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Πεξίιεςε 

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απηήο είλαη νη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη έληαμεο θαη 

γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε ηεο Φηιαλδίαο. Γηα 

ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ αλαιχζεθε ην ηζρχνλ θηιαλδηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε (National Core Curriculum for Basic Education 

2004), ελψ γηα  ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ αθνινπζήζεθαλ νη ζεσξεηηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε.  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε νη πξνηάζεηο γηα 

ην γισζζηθφ κάζεκα λα πιαηζηψλνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνλ νιηζηηθφ 

γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν, ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο θπξίσο ηάμεηο αληρλεχνληαη επηπιένλ 

θαη θάπνηα ζηνηρεία επηξξνήο απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ θαη θξηηηθφ ιφγν. Αλαθνξηθά 

κε ηηο ΣΠΔ, απηέο πξνηείλεηαη λα πξνζεγγηζηνχλ σο δηαζεκαηηθή ελφηεηα ζην πιαίζην 

φισλ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο νη καζεηέο 

λα απνθηήζνπλ ηφζν ηερληθέο φζν θαη ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ θαη λα αληηιεθζνχλ κε θξηηηθή νπηηθή ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε 

ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ, απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνηείλεηαη 

ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα σο κέζσλ δηδαζθαιίαο 

θαη σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε θαιιηέξγεηα γξακκαηηζκνχ ν νπνίνο 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά επέιηθηνπ, δεκηνπξγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ θεηκεληθψλ κεραληζκψλ θαη πξνεθηείλεηαη πέξα απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ έληππν ιφγν θαη ζε δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ. Ηδηαίηεξε δε 

εζηίαζε ππάξρεη απφ ην Π.. θαη ζε θξηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ λένπ γξακκαηηζκνχ, 

θπξίσο φκσο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνλ 

παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

πεγψλ άληιεζήο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
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πξνυπνζέηεη ηαπηφηεηεο καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ηαπηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ κε αλεπηπγκέλε θαη 

ηαπηφρξνλα θξηηηθή επαγγεικαηηθή ελεκεξφηεηα πνπ ζα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή πνηθηιφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπο, ην δηθφ ηνπο 

πξφγξακκα ζπνπδψλ.  
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Δηζαγσγή 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Φηιαλδίαο απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα απφ ηα πην 

πνιπζπδεηεκέλα ζπζηήκαηα δηεζλψο, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη αλακθίβνια κε ηα 

κεγάια πνζνζηά επηηπρίαο ηεο θηιαλδηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο δηεζλείο αμηνινγήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνλ ΟΟΑ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο) θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο PISA (Programme for International Student Assessment). Αλαθνξηθά 

κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ ηειεπηαία αμηνιφγεζε ηνπ ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηνο ην 2009, νη Φηιαλδνί καζεηέο είραλ ηελ ηξίηε ζέζε, ζε έλα 

ζχλνιν 65 ρσξψλ, αθνινπζψληαο ηνπο καζεηέο ηεο αγθάεο θαη ηεο Κνξέαο (OECD 

2010, 13). Να ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ 2000 θαη ηνπ 2003 είραλ 

ηελ πξψηε ζέζε, ελψ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 2006 ηε δεχηεξε (Hautamäki et al. 2008, 

12). Παξά ηελ πησηηθή ινηπφλ ηάζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο γισζζηθέο επηδφζεηο ησλ 

Φηιαλδψλ ζχκθσλα κε ην PISA, ζηνηρείν πνπ έρεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ, ε 

θηιαλδηθή εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ 

αμηνινγνχληαη απφ ηνλ ΟΟΑ
1
. 

Σν παξαπάλσ πιαίζην, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηξνθνδφηεζε κεηαμχ άιισλ 

θαη ηηο αλαδεηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε νπνία έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ζηε κειέηε ηνπ θηιαλδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ςάρλνληαο θπξίσο ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρία ηνπ. Μεηαμχ άιισλ 

επηζεκαίλνληαη, ινηπφλ, θάπνηνη γεληθφηεξνη πνιηηηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη 

ηζηνξηθνί παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζχληνκε ηζηνξία ηεο Φηιαλδίαο σο 

αλεμάξηεηνπ θξάηνπο θαη ν εμέρσλ ξφινο ηεο θηιαλδηθήο γιψζζαο, ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

                                                           
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/.  

http://www.pisa2006.helsinki.fi/
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έζλνπο- θξάηνπο. Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη θαη πνηθίινη εθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο, 

φπσο ε πςειή αλαινγία κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ PISA θαη ηεο θηιαλδηθήο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο -φπσο απηή αλακνξθψζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο- θαη ην 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηελ επηηπρία ησλ 

Φηιαλδψλ καζεηψλ ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θηιαλδηθήο γιψζζαο, ν θσλεηηθφο δειαδή ηξφπνο 

θαηαγξαθήο ηεο, ηα κεδεληθά ζρεδφλ πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ θαη ν θεληξηθφο 

ξφινο ηεο αλάγλσζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Φηιαλδψλ. Με ηνλ ηειεπηαίν, 

ελλννχληαη –κεηαμχ άιισλ- ε ηζρπξή παξάδνζε ζηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθψλ, πνπ κάιηζηα δηαλέκνληαη θαη θαη’ νίθνλ, ν ππνηηηιηζκφο φισλ ησλ μέλσλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ην δηεπξπκέλν δίθηπν δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ 

(Kupiainen et al. 2009).  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ επηζεκαίλνληαη, επίζεο, θαη νη εμήο παξάγνληεο 

επηηπρίαο ησλ Φηιαλδψλ ζην PISA: α) ην πςειφ αλαγλσζηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ ζηε Φηιαλδία, πνπ εληζρχεηαη ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηεο ειεπζεξίαο πνπ 

δίλεηαη ζηελ επηινγή αλαγλσζκάησλ ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, β) 

ε έληνλε πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε αιιειεπίδξαζε 

δειαδή κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία, ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή, γ) ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν ησλ 

παηδηψλ, φπσο ην επαγγεικαηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο, δ) ε 

παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε) νη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη 

δάζθαινη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηελ 

παηδαγσγηθή ειεπζεξία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή ζηε ράξαμε 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ (Välijärvi et al. 2002).  

Βέβαηα, ην δήηεκα ζρεηηθά κε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ PISA, ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο θαη ηηο αλαιχζεηο απηψλ είλαη αξθεηά ζχλζεην θαη απαηηεί ηδηαίηεξε κειέηε κε 

θξηηηθή θαη ηζηνξηθή ππνςία. Ωζηφζν, είλαη γεγνλφο πσο νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ επεξεάδνληαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαη κε πνηθίινπο 
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ηξφπνπο, απφ ηηο αμηνινγήζεηο απηέο (Schleiher 2008, 72-85). Σν παξαπάλσ πιαίζην, 

ινηπφλ, θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θηιαλδηθήο πεξίπησζεο δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη 

αδηάθνξε ηελ έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.  

Γεδνκέλνπ φηη ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο έξεπλαο εληάζζεηαη θαη ε παξνχζα 

κειέηε, επηιέρζεθε λα δηεξεπλεζεί ην θηιαλδηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ζην εμήο Π..) 

γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ν πξνηεηλφκελνο απφ απηφ ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ 

ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο, ινηπφλ, δηεξεπλψληαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο εξσηήκαηα: 

α) Πνηνο είλαη ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα 

απφ ην Π.. Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο;  

β) Πνηα ε βαζχηεξε ηδενινγία ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνηείλεηαη; 

γ) Ση είδνπο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ πξνυπνζέηεη θαη ζε ηη είδνπο 

γξακκαηηζκφ εθγπκλάδεη ηνπο καζεηέο;   

 ην πξψην θεθάιαην ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη φζα ζηνηρεία είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε θηιαλδηθή εθπαίδεπζε, ην Π.., ηελ ηνπηθή εθδνρή ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. ην 

δεχηεξν θεθάιαην αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ πιηθνχ
2
, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο 

ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαζψο 

θαη ε ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε απηά παξνπζηάδνληαη ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην 

ηεο κειέηεο, ελψ αθνινπζεί ν θαηάινγνο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ.  

                                                           
2
 Γηα ηελ αλαδξνκή ζην πιήξεο θείκελν ηνπ Π.. θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνζπαζκάησλ πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζην παξφλ θείκελν (γηα ηα νπνία δίλνληαη παξαπνκπέο ζηηο αξηζκεκέλεο ζειίδεο ηνπ 

Π..) βι. http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula_ for_basic_education 

(ηειεπηαία πξφζβαζε 18/3/11). Γπζηπρψο, γηα ιφγνπο ηερληθνχο (απαγφξεπζε αληηγξαθήο απφ ηα 

πξσηφηππα ςεθηαθά αξρεία κνξθήο pdf) δελ ζηάζεθε δπλαηή ε αληηπαξαβνιηθή παξάζεζε ησλ 

κεηαθξαζκέλσλ απνζπαζκάησλ πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ησλ πξσηφηππσλ 

αγγιηθψλ θεηκέλσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζε θάζε απφζπαζκα πνπ αμηνπνηείηαη παξαπέκπνπκε θαη ζηελ 

αθξηβή ζειίδα ηνπ Π.., φπνπ θαη κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη, γηα λα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

κεηαθξάζεσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ.   

http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula_%20for_basic_education
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1. Δθπαίδεπζε, πξόγξακκα ζπνπδώλ, γισζζηθό κάζεκα θαη 

αμηνιόγεζε  

 

1.1 Δθπαηδεπηηθό ζύζηεκα: δνκή θαη πεξηερόκελν 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν πξνηεηλφκελνο απφ ην Π.. ηξφπνο έληαμεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα ηεο θηιαλδηθήο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, 

είλαη απαξαίηεηα θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία ζρεηηθά ηφζν κε ην ελ ιφγσ δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν φζν θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη θαη ην Π.. ηεο Φηιαλδίαο. 

Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ θεθάιαην. Θα πξέπεη βέβαηα λα 

δηεπθξηληζηεί πσο δελ πξφθεηηαη γηα αλαιπηηθή θαη εμαληιεηηθή παξνπζίαζε
3
, αιιά 

θπξίσο γηα κηα πξνζπάζεηα λα ραξηνγξαθεζνχλ φζα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα, ψζηε 

λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ε ηνπηθή εθδνρή πνπ ην γισζζηθφ 

κάζεκα έρεη ζηε Φηιαλδία θαη ν ηξφπνο ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηηο ΣΠΔ.    

Πξψηα απ’ φια, ινηπφλ, θαη αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Φηιαλδίαο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε παξνρή 

δσξεάλ ππνρξεσηηθήο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί πσο, ζχκθσλα κε λνκνζεζία ηνπ 1998, νη Φηιαλδνί ελνπνίεζαλ ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε έλαλ ηχπν ζρνιείσλ
4
 

(comprehensive schools, θαη ζηα θηιαλδηθά peruskoulu), κε θνηλφ Π.. θαη θνηλέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη θαη σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο αλακφξθσζεο ζηε Φηιαλδία (Kupiainen et al. 

2009, 13-15).  

                                                           
3
 Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο θηιαλδηθήο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε/ Finnish National Board of Education (http://www.oph.fi/) 

θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ/ Ministry of Education 

and Culture (http://www.minedu.fi), απφ φπνπ αληινχληαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη εδψ. 
4
 Βέβαηα, ππάξρνπλ αθφκε ζρνιεία πνπ αθνινπζνχλ ηε δηκεξή δηάθξηζε ζε πξσηνβάζκηα θαη 

θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Kupiainen et al. 2009, 13). 

http://www.oph.fi/
http://www.minedu.fi/
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Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε, ινηπφλ, μεθηλάεη απφ ηελ ειηθία ησλ εθηά εηψλ θαη 

δηαξθεί γηα ελληά ρξφληα. Ζ δηδαζθαιία θαηά θαλφλα παξέρεηαη ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα θαηαλνκήο ζε ελληά ζρνιηθέο ηάμεηο (grades 1-9), ελψ παξέρεηαη επίζεο θαη 

ε δπλαηφηεηα γηα επηπιένλ πξναηξεηηθή θνίηεζε δηάξθεηαο ελφο έηνπο (additional 

voluntary education, grade 10) ζε φζνπο καζεηέο δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο βαζηθέο 

επηδηψμεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο. ηα πξψηα έμη ρξφληα ε δηδαζθαιία παξέρεηαη απφ έλαλ δάζθαιν γηα 

θάζε ηάμε (κε εμαίξεζε ηα καζήκαηα πνπ απαηηνχλ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθφηεηαο, φπσο 

ε κνπζηθή ή ε γπκλαζηηθή), ελψ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ε δηδαζθαιία παξέρεηαη 

απφ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηήλ ηε 

βαζκίδα είλαη ε ππνζηήξημε -κε ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ- ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ σο ππεχζπλα κέιε ζηελ 

θνηλσλία. Δπηπιένλ, θχξηα επηδίσμε είλαη ε πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο 

θαζψο θαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο.  

Μεηά απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, νη καζεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα, εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ, λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία 

δηαθξίλεηαη ζε δχν ηχπνπο ζρνιείσλ, ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδείαο (general upper 

secondary schools) θαη ζηα ζρνιεία επαγγεικαηηθήο παηδείαο (vocational upper 

secondary education and training). Ζ θνίηεζε ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδείαο δηαξθεί 

θαηά θαλφλα ηξία ρξφληα είλαη δσξεάλ θαη παξέρεη ζηνπο καζεηέο –κεηαμχ άιισλ- 

επθαηξίεο γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, αθνχ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο φζνη 

καζεηέο επηζπκνχλ δίλνπλ ηηο εζληθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζην παλεπηζηήκην 

(National Matriculation Examination).  

 

1.2 Σν Π.. ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

 

Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ξπζκίδεηαη απφ ην 

«Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε» (National Core 
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Curriculum for Basic Education 2004). Σν Π.. απηφ
5
 εθδφζεθε ην 2004 νπφηε θαη 

άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία. Δθηείλεηαη ζε 319 αξηζκεκέλεο ζειίδεο 

ζπλνιηθά θαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη ζε απηφ, ζχκθσλα θαη κε ηε δνκή 

ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, είλαη ηα εμήο: 

 

1. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ (δηακφξθσζε θαη πεξηερφκελν). 

2. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο (πξσηαξρηθέο αμίεο, 

απνζηνιή θαη δνκή ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο). 

3. Πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο (γεληθή ζεψξεζε ηεο κάζεζεο, δηακφξθσζε 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δηδαθηηθέο θαη 

καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο). 

4. Γεληθά δεηήκαηα ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ησλ ζπνπδψλ (ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, καζεζηαθφο ζρεδηαζκφο, ζρνιηθφο θαη 

επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, εληζρπηηθή δηδαζθαιία, πεξίζαιςε 

καζεηψλ, ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο). 

5. Γηδαζθαιία καζεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε ππνζηήξημε (εθπαίδεπζε γηα 

ΑΜΔΑ). 

6. Γηδαζθαιία γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ. 

7. Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη βαζηθά πεξηερφκελα εθπαίδεπζεο (πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ δηαζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαζψο θαη ηνπ 

θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ).    

8. Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

9. Γηδαζθαιία ζε ζρέζε κε θάπνηα εηδηθή εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ή θάπνην 

εηδηθφ παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ή αξρή (ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο απφ ζρνιεία πνπ αθνινπζνχλ παηδαγσγηθά 

ζπζηήκαηα ή αξρέο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην εζληθφ πξφγξακκα, φπσο 

                                                           
5
 Γηα ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο κειέηεο αμηνπνηήζεθε ε αγγιηθή εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

φπσο απηή θαηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θηιαλδηθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

(http://www.oph.fi/). 

http://www.oph.fi/
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γηα παξάδεηγκα ηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ ε γιψζζα δηδαζθαιίαο δελ είλαη κία 

απφ ηηο επίζεκεο εζληθέο γιψζζεο ή ηα ζρνιεία πνπ αθνινπζνχλ ην 

παηδαγσγηθφ ζχζηεκα δηδαζθαιίαο ηνπ Steiner). 

 

Γηα ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ εμαηξέζεθαλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εθπαίδεπζε ζηε λνεκαηηθή γιψζζα, κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ΑΜΔΑ, κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο δεχηεξεο/ μέλεο θαζψο επίζεο θαη ηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

εθηφο ηνπ γισζζηθνχ. Σα δεηήκαηα απηά εμαηξέζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε, θαζψο δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηα εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

επηιέρζεθε λα κειεηεζνχλ ηα ππφινηπα πεδία πνπ ξπζκίδνληαη απφ ην Π.. –κε ηελ 

αλάινγε βέβαηα εζηίαζε θαη εκβάζπλζε αλά πεξίπησζε-, δεδνκέλνπ φηη ζεσξνχκε 

πσο ην δήηεκα ηεο γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ δελ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεηαη απνθνκκέλν απφ ην πεξηθείκελφ ηνπ, κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, νη γεληθέο αξρέο ζεψξεζεο ηεο κάζεζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηα 

εηζαγσγηθά θείκελα ηνπ Π..  

Μηα ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.. πνπ πξέπεη εμαξρήο λα 

δηεπθξηληζηεί είλαη φηη πξφθεηηαη, φπσο θαλεξψλεη θαη ν ηίηινο ηνπ, γηα εζληθό 

θεληξηθό Π.. Απηφ ζεκαίλεη πσο καδί κε άιιεο επηκέξνπο λνκνζεηηθέο πξάμεηο 

απνηειεί ηε βαζηθή γξακκή ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θάζε δήκνο θαη πεξηθέξεηα, κέζσ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ηνπο ηκεκάησλ 

εθπαίδεπζεο, θαη ηειηθά θάζε ζρνιηθή κνλάδα δηακνξθψλεη ην δηθφ ηεο Π.. Θα 

ιέγακε επνκέλσο πσο πξφθεηηαη γηα αλνηρηό Π.., εθφζνλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ λα 

παξέκβνπλ ζε απηφ θαη λα ην δηακνξθψζνπλ. 
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Σνλ αλνηρηό ραξαθηήξα ηνπ Π.. καξηπξά ε ξεηή παξαδνρή
6
 πσο απηφ 

απνηειεί «έλα εζληθό πιαίζην ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ δηακνξθώλνληαη ηα θαηά ηόπνπο 

Π.. … Σν Π.. κπνξεί λα δηακνξθσζεί έηζη ώζηε λα πεξηιακβάλεη θάπνην ηδηαίηεξν 

ζηνηρείν γηα ηελ θνηλόηεηα ή ζηνηρεία ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξηνρή ή ην ζρνιείν, ζύκθσλα 

κε ηηο απνθάζεηο ησλ θνξέσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο. Η ζπλνρή ηνπ Π.. γηα ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ θαζεγεηώλ  γηα ην 

ζρεδηαζκό ηνπ. Δηδηθόηεξα, νη γνλείο θαη νη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα επεξεάδνπλ ηνλ θαζνξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζθνπώλ ηνπ Π.. Οη 

καζεηέο κπνξνύλ επίζεο λα εκπιαθνύλ ζηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ηνπ Π..» 

(National Core Curriculum for Basic Education 2004, 8). 

 Όπσο αλαδεηθλχεη ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ην ελ ιφγσ Π.. δίλεη 

δπλαηφηεηεο θαη πεξηζψξηα παξέκβαζεο ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ (θνξέσλ 

παξνρήο εθπαίδεπζεο, δαζθάισλ, θεδεκφλσλ, καζεηψλ) ζηε δηακφξθσζε ηνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο αλαγλσξίδνληαη ε αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη ε ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα σο 

ζηνηρεία πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ. Σν γεγνλφο, κάιηζηα, πσο νη παξαπάλσ παξαδνρέο ηνπνζεηνχληαη ζηηο 

πξψηεο ζειίδεο ησλ Π.. αλαδεηθλχεη, σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη 

δνκεκέλν ην Π.., ηε ζπνπδαηόηεηα
7
 απηψλ ησλ παξαγφλησλ.   

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη δελ πξνηείλεηαη απφ ην Π.. 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, κνινλφηη, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηε δνκηθή 

ζεσξία ησλ Π.., έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά κέξε: 

ζηφρνπο, πεξηερφκελα, ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη ηξφπνπο αμηνιφγεζεο 

(Υαηδεγεσξγίνπ 2004, 108). ην θηιαλδηθφ, σζηφζν, Π.. παξαιείπεηαη ην δνκηθφ 

                                                           
6
 Οη παξαδνρέο (assumptions) αλαθέξνληαη ζηηο ηδενινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ζηηο αληηιήςεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ ηα ππνθείκελα γηα θάπνηεο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη νη νπνίεο ιακβάλνληαη 

απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο σο δεδνκέλεο θαη θνηλά απνδεθηέο. Οη παξαδνρέο απηέο κπνξεί λα 

αθνξνχλ ηφζν ην ηη ππάξρεη (existential assumptions), φζν θαη ην ηη είλαη δπλαηφλ (propositional 

assumptions) ή επηζπκεηφ (value assumptions) λα ππάξμεη (Fairclough 2003, 81-83). 
7
 Ωο ζπνπδαηόηεηα (significance) νξίδεηαη ην θαηά πφζν θαη πνηεο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθέο ή αζήκαληεο απφ ηνλ ιφγν ελφο νκηιεηή (Gee 2005, 11). 
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ζηνηρείν ησλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεηαη, ε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία θαζνξίδεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

παηδαγσγηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο (National Core Curriculum for Basic 

Education 2004, 17). Αληί απηνχ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, ινηπφλ, παξαηίζεληαη ζηα 

εηζαγσγηθά θεθάιαηα ηνπ Π.. νη γεληθέο αξρέο ζεψξεζεο ηεο κάζεζεο θαη νη γεληθνί 

ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία επηιέγεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε 

θαηάιιειε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαζψο θαη ην απαξαίηεην δηδαθηηθφ πιηθφ. 

Αθφκε, ε χπαξμε πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ, ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο γιψζζαο σο 

κέζνπ θαη αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο (ζηνηρείν πνπ ζα δηεπθξηληζηεί πεξαηηέξσ 

παξαθάησ) θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη δελ παξέρνληαη θνηλά εγρεηξίδηα γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο
8
, είλαη κεξηθά αθφκε ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ αλνηρηό ραξαθηήξα ηνπ 

Π...  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ εμέηαζε Π.. θαη 

πξηλ πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, ζεκαληηθά είλαη θαη 

κεξηθά αθφκε ζηνηρεία. Σν έλα απφ απηά είλαη ε πξφηαζε απφ ην Π.. γηα ηνλ ζεζκφ 

ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ (learning plan). Πξφθεηηαη γηα ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

καζήκαηα, ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά, πνπ ζα παξαθνινπζήζεη θάζε καζεηήο αλά 

ζρνιηθφ έηνο θαη δηακνξθψλεηαη ζπλεξγαηηθά κεηαμχ γνλέσλ, θεδεκφλσλ, καζεηψλ 

θαη δηδαζθφλησλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απηνχ, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ην Π.. 

(φ.π., 20-21), ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ππεπζπλφηεηαο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπο, ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ θεδεκφλσλ ηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε 

αμηνιφγεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πξνφδνπ 

θάζε καζεηή. Σν ζηνηρείν απηφ αλαδεηθλχεη ηελ αλαγλψξηζε απφ ην Π.. ηεο 

αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο ζηνλ ξόιν ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ ηνπο 

παξέρεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζρεδηαζηέο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δηαδξνκψλ ζηελ 

                                                           
8
 Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηε Φηιαλδία παξάγνληαη απφ ηδησηηθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δθπαίδεπζεο θαη θάζε θνηλφηεηα, ζρνιείν ή δάζθαινο επηιέγεη πνην απφ απηά ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη κε πνηνλ ηξφπν.    
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εθπαίδεπζε θηλνχκελνη ζε φξηα θαη δνκέο πνπ δελ είλαη απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο 

θαη θιεηζηέο. 

εκαληηθφ είλαη, επίζεο, ην γεγνλφο ηεο αλαγλψξηζεο απφ ην Π.. ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνψζεζεο πνιηηηθψλ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ρψξσλ. πγθεθξηκέλα, ζην δήηεκα απηφ 

αθηεξψλεηαη μερσξηζηφ ππνθεθάιαην απφ ην Π.. θαηά ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη 

κεηαμχ άιισλ φηη «ηα παηδηά θαη νη λένη άλζξσπνη δνπλ ππό ηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπηηηνύ ηνπο ηαπηόρξνλα. Απηό απαηηεί από ηηο δύν απηέο 

εθπαηδεπηηθέο θνηλόηεηεο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ θαη ηελ επηηπρή κάζεζε κε έλαλ 

νιηζηηθό ηξόπν. Η αιιειεπίδξαζε κε ην ζπίηη εληζρύεη ηε γλώζε ησλ δηδαζθόλησλ γηα 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο βνεζάεη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξαγκαηώζνπλ ηε δηδαζθαιία. … 

Σν ζρνιείν πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκόλεο, ώζηε απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο λα κπνξνύλ ζθόπηκα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ παξαθνινύζεζε 

ηνπ ζρνιείνπ από ηα παηδηά» (φ.π., 20).  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ νξίδεηαη απφ ην εζληθφ Π.. πσο θάζε ηνπηθφ Π.. 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαη κνληέια ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ δχν θνηλνηήησλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο δειαδή. Σν 

ζηνηρείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο αλαδεηθλχεη πσο πξέπεη θαηά ηε 

δηδαζθαιία λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ εμσζρνιηθή ηνπο θνηλσληθνπνίεζε. Σαπηφρξνλα φκσο 

δηαθαίλεηαη θαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο ζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ 

πξαθηηθψλ, κε ηελ έλλνηα πσο αλαγλσξίδνληαη θαη επηζεκαίλνληαη νη ζρέζεηο 

ζπλέρεηαο πνπ ηηο δηέπνπλ.  

Δλδεηθηηθφ ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο, φκσο, είλαη θαη έλα αθφκε ζηνηρείν 

πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφηαζε ηνπ Π.. γηα παξνρή 

εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο (provision of educational and 

vocational guidance) απφ θάζε ζρνιηθή κνλάδα (φ.π., 21-22). χκθσλα κε ηελ 
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πξφηαζε απηή θάζε ηνπηθφ Π.. πξέπεη λα θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή εξγαζηαθή αγνξά θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνηλφηεηα. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη «επηζθέςεηο ζηηο ηάμεηο από εθπξνζώπνπο ηεο 

εξγαζηαθήο αγνξάο, επηζθέςεηο ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, projects ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία, ρξήζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ από δηάθνξνπο ηνκείο θαη εηζαγσγή ζε πεξηόδνπο 

ηεο εξγαζηαθήο δσήο σο θεληξηθά κέξε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο. Η δηδαζθαιία ζηα 

δηάθνξα καζήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ ηηο γλώζεηο θαη 

ηηο δεμηόηεηεο πνπ παξέρνληαη ζε θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

επθαηξίεο ηεο εξγαζηαθήο δσήο» (φ.π., 22). Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ 

απφζπαζκα, φρη κφλν πξνηείλεηαη απφ ην Π.. ε ζχλδεζε ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά γηα λα επηηεπρζεί απηή ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ηαπηφρξνλα ζχλδεζε ηνπ ρώξνπ ησλ ζρνιηθψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε ηνλ 

ρώξν ησλ εμσζρνιηθψλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ. Πξνθξίλεηαη έηζη θαη ε ζεψξεζε ηνπ 

ξόινπ ηνπ καζεηή σο κειινληηθνχ πνιίηε πνπ ζα είλαη ελεκεξσκέλνο θαηά ηελ 

είζνδφ ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.   

Σέινο, δχν αθφκε ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιφγσ Π.. 

είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ απηφ παξέρεη γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία (remedial teaching) 

θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ (club activities). Ζ εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία παξέρεηαη -είηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ είηε ζε δηαθνξεηηθέο 

ψξεο απφ απηά- ζε φζνπο καζεηέο ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε ππνζηήξημε. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηελ άιιε, νξγαλψλνληαη θαηά θχξην ιφγν πξηλ ή κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (morning and afternoon activities), 

παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ θαη ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ 

ηάμεσλ ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη αξκφδηνη γηα απηέο είλαη νη ηνπηθνί θνξείο 

εθπαίδεπζεο.  
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1.3 Σν γισζζηθό δηδαθηηθό αληηθείκελν 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ είλαη αλακελφκελν ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ελ 

πξνθεηκέλσ ην γισζζηθφ κάζεκα, λα απνθηνχλ κηα ηδηαίηεξε ηνπηθή εθδνρή. ην 

ζεκείν απηφ, βέβαηα, θαη πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη απφ ην Π.. δελ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο θαη 

ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην μερσξηζηνχ δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, σζηφζν δηεπθξηλίδεηαη πσο ην δήηεκα απηφ ελαπφθεηηαη ζηηο επηινγέο 

ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ (φ.π., 254). Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, θαζψο αλαδεηθλχεη κηα ηάζε πξνο 

νινθιεξσκέλεο κεζφδνπο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, θαηά ηηο νπνίεο ε 

πιεξνθνξηθή ηερλνινγία ελζσκαηψλεηαη ηφζν ζηα επηκέξνπο δηδαθηηθά αληηθείκελα, 

φζν θαη ζηελ επξχηεξε ζρνιηθή δσή (Κνπηζνγηάλλεο 2010, 16-17).  

Αλαθνξηθά κε ην γισζζηθφ κάζεκα πξψηα απ’ φια ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί 

πσο γιψζζα θαη ινγνηερλία ζηε θηιαλδηθή βαζηθή εθπαίδεπζε απνηεινχλ εληαίν 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν, γηα ην νπνίν ην Π.. θαζνξίδεη έληεθα syllabi
9
 αλάινγα κε ηε 

γισζζηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη θάζε καζεηήο. Σν γεγνλφο απηφ ζρεηίδεηαη κε 

ην ζχλζεην γισζζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη ζηε Φηιαλδία, εμαηηίαο ηεο επίζεκεο 

θξαηηθήο αλαγλψξηζεο δχν μερσξηζηψλ γισζζψλ, ηεο θηιαλδηθήο θαη ηεο ζνπεδηθήο. 

Σαπηφρξνλα, βέβαηα, κε ηηο δχν επίζεκεο γιψζζεο ππάξρνπλ θαη νη γισζζηθέο 

πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο, φπσο είλαη νη πνηθηιίεο ησλ Sámi θαη ησλ Romany. ην πιαίζην ινηπφλ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο «Μεηξηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο» θαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα, θαζνξίδνληαη απφ ην Π.. ηα εμήο syllabi: θηιαλδηθά σο κεηξηθή γιψζζα, 

ζνπεδηθά σο κεηξηθή γιψζζα, Sámi σο κεηξηθή γιψζζα, Romany σο κεηξηθή 

γιψζζα, θηιαλδηθή λνεκαηηθή γιψζζα σο κεηξηθή, άιιε γιψζζα σο κεηξηθή, 

                                                           
9
 Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Π.. γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηά πεξίπησζε Π.. ηνπ 

γισζζηθνχ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζχκθσλα κε απηήλ ηε ζεκαζία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε.  
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θηιαλδηθά σο δεχηεξε γιψζζα, ζνπεδηθά σο δεχηεξε γιψζζα, θηιαλδηθά γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηεο γιψζζαο Sámi, θηιαλδηθά γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο θηιαλδηθήο λνεκαηηθήο 

γιψζζαο θαη ζνπεδηθά γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο θηιαλδηθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο.   

 Ωο πξνο ηελ επηινγή ηνπ syllabus αιιά θαη ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο ζηα 

ζρνιεία, ην εζληθφ θεληξηθφ Π.. θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο, ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηεο Π.., αλάινγα κε 

ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ νη καζεηέο ηεο. 

Καζνξίδεηαη, γηα παξάδεηγκα, πσο ε γιψζζα δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία, εθηφο απφ ηε 

θηιαλδηθή θαη ηε ζνπεδηθή, κπνξεί επίζεο λα είλαη ε Sámi, ε Romany, ε θηιαλδηθή 

λνεκαηηθή ή θάπνηα άιιε μέλε γιψζζα. Δπηπιένλ, αλ γηα παξάδεηγκα έλαο καζεηήο 

έρεη ηα θηιαλδηθά σο κεηξηθή γιψζζα ζα παξαθνινπζεί ην syllabus ησλ θηιαλδηθψλ 

σο κεηξηθήο γιψζζαο αιιά θαη ην syllabus ησλ ζνπεδηθψλ σο δεχηεξεο εζληθήο 

γιψζζαο (National Core Curriculum for Basic Education 2004, 42).     

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ πξφθεηηαη γηα έλα ζχλζεην πιαίζην σο 

πξνο ηελ επηινγή ηφζν ηεο γιψζζαο σο αληηθεηκέλνπ φζν θαη ηεο γιψζζαο σο κέζνπ 

δηδαζθαιίαο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη θαη ξπζκίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηνπο εθάζηνηε 

θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ πξφβιεςε, φκσο, λα 

ππάξρνπλ θαη επηπιένλ syllabi γηα θάζε γισζζηθή πνηθηιία εθηφο ηεο θπξίαξρεο 

αλαδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζπληαθηψλ ησλ Π.. λα παξέρνπλ ίζεο επθαηξίεο 

κάζεζεο κε ζεβαζκφ ζηελ εηεξφηεηα θαη κε πξνζπάζεηα δηαθχιαμεο θαη ελίζρπζήο 

ηεο.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο κειεηήζεθαλ ηα syllabi ηεο θηιαλδηθήο, ηεο ζνπεδηθήο, ησλ Sami θαη ησλ 

Romany σο κεηξηθψλ γισζζψλ, 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 

γιψζζαο σο κεηξηθήο.  
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  Κάζε syllabus δνκείηαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαβάζκηζεο ζε ζρνιηθά έηε 

(grades form). Γηα λα γίλεη φκσο πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ην πιαίζην ζρεηηθά κε ηε 

δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθάζηνηε syllabi, ζα παξνπζηάζνπκε εδψ ελδεηθηηθά ην 

syllabus ησλ θηιαλδηθψλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο δνκεκέλα θαη ηα 

ππφινηπα syllabi. Σν ελ ιφγσ, ινηπφλ, syllabus (φ.π., 44-55) εθηείλεηαη ζε δψδεθα 

ζειίδεο. Αξρηθά πεξηιακβάλεη κηα γεληθή εηζαγσγή, ζηελ νπνία πεξηέρνληαη θάπνηεο 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ηε θηινζνθία ηνπ καζήκαηνο, ηε ζεψξεζε ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο θαη ηηο αξρέο δηδαζθαιίαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν δνκείηαη ζε ηξία επίπεδα. Σν πξψην 

επίπεδν αθνξά ηηο πξψηεο δχν ηάμεηο (grades 1-2) θαη ζε απηφ πεξηιακβάλεηαη κία 

γεληθή εηζαγσγή, νη βαζηθνί ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηα βαζηθά πεξηερφκελά ηεο. 

Σφζν νη ζθνπνί φζν θαη ηα πεξηερφκελα είλαη ρσξηζκέλα ζε είδε δεμηνηήησλ, ελψ 

αθνινπζνχληαη απφ κηα πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ νη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο δεχηεξεο ηάμεο. Έπεηηα, θαη βάζεη ηεο ίδηαο 

ινγηθήο απφ άπνςε δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ, παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

γηα δχν αθφκα επίπεδα. Σν έλα απφ απηά είλαη ε ηξίηε, ηέηαξηε θαη πέκπηε ηάμε καδί 

θαη ην άιιν νη ππφινηπεο ηέζζεξηο ηάμεηο, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ θαηαηίζεληαη θαη ηα 

θξηηήξηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.  

Οη ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα γηα ην κάζεκα δηακνξθψλνληαη αλάινγα 

κε ην ή ηα syllabi πνπ παξαθνινπζεί έλαο καζεηήο, ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαρεηξηζηνχλ κε πεξηζζφηεξε επειημία ηνλ 

δηδαθηηθφ ηνπο ρξφλν. Απφ ην Π.. πξνβιέπνληαη γηα ην syllabus ηεο «Μεηξηθήο 

Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο» δεθαηέζζεξα εβδνκαδηαία καζήκαηα ηε ρξνληά γηα ηηο 

πξψηεο δχν ηάμεηο, δεθαηέζζεξα γηα ηηο επφκελεο ηξεηο θαη δεθαηέζζεξα γηα ηηο 

επφκελεο ηέζζεξηο (φ.π., 302). Κάζε εβδνκαδηαίν κάζεκα αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα νρηψ 

δηδαθηηθέο ψξεο ην ρξφλν, κε ηε δηδαθηηθή ψξα λα νξίδεηαη ζε 45΄ ηνπιάρηζηνλ (φ.π., 

302). Πέξα απφ απηέο ηηο γεληθέο νδεγίεο, θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

νξγαλψζεη ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, αξθεί λα 
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ζπκπιεξψζεη έλαλ ειάρηζην αξηζκφ σξψλ αλά έηνο. Αμηνζεκείσην είλαη, ηέινο, θαη 

ην γεγνλφο φηη δελ παξέρεηαη έλα θνηλφ εγρεηξίδην γηα φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά θάζε 

εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ζρνιηθά βηβιία θαη νηνδήπνηε άιιν πιηθφ, αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ.  

 Όπσο έγηλε θαλεξφ απφ ηηο παξαπάλσ εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο ε ράξαμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ε δηακφξθσζε ηνπ Π.. ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Φηιαλδίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο ηνπηθέο (θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο) ηδηαηηεξφηεηεο θαη πνηθηιφηεηεο θαη έρνπλ αηνκνθεληξηθφ ραξαθηήξα. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, επίζεο, είλαη θαη ην γεγνλφο ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη 

ζηνλ καζεηή λα ζρεδηάζεη, λα δηακνξθψζεη θαη λα ραξάμεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

δηαδξνκέο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη ηνλ 

ξόιν ηνπ σο ζρεδηαζηή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη 

θαη κηα ηάζε θηλεηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη απφ ηηο θιεηζηέο θαη απζηεξά ειεγρφκελεο 

δνκέο ηνπ ζρνιείνπ ζε πην αλνηρηέο θαη ειεχζεξα θαζνξηδφκελεο δνκέο. Δπηπιένλ, σο 

πξνο ηνλ ξόιν ηνπ καζεηή ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ηαπηφηεηά ηνπ φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εμσζρνιηθή ηνπ θνηλσληθνπνίεζε, 

ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ σο κειινληηθνχ 

πνιίηε πνπ ζα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

εκαληηθή φκσο παξάκεηξνο, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ –φζν απηφ είλαη δπλαηφ- 

ην ηνπηθφ πιαίζην ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε είλαη θαη ν παξάγνληαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη 

ακέζσο κεηά. 

 

1.4 Η αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ην ππφ 

εμέηαζε εδψ Π.. παξέρεη θάπνηεο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πνπ αθνξνχλ 

φκσο ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, νη νπνίεο δίλνληαη ζην φγδνν θεθάιαην ηνπ 
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Π.. (φ.π., 224-230). χκθσλα κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ινηπφλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

έλαλ βαζηθφ άμνλα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηά ηφπνπο Π.. σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο, νη αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο δηαθξίλνληαη ζε δχν είδε θαζέλα απφ ηα 

νπνία έρεη δηαθνξεηηθφ ξφιν.  

Σν πξψην είδνο είλαη ε ζηαδηαθή αμηνιφγεζε, απηή δειαδή πνπ γίλεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε απνηίκεζε ησλ 

επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ε απηναμηνιφγεζε θαη θαη’ επέθηαζε ε 

απηνβειηίσζε ησλ καζεηψλ. Τπεχζπλνη γηα ηηο αμηνινγήζεηο απηέο είλαη νη 

δηδάζθνληεο, ελψ ε θεληξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γξακκή θαζνξίδεη κφλν ηα 

βαζηθά θξηηήξηα ησλ αμηνινγήζεσλ, ηα νπνία δίλνληαη ζε θάζε syllabus ηνπ Π.. 

κέζσ πεξηγξαθψλ ησλ επηδησθφκελσλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζην ηέινο θάζε 

επηπέδνπ. Σν δεχηεξν είδνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε ηειηθή, απηή δειαδή πνπ γίλεηαη 

κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε, γηα ηελ νπνία 

ππνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη «λα είλαη εζληθά ζπγθξίζηκε θαη λα κεηαρεηξίδεηαη ηζόηηκα 

ηνπο καζεηέο» (φ.π. 264). Ζ αμηνιφγεζε απηή, γηα ηελ νπνία παξέρνληαη θαη θξηηήξηα 

ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, απνηειεί θαη ηε βάζε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ.  

Δπηπιένλ φκσο απφ ην Π.. θαζνξίδνληαη θαη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε. Μεηαμχ απηψλ είλαη φηη νη αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα βαζίδνληαη 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη φηη πξέπεη λα πξνσζνχλ ηε 

κάζεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ απνηειψληαο ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Αθφκε, ππνζηεξίδεηαη πσο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε 

ηνπ καζεηή, ηνπ δηδάζθνληα θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαη φηη θαηά ηελ πξαγκάησζή ηνπο 

πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ιέγακε πσο, κνινλφηη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 

ηδηαίηεξα ζχλζεην θαη απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα θαη γλψζε πνηθίισλ ηνπηθψλ 

παξαγφλησλ, δηαθξίλνληαη απφ ηα παξαπάλσ ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεία πνπ πξνζθέξεη ην 

Π.. αιιά θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία θάπνηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηιαλδηθήο 
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εθπαίδεπζεο σο πξνο ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο. Μεηαμχ απηψλ, ινηπφλ, θαη φπσο 

επηζεκαίλεηαη ζε ζρεηηθή κειέηε (Kupianen et al. 2009) είλαη ε επειημία θαη ε 

έιιεηςε έκθαζεο ζε ζπλερείο θαη επαθφινπζεο εμεηάζεηο, ν απνθεληξσκέλνο θαη 

αηνκνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ησλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ν ελεξγφο ξφινο 

καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ ζηηο αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο. 
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2. Αλάιπζε 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε Π.. ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν αιιειέλδεηα 

κεηαμχ ηνπο επίπεδα. ην πξψην επίπεδν ζα αλαιπζεί ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Π.., ην είδνο δειαδή ηνπ γξακκαηηζκνχ 

πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο (ππνθεθάιαην 2.1). ην δεχηεξν 

επίπεδν ζα εμεηαζηεί ε πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξαγκάησζε ηνπ καζήκαηνο, νη 

δηδαθηηθέο δειαδή πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη θαη νη ηαπηφηεηεο ηηο νπνίεο απηέο 

πξνυπνζέηνπλ θαη ζηηο νπνίεο εθβάιινπλ (ππνθεθάιαην 2.2). Καη ηα δχν απηά 

επίπεδα ζα εμεηαζηνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηηο ΣΠΔ.  

Θα πξέπεη, βέβαηα, λα ζεκεησζεί πσο ηα επίπεδα απηά παξνπζηάδνληαη 

μερσξηζηά, αλάινγα κε ηελ εζηίαζε ηεο αλάιπζεο θάζε θνξά, γηα ιφγνπο 

κεζνδνινγηθνχο. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινζρεηίδνληαη, 

κνηξαία ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε θάζε επίπεδν πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ηνπ άιινπ 

επηπέδνπ. Αθφκε, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο επεηδή γηα ηελ αλάιπζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη εδψ αμηνπνηήζεθε ην syllabus ηεο θηιαλδηθήο σο κεηξηθήο, θαζψο 

είλαη θαη απηφ πνπ παξαθνινπζνχλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζηα ζρνιεία, ζην ηξίην 

θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο αλάιπζεο (ππνθεθάιαην 2.3) παξνπζηάδνληαη φζα ζηνηρεία 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ησλ 

ΣΠΔ ζηα ππφινηπα syllabi (ζνπεδηθή, sámi θαη romany σο κεηξηθέο γιψζζεο). 

     

2.1 Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο 

 

ην ππνθεθάιαην απηφ, φπνπ εμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, 

αξρηθά ζα αλαιπζνχλ νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ζα γίλεη, δειαδή, πξνζπάζεηα λα 

δηεξεπλεζνχλ νη γλψζεηο, ζηάζεηο, αμίεο θαη αληηιήςεηο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν κε 

ηηο νπνίεο πξνηείλεηαη απφ ην Π.. λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ 
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καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ζα εζηηάζνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή 

ε γιψζζα, ε ζεκείσζε θαη ε ινγνηερλία απφ ην Π.. θαζψο θαη ζηηο γλψζεηο γηα 

απηέο, ζηελ επηδησθφκελε δειαδή θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγιψζζαο ζηα παηδηά, 

πξνθεηκέλνπ ηειηθά λα θαηαλνήζνπκε ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ αλακέλεηαη λα 

αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζην πιαίζην ηεο βαζηθήο ηνπο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο.  

2.1.1 Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο εμεηάδνληαη νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαζψο θαη νη 

αμίεο, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη, ζχκθσλα κε ην Π.., λα 

εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο σο πξνο ηηο γλψζεηο απηέο. Να ζεκεησζεί, βέβαηα, πσο, 

δεδνκέλνπ φηη έλα Π.. βξίζεη απφ γλψζεηο, ζηάμεηο, αμίεο, αληηιήςεηο, εδψ 

αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο, ελψ αλαιχνληαη ζε πεξηζζφηεξν βάζνο 

φζεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα ππφ δηεξεχλεζε εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ.    

Αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ην 

θηιαλδηθφ γισζζηθφ Π.. γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε δελ θαζνξίδεη ξεηά 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, κε ηε κνξθή ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, 

πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, νχηε -θαη’ επέθηαζε- ηξφπνπο 

ζέαζεο θαη ζηάζεηο σο πξνο ηηο πηπρέο απηέο. Ωο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν, φκσο, απνηεινχλ νη δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο (cross-curricular 

themes) πνπ νξίδνληαη απφ ην Π.., νη νπνίεο είλαη ζέκαηα, πεδία δειαδή ηνπ θφζκνπ, 

πνπ πξέπεη λα πξνζεγγηζηνχλ δηαζεκαηηθά θαη ζην πιαίζην φισλ ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ –ζπλεπψο θαη ηνπ γισζζηθνχ-, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη θαη ηε 

δηαζεκαηηθή νπηηθή ηνπ Π...  

 Ζ πξψηε, ινηπφλ, απφ απηέο ηηο ελφηεηεο ηηηινθνξείηαη σο «Ζ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπνπ» θαη κέζσ απηήο επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ, ςπρνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ 

νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ν άλζξσπνο. Ωο πξνο ηηο γλψζεηο απηέο νη ζηάζεηο πνπ ζα 
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πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο, ζχκθσλα κε ην Π.., είλαη ε απηνεθηίκεζε, ε 

βαζηζκέλε ζηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, ε εζηθή θαη 

αηζζεηηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, ε αλαγλψξηζε θαη ε αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κάζεζεο, ε νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία (National Core 

Curriculum for Basic Education 2004, 36). Σν πην ελδηαθέξνλ, κάιηζηα, ζηνηρείν ηεο 

ελφηεηαο απηήο είλαη ε επηζήκαλζε φηη «νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (learning styles) θαη ζα βειηησζνύλ σο 

καζεζηαθά ππνθείκελα» (φ.π., 36). Ζ θξάζε απηή, ε θνηλσληθή γιώζζα ηεο νπνίαο 

παξαπέκπεη ζε ιόγνπο πνπ αληινχλ απφ ην ξεχκα ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο, 

ζηξέθεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο σο κηαο δηαδηθαζίαο κε 

εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη επνκέλσο ζηε ζεψξεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο, 

αλάινγα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, καζεζηαθήο ηαπηόηεηαο ησλ παηδηψλ.     

  Ζ δεχηεξε δηαζεκαηηθή ελφηεηα, ε νπνία έρεη ηίηιν «Πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

θαη δηεζληζκφο», ζηνρεχεη ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ καζεηψλ κε γλψζεηο γηα ηνλ 

θηιαλδηθφ, ηνλ ζθαλδηλαβηθφ, ηνλ επξσπατθφ θαη άιινπο πνιηηηζκνχο. Όπσο 

επηζεκαίλεηαη απφ ην Π.., «ζηόρνο ηεο δηαζεκαηηθήο ελόηεηαο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ νπζία ησλ θηιαλδηθώλ θαη επξσπατθώλ πνιηηηζκηθώλ 

ηαπηνηήησλ, λα αλαθαιύςνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα θαη λα 

αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο γηα δηαπνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε θαη δηεζληζκό. … Οη καζεηέο 

ζα εηζαρζνύλ ζε άιινπο πνιηηηζκνύο θαη θηινζνθίεο δσήο θαη ζα απνθηήζνπλ 

ηθαλόηεηεο ιεηηνπξγίαο ζην πιαίζην πνιππνιηηηζκηθώλ θνηλνηήησλ θαη δηεζλώλ 

ζπλεξγαζηώλ» (φ.π., 37).  

Οη ζηάζεηο, επνκέλσο, φπσο θαίλεηαη απφ ην πξνεγνχκελν απφζπαζκα, πνπ 

επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο είλαη απηέο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαη δηεζλνχο αιιειεπίδξαζεο, ππφ ην πλεχκα ηνπ 

δηεζληζκνχ, θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ζε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο κε ζεβαζκφ ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηνλ εθάζηνηε πνιηηηζκφ. Σν ζεκαληηθφ ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε είλαη φηη πξνσζείηαη απφ ην Π.. νη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο λα ζηξέςνπλ 
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ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ σο πνιίηε ελφο 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ θφζκνπ πνπ εθηηκά ην εζληθφ ηνπ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, 

ζέβεηαη φκσο θαη αιιειεπηδξά κε ην επξσπατθφ θαη δηεζλέο πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη.  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ σο δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο νξίδνληαη απφ ην Π.. θαη 

ηα πεδία κε ηνπο ηίηινπο «πκκεηνρηθή πνιηηηθνπνίεζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα», 

«Τπεπζπλφηεηα γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ επεκεξία θαη γηα έλα αεηθφξν κέιινλ» θαη 

«Αζθάιεηα θαη θπθινθνξία». Σν πξψην απφ απηά ηα πεδία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνιηηηθήο θαη εξγαζηαθήο θχζεσο, πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο λα δηακνξθσζνχλ σο κειινληηθνί πνιίηεο κε ραξαθηεξηζηηθά αλεμαξηεζίαο, 

απηνβνπιίαο, ππεπζπλφηεηαο, ζπλεξγαζίαο, θνηλσληθήο αίζζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

ζπλείδεζεο (φ.π., 38-39). Σν δεχηεξν πεδίν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ γηα 

δεηήκαηα νηθνινγίαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιιηεξγεζεί ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ κε έκθαζε ζηελ νηθνινγηθή, 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αεηθφξν αλάπηπμε (φ.π., 39-40). Καηά ην 

ηξίην δηαζεκαηηθφ πεδίν νη καζεηέο ζα εθνδηαζηνχλ κε γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηηο 

ςπρνινγηθέο, θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο αζθάιεηαο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ αζθαιή δξάζε ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη 

πεξηζηάζεηο, φπσο ε απνθπγή βίαο θαη θαηλνκέλσλ bullying, ε απνθπγή επηθίλδπλσλ 

πεξηζηάζεσλ θαη ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ (φ.π., 40).  

Πξνθξίλεηαη επνκέλσο θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ 

κε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, φπσο ην 

εξγαζηαθφ πεδίν, ε πνιηηηθνπνίεζε, ην πεξηβάιινλ, ε αζθάιεηα θαη ε απνθπγή ηεο 

βίαο. Με ηα δεηήκαηα απηά νη καζεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζα θιεζνχλ λα ηα αληηκεησπίζνπλ σο ελεξγνί κειινληηθνί 

πνιίηεο. Σν ζρνιείν ινηπφλ, θαηά ην θηιαλδηθφ Π.., φρη κφλν δελ κπνξεί λα ηα 

αγλνεί αιιά πξέπεη λα ηα εληάμεη ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξαθηηθέο, φρη σο «χιε» γηα 

εμέηαζε αιιά σο δηαζεκαηηθά πεδία δηεξεχλεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ πνπ «ζα 

ελζσκαησζνύλ ζηα βαζηθά θαη ζηα επηιεγόκελα καζήκαηα θαη ζε άιια ζρεηηθά 
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ζπκβάληα, όπσο νη ζπλειεύζεηο, θαη ζα εθδειώλνληαη ζε όιν ην θάζκα ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ πνιηηηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ» (φ.π., 36). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη θαη 

ην γεγνλφο πσο ζε απηά ηα θνηλσληθά δεηήκαηα -πνπ εθφζνλ πξνηείλνληαη σο 

δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ην Π.. ζεκαίλεη πσο έρνπλ απμεκέλε βαξχηεηα- 

εληάζζνληαη θαη ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα, ηα νπνία κάιηζηα ελζσκαηψλνληαη ζην 

πεξηερφκελν δχν ελνηήησλ.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ζηε δηαζεκαηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Γεμηφηεηεο ζηα 

κέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλία», ζηξέθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν, ηε ζεκαζία θαη ηελ επίδξαζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

ζηελ θνηλσλία θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ 

ην Π.., «ζηόρνο ηεο δηαζεκαηηθήο ελόηεηαο είλαη λα βειηηώζεη ηηο δεμηόηεηεο έθθξαζεο 

θαη αιιειεπίδξαζεο, λα πξναγάγεη ηελ θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ 

κέζσλ θαζώο θαη ηε ρξήζε απηώλ. Ωο πξνο ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο έκθαζε ζα 

δνζεί ζηε ζπκκεηνρηθόηεηα, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο θνηλόηεηαο. Οη 

καζεηέο ζα εμαζθήζνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηα κέζα ελεκέξσζεο ηόζν σο παξαγσγνί 

όζν θαη σο απνδέθηεο ησλ κελπκάησλ» (φ.π., 37).  

Σα βαζηθά πεξηερφκελα δε, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Π.. λα εληαρζνχλ ζην 

πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ελφηεηαο, είλαη ηα εμήο: «έθθξαζε ησλ πξνζσπηθώλ ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ κε ηε ρξήζε δηαθόξσλ γισζζώλ έθθξαζεο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο∙ 

αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνύ ησλ κελπκάησλ, αιιαγή ζην 

επηθνηλσληαθό πεξηβάιινλ, επηθνηλσλία ζε πνιπκεζηθά πεξηβάιινληα∙ ν ξόινο ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ε επηξξνή ηνπο ζηελ θνηλσλία, ε ζρέζε κεηαμύ πξαγκαηηθόηεηαο 

θαη θόζκνπ όπσο αλαπαξίζηαηαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο∙ εξγαζία κε ηε ρξήζε ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο∙ αζθαιήο κεηαθνξά δεδνκέλσλ, ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ θαη θξηηηθή 

πεγώλ∙ εξγαιεία ησλ ΣΠΔ, δηαθνξνπνηεκέλε ρξήζε απηώλ θαη δεηήκαηα εζηθήο ζην 

δηαδίθηπν» (φ.π., 38) 

Όπσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, ζην πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαηάιιειεο θαη 
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απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηφζν ζε επίπεδν παξαγσγήο φζν 

θαη ζε επίπεδν πξφζιεςεο, κε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη 

ηελ επηθνηλσλία εληφο ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ κε  θξηηηθή σο πξνο απηέο ζηάζε. Σν πιαίζην απηφ θαζψο θαη ε 

θνηλσληθή γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα παξαπέκπεη 

ζηνλ ιόγν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο (critical media literacy) 

(Kellner & Share 2005). 

 Δθηφο φκσο απφ απηήλ ηε δηαζεκαηηθή ελφηεηα, νη λέεο ηερλνινγίεο 

εληάζζνληαη θαη ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν «Ζ ηερλνινγία θαη ην άηνκν». Όπσο 

επηζεκαίλεηαη εδψ απφ ην Π.., «νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερλνινγία, ηελ 

εμέιημή ηεο θαη ηελ επηξξνή ηεο ζε δηάθνξεο ζθαίξεο ηεο δσήο, ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κε ππεπζπλόηεηα ηελ 

ηερλνινγία. Θα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαιεία θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαζώο θαη ηα δίθηπα δεδνκέλσλ (data networks) γηα 

δηάθνξνπο ζθνπνύο» (φ.π., 41). ηα πεξηερφκελα ηεο ελφηεηαο εληάζζνληαη κεηαμχ 

άιισλ «ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε 

απηήλ ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνύο, ζε δηάθνξεο ζθαίξεο ηεο δσήο θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

επνρέο» θαζψο θαη «δεηήκαηα εζηθήο, δενληνινγίαο, επεκεξίαο θαη ηζόηεηαο ζρεηηθά κε 

ηελ ηερλνινγία» (φ.π., 41).  

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζεκαηηθήο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ κε γλψζεηο γηα ηελ 

ηερλνινγία, ηελ εμέιημή ηεο θαη ηηο επηξξνέο ηεο ζην άηνκν, ηε δσή, ηελ θνηλσλία, ην 

πεξηβάιινλ θαζψο θαη κε γλψζεηο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, ησλ εξγαιείσλ ηεο θαη 

ησλ εθαξκνγψλ ηεο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο ε ηερλνινγία –θαη θαη’ επέθηαζε θαη νη 

ΣΠΔ-  απνηειεί ζην θηιαλδηθφ Π.. έλα πεδίν γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν, πνπ κάιηζηα 

πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί δηεπηζηεκνληθά θαη ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζηνηρείν 

πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπ. Ζ ηδηαίηεξε δε πηπρή πνπ πξνβάιιεηαη σο πξνο 

απηφ ην πεδίν είλαη φηη ηερλνινγία, άηνκν θαη θνηλσλία είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ 
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ηνπο, ιόγνο πνπ απερεί θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ηερλνινγηψλ, ελψ 

πξνσζείηαη ηαπηφρξνλα ε θξηηηθή θαη αμηνινγηθή ζηάζε πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη 

καζεηέο απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ρσξίο λα πξνβάιιεηαη ξεηά ή ππφξξεηα ην 

είδνο ηεο αμηνιφγεζεο. Δλδηαθέξνλ είλαη, επίζεο, θαη ην γεγνλφο πσο νη 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία πξνθξίλεηαη 

λα αλαπηπρζνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο θαη εθκάζεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζην 

πιαίζην ησλ δηάθνξσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν ζηνηρείν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην γεγνλφο πσο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Π.. κεκνλσκέλν κάζεκα πιεξνθνξηθήο, 

αλαδεηθλχεη κηα ηάζε πξνο νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην εχξνο έληαμεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαζψο θαη νη 

επηδησθφκελεο ζηάζεηο, αμίεο θαη αληηιήςεηο γηα απηέο, πνπ πξνσζνχληαη απφ ην 

Π.., ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθά δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη ζπλδένληαη ηφζν 

κε ην ζρνιηθφ φζν θαη κε ην εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, πξνθχπηεη απφ ηα 

παξαπάλσ ε δηακφξθσζε ηνπ καζεηή σο κειινληηθνχ πνιίηε ππεχζπλνπ, 

ζπλεξγαηηθνχ, ελεξγνχ, επαηζζεηνπνηεκέλνπ θνηλσληθά, θξηηηθά ζθεπηφκελνπ, κε 

επαγγεικαηηθή θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, απηέο 

πξνηείλεηαη λα πξνζεγγηζηνχλ δηεπηζηεκνληθά σο πεδία ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα 

ηεζνχλ ππφ δηεξεχλεζε ζην πιαίζην φισλ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Μάιηζηα, ε 

δηεξεχλεζε απηή πξνηείλεηαη λα γίλεη ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

κε έκθαζε ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή ηνπο ζρέζε κε ηελ θνηλσλία θαη ζηελ θξηηηθή 

αμηνιφγεζή ηνπο ηφζν θαηά ηε παξαγσγή φζν θαη θαηά ηελ πξφζιεςε ησλ 

κελπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ απηψλ.   
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2.1.2 Γιώζζα/ζεκείσζε, ινγνηερλία θαη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα θαη ηε 

ινγνηερλία 

 

Γιώζζα/ζεκείσζε θαη ινγνηερλία 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, ην είδνο 

θαη’ επέθηαζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά, 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε 

ζεκείσζε ελ γέλεη απφ ην Π.. ρεηηθά, ινηπφλ, κε ηε ζεψξεζε απηήλ ζηελ εηζαγσγή 

ηνπ θηιαλδηθνχ syllabus επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 

Η δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα ζεώξεζε ηεο γιώζζαο 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θνηλόηεηα (community- oriented view of language): ε 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλόηεηα θαη ε δηαπινθή κε ηε γλώζε μεθηλάεη όηαλ θάπνηνο 

ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα όπσο θάλεη θαη ε θνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθεη. … 

Καηά ηε δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή γιώζζα θαη ηε ινγνηερλία νη καζεηέο ζα 

κάζνπλ έλλνηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πξνζεγγίδνπλ ηνλ θόζκν θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ζθέςεηο κε γισζζνινγηθνύο όξνπο∙ ζα απνθηήζνπλ όρη απιώο 

κέζα αλάιπζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο αιιά επίζεο δπλαηόηεηεο λα μεθεύγνπλ 

από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα δνκνύλ θαηλνύξγηνπο θόζκνπο θαη λα ζπλδπάδνπλ 

ηα πξάγκαηα κε λέα ζπγθείκελα. … Θεκέιην ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επξύηεξε 

ζεώξεζε ηνπ θεηκέλνπ: ηα θείκελα είλαη γξαπηά θαη πξνθνξηθά, θαληαζηηθά θαη 

πξαγκαηηθά, ιεθηηθά, εηθνληθά, ερεηηθά θαη γξαθηθά – ή ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ 

ηύπσλ. Η δηδαζθαιία πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε όηη ε κεηξηθή γιώζζα ησλ 

καζεηώλ είλαη ε βάζε γηα ηε κάζεζε: γηα ηνπο καζεηέο ε γιώζζα είλαη ηόζν 

αληηθείκελν όζν θαη εξγαιείν κειέηεο. …Η εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο 

θαιύπηεη κε επξύηεξν ηξόπν ηηο πεξηνρέο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε γιώζζα. Η δηδαζθαιία πξέπεη λα αλαπηύμεη αιιειεπηδξαζηηθέο δεμηόηεηεο 
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θαη κηα γλώζε γηα ηε γιώζζα θαη ηε ινγνηερλία ζηηο λέεο θαη νινέλα πην 

απαηηεηηθέο πεξηζηάζεηο ρξήζεο ηεο γιώζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. (φ.π., 44) 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλεο ρξήζεο ηεο, θαζψο ε απφθηεζε ηεο γιψζζαο 

ζεσξείηαη φηη επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα (ζεώξεζε ηεο γιώζζαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θνηλόηεηα: 

ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλόηεηα θαη ε δηαπινθή κε ηε γλώζε μεθηλάεη όηαλ θάπνηνο 

ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα όπσο θάλεη θαη ε θνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθεη). Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ηεο γιψζζαο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο 

θαη θαη’ επέθηαζε ε ζεψξεζε πσο ε γιψζζα απνθηάηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο θαηά 

ηελ επηθνηλσλία θαη ρσξίο λα ηεκαρίδεηαη ζε ελφηεηεο θαη ζε επίπεδα αλάιπζεο (ε 

εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο θαιύπηεη κε επξύηεξν ηξόπν ηηο πεξηνρέο θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιώζζα) εθθηλεί απφ ηνλ νιηζηηθφ ιόγν.  

ηνλ ιόγν απηφλ εμάιινπ παξαπέκπεη θαη ε θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία 

ηεο θξάζεο «ε δηδαζθαιία πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε όηη ε κεηξηθή γιώζζα ησλ 

καζεηώλ είλαη ε βάζε γηα ηε κάζεζε: γηα ηνπο καζεηέο ε γιώζζα είλαη ηόζν 

αληηθείκελν όζν θαη εξγαιείν κειέηεο». Γηαβάδνληαο θαλείο ηε θξάζε απηήλ δε ζα 

δπζθνιεπηεί λα βξεη αληηζηνηρίεο κε ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηνπ θηλήκαηνο ηεο νιηθήο γιψζζαο, φπσο ε παξαδνρή φηη «ε γλψζε 

δνκείηαη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δνκείηαη ε ζθέςε θαη ε γιψζζα… ε γιψζζα 

αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο ηεο θαη ε αλάπηπμε ηεο γλψζεο εμαξηάηαη απφ 

ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο» (Goodman 1992, 360).  

ην πιαίζην ηνπ νιηζηηθνχ ιόγνπ πηζαλφλ λα εληάζζεηαη θαη ε παξαδνρή πσο 

«θαηά ηε δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή γιώζζα θαη ηε ινγνηερλία νη καζεηέο ζα κάζνπλ 

έλλνηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πξνζεγγίδνπλ ηνλ θόζκν θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζθέςεηο 

κε γισζζνινγηθνύο όξνπο∙ ζα απνθηήζνπλ όρη απιώο κέζα αλάιπζεο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο αιιά επίζεο δπλαηόηεηεο λα μεθεύγνπλ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα 
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δνκνύλ θαηλνύξγηνπο θόζκνπο θαη λα ζπλδπάδνπλ ηα πξάγκαηα κε λέα ζπγθείκελα». 

Μνινλφηη, ην πεξηερφκελν ηεο παξαδνρήο απηήο είλαη ζρεηηθά αζαθέο, σζηφζν, 

ζχκθσλα θαη κε φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε 

αληίζηνηρεο παξαδνρέο πάιη ηνπ θηλήκαηνο ηεο νιηθήο γιψζζαο γηα ηε ζρέζε 

θεηκέλνπ- αλαγλψζηε, θαηά ηηο νπνίεο «ε γλψζε θαη ηα ζρήκαηα ηνπ αλαγλψζηε 

αιιάδνπλ θαη επνκέλσο αιιάδεη θαη ην θείκελν θαζψο ν αλαγλψζηεο ην δνκεί 

ζπλδπάδνληαο πξνζδνθίεο θαη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν» (Goodman 1992, 358).   

 Δλδηαθέξνλ, επηπιένλ, ζην παξαπάλσ απφζπαζκα έρεη θαη ε παξαδνρή πσο 

«ζεκέιην ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επξύηεξε ζεώξεζε ηνπ θεηκέλνπ» κέζσ ηεο νπνίαο 

θαίλεηαη θαηαξράο πσο κνλάδα αλάιπζεο θαηά ηε γισζζηθή δηδαζθαιία είλαη ην 

θείκελν. Σν ζηνηρείν απηφ αληιεί απφ κεηα- δνκηζηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο 

ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζηξάθεθε ε πξνζνρή απφ ηε ιέμε θαη ηελ πξφηαζε ζην 

θείκελν. Δπηπιένλ, φκσο, «ε επξύηεξε ζεώξεζε ηνπ θεηκέλνπ» θαη ε ζπκπεξίιεςε ζηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο 

παξαπέκπεη ζηελ πνιπηξνπηθή αληίιεςε γηα ηε γιψζζα, ε νπνία αλαδείρζεθε σο επί 

ην πιείζηνλ κε ηελ θπξηαξρία ησλ λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Γελ είλαη ηπραία, 

εμάιινπ, ε αλαθνξά ζην ηέινο ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο «ζηηο λέεο θαη νινέλα 

πην απαηηεηηθέο πεξηζηάζεηο ρξήζεο ηεο γιώζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο», ε νπνία 

παξαπέκπεη ππφξξεηα ζηελ επηθνηλσλία ζηα λέα ηερλνινγηθά κέζα, ραξαθηεξηζηηθφ 

ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη θαη ε πνιπηξνπηθφηεηα. ηε θξάζε, κάιηζηα, απηήλ απερεί 

θαη ε γλσζηή ζπδήηεζε γηα ηελ «λέα επηθνηλσληαθή ηάμε πξαγκάησλ».    

 Κιείλνληαο ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο ζα ιέγακε πσο ε ζεψξεζε ηεο 

γιψζζαο απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. θαίλεηαη λα αληιεί απφ ηνλ νιηζηηθφ 

γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε γιψζζα εθιακβάλεηαη σο εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο πνπ απνθηηέηαη κέζσ ηεο ρξήζεο θαηά ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα. 

Τπφ ην πξίζκα απηνχ ηνπ ιόγνπ, κάιηζηα, αλαδείρζεθε ε αμηνπνίεζε θαη ε αλάγλσζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, αλαθνξηθά κε ηελ 

νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ην Π.. πσο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο –κεηαμχ άιισλ- είλαη 
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λα ηξνθνδνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηε ινγνηερλία (National Core 

Curriculum for Basic Education 2004, 44). Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο πσο 

απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. ιακβάλνληαη ππφςε νη λέεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα εμαηηίαο ηεο δηάδνζεο ησλ 

λέσλ κέζσλ, φπσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιπηξνπηθήο έθθξαζεο ηνπ λνήκαηνο ζηα 

θείκελα.  

Γηα λα γίλνπλ φκσο θαιχηεξα θαηαλνεηά ηα ζηνηρεία πνπ επηζεκάλζεθαλ 

κέρξη ζηηγκήο θαηά ηελ αλάιπζε, νη θζίλνληεο, αλαδπφκελνη, θπξίαξρνη θαη 

αληηηηζέκελνη ιόγνη πνπ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ, είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ νη 

αθξηβείο πξνηάζεηο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ Π.. σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, ηελ 

επηδησθφκελε δειαδή θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγιψζζαο, ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία 

θαζψο θαη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. Ζ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ππνθεθάιαην.   

 

Γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα θαη ηε ινγνηερλία 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηηο πξνηάζεηο 

ησλ ζπληαθηψλ ηνπ Π.. σο πξνο ηελ επηδησθφκελε θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγιψζζαο 

ζηα παηδηά θαη ηε ζχλδεζή κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

γηα ηελ απφθηεζε απηψλ. Ωο ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα αλάιπζεο ζα πάξνπκε ην 

syllabus γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θηιαλδηθήο σο κεηξηθήο αθνινπζψληαο ηελ ηξηκεξή 

δνκή πνπ απηφ έρεη ζε ηξία επίπεδα ηάμεσλ. Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί πσο 

παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θαη αληηπξνζσπεπηηθά απνζπάζκαηα απφ φιν ην θείκελν. 

 

Σν syllabus ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο ηάμεο 

ην syllabus ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο ηάμεο, επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ζην 

εηζαγσγηθφ ηνπο ζεκείσκα φηη ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα «ζπλερίδεη ηελ εθκάζεζε 

ηεο γιώζζαο πνπ μεθίλεζε από ην ζπίηη θαη από ηελ πξώηκε, θαη ηδηαίηεξα από ηελ 
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πξνζρνιηθή, εθπαίδεπζε», φηη ζα πξέπεη «λα ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

παηδηώλ, λα πεξηθιείεη όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο γιώζζαο θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

πξνζσπηθή εθκάζεζε ηεο γιώζζαο θάζε παηδηνύ» ιακβάλνληαο ππφςε «ην γεγνλόο όηη 

νη καζεηέο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή θάζε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο» (φ.π., 

44). Σα ζηνηρεία απηά, πνπ εθφζνλ ηίζεληαη ζηελ εηζαγσγή ζεκαίλεη φηη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο έρεη ζπνπδαηόηεηα, αληινχλ απφ ηηο παξαδφζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθήο θαζψο θαη απφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο ηεο γιψζζαο, θαηά 

ηηο νπνίεο πξέπεη ε γισζζηθή εθπαίδεπζε λα ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ πξσηνγελή 

φζν θαη ηελ εμσζρνιηθή γισζζηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Θα ιέγακε, 

ινηπφλ, πσο πξνθξίλεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. κηα ζεψξεζε θαηά ηελ νπνία ν 

Λόγνο ησλ καζεηψλ φηαλ έξρνληαη ζην ζρνιείν δελ είλαη άγξαθνο θψδηθαο, αιιά 

ζπληίζεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο εμσζρνιηθήο γισζζηθήο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο -

κέξνο ηεο νπνίαο ζηηο κέξεο καο είλαη θαη νη ςεθηαθέο πξαθηηθέο ησλ παηδηψλ- θαη 

απφ ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.    

ηε ζπλέρεηα, ηίζεληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο 

θαη ηα βαζηθά πεξηερφκελά ηνπ, ηα νπνία δνκνχληαη ζε ηξία επίπεδα. Καηά ην πξψην 

επίπεδν, πνπ εζηηάδεη ζηελ απφθηεζε αιιειεπηδξαζηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηα παηδηά, 

επηζεκαίλεηαη –κεηαμχ άιισλ- φηη «νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ζηηο 

αιιειεπηδξαζηηθέο πεξηζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ» θαη φηη «ζα αλαπηύμνπλ θαζνιηθά ηε 

γισζζηθή θαη ηε θπζηθή ηνπο έθθξαζε» (φ.π. 44). Γηα λα επηηεπρζνχλ απηά ζα πξέπεη 

ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο λα απαξηίδεηαη απφ «πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε 

ζε δηάθνξεο ζρνιηθέο αιιειεπηδξαζηηθέο πεξηζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο ζε δπάδεο, κηθξέο 

νκάδεο ή ζε όιε ηελ ηάμε» θαζψο θαη απφ «κεηαζρεκαηηζκνύο πξαγκάησλ πνπ ηα 

παηδηά έρνπλ αθνύζεη, δήζεη ή δεη κε ηε βνήζεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνύ, ηεο αθήγεζεο, 

ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο δξακαηνπνίεζεο» (φ.π., 45). ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα 

ιέμεηο θαη θξάζεηο φπσο ε «αιιειεπίδξαζε», ε «θαζνιηθή αλάπηπμε ηεο γιψζζαο» 

θαζψο θαη ε «θπζηθή έθθξαζε» παξαπέκπνπλ ζε θνηλσληθή γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο ζην πιαίζην ηνπ ιόγνπ ηεο νιηθήο γιψζζαο. Δλδεηθηηθέο, 
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κάιηζηα, απηνχ ηνπ ιόγνπ είλαη θαη νη πξάμεηο πνπ πξνηείλνληαη, φπσο νη «ζπδεηήζεηο 

ζε νκάδεο», ην «παηρλίδη» θαη ε «δξακαηνπνίεζε».  

ε επφκελν επίπεδν νη ζπληάθηεο παξνπζηάδνπλ ηνπο ζηφρνπο σο πξνο ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, φπνπ, εθηφο απφ ηελ απφθηεζε βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ σο πξνο απηά, επηζεκαίλεηαη φηη «νη καζεηέο ζα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηέο 

ηνπο ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γξακκαηηζκνύ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο, θαζώο επίζεο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηέο ηνπο ζε καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο» (φ.π., 45). Ωο πξνηεηλφκελεο πξάμεηο 

εδψ επηζεκαίλνληαη κεηαμχ άιισλ «ε αλάιπζε έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ θεηκέλσλ 

κέζσ ηεο ζπδήηεζεο ζε νκάδεο», θαζψο θαη ην λα κάζνπλ ηα παηδηά «λα θξαηνύλ 

ζσζηά ην ζηπιό θαη ην κνιύβη, λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θαηάιιειε ζηάζε γξαθήο, λα 

ζπληνλίδνπλ ην ρέξη κε ην κάηη θαη λα γξάθνπλ ζε έλαλ ππνινγηζηή». Δπηπιένλ, 

πξνηείλεηαη «ε παξαγσγή θεηκέλσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο ησλ 

παηδηώλ, ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο, ηηο απόςεηο ηνπο, ηε θαληαζία ηνπο, κε 

έκθαζε ζην πεξηερόκελν θαη ζηελ απόιαπζε ηεο δεκηνπξγίαο» (φ.π., 45-46). ηα 

παξαπάλσ απνζπάζκαηα είλαη εκθαλήο πάιη ν ιόγνο ηεο νιηθήο γιψζζαο, ζηνλ 

νπνίνλ παξαπέκπνπλ νη ηνπνζεηεκέλεο ζεκαζίεο ησλ θξάζεσλ «επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα», «ζπδήηεζε ζε νκάδεο» θαη «παξαγσγή θεηκέλσλ βαζηζκέλε ζηελ 

θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ παηδηψλ κε έκθαζε ζην πεξηερφκελν θαη ηελ απφιαπζε ηεο 

δεκηνπξγίαο».   

 Δλδηαθέξνλ, φκσο, έρεη ζε απηφ ην ζεκείν θαη ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ. χκθσλα κε απηφλ αλαγλσξίδεηαη ε παηδαγσγηθή δηάζηαζε 

ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (καζεζηαθά πεξηβάιινληα ησλ ηερλνινγηώλ ηεο 

πιεξνθνξίαο), ελψ απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ηάμεηο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε απφθηεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ γξαθήο ζε ππνινγηζηηθά 

πεξηβάιινληα (λα ζπληνλίδνπλ ην ρέξη κε ην κάηη θαη λα γξάθνπλ ζε έλαλ ππνινγηζηή) 

θαη αλάιπζεο ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ. Σα ζηνηρεία απηά αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, ην πεξηερφκελν κάιηζηα 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο Α΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 36 απφ 78 

 
 

ηνπ νπνίνπ επεθηείλεηαη θαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο (νη καζεηέο ζα αλαπηύμνπλ ηηο 

δεμηόηεηέο ηνπο ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γξακκαηηζκνύ 

ζηα κέζα ελεκέξσζεο).  

 ην επφκελν επίπεδν νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. παξνπζηάδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηα πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηε 

ινγνηερλία θαη ηε γιψζζα. Δδψ κεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη είλαη «λα 

εκπινπηηζηεί ε θαληαζία» ησλ παηδηψλ θαη «λα κάζνπλ λα επηιέγνπλ αλαγλσζηηθό 

πιηθό πνπ ηνπο ελδηαθέξεη», ελψ σο πξάμεηο αλαθέξνληαη «ν δάζθαινο λα δηαβάδεη 

ινγνηερληθά θαη άιια θείκελα θαη νη καζεηέο λα αθνύλε, λα θνηηάλε ηηο εηθόλεο θαη 

ζηαδηαθά λα δηαβάδνπλ από κόλνη ηνπο» (φ.π., 45-46). Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη «ε ρξήζε 

ηεο ινγνηερλίαο σο θίλεηξν γηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα», «ε ινγνηερληθή ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ βαζηθνύ ραξαθηήξα, ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο πινθήο, 

ζπλδπάδνληαο ηελ αλάγλσζε κε ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ θαζελόο θαη ηα πξάγκαηα πνπ 

έρεη πξνεγνπκέλσο δηαβάζεη, αθνύζεη ή δεη» θαζψο θαη «ε εθκάζεζε ρξήζεο κηαο 

βηβιηνζήθεο» (φ.π. 46). ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα νη αλαθνξέο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαληαζίαο ησλ παηδηψλ, ζηε ζηαδηαθή εθκάζεζε αλάγλσζεο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, 

ζηε ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο σο θίλεηξν γηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε 

ζχλδεζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ παξαπέκπνπλ πάιη ζηνλ νιηζηηθφ ιόγν, ηδηαίηεξα ζην θίλεκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ελψ ελδηαθέξνλ έρεη πσο ζρεηηθά κε ηε 

ινγνηερλία δελ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.  

 Σν syllabus γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ηάμε θιείλεη κε κηα πεξηγξαθή ησλ 

επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηα επίπεδα πνπ αλαθέξζεθαλ, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί σο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

Δλδηαθέξνλ ζην ζεκείν απηφ έρεη φηη, φπσο επηζεκαίλεηαη, ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο 

ηάμεο νη καζεηέο ζα πξέπεη «λα είλαη ηθαλνί λα απηνεθθξάδνληαη κέζσ ηεο γξαθήο, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο γξαπηέο πεξηζηάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 

θαη λα είλαη επίζεο ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε θαληαζία ηνπο ζηα γξαπηά ηνπο», «λα 
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είλαη ηθαλνί λα παξάγνπλ απζεληηθό θείκελν ζε έλαλ ππνινγηζηή» θαη «λα έρνπλ 

δηαβάζεη ηνπιάρηζηνλ κεξηθά παηδηθά βηβιία θαηάιιεια γηα ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο 

δεμηόηεηεο∙ ν γξακκαηηζκόο ζηα κέζα ελεκέξσζεο ζα ηνπο βνεζήζεη λα επηιέγνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα» (φ.π., 46).  

Σν ελδηαθέξνλ ζηα απνζπάζκαηα απηά είλαη φηη επηβεβαηψλνπλ ηελ επηξξνή 

απφ ηνλ νιηζηηθφ ιόγν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξνθξίλεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

θαληαζίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θηιαλαγλσζίαο, ε αλάγλσζε νιφθιεξσλ 

βηβιίσλ (θίλεκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζεο) θαη ε παξαγσγή απζεληηθψλ 

θεηκέλσλ (θίλεκα επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο). Όκσο, επηπιένλ, καξηπξνχλ ηε 

ζεκαζία ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα γξάθνπλ ζε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα, ε 

νπνία ηίζεηαη θαη σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, έλα 

ζεκείν πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη φηη αλαδεηθλχεηαη ζε έλαλ βαζκφ θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο «γξακκαηηζκφο ζηα κέζα ελεκέξσζεο» (media literacy), 

έλλνηα ηελ νπνία δελ απνζαθελίδεη ξεηά ην Π.. θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηα παηδηά «λα επηιέγνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηελ ειηθηαθή 

ηνπο νκάδα».  

 πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν syllabus ζα ιέγακε φηη 

ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα 

αιιειεπηδξαζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ζε βαζηθέο 

δεμηφηεηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ 

γξακκαηηζκνχ ζηηο ΣΠΔ. Καηά ην ζηάδην απηφ ειάρηζηε βαξχηεηα δίλεηαη ηφζν ζηηο 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα φζν θαη ζηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία, ελψ πξνηείλνληαη 

πξάμεηο πνπ πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία θαη ηε θηιαλαγλσζία. 

Δπηπιένλ, ε απφθηεζε ηεο γιψζζαο ζεσξείηαη φηη επηηπγράλεηαη νιηζηηθά κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ νκαδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ θαη ηελ 

επηξξνή απφ ηνλ νιηζηηθφ ιόγν, πνπ θάλεθε λα είλαη θαη ν θπξίαξρνο ζην 

ζπγθεθξηκέλν syllabus.    
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Σν syllabus ηεο ηξίηεο, ηέηαξηεο θαη πέκπηεο ηάμεο 

Μεηά απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ syllabus γηα ην επίπεδν ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο 

ηάμεο, νη ζπληάθηεο παξαζέηνπλ ην γισζζηθφ syllabus γηα ηελ ηξίηε, ηέηαξηε θαη 

πέκπηε ηάμε καδί. ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα εδψ επηζεκαίλνπλ φηη «νη ζηόρνη ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη ε εθκάζεζε επαξθώλ ηερληθώλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ε εκβάζπλζε 

ζηελ αλαγλσζηηθή αληίιεςε θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ απόθηεζεο πιεξνθνξηώλ», 

ελψ επηπιένλ ζεκεηψλεηαη πσο ε αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο θαη νη πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ «ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα βνεζήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο επάξθεηαο ησλ καζεηώλ, ηνπο εθθξαζηηθνύο ηνπο πόξνπο, ηε θαληαζία 

θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο» (φ.π., 47). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη θαη 

ηα πεξηερφκελα κάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο δεμηφηεηεο, 

αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεηαη φηη «νη καζεηέο ζα κάζνπλ δεμηόηεηεο ελεξγνύ 

αθξόαζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, ζα ελζαξξπλζνύλ 

λα παίξλνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηνλ 

απνδέθηε… ζα κάζνπλ λα δνπιεύνπλ ζε θεηκεληθά πεξηβάιινληα θαηά ηα νπνία νη 

ιέμεηο, ε εηθόλα θαη ν ήρνο αιιειεπηδξνύλ» (φ.π., 47). ηα πεξηερφκελα δε ηεο 

κάζεζεο εδψ εληάζζεηαη –κεηαμχ άιισλ- «ε παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ε 

εηζαγσγή ζηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο ηεο επηθνηλσλίαο» (φ.π., 48).  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ επηδησθφκελνπ γξακκαηηζκνχ 

ζρεηίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθψλ δεμηνηήησλ, 

ηερληθψλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο θαη ηθαλνηήησλ απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά 

κε ηα νπνία δελ θαίλεηαη, απφ ηηο επηζεκάλζεηο ηνπιάρηζηνλ ηνπ Π.., λα είλαη 

απαξαίηεηε ε θαιιηέξγεηα θάπνηαο κεηαγιψζζαο παξά κφλν ε «εηζαγσγή ζηνπο 

βαζηθνύο παξάγνληεο ηεο επηθνηλσλίαο». Σν ζηνηρείν απηφ, καδί κε ηηο ελδεηθηηθέο 

πξάμεηο ηεο «ζπδήηεζεο» θαη ηεο «παξαηήξεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο», παξαπέκπεη γηα 

άιιε κηα θνξά ζηνλ νιηζηηθφ ιόγν.  
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Σνλ ιόγν απηφλ, εμάιινπ, ζεκαηνδνηεί θαη έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δνκή ησλ syllabi θαη έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη αλαθέξνληαη απφ ηνπο 

ζπληάθηεο πξψηα νη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ηα πεξηερφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αιιειεπηδξαζηηθέο δεμηφηεηεο, ηε δηεπίδξαζε δειαδή ζε επίπεδν πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 

γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Σν ζηνηρείν απηφ 

δελ είλαη ηπραίν, θαζψο ζην πιαίζην ηνπ νιηζηηθνχ ιόγνπ ππνζηεξίρζεθε ε 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ε ζεκαζία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο γιψζζαο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, πξνηείλεηαη νη καζεηέο 

λα «κάζνπλ λα δνπιεύνπλ ζε θεηκεληθά πεξηβάιινληα θαηά ηα νπνία νη ιέμεηο, ε εηθόλα 

θαη ν ήρνο αιιειεπηδξνύλ», νη αιιειεπηδξαζηηθέο δεμηφηεηεο δειαδή ησλ καζεηψλ 

πξνεθηείλνληαη θαη ζηα πεξηβάιινληα ησλ λέσλ επηθνηλσληαθψλ πεξηβαιιφλησλ. 

 ηε ζπλέρεηα νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. αλαθέξνληαη ζηηο θεηκεληθέο δεμηφηεηεο 

πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηα παηδηά, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πνηθίισλ θεηκέλσλ. Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, φπσο απηέο 

επηζεκαίλνληαη ζηα δηδαθηηθά πεξηερφκελα, θαη ζε απηφ ην επίπεδν είλαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε δεηήκαηα πεξηερνκέλνπ θαη δνκήο ησλ 

θεηκέλσλ, παξαγξαθνπνίεζεο, νξζνγξαθίαο, πξνηαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ρσξίο 

φκσο λα θαίλεηαη ε επηδίσμε γηα απφθηεζε νξνινγίαο απφ ηα παηδηά θαη ρσξίο επίζεο 

λα πξνθξίλεηαη ε απνπιαηζησκέλε γλψζε απηψλ. Δίλαη, κάιηζηα, ελδεηθηηθφ φηη κέρξη 

απηφ ην ζεκείν ηνπ θηιαλδηθνχ γισζζηθνχ syllabus ε κφλε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηε 

γξακκαηηθή είλαη ε εμήο: «νη καζεηέο ζα θαιιηεξγήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο, ζα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο 

πεξηγξαθήο θαη ζα κάζνπλ λα παξαηεξνύλ αιιά θαη λα εθηηκνύλ ηηο δηάθνξεο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο» (φ.π., 48). Καη ζε 

απηήλ φκσο ηελ αλαθνξά γίλεηαη ιφγνο γηα γλψζεηο «βαζηθώλ ζηνηρείσλ» ηεο 

γξακκαηηθήο, νη νπνίεο κάιηζηα ζπλδένληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα «ηνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο» θαη ηελ παξαηήξεζε ησλ «γισζζηθώλ πνηθηιηώλ», 

ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ ηελ εκθάληζε ηνπ νιηζηηθνχ ιόγνπ.  
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Δλδηαθέξνλ φκσο ζε απηφ ην ζεκείν έρνπλ θαη νη ζρεηηθέο κε ηηο ΣΠΔ 

πξνηάζεηο. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη σο δηδαθηηθφο ζηφρνο νη καζεηέο λα 

«κάζνπλ λα γξάθνπλ κε επρέξεηα κε ην ρέξη αιιά θαη λα απνθηήζνπλ εκπεηξία ζηελ 

παξαγσγή πνηθίισλ θεηκέλσλ κε έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη λα κάζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο» θαζψο θαη «λα απνθηήζνπλ κηα βαζηθή 

γλώζε γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

ζηνρνζεηεκέλα» (φ.π., 48). Σα ζηνηρεία απηά, πνπ επηζεκαίλνληαη θαη ζηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ζεκαηνδνηνχλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ηηο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ πξέπεη νη καζεηέο λα 

θαηαθηήζνπλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. ρεηηθή κε απηέο ηηο ζπκβάζεηο είλαη θαη ε 

δεμηφηεηα ηνπ skimming (γξήγνξε αλάγλσζε) καδί κε ηελ δηεξεπλεηηθή αλάγλσζε 

πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηδαθηηθά πεξηερφκελα σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ (φ.π., 

48). Με απηήλ ελλνείηαη πσο ηα παηδηά ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα 

θαηαθηήζνπλ ηερληθέο αλάγλσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα λέα κέζα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηερληθέο γξήγνξεο αλάγλσζεο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. 

Ηδηαίηεξα σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ 

επηζεκαίλεηαη ε «εηζαγσγή ζηελ νκαδνπνίεζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ πιηθνύ ζηηο 

βηβιηνζήθεο, ε πξαθηηθή ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ θξάηεζε βηβιίσλ, ε απιή αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ από δίθηπα δεδνκέλσλ κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο θαζώο θαη ε αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ κέζσ θξάζεσλ» (φ.π., 49). Ζ ηθαλφηεηα, κάιηζηα, ησλ καζεηψλ λα 

«ρξεζηκνπνηνύλ ηηο βηβιηνζήθεο θαη λα κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη ζε έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο» (φ.π., 50) ζεσξείηαη θαη σο θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, απφ ηα παξαπάλσ πσο ζεκαληηθνί 

πόξνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο είλαη νη 

βηβιηνζήθεο θαη νη ειεθηξνληθέο πεγέο, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη θαη ηε ζεψξεζή 

ηνπο σο παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ. Αλαθνξηθά, κάιηζηα, κε ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο 

πξνηείλεηαη ε θαιιηέξγεηα ηερληθψλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνηειεί θαη 

έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηηο ΣΠΔ.       
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Σν syllabus ησλ ηάμεσλ απηψλ θιείλεη κε ηελ επηζήκαλζε ησλ ζηφρσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηε γιψζζα, ηε ινγνηερλία θαη κε άιινπο 

πνιηηηζκνχο. πγθεθξηκέλα, ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα πεξηερφκελα κάζεζεο εδψ 

αλαθέξεηαη φηη «νη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ ηόζν ηνλ πνιηηηζκό ηεο ρώξαο ηνπο όζν θαη 

ηνλ πνιηηηζκό άιισλ αλζξώπσλ κέζσ ηεο ινγνηερλίαο, ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ∙ ζα δηαβάδνπλ έλα επξύ θαη πνηθίιν ζύλνιν ινγνηερλίαο γηα παηδηά θαη 

λένπο θαη ζα κάζνπλ λα επηιέγνπλ ην αλαγλσζηηθό πιηθό πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη πνπ 

είλαη θαηάιιειν γηα απηά∙ ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε πξνο ηελ αλάγλσζε ζα εληζρπζεί» (φ.π., 

48). Όπσο θαίλεηαη ζην απφζπαζκα απηφ ε ινγνηερλία πξνζεγγίδεηαη σο θίλεηξν γηα 

θαιιηέξγεηα πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο θαη σο αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα ηξνθνδνηεί ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

θαη ηε θηιαλαγλσζία ηνπο. Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ θαη ελδεηθηηθφ πάιη ηνπ 

νιηζηηθνχ ιόγνπ πσο θαη νη επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη ζρεηίδνληαη κε «βαζηθέο ινγνηερληθέο έλλνηεο όπσο ε πινθή, ν 

βαζηθόο ραξαθηήξαο, ν δεπηεξεύσλ ραξαθηήξαο θαη ε δνκή» (φ.π., 49). Σέινο, 

αλαθνξηθά κε ηε ινγνηερλία πάιη δελ γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ παξά κφλν γηα ηελ αμηνπνίεζε λέσλ κέζσλ, φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο, ζηνηρείν 

πνπ ζρεηίδεηαη πηζαλψο θαη κε ηελ αλαθνξά ζηε «δηεξεύλεζε ζρέζεσλ κεηαμύ ηεο 

ινγνηερλίαο θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ πεδίσλ» (φ.π., 49), κέζσ ηεο νπνίαο ιαλζάλεη 

θαη ε πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο σο θαιιηηερληθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν εληζρχεη 

ηε ζπλνιηθή αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη θαη ζε απηφ ην syllabus θπξηαξρεί ν νιηζηηθφο 

ιόγνο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηελ απφθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη κέζσ πξάμεσλ πνπ πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε 

θαληαζία, ηελ παξαηήξεζε, ηε ζπδήηεζε ζε νκάδεο. Αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ, απηέο 

αλαγλσξίδνληαη σο παηδαγσγηθά εξγαιεία θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή νη καζεηέο. Οη 
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ηδηαηηεξφηεηεο δε απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθή ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα, φπσο 

ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, κε ηερληθέο γξήγνξεο αλάγλσζεο ζηα λέα 

κέζα, φπσο ε ηερληθή ηνπ skimming, θαζψο θαη κε ηερληθέο αλαδήηεζεο θαη 

απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ ζε ειεθηξνληθέο πεγέο.   

 

Σν syllabus ηεο έθηεο, έβδνκεο, φγδνεο θαη έλαηεο ηάμεο 

ην syllabus ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. μεθηλνχλ μαλά κε 

εηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «νη καζεηέο ζα βειηησζνύλ σο 

αλαιπηέο θεηκέλσλ θαη σο θξηηηθνί εξκελεπηέο απηώλ θαη ζα είλαη ηθαλνί λα παξάγνπλ 

ηα θείκελα πνπ ρξεηάδνληαη ζε δηάθνξα είδε επηθνηλσληαθώλ πεξηζηάζεσλ. Απνζηνιή 

ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηαβάδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηε 

ινγνηερλία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνηθίισλ θεηκέλσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Η 

δηδαζθαιία νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ απόθηεζε γεληθώλ γλώζεσλ γηα ηε ινγνηερλία θαη 

ηνπο θηλεηνπνηεί ζηε κειέηε ηεο γιώζζαο» (φ.π., 51).  

ην παξαπάλσ απφζπαζκα ε θνηλσληθή γιώζζα ησλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε 

«ηελ απόθηεζε γεληθώλ γλώζεσλ γηα ηε ινγνηερλία», ηελ «ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ 

λα δηαβάδνπλ ινγνηερληθά θείκελα» θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ «λα παξάγνπλ ηα 

θείκελα πνπ ρξεηάδνληαη ζε δηάθνξα είδε επηθνηλσληαθώλ πεξηζηάζεσλ» παξαπέκπεη 

ζηνλ νιηζηηθφ ιόγν (θηλήκαηα δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο θαη επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο) πνπ επηζεκάλζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. ηνλ ιόγν απηφλ, εμάιινπ, 

παξαπέκπεη θαη ε θνηλσληθή γιώζζα άιισλ αλαθνξψλ ζην ππφ εμέηαζε εδψ syllabus, 

φπσο φηη νη καζεηέο ζα «εμαζθεζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ζηνρνζεηεκέλα θαη δενληνινγηθά 

σο νκηιεηέο, αλαγλώζηεο θαη ζπγγξαθείο, δνκώληαο αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο ζε 

δηάθνξα πεξηβάιινληα ηόζν ζην ζρνιείν όζν θαη νπνπδήπνηε αιινύ» (φ.π., 51) θαη φηη 

«ζα κάζνπλ λα ιακβάλνπλ ππόςε ζηα θείκελα πνπ ζα παξάγνπλ ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε, ην κέζν επηθνηλσλίαο θαη ηνλ απνδέθηε» (φ.π., 51).  

Όκσο, ελδηαθέξνλ έρεη ζην πξψην απφζπαζκα πνπ παξαηέζεθε εδψ θαη ε 

αλαθνξά ζε απηφ ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζηνηρείνπ ησλ θξηηηθψλ δεμηνηήησλ 
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(ζα βειηησζνύλ σο αλαιπηέο θεηκέλσλ θαη σο θξηηηθνί εξκελεπηέο) πνπ ζρεηίδεηαη θαη 

κε ηελ επφκελε αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε θεηκέλσλ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο (λα 

αμηνινγνύλ ηε ινγνηερλία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνηθίισλ θεηκέλσλ ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο). Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε απηέο ηηο δεμηφηεηεο επηζεκαίλνληαη απφ ην Π.. 

σο ζηφρνη νη καζεηέο λα «εμαζθεζνύλ ζηελ ελεξγό θαη θξηηηθή αλάγλσζε θαη 

αθξόαζε» (φ.π., 51) θαη λα «απνθηήζνπλ κηα αίζζεζε γηα ηε δύλακε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ησλ θεηκέλσλ λα παξάγνπλ εηθόλεο, λα δηακνξθώλνπλ αληηιήςεηο γηα 

ηνλ θόζκν θαη λα θαζνδεγνύλ ηνπο αλζξώπνπο ζηηο επηινγέο ηνπο» (φ.π., 52). ηα 

δηδαθηηθά δε πεξηερφκελα ζπγθαηαιέγνληαη «ε αμηνιόγεζε ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαζώο θαη ησλ αλαγλσζηηθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ ζπλεζεηώλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ αηόκσλ», «ε πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ, ε αλαγλώξηζε 

ηεο γλώκεο ηνπ ζπγγξαθέα, ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθώλ ηνπ, ε αλάιπζε θαη ε 

αμηνιόγεζε από ηελ άπνςε ηεο επηξξνήο, ε ζύγθξηζε ησλ θεηκέλσλ από δηαθνξεηηθέο 

απόςεηο» θαη «ε αλαδήηεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ απόςεσλ, ησλ αμηώλ, ησλ ζηάζεσλ 

πνπ ιαλζάλνπλ ζηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν θαη ζηηο εηθόλεο» (φ.π., 52).  

Απφ ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα θαη απφ ηελ θνηλσληθή γιώζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηά γίλεηαη εκθαλήο ζην ζεκείν απηφ θαη κηα επηξξνή απφ 

ιόγνπο πνπ αληινχλ απφ θξηηηθέο παξαδφζεηο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί 

πσο δελ ζεκεηψλνληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηελ 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο θαη ζρεηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηερληθέο πνπ αληινχλ απφ ηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ. Σν γεγνλφο 

απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ φπσο «ε αλαγλώξηζε ηεο 

γλώκεο ηνπ ζπγγξαθέα, ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθώλ ηνπ» ή «ε ζύγθξηζε ησλ 

θεηκέλσλ από δηαθνξεηηθέο απόςεηο» ζα ιέγακε πσο κάιινλ αλαδεηθλχεη ηελ επηξξνή 

απφ θηλήκαηα φπσο ε θξηηηθή αλάγλσζε.  

Δλδηαθέξνλ, φκσο, έρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν syllabus θαη θάπνηεο αλαθνξέο σο 

πξνο ηηο θεηκεληθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Ωο πξνο απηέο 

επηζεκαίλεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηη νη καζεηέο «ζα αλαπηύμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα 
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ηνπο θεηκεληθνύο ηύπνπο θαη ηα θεηκεληθά είδε θαη ζα ζπλεζίζνπλ λα πξνβιέπνπλ ηη 

είδνο αλάγλσζεο, αθξόαζεο ή απόθηεζεο πιεξνθνξηώλ ην θεηκεληθό είδνο θαη ν 

ζηόρνο απαηηνύλ» (φ.π., 51) θαη φηη ην κάζεκα ζα πεξηιακβάλεη «θεηκεληθνύο ηύπνπο 

όπσο εμεγήζεηο, πεξηγξαθέο, νδεγίεο, αθεγήζεηο, επηρεηξεκαηνινγίεο ηόζν ζε ρξεζηηθά 

όζν θαη ζε ινγνηερληθά θείκελα» (φ.π., 52). Γελ αλαθέξνληαη, φκσο, απφ ην Π.. 

πεξαηηέξσ θαη πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηα θεηκεληθά είδε θαη ηνπο θεηκεληθνχο 

ηχπνπο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο νχηε θαη ηερληθέο αλάιπζεο απηψλ πνπ 

ζα ζεκαηνδνηνχζαλ έληνλε επηξξνή απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν. Θα ιέγακε, 

επνκέλσο, πσο ν θπξίαξρνο νιηζηηθφο ιόγνο πνπ αληρλεχζεθε θαη πξνεγνπκέλσο 

εκπινπηίδεηαη εδψ απφ ζηνηρεία ηεο θεηκελνγισζζνινγίαο ηα νπνία αλαδείρζεθαλ σο 

επί ην πιείζηνλ ζην πιαίζην ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ.  

Αλαθνξηθά, κάιηζηα, κε ηηο ΣΠΔ επηζεκαίλεηαη «ε ζπγγξαθή δηάθνξσλ 

θεηκεληθώλ εηδώλ ηόζν κε ην ρέξη όζν θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο 

πιεξνθνξίαο» (φ.π., 53), ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεψξεζε ησλ ηερλνινγηψλ σο 

κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ θαη άξα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζην κάζεκα γηα ηελ 

παξαγσγή απφ ηα παηδηά ςεθηαθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Ζ ζεψξεζε απηή 

αλαδεηθλχεηαη, επηπιένλ, θαη απφ ην φηη επηζεκαίλνληαη θαη εδψ νη ηδηαίηεξεο 

γισζζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ ηα 

παηδηά θαηά ηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ, φπσο νη ηερληθέο ηαρείαο αλάγλσζεο θαη 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ (skimming) (φ.π., 52).  

Με ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λέσλ κέζσλ, εμάιινπ, θαη κε ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ πνιπηξνπηθή έθθξαζε ηνπ λνήκαηνο 

ζρεηίδεηαη θαη ε αλαθνξά φηη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε «εμέηαζε 

ησλ ιεθηηθώλ, ησλ εηθνληθώλ θαη ησλ αθνπζηηθώλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα 

θείκελα σο ζηνηρεία πνπ δνκνύλ ην λόεκα ησλ θεηκέλσλ» (φ.π., 52). Απφ ην παξάζεκα 

απηφ, θαίλεηαη πσο νη ζπληάθηεο αλαγλσξίδνπλ ηε γιψζζα σο έλα κέξνο ηεο 

ζεκείσζεο πνπ καδί κε άιινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο θαηαζθεπάδεη ην λφεκα ησλ 

θεηκέλσλ. Ζ αλαγλψξηζε απηή, ε νπνία εθθηλεί απφ ηε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, 
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αλαδεηθλχεη ηελ πξφηαζε ησλ ζπληαθηψλ λα εμαζθεζνχλ ηα παηδηά ζε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ, φπσο είλαη ν ζπλδπαζκφο πνηθίισλ 

ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, φκσο απφ ηελ άιιε δελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο 

γηα ηε γξακκαηηθή ηεο ζεκείσζεο θαη ηερληθέο αλάιπζεο απηήο, ζηνηρείν πνπ 

καξηπξά ηελ εκθάληζε ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ σο αλαδπφκελνπ ιόγνπ.    

Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ζεψξεζε ησλ 

ΣΠΔ σο εξγαιείσλ αλαδήηεζεο θαη απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ. Σν ζηνηρείν, κάιηζηα, 

απηφ αλαδεηθλχεηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

Π.. σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαηά ηελ νπνία πξνηηκάηαη πνιχ ζπρλά ν φξνο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο (information technologies). Τπφ ην πξίζκα απηφ θαη ζην 

πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο πξνηείλεηαη νη καζεηέο, φπσο επηζεκάλζεθε θαη 

ζε πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο αλάιπζεο, λα εθνδηαζηνχλ κε ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, 

απφθηεζεο θαη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν εθνδηαζκφο 

πξνηείλνληαη πξάμεηο φπσο «ν ζρεδηαζκόο θαηά ηελ απόθηεζε πιεξνθνξηώλ θαη ε 

αμηνιόγεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ρξεζηκόηεηαο ησλ πεγώλ» ή «ε ζύληαμε 

ζεκεηώζεσλ θαη ε ρξήζε απιώλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ, ε επηινγή θαη ε 

νκαδνπνίεζε ηνπ πιηθνύ θαη ε ζύλζεζή ηνπ ζε κηα παξνπζίαζε» (φ.π., 53).   

 ην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ syllabus παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο νη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ηα πεξηερφκελα σο πξνο ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηε γιψζζα, 

κε ηε ινγνηερλία θαη κε άιινπο πνιηηηζκνχο. Αλαθνξηθά ζπγθεθξηκέλα κε ηε 

ινγνηερλία ππνζηεξίδεηαη πσο νη καζεηέο «ζα γλσξίζνπλ ηόζν ηελ ηζηνξία ηεο 

θηιαλδηθήο ινγνηερλίαο όζν θαη ηελ θιαζηθή ινγνηερλία άιισλ ρσξώλ …ζα 

απνθηήζνπλ επθαηξίεο λα δηεπξύλνπλ ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ηνπο γηα ηνλ θόζκν … ζα 

δηεπξύλνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηνπο πνιηηηζκνύο» (φ.π., 52). Σα ζηνηρεία απηά 

καξηπξνχλ πσο ε ινγνηερλία πξνζεγγίδεηαη σο επθαηξία γλσξηκίαο ησλ καζεηψλ κε 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη άιισλ ρσξψλ εθηφο απφ ηνλ ηνπηθφ αιιά θαη σο επθαηξία 

αλάπηπμεο ηεο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο. Βέβαηα, δελ ιείπνπλ θαη ζηνηρεία 
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γξακκαηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο ε επηδίσμε γηα αλάπηπμε γλψζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ.  

ηε γξακκαηνινγηθή, επίζεο, πξνζέγγηζε ππάγεηαη θαη ε αλαθνξά γηα «γλώζε 

βαζηθώλ έξγσλ θαη ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο, ηνπ Kalevala
10

, ηεο ιατθήο παξάδνζεο θαη 

ησλ βαζηθώλ ηζηνξηθώλ πεξηόδσλ ηεο θηιαλδηθήο ινγνηερλίαο» θαζψο θαη «ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ινγνηερλίαο ζε βαζηθά είδε θαη ππνθαηεγνξίεο απηώλ» (φ.π., 53). 

Ζ εζηίαζε απηή ζηηο γξακκαηνινγηθέο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία θαζψο θαη ε 

αλαθνξά ζε θιαζηθά ινγνηερληθά έξγα, ζηε ινγνηερλία ηνπ θαλφλα δειαδή, 

παξαπέκπνπλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ιόγν σο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ν 

νπνίνο αληηηίζεληαη κε ηνπο ιόγνπο πνπ αληρλεχζεθαλ ζε πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο 

αλάιπζεο. Πηζαλφλ, φκσο, λα πξφθεηηαη γηα θζίλνληα ιόγν, πνπ εκθαλίδεηαη εμαηηίαο 

ηεο καθξνρξφληαο παξάδνζήο ηνπ ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο. Αμηνζεκείσην είλαη, 

φκσο, θαη ην γεγνλφο πσο ηδηαίηεξα σο πξνο ηε ινγνηερλία, νη πξνηάζεηο γηα 

δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηηο αλαθνξέο ζε 

αλαιχζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, απνπζηάδνπλ παληειψο.   

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ζε απηφ ην syllabus ν θπξίαξρνο νιηζηηθφο ιόγνο 

θάλεθε λα εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία απφ ηελ θεηκελνγισζζνινγία θαζψο θαη κε 

ζηνηρεία απφ ηνλ ιόγν ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο. ην πιαίζην απηφ νη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα είλαη πάιη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, σζηφζν εκπινπηίδνληαη κε ζηνηρεία 

θεηκελνγισζζηθψλ παξαγφλησλ θαη επεθηείλνληαη πέξα απφ ηελ απφθηεζε 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ζηελ απφθηεζε θξηηηθψλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Ωο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία, απφ ηελ άιιε, θάλεθε έλαο πξνζαλαηνιηζκφο 

ζηελ απφθηεζε γξακκαηνινγηθψλ γλψζεσλ πνπ αληιεί απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ιόγν, ν 

νπνίνο φκσο επηζθηάδεηαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ νιηζηηθνχ ιόγνπ. Αλαθνξηθά κε ηηο 

ΣΠΔ απηέο αλαγλσξίδνληαη ηφζν σο δηδαθηηθά κέζα φζν θαη σο κέζα πξαθηηθήο 

                                                           
10

 Πξφθεηηαη γηα «έλα επηθό πνίεκα ην νπνίν ν Elias Lönnrot ηνλ 19ν αηώλα ηζρπξίζηεθε πσο ζπλέιεμε 

ζε ηόκν από Φηλιαλδηθέο ιατθέο πεγέο. Δίλαη θνηλά απνθαινύκελν ην Φηλιαλδηθό εζληθό έπνο θαη είλαη 

έλα από ηα πην ζεκαληηθά έξγα ηεο Φηλιαλδόθσλεο ινγνηερλίαο. ην Καιεβάια απνδίδεηαη ε έκπλεπζε 

ηνπ εζληθηζκνύ πνπ ηειηθά νδήγεζε ζηε Φηλιαλδηθή αλεμαξηεζία από ηε Ρσζία ην 1917» 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Καιεβάια).  

http://el.wikipedia.org/wiki/Καλεβάλα
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γξακκαηηζκνχ. Πξνηείλεηαη θαη’ επέθηαζε ε αμηνπνίεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο λα εμαζθεζνχλ κε βαζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ, φπσο ε ζπγγξαθή 

ςεθηαθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ, νη ηερληθέο αλάγλσζεο ζηα λέα κέζα, φπσο ε ηερληθή 

ηνπ skimming θαζψο θαη νη ηερληθέο αλαδήηεζεο θαη απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ ζε 

ειεθηξνληθέο πεγέο, κε κηα εζηίαζε φκσο ζε απηφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηελ 

θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ.  

εκαληηθφο, φκσο, παξάγνληαο γηα λα γίλνπλ ζε πεξηζζφηεξν βάζνο 

θαηαλνεηά ηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ αλάιπζε κέρξη ηψξα είλαη θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν 

ππνθεθάιαην.  

 

2.2 Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

 

ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο ζα επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε πψο πξνηείλεηαη 

απφ ην Π.. λα πξαγκαησζνχλ ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο φζα αλαθέξζεθαλ ζηα ακέζσο 

πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα. Θα πξνζπαζήζνπκε, κε άιια ιφγηα, λα αληρλεχζνπκε ηηο 

δηδαθηηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ζηηο νπνίεο εθβάιινπλ νη ιόγνη ηνπ Π.. σο πξνο 

ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία αιιά θαη ηε ζεψξεζε ηεο 

γιψζζαο- ζεκείσζεο θαη ηεο ινγνηερλίαο. Ζ δηεξεχλεζε απηή ζα καο βνεζήζεη λα 

θαηαιάβνπκε ηη είδνπο καζεηέο θαη δηδάζθνληεο, πξνυπνζέηεη ην Π.. -πνηνη είλαη νη 

Λόγνη δειαδή ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ ηνπο νπνίνπο επηρεηξεί λα 

θαηαζθεπάζεη. 

 

Θεώξεζε ηεο κάζεζεο θαη ξόινη θνηλσληθώλ πξσηαγσληζηώλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ εκθαλή ηα παξαπάλσ ζα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε κε 

θάπνηεο παξαδνρέο ηνπ Π.. σο πξνο ηε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο, ην καζεζηαθφ 
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πεξηβάιινλ θαη ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ηε ζεψξεζε ηεο 

κάζεζεο έρνπλ ελδηαθέξνλ νη εμήο παξαδνρέο: 

 

Σν εζληθό θεληξηθό Π.. βαζίδεηαη ζηε ζεώξεζε ηεο κάζεζεο σο αηνκηθήο αιιά 

θαη θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο δόκεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ. … Η κάζεζε 

πξαγκαηώλεηαη σο ζηνρνζεηεκέλε κειέηε κέζσ δηάθνξσλ πεξηζηάζεσλ: 

αλεμάξηεηα, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ θαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ην δάζθαιν θαη κε ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ. … Η κάζεζε εθβάιιεη από ηελ 

ελεξγό θαη ζηνρνζεηεκέλε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ, θαηά ηελ νπνία 

επεμεξγάδνληαη θαη εξκελεύνπλ ην καζεζηαθό πιηθό ζύκθσλα κε ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο γλσζηηθέο ηνπο δνκέο. Παξά ην όηη νη γεληθέο αξρέο ηεο κάζεζεο 

είλαη θνηλέο γηα όινπο, ε κάζεζε εμαξηάηαη από ηηο πξνεγνύκελεο γλσζηηθέο 

δνκέο, ηα θίλεηξα, ηηο καζεζηαθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ. … 

ε όιεο ηηο κνξθέο ηεο ε κάζεζε είλαη κηα ελεξγόο θαη ζηνρνζεηεκέλε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη αλεμάξηεηε ή ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Η κάζεζε είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε πεξηζηάζεηο γη’ απηό ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη 

λα δνζεί ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. (φ.π., 16)  

 

Οη παξαδνρέο ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο σο πξνο ηε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο 

παξαπέκπνπλ εκθαλψο ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο παηδαγσγηθέο παξαδφζεηο, θαηά ηηο 

νπνίεο ε κάζεζε είλαη κηα θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε δξαζηεξηφηεηα (ε κάζεζε είλαη 

ηνπνζεηεκέλε ζε πεξηζηάζεηο), αιιά θαη ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθέο παηδαγσγηθέο 

ζεσξήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ηαπηφρξνλα πξνζσπηθή 

ππφζεζε θαη γη’ απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ήδε ππάξρνπζεο γλσζηηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο δνκέο ησλ καζεηψλ (ε κάζεζε εμαξηάηαη από ηηο πξνεγνύκελεο 

γλσζηηθέο δνκέο, ηα θίλεηξα, ηηο καζεζηαθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ). 

Ζ ζεψξεζε απηή ηεο κάζεζεο, κάιηζηα, είλαη θαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ιόγνπ 

ηεο νιηθήο γιψζζαο πνπ επηζεκάλζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο αλάιπζεο, 
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αθνχ ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο νιηθήο γιψζζαο ην θίλεκα απηφ βαζίδεηαη 

ζηηο θνλζηνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο ηνπ Piaget θαη ζηηο θνηλσληθέο ζεσξίεο ηνπ 

Vygotsky (Goodman 1992, 358).   

χκθσλα κε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε κάζεζε, πξνσζείηαη έλαο 

ξόινο γηα ηνπο καζεηέο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ελεξγνχ εκπινθήο ζηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο (ε κάζεζε εθβάιιεη από ηελ ελεξγό 

θαη ζηνρνζεηεκέλε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ), ηεο νκαδηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο (πξαγκαηώλεηαη σο ζηνρνζεηεκέλε κειέηε κέζσ δηάθνξσλ πεξηζηάζεσλ: 

αλεμάξηεηα, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ θαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

δάζθαιν θαη κε ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ) θαη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ πνιηηηζκηθψλ 

θαη γλσζηηθψλ δνκψλ (επεμεξγάδνληαη θαη εξκελεύνπλ ην καζεζηαθό πιηθό ζύκθσλα 

κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλσζηηθέο ηνπο δνκέο). Θα ιέγακε πσο απνδίδεηαη έλαο βαζηθφο 

θαη πξσηαγσληζηηθφο ξόινο ζηνπο καζεηέο, ζηνηρείν πνπ απνηππψλεηαη ζην ζπλνιηθφ 

θείκελν ηνπ Π.. θαη ζε ιεμηθνγξακκαηηθφ επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη, φπσο 

θάλεθε θαη απφ ηα απνζπάζκαηα ζηα πξνεγνχκελα κέξε ηεο αλάιπζεο, ε πξνηίκεζε 

θαη ρξήζε ζην αγγιηθφ πξσηφηππν θείκελν ησλ ιέμεσλ «student» θαη «learning» 

έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ «teacher» θαη «teaching», ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη ηελ 

έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηνλ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ιηγφηεξν ζηνλ ξφιν ηνπ δηδάζθνληα.  

Γελ είλαη ηπραίν εμάιινπ πσο ε ξεηή αλαθνξά ζηνλ ξόιν ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμαληιείηαη ζε κία θξάζε ζην παξαπάλσ απφζπαζκα, θαηά ηελ νπνία κάιηζηα ηνπ 

απνδίδεηαη ν ξόινο ηνπ θαζνδεγεηή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (ε κάζεζε 

πξαγκαηώλεηαη σο ζηνρνζεηεκέλε κειέηε κέζσ δηάθνξσλ πεξηζηάζεσλ: αλεμάξηεηα, 

ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ θαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην δάζθαιν θαη κε 

ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ). Ηδηαίηεξα σο πξνο ηνλ ξόιν ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.., 

εθηφο απφ ηελ παξαπάλσ αλαθνξά, ππνζηεξίδεηαη πσο «απνζηνιή ηνπ δαζθάινπ είλαη 

λα θαηεπζύλεη ηνπο καζεηέο ζηε κειέηε ηνπο, λα ηνπο βνεζάεη λα αλαπηύμνπλ ηηο 

καζεζηαθέο ηνπο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαη λα πξνιακβάλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία» (National Core Curriculum for Basic 

Education 2004, 21). 

Δλδεηθηηθφ, κάιηζηα, ιεμηθνγξακκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα, 

είλαη ην γεγνλφο φηη ειάρηζηεο θνξέο γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφλ, αθνχ ε ιέμε θαη 

κφλν «δάζθαινο» ζηα ππφ εμέηαζε syllabi εκθαλίδεηαη ειάρηζηεο θνξέο. Σν ζηνηρείν 

απηφ ηεο απνζηψπεζεο ηνπ δαζθάινπ αλαδεηθλχεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξόιν πνπ 

έρνπλ νη καζεηέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθφ απφ άπνςε 

ιεμηθνγξακκαηηθήο απνηχπσζεο ησλ ξόισλ πνπ πξνσζνχληαη γηα καζεηέο θαη 

δηδάζθνληεο είλαη ην γεγνλφο ηεο επαλαιακβαλφκελεο εκθάληζεο ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ Π.. ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ ζεκαίλνπλ ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε, 

ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαηά ηελ 

πξαγκάησζε ησλ ξόισλ. Σέινο, θαη ε ηάζε αθφκα λα απνθεχγεηαη ζην Π.. ε 

δενληηθή ηξνπηθφηεηα (πξέπεη), «πνπ δειψλεη φηη ν/ε νκηιεηήο/-ηξηα είλαη ζε ζέζε λα 

ππαγνξεχεη ζηνπο/ζηηο άιινπο/-εο ηη πξέπεη λα θάλνπλ, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ 

εμνπζία πνπ έρεη έλαληη ησλ άιισλ» (Λχθνπ 2000), ζεκαηνδνηεί ηελ ειεπζεξία πνπ 

παξέρεηαη απφ ην Π.. γηα αλάιεςε πξνζσπηθήο πξσηνβνπιίαο θαηά ηελ 

πξαγκάησζε ησλ ξόισλ ησλ θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ.  

 

Μαζεζηαθό πεξηβάιινλ: ρώξνο, πόξνη θαη ρξόλνο δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ην είδνο ησλ παξαπάλσ ξόισλ ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλεο ζεψξεζεο ηεο κάζεζεο (situated learning), φπσο 

επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ (ε κάζεζε είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε πεξηζηάζεηο γη’ απηό ηδηαίηεξε 

πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο). 

Ηδηαίηεξα, ινηπφλ, σο πξνο ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ηνλ ρώξν δειαδή εληφο ηνπ 

νπνίνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε θνηλσληθή πξαθηηθή ηνπ καζήκαηνο, ελδηαθέξνλ έρνπλ νη 

εμήο επηζεκάλζεηο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ Π..: 
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Σν καζεζηαθό πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε 

λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ καζεηή σο κέινπο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο 

ησλ πιεξνθνξηώλ θαη λα παξέρεη επθαηξίεο γηα ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ θαη 

άιισλ πνιπκεζηθώλ ηερλνινγηώλ θαη, όζν απηό είλαη δπλαηό, γηα ρξήζε ησλ 

δηθηύσλ δεδνκέλσλ. … ηόρνο είλαη λα απμήζεη ηελ πεξηέξγεηα θαη ηα θίλεηξα 

ησλ καζεηώλ γηα κάζεζε θαη λα πξνσζήζεη ηελ ελεξγεηηθόηεηά ηνπο, ηελ 

απηνβνπιία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο πξνζθέξνληαο ελδηαθέξνπζεο 

πξνθιήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο. Πξέπεη λα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ 

ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο θαη λα αμηνινγνύλ ηηο πξάμεηο ηνπο. Πξέπεη επίζεο λα 

δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε θαη ζηε 

βειηίσζή ηνπ. Πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ θαη καζεηή, 

αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο. Πξέπεη λα πξνσζεί ηνλ 

δηάινγν θαη λα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα δνπιεύνπλ σο κέιε κηαο νκάδαο. 

ηόρνο είλαη κηα αλνηρηή, ελζαξξπληηθή, κε πηεζηηθή θαη ζεηηθή αηκόζθαηξα, 

γηα ηε δηακόξθσζε ηεο νπνίαο ππεύζπλνη είλαη ηόζν νη δάζθαινη όζν θαη νη 

καζεηέο. (φ.π., 16-17) 

 

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα θαίλεηαη πσο θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ρώξνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη καζεηνθεληξηθφο, λα ιακβάλεη ππφςε δειαδή ηνλ ξόιν ηνπ καζεηή σο 

ππνθεηκέλνπ πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (λα απμήζεη ηελ 

πεξηέξγεηα θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηώλ γηα κάζεζε θαη λα πξνσζήζεη ηελ 

ελεξγεηηθόηεηά ηνπο, ηελ απηνβνπιία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο) θαη κνηξάδεηαη κηα 

ζεηηθή θαη ηζφηηκε ζρέζε κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ (αλνηρηή, ελζαξξπληηθή, κε πηεζηηθή 

θαη ζεηηθή αηκόζθαηξα, γηα ηε δηακόξθσζε ηεο νπνίαο ππεύζπλνη είλαη ηόζν νη 

δάζθαινη όζν θαη νη καζεηέο).  

 ην παξαπάλσ, φκσο, παξάζεκα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ε αλαθνξά ζηηο 

ΣΠΔ (ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα 
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θαη λα παξέρεη επθαηξίεο γηα ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ θαη άιισλ πνιπκεζηθώλ 

ηερλνινγηώλ θαη, όζν απηό είλαη δπλαηό, γηα ρξήζε ησλ δηθηύσλ δεδνκέλσλ). ηελ 

αλαθνξά απηή νη ΣΠΔ θαίλεηαη πσο εληάζζνληαη σο βαζηθνί πόξνη ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη θαη ηε ζεψξεζή ηνπο σο δηδαθηηθψλ κέζσλ. 

Ωζηφζν, ην ζπκθξαζηηθφ πιαίζην ηεο αλαθνξάο εδψ ζηηο ΣΠΔ, ζεκαηνδνηεί 

επηπιένλ θαη ηε ζεψξεζή ηνπο σο πφξσλ ε ρξήζε ησλ νπνίσλ «ππνζηεξίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ καζεηή σο κέινπο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηώλ». 

Δπηπιένλ, σο πξνο ηα εξγαιεία, ηνπο πόξνπο (resources) δειαδή πνπ ζα 

αμηνπνηεζνχλ θαηά ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, δελ πξνηείλεηαη πνπζελά ε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πόξσλ. Ζ κφλε αλαθνξά ζην Π.. θαη ζηα επηκέξνπο syllabi 

αμηνπνηήζηκσλ πόξσλ είλαη νη ΣΠΔ, νη λέεο ηερλνινγίεο ελ γέλεη, νη ππεξεζίεο θαη ην 

πιηθφ πνπ παξέρεηαη ζηηο βηβιηνζήθεο, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη νπνηνπδήπνηε είδνπο 

θείκελν γεληθφηεξα. Δπηπιένλ, σο πξνο ηνπο δηδαθηηθνχο πόξνπο θαη ηνπο πην επξέσο 

δηαδεδνκέλνπο απφ απηνχο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δειαδή, δελ παξέρεηαη ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο έλα ζπγθεθξηκέλν θαη θνηλφ δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, αιιά πξνηείλεηαη 

θάζε δηδάζθσλ λα επηιέμεη πνην ή πνηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ζε πνην βαζκφ θαη κε 

πνηνλ ηξφπν
11

. Σέινο, θαη σο πξνο ηνλ ρξόλν (time) δηεμαγσγήο ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ δελ πξνηείλεηαη νχηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή αιιεινπρία θαη 

αθνινπζία ησλ δηδαθηηθψλ ζπκβάλησλ, νχηε θάπνηα ρξνληθή νξηνζέηεζε ηνπο εθηφο 

απφ ηε δηάξθεηα ησλ ζαξάληα πέληε ιεπηψλ ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. Όκσο, αθφκε θαη ε 

θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ νξψλ αλά εβδνκάδα είλαη αλνηρηή απφ ην Π.. θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ηα ηνπηθά curricula θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 

 

 

                                                           
11

 «Σν καζεζηαθφ πιηθφ παξάγεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηδησηηθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο. Ζ θηιαλδηθή 

Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δθπαίδεπζε παξάγεη πιηθφ πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο θαη γηα εηδηθέο 

νκάδεο. Σα ζρνιεία θαη νη δάζθαινη επηιέγνπλ απφ κφλνη ηνπο ην πιηθφ θαη ηα εγρεηξίδηα πνπ ζα 

αμηνπνηήζνπλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.»  (http://www.oph.fi/english/education 

/basic_education/school)  

http://www.oph.fi/english/education%20/basic_education/school
http://www.oph.fi/english/education%20/basic_education/school
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Πξάμεηο θνηλσληθώλ πξσηαγσληζηώλ 

  

Αλαθνξηθά κε ηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο πξνηείλεηαη λα εκπιαθνχλ νη καζεηέο σο 

θνηλσληθνί πξσηαγσληζηέο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζα πξέπεη πξνθαηαβνιηθά λα 

ζεκεησζεί φηη ην θηιαλδηθφ Π.. δελ θαζνξίδεη ξεηά, κε ηε κνξθή γηα παξάδεηγκα 

πξνηεηλφκελσλ ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ 

νη καζεηέο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο. Ωζηφζν, δηαβάδνληαο 

θαλείο ηα πξνηεηλφκελα δηδαθηηθά πεξηερφκελα κπνξεί λα δηαθξίλεη θάπνηεο 

ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο, κνινλφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη θάπσο αζαθείο 

θαη ζπγθερπκέλεο. ην syllabus, ινηπφλ, ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ πξνηείλνληαη γηα 

παξάδεηγκα νη εμήο πξάμεηο: 

 

«πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε ζε δηάθνξεο ζρνιηθέο αιιειεπηδξαζηηθέο 

πεξηζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο ζε δπάδεο, κηθξέο νκάδεο ή ζε όιε ηελ ηάμε» (φ.π., 

45)∙ «κεηαζρεκαηηζκνύο πξαγκάησλ πνπ ηα παηδηά έρνπλ αθνύζεη, δήζεη ή δεη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνύ, ηεο αθήγεζεο, ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο 

δξακαηνπνίεζεο»∙ «αλάιπζε έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ θεηκέλσλ κέζσ ηεο 

νκαδηθήο ζπδήηεζεο»∙ «απνδόκεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζε ιέμεηο, ζπιιαβέο 

θαη θζόγγνπο, εμάζθεζε κε ηηο γξαπηέο ιέμεηο»∙ «ζπληνληζκόο ηνπ ρεξηνύ κε ην 

κάηη θαη γξαθή ζηνλ ππνινγηζηή (φ.π., 45)∙ «παξαγσγή θεηκέλσλ βαζηζκέλσλ 

ζηηο πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηώλ, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία, 

ηε γλώκε ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο κε έκθαζε ζην πεξηερόκελν θαη ζηελ 

απόιαπζε ηεο δεκηνπξγίαο»∙ «νη καζεηέο αθνύλε θαζώο ν δάζθαινο δηαβάδεη 

ινγνηερληθά θαη άιια θείκελα θνηηώληαο ηηο εηθόλεο θαη ζηαδηαθά δηαβάδνπλ 

από κόλνη ηνπο»∙ «ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο σο θίλεηξν γηα δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηόηεηα»∙ «ινγνηερληθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ βαζηθνύ 

ραξαθηήξα, ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο πινθήο, ζπλδπάδνληαο ηελ αλάγλσζε κε ηελ 
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πξνζσπηθή δσή ηνπ θαζελόο θαη ηα πξάγκαηα πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο δηαβάζεη, 

αθνύζεη ή δεη» (φ.π. 46) 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ νη καζεηέο πξνηείλεηαη λα εκπιαθνχλ ζε πξάμεηο 

δεκηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαηά ηηο νπνίεο θεληξηθφο άμνλαο είλαη ε νκαδηθή 

ζπδήηεζε, ε παξαηήξεζε θαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ παηδηψλ. Οη πξάμεηο απηέο 

είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ νιηζηηθνχ ιόγνπ, απφ ηνλ νπνίν αληιεί ην Π... Δλδηαθέξνλ έρεη 

αθφκα ην γεγνλφο φηη απφ ηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα αθφκα πξνηείλνληαη πξάμεηο πνπ 

ζα εληζρχζνπλ ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, φπσο ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ 

ζηνλ ππνινγηζηή θαη ε αλάιπζε ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ, ρσξίο φκσο λα 

δηεπθξηλίδεηαη απφ ην Π.. ν αθξηβήο ηξόπνο ησλ πξάμεσλ απηψλ. Αλ ιάβνπκε 

ππφςε, φκσο, ην ππφινηπν πιαίζην, πηζαλφ είλαη θαη ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα 

λα αθνινπζείηαη ε ινγηθή ηεο νκαδηθήο θαη δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο, φπσο απηή 

εθθξάδεηαη απφ ηνλ νιηζηηθφ ιόγν πνπ θάλεθε λα θπξηαξρεί ζην θηιαλδηθφ Π...    

 ηα syllabi ησλ επφκελσλ ηάμεσλ πξνηείλνληαη –κεηαμχ άιισλ- νη εμήο 

πξάμεηο: 

 

«εκπεηξία ζηελ παξαγσγή πνηθίισλ θεηκέλσλ κε ηε ρξήζε ελόο πξνγξάκκαηνο 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη εθκάζεζε ρξήζεο δηάθνξσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο»∙ 

«παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο»∙ «skimming, δηεξεπλεηηθή αλάγλσζε 

(reading to search), θπξηνιεθηηθή αλάγλσζε (literal reading) θαη επαγσγηθή 

αλάγλσζε (inferential reading)»∙ «δηαρσξηζκόο ησλ βαζηθώλ ηδεώλ ελόο 

θεηκέλνπ από ηηο δεπηεξεύνπζεο, πεξίιεςε κε ηε ρξήζε επηθεθαιίδσλ, 

δηακόξθσζε εξσηεκάησλ, ζπγγξαθή ζεκεηώζεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

θαη θξίζεσλ γηα ηα πξάγκαηα πνπ δηάβαζαλ ή άθνπζαλ νη καζεηέο»∙ 

«πξνεηνηκαζία ζρεδηαγξακκάησλ θαη ζρεκάησλ, εμέηαζε ησλ ηδεώλ ελόο 

θεηκέλνπ, ζύγθξηζε θεηκέλσλ»∙ «πξνεηνηκαζία γξαπηώλ δνθηκίσλ θαη 

πξνθνξηθώλ παξνπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο γισζζάξηα» (φ.π., 48)∙ «απιή 
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αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ από δίθηπα δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο θξάζεηο γηα 

ηελ αλάθηεζή ηνπο»∙ «δηεξεύλεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ από ηα θεηκεληθά 

ζπκθξαδόκελα»∙ «νκαδνπνίεζε ησλ ιέμεσλ ζύκθσλα κε ην λόεκά ηνπο θαη ηελ 

θιίζε ηνπο»∙ «ζύγθξηζε πξνθνξηθώλ θαη γξαπηώλ θεηκέλσλ»∙ «επξεία 

αλάγλσζε θαη αθξόαζε ησλ νινθιεξσκέλσλ εξγαζηώλ ηεο ηάμεο ή κηθξόηεξσλ 

θεηκέλσλ θαζώο θαη πξναηξεηηθώλ βηβιίσλ, επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ 

αλαγλσζηηθώλ εκπεηξηώλ θαη ζπκκεηνρή ζε απηέο»∙ «αλαδήηεζε ζπλδέζεσλ 

κεηαμύ ηεο ινγνηερλίαο θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ πεδίσλ» (φ.π., 49)∙ 

«δηαθνξνπνίεζε ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζε δηάθνξα είδε 

ζπδεηήζεσλ θαη επηθνηλσληαθώλ πεξηβαιιόλησλ»∙ «γεθύξσζε ηνπ θεηκέλνπ κε 

ηνλ απνδέθηε, κνηξάδνληαο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο»∙ «εμέηαζε ησλ ιεθηηθώλ, 

εηθνληθώλ θαη αθνπζηηθώλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα θείκελα γηα ηε 

δόκεζε ηνπ λνήκαηόο ηνπο»∙ «πξαθηηθή κε θαλνληθέο κεζόδνπο 

ζρεδηαγξάκκαηνο, ελδπλακώλνληαο ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

μεθίλεκα, ηε ζπλέρηζε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ θεηκέλσλ» (φ.π., 52)∙ 

«παξαγσγή θαληαζηηθώλ θεηκέλσλ πνπ δνκνύλ λένπο θόζκνπο θαη 

αλαπαξηζηάλνπλ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη απόςεηο ησλ καζεηώλ»∙ 

«ζρεδηαζκόο αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ θαη αμηνιόγεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

ρξεζηκόηεηαο ησλ πεγώλ»∙ «εθκάζεζε ζπγγξαθήο ζεκεηώζεσλ από ηα θείκελα 

κε ρξήζε βηβιηνγξαθηθώλ παξαπνκπώλ, επηινγή, νκαδνπνίεζε θαη 

ζπκπεξίιεςή ηνπο ζε κηα παξνπζίαζε»∙ «ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσλεηηθήο, 

κνξθηθήο θαη πξνηαζηαθήο δνκήο ηεο θηιαλδηθήο γιώζζαο θαη ζύγθξηζή απηώλ 

κε άιιεο γιώζζεο»∙ «απόθηεζε εκπεηξίαο ζην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, 

αλάιπζε θαη δηακνηξαζκόο εκπεηξηώλ» (φ.π., 53)  

 

Οη παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο πξάμεηο πεξηέρνπλε πάιη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε, ηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε, ηελ έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία 

θαη παξαπέκπνπλ ζηνλ νιηζηηθφ ιόγν. Δλδεηθηηθέο, ζπγθεθξηκέλα, πξάμεηο ηνπ ιφγνπ 
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απηνχ είλαη ε «παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο», ε «ζύγθξηζε πξνθνξηθώλ θαη 

γξαπηώλ θεηκέλσλ», «ε δηεξεύλεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ από ηα θεηκεληθά 

ζπκθξαδόκελα» θαζψο θαη ε «επξεία αλάγλσζε θαη αθξόαζε ησλ νινθιεξσκέλσλ 

εξγαζηώλ ηεο ηάμεο ή κηθξόηεξσλ θεηκέλσλ θαζώο θαη πξναηξεηηθώλ βηβιίσλ, 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ αλαγλσζηηθώλ εκπεηξηώλ θαη ζπκκεηνρή ζε απηέο». Τπφ 

ην πξίζκα ηνπ παξαπάλσ ιόγνπ θαη ζην πιαίζην ησλ πξάμεσλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ 

ζα ήηαλ αλακελφκελεο θαη ζρεηηθέο πξάμεηο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Γη’ απηέο, 

σζηφζν, ην Π.. δελ αλαθέξεη ξεηά θαη ιεπηνκεξψο ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο σο πξνο 

ηνλ ηξόπν πξαγκάησζήο ηνπο.  

Δπηπιένλ, φκσο, ζηηο πξάμεηο πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ ζπγθαηαιέγνληαη 

θαη «ε νκαδνπνίεζε ησλ ιέμεσλ ζύκθσλα κε ην λόεκά ηνπο θαη ηελ θιίζε ηνπο», ε 

ζπγθξφηεζε γισζζαξίσλ δειαδή, αιιά θαη ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ κε αμηνπνίεζε 

γισζζαξίσλ (πξνεηνηκαζία γξαπηώλ δνθηκίσλ θαη πξνθνξηθώλ παξνπζηάζεσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο γισζζάξηα). Σέηνηνπ είδνπο πξάμεηο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ιόγνπ, ν νπνίνο θαίλεηαη πσο ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο επηθξάηεζήο 

ηνπ ζε γισζζνδηδαθηηθά δεηήκαηα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αιιά ζε θζίλνπζα 

κνξθή. Αθφκε, ελδηαθέξνλ έρνπλ πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ φπσο ν 

«δηαρσξηζκόο ησλ βαζηθώλ ηδεώλ ελόο θεηκέλνπ από ηηο δεπηεξεύνπζεο, ε πεξίιεςε κε 

ηε ρξήζε επηθεθαιίδσλ, ε δηακόξθσζε εξσηεκάησλ, ε ζπγγξαθή ζεκεηώζεσλ θαη 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θξίζεσλ γηα ηα πξάγκαηα πνπ δηάβαζαλ ή άθνπζαλ νη 

καζεηέο» θαζψο θαη ε «πξνεηνηκαζία ζρεδηαγξακκάησλ θαη ζρεκάησλ, ε εμέηαζε ησλ 

ηδεώλ ελόο θεηκέλνπ, ε ζύγθξηζε θεηκέλσλ». Σέηνηνπ είδνπο πξάμεηο θαίλεηαη λα 

αληινχλ ζηνηρεία απφ ηνλ ιόγν ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο.       

Ωο πξνο ηηο πξάμεηο κε ηηο ΣΠΔ, απηέο δελ δειψλνληαη ξεηά απφ ην Π.., 

αθνχ ην κφλν πνπ επηζεκαίλεηαη είλαη πσο νη καζεηέο ζα εκπιαθνχλ ζε πξάμεηο 

ζπγγξαθήο θεηκέλσλ ζε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα, ρξήζεο ησλ λέσλ κέζσλ, 

θαηάιιειεο αλάγλσζεο (π.ρ. skimming) ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λέσλ 

κέζσλ θαη απιήο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ θξάζεσλ. 
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Ωζηφζν, ε θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ θαη κέζσ απηήο ε αλάδεημε ησλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιόγσλ απφ ηνπο νπνίνπο αληιεί ην θηιαλδηθφ Π.. καο επηηξέπεη 

ηελ αλάγλσζε θαη ηνπ θεηκέλνπ πνπ ιαλζάλεη ζε φζα αλαθέξνληαη ζην ππφ εμέηαζε 

εδψ θείκελν. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζην πιαίζην ηνπ νιηζηηθνχ θπξίσο ιόγνπ ζα 

θηλνχληαη θαη νη πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ρσξίο δειαδή απηέο 

λα αλακνξθψλνπλ ξηδηθά ηελ ηζρχνπζα ινγηθή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ.  

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ην γεγνλφο φηη νη πξάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη κε ηηο ΣΠΔ, δειαδή ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ ζε απηέο, ε απφθηεζε 

ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ (π.ρ. skimming  θαη ζηξαηεγηθέο 

αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ) θαη ε ρξήζε ηνπο σο πεγψλ πιεξνθνξηψλ, 

επαλαιακβάλνληαη ζπρλά θαη ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ syllabi (ηφζν ζηνπο ζηφρνπο, 

φζν θαη ζηα δηδαθηηθά πεξηερφκελα αιιά θαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο) αλαδεηθλχεη 

ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Όκσο, απφ ηελ άιιε, ε αλαθνξά ζε απηέο δελ είλαη επαξθψο 

αλαπηπγκέλε θαη νινθιεξσκέλε, εθφζνλ δελ δειψλεηαη ν αθξηβήο ηξόπνο ηνπο. Σν 

ζηνηρείν απηφ αλαδεηθλχεη κηα «ζησπή» ηνπ Π.. σο πξνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, ε χπαξμε ηεο νπνίαο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

πνηθίινπο ιφγνπο. Μπνξεί, δειαδή, λα πξφθεηηαη γηα ζησπή πνπ νθείιεηαη ζε άγλνηα 

ή γηα ζησπεξή γλψζε, γηα ζησπή δειαδή εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δεηήκαηα ηέηνηνπ 

είδνπο κπνξεί λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα θαη γλσζηά ζην ηνπηθφ ζπγθείκελν, ψζηε 

ε αλαθνξά ηνπο λα κελ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Απφ ηελ άιιε κπνξεί θαη λα ζρεηίδεηαη 

κε ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα αλνηρηό Π.. πνπ αθήλεη πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο 

ζηνπο δηδάζθνληεο σο πξνο ηελ αθξηβή δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. 

Ηδηαίηεξα σο πξνο ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία επηζεκαίλεηαη ξεηά απφ ην Π.. 

φηη  απηή ελαπφθεηηαη ζηηο επηινγέο ησλ δαζθάισλ, ελψ θαζνξίδνληαη κφλν θάπνηεο 

βαζηθέο αξρέο γηα ηελ επηινγήο ηεο. Οη αξρέο απηέο είλαη, γηα παξάδεηγκα, «λα 

πξνθαιεί ηελ επηζπκία γηα κάζεζε», «λα ιακβάλεη ππόςε ηεο ην ζηαδηαθό θαη 

ζηνρνζεηεκέλν ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο», «λα ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε πνπ πξνθύπηεη 
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κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηώλ» θαη λα «θαιιηεξγεί ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή». 

Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα αξρέο πνπ ζπλάδνπλ κε ηε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο πνπ 

ζρνιηάζηεθε παξαπάλσ θαη ε νπνία θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθήο. Δλδηαθέξνπζα, φκσο, είλαη ε αλαθνξά ησλ ζπληαθηψλ ηνπ Π.. φηη ε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία «πξέπεη λα εληζρύζεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ κε ηηο ΣΠΔ. 

Πξέπεη, επίζεο, λα παξέρεη επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη εκπεηξίεο» 

(φ.π., 17). Ζ αλαθνξά ησλ ΣΠΔ ζην παξαπάλσ απφζπαζκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ε ρξήζε εδψ ηεο δενληηθήο ηξνπηθόηεηαο (πξέπεη) 

ζεκαηνδνηεί ηε ζπνπδαηόηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή, ελψ ε 

ακέζσο επφκελε αλαθνξά ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εληζρχεη ηελ χπαξμε ηνπ νιηζηηθνχ ιόγνπ πνπ επηζεκάλζεθε θαηά ηελ αλάιπζε.  

 

Γξακκαηηζκόο θαη Λόγνη καζεηώλ 

 

Απφ ηε ζπλνιηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη πσο ν Λόγνο ησλ παηδηψλ πνπ 

πξνσζείηαη απφ ην Π.. ραξαθηεξίδεηαη απφ γξακκαηηζκφ επέιηθηεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ θαη θαηά ηε 

ζπκκεηνρή ζε δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο. ην πιαίζην ηνπ επηδησθφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ δίλεηαη έκθαζε ζε γλψζεηο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζχγρξνλα θνηλσληθά δεηήκαηα, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνσζείηαη ε ελεξγφο έληαμε 

ζηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ, ν γξακκαηηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε θεηκελνγισζζηθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο 

παξάγνληεο κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε κε ηνπο θεηκεληθνχο κεραληζκνχο πνπ ηζρχνπλ 

ζηηο θαζεκεξηλέο θεηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ, ελψ νη γλψζεηο γηα ηε 

ινγνηερλία ζρεηίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ κε βαζηθά ζεσξεηηθά θαη γξακκαηνινγηθά 

ζηνηρεία. Ζ εζηίαζε ηνπ Π.. θηλείηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηε θπζηθή, δεκηνπξγηθή 

θαη νιηζηηθή απφθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ινγνηερληθήο 

θηιαλαγλσζίαο.  
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Δπηπιένλ, φκσο ν επηδησθφκελνο γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ πξνεθηείλεηαη 

θαη ζε δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο, δειαδή, θαίλεηαη πσο επηδηψθεηαη 

κέζσ ηνπ καζήκαηνο λα γλσξίδνπλ δεηήκαηα ηερληθήο θχζεσο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ, αιιά θαη ιεηηνπξγηθήο θχζεσο, κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο, ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, ρξήζεο ηνπο. Αλαθνξηθά 

κε ηηο θξηηηθέο δηαζηάζεηο, απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηε ρξήζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνλ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ άληιεζήο ηνπο. Πξνθξίλεηαη, επνκέλσο, έλα είδνο Λόγνπ 

καζεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

πιαίζην εκβάπηηζεο ησλ παηδηψλ ζε δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο ελαζρφιεζεο κε θείκελα 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αιιά θαη ζε πξαθηηθέο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ κε έκθαζε 

πάιη ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηα λέα κέζα.  

 Αλαθνξηθά ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ σο καζεζηαθψλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ησλ δαζθάισλ σο δηδαθηηθψλ ππνθεηκέλσλ, ζα ιέγακε πσο ην Π.. 

επηδηψθεη λα θαιιηεξγήζεη Λόγνπο καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δνκνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηηο πξαθηηθέο απφ ηηο νπνίεο πεγάδνπλ απηέο, ζχκθσλα κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην 

ζηνηρείν φηη γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαγκαηψζεηο ηνλίδεηαη απφ ην Π.. φηη πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ήδε ηζρχνληεο Λόγνη ησλ καζεηψλ, ην γλσζηηθφ, πνιηηηζκηθφ, 

θνηλσληθφ ηνπο ππφβαζξν δειαδή. Απφ ηελ άιιε πξνυπνηίζεληαη Λόγνη 

εθπαηδεπηηθψλ ηθαλψλ λα «δηαβάζνπλ» ηε ζχλζεηε θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

ηάμεψλ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλαγλψζεηο ηνπο λα «ζπγγξάςνπλ» κε ηνπο καζεηέο 

έλα δηδαθηηθφ θείκελν πνπ δε βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε χιε, ζπγθεθξηκέλν 

εγρεηξίδην, ζπγθεθξηκέλεο ψξεο δηδαζθαιίαο δηεθπεξαίσζεο ηεο χιεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά ζπκβάληα πνπ πξνθαζνξίδνληαη άλσζελ θαη 

επαλαιακβάλνληαη ζρεδφλ απηνχζηα ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα.    
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2.3 Σα syllabi ηεο νπεδηθήο, ηεο Sámi θαη ηεο Romany 

 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηιαλδηθνχ γισζζηθνχ Π.. είλαη ην γεγνλφο φηη 

απηφ απαξηίδεηαη απφ έληεθα ζπλνιηθά syllabi γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο 

«Μεηξηθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο», ηα νπνία επηιέγνληαη απφ ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο αλάινγα κε ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ ηνπο. Σν ζηνηρείν απηφ 

αλαδεηθλχεη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηελ  έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ 

πνιπγισζζία θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πξνζπάζεηα 

αλάδεημεο αιιά θαη ελίζρπζεο ηνπ πνιχγισζζνπ πεξηβάιινληνο. Σν ελδηαθέξνλ, 

κάιηζηα, είλαη πσο πξνσζείηαη κηα πνιπγισζζηθή ηδενινγία ζε κηα ρψξα γισζζηθά 

νκνηνγελή κε ηνλ αξηζκφ ησλ γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ λα είλαη, ζπγθξηηηθά κε ηελ 

θπξίαξρε θηιαλδηθή γισζζηθή νκάδα, πνιχ κηθξφο (Buchberger 2002, 197).  

Απφ ην Π.., φκσο, πξνβιέπεηαη ε γισζζηθή εθπαίδεπζε φρη κφλν ηεο 

θπξίαξρεο γισζζηθά νκάδαο, αιιά θαη ησλ γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ, δειαδή ησλ ρξεζηψλ ηεο ζνπεδηθήο, ηεο Sámi θαη ηεο Romany, θαη κάιηζηα 

κε ηδηαίηεξα syllabi αλά πεξίπησζε. Μηα ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθή, βέβαηα, απέρεη πνιχ 

απφ παξαδνζηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο αληηιήςεηο εζληθηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

δηαηείλνληαη πσο «ε εζληθή γιψζζα είλαη ε “ςπρή” ηνπ έζλνπο, πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξήζεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο θαη ηελ “θαζαξφηεηά” ηεο θαη λα πξνζηαηεπηεί απφ 

επηδξάζεηο θαη επηξξνέο πνπ ηελ “αιινηψλνπλ” ή ηελ “ξππαίλνπλ”» (Υξηζηίδεο 

2001). Αληίζεηα, ε πξνζπάζεηα λα ιεθζεί ππφςε ε πνηθηιφηεηα θαη ε εηεξφηεηα ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη λα αμηνπνηεζνχλ απηέο κε ηξφπν πνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηζφηηκε παξνρή εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχεη ηελ επηξξνή ηνπ Π.. απφ κεηαλεσηεξηθέο 

θαη θξηηηθέο παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη 

έληνλεο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ 

(Ληάκπαο & Κάζθαξεο 2007). 

Αλαθνξηθά , ινηπφλ, κε ηα syllabi ηεο ζνπεδηθήο, ηεο sami θαη ηεο romany δελ 

βξέζεθαλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζπγθξηηηθά κε φζα αλαθέξζεθαλ γηα ην syllabus ηεο 
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θηιαλδηθήο. Οη βαζηθέο, δειαδή, αξρέο θαη ε θπξίαξρε ηδενινγία γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο γιψζζαο σο κεηξηθήο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε απηήλ είλαη θνηλέο ζε 

φια ηα syllabi. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηαίηεξε 

έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηγισζζίαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ, κε έκθαζε ζηηο πνιηηηζκηθέο 

πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, φπσο ζηηο γηνξηέο θαη ζηα κνπζηθά θεζηηβάι ησλ 

Ρνκά. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε κηα εζηίαζε ζην syllabus ηεο Romany ζε αλαθνξέο 

κεκνλσκέλσλ γλψζεσλ ζηνηρείσλ κνξθνινγίαο θαη ζχληαμεο, ζηνηρείν πνπ εθθηλεί 

απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ιόγν. Όκσο ην γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε 

ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ηε γξαπηή απνηχπσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο αιιά θαη 

σο πξνο ηελ εθκάζεζε απηήο απφ ηνπο νκηιεηέο ηεο. 

  Ωο πξνο ηελ έκθαζε ζηελ πνιπγισζζία θαη ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζήο ηεο 

έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ νη πξνηάζεηο ησλ εθάζηνηε syllabi γηα ηηο κε θπξίαξρεο 

γισζζηθέο νκάδεο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. ηα syllabi,  

ινηπφλ, ηεο ζνπεδηθήο, ηεο Sámi θαη ηεο Romany αλαθέξνληαη, γηα παξάδεηγκα, ηα 

εμήο: 

  

«νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ επθαηξίεο λα αλαπηύμνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο 

δεμηόηεηέο ηνπο ζηελ επηθνηλσλία, κε ηε βνήζεηα γηα παξάδεηγκα ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο» (National Core Curriculum for Basic Education 

2004, 57) 

«αθξόαζε παξακπζηώλ, πνηεκάησλ, αθεγήζεσλ θαη κεγαιόθσλε ή πξνζσπηθή 

αλάγλσζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, γλσξηκία κε ηε ινγνηερλία ζηε κνξθή ησλ 

εηθόλσλ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ην ζεάηξνπ θαη ησλ ςεθηαθώλ θεηκέλσλ» (φ.π., 

58) 

«νη καζεηέο ζα γλσξηζηνύλ κε ηνπο πνιηηηζκνύο άιισλ ρσξώλ κέζσ ηεο 

ινγνηερλίαο, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη άιισλ κέζσλ» θαη «ζα 

απνθηήζνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο, ζα κάζνπλ λα ηα 
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ρξεζηκνπνηνύλ ζηηο θαηάιιειεο πεξηζηάζεηο ηόζν ζην ζρνιείν όζν θαη θαηά ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν ηνπο» (φ.π., 61) 

«ζα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηε γξαθή, ηελ αλάγλσζε θαη ην 

γξακκαηηζκό ζηα κέζα ελεκέξσζεο, όπσο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

ηθαλόηεηεο ζε έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο» (φ.π., 71) 

«αθξόαζε ζην ξαδηόθσλν θαη παξαθνινύζεζε παηδηθώλ πξνγξακκάησλ ζηε 

Sami» (φ.π., 72) 

«εηζαγσγή ζε ρξεζηηθά βηβιία ζηε Sami, ζε εθεκεξίδεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο 

πιεξνθνξηώλ» (φ.π., 76) 

«ζα είλαη ηθαλνί λα παξάγνπλ θείκελα ηόζν κε ην ρέξη όζν θαη κε ηε ρξήζε 

πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηερλνινγίεο 

ηεο πιεξνθνξίαο ζηε δνπιεηά ηνπο κε άιινπο ηξόπνπο» (φ.π., 83) 

«ζα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο όηαλ γξάθνπλ 

ζηα Romany θαη αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο» (φ.π., 87)  

 

Απφ ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ινγηθή 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ δελ δηαθέξεη απφ απηήλ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ 

θηιαλδηθνχ syllabus. Δπηπιένλ, φκσο, θαίλεηαη πσο ζηελ πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλα 

ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ νη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη σο 

έλα καζεζηαθφ εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή 

ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ, κέζσ ηεο απζεληηθήο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο.   
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3. πκπεξάζκαηα- ζπδήηεζε 

 

ην ζεκείν απηφ θαη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο 

ζπδήηεζεο γηα απηά ζα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. ρεηηθά, ινηπφλ, κε απηά ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί πσο ε επηινγή ηνπο φρη κφλν αλέδεημε θξίζηκα ζηνηρεία ησλ ππφ εμέηαζε 

δεηεκάησλ, αιιά έζηξεςε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε απηψλ. 

Ωζηφζν, δελ πξφθεηηαη γηα ηδενινγηθά νπδέηεξε επηινγή, φπσο δελ είλαη ηδενινγηθά 

νπδέηεξε θακία αλάγλσζε, θαζψο ζε απηήλ ιαλζάλνπλ πνηθίινη παξάγνληεο, φπσο ε 

επηζηεκνινγηθή ηνπνζέηεζε, ε ηαπηφηεηα, αθφκε θαη ε ςπρνινγηθή δηάζεζε ηνπ 

εξεπλεηή. Δλ πξνθεηκέλσ, σζηφζν, έγηλε πξνζπάζεηα λα εμαιεηθζνχλ -ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ- νη παξάγνληεο απηνί θαη λα πξνζεγγηζηνχλ ηα δεηήκαηα κε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε ηδενινγηθή απνζηαζηνπνίεζε.  

 Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε αλάγλσζε ησλ δεηεκάησλ, θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ζχλζεησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, είλαη πάληα αλνηρηή ζε εξκελείεο, 

ζπκπιεξψζεηο, δηεπθξηλίζεηο θαη δηνξζψζεηο, φπσο αλνηρηή θαη ζχλζεηε  είλαη 

εμάιινπ ε θνηλσλία θαη ε κεραληζκνί ηεο. Ηδηαίηεξα δε ε πξνζέγγηζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο δηαθνξεηηθήο απφ ηελ ειιεληθή είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ δπζθφιεςε αξθεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ. πκπεξηιακβαλνκέλνπ, κάιηζηα, ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αλάιπζε 

άληιεζε πιηθφ απφ ηηο κεηαθξαζκέλεο ζηα αγγιηθά πιεξνθνξίεο ησλ ηζηνζειίδσλ 

ηνπ θηιαλδηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε αλάιπζε ζε θάπνηα ζεκεία πηζαλφλ λα κε 

ιακβάλεη ππφςε ηεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηα πξσηφηππα θηιαλδηθά θείκελα. 
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3.1 Γεληθέο δηαπηζηώζεηο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν κέξνο ηεο κειέηεο γίλεηαη θαλεξφ πσο 

ζην γισζζηθφ κάζεκα, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάδεηαη απφ ην θηιαλδηθφ Π.. γηα ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε, παξνπζηάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κηα θπξηαξρία ηνπ νιηζηηθνχ 

ιόγνπ. ην πιαίζην απηφ ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο, ελψ 

νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα αληηκεησπίδνληαη εληαγκέλεο ζην επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

θαη ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

ε ζρέζε κε ηε ινγνηερλία πξνηείλεηαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζή ηεο λα κελ εζηηάδεη 

ηφζν ζε ζεσξεηηθέο γλψζεηο γηα ηα ινγνηερληθά θείκελα, φζν ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζε πξαθηηθέο θνηλνηήησλ αλάγλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ινγνηερλία θαη ε αηζζεηηθή θαη (δηα)πνιηηηζκηθή ηνπο 

θαιιηέξγεηα. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο πέξα απφ ηνλ νιηζηηθφ ιόγν 

αληρλεχζεθαλ επίζεο θαη θάπνηα ζηνηρεία απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ θαη θξηηηθφ ιόγν, 

ε εκθάληζε ησλ νπνίσλ φκσο είλαη πην έληνλε ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο.      

Δπηπιένλ, απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο, φπσο 

απηέο απνηππψζεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε, θάλεθαλ ηάζεηο πξνο ηελ αφξαηε 

παηδαγσγηθή πξαθηηθή θαζψο θαη ε πξνψζεζε Λόγσλ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ 

θξηηηθά ζθεπηφκελσλ θαη ηθαλψλ λα αλαπηχζζνπλ πξνζσπηθή πξσηνβνπιία σο πξνο 

ηε δηακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε απηφ. Σν ηειεπηαίν 

ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ ίζσο είλαη θαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπ ελ ιφγσ Π.., 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ απηφ 

σο πξνο ηηο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο πξαγκαηψζεηο είλαη αξθεηά θεηδσιέο θαη 

ζπλνπηηθέο. Δλψ παξέρνληαη, δειαδή, θάπνηεο γεληθφηεξεο ηνπνζεηήζεηο σο πξνο ηε 

θηινζνθία ηνπ καζήκαηνο, δελ πεξηγξάθνληαη νχηε πξνδηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηεο 

νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σν ζηνηρείν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηνπηθφ ζπγθείκελν 

ην νπνίν πεξηέρεη ηδηαηηεξφηεηεο άγλσζηεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

δπζθνιεχεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.  
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Ωζηφζν, ζα ιέγακε πσο ε ξεηνξηθή επηδίσμε γηα δηακφξθσζε ελεξγψλ, 

ππεχζπλσλ θαη θξηηηθά ζθεπηφκελσλ κειινληηθψλ πνιηηψλ, πνπ επηζεκάλζεθε θαηά 

ηελ αλάιπζε ηνπ Π.., ελζαξθψλεηαη εκπξάθησο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεηαη 

ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ –ζε κηθξφηεξν ή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ- ζηε 

δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη θαη ηα Π... 

Πνιηηηθφο ξφινο, εμάιινπ, δίλεηαη θαη ζηνπο δηδάζθνληεο, αθνχ ζε απηνχο 

νπζηαζηηθά ελαπφθεηηαη ε αθξηβήο δηακφξθσζε ηνπ Π.. Με φξνπο γισζζνινγηθνχο 

θαη αθνινπζψληαο ηνλ Goffman (ζην Κνπηζνγηάλλεο 2011)  ζα ιέγακε πσο εάλ νη 

ζπληάθηεο ηνπ Π.. είλαη νη εληνιείο (principal), απηνί δειαδή πνπ ζέηνπλ ηηο βαζηθέο 

γξακκέο θαη θαηεπζχλζεηο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ην ξφιν ησλ ζπγγξαθέσλ 

(author), απηψλ δειαδή πνπ ζπλζέηνπλ ηα δηδαθηηθά θείκελα, θαη φρη ησλ απιψλ 

εθθσλεηώλ (animator) ηνπο. Σν ζηνηρείν απηφ, βέβαηα, πξνυπνζέηεη φρη κφλν 

επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά ηαπηφρξνλα θαη θξηηηθή 

ελεκεξφηεηα. Ο ζπλδπαζκφο απηφο, πνπ απφ ηνλ Luke απνδίδεηαη κε ηνλ φξν 

ελεκεξσκέλε επαγγεικαηηθόηεηα (informed professionalism), πξνυπνζέηεη αιιά θαη 

δεκηνπξγείηαη απφ syllabi πνπ δελ παξέρνπλ απζηεξή θαη πεξηραξαθσκέλε 

θαζνδήγεζε (Luke et al. 2008: 24-28).         

 

3.2 Γηαπηζηώζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ γεληθέο δηαπηζηψζεηο, πξνηείλεηαη θαηαξράο ε έληαμε 

θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζην 

ζρνιείν σο δηαζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζε φια ηα καζήκαηα. Έηζη, επηδηψθεηαη  αθελφο 

λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηηο επηδξάζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο δηάθνξεο ζθαίξεο ηεο 

δσήο θαη λα απνθηήζνπλ δενληνινγηθή θαη εζηθή ζηάζε σο πξνο ηα ηερλνινγηθά 

δεηήκαηα θαη αθεηέξνπ λα εμαζθεζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε ζε 

δεηήκαηα ηνπ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο.  
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 ρεηηθά ζπγθεθξηκέλα κε ην γισζζηθφ κάζεκα, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ σο κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ εμππεξεηεί ηελ 

απφθηεζε ησλ γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο. Έηζη, 

πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζή ηνπο σο πεγή άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πξνο αλάιπζε, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε 

ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε ζηα ςεθηαθά θείκελα θαη ζηα θείκελα ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαζψο θαη κε ηηο θεηκελνγισζζηθέο πηπρέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά. 

Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζή ηνπο σο εξγαιείν άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη επηδηψθεηαη, θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, λα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη θαη’ επέθηαζε δεμηφηεηεο παξαγσγήο 

γλψζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηφλνκεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο.  

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην πξνηείλεηαη θαη’ επέθηαζε θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ φρη κφλν σο δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ αιιά θαη σο κέζσλ 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Έηζη, ηα παηδηά επηδηψθεηαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο 

ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο θχζεσο λένπ γξακκαηηζκνχ, λα απνθηήζνπλ δειαδή ηηο 

απαξαίηεηεο ηερληθέο αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα, λα 

αλαπηχμνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο ζηα λέα κέζα, παξάγνληαο γηα παξάδεηγκα απζεληηθά ςεθηαθά θείκελα 

ζηνλ ππνινγηζηή. Δπηπιένλ θαη θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, 

πξνηείλεηαη θαη ε αλάπηπμε θξηηηθψλ δηαζηάζεσλ λένπ γξακκαηηζκνχ θπξίσο κέζσ 

ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ άληιεζήο ηνπο. 

εκαληηθφ δε ζηνηρείν σο πξνο ηα παξαπάλσ είλαη ην γεγνλφο φηη νη δεμηφηεηεο λένπ 

γξακκαηηζκνχ, ε ηθαλφηεηα δειαδή ησλ παηδηψλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ζε 

ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα θαζψο επίζεο θαη λα αλαδεηνχλ θαη λα θξίλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αληινχλ απφ απηά, ηίζεληαη θαη σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ εζηίαζε πνπ δίλεηαη απφ ην Π.. φρη κφλν 

ζηνλ θιαζηθφ αιιά θαη ζηνλ λέν γξακκαηηζκφ.  
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Όιεο, σζηφζν, νη παξαπάλσ δηαζηάζεηο αλαδεηθλχνπλ έλα είδνο αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηε ζεψξεζή ηνπο σο κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη σο 

κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Αθνινπζψληαο ηε κεηαθνξά ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ 

θχθισλ σο πξνο ηε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ (Koutsogiannis 

forthcoming) ζα ιέγακε πσο πξφθεηηαη γηα ζεσξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνπο δχν 

εζσηεξηθνχο νκφθεληξνπο θχθινπο.  

Ο πξψηνο εζσηεξηθφο θχθινο ζρεηίδεηαη κε αλαδεηήζεηο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν εληάζζεηαη, 

γηα παξάδεηγκα, ε πξνηεηλφκελε απφ ην θηιαλδηθφ Π.. αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

πεγψλ άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ γηα αλάιπζε θαηά ην κάζεκα. Ο δεχηεξνο 

εζσηεξηθφο νκφθεληξνο θχθινο ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηηο ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ θαη αλαδεηνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο 

αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ επηθνηλσλία, θαη επνκέλσο ζην πεξηερφκελν ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο, εμαηηίαο ησλ λέσλ κέζσλ. ε απηφλ ηνλ θχθιν ππάγεηαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε πξνηεηλφκελε απφ ην θηιαλδηθφ Π.. αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ 

θεηκέλσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ, κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε 

ησλ καζεηψλ κε θεηκεληθέο ζπκβάζεηο θαη θεηκελνγισζζηθνχο κεραληζκνχο πνπ 

ηζρχνπλ ζε απηά.  

Παξ’ φι’ απηά, ζα ιέγακε φηη απνπζηάδεη ε γισζζνδηδαθηηθή ζεψξεζε ησλ 

ΣΠΔ ππφ ην πξίζκα ηνπ ηξίηνπ νκφθεληξνπ θχθινπ.  χκθσλα κε απηφλ αθεηεξία γηα 

ηελ αμηνπνίεζή ησλ ΣΠΔ ζα ήηαλ ε θξηηηθή θαη ππνςηαζκέλε θνηλσληθά, ηζηνξηθά, 

γισζζνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζέγγηζή ηνπο, κε ηελ έλλνηα πσο νη θεηκεληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο αιιαγέο ζα αληηκεησπίδνληαλ φρη κφλν σο κέξνο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, αιιά σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ 

(φ.π.).  

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη αλαθνξέο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ απφ ην θηιαλδηθφ Π.., ελψ είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη δηαπεξλνχλ 
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φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ ηίζεληαη (ζηφρνη κάζεζεο, καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, 

δηαζεκαηηθέο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο καζεηψλ), δελ είλαη 

ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο σο πξνο ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ 

ζα αθνινπζεζεί, κε ηελ έλλνηα φηη δελ δίλνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπο 

θαηά ην κάζεκα. Βέβαηα, ην ζηνηρείν απηφ πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ηνπ Π.. 

πνπ κειεηήζεθε εδψ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εζληθφ θεληξηθφ Π.. πνπ ζηνρεχεη λα 

δψζεη απιψο θάπνηεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηνπηθψλ Π.. θαη 

φρη επηκέξνπο νδεγίεο θαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο πηζαλφλ λα πξνζθέξνληαη ζηηο 

επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ηνπ ππνπξγείνπ.  

 

πγθεληξσηηθόο πίλαθαο απνηύπσζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θηιαλδηθήο 

πξόηαζεο 

ΦΙΛΑΝΓΙΑ 

Βαζηθή 

Δθπαίδεπζε 

Γισζζηθό 

Μάζεκα 

ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ 

θόζκν, ζηάζεηο, 

αμίεο, πξόηππα 

- δελ θαζνξίδνληαη ξεηά 

ζπγθεθξηκέλα πεδία ηνπ 

θφζκνπ σο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ ζα απνηειέζνπλ 

ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο, 

- ηα πεδία ηνπ θφζκνπ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά πξνηείλεηαη 

λα πξνζεγγηζηνχλ σο 

δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

- πξνηεηλφκελα πεδία ηνπ 

- ηερλνινγία θαη κέζα 

ελεκέξσζεο σο δηαζεκαηηθέο 

ελφηεηεο,  

- ρξήζε ηερλνινγίαο ζε φια 

ηα καζήκαηα γηα λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ηερλνινγίαο 

ζηηο δηάθνξεο ζθαίξεο ηεο 

δσήο θαη λα απνθηήζνπλ 

δενληνινγηθή θαη εζηθή 

ζηάζε σο πξνο ηα 
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θφζκνπ: ζχγρξνλα θνηλσληθά 

δεηήκαηα, φπσο ε αλζξψπηλε 

αλάπηπμε, ν πνιηηηζκφο, ν 

δηεζληζκφο, ε πνιηηηθνπνίεζε, 

ην πεξηβάιινλ, ε αζθάιεηα, ε 

ηερλνινγία θαη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο,   

- επηδησθφκελεο ζηάζεηο: 

νκαδηθφηεηα, ζπλεξγαζία, 

απηνεθηίκεζε, δηα- 

πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε, 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, 

επαγγεικαηηθή ππεπζπλφηεηα, 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, 

θξηηηθή αμηνιφγεζε, 

θνηλσληθή επαηζζεζία. 

ηερλνινγηθά δεηήκαηα, 

- αμηνπνίεζε κέζσλ 

ελεκέξσζεο ζε φια ηα 

καζήκαηα γηα λα 

εμαζθεζνχλ νη καζεηέο κε 

απηά θαη λα απνθηήζνπλ 

θξηηηθή ζηάζε ζε δεηήκαηα 

ηνπ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο 

ηνπ θφζκνπ απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο. 

Γλώζεηο γηα ηε 

γιώζζα θαη ηε 

ινγνηερλία  

- εζηίαζε ζην θείκελν, ρσξίο 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε 

 γλψζεηο γηα ηε 

ιεμηθνγξακκαηηθή θαη ηε 

δνκή  ηνπ θεηκέλνπ, 

- βαζηθέο γλψζεηο ζεσξίαο 

ινγνηερλίαο (π.ρ. βαζηθνί θαη 

δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο,, 

ζχλζεζε, πινθή), ηζηνξίαο 

ινγνηερλίαο θαη 

 σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ: 

-πεγή άληιεζεο λέσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ θαη 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

πξνο αλάιπζε, 

-ρξήζε κέζσλ ελεκέξσζεο 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

θεηκελνγισζζηθψλ πηπρψλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηα θείκελα 
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γξακκαηνινγίαο (είδε θαη 

ππνθαηεγνξίεο ινγνηερληθψλ 

έξγσλ),  

- γλψζεηο ιεμηθνγξακκαηηθήο 

θαη ζπληαθηηθνχ ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο θαη εληαγκέλεο 

ζε ιεηηνπξγηθά πιαίζηα,  

- βαζηθέο γλψζεηο 

θεηκελνγισζζηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ηα 

θεηκεληθά είδε θαη νη 

θεηκεληθνί ηχπνη. 

ησλ κέζσλ,  

-εξγαιείν άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ, θπξίσο κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

- δελ θαίλεηαη λα πξνηείλεηαη 

ε αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ 

ινγνηερλίαο. 

εκείσζε/ γιώζζα 

θαη ινγνηερλία 

- επηθνηλσληαθή αληίιεςε: 

γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο 

πνπ απνθηηέηαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο θαηά ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ θνηλφηεηα,  

- νιηζηηθή αληίιεςε: ε 

γιψζζα δελ ηεκαρίδεηαη ζε 

ελφηεηεο χιεο γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, 

- πνιπηξνπηθή αληίιεςε: ε 

γιψζζα σο κέξνο ηεο 

ζεκείσζεο,  

- πνιππνιηηηζκηθή αληίιεςε: 

σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ: 

- απφθηεζε απαξαίηεησλ 

ηερληθψλ αλάγλσζεο (π.ρ. 

skimming) ζηα ππνινγηζηηθά 

πεξηβάιινληα,  

- εθκάζεζε γξαθήο ζε 

ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα 

- αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη 

αιιειεπηδξαζηηθψλ 

δεμηνηήησλ ζηα λέα κέζα, 

- παξαγσγή απζεληηθψλ 
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πξνψζεζε πνιπγισζζίαο, 

- ινγνηερλία σο πεγή 

επραξίζηεζεο θαη σο θίλεηξν 

δεκηνπξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο,  

- καζεηνθεληξηθή αληίιεςε: 

γισζζηθέο θαη ινγνηερληθέο 

δεμηφηεηεο εζηηαζκέλεο ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ παηδηψλ, 

- πνιηηηζκηθή θαη αηζζεηηθή 

πξνζέγγηζε ινγνηερλίαο: σο 

πεγή γλσξηκίαο κε ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηνπηθφ θαη 

παγθφζκην, θαη σο 

θαιιηηερληθφ αληηθείκελν ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηέρλεο, 

φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο ή ην 

ζέαηξν. 

ςεθηαθψλ θεηκέλσλ ζηνλ 

ππνινγηζηή, 

- δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη 

θξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, 

- έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ γηα 

ζπζρέηηζε ινγνηερλίαο κε 

άιιεο (ςεθηαθέο) ηέρλεο. 

Γηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο,  

ρώξνο θαη ρξόλνο, 

ζεσξίεο κάζεζεο 

- αφξαηεο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο,  

- ζρεηηθή θηλεηηθφηεηα σο 

πξνο ηηο ηζρχνπζεο δνκέο ηνπ 

ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ, 

- επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ 

- ΣΠΔ σο βαζηθνί πφξνη ηνπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

- δελ θαίλεηαη ζην Π.. λα 

πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ κε ηε ινγηθή ηεο 

επέθηαζεο ηνπ ζρνιηθνχ 
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ρσξνρξφλνπ ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ,  

- ζεσξίεο ηεο λέαο 

παηδαγσγηθήο, ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ησλ 

θξηηηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο. 

ρσξνρξφλνπ, 

- δελ θαίλεηαη νη ΣΠΔ λα 

αλακνξθψλνπλ ξηδηθά ηελ 

ηζρχνπζα ινγηθή ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Σαπηόηεηεο 

καζεηώλ θαη 

δηδαζθόλησλ 

Λφγνο καζεηψλ: ελεξγφο 

εκπινθή θαη δξάζε, 

πξσηνβνπιία γηα ράξαμε 

δηαδξνκψλ, δεμηφηεηεο 

θξηηηθήο ζηάζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ππφςε νη 

ηζρχνπζεο θαη κειινληηθέο 

ηαπηφηεηεο ησλ παηδηψλ, 

γξακκαηηζκφο κε 

επηθνηλσληαθέο θαη θεηκεληθέο 

δεμηφηεηεο. 

Λφγνο δηδαζθφλησλ: σο 

βνεζφο, θαζνδεγεηήο θαη 

παξαηεξεηήο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, κε θξηηηθή 

επαγγεικαηηθή ελεκεξφηεηα, 

απμεκέλε εκπηζηνζχλε απφ ην 

Π.. ζηνλ ξφιν ηνπ. 

-δεμηφηεηεο ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο θχζεσο λένπ 

γξακκαηηζκνχ (γλψζε 

ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΔ θαη 

ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηνπο)  

- σο πξνο ηηο θξηηηθέο 

δηαζηάζεηο έκθαζε θπξίσο 

ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηελ θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ 

άληιεζήο ηνπο. 

 Γισζζνδηδαθηηθνί 
- θπξίαξρνη ιφγνη: νιηζηηθφο ιφγνο (θηλήκαηα νιηθήο 

γιψζζαο, δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, 
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λόγοι 

 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο) ιφγνο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο 

(θηλήκαηα θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη 

θξηηηθήο αλάγλσζεο), 

- αλαδπφκελνο ιφγνο: πνιπγξακκαηηζκνί (κε ηελ έλλνηα φηη 

ιακβάλεηαη ε πνιπηξνπηθή δηάζηαζε ζηελ παξαγσγή ηνπ 

λνήκαηνο απφ ηα θείκελα) θαη θεηκελνθεληξηθφο ιφγνο (κε ηελ 

έλλνηα φηη ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε 

βαζηθψλ γλψζεσλ γηα θεηκεληθά είδε θαη ηχπνπο), 

- θζίλνληεο ιφγνη: παξαδνζηαθφο ιφγνο.  

Αμηνιόγεζε 

- ζηαδηαθή αμηνιφγεζε: θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ 

ζε ζρνιηθφ επίπεδν, 

ππεχζπλνη νη δηδάζθνληεο, ην 

Π.. παξέρεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο σο πξνο ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο,  

- ηειηθή αμηνιφγεζε: ζην 

ηέινο ηεο θνίηεζεο ζηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε, εζληθά 

ζπγθξίζηκε, γηα ηελ απφθηεζε 

ηίηινπ ζπνπδψλ θαη σο 

δηαβαηήξην γηα ηε ζπλέρηζε 

ησλ ζπνπδψλ, 

- επειημία θαη  έιιεηςε 

έκθαζεο ζε ζπλερείο θαη 

- ηθαλφηεηα παηδηψλ λα 

γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ 

ζε ππνινγηζηηθά 

πεξηβάιινληα σο θξηηήξην 

αμηνιφγεζήο ηνπο, 

- δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ 

ζηα κέζα ελεκέξσζεο σο 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο. 
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επαθφινπζεο εμεηάζεηο,  

- απνθεληξσκέλνο θαη 

αηνκνθεληξηθφο ραξαθηήξαο 

ησλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ,   

-ελεξγφο ξφινο καζεηψλ θαη 

δηδαζθφλησλ ζηηο αμηνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Παξαηεξήζεηο/ 

ηδηαηηεξόηεηεο 

-επηηπρία θηιαλδηθήο εθπαίδεπζεο ζην PISA, 

- ελνπνηεκέλε πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, 

- αλνηρηφ Π.., έκθαζε ζηελ ηνπηθφηεηα κε δηακφξθσζε 

ηνπηθψλ Π.., 

- ηδηαίηεξεο επηξξνέο απφ ηα media studies, 

- πεξηζψξηα αλάιεςεο πξνζσπηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ Π.. απφ θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο, 

δηδάζθνληεο, γνλείο, θεδεκφλεο θαη καζεηέο, 

- εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη club activities ζηα ζρνιεία, 

- πξνψζεζε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζρνιείνπ, 

νηθνγέλεηαο θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, 

- δηακφξθσζε Π.. θαη γηα άιιεο γισζζηθέο νκάδεο πέξα απφ 

ηηο θπξίαξρεο,  

- ζεζκφο αηνκηθνχ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ ζπνπδψλ πνπ παξέρεη 
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ζηνλ καζεηή πεξηζψξηα ράξαμεο εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ, 

φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ πνπ ζα 

παξαθνινπζήζεη. 

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο Α΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 76 απφ 78 

 
 

Βηβιηνγξαθία 

 

BUCHBERGER, I. 2002. A Multilingual Ideology in A Monolingual Country: 

Language Education In Finland. In Revista De Filología Y Su Didáctica, 25. 

185-202. 

FAIRCLOUGH, N. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. 

London & New York: Routledge. 

GEE, J. 2005. An Introduction to Discourse Analysis. Theory and Method. London & 

New York: Routledge. 

GOODMAN, K.S. 1992. Why Whole Language is Today’s Agenda in Education. In 

Language Arts, 69(5). 354-363. 

HAUTAMÄKI, J., E. HARJUNEN, A. HAUTAMÄKI, T. KARJALAINEN, S. 

KUPIAINEN, S. LAAKSONEN, J. LAVONEN, E. PEHKONEN, P. 

RANTANEN & P. SCHEININ. 2008. PISA 06 Finland: Analyses, Reflections 

and Explanations. Finland: Ministry of Education Publications. 

KELLNER, D. & J. SHARE. 2005. Toward Critical Media Literacy: Core Concepts, 

Debates, Organizations, And Policy. In Discourse: Studies In The Cultural 

Politics Of Education, 26 (3). 369-386. 

KOUTSOGIANNIS, D. Forthcoming. ICTs and Language Teaching: The Missing 

Third Circle.  

ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ, Γ. 2010. Ζ Δηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε 

Γηδαζθαιία ησλ Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ. ην Δπηκνξθσηηθό Τιηθό Γηα Σελ 

Δπηκόξθσζε Σσλ Δθπαηδεπηηθώλ ηα Κέληξα ηήξημεο Δπηκόξθσζεο. Πάηξα: 

ΔΑΗΣΤ. 

ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ, Γ. 2011. Λφγνη, Μαθξνθείκελα θαη ηξαηεγηθέο θαηά ηελ 

Αλαπιαηζίσζε ηεο Πνιπηξνπηθφηεηαο ζηα Γηδαθηηθά Δγρεηξίδηα Ν.Δ. Γιψζζαο 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο Α΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 77 απφ 78 

 
 

ηνπ Γπκλαζίνπ. ην Βίσκα, Μεηαθνξά Καη Πνιπηξνπηθόηεηα: Δθαξκνγέο ηελ 

Δπηθνηλσλία, Σελ Δθπαίδεπζε, Σε Μάζεζε Καη Σε Γλώζε, Δ. Καηζαξνχ & Μ. 

Πνξθφο (επηκ.). 

KUPIAINEN, S., J. HAUTAMÄKI  &  T. KARJALAINEN. 2009. The Finnish 

Education System and PISA. Finland: Ministry of Education Publications. 

ΛΗΑΜΠΑ, Α. & Η. ΚΑΚΑΡΖ. 2007. Κξηηηθφο Μεηακνληεξληζκφο, Κξηηηθή 

Παηδαγσγηθή θαη ηα Ηδενινγηθά ρήκαηα ηνπ Νενθηιειεπζεξηζκνχ ζηελ 

Δθπαίδεπζε. ην Θέζεηο, 99 (Απξίιηνο - Ηνχληνο 2007). 

LUKE, A., K. WEIR & A. WOODS. 2008. Development of a Set of Principles to 

Guide a P–12 Syllabus Framework: A Report to the Queensland Studies 

Authority. Queensland, Australia, Brisbane: Queensland Studies Authority. 

ΛΤΚΟΤ, X. 2000. Ζ πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή ηνπ MAK Halliday. ην 

Γισζζηθόο Τπνινγηζηήο, 2. 57-71. Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν: 

http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/articles/print/lykoy/index.ht

m [14/2/2011] 

NATIONAL CORE CURRICULUM FOR BASIC EDUCATION. 2004. National 

Core Curriculum For General Upper Secondary Education Intended For Young 

People. Finnish National Board of Education. Vammala: Vammalan kirjapaino. 

OECD. 2010. PISA 2009 at a Glance. OECD Publishing. Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν: 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264095298-en [14/2/2011] 

SCHLEICHER, A. 2008. Seeing School Systems Through The Prism Of PISA. In 

Development of a Set of Principles to Guide a P–12 Syllabus Framework: A 

Report to the Queensland Studies Authority, Luke, A., Weir, K. & A. Woods 

(eds.). Queensland, Australia, Brisbane: Queensland Studies Authority. 72-86.  

VÄLIJÄRVI, J., P. LINNAKYLÄ,  P. KUPARI, P. REINIKAINEN & I. ARFFMAN. 

2002. The Finnish Success in PISA and Some Reasons Behind It: PISA 2000. 

Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν: http://ktl.jyu.fi/arkisto/verkkojulkaisuja/publication1-

.pdf [14/2/2011] 

http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/articles/print/lykoy/index.htm
http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/articles/print/lykoy/index.htm
http://dx.doi.org/10.1787/9789264095298-en
http://ktl.jyu.fi/arkisto/verkkojulkaisuja/publication1-.pdf
http://ktl.jyu.fi/arkisto/verkkojulkaisuja/publication1-.pdf


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο Α΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 78 απφ 78 

 
 

ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ, Γ. 2004. Γλώζη ην Curriculum. Αζήλα: Αηξαπφο.  

ΥΡΗΣΗΓΖ, Α.Φ. 2001. Γισζζηθή Οκνηνγέλεηα - Γισζζηθή Πνηθηινκνξθία. ην 

Γιώζζα-Γιώζζεο ζηελ Δπξώπε, Α.Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.). Αζήλα: ΤΠΔΠΘ & 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ eu-rope/A1b/-index.html 

[14/2/2011] 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/%20eu-rope/A1b/-index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/%20eu-rope/A1b/-index.html

	Περίληψη
	Εισαγωγή
	1. Εκπαίδευση, πρόγραμμα σπουδών, γλωσσικό μάθημα και αξιολόγηση
	1.1 Εκπαιδευτικό σύστημα: δομή και περιεχόμενο
	1.2 Το Π.Σ. της βασικής εκπαίδευσης
	1.3 Το γλωσσικό διδακτικό αντικείμενο
	1.4 Η αξιολόγηση των μαθητών και της μαθησιακής διαδικασίας

	2. Ανάλυση
	2.1 Το περιεχόμενο του γλωσσικού μαθήματος
	2.1.1 Γνώσεις για τον κόσμο
	2.1.2 Γλώσσα/σημείωση, λογοτεχνία και γνώσεις για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία

	2.2 Διδακτικές πρακτικές και ταυτότητες
	2.3 Τα syllabi της Σουηδικής, της Sámi και της Romany

	3. Συμπεράσματα- συζήτηση
	3.1 Γενικές διαπιστώσεις
	3.2 Διαπιστώσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ

	Βιβλιογραφία

