο σο κεηξηθήο, 34). 

«Να δηεπξχλνπλ ηελ αλάιπζε ησλ κπζνπιαζηηθψλ θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάγλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο απφ 

ην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο» (φ.π., Φηλιαλδηθήο σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Σερλάζκαηα θαη εξκελεία ησλ θεηκέλσλ», 37). 

«Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηφζν ηνπ νκηιεηή φζν θαη ηνπ κελχκαηνο πνπ κεηαθέξεηαη» 

(φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν 

«Γιψζζα, Λνγνηερλία θαη ηαπηφηεηα», 39). 

«Δμέηαζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ ινγνηερληθψλ –ηζκψλ ζηνλ 20
ν
 θαη 21

ν
 

αηψλα» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε 

ηίηιν «Ζ δχλακε ησλ θεηκέλσλ», 45) 

«Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εμεηάδνπλ ηα ινγνηερληθά θείκελα ππφ 

ην πξίζκα δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο ινγνηερλίαο» (φ.π., νπεδηθή 

σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν «Ζ ινγνηερλία σο πεγή 

απφιαπζεο θαη γλψζεο», 47). 

 

Σα παξαπάλσ παξαζέκαηα θαη ηδηαίηεξα νη ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο 

αλαδεηθλχνπλ, ζαθψο, ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, κηα ηάζε λα 

αληηκεησπίδεηαη ε αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ 

θεηκέλσλ, φρη σο κηα άρξνλε θαη πνιηηηθά νπδέηεξε πξαθηηθή, αιιά πξνηείλνπλ ηελ 

εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο. 
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Ηδηαίηεξα γηα ηε ινγνηερλία, ε πξφηαζε εμέηαζεο ησλ κπζνπιαζηηθψλ 

θεηκέλσλ ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγλσζηηθψλ ζεσξηψλ θαη ινγνηερληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ην ρψξν ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, 

αληιεί απφ θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππέξβαζε 

ηνπ θηλδχλνπ λα ηαπηηζηεί ε «αηζζεηηθή θξίζε» πνπ θάλνπλ νη αλαγλψζηεο ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ε νπνία δελ απνηειεί παξά κηα έθθξαζε ηνπ αηνκηθνχ γνχζηνπ, κε 

ηελ επηζηεκνληθή θξηηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία σο κεηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα
45

. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα ΜΜΔ αιιά θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηε ινγνηερλία, ζην 

θηλιαλδηθφ Π.., παξαηεξείηαη κηα θνηλσληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο 

απφ ιφγνπο πνπ αληινχλ απφ ηηο παξαδφζεηο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαη, ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ, εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη φκσο δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο δεδνκέλνη αιιά ππφθεηληαη ζε θξηηηθή αλάιπζε: 

 

«Να κάζνπλ ζηξαηεγηθέο πξφζιεςεο πιεξνθνξηψλ, απφ έληππεο θαη 

ειεθηξνληθέο πεγέο θαη λα βξίζθνπλ ρξήζηκεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηα δνθίκηά ηνπο (essays) θαη ζηηο πξνθνξηθέο ηνπο παξνπζηάζεηο» 

(φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν 

«Γνκέο θαη λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ», 36). 

«Να ζηαζεξνπνηήζνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ ηνπο ζηα ΜΜΔ, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη 

λα αλαιχνπλ θαη λα εξκελεχνπλ δηάθνξα θείκελα ησλ ΜΜΔ, ην ππφβαζξφ ηνπο 

(background), ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη λα αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

θνηλνπνηνχληαη κέζσ ησλ ΜΜΔ θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηα άηνκα θαη ζηελ θνηλσλία 

                                                             
45«ε έιινγε, ελλνηαθή θαη άξα επηζηεκνληθή θξηηηθή πνπ πξνηείλεη ν Καλη, ζην έξγν ηνπ Κξηηηθή ηεο 

θξηηηθήο δχλακεο [1790], θαη ε νπνία απνθαιείηαη ζπρλά, ηδηαίηεξα απφ Άγγινπο ζεσξεηηθνχο, 

«Μεηαθξηηηθή» επηζηήκε. Μηα ηέηνηα «κεηαθξηηηθή» ηθαλφηεηα, ζην πιαίζην ησλ απφςεσλ απηψλ, 

πξνυπνζέηεη θαη ζπκπεξηιακβάλεη, κηα θξηηηθή ησλ ηζηνξηθνθνηλσληθψλ φξσλ ηεο «αηζζεηηθήο 

θξίζεο», ηεο «θξίζεο ηνπ γνχζηνπ» θαη ηεο «ινγνηερληθήο θξηηηθήο» πνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζ‟ απηφ» 

(βι. Γ. Βεινπδήο, «Πφζν θξηηηθή είλαη ε „ινγνηερληθή θξηηηθή‟, άξζξν ζηελ εθεκεξίδα «Σν Βήκα», 

12-3-2000). 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=120241
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=120241
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[…] Να είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηηο επηδξάζεηο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ θνηλσλία» 

(φ.π., Φηλιαλδηθήο σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν 

«Κείκελα θαη επηξξνή», 37). 

«Να αζθνχλ θξηηηθή ζηηο πεγέο» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Ζ ηζρχο ησλ θεηκέλσλ», 45). 

«Να κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο θαη λα θξίλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο, ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη λα 

γλσξίδνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ γηα λα κειεηήζνπλ έλα αληηθείκελν 

κάζεζεο» (φ.π., Sami σο κεηξηθή γιψζζα, «Γεληθνί ζηφρνη» ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

syllabus, 49). 

«Τπεπζπλφηεηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ππνθεηκέλνπ (communicator), επηινγέο ζηα 

ΜΜΔ θαη δεηήκαηα δενληνινγηθήο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν (netiquette)» (φ.π., Sami 

σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Μέζα επηξξνήο», 

53). 

 

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ππνγξάκκηζε ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ γίλεηαη αθφκα πην έληνλε ζηα ζεκεία εθείλα ησλ 

γισζζηθψλ syllabi πνπ γίλεηαη ζχλδεζε ηεο Λνγνηερλίαο κε άιια ζεκεησηηθά 

ζπζηήκαηα, φπσο ηα ΜΜΔ αιιά θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο, ε θξηηηθή εμέηαζε 

ησλ πεγψλ πξνβάιιεηαη σο κηα ηθαλφηεηα απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ 

ζηελ θνηλνηηθή δσή. ηελ πεξίπησζε απηή, θαη φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ, έρνπκε δηαπινθή γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ πνπ αληαλαθινχλ ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή/θξηηηθή νπηηθή
46

 κε ιφγνπο πνπ αληινχλ απφ ηηο ζχγρξνλεο 

ζεσξίεο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαη νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

                                                             
46 ε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ ε νπηηθή απηή, θαζψο αληηκεησπίδεη ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ σο 

αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο πνιηηηζκηθέο δνκέο αιιά θαη ηηο δνκέο εμνπζίαο κηαο θνηλσλίαο, 

ζπλδέεηαη κε ηε δηακφξθσζε «ελφο ηδενινγηθνχ κνληέινπ γξακκαηηζκνχ, πνπ δελ ζα κειεηά ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελφ ηεο αιιά θαη „απφ έλαλ 

επξχ αξηζκφ άιισλ θνηλσληθψλ παξακέηξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ, ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο ηνπηθέο ηδενινγίεο‟ θαη ηελ πνηθηιία ησλ 

ηζρπνπζψλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ» (βι. Gee, 1996, 58, ζην Κνπηζνγηάλλεο, 2010). 
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Σν εξψηεκα, βέβαηα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έληνλε δηαπινθή 

επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, ζην πεδίν ηεο 

ζεκείσζεο, είλαη θαηά πφζν ζην θηλιαλδηθφ Π.., πξνσζείηαη ζπλνιηθά έλα 

νινθιεξσκέλν κνληέιν έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ή πξφθεηηαη γηα 

κηα πεξίπησζε πξαγκαηνινγηθνχ κνληέινπ
47

, ζην νπνίν ε έκθαζε κεηαηνπίδεηαη απφ 

ηνλ ηερληθφ αιθαβεηηζκφ ζηε ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ζε φια ζρεδφλ 

ηα καζήκαηα ηνπ Π.., κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή ζχιιεςε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ 

εθείλα ηα ζεκεία ησλ γισζζηθψλ syllabi, αιιά θαη ηνπ Π.. ζπλνιηθά, πνπ καο 

πιεξνθνξνχλ γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηνχλ, γηα λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ δηαθνξεηηθψλ θχθισλ 

καζεκάησλ θαη ηα πεξηερφκελα κάζεζεο πνπ θάζε θνξά πεξηγξάθνληαη. Σα ζεκεία 

απηά ζα ζρνιηαζηνχλ παξαθάησ ζηελ παξνχζα κειέηε, ζηελ ελφηεηα αλάιπζεο πνπ 

αθνξά ηηο ηαπηφηεηεο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

 

Λογοηεσνία και ζημείυζη: η πολςηποπική πποζέγγιζη ηυν πολςγπαμμαηιζμών 

Ζ ζχλδεζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε ηα ΜΜΔ θαη γεληθφηεξα κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο, ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, απερεί επηξξνή ζην θηλιαλδηθφ Π.. 

απφ ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, ε νπνία ππνγξάκκηζε ηελ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθήο παξαγσγήο 

ηνπ λνήκαηνο (Υαηδεζαββίδεο, 2005). 

Δηδηθφηεξα, ε εμέηαζε ηεο ινγνηερλίαο νξγαλψλεηαη ζηνλ ίδην θχθιν 

καζεκάησλ κε ηε κειέηε ησλ ΜΜΔ, ζε κία ηνπιάρηζηνλ πεξίπησζε ξεηά, ζην 

syllabus ηεο ζνπεδηθήο σο κεηξηθήο, κε ηίηιν «Αθεγεκαηηθή Λνγνηερλία θαη θείκελα 

ησλ ΜΜΔ»: 

                                                             
47Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ κνληέινπ απηνχ 

έζεηαλ σο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο: ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηελ πνηθηιία θαη βειηίσζε ησλ ηζρπνπζψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

ίδηνπ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηκέξνπο ζπλζήθεο (βι. Κνπηζνγηάλλεο 2010, 17), 

ζηφρνη πνπ ζε επίπεδν αμηψλ πξνβάιινληαη ηδηαίηεξα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηλιαλδηθνχ Π.. 
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«Σα καζήκαηα ζα εζηηαζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ δηαθνξεηηθψλ θεηκέλσλ κε 

επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο […] ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ξεηνξηθήο θα λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΜΜΔ. […] Αλάιπζε εηθφλσλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ θηικ)» (βι. 

φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν 

«Αθεγεκαηηθή ινγνηερλία θαη θείκελα ησλ ΜΜΔ», 43). 

 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη ησλ καζεκάησλ, φπσο απηνί δηαθαίλνληαη ζηηο 

ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο, γίλνληαη θαιχηεξα θαηαλνεηνί εάλ εληαρζνχλ ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην κάζεζεο, θαη φπσο απηφ νξίδεηαη, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο 

ζην πεδίν πνπ αθνξά ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ζηε δηαζεκαηηθή ελφηεηα κέζσ ηεο 

νπνίαο πξνηείλεηαη λα κεζνδεχεηαη γεληθά ε θαιιηέξγεηα ηεο «Δπηθνηλσλίαο θαη 

επάξθεηαο ζηα ΜΜΔ»: 

 

«ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε επάξθεηα ζηα ΜΜΔ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αιιά θαη ηελ εθκάζεζε γλψζεσλ. Σα 

ΜΜΔ ζα είλαη ηαπηφρξνλα έλαο ζηφρνο θαη έλα κέζν κάζεζεο. Η εθπαίδεπζε ζηα ΜΜΔ 

ζεκαίλεη αλάπηπμε ιεθηηθψλ, αθνπζηηθψλ, ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

θαζψο θαη δεμηνηήησλ κάζεζεο. Απηή ε δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ΜΜΔ, θαζψο θαη 

ηε κάζεζε ζε απζεληηθά ιεηηνπξγηθά πεξηβάιινληα» (authentic operational 

environments) (φ.π., 31). 

 

Δπίζεο, ζηνλ θχθιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, ινγνηερλία 

θαη ηαπηφηεηα» απφ ην syllabus ηεο Φηλιαλδηθήο γιψζζαο, ζηα πεξηερφκελα ησλ 

καζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη «θείκελα ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο παξάδνζεο, απφ 

ηνλ γξαπηφ πνιηηηζκφ ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο» (φ.π. 39). 

Οη ζαθείο αλαθνξέο ζε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα θαη ζε άιια ζεκεησηηθά 

κέζα, πιελ ηεο γιψζζαο, φπσο δηαθαίλεηαη ζηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο 

«αλάπηπμε ιεθηηθψλ, αθνπζηηθψλ, ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ», 
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«ζχγρξνλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο», ζπλδένληαη κε ηε δηεπξπκέλε αληίιεςε γηα ην 

θείκελν πνπ, φπσο αλαθέξζεθε, πξνβάιιεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. ζηελ 

πεξίπησζε ησλ γισζζηθψλ syllabi ηνπ θηλιαλδηθνχ Π..: 

«Σν κάζεκα βαζίδεηαη ζε κηα επξεία αληίιεςε γηα ην θείκελν, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηα θείκελα απφ ηα ΜΜΔ αιιά θαη δηάθνξεο εηθφλεο καδί κε ηε 

γξαπηή θαη πξνθνξηθή γιψζζα» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, εηζαγσγή ζην 

γισζζηθφ syllabus, 41). 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηεπξπκέλε απηή αληίιεςε γηα ην θείκελν απερεί 

ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πνηθηιία ησλ κνξθψλ ηνπ θεηκέλνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή ζχγρξνλε θνηλσλία, ζηα 

γισζζηθά syllabi δελ εληνπίδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ λα πεξηγξάθνπλ θάπνηα ζαθή 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, νχηε θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. 

Ωζηφζν, γηα ηα ππφινηπα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, φπσο θαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο απφ ηα syllabi ησλ 

θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία άιισλ ζεκεησηηθψλ κέζσλ πιελ ησλ 

γισζζηθψλ: 

«Οη κνπζηθέο ζπνπδέο ζα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηε γλψζε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ δηθφ 

ηνπο πνιηηηζκφ αιιά θαη γηα άιινπο πνιηηηζκνχο. Θα ηνπο βνεζήζεη λα εθηηκήζνπλ ηελ 

πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη θαιιηηερληθψλ κνξθψλ. Οη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ 

ηθαλφηεηεο λα επηηεινχλ θαιιηηερληθφ έξγν, λα εκπιέθνληαη ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ζηε κνπζηθή θαη λα αμηνινγνχλ θξηηηθά ην κνπζηθφ 

ξεπεξηφξην πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα ΜΜΔ» (φ.π., Μνπζηθή, 200).  

«Να ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηα δηαθνξεηηθά ζηπι, ηα είδε θαη ηελ 

ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, λα αλαθαιχςνπλ ηε δηθηά ηνπο πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, […] λα 

θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ήρνπ ζηα ΜΜΔ» (φ.π., 201). 
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«ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο ρξήζεηο ηεο 

κνπζηθήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επηξξνήο πνπ έρνπλ ζην πιαίζην δηαθφξσλ θαιιηηερληθψλ 

κνξθψλ θαη ΜΜΔ. Οη καζεηέο ζα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε πεξηνρέο 

φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο, ην ζέαηξν, ηα ΜΜΔ θαη ην δηαδίθηπν, θαη ζα κειεηήζνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θεηκέλνπ, εηθφλαο θαη θίλεζεο. Σα πεξηερφκελα ζπνπδψλ θαη νη 

κέζνδνη εξγαζίαο ζα δψζνπλ έκθαζε ζηελ πνιπκνξθία. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κνπζηθήο ζα εμεηαζηεί αλαιχνληαο ππάξρνληα πιηθά ή έξγα πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη νη 

καζεηέο» (φ.π., θχθινο καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν «Σα κελχκαηα ηεο κνπζηθήο θαη 

επηξξνή», 202). 

Δπίζεο, ζην syllabus ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ εληνπίδνληαη ζεκεία πνπ 

αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ ζεκεησηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, φπσο: 

«Πξνζσπηθή εηθνληθή έθθξαζε: ζρεδίαζε, δσγξαθηθή, ηξηζδηάζηαηεο ηερληθέο, 

ρξήζε ςεθηαθψλ εηθφλσλ. Γηάθνξα κέζα θαηαζθεπήο ηεο εηθφλαο: ζχλζεζε, ζρήκα, 

ρξψκα, θίλεζε, ρψξνο θαη ρξφλνο. Δξκελεία θαη αλάιπζε ησλ εηθφλσλ κε νπηηθά θαη 

ιεθηηθά κέζα, εηζαγσγή ζε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, φπσο ε θνξκαιηζηηθή, 

ζεκεησηηθή θαη εηθνλνγξαθηθή εξκελεία, θαζψο θαη αλάιπζε ηεο πξφζιεςεο» (φ.π., 

Δηθαζηηθέο ηέρλεο, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Δγψ, νπηηθέο εηθφλεο 

θαη πνιηηηζκφο», 205). 

 

Σέινο, ζηελ εηζαγσγή ηνπ syllabus ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ σο γεληθφο ζηφρνο 

ησλ καζεκάησλ αλαθέξεηαη: 

 

«Οη καζεηέο ζα κάζνπλ λα εξκελεχνπλ, εθηηκνχλ θαη αμηνινγνχλ ηνλ δηθφ ηνπο 

αιιά θαη άιινπο νπηηθνχο πνιηηηζκνχο. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ είλαη ε θαηαλφεζε ησλ νπηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ 

θαη ησλ λνεκάησλ ηνπο. Η αλεμάξηεηε θαιιηηερληθή δνπιεηά ζα δψζεη ζηνπο καζεηέο 

επθαηξίεο λα απνιαχζνπλ ηελ ηέρλε, λα βηψζνπλ ην αίζζεκα επηηπρίαο θαη λα 

εθθξάζνπλ φ,ηη ζεσξνχλ απηνί ζεκαληηθφ. Η δηδαζθαιία ζα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο θαληαζίαο, δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ζρεηηθέο δεμηφηεηεο. Οη καζεηέο ζα 

θαζνδεγνχληαη ζηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηε δηθαηνιφγεζε ησλ αηζζεηηθψλ θαη εζηθψλ 
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επηινγψλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηα ΜΜΔ θαη ην πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ» (φ.π., 204). 

 

ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο 

παξαηεξείηαη, φπσο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, έληνλε δηαθεηκεληθφηεηα 

κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ syllabi θαη ησλ syllabi ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ, πνπ 

αθνξά φρη κφλν ην πεδίν ηεο ζεκείσζεο αιιά θαη ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ην 

ηδηαίηεξν θαιιηηερληθφ αληηθείκελν πνπ θάζε θνξά εμεηάδεηαη. Ηδηαίηεξα γηα ηε 

ινγνηερλία είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θνηλή, κε ηηο άιιεο κνξθέο ηέρλεο, κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηε κειέηε ηεο, πξνζέγγηζε πνπ επηζεκαίλεη ηφζν ηελ 

αηζζεηηθή φζν θαη ηελ εζηθή πιεπξά ηεο ηέρλεο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ θξηηηθή ζηάζε 

ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο  δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, φπσο ε 

«θνξκαιηζηηθή, ζεκεησηηθή θαη εηθνλνγξαθηθή εξκελεία, θαζψο θαη πξνζιεπηηθή 

αλάιπζε». 

Ζ δηαθεηκεληθφηεηα κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ syllabi θαη ησλ θαιιηηερληθψλ 

καζεκάησλ, φπσο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, καο δηαθσηίδεη ζε έλαλ βαζκφ 

θαη γηα ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ θαίλεηαη φηη αθνινπζείηαη κε ζθνπφ ηε 

δηδαζθαιία ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία φκσο γηα λα 

εμεηαζηεί ζε βάζνο ρξεηάδεηαη επηηφπηα έξεπλα θαη εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηα 

θεηκεληθά γεγνλφηα
48

 πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, θάηη πνπ ππεξβαίλεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

Λογοηεσνία και ζημείυζη: η πολςπολιηιζμική πποζέγγιζη 

ηελ ελφηεηα «Καζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ» ηνπ Π.., πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ «ηελ πξναγσγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη εζληθήο ηζφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, ηελ επεκεξία ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ απνθιεηζκνχ» (φ.π., «Καζνδήγεζε θαη 

                                                             
48 Ωο «κειμενικό γεγονόρ ή ζπκβάλ γξακκαηηζκνχ» νξίδεηαη απφ ηελ Heath (1983) «…θάζε 

αθνινπζία δξάζεο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα θαη ζηελ νπνία παίδεη θάπνην 

ξφιν ε παξαγσγή ή/θαη ε θαηαλφεζε έληππνπ πιηθνχ» (βι. Κσζηνχιε, 2001) 
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ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ», Πξνβιέςεηο γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε, 18) 

γίλνληαη αλαθνξέο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ: 

 

«Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνάγεη ηε γλήζηα ηαπηφηεηα θαη λα ηνπο παξέρεη 

επθαηξίεο λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο γεληθέο 

γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Η γεληθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

πξνάγεη ηε γλψζε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηελ ηζηνξία ηνπο θαη ηελ 

εμέηαζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ Sami ζην πιαίζην ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ θαη ηελ 

επίγλσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ θφζκν σο απηφρζνλαο ιαφο. Ο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο 

είλαη νη Sami καζεηέο βαζκηαία λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ ξηδψλ θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπο, ησλ δηαθνξεηηθψλ Sami γισζζψλ ζηνλ θφζκν, 

πνιηηηζκηθψλ πεξηνρψλ θαη νκάδσλ. Η αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

παξέρεη ζπλζήθεο αλάπηπμεο πγηνχο απην-εθηίκεζεο, έηζη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα» (φ.π., «Δθπαίδεπζε ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ», Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, 21). 

 

ην παξάζεκα απηφ δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη ζπληάθηεο 

ηνπ Π.. γηα λα εληζρπζεί ε πνιπγισζζία ησλ καζεηψλ, απερψληαο πνιππνιηηηζκηθέο 

παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο πνπ αληρλεχηεθαλ θαη ζην πεδίν ησλ γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν 

πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο ζηελ παξνχζα κειέηε. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη ζηελ ελφηεηα 5, πνπ αθνξά ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά πεξηερφκελα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη νη ζηφρνη πνπ 

ηίζεληαη ζε ζρεηηθή δηαζεκαηηθή ελφηεηα, κε ηίηιν «Πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη 

γλψζε ησλ πνιηηηζκψλ»: 

 

«Η γεληθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο 

καζεηέο επθαηξίεο λα δνκνχλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα κέζσ ηεο ηζαγελνχο 

γιψζζαο ηνπο, αλαιχνληαο ην παξειζφλ, ηηο ζξεζθεπηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη θπζηθέο 

εκπεηξίεο πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαη άιιεο πιεπξέο ζεκαληηθέο γηα ηνπο ηδίνπο» (φ.π., 

«Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη βαζηθά πεξηερφκελα ηεο εθπαίδεπζεο», 29). 
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Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηε ινγνηερλία θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηε γισζζηθή 

ηαπηφηεηα, ζε ζρεηηθφ θχθιν καζεκάησλ δηαβάδνπκε: 

 

«Οη καζεηέο πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο θηλιαλδηθήο γιψζζαο, 

ινγνηερλίαο θαη πνιηηηζκνχ γηα ηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία […] λα θαηαλννχλ πψο νη 

επξσπατθέο επηδξάζεηο επεξέαζαλ γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ηε δηακφξθσζε αιιά θαη 

ηε ζπλερή κεηαβνιή ηνπ θηλιαλδηθνχ πνιηηηζκνχ […] λα εθηηκνχλ ηνλ πνιππνιηηηζκφ 

θαη ηελ πνιπγισζζία ηεο ζχγρξνλεο Φηλιαλδίαο θαη λα θαηαλννχλ ηε ζπνπδαηφηεηα 

πνπ έρεη γηα φινπο ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, 

θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, ινγνηερλία θαη ηαπηφηεηα», 

38). 

 

Σέινο, ζην γισζζηθφ syllabus ηεο Romany σο κεηξηθήο, ζηνπο γεληθνχο 

ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ αλαθέξνληαη: 

«Η επίηεπμε ιεηηνπξγηθήο δηγισζζίαο, έηζη ψζηε λα επεθηείλνπλ ην εχξνο ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο γιψζζαο ηνπο απφ νηθείεο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ζπλνκηιίαο ζε πην 

επίζεκεο κνξθέο δεκφζηνπ ιφγνπ […] λα θαηαλννχλ ηε ζρέζε κεηαμχ κεηνλνηηθψλ θαη 

θπξίαξρσλ γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε απηή» 

(φ.π., Romany σο κεηξηθή γιψζζα, 56). 

 

Οη ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο καο νδεγνχλ ζε παξαηεξήζεηο αλάινγεο κε 

απηέο πνπ έγηλαλ ζην πεδίν πνπ αθνξνχζε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, φζνλ αθνξά ην 

πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν πνπ πξνσζείηαη ζην θηλιαλδηθφ Π.., δειαδή παξαηεξνχκε 

φηη, ελψ ηνλίδεηαη ε ελίζρπζε ηεο ηδηαίηεξεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

ηνπ θάζε καζεηή, ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη κηα αληίιεςε ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ 

γηα ηνπο νκηινχληεο «κεηνλνηηθψλ γισζζψλ», ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ην θαζήθνλ 
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ηεο ζπλέρηζεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, αληίιεςε πνπ απερεί επηξξνέο απφ πνηθίια 

παηδαγσγηθά κνληέια πνιππνιηηηζκνχ
49

. 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ζε επίπεδν ξεηνξηθήο ζρεηηθά κε 

ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ καζεηψλ, αληρλεχνληαη γισζζνδηδαθηηθνί 

ιφγνη πνπ σο ζθνπφ ζέηνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο πινπξαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη ηε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκψλ, βνεζψληαο ηνπο 

καζεηέο λα δνκήζνπλ κηα ζεηηθή απην-εηθφλα θαη λα βηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηζφηεηα, απερψληαο ζπδεηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. 

Ωζηφζν, ε ζχλδεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κε ηηο ηδηαίηεξεο 

ινγνηερληθέο παξαδφζεηο θάζε γισζζηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο κάιηζηα λα δηαθαίλεηαη 

θάπνηα ζρέζε δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπο, απερεί παξαδνζηαθφηεξα κνληέια αγσγήο πνπ 

θαίλνληαη λα είλαη πην ηζρπξά ζηελ πεξίπησζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απ‟ 

φηη ζηελ πξσηνβάζκηα, ελδερνκέλσο γηαηί ζηε βαζκίδα απηή ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν 

ε ιεηηνπξγηθή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία είηε πξνέξρεηαη απφ θπξίαξρεο είηε 

απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

                                                             
49βι. αλαιπηηθά Γθφβαξεο, Υ., 2000: 

«Ο πξνγξακκαηηθφο-παηδαγσγηθφο πνιππνιηηηζκφο. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ ηάζε ηνπ λα παξεξκελεχεη ηηο 

δνκηθέο αληηθάζεηο θαη λα ηηο παξνπζηάδεη σο πνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ο παηδαγσγηθφο πνιππνιηηηζκφο νδεγεί ζηελ 

παηδαγσγηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, κεηαηνπίδνληαο έηζη πξνβιήκαηα απ‟ ηνλ ρψξν ηεο 
πνιηηηθήο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ο αληηδξαζηηθφο θνληακεληαιηζηηθφο πνιππνιηηηζκφο. ηε δηακφξθσζε απηήο ηεο εθδνρήο 

πνιππνιηηηζκνχ έρνπλ ζπκβάιιεη κηα ζεηξά πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηδέεο επαλαζχλδεζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ κε ηηο «πνιηηηζκηθέο ηνπο ξίδεο». Σα απνηειέζκαηα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ νδεγνχλ ζηνλ 

εζλνθεληξηζκφ θαη εληζρχνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηάζεηο θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ θαη 

πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. 

[…]Οη επηθξηηέο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο πξνηείλνπλ σο ιχζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο 

ζε νηθνπκεληθέο αμίεο, ηε ζηήξημε ηεο αηνκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηελ παξαίηεζε απφ θάζε αλαθνξά 

ζηηο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο. Κάζε αλαθνξά ζηνλ ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ ή ζηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή 

νκάδα αμηνινγείηαη σο ζπκβνιή ζηε ζπληήξεζε ησλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εξκελείαο ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ. Ζ απνδνρή νηθνπκεληθψλ αμηψλ είλαη 
απαξαίηεηε, αλ αλαινγηζηνχκε ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο δσήο γηα θνηλά απνδεθηέο αξρέο. Πξέπεη, 

φκσο, ηαπηφρξνλα λα επηζεκάλνπκε φηη νη νηθνπκεληθέο αμίεο, θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ ζπδεηνχληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ ιφγνπ, έρνπλ ζαθή ηζηνξηθή πξνέιεπζε, αθνχ απνξξένπλ απ‟ ηελ 

επξσπατθή πλεπκαηηθή παξάδνζε θαη, φπσο ππνγξακκίδνπλ νη θξηηηθνί ηνπ νηθνπκεληζκνχ, έρνπλ 

ζαθή επξσθεληξηθφ ραξαθηήξα». 

 

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Φηιαλδίαο Β΄/βάζκηα - 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 122 απφ 145 

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ θαη θάπνηα παξαζέκαηα πνπ 

κηινχλ «γηα ζσζηή ρξήζε ηεο γισζζηθήο λφξκαο» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα, θχθινο καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν «Πξνσζεκέλεο θεηκεληθέο 

δεμηφηεηεο», 40) «γηα δηαηήξεζε ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηεο πξφηππεο γιψζζαο ησλ Sami 

(standards of  Sami language)» (φ.π., Sami σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, ινγνηερλία θαη ηαπηφηεηα», 54) πνπ 

ελδερνκέλσο απνηεινχλ θζίλνληα γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν, αιιά δελ παχνπλ λα 

θηλνχληαη πξνο παξαδνζηαθφηεξεο αληηιήςεηο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο γισζζηθήο 

λφξκαο πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζεί ν ιεηηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο ΣΠΔ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, φπσο πξνηείλεηαη ζηα 

γισζζηθά syllabi, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ κε θπξίαξρσλ 

γισζζηθψλ νκάδσλ, παξαηεξείηαη κηα ηάζε λα αληηκεησπίδνληαη σο έλα εξγαιείν 

κάζεζεο ζε απζεληηθά ζπκθξαδφκελα επηθνηλσλίαο θαη επαθήο κε ηε γισζζηθή 

θνηλφηεηα, δειαδή ζε ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο θνηλφηεηάο ηνπο: 

«πκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο αλαγλσζηψλ θαη ζπγγξαθέσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο» (φ.π., Sami σο κεηξηθήο γιψζζαο, θχθινο καζεκάησλ 

επηινγήο κε ηίηιν «χγρξνλα θείκελα», 55). 

 «Γηαηήξεζε επαθήο (ελλ. κε άιινπο Ρνκά) κέζσ αιιεινγξαθίαο, ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ θάπνηαο άιιεο κνξθήο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο» (φ.π., 

Romany σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Ηζηνξία θαη 

δηαζπνξά ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά», 59) 

«Δμέηαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ ηχπσλ ζηε Romany, φπσο εηδήζεηο, 

έγγξαθα θαη ηζηνζειίδεο νξγαληζκψλ ησλ Ρνκά, θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηά» (φ.π., 

θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Ζ γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο ησλ Ρνκά 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία», 59). 

 

 

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ syllabi 

πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα ηεο γιψζζαο/ινγνηερλίαο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη, 
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ζηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε ινγνηερλία, θαζψο θαη ηε 

ζεψξεζε ηεο ινγνηερλίαο σο ηδηαίηεξνπ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππάξρεη έληνλε 

δηαπινθή πνηθίισλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, απφ ηνπο νπνίνπο θάπνηνη 

εκθαλίδνληαη λα θπξηαξρνχλ πεξηζζφηεξν ζηα δηαθνξεηηθά πεδία αλάιπζεο, αιιά θαη 

ζηνπο δηαθνξεηηθνχο θχθινπο καζεκάησλ, δηαζεκαηηθνχο θαη κε, πηζαλψο γηαηί ζηνπο 

θχθινπο απηνχο εμεηάδνληαη θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο γισζζνδηδαθηηθέο πηπρέο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηηο «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν» 

αληρλεχηεθαλ γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη πνπ αληινχλ απφ ηελ παξάδνζε θξηηηθψλ 

παηδαγσγηθψλ ζεσξήζεσλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία, ην λήκα ηνπ πνιππνιηηηζκνχ πνπ δηαπεξλά φια ηα 

καζήκαηα, φπσο πξνηείλεηαη ζηε γεληθή εηζαγσγή ησλ γισζζηθψλ syllabi, 

δηαπιέθεηαη κε παξαδνζηαθφηεξνπο ιφγνπο, πνπ αληινχλ απφ ηε ξνκαληηθή 

παξάδνζε, πνπ ζεσξεί ηε ινγνηερλία θνξέα δηαρξνληθψλ αηζζεηηθψλ θαη εζηθψλ 

αμηψλ, θαη ηε ξνκαληηθή ηδέα φηη ε ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο απνηειεί ηε βηνγξαθία 

ηεο εζληθήο ςπρήο, θαζψο θαη ηεο ζρνιηθήο εθδνρήο ηεο κε ην έπνο ηεο εζληθήο 

ινγνηερλίαο. 

Αληίζηνηρα ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηηο «Γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία» ε 

θεηκελνθεληξηθή νπηηθή πνπ αληρλεχηεθε ζπλδπάδεηαη κε νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αληρλεχηεθαλ πνηθίινη ππνιφγνη, 

επηθνηλσληαθφο, δεκηνπξγηθφο θαη ηεο αληίιεςεο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο. 

Ζ θεηκελνθεληξηθή νπηηθή γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο γλψζεο ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηδαζθαιία ηεο ηδηαίηεξεο 

ινγνηερληθήο κεηαγιψζζαο πνπ απερεί πνηθίιεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

ινγνηερλίαο κε πξνεμέρνπζεο κεηακνληέξλεο εξκελεπηηθέο ζεσξίεο θαη ηελ αληίιεςε 

πνπ απηέο εθθξάδνπλ γηα θξηηηθή αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε αλάδπζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ 

πνπ αληρλεχνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο θχθινπο καζεκάησλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ επηξξνή 

ησλ θεηκέλσλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Λνγνηερλίαο Φηιαλδίαο Β΄/βάζκηα - 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ  

ειίδα 124 απφ 145 

 

Σν ελδηαθέξνλ ζηελ ελφηεηα απηή θαη φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, 

είλαη φηη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ειεθηξνληθέο πεγέο, ε νπνία παξαπέκπεη ζε 

επηθνηλσληαθνχο/νιηζηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο, δείρλεη λα ζπκπιεξψλεηαη 

απφ γλψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δεηήκαηα δενληνινγίαο θαη αζθαινχο 

πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. Γειαδή, θαη πάιη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γλψζεσλ γηα 

ηα ΜΜΔ, αλαδχεηαη έλαο θξηηηθφο γισζζνδηδαθηηθφο ιφγνο. 

ηελ ελφηεηα αλάιπζεο «Λνγνηερλία σο ζεκείσζε» ε πξφηαζε πξνζέγγηζεο 

ησλ θεηκέλσλ κε φια ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία πνπ δηαζέηνπκε θαη θπξίσο ε έκθαζε 

φρη κφλν ζηνλ ινγνηερληθφ αιιά θαη ζηνλ πνιηηηζκηθφ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, 

απερεί θξηηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο πνπ φκσο δηαπιέθνληαη ζπρλά κε ηελ 

ηάζε λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο ιεηηνπξγηθέο πηπρέο ηνπ γξακκαηηζκνχ απηνχ θαη ηελ 

επηδίσμε ηεο επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζε θνηλνηηθέο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

εξγαζία αξγφηεξα. 

Δπηπιένλ, ε θξηηηθή νπηηθή ζην πεδίν ηεο ζεκείσζεο θαίλεηαη φηη αληιεί απφ 

ηηο παξαδφζεηο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνλ πνιππνιηηηζκφ 

αιιά θαη ζηνλ πνιπγξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, θαζψο παξαηεξείηαη κηα έληνλε 

δηαπινθή ησλ αληίζηνηρσλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ. Ωζηφζν, ελψ ην 

πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, πνπ θαίλεηαη φηη 

πξνσζείηαη ζην θηλιαλδηθφ Π.., πξνθξίλεη ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ νκάδσλ, κε 

απψηεξν ζθνπφ, φπσο αλαθέξεηαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο πνιηηηζκηθήο/γισζζηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ, θαζψο ζπλδέεη ηελ θαζεκηά γισζζηθή θνηλφηεηα κε κηα 

νκάδα ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ πεξηβάιινληαη κε έλα ηδηαίηεξν θχξνο, είηε ιφγσ ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο πνπ εθθξάδνπλ, είηε ιφγσ ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο σο πνιχ 

ζεκαληηθψλ, δηαπιέθεηαη κε παξαδνζηαθφηεξνπο δηδαθηηθνχο ιφγνπο ζηελ ηζηνξία 

ηεο ινγνηερληθήο εθπαίδεπζεο. 

ε ζρέζε κε ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο ε ινγνηερλία αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξν 
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ζεκεησηηθφ ζχζηεκα θαη ζηε βάζε ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κε ηελ ηέρλε
50

 ε 

δηδαζθαιία ηεο εκθαλίδεη έληνλε δηαθεηκεληθφηεηα κε ηα syllabi πνπ αθνξνχλ ηε 

δηδαζθαιία ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ. Ζ δηαθεηκεληθή απηή ζρέζε αλαδεηθλχεη 

θαη ηελ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ζπλδέεηαη έληνλα θαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ 

ζηα ΜΜΔ θαη ηηο ΣΠΔ, πνπ πξνηείλεηαη ζην Π., ηφζν ζηηο ζρεηηθέο δηαζεκαηηθέο 

ελφηεηεο φζν θαη ζε φια ηα γισζζηθά syllabi. 

 

2.2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΑΤΣΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 

ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο ζα γίλεη απφπεηξα, φπσο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, λα εμεηαζηνχλ νη δηδαθηηθέο/θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ζηηο νπνίεο 

εθβάιινπλ νη γισζζνδηδαθηηθνί ιφγνη νη νπνίνη αληρλεχηεθαλ ζην κέξνο ηεο 

αλάιπζεο πνπ αθνξνχζε ην πεξηερφκελν ηνπ Π.. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ζα 

εζηηαζηεί ζην είδνο ησλ Λφγσλ (Discources) κέζσ ησλ νπνίσλ νη θνηλσληθνί 

πξσηαγσληζηέο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο 

θαη νη καζεηέο, αλαιακβάλνπλ θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζην βαζκφ πνπ απηνί πεξηγξάθνληαη ζην Π.. 

Καηαξράο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο απφ εθείλα ηα 

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

δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα 

ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία απηή. 

ηελ ελφηεηα 3 κε ηίηιν «Πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο», ζην θεθάιαην πνπ 

αθνξά ην Πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη κέζνδνη, αλαθέξεηαη: 

 

                                                             
50«ε ινγνηερλία φκσο εκπεξηέρεη θαη πξφζζεηα, θνηλά κε ηελ ηέρλε ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε κε 

απηνλνκία, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, ην κε σθειηκηζηηθφ ηεο 
ραξαθηήξα, ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ επηινγή ηεο κνξθήο απφ ηνλ θαιιηηέρλε-

δεκηνπξγφ, ηε ζηφρεπζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ-ζπγθηλεζηαθνχ θφζκνπ ηνπ απνδέθηε-αλαγλψζηε θαη 

ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο. Απφ ηελ άπνςε απηή ηα θείκελα πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ινγνηερληθφ ιφγν 

ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηελ ηέρλε, κε ηελ θπξίαξρε θνηλσληθά έλλνηα πεξί ηέρλεο, ελψ ηα έξγα πνπ 

ζπγθξνηνχληαη απφ κε ινγνηερληθφ ιφγν δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηέρλε» (βι. Υαηδεζαββίδεο, 

1999). 
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«Σν εζληθφ θεληξηθφ Π.. βαζίδεηαη ζε κηα αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

κάζεζε είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγψλ θαη εζηηαζκέλσλ δξάζεσλ ησλ καζεηψλ κε 

ζθνπφ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηηο πξνζιακβάλνπζεο πιεξνθνξίεο, ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην πεξηβάιινλ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλσζηηθέο ηνπο δνκέο. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε φηη, αλ θαη νη γεληθέο αξρέο κάζεζεο είλαη θνηλέο γηα φινπο, φ,ηη 

καζαίλεηαη βαζίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη ην θάζε άηνκν θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί. Η κάζεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο πεξηζηάζεηο θαη πνιηηηζκφ ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη. Μηα 

ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ή έλα κέξνο ησλ γλψζεσλ πνπ καζαίλεη θαλείο δε κεηαθέξεηαη 

απηφκαηα απφ ηε κηα πεξίζηαζε ζηελ άιιε. 

ηε βάζε ηεο ζεψξεζεο ηεο κάζεζεο σο κηαο δηαδηθαζίαο πνπ δίλεη έκθαζε 

ζηελ ελεξγεηηθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο, ηα ζρνιεία ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ηέηνηα πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη λα κάζνπλ λα εξγάδνληαη 

απηφλνκα ή ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο νκάδεο θαη ειεθηξνληθά δίθηπα (networks). 

Πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα δνθηκάδνπλ θαη λα βξίζθνπλ κεζφδνπο 

εξγαζίαο πνπ λα είλαη θαηάιιειεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο καζεζηαθφ ζηπι (learning 

style)[…] Γηαθνξνπνίεζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο θαη εηεξνγέλεηα. Οη καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο 

πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο λα εθαξκφδνπλ 

φ,ηη έρνπλ κάζεη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο» («Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο 2003», Η αληίιεςε γηα ηε κάζεζε θαη  Πεξηβάιινλ κάζεζεο 

θαη κέζνδνη, 14). 

Δπηπιένλ, ζηα γισζζηθά syllabi γίλνληαη παξφκνηεο αλαθνξέο: 

«Να ζηαζεξνπνηήζνπλ ηε γλψζε ηεο νκαδηθήο επηθνηλσλίαο: ζα αλαπηχμνπλ 

θαη ζα κάζνπλ λα αμηνινγνχλ ηηο δηθέο ηνπο κεζφδνπο ζπκκεηνρήο ζε ζπλζήθεο 

νκαδηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αηκφζθαηξαο, θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπδεηήζεσλ» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε», 36). 

http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
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Οη αλαθνξέο ζηηο «πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη ην θάζε άηνκν θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί», θαζψο θαη ζηελ «ελεξγεηηθή θαηαζθεπή ηεο 

γλψζεο» έρνπλ ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζην πιαίζην ησλ επνηθνδνκεηηθψλ/γλσζηηθψλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο (θνλζηξνπθηηβηζηηθή παηδαγσγηθή παξάδνζε), θαη φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ 

ψζηε λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο πάλσ ζε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ. 

Δπίζεο, νη ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο «αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην πεξηβάιινλ», «ε κάζεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο πεξηζηάζεηο θαη πνιηηηζκφ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηψλεηαη» απερνχλ επηξξνέο απφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο θαη ηδηαίηεξα ηηο πξνηάζεηο ηεο ζεσξίαο ηεο «ηνπνζεηεκέλεο γλψζεο» 

(situated cognition theory)
51

. 

Σα παηδηά, ππφ ην πξίζκα απηφ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νηθνδφκεζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπο θαη πξνβιέπεηαη γηα απηά έλαο ξφινο πξσηαγσληζηηθφο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα ηνπο 

ππνζηεξίδεη πξνθεηκέλνπ λα ζέηνπλ ηνπο δηθνχο «ηνπο ζηφρνπο θαη λα εξγάδνληαη 

απηφλνκα ή ζε ζπλεξγαζία», φπσο ζεκεηψλεηαη παξαπάλσ ζηηο ζρεηηθέο 

ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο. 

Σαπηφρξνλα, νη αλαθνξέο ζε ζπλεξγαηηθέο κνξθέο κάζεζεο, νη νπνίεο 

πξνβιήζεθαλ ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ησλ επνηθνδνκεηηθψλ ζεσξηψλ, απερνχλ 

επηξξνέο απφ φιεο ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, μεθηλψληαο απφ ηε Νέα Αγσγή 

ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ηε ζρνιή ηνπ Dewey, θαη ηε ζεψξεζε ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ κνξθψλ κάζεζεο σο κέζν ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο (personal style) ηνπ θάζε καζεηή, έσο ηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο
52

, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή 

                                                             
51 βι. Gee, 1997 
52Σα επξήκαηα απηά ζπγθιίλνπλ κε ηηο απφςεηο ηνπ Vygotsky (1978), ν νπνίνο ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο 

παξνπζίαο ελειίθσλ ή πην έκπεηξσλ αηφκσλ γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Όηαλ ζπλεξγάδνληαη θαη 

δέρνληαη θαζνδήγεζε απφ πην ηθαλά άηνκα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πην δχζθνινπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο απφ φ,ηη εάλ εξγάδνληαη κφλνη ηνπο. Ζ απφζηαζε απηή αλάκεζα ζην ηη κπνξεί 
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κάζεζε κέζα απφ ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα θαη ζην 

δηαδίθηπν. 

Όζνλ αθνξά ην ξφιν πνπ παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη απηφο δελ αλαθέξεηαη ξεηά, εθφζνλ ην γξακκαηηθφ 

ππνθείκελν πνπ πξνηηκάηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π., φπσο θαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη ζπλήζσο νη καζεηέο. Απφ ηηο δηάζπαξηεο, σζηφζν, 

αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζε φιν ην Π.. γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ν ξφινο απηφο είλαη ζαθέζηαηα να καθοδηγεί, να ζςμβοςλεύει 

και να επιβλέπει ηνπο καζεηέο αιιά πάληα κε θχξην κέιεκα ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή 

ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: 

 

«Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε φηη νη ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ νη 

καζεηέο γηα απηφλνκε κειέηε πνηθίιεη θαη ρξεηάδνληαη δάζθαινη πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (φ.π., ελφηεηα 3 «Πξαγκάησζε ηεο 

δηδαζθαιίαο» Πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη κέζνδνη, 14). 

 

«Σν έξγν θάζε εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα θαζνδεγεί (ηνπο καζεηέο) ζηηο ζπνπδέο 

ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεη θαη λα ηνπο βνεζά λα αλαπηχμνπλ γεληθά ηθαλφηεηεο 

κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ» (φ.π., ελφηεηα 4 

«Καζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ», Πξνβιέςεηο γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή, 18). 

 

«Η βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίδνπλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο πξφνδν» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, «Αμηνιφγεζε», 35). 

 

                                                                                                                                                                              
θαλείο λα πεηχρεη φηαλ δνπιεχεη απηφλνκα θαη ζην ηη κπνξεί λα θαηαθέξεη φηαλ δέρεηαη θαζνδήγεζε 

είλαη γλσζηή ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky σο δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο. 
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ρεηηθά κε ηνπο πφξνπο (resources) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην Π.. δελ γίλεηαη θάπνηα ζαθήο αλαθνξά, δεδνκέλνπ φηη 

ε επηινγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, θαη γεληθά ησλ πιηθψλ, πνπ γίλνληαη αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο ζηελ ηάμε, είλαη αξκνδηφηεηα ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηελ 

αληίζηνηρε έγθξηζε ησλ ππεχζπλσλ ηνπηθψλ θνξέσλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζπλνιηθά ζην Π.. θαη εηδηθφηεξα 

ζηα γισζζηθά syllabi, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο ΣΠΔ θαη ηα ΜΜΔ, θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηεο βηβιηνζήθεο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

«Οη καζεηέο πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη ζηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο» (φ.π., Πεξηβάιινλ 

θαη κέζνδνη  κάζεζεο, 14). 

«Δκπέδσζε ηεο επξείαο αληίιεςεο γηα ην θείκελν, πνπ πεξηιακβάλεη γξαπηά 

θαη πξνθνξηθά θείκελα, θείκελα ησλ ΜΜΔ, ειεθηξνληθά θαη γξαθηζηηθά θείκελα, 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ κε ηίηιν «Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε», 36). 

«Δμέηαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ ηχπσλ ζηε Romany, φπσο εηδήζεηο, 

έγγξαθα θαη ηζηνζειίδεο νξγαληζκψλ ησλ Ρνκά θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηά» (φ.π., 

θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Ζ γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο ησλ Ρνκά 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία», 59). 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πφξνη πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα γισζζηθά syllabi ησλ Sami θαη ησλ Ρνκά: 

«Να έξζνπλ ζε γλσξηκία κε ινγνηερληθά έξγα πνπ πξσηνγξάθηεθαλ ή 

κεηαθξάζηεθαλ ζηε γιψζζα ησλ Ρνκά, φπσο ηα θείκελα ηεο Βίβινπ, κε αθεγήζεηο ζηελ 

γιψζζα ησλ Ρνκά, κχζνπο, παξακχζηα, ηξαγνχδηα θαη πνηήκαηα» (φ.π., Romany σο 

κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Πξνθνξηθέο θαη 

γξαπηέο παξαδφζεηο ησλ Ρνκά, 58). 

«Βηβιία, εηθφλεο, αληηθείκελα, θαη άιια πιηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηεζλείο 

ζπλαζξνίζεηο θαη ηαμίδηα ησλ Ρνκά» (φ.π., Romany σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 
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ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Ηζηνξία θαη δηάρπζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά», 58). 

Οη πφξνη απηνί καο δίλνπλ επηπιένλ ζηνηρεία γηα ην πνιππνιηηηζκηθφ 

κνληέιν πνπ πξνσζείηαη ζην θηλιαλδηθφ Π.., θαζψο ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θάζε θνξά είλαη απζηεξά πεξηνξηζκέλα ζε έξγα πνπ αμηνινγνχληαη σο πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά ηεο εθάζηνηε γισζζηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο λα δηαθαίλεηαη ε δηεμαγσγή 

δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπο. 

Οη πξάμεηο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ (καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ) 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζηα γισζζηθά syllabi, αιιά 

πιεξνθνξίεο γηα απηέο κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ δηάθνξα ζεκεία ησλ 

γισζζηθψλ syllabi. Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα 

παξαθάησ παξαζέκαηα: 

 

«Να βξίζθνπλ θείκελα κνληέξλαο ινγνηερλίαο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο γηα απηά» (φ.π., Φηλιαλδηθή σο κεηξηθή γιψζζα, θχθινο 

καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν «πγγξαθή θαη κνληέξλνο πνιηηηζκφο», 40). 

«Να ζπκκεηέρεη επνηθνδνκεηηθά (constructively) ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο» 

(φ.π., θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «Έλαο θφζκνο απφ θείκελα», 42) 

«Αλάγλσζε, δξακαηνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ» (φ.π., νπεδηθή σο 

κεηξηθή γιψζζα, θχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε ηίηιν «θαλδηλαβηθά 

θείκελα», 44). «Γφκεζε θαη πξνζαξκνγή (structuring and adaptation) ηεο ινγνηερλίαο 

κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο» (φ.π., νπεδηθή σο κεηξηθή 

γιψζζα, θχθινο καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν «Ζ ινγνηερλία σο πεγή απφιαπζεο 

θαη γλψζεο», 47). 

«χλζεζε ελφο θεηκέλνπ ζηε γιψζζα ησλ Ρνκά: ζχειια ηδεψλ 

(brainstorming), ζρεδηαζκφο, επηινγή κηαο νπηηθήο γσλίαο, νξγάλσζε, ηππνγξαθία, 

επεμεξγαζία ηνπ χθνπο, επηινγή ηίηινπ θαη ηειηθή ζειηδνπνίεζε» (φ.π., Romany σο 

κεηξηθή γιψζζα, θχθινο καζεκάησλ επηινγήο κε ηίηιν «χγρξνλα δεηήκαηα ζηε 

γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Ρνκά», 61). 
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Ζ ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαηαδεηθλχεη, ηνλ 

εκςπρσηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πψο ιεηηνπξγνχλ νη 

δεκηνπξγηθέο θαη βησκαηηθέο κνξθέο κάζεζεο, φπσο ε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη 

δξακαηνπνίεζε. 

Βέβαηα, ε απνπζία ξεηήο πεξηγξαθήο ησλ πξάμεσλ απηψλ, δελ καο επηηξέπεη 

λα ζπκπεξάλνπκε ζε πνην βαζκφ ε δηαθεηκεληθφηεηα πνπ αληρλεχηεθε κεηαμχ ησλ 

syllabi ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ syllabi ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ, κεηαθέξεηαη 

θαη ζηηο δηδαθηηθέο πξαγκαηψζεηο ζηελ ηάμε, θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ θνηλέο κεζφδνπο θαη κέζα, αλ δειαδή θαη ζε πφζν βαζκφ ππάξρεη 

δηάρπζε ησλ βησκαηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηα γισζζηθά καζήκαηα. 

Δπίζεο, ε ππνγξακκηζκέλε θξάζε «λα ζπκκεηέρνπλ επνηθνδνκεηηθά ζε 

νκαδηθέο ζπδεηήζεηο» ζηα παξαπάλσ παξαζέκαηα απερεί θαη πάιη, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξσηνβάζκηαο, απφςεηο ηεο Κεηκελνγισζζνινγίαο γηα ηελ 

αλαγλσζηηθή θνηλφηεηα
53

, ζηξέθνληαο ηελ εξεπλεηηθή πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν γίλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πνηθίισλ λνεκάησλ πνπ νη καζεηέο θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο, σο κέιε κηαο θνηλφηεηαο αλαγλσζηψλ εμάγνπλ απφ ην ππφ κειέηε 

ινγνηερληθφ θείκελν
54

. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ζρεηηθά κε 

ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη 

δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ζην Π.. θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή αιιεινπρία θαη 

αθνινπζία ησλ πξάμεσλ. 

                                                             
53Ζ κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο θνηλφηεηαο ζηξέθεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε ζρνιηθή ηάμε νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά ζε θνηλφηεηα γξακκαηηζκνχ θαη δελ αληηκεησπίδεηαη 

σο έλα δεδνκέλν πιαίζην γξακκαηηζκνχ (βι. Κσζηνχιε 2005). 
54χκθσλα κε ηελ Κσζηνχιε, ηα εξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεψξεζε ηεο ηάμεο σο 

αλαγλσζηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κφλν κέζα απφ πξαγκαηηθά δείγκαηα 

δηαπξαγκάηεπζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ φπσο πξαγκαηψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο ηάμεηο, 

είλαη ηα αθφινπζα: Με πνην ηξφπν επηηπγράλεηαη ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο επηθνηλσλίαο ε 
δηαπξαγκάηεπζε ησλ λνεκάησλ; Πνηεο είλαη εθείλεο νη ζηξαηεγηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε 

ζηαδηαθή νηθνδφκεζε ή ζχλζεζε πνιιαπιψλ λνεκάησλ; Με πνηεο θεηκεληθέο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα 

πξαγκαησζεί ε ζπλεξγαζία δαζθάινπ-καζεηψλ/ηξηψλ; Με πνην ηξφπν νη πηζαλέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ πιαηζίσλ εξκελείαο θαη επηθνηλσλίαο αληηκεησπίδνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε; (βι. 

φ.π.). 
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ρεηηθά κε ην ρψξν δηεμαγσγήο θαη πάιη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα μεπεξλά ηα φξηα 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, εθφζνλ πξνθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζε επξχηεξεο θνηλφηεηεο 

αλαγλσζηψλ θαη ζπγγξαθέσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο, θαη ε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα. 

Ζ αληίιεςε απηή γηα ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο γξακκαηηζκνχ κε ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ, δελ ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηγξαθή θάπνηνπ αθξηβή ηξφπνπ (manner) 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ θαηά ηηο πξάμεηο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα κφλν ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχλ λα καο δηαθσηίζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη νη πνιιαπιέο αλαθνξέο 

ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε αιιά θαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ζηνρνζεηεκέλε 

κάζεζε πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην θηλιαλδηθφ 

Π.. επηδηψθεη λα θαιιηεξγήζεη Λφγνπο καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία δνκψληαο ηηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε απηέο πνπ ήδε 

δηαζέηνπλ, ελψ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη καζεζηαθά 

ζηπι. 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο ΣΠΔ κέζσ ησλ Λφγσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη επηδηψθεηαη ε 

δηακφξθσζε ελφο θξηηηθνχ αιιά θαη επηθνηλσληαθά απνηειεζκαηηθνχ ππνθεηκέλνπ, 

πνπ δηαθξίλεη ηε ζεκαληηθή απφ ηελ επνπζηψδε πιεξνθνξία, αζθεί θξηηηθή ζηηο 

πεγέο θαη θηλείηαη κε αζθάιεηα ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα. 
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3. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΖΗΣΗΗ 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα ζηξαθεί γχξσ απφ ηα βαζηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο κειέηεο: 

 

 Πνηνο ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ηεο ινγνηερλίαο; 

 Πνηα ε βαζχηεξε ηδενινγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ;  

 Ση είδνπο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαιιηεξγεί ν ηξφπνο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ πνπ πξνηείλεηαη, πνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ρξεζηκνπνηεί θαη πνην είδνο γξακκαηηζκνχ πξνσζείηαη θαηά ηελ 

αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε;   

 

 

Ωο πξνο ην πξψην εξψηεκα, ηα ζηνηρεία πνπ εληνπίζηεθαλ καο επηηξέπνπλ λα 

ζπκπεξάλνπκε ηε ζχλδεζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηα ΜΜΔ, ζηε βάζε θεηκελνθεληξηθψλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ ζε δηαπινθή κε ιφγνπο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο ηα 

ΜΜΔ αληηκεησπίδνληαη σο κηα επηπιένλ πεγή θεηκέλσλ πξνο εμέηαζε αιιά 

ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη ε ζπλεμέηαζε γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη άιισλ ζεκεησηηθψλ 

κέζσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην λήκα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο θαηά ηελ παξαγσγή λνήκαηνο, θαίλεηαη λα δηαπεξλά φιν ην Π.., 

θαζψο παξαηεξείηαη έληνλε δηαθεηκεληθφηεηα κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ syllabi θαη ησλ 

syllabi ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ. 

Οη ΣΠΔ ζην πιαίζην απηφ, φπσο θαη ηα ΜΜΔ, αληηκεησπίδνληαη σο πεγή 

πιεξνθνξηψλ θαη πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε 

ζπγγξαθή δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε, βέβαηα, ηεο επίγλσζεο ηεο 

επηξξνήο πνπ αζθνχλ ηα κέζα απηά ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο 

δενληνινγίαο πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη θαηά ηε δηαδηθηπαθή πινήγεζε. 
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ηελ πεξίπησζε απηή, κέζα απφ ηελ έληνλε δηαπινθή γισζζνδηδαθηηθψλ 

ιφγσλ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ιφγσλ, αλαδεηθλχεηαη έλα 

άιιν βαζηθφ λήκα πνπ δηαπεξλά ζπλνιηθά ην Π.., απηφ ηεο θξηηηθήο νπηηθήο έλαληη 

ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ΣΠΔ. Σν λήκα απηφ 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, πνπ πξνσζείηαη 

γεληθά ζηα γισζζηθά syllabi, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζχλδεζε ησλ θεηκέλσλ κε ην 

ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο ζπγθείκελν εληφο ησλ νπνίσλ παξάγνληαη 

αιιά θαη ζηελ εμέηαζε ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ ηα θείκελα ζε απηά. 

Ωζηφζν, ην λήκα ηεο θξηηηθήο νπηηθήο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαίλεηαη λα 

απνδπλακψλεηαη, θαζψο ζπλδπάδεηαη κε έλα κνληέιν πνιππνιηηηζκηθήο αγσγήο πνπ 

ζπλδέεη ηελ θάζε γισζζηθή θνηλφηεηα κε ηα ζεκαληηθά εζληθά ινγνηερληθά θαη 

γεληθά θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα ζηε γιψζζα πνπ κηιά. 

Ωο πξνο ην δεχηεξν εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηνπ 

κνληέινπ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην θηλιαλδηθφ Π.. θαη ηεο ηδενινγίαο πνπ απηφ 

εθθξάδεη, γίλεηαη θαλεξφ πσο ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, έηζη φπσο θαηαζθεπάδεηαη 

απφ ην θηλιαλδηθφ Π. γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, απνκαθξχλεηαη 

απφ ην κνληέιν δηδαζθαιίαο ησλ ΣΠΔ σο απηφλνκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(ηερλνθξαηηθφ/ηερλνθεληξηθφ κνληέιν
55

) θαη πηνζεηεί έλαλ νιηζηηθφ ηξφπν 

αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο γίλεηαη πξνζπάζεηα απηέο λα 

ελζσκαησζνχλ ζηαδηαθά ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (νιηζηηθφ κνληέιν), φπσο 

θαλεξψλεη θαη ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο δηαζεκαηηθήο ελφηεηαο ζηελ εηζαγσγή ησλ 

βαζηθψλ πεξηερνκέλσλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππνγξακκίδνληαο 

ηαπηφρξνλα έλα αθφκα βαζηθφ λήκα πνπ δηαηξέρεη ζπλνιηθά ην Π.., απηφ ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο. 

                                                             
55 Ωζηφζν, δελ κπνξνχκε παξά λα ζεκεηψζνπκε φηη θαη ε ηερλνθεληξηθή ξεηνξεία πνπ πηνζεηήζεθε 
ζπρλά απφ πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα καδί κε ηελ πνιηηηθή εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

πξνβάιιεη σο απηνλφεηεο νηθνπκεληθέο αιήζεηεο ηελ πίζηε φηη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ νη ζρέζεηο 

δαζθάινπ-καζεηή γίλνληαη πην δεκνθξαηηθέο, ν δάζθαινο εγθαηαιείπεη ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ θαη 

γίλεηαη βνεζφο-ζπκπαξαζηάηεο ηνπ καζεηή, δηεπθνιχλεηαη ε νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία, 

ππνβνεζείηαη ν πεηξακαηηζκφο θαη ην γξάςηκν, δεκηνπξγεί απζεληηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

(Υαξαιακπφπνπινο θαη Υαηδεζαββίδεο, 1997, βι. Κνπηζνγηάλλεο, 2010). 
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Ο ζπλδπαζκφο απηφο θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ επηθνηλσληαθψλ 

ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία γισζζηθψλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε γεληθά, 

θαη ηελ επηθξάηεζε νιηζηηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, φπσο απνδεηθλχεη θαη ε 

αληίιεςε ηεο εληαίαο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο ζην θηλιαλδηθφ 

Π..  

Βέβαηα, ε πιήξεο δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

απαηηεί γλψζε ηνπ ηνπηθνχ ζπγθεηκέλνπ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ Π.. ηελ θαηεχζπλζε απηή ρξήζηκα 

ζηνηρεία αληινχκε απφ κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη
56

, κε 

ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ κειέηε 

εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (Centre for Educational Research and Innovation) ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Organisation for Economic 

Cooperation and Development). Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ην 2008 θαη ζηαδηαθά 

ζπκκεηείραλ ε Απζηξία, ε Υηιή, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία, ε Γαιιία, ε Οιιαλδία, ε 

Ννξβεγία, ε νπεδία, ε Αγγιία θαη νη Ζ.Π.Α. 

Ζ εμέηαζε ηεο θηλιαλδηθήο πεξίπησζεο βαζίζηεθε ζε εξσηεκαηνιφγηα, 

ζπλεληεχμεηο θαη κειέηεο πεξίπησζεο. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ εμαηξεηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαζψο πεξηγξάθνπλ ηηο ζηάζεηο πνπ έρνπλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ (εθπαηδεπηέο δαζθάισλ, δάζθαινη-κέληνξεο θαη 

δάζθαινη), ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην βαζκφ ελζσκάησζεο ησλ 

ΣΠΔ ζε δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. πλνπηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη νη 

ζηάζεηο θηλνχληαη κεηαμχ ηεο ηζρπξήο πίζηεο φηη νη ΣΠΔ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν δηδαζθαιίαο κέρξη ηε κεγάιε επηθχιαμε γηα ηε ζπληξηπηηθή επηθξάηεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ παηδαγσγηθή θνπιηνχξα. 

                                                             
56 βι. Veijo Meisalo, Jari Lavonen, Kari Sormunen, Mikko Vesisenaho (2009). ICT in Initial Teacher 

Training, Finland. Department of Teacher Education, University of Helsinki and School of Applied 

Education and Teacher Education, University of Eastern Finland , Country report. 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/4/43/45214586.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/43/45214586.pdf
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Όζνλ αθνξά ηα ηερλνινγηθά κέζα απηά είλαη θπξίσο νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο θαη ηα πξνβνιηθά ζπζηήκαηα θαη ιηγφηεξν νη ςεθηαθέο θάκεξεο ή νη 

δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, νη νπνίνη αλαθέξεηαη φηη θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο (2009), εηζάγνληαλ γηα πξψηε θνξά ζηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο δαζθάισλ, 

θαη ζε θάπνηεο ζρνιηθέο κνλάδεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, γεγνλφο πνπ 

εμεγεί ηε κεησκέλε ζπρλφηεηα ρξήζεο. 

ε ζρέζε κε ην θηλιαλδηθφ Π.. πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, ηεο νπνίαο ε παξνπζίαζε μεπεξλά ηα φξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη 

δηαθσηηζηηθή γηα ην κνληέιν πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΔ πνπ πξνηείλεηαη απφ ην ππφ 

εμέηαζε Π.. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη απφ ην 1986, πνπ έρνπκε ηελ πξψηε εηζαγσγή 

ησλ ΣΠΔ ζηα θηλιαλδηθά ζρνιεία, κέρξη ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο έρνπλ 

αιιάμεη ηφζν νη ζηξαηεγηθέο θαη νη ζηφρνη ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ηελ 

εθπαίδεπζε φζν θαη νη κέζνδνη εθαξκνγήο ηνπο (βι. πίλαθα 1) 
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Table 1. The objectives and implementation approaches of the national ICT strategies 

in Finland.  

 Year Strategy Objectives Implementation 

approaches 

1986,  

1989  

Computer in 

Education TOP, 

1986; 1989  

-Students as active 

workers of the 

information society: 

-IT as a school 

subject -basic IT 

skills for all -

advanced IT skills 

for IT teachers  

-Funding the 

production of 

software suitable 

for computer-

assisted learning -

Large in-service 

programme for all 

teachers at school -

Training of IT 

teachers  

1995  Education, 

Training and 

Research in the 

Information 

Society  

-Students active in 

information 

processing -ICT as 

an intercurricular 

subject -Promote 

the use of ICT in 

learning  

-Funding the 

production of Web 

pages and Web-

based learning 

environments -

Funding of an in-

service programme 

for all teachers at 

schools  

2000  The Second 

Strategy for 

Education Training 

and Research in the 

Information 

Society (SETRIS, 

2000)  

-Students active in 

information 

processing and in 

use of 

communication 

technology -ICT as 

a part of an 

intercurricular 

subject “Human 

Being and 

Technology” -

Promote the 

pedagogical use of 

ICT, emphasising 

ODL solutions; 

Teachers to have 

not only technical 

but also 

pedagogical ICT 

-Funding virtual 

schools and 

designing of new 

learning 

environments that 

relate to future 

operational 

environments -

Funding of ICT 

infrastructure of 

schools and 

libraries -Funding 

of an in-service 

programme for all 

teachers at schools 

and universities  
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competences. -All 

teachers on all 

levels should have 

at least moderate 

ICT competence, 

50% good ICT and 

ODL competence, 

and 15% excellent  

2004  Information 

Society Programme 

for Education and 

Research 2004-

2006 (OPM, 2004)  

It should be taken 

care in TE that 

students get 

necessary 

knowledge and 

skills in utilising 

ICT, knowledge on 

digital learning 

materials and 

services, as well as 

on teaching, and 

school – home 

interaction.  

Recommendation to 

universities and 

polytechnics  

2006  Information 

Society Programme 

2007-2015  

Teachers should 

have outstanding 

information society 

skills, and ICT 

should be a part of 

multiform teaching 

at all levels of 

education.  

Close integration of 

the use of ICT in 

teaching with basic 

and further 

education of 

teachers. 

Encouraging 

institutions to 

implement new, 

innovative learning  

 

Πίλαθαο 1 

 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ, 

φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ syllabi πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα ηεο 

γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο, ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηηο ζηξαηεγηθέο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

κεζφδνπο εθαξκνγήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα έηε 1995, 2000 θαη 2004, παξαηήξεζε 
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απφιπηα ινγηθή αθνχ ηα Π.. ηφζν γηα ηε δεπηεξνβάζκηα φζν θαη γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα, εθπνλήζεθαλ ην 2003 θαη 2004 αληίζηνηρα. 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη, ελψ αξρηθά νη ΣΠΔ απνηέιεζαλ 

ηδηαίηεξν δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη δφζεθε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθψλ 

δαζθάισλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξαγσγήο ινγηζκηθψλ πνπ ππνβνεζνχλ ηε 

κάζεζε κέζσ Ζ/Τ, ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζαλ δηαζεκαηηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν, 

πξηκνδνηήζεθαλ εθαξκνγέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ ε 

παξαγσγή ηζηνζειίδσλ θαη ε κάζεζε κέζσ δηαδηθηπαθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαζψο θαη 

ε επηκφξθσζε ζε ελδνυπεξεζηαθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε 

ζπλέρεηα δφζεθε έκθαζε ζηελ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ ΣΠΔ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή θηλήζεθε θαη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Σέινο, ζηελ παξαπάλσ έξεπλα αλαθέξνληαη δχν πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, έλα πνπ εθπνλήζεθε κεηαμχ 2004-2006 θαη ζηφρν είρε 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ψζηε λα απνθηήζνπλ επαξθείο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ, γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά θαη ηηο ππεξεζίεο 

ςεθηαθήο κάζεζεο, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

ζπηηηνχ πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ. Σν άιιν πξφγξακκα μεθίλεζε ην 2007, εθηείλεηαη 

κέρξη ην 2015, θαη σο ζθνπφ ζέηεη ηελ απφθηεζε απφ κέξνπο ησλ δαζθάισλ 

ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο πνιχκνξθσλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, κε ηελ πεξαηηέξσ 

επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο κάζεζεο. 

Οη ηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ έξεπλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Διζίλθη 

εξκελεχνπλ θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζην θηλιαλδηθφ Π.. γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο. Έηζη, ε πξφηαζε ηεο 

δηάρπζεο ησλ ΣΠΔ ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, θαη άξα θαη ην γισζζηθφ, κέζσ 

ησλ δηαζεκαηηθψλ ελνηήησλ, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα αλάιπζεο ησλ γλψζεσλ 

γηα ηνλ θφζκν, αληαλαθιά ηε κεγάιε αιιαγή πνπ ζεκεηψζεθε ην 1995 θαη ην 2000, 
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ζε ζρέζε κε ηελ παιηφηεξε αληίιεςε ηνπ 1986, θαη είρε σο απνηέιεζκα  ηε κε 

μερσξηζηή δηδαζθαιία ησλ ΣΠΔ. ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο δίλεηαη 

έκθαζε, φπσο αλαθέξζεθε, ηφζν ζηνλ ιεηηνπξγηθφ φζν θαη ζηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ κε κηα έληνλε δηαπινθή επηθνηλσληαθψλ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ, ε νπνία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη θαη 

κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΣΠΔ, πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ έξεπλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Διζίλθη. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην ηξίην εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δειαδή ζρεηηθά 

κε ηηο ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηνλ 

πξνηεηλφκελν ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ην είδνο 

γξακκαηηζκνχ πνπ θαίλεηαη φηη πξνσζείηαη θαηά ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην 

θηλιαλδηθφ Π.. ππάξρεη κηα ηάζε ζπλδπαζκνχ επνηθνδνκηζηηθψλ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο, θαζψο θαιιηεξγείηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

καζεηή εξεπλεηή θαη ηαπηφρξνλα πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ησλ ΣΠΔ σο θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Οη αληηιήςεηο απηέο απνθαιχπηνπλ, φπσο αλαθέξζεθε, ηελ πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία γεληθά, αιιά ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο πεξηνξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε πεξηγξαθήο, ζην εζληθφ 

Π.., κηαο νινθιεξσκέλεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, πνπ ζα καο επέηξεπε λα 

αληηιεθζνχκε θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο κέζνπ δηδαζθαιίαο, αιιά θαη 

επηθνηλσλίαο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή
57

 ηνπο πξνζέγγηζε, πνπ, 

σζηφζν, ην Π.. αλαθέξεη ξεηά. 

                                                             
57 Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε 

ηηο ΣΠΔ πξνηείλνπλ κηα λέα γεληά εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ πιήζνο 
δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ θαη παξέρνπλ έλα πνιχ ζπγθξνηεκέλν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηδαθηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην ιεγφκελν 

Web2.0 θαη ε θνηλσληθή δηθηχσζε (social software). ην πιαίζην απηφ θάπνηεο λέεο δηδαθηηθέο 

κέζνδνη πξνσζνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία κε ΣΠΔ, φπσο ην κνληέιν ECLiP θαη ην κνληέιν Webques. 

Οη κέζνδνη απηέο επλννχλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαηηθή, νκαδηθή κάζεζε, θαη 

πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία (άκεζε, ζχγρξνλε κε ήρν, εηθφλα, γξαπηφ 

θείκελν), ζπλεπεμεξγαζία θεηκέλσλ, εηθφλσλ θαη ληνθνπκέλησλ πάζεο θχζεσο, απφ θνηλνχ επίιπζε 
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Δπίζεο, ε ζρεηηθή απηνλνκία πνπ απνιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ε επειημία 

πνπ θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηηο ρσξηθέο θαη ρξνληθέο παξακέηξνπο ηεο πξαγκάησζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο, καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη, ζην θηλιαλδηθφ Π., ν 

εθπαηδεπηηθφο θηλείηαη βάζεη ζηξαηεγηθψλ πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα θαζνξίζεη ηνπο 

επηκέξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, θαζψο θαη ηα θείκελα θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ 

ζα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο απηνχο, αμηνπνηψληαο, ηαπηφρξνλα, ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, θαη άξα απηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ςεθηαθφ 

γξακκαηηζκφ πνπ, ήδε, δηαζέηνπλ. 

Ωζηφζν, ε εμέηαζε απηψλ ησλ εξσηεκάησλ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο 

πνπ κφλν ε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξν ζηε 

ζρνιηθή ηάμε θαη ζην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ζπληειείηαη κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηά ζα καο επέηξεπε λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο. 

                                                                                                                                                                              
πξνβιεκάησλ, δηακνίξαζε ςεθηαθψλ πφξσλ, παηρλίδηα ξφισλ θαη ζπιινγηθψλ θαηαζθεπψλ, 

ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο, ηζηνιφγηα θαη wikis, αζχγρξνλεο επηθνηλσλίεο. 
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