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Πεξίιεςε  

  

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απηήο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ θηιαλδηθνχ γισζζηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ησλ 

πξνηεηλφκελσλ απφ απηφ ηξφπσλ γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ. Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ αμηνπνηήζεθε ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

ππφ εμέηαζε βαζκίδαο ζηε Φηιαλδία (National Core Curriculum for Upper Secondary 

Schools 2003), ην νπνίν πξνζεγγίζηεθε ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά ππφ ην πξίζκα 

ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθφηεξεο αξρέο πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε. Οη βαζηθνί άμνλεο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε δηδαθηηθή 

πξαγκάησζή ηνπ θαη ηηο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ ηηο νπνίεο απηφ 

πξνυπνζέηεη θαη ζηηο νπνίεο εθβάιιεη. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πξνέθπςε θαηαξράο πσο νη λέεο ηερλνινγίεο 

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. Οη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη αμηνπνίεζεο βαζίδνληαη ζε 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο πνπ αληινχλ σο επί ην πιείζηνλ απφ ηε κείμε 

επηθνηλσληαθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαζψο θαη απφ ηνλ ιφγν ηεο 

θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε θαιιηέξγεηα γξακκαηηζκνχ ν νπνίνο 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά επέιηθηνπ, δεκηνπξγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ θεηκεληθψλ κεραληζκψλ θαη βαζίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζε 

γλψζεηο θεηκελνγισζζηθψλ παξαγφλησλ. Δπηπιένλ φκσο, ν επηδησθφκελνο 
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γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ πξνεθηείλεηαη πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ έληππν ιφγν 

θαη ζε δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο, δειαδή, θαίλεηαη πσο επηδηψθεηαη 

κέζσ ηνπ καζήκαηνο λα γλσξίδνπλ πψο λα ρεηξίδνληαη ιεηηνπξγηθά ηηο ΣΠΔ. 

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 σο πξνο ηνλ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ άληιεζήο ηνπο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνυπνζέηεη 

ηαπηφηεηεο καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δνκνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο αιιά θαη ηηο 

πξαθηηθέο απφ ηηο νπνίεο απηέο πεγάδνπλ, ζχκθσλα κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο. Απφ ηελ άιιε, πξνυπνηίζεληαη 

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 ρσξίο 

λα δεζκεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε χιε θαη ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά ζπκβάληα πνπ 

πξνθαζνξίδνληαη άλσζελ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ. 
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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 έρνπλ ηελ ηξίηε ζέζε ζε έλα 

ζχλνιν 65 ρσξψλ, έπεηηα απφ 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, σζηφζν, ηάζε πνπ ζεκεηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην PISA, ζηηο 

γισζζηθέο επηδφζεηο ησλ Φηιαλδψλ -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, αλαδεηψληαο 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 ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη θαη πνηθίινη εθπαηδεπηηθνί 

                                                           
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/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 14/2/2011).   

http://www.pisa2006.helsinki.fi/
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παξάγνληεο, φπσο ε πςειή αλαινγία κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ PISA θαη ηεο 

θηιαλδηθήο βαζηθήο εθπαίδεπζεο 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 παηδηψλ, 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 

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 δηαθφξσλ ρσξψλ επεξεάδνληαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαη κε δηάθνξνπο 

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.  
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Γεδνκέλνπ φηη ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο έξεπλαο εληάζζεηαη θαη ε παξνχζα 

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

γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 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.. ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο;  

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 ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ζην ηξίην θεθάιαην θαηαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε απηή. Γηα ηελ αλαδξνκή ζε 

νιφθιεξν ην πξσηφηππν θείκελν θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνζπαζκάησλ πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ εδψ κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζε ζρεηηθφ ζχλδεζκν απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θηιαλδηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
2
, απφ φπνπ θαη αληιήζεθε ην ππφ 

εμέηαζε εδψ Π.. ζηε κεηαθξαζκέλε ζηα αγγιηθά εθδνρή ηνπ. Πέξα φκσο απφ απηφ, 

γηα θάζε κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην παξφλ θείκελν δίλεηαη 

ζε κνξθή ππνζεκείσζεο
3
 θαη ην αγγιηθφ πξσηφηππν θείκελν, πξνθεηκέλνπ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν λα ειεγζεί ε εγθπξφηεηα ησλ κεηαθξάζεσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

                                                           
2
http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf  (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 18/3/2011) 
3
 Οξηζκέλα εθηελέζηεξα απνζπάζκαηα δίλνληαη ζην Παξάξηεκα πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηεο κειέηεο. 

http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
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1. Δθπαίδεπζε, πξόγξακκα ζπνπδώλ, γισζζηθό κάζεκα θαη 

αμηνιόγεζε 

 

1.1 Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: δνκή θαη πεξηερφκελν 

 

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

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα ηεο θηιαλδηθήο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο 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 φηη δελ πξφθεηηαη γηα αλαιπηηθή θαη 

εμαληιεηηθή πεξηγξαθή
4
, αιιά θπξίσο γηα κηα πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο φζσλ 

ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηα, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

ε ηνπηθή εθδνρή πνπ ην γισζζηθφ κάζεκα έρεη ζηε Φηιαλδία, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηηο ΣΠΔ.    

Πξψη’ 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 πνπ μεθηλάεη απφ ηελ ειηθία ησλ εθηά 

εηψλ θαη δηαξθεί γηα ελληά ρξφληα πνπ θαηαλέκνληαη ζε ελληά ζρνιηθέο ηάμεηο (grades 

1-9). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη, ζχκθσλα κε λνκνζεζία ηνπ 

1998, νη Φηιαλδνί ελνπνίεζαλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζε έλαλ ηχπν ζρνιείσλ
5
 (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).  

                                                           
4
 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. 
5
 Βέβαηα, ππάξρνπλ αθφκε ζρνιεία πνπ αθνινπζνχλ ηε δηάθξηζε ζε πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε 

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

http://www.oph.fi/
http://www.minedu.fi/
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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, ην Π.. 

ησλ νπνίσλ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, δηαξθεί θαηά θαλφλα ηξία ρξφληα, είλαη 

δσξεάλ θαη παξέρεη ζηνπο καζεηέο –κεηαμχ άιισλ- επθαηξίεο γηα ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο, αθνχ κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, φζνη καζεηέο ην επηζπκνχλ δίλνπλ ηηο 

εζληθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζην παλεπηζηήκην (National Matriculation 

Examination). Ζ δηδαζθαιία νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαβάζκηζεο ζε 

θχθινπο ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ (courses), ελφηεηεο δειαδή 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ζην πιαίζην θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξνθεηκέλνπ 

έλαο καζεηήο λα πάξεη απνιπηήξην, πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί 

επηηπρψο ζε έλαλ ειάρηζην αξηζκφ ηέηνησλ θχθισλ καζεκάησλ.  

 

1.2 Σν Π.. ηεο γεληθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 

Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο γεληθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ξπζκίδεηαη απφ ην «Δζληθφ Κεληξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηα 

ρνιεία ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 2003» (National Core 

Curriculum for Upper Secondary Schools 2003). Σν Π.. απηφ εθδφζεθε ην 2003 θαη 

άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία απφ ην 2005. Δθηείλεηαη ζε 261 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 (ξχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ηνπηθψλ  Π..). 

2. Ο ξφινο θαη νη βαζηθέο αμίεο ηεο γεληθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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3. Πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο (ζεψξεζε ηεο κάζεζεο, δηακφξθσζε καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη κεζνδνινγίαο, ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δνκή ησλ 

ζπνπδψλ). 

4. Καζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ (ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο, παξνρή θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο, πεξίζαιςε καζεηψλ, δηδαζθαιία 

καζεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε ππνζηήξημε, εθπαίδεπζε ησλ γισζζηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ). 

5. Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη βαζηθά πεξηερφκελα εθπαίδεπζεο (πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ δηαζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ηνπ θάζε δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ).    

6. Αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο (ζηφρνη, πεξηερφκελν θαη δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, 

δηπιψκαηα πνπ παξέρνληαη)
6
. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ αμηνπνηήζεθαλ, εθηφο απφ ην γισζζηθφ 

Π.., ζηνηρεία θαη απφ ηηο ηξεηο πξψηεο παξαπάλσ ελφηεηεο θαζψο θαη απφ ηελ 

ελφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ελψ εμαηξέζεθαλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε ζηε λνεκαηηθή γιψζζα, 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 δηεξεπλεζνχλ 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..  

                                                           
6
 ην ηέινο ηνπ Π.. πεξηέρνληαη επίζεο θαη ηέζζεξα παξαξηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλνκή 

ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ, ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ζε επίπεδν 

γισζζηθήο επάξθεηαο, επηπιένλ λνκνζεηηθέο πξάμεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαζψο επίζεο θαη πξνηάζεηο 

γηα ηε δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. 
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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 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 

ιακβάλνληαο ππφςε ην «ηνπηθό πεξηβάιινλ, ηε γισζζηθή θαηάζηαζε, ηελ ηζηνξία, ηελ 

νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκό … πνπ ζα πξνζζέζνπλ ηνπηθό ρξώκα ζην Π..
 7

» (National 

Core Curriculum for Upper Secondary Schools 2003, 8). Σν ζηνηρείν απηφ εληζρχεηαη 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνλ ίδην ηνλ καζεηή λα 

δηακνξθψζεη ην αηνκηθφ ηνπ ζρέδην ζπνπδψλ (study plan), θαηά ην νπνίν θαζνξίδεη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπ, φπσο ηα επηιεγφκελα καζήκαηα πνπ ζα 

παξαθνινπζήζεη (φ.π., 8).  

Πεξαηηέξσ, 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 

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 Upper 

Secondary Schools 2003, 14). 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 

                                                           
7
 Σhe curriculum must be drawn up in such a way as to take account of the upper secondary school’s 

operating environment, local value choices and competence strengths as well as special resources. The 

local or regional environment, linguistic conditions, history and the economic and cultural life 

surrounding the upper secondary school will add local colour to the curriculum. 
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εθπαηδεπηηθνχο ε θαηάιιειε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαζψο θαη ην απαξαίηεην 

δηδαθηηθφ πιηθφ.  

Δπηπιένλ ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ην θηιαλδηθφ Π.. αλνηρηό είλαη ε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ε δπλαηφηεηα δειαδή νη ζρνιηθέο 

κνλάδεο λα ζπλεξγάδνληαη θαη νη καζεηέο λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο φπνπ 

θαηά βάζε θνηηνχλ. Αθφκε, ε δηάθξηζε ησλ καζεκάησλ ζε ππνρξεσηηθά θαη 

επηιεγφκελα, ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο γιψζζαο σο κέζνπ θαη αληηθεηκέλνπ 

δηδαζθαιίαο (ζηνηρείν πνπ ζα δηεπθξηληζηεί πεξαηηέξσ ακέζσο κεηά) θαζψο θαη ην 

γεγνλφο φηη δελ παξέρνληαη θνηλά εγρεηξίδηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο είλαη κεξηθά 

αθφκα ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ αλνηρηό ραξαθηήξα ηνπ Π..  

  

1.3 Σν γισζζηθφ δηδαθηηθφ 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., 9). 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).  

ε φ,ηη αθνξά ζην γισζζηθφ κάζεκα πξψη’ απ’ φια ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί πσο γιψζζα θαη ινγνηερλία ζηε θηιαλδηθή πεξίπησζε απνηεινχλ εληαίν 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν, γηα ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην Π.., ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 
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έλα syllabi
8
, 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: 

Η. Γιψζζα Α: α) θηιαλδηθά σο κεηξηθή γιψζζα, β) ζνπεδηθά σο κεηξηθή γιψζζα, γ) 

Sámi σο κεηξηθή γιψζζα, δ) Romany σο κεηξηθή γιψζζα, ε) Φηιαλδηθή λνεκαηηθή 

γιψζζα σο κεηξηθή. 

ΗΗ. Γιψζζα Β: α) θηιαλδηθά σο δεχηεξε γιψζζα, β) ζνπεδηθά σο δεχηεξε γιψζζα, γ) 

θηιαλδηθά γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο Sámi, δ) θηιαλδηθά γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο 

λνεκαηηθήο γιψζζαο.  

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

ζρνιεία, ην εζληθφ θεληξηθφ Π.. θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο
9
, ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ε θάζε ζρνιηθή νκάδα 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. Δπίζεο, αλ έλαο καζεηήο έρεη, γηα παξάδεηγκα, ηα Sámi 

σο κεηξηθή γιψζζα, ζα παξαθνινπζεί ην syllabus ησλ Sámi σο κεηξηθή γιψζζα, 

αιιά θαη ην syllabus ησλ θηιαλδηθψλ ή ησλ θηιαλδηθψλ γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο 

γιψζζαο Sámi (National Core Curriculum for Upper Secondary Schools 2003, 20-

21).     

                                                           
8
 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.  
9
 Γηα ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηνπ γισζζηθνχ 

syllabus θαη ηνπ γισζζηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο βι. National Core Curriculum for Upper Secondary 

Schools 2003, 20-23, 255-256.  
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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 

κειέηεο αλαιχζεθαλ ηα syllabi ηεο θηιαλδηθήο, ηεο ζνπεδηθήο, ησλ Sámi θαη ησλ 

Romany σο κεηξηθψλ γισζζψλ κε εζηίαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη φρη ηεο 

ινγνηερλίαο, θαζψο ηα ππφινηπα γισζζηθά syllabi δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο δηδαζθαιίαο ηεο λνεκαηηθήο θαη ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Σα πεδία απηά, παξά 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο, εμαηξέζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε, θαζψο ηα εξσηήκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο κεηξηθήο.  

   Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ηα syllabi ηεο «Μεηξηθήο γιψζζαο 

θαη ινγνηερλίαο» ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ δνκνχληαη ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα δηαβάζκηζεο ζε ζρνιηθά έηε (grades form), αιιά ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 

θαηαλνκήο ηεο δηδαζθαιίαο ζε θχθινπο καζεκάησλ (courses form). Απηφ ζεκαίλεη 

πσο γηα θάζε syllabus ηνπ Π.. παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ππνρξεσηηθά 

(compulsory courses) θαη εμεηδηθεπκέλα (specialization courses) καζήκαηα, ηα νπνία 

πξέπεη λα πξνζθέξνληαη απφ θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ρσξίο απηά λα θαηαλέκνληαη ζε 

ηάμεηο. Σα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα είλαη καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεηήκαηα 

πνπ εμεηάδνληαη ζηα ππνρξεσηηθά, ηα νπνία φκσο επηιέγνληαη απφ ηνπο καζεηέο ζην 

πιαίζην ηνπ αηνκηθνχ ηνπο ζρεδίνπ ζπνπδψλ. Γηα ην αηνκηθφ απηφ ζρέδην, κάιηζηα, 

επηζεκαίλεηαη πσο «ν ζρεδηαζκόο θαη ν έιεγρόο ηνπ ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε 

ζθόπηκεο επηινγέο σο πξνο ηνπο θύθινπο καζεκάησλ
10

» (φ.π., 227). Τπάξρεη, επίζεο, 
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 Drawing up and monitoring the plan will guide students to make purposeful course choices. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 16 απφ 74 

 

θαη ε θαηεγνξία ησλ εθαξκνζκέλσλ καζεκάησλ
11

 (applied courses), γηα ηα νπνία 

φκσο δελ παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηα syllabi.  

 Γηα λα γίλεη 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 δνκεκέλα θαη ηα ππφινηπα syllabi. Σν ελ ιφγσ 

ινηπφλ syllabus (φ.π., 34-40) εθηείλεηαη ζε έμη 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 παξνπζηάδνληαη νη γεληθνί ζθνπνί δηδαζθαιίαο 

ηνπ καζήκαηνο θαη κεηά απφ απηνχο έλα γεληθφ πιαίζην σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ έμη 

ππνρξεσηηθψλ θχθισλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο 

θαζψο θαη ησλ ηξηψλ εμεηδηθεπκέλσλ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ. Γηα θάζε θχθιν 

καζήκαηνο δίλεηαη έλαο ηίηινο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο πηπρέο (π.ρ. 

«Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε», «Γνκέο θαη λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ») θαη κηα 

γεληθή θαηεπζπληήξηα εηζαγσγή. Έπεηηα παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη ηνπ θάζε θχθινπ, 

ελψ αθνινπζνχλ ηα πεξηερφκελα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαηά ηε 

δηδαζθαιία.  

Οη ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα γηα ην κάζεκα δηακνξθψλνληαη αλάινγα 

κε ην ή ηα syllabi πνπ παξαθνινπζεί έλαο καζεηήο θαη κε ην αηνκηθφ ηνπ ζρέδην 

ζπνπδψλ. Απφ ην Π.. πξνβιέπνληαη γηα ην syllabus ηεο «Μεηξηθήο Γιψζζαο θαη 

Λνγνηερλίαο» έμη ππνρξεσηηθνί θχθινη καζεκάησλ ζπλνιηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ. Κάζε θχθινο καζεκάησλ αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα νρηψ δηδαθηηθέο ψξεο ην 

ρξφλν, κε ηε δηδαθηηθή ψξα λα νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. 

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.  
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 Πξφθεηηαη γηα καζήκαηα πνπ νξγαλψλεη θάζε ζρνιηθή κνλάδα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηεο, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία απφ δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα, κεζνδνινγηθά καζήκαηα ή 

επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο (φ.π., 15).  
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 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 ραξάμεη θαη λα δηακνξθψζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δηαδξνκέο ζε ζρέζε 

κε ηα δεηήκαηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη ηνλ ξφιν 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. Σέινο, ζα ιέγακε πσο 

ην γισζζηθφ κάζεκα ιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε ηνπηθή εθδνρή, ε νπνία ζπκίδεη -γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα ηνπιάρηζηνλ- πεξηζζφηεξν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπνπδψλ 

ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ιηγφηεξν ζηα Λχθεηα. 

 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 Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  

 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ην ππφ 

εμέηαζε εδψ Π.. παξέρεη θάπνηεο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κεηά απφ ηε 

γεληθή εηζαγσγή θαη ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ εηζαγσγή θάζε 

επηκέξνπο syllabus. Δπηπιένλ θαη πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ φκσο ζε 

φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, δίλνληαη ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ Π.. 

(φ.π., 224-230). χκθσλα κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ινηπφλ νη νπνίεο απνηεινχλ έλαλ 

βαζηθφ άμνλα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηά ηφπνπο Π.., ε αμηνιφγεζε πξέπεη θαη’ 

αξράο λα εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη λα 

γίλεηαη βάζεη ηεο γεληθφηεξεο ζπλεηζθνξάο θαη ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο ηνπο εηζεγήζεηο. ηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο, 
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φπσο επηζεκαίλεηαη, είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηναμηνιφγεζεο θαη 

εηεξναμηνιφγεζεο, ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ωο πξνο ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο, κάιηζηα, επηζεκαίλεηαη ε ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ, φπσο ε 

κέζνδνο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο (course assessment 

discussions) (φ.π., 224).   

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φκσο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη «βάζε γηα ηελ αμηνιόγεζε 

είλαη νη καζεηέο λα είλαη ελήκεξνη ησλ ζηόρσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ καζεκάησλ, 

ώζηε λα ηνπο επηηξέπεηαη έηζη λα ειέγρνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξόνδν
12

» (φ.π., 35). 

Αλαθνξηθά, κάιηζηα, κε ην ζηνηρείν απηφ, δειψλεηαη επίζεο φηη «ε αμηνιόγεζε ζα 

ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο κε έλαλ ζεηηθό ηξόπν λα ζέηνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο 

ζηόρνπο θαη λα δηεπζεηνύλ ηηο κεζόδνπο ηεο εξγαζίαο ηνπο
13

» (φ.π., 224). Γη’ απηφ, 

εμάιινπ, επηζεκαίλεηαη πσο νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ κε ηνπο θαζεγεηέο απφ ηελ αξρή θηφιαο ησλ 

καζεκάησλ (φ.π., 225). Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο αλαδεηθλχεη γηα 

άιιε κηα θνξά ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπ δίλεηαη λα 

ραξάμεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δηαδξνκέο ιεηηνπξγψληαο σο ζρεδηαζηήο ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πξνφδνπ ελ πξνθεηκέλσ. Μάιηζηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

ην γεγνλφο φηη παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο θαη επθαηξίεο λα βειηηψζνπλ ηε 

βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ ηνπο, εάλ απηή δελ ηνπο ηθαλνπνηεί, κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, φπσο κε πξφζζεηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο (φ.π., 227-228).  

Ωο πξνο ηηο κνξθέο ηεο αμηνιφγεζεο επηζεκαίλεηαη ε ηειηθή, δειαδή απηή 

πνπ γίλεηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ καζεκάησλ (course), 

θαη ε ζηαδηαθή κνξθή, δειαδή απηή πνπ γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ. Ζ αμηνιφγεζε, ε νπνία πξέπεη λα αθνξά ηφζν ζηηο 

γλψζεηο φζν θαη ζηηο δεμηφηεηεο, είλαη εζσηεξηθή, γίλεηαη δειαδή ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πξαγκαηψλεηαη κέζσ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ, αιιά θαη κέζσ ηεο 
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 The basis for assessment is that students are aware of the objectives and contents of the courses, thus 

allowing them to monitor their own progress. 
13

 Assessment will encourage students in a positive way to set their own objectives and to readjust their 

working methods. 
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ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ (φ.π., 224). Γηα λα πάξεη 

απνιπηήξην νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ, θάζε καζεηήο πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα 

αμηνινγεζεί σο επηηπρψλ ζε εβδνκήληα πέληε θχθινπο καζεκάησλ ζπλνιηθά.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο εζσηεξηθέο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ππάξρνπλ 

ζην ηέινο ηεο θνίηεζεο ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη εζληθέο 

εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα παλεπηζηήκηα (National Matriculation Examinations). 

χκθσλα κε μερσξηζηή ηζηνζειίδα
14

 πνπ ππάξρεη γη’ απηέο, ζηφρνο ηνπο είλαη ε 

εμαθξίβσζε ηνπ εάλ έλαο καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Π.. γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δπηπιένλ, ε επηηπρία ζε απηέο παξέρεη ζηνλ καζεηή ηελ επθαηξία λα ζπλερίζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Οη εμεηάζεηο απηέο ινηπφλ γίλνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν θαη έλαο καζεηήο 

κπνξεί λα νινθιεξψζεη φιεο ηηο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο είηε ζε κία είηε ζε ηξεηο ην 

πνιχ, ζπλερφκελεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. Οη ππνρξεσηηθέο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο 

είλαη ηέζζεξηο. Ζ κία απφ απηέο, ε εμέηαζε ζηε κεηξηθή γιψζζα, είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα φινπο. Γηα ηηο ππφινηπεο ηξεηο ππνρξεσηηθέο δνθηκαζίεο, θάζε καζεηήο επηιέγεη 

κεηαμχ ηεο δεχηεξεο εζληθήο γιψζζαο, ηεο μέλεο γιψζζαο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ 

γεληθψλ ζπνπδψλ (sciences and humanities). Δηδηθφηεξα σο πξνο ην κάζεκα ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο, ε δνθηκαζία πεξηιακβάλεη δχν κέξε. Έλα κέξνο ζρεηίδεηαη κε 

θεηκεληθέο δεμηφηεηεο, θαηά ην νπνίν εμεηάδνληαη νη αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο θαη ε 

γισζζηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηε ζπγγξαθή ελφο 

δνθηκίνπ (essay), θαηά ηελ νπνία εμεηάδνληαη νη ζπλζεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, 

ην γεληθφ επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο, ε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπο θαη ε γισζζηθή 

ηνπο έθθξαζε.  

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 

εθπαίδεπζεο σο πξνο ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο. Μεηαμχ απηψλ ινηπφλ είλαη ε 
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 http://www.ylioppilastutkinto.fi/en/index.html (ηειεπηαία πξφζβαζε 14/2/2011) 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/en/index.html
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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 (Kupianen et 

al. 2009).  

 

 χκθσλα ινηπφλ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηιαλδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην θεθάιαην απηφ, ζα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν 

θεθάιαην ζηελ αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, φπσο απηφ «θαηαζθεπάδεηαη» 

απφ ην Π.., πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο έληαμεο ησλ 

ΣΠΔ ζε απηφ θαη δηδαθηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο, πνπ απνηειεί θαη ην θεληξηθφ 

εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο.   



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 21 απφ 74 

 

2. Αλάιπζε 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε Π.., αθνινπζψληαο ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ, 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. 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. 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, επηρεηξείηαη παξάιιεια λα αλαδεηρζεί θαη ν 

βαζκφο αιιά θαη ν ηξφπνο ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο. 

     

2.1 Σν πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

 

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

αξρηθά ζα αλαιπζνχλ νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ 

επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο ζχκθσλα κε ην Π.. Θα γίλεη, δειαδή, 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη γλψζεηο, ζηάζεηο, αμίεο θαη αληηιήςεηο πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα, ηελ επηδησθφκελε δειαδή θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγιψζζαο ζηα παηδηά. ηε 

ζπλέρεηα, ζα εζηηάζνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε 

ζεκείσζε γεληθφηεξα απφ ην Π.., πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηειηθά ην είδνο 

ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο.  
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2.1.1 Γλψζεηο θαη αμίεο γηα ηνλ θφζκν 

 

Αμίεο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο εμεηάδνληαη νη αμίεο, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο κε 

ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη, ζχκθσλα κε ην Π.., λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο. Να 

ζεκεησζεί, βέβαηα, πσο, δεδνκέλνπ φηη έλα Π.. βξίζεη απφ γλψζεηο, ζηάμεηο, αμίεο, 

αληηιήςεηο, εδψ αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο θαη φζεο ζρεηίδνληαη κε ηα 

ππφ δηεξεχλεζε εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.    

 ε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, ζην ππνθεθάιαην 2.2. ηνπ Π.. (National Core 

Curriculum for Upper Secondary Schools 2003, 12), παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αμίεο 

πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη νη νπνίεο πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο 

καζεηέο. ρεηηθά κάιηζηα κε απηέο ππνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη λα δηαπεξλνχλ –κεηαμχ 

άιισλ- θαη ηνπο ζηφρνπο θαζψο θαη ηα πεξηερφκελα φισλ ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ (φ.π., 12). Σν ζηνηρείν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη αλαθέξνληαη ζε 

μερσξηζηφ ππνθεθάιαην αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηόηεηα
15

 ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

χκθσλα κε ην Π.. ινηπφλ επηζεκαίλεηαη φηη: 

 

Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο δπλαηόηεηεο λα γλσξίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη από ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη 

ηελ ηθαλόηεηα λα αμηνινγνύλ ηα δεηήκαηα από δηαθνξεηηθέο απόςεηο. Οη 

καζεηέο πξέπεη λα νδεγεζνύλ ζην λα ελεξγνύλ σο ππεύζπλνη θαη επζπλείδεηνη 

πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο κειινληηθήο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο. Ζ δηδαζθαιία 

ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεηθόλαο ησλ καζεηώλ, ηε ζεηηθή 

ηνπο αλάπηπμε πξνο ηελ ελειηθίσζε, ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε ζπλερή 

απηνβειηίσζή ηνπο… Οη βαζηθέο αμίεο ηεο δηδαζθαιίαο δνκνύληαη βάζεη ηεο 

θηιαλδηθήο πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο, ε νπνία είλαη έλα κέξνο ηνπ ζθαλδηλαβηθνύ 

θαη επξσπατθνύ πνιηηηζκηθνύ θεθαιαίνπ. Οη καζεηέο ζα εθπαηδεπηνύλ ζε έλα 

θιίκα δηαιιαθηηθόηεηαο θαη δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο. Ζ δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζην 
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 Ωο ζπνπδαηφηεηα (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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ζεβαζκό ηεο δσήο θαη ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ… θαη πξέπεη λα πξνσζεί 

ηελ αλνηθηή δεκνθξαηία, ηελ ηζόηεηα θαη ηελ επεκεξία. (φ.π., 12) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 1) 

    

χκθσλα κε ην παξαπάλσ απφζπαζκα ινηπφλ κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο αμίεο πνπ 

πξνσζνχληαη είλαη ε «πνιηηηθνπνίεζε», ην «πνιηηηζκηθό θεθάιαην», ηα «αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα», «ν αλζξσπηζκόο», ε «αλνηρηή δεκνθξαηία», ε «δηθαηνζύλε», ε 

«ηζόηεηα», ελψ ε επηδησθφκελε ζηάζε ησλ καζεηψλ σο πξνο απηέο είλαη λα 

«εξκελεύνπλ ηα δεηήκαηα από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο», «λα ελεξγνύλ σο 

ππεύζπλνη θαη επζπλείδεηνη πνιίηεο», «λα ελζαξξύλνληαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηε 

ζπλερή απηνβειηίσζε». Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, κάιηζηα, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη 

πξνσζείηαη ν ζεβαζκφο ηεο εζληθήο πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο, αιιά ηαπηφρξνλα 

επηδηψθεηαη θαη ε ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο. Μάιηζηα, φιεο 

νη αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ ζα θαιιηεξγεζνχλ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ 

σο κειινληηθνχ πνιίηε ζηελ θνηλσλία. Παξαηεξψληαο θαλείο ηηο ιέμεηο θαη ηηο 

θξάζεηο πνπ παξαηέζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζα έιεγε πσο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ 

ιεμηινγηθφ θνξηίν θνηλσληθώλ γισζζώλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην 

ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ ιόγσλ θαη ζπδεηήζεσλ ιίγν-πνιχ αλακελφκελσλ απφ έλα 

ζχγρξνλν Π... 

 Σέηνηνπ είδνπο ζπδήηεζε απνηειεί εμάιινπ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο 

ζηάζεο, σο πξνο ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα: «Ζ δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία 

ηεο αλώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο αληηζέζεηο κεηαμύ θαηεζηεκέλσλ αμηώλ θαη πξαγκαηηθόηεηαο θαη λα 

κειεηνύλ κε θξηηηθή νπηηθή ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο ηεο θηιαλδηθήο 

θνηλσλίαο θαη ηεο παγθόζκηαο αλάπηπμεο
16

» (φ.π., 12). ε ζπζρεηηζκφ κε ην 

πξνεγνχκελν απφζπαζκα, επηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεληθψλ 

ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο φηη «ζηόρνο είλαη, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλώηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί λα αληηκεησπίδνπλ κε επειημία 

                                                           
16

 Upper secondary school instruction must encourage students to recognise conflicts between stated 

values and reality and to ponder critically the disadvantages and opportunities of Finnish society and 

international development. 
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ηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη από ηνλ θόζκν πνπ κεηαβάιιεηαη, λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηα κέζα επηξξνήο θαη λα δηαθαηέρνληαη από επηζπκία θαη βνύιεζε λα 

αλαιάβνπλ δξάζε
17

» (φ.π., 26). 

Οη παξαπάλσ ξεηέο παξαδνρέο
18

 πξνβάιινπλ κηα νπηηθή ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν θφζκνο «κεηαβάιιεηαη», νη «θαηεζηεκέλεο αμίεο» ζπγθξνχνληαη πνιιέο θνξέο 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα «αλαιάβνπλ δξάζε» σο 

ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο, πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ κε «θξηηηθή νπηηθή», κε 

«επειημία» θαη «εμνηθείσζε ζηα κέζα επηξξνήο». Σέηνηνπ είδνπο νπηηθέο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ εζηηάδνπλ ζηελ θξηηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ θαη αληινχλ απφ 

ηνλ ιόγν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο (critical pedagogy), ζα έιεγε θαλείο πσο πηζαλφλ 

λα απνηεινχλ θνηλνχο ηφπνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε, θαηαιήγνληαο πνιιέο θνξέο λα απνηεινχλ ξεηνξηθά ζρήκαηα κε 

ειάρηζην αληίθξηζκα επί ηνπ πξαθηένπ. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηιαλδηθνχ 

γισζζηθνχ Π.. πνπ κειεηάηαη εδψ, έρνπλ ελδηαθέξνλ, θαζψο θαίλεηαη λα 

δηαπεξλνχλ ζε έλα βαζκφ θαη ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο, αιιά θαη ην δήηεκα ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα ππφ 

εμέηαζε syllabi δελ θαζνξίδνπλε ξεηά -ελ είδεη ζεκαηηθψλ ελνηήησλ- ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρέο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ  

γισζζηθνχ καζήκαηνο νχηε -θαη’ επέθηαζε- ηξφπνπο ζέαζεο θαη ζηάζεηο σο πξνο ηηο 

πηπρέο απηέο. Ωο πξνο ηηο γλψζεηο φκσο γηα ηνλ θφζκν, ζεκαληηθφ ζηνηρείν 
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 The aim is that, upon completion of general upper secondary education, students will be capable of 

facing the challenges presented by the changing world in a flexible manner, be familiar with means of 

influence and possess the will and courage to take action.  
18

 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). 
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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.. Οη 

ελφηεηεο απηέο ηηηινθνξνχληαη σο εμήο: «Δλεξγφο πνιηηηθνπνίεζε θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα», «Αζθάιεηα θαη επεκεξία», «Αεηθφξνο αλάπηπμε», 

«Πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη γλψζε ησλ πνιηηηζκψλ», «Σερλνινγία θαη θνηλσλία», 

θαη «Δπηθνηλσλία θαη ηθαλφηεηα ζηα κέζα ελεκέξσζεο
19

».  

Γηαβάδνληαο θαλείο ηφζν ηνπο ηίηινπο φζν θαη ην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ 

απηψλ (φ.π., 26-31), παξαηεξεί έλαλ έληνλν θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ σο πξνο ηηο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Π.., αθνχ πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα 

ζεκαληηθά θαη ζχγρξνλα θνηλσληθά δεηήκαηα κε ηα νπνία πξέπεη λα έξζνπλ 

αληηκέησπνη νη καζεηέο σο κειινληηθνί ελεξγνί πνιίηεο ηεο ηνπηθήο θαη παγθφζκηαο 

θνηλσλίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ ην ζηνηρείν, είλαη ην εηζαγσγηθφ 

απφζπαζκα ηεο πξψηεο ελφηεηαο απφ ηηο παξαπάλσ, θαηά ην νπνίν πξνβάιιεηαη σο 

βαζηθή επηδίσμε «νη καζεηέο λα γίλνπλ ελεξγνί, ππεύζπλνη θαη θξηηηθά ζθεπηόκελνη 

πνιίηεο. Απηό ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο, από ηηο 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο κέρξη ηνλ πνιηηηζκό, αιιά θαη 

επηξξνή ησλ πνιηηώλ ζε απηέο. Σα επίπεδα ηεο ζπκκεηνρήο είλαη ηνπηθά, εζληθά, 

επξσπατθά θαη παγθόζκηα
20

» (φ.π., 27).     

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φκσο είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ζε απηά ηα θνηλσληθά 

δεηήκαηα –πνπ, εθφζνλ πξνηείλνληαη σο δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ην Π.., ζεκαίλεη 

φηη 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 «Σερλνινγία θαη θνηλσλία», επηζεκαίλεηαη ε 

                                                           
19

 Active citizenship and entrepreneurship, Safety and well-being, Sustainable development, Cultural 

identity and knowledge of cultures, Technology and society, Communication and media competence. 
20

 The objective of the cross-curricular ’active citizenship and entrepreneurship’ theme is to educate 

students to become contributing, responsible and critical citizens. This means partici- pation in and 

influence on different areas of society from political, economic and social activi- ties to cultural life. 

The levels of participation are local, national, European and global. 
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πξνζέγγηζε ηεο ηερλνινγίαο ελ γέλεη κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο ηεο ζρέζεο κε ηελ θνηλσλία. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη:  

 

Ζ ηερλνινγία πεξηιακβάλεη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ην 

ζρεδηαζκό, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, 

δηαδηθαζηώλ θαη ζπζηεκάησλ. Ζ δηδαζθαιία ζα δώζεη έκθαζε ζηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία κεηαμύ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. ηόρνο είλαη νη καζεηέο … λα θαηαλννύλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα 

αμηνινγνύλ ηε ζρέζε ησλ αλζξώπσλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα γλσξίδνπλ 

πώο λα αμηνινγνύλ ηηο επηδξάζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηξόπν δσήο, ζηελ 

θνηλσλία θαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. … Ζ δηαζεκαηηθή 

ελόηεηα πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπιινγίδνληαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηώλ ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία κε ηζηνξηθή, ζύγρξνλε θαη 

κειινληηθή νπηηθή. Οη καζεηέο ζα νδεγεζνύλ λα θαηαλννύλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ επαξθώο ηελ ηερλνινγία. … Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

δηαζεκαηηθή ελόηεηα ζα δηεπθξηλίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ 

ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα δηάθνξα πεδία. Απηά πεξηιακβάλνπλ 

πεξηνρέο όπσο… ε πιεξνθνξία θαη ε επηθνηλσλία… (φ.π., 30-31) (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 2) 

 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ην πξνεγνχκελν απφζπαζκα, 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 θαη θνηλσλία είλαη 

αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο, αληίιεςε πνπ απερεί θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο 

ησλ ηερλνινγηψλ, ελψ πξνσζείηαη ηαπηφρξνλα ε αμηνινγηθή ζηάζε πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ νη καζεηέο απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ρσξίο λα πξνβάιιεηαη ξεηά ή 

ππφξξεηα ην είδνο ηεο αμηνιφγεζεο. Σν ζηνηρείν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηδίσμε γηα 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζηάζεο πνπ αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο.  Δλδηαθέξνλ 
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είλαη, επίζεο, θαη ην γεγνλφο πσο νη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία πξνθξίλεηαη λα αλαπηπρζνχλ κέζσ ηεο εθκάζεζεο θαη 

ρξήζεο ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Σν ζηνηρείν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ 

ην Π.. αλεμάξηεην κάζεκα πιεξνθνξηθήο, αλαδεηθλχεη κηα ηάζε πξνο 

νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην εχξνο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ζηε δηαζεκαηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Δπηθνηλσλία θαη 

ηθαλφηεηα ζηα κέζα ελεκέξσζεο
21

», ε νπνία θαίλεηαη θαη πεξηζζφηεξν ζπλπθαζκέλε 

κε ην γισζζηθφ κάζεκα, πξνηείλεηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κέξνο ησλ νπνίσλ -θαη κάιηζηα θπξίαξρν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα- απνηειεί θαη ην δηαδίθηπν. Όπσο ππνζηεξίδεηαη εδψ:  

 

Οη καζεηέο ζα νδεγεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο επηξξνήο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ηνπ ξόινπ ηνπο … ζηε κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ θαη ζηε 

δηακόξθσζε απόςεσλ, ζηελ πξνώζεζε κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο θαη αίζζεζεο 

ηεο θνηλόηεηαο θαζώο θαη ζηε δηακόξθσζε όςεσλ γηα ηνλ θόζκν θαη 

απηνεηθόλαο. Οη καζεηέο ζα παξαηεξνύλ θαη ζα αλαιύνπλ κε θξηηηθή νπηηθή ηε 

ζρέζε κεηαμύ ηνπ θόζκνπ όπσο πεξηγξάθεηαη από ηα κέζα θαη ηνπ θόζκνπ όπσο 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Οη καζεηέο ζα κάζνπλ λα πξνζηαηεύνπλ ηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπο, ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, όηαλ θηλνύληαη ζε πεξηβάιινληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κέζα 

ελεκέξσζεο
22

. (φ.π., 31) 

 

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα απερεί ηε γλσζηή ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε 

                                                           
21

 Δλδηαθέξνλ, κάιηζηα, παξνπζηάδεη θαη ν ηίηινο ηεο ελφηεηαο κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη επέθηαζε ηνπ 

φξνπ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα (communicative competence) ζε ηθαλφηεηα ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

(media competence).  

22 Students will be guided to understand the effects of the media and the role of the media as … 

conveyor of information and opinion former, provider of behavioural models and sense of community, 

and as a shaper of world views and self-image. Students will observe and critically analyse the 

relationship between the world as described by the media and reality. Students will learn to protect 

their privacy, safety and data security when moving about in media environments. 
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ηδηαίηεξα έληνλα ζην πιαίζην ηνπ ιόγνπ ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο (Kellner & Share 

2005). Δμάιινπ, θξάζεηο φπσο απηή πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλε παξαπάλσ 

εληάζζνληαη ζηελ θνηλσληθή γιψζζα ιόγσλ πνπ αληινχλ απφ θξηηηθέο παξαδφζεηο. 

Μφλν πνπ ζην θηιαλδηθφ Π.. ε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο δελ 

πξνηείλεηαη λα αλαπιαηζησζεί σο ζεκαηηθή ελφηεηα ελφο εγρεηξηδίνπ ζην ηέινο ηεο 

νπνίαο νη καζεηέο ζα γξάςνπλ κηα ζρεηηθή έθζεζε. Αληίζεηα, πξνηείλεηαη λα 

δηαπεξλάεη φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, απνηειψληαο ηφζν ζηφρν φζν θαη εξγαιείν 

κειέηεο
23

, ψζηε ην ζρνιείν «λα εληζρύεη ηελ ελεξγό ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηα κέζα, ηηο 

αιιειεπηδξαζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο
24

» 

(National Core Curriculum for Upper Secondary Schools 2003, 31).  

Πξνσζείηαη, κε άιια ιφγηα, κηα ζπλνιηθφηεξε πνιηηηθή παξνρήο εθπαίδεπζεο 

ζηα κέζα ελεκέξσζεο (media education), ε νπνία θαηά ην Π.. «ζεκαίλεη αλάπηπμε 

πξνθνξηθώλ, αθνπζηηθώλ, ηερληθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαζώο θαη δεμηνηήησλ 

κειέηεο. Απηό απαηηεί ζπλεξγαζία ηόζν κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ καζεκάησλ όζν θαη κε ηα 

δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο, θαζώο επίζεο θαη κάζεζε ζε απζεληηθά ιεηηνπξγηθά 

πεξηβάιινληα. … Γηα ηελ ηθαλόηεηα ζηα κέζα ελεκέξσζεο ζα δνζεί έκθαζε ζηα 

πνιπκέζα θαη ζηηο νπηηθέο πηπρέο
25

» (φ.π.).   

 Φαίλεηαη ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ πσο νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα κέζα ελεκέξσζεο έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην Π.., θαζψο 

απνηεινχλ δηαζεκαηηθή ελφηεηα, πξνυπνζέηνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζπλεξγαζία γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπο, απαηηνχλ θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη εξκελεία κε 

έκθαζε ζε πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο θαη απζεληηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

Σν πιαίζην απηφ παξαπέκπεη ζην ξεχκα πνπ ν Gee (2010, 33-36) απνθαιεί New 

Media Literacy Studies, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθδνρή ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ 

ζηα κέζα ελεκέξσζεο (critical media literacy) (Kellner & Share 2005), θαηά ηελ νπνία 

πξνζεγγίδεηαη ε επηθνηλσλία θαη ν γξακκαηηζκφο ζηα κέζα ελεκέξσζεο, κε κηα 
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 The media will be both a target and a study tool (φ.π., 31). 
24

 Upper secondary schools must reinforce the active relationship of students with the media, their 

interaction skills and their co-operation with the local/regional media. 
25

 Media education means developing verbal, visual, auditory, technical and social skills as well as 

study skills. This requires co-operation between different subjects and with different media of 

communication as well as learning in authentic operating environments. … Media competence will 

place emphasis on multimedia and visual aspects. 
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εζηίαζε φκσο ζηελ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ κέζσλ, ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε απηά θαη 

ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ θνηλσλία
26

.  

 

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα ζα ιέγακε φηη  νη βαζηθφηεξεο γλψζεηο 

γηα ηνλ θφζκν θαη νη ζηάζεηο πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ κέζσ ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο ζρεηίδνληαη κε πνηθίια θνηλσληθά θαηλφκελα, ρσξίο λα δειψλεηαη ξεηά 

πνηα απφ απηά ζα εληαρζνχλ ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ρσξίο δειαδή λα 

παξέρεηαη θάπνηα «χιε» θαηλνκέλσλ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειέηεο (θαη πνιχ πεξηζζφηεξν αληηθείκελν αμηνιφγεζεο) 

ησλ καζεηψλ. Ζ θπξηφηεξε δε ζηάζε πνπ πξνσζείηαη είλαη απηή ηεο θξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο, κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη ε ελεξγφο θαη ελζπλείδεηε 

πνιηηηθνπνίεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε. Αθφκε, νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ κηα 

πηπρή ηνπ θφζκνπ κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην Π.., αμηνπνηνχληαη ηφζν σο εξγαιείν 

φζν θαη σο αληηθείκελν κειέηεο θαη πξνσζείηαη ζε ζρέζε κε απηέο κηα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεψξεζε κε θξηηηθή νπηηθή θαη έκθαζε ζηνπο κεραληζκνχο 

επηξξνήο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Σέινο, νη θπξηφηεξνη ιόγνη πνπ αληρλεχζεθαλ ζε 

απηφ ην επίπεδν ηεο κειέηεο θαίλεηαη λα αληινχλ απφ ηηο παξαδφζεηο ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο θαη ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο.  

 

2.1.2 Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

 

Δθηφο φκσο απφ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, ζε έλα γισζζηθφ Π.., φπσο είλαη 

αλακελφκελν, αλαπιαηζηψλνληαη θαη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, γισζζνινγηθέο ζεσξίεο 

θαη πηπρέο δειαδή πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ σο κεηαγιψζζα ζηα παηδηά. ε 

φ,ηη αθνξά ινηπφλ ζηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη 

εμαξρήο λα δηεπθξηληζηεί είλαη ε εζηίαζε ηνπ ππφ εμέηαζε Π.. ζηελ αλάιπζε ηεο 
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 Γελ είλαη ηπραίν, ινηπφλ, πνπ ην Κέληξν Μέζσλ Δλεκέξσζεο ζην Διζίλθη (Media Centre of 

Helsinki) (http://www.hel.fi/hki/Opev/en/Services/Media+Centre) είλαη ππεχζπλν κεηαμχ άιισλ θαη 

γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.    

http://www.hel.fi/hki/Opev/en/Services/Media+Centre


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 30 απφ 74 

 

γιψζζαο ζε επίπεδν θεηκέλνπ. Σν ζηνηρείν απηφ γίλεηαη, εμάιινπ, εκθαλέο αθφκα θη 

αλ θαλείο παξαηεξήζεη ηνπο ηίηινπο θαη κφλν κεξηθψλ πξνηεηλφκελσλ θχθισλ 

καζεκάησλ, φπσο νη εμήο: «Γιψζζα, θείκελα θαη αιιειεπίδξαζε», «Γνκέο θαη 

λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ», «Κείκελα θαη επηξξνή», «Κείκελα, χθνο θαη ζπγθείκελν», 

«Κεηκεληθέο δεμηφηεηεο πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ», «Έλαο θφζκνο θεηκέλσλ», 

«Κείκελα, πνιηηηζκφο θαη ηαπηφηεηα», «χγρξνλα θείκελα» θαη «Ζ δχλακε ησλ 

θεηκέλσλ».   

 Ζ εζηίαζε απηή ζηα θείκελα θαλεξψλεη γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ 

ζέηνπλ σο βαζηθή κνλάδα γισζζηθήο αλάιπζεο ην θείκελν θαη θαη’ επέθηαζε κεηα-

δνκηζηηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. Αλαθνξηθά κε ηε ζεψξεζε κάιηζηα ηνπ 

θεηκέλνπ, έρεη ελδηαθέξνλ πσο ε έλλνηά ηνπ ιακβάλεηαη κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία 

ηεο, θαζψο, φπσο αλαθέξεηαη (φ.π., 41), «ην κάζεκα βαζίδεηαη ζηελ επξεία ζεώξεζε 

ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη θείκελα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη δηάθνξεο 

εηθόλεο καδί κε ηε γξαπηή θαη πξνθνξηθή γιώζζα
27

». Μηα ηέηνηνπ είδνπο ζεψξεζε ησλ 

θεηκέλσλ εθθηλεί απφ ην ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηε ζεσξία ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο, θαζψο ζην πιαίζην απηψλ αλαδείρζεθε ην ζηνηρείν ηεο 

ζπλχπαξμεο πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ κέζσλ γηα ηελ παξαγσγή λνήκαηνο ζηα θείκελα 

θαη θαη’ επέθηαζε ην γισζζνινγηθφ ελδηαθέξνλ πξνζαλαηνιίζηεθε θαη ζηε κειέηε 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ.  

Σα εξσηήκαηα φκσο ζε απηφ ην επίπεδν ηεο αλάιπζεο είλαη πψο αθξηβψο 

απηή ε εζηίαζε ζηα θείκελα, πνιπηξνπηθά ή κε, εθθξάδεηαη σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα 

ηε γιψζζα πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο, πνηνη είλαη δειαδή νη 

γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα κεηαγιψζζαο απφ ηνπο 

καζεηέο θαη πνηα ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα 

δηεξεπλεζνχλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηα εξσηήκαηα απηά, ζα αλαιχζνπκε εδψ θαη ζα 

ζπδεηήζνπκε θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απφ ην syllabus ηεο θηιαλδηθήο σο 

κεηξηθήο γιψζζαο. 

 

                                                           
27

 The subject is based on broad conception of text, which also includes other media texts and various 

images in addition to written and spoken language. 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 31 απφ 74 

 

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα: νη επηθνηλσληαθέο- θεηκελνθεληξηθέο επηξξνέο   

  

Σν πξψην παξάδεηγκα πξνέξρεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ θχθινπ καζεκάησλ (course) κε ηίηιν «Γιψζζα, θείκελα θαη 

αιιειεπίδξαζε» (φ.π., 35-36). χκθσλα ινηπφλ κε ην Π.., γηα ην ζπγθεθξηκέλν  

κάζεκα επηζεκαίλνληαη –σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο- ηα εμήο:  

 

Οη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο γιώζζαο, ησλ 

θεηκέλσλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο θαη ζα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο 

λα δηαβάδνπλ θείκελα. Θα μέξνπλ πώο λα αλαιύνπλ ηα επηθνηλσληαθά ηνπο 

πεξηβάιινληα θαη ζα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο δεμηόηεηεο σο νκηιεηώλ, 

αθξναηώλ, ζπγγξαθέσλ, αλαγλσζηώλ θαη ρξεζηώλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 

ώζηε λα θαζνξίζνπλ ηελ εηθόλα ηνπο σο επηθνηλσληαθώλ ππνθεηκέλσλ. 

Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη νη καζεηέο: λα ζηεξεώζνπλ ηελ αληίιεςή 

ηνπο γηα ην θείκελν∙ λα κάζνπλ λα εμεηάδνπλ δηάθνξνπο ηύπνπο θεηκέλσλ κε 

κεγαιύηεξε ελεκεξόηεηα παξαγόλησλ πνπ ζα θαηεπζύλνπλ ηελ εξκελεία ησλ 

θεηκέλσλ∙ λα θαηαλννύλ έλα θείκελν σο ζεκαζηαθή ελόηεηα θαη λα είλαη ηθαλνί 

λα εμεηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε θαη ην επηθνηλσληαθό κέζν∙ λα κάζνπλ λα παξαηεξνύλ ηνλ ηξόπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα, ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε κεγαιύηεξε ελεκεξόηεηα∙ λα εμνηθεησζνύλ ζηε γισζζηθή κνξθή 

ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ παξαγάγεη∙ λα εδξαηώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηελ 

νκαδηθή επηθνηλσλία (ζα αλαπηύμνπλ θαη ζα κάζνπλ λα εξκελεύνπλ ηηο 

αηνκηθέο ηνπο κεζόδνπο ζπκκεηνρήο από ηελ άπνςε ηεο νκαδηθήο 

αιιειεπίδξαζεο, αηκόζθαηξαο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο ή από ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπδεηήζεσλ).  

Βαζηθά πεξηερόκελα: βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνδεγνύλ ηελ εξκελεία 

θαη ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ, όπσο ε ιεηηνπξγία, ν απνδέθηεο, ην θεηκεληθό 

είδνο θαη ν θεηκεληθόο ηύπνο∙ νη επηδξάζεηο ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο θαη 

ηνπ επηθνηλσληαθνύ κέζνπ ζηα θείκελα∙ εκπέδσζε ηεο έλλνηαο ηνπ θεηκέλνπ, 
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(π.ρ. πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα, θείκελα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 

ειεθηξνληθά θείκελα ή θείκελα πνπ πεξηέρνπλ γξαθηθά, ρξεζηηθά θαη 

ινγνηερληθά θείκελα, δεκόζηα θαη ηδησηηθά θείκελα)∙ παξαηήξεζε ηεο γιώζζαο 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαθνξεηηθώλ θεηκεληθώλ ηύπσλ θαη εμάζθεζε ζε απηά 

(δηαύγεηα, ζαθήλεηα, ζπλνρή)∙ πεξίιεςε θαη ζρνιηαζκόο θεηκέλσλ∙ αμηνιόγεζε 

ησλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ ελόο αηόκνπ, ησλ γλώζεσλ, ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ θαη ησλ θηλήηξσλ από ηελ νπηηθή ησλ ζπνπδώλ ζηελ αλώηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε∙ αιιειεπηδξαζηηθέο δεμηόηεηεο ζε νκάδεο. (βι. 

Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 3)     

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο, νη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε επίπεδν 

θεηκέλνπ θαη ζρεηίδνληαη κε γλψζεηο παξαγφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε 

θαη εξκελεία ησλ θεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα, πξνθξίλνληαη γλψζεηο γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

θεηκέλνπ, γηα ηα θεηκεληθά είδε θαη ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο θαζψο θαη γηα 

θεηκελνγισζζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ιεηηνπξγία ησλ θεηκέλσλ, ε επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε, ην επηθνηλσληαθφ κέζν, ν απνδέθηεο, ε ζπλνρή θαη ε ζαθήλεηα. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο, πνπ πξνσζνχληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.., θαίλεηαη λα 

αληινχλ ηφζν απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ φζν θαη απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν. Λέμεηο 

θαη θξάζεηο, εμάιινπ, φπσο «αιιειεπίδξαζε», «επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα», 

«επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε» θαη «επηθνηλσληαθό κέζν», έρνπλ ηνπνζεηεκέλεο ζεκαζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο ζηελ θνηλσληθή γιώζζα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ιόγνπ. 

Απφ ηελ άιιε, βέβαηα, δελ ιείπνπλ σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη θάπνηα 

ζηνηρεία πνπ αληινχλ απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ θπξίσο ιόγν, φπσο είλαη νη 

ηνπνζεηεκέλεο ζεκαζίεο ησλ θξάζεσλ απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε γλψζε ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, επνκέλσο, ζα ιέγακε πσο σο πξνο ηνπο 

γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο παξνπζηάδεηαη κηα κείμε επηθνηλσληαθψλ θαη 

θεηκελνθεληξηθψλ αληηιήςεσλ, θαζψο δίλεηαη κελ εζηίαζε ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ, φκσο ε εζηίαζε απηή έρεη πεξηζζφηεξν 
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θεηκελνγισζζηθφ ραξαθηήξα. Ζ πξφηαζε δε γηα αμηνπνίεζε θεηκέλσλ απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαζψο θαη ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ, παξαπέκπεη ζηνλ ιόγν ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο ζην πιαίζην ηνπ ιόγνπ απηνχ ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ζηξάθεθε ζηελ αλάιπζε θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά κέζα. 

Ωζηφζν, θαίλεηαη, απφ απηφ ην παξάδεηγκα ηνπιάρηζηνλ, πσο πξφθεηηαη κάιινλ γηα 

αλαδπόκελν ιόγν, θαζψο δελ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε ζεκείσζε 

θαη ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ελψ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κφλν ζε επίπεδν άληιεζεο θεηκέλσλ απφ απηά, ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμππεξεηψληαο ηνπο ήδε ππάξρνληεο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Π.. γηα ηνπο εθάζηνηε 

θχθινπο καζεκάησλ, θαίλνληαη σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πεξηζζφηεξεο 

επηξξνέο απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν. Δλδεηθηηθά σο πξνο απηφ ην ζηνηρείν είλαη 

θάπνηα απνζπάζκαηα ηνπ καζήκαηνο «Γνκέο θαη λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ», ζηα νπνία 

επηζεκαίλεηαη –κεηαμχ άιισλ- φηη «νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηε 

ζρέζε ελόο θεηκέλνπ κε ην ζπγθείκελν θαη κε άιια θείκελα. Θα ζηεξεώζνπλ ηηο γλώζεηο 

ηνπο γηα ηα θεηκεληθά είδε θαη ζα βειηησζνύλ σο παξαγσγνί δηαθνξεηηθώλ θεηκεληθώλ 

ηύπσλ
28

», ελψ επηπιένλ ζα «κάζνπλ ζηξαηεγηθέο απόθηεζεο πιεξνθνξηώλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ, γηα λα βξίζθνπλ 

ρξήζηκεο θαη αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηα γξαπηά 

ηνπο δνθίκηα θαη ζε πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο
29

» (φ.π., 36).   

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ελδεηθηηθά απηά απνζπάζκαηα θαη ηηο ηνπνζεηεκέλεο 

ζεκαζίεο ησλ θξάζεσλ πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλεο, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

αληινχλ πεξηζζφηεξν θαη εκθαλέζηεξα απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν, εθφζνλ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο γλψζεηο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ. Ζ αμηνπνίεζε δε 

ηεο ηερλνινγίαο ζπλεηζθέξεη ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

εληζρχζνπλ ην πεξηερφκελν θεηκεληθψλ εηδψλ (δνθίκηα θαη πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο) 

πνπ ζα παξαγάγνπλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Δλδηαθέξνλ φκσο έρεη ην γεγνλφο 

                                                           
28

 Students will gain practice in analysing the language, structures and meanings used in texts and will 

learn to perceive the connection of a text with context and other texts. Students will consolidate their 

knowledge of genres and develop as producers of different types of texts. 
29

 Learn information acquisition strategies, use printed and electronic sources of information and find 

useful and reliable information for use in their essays or oral presentations.  
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πσο δελ πξνθξίλεηαη απιψο ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ γηα άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα επηζεκαίλεηαη θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ 

αλαδήηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Θα 

ιέγακε, επνκέλσο, πσο νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ζπλδένληαη κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν, ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο αληηιήςεηο, θαζψο πξνθξίλεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

επηθνηλσληαθήο, θξηηηθήο θαη θεηκεληθήο ηθαλφηεηαο σο κέζνπ γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θφζκνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ.  

 

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα: νη θξηηηθέο επηξξνέο 

 

Σν επφκελν παξάδεηγκα πνπ ζα αλαιπζεί πξνέξρεηαη πάιη απφ ην syllabus ηεο 

θηιαλδηθήο σο κεηξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν 

καζεκάησλ πνπ ηηηινθνξείηαη «Κείκελα θαη επηξξνή». Όπσο ινηπφλ επηζεκαίλεηαη 

απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. (φ.π., 37-38): 

 

Οη καζεηέο ζα κάζνπλ λα εμεηάδνπλ ηα θείκελα θαη ηε γισζζηθή ηνπο κνξθή 

από ηε ζθνπηά ζπγθεθξηκέλα ηεο εμάζθεζεο ζην δήηεκα ηεο επηξξνήο. Θα 

εμνηθεησζνύλ κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ζα εδξαηώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε απηήλ. Θα κάζνπλ λα αλαιύνπλ θαη λα παξάγνπλ 

επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα. 

Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη νη καζεηέο: λα ελδπλακώζνπλ ηνλ 

γξακκαηηζκό ζηα κέζα ελεκέξσζεο (media literacy), ν νπνίνο ζα ηνπο 

θαηαζηήζεη ηθαλνύο λα αλαιύνπλ θαη λα εξκελεύνπλ δηάθνξα θείκελα ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο, ην ππόβαζξό ηνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, θαη λα 

αμηνινγνύλ κε θξηηηθή νπηηθή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη από ηα Μέζα 

θαη ηελ επηξξνή ηνπο ηόζν ζηα άηνκα όζν θαη ζηελ θνηλσλία∙ λα είλαη ηθαλνί λα 

δηθαηνινγνύλ ηηο απόςεηο ηνπο πνηθηιόηξνπα ηόζν σο ζπγγξαθείο όζν θαη σο 

νκηιεηέο θαη λα αμηνινγνύλ ηηο βιέςεηο επηξξνήο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 35 απφ 74 

 

θεηκέλσλ∙ … λα κάζνπλ λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηα θείκελα θαη ηηο 

αμίεο πνπ απηά κεηαθέξνπλ αθόκα θαη από εζηθή άπνςε. 

Βαζηθά πεξηερόκελα: άκεζε θαη έκκεζε επηξξνή, όπσο πεηζώ, 

θαζνδήγεζε, ρεηξαγώγεζε, δηαθήκηζε, πξνπαγάλδα, εηξσλεία, ζάηηξα, 

παξσδία∙ θεηκεληθά είδε πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ επηξξνή, θείκελα πνπ πεξηέρνπλ 

γξαθηθά θαη ειεθηξνληθά θείκελα (απόςεηο, επηθπιιίδεο, ρηνπκνξηζηηθέο ζηήιεο, 

θξηηηθέο, θύξηα άξζξα, πεξηγξαθέο/θαιύςεηο, δηαθεκίζεηο)∙ κέζνδνη 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ξεηνξηθνί κεραληζκνί∙ ηνπνζέηεζε ζε ζπδεηήζεηο, 

δηαβνπιεύζεηο θαη πξνθνξηθέο ζπδεηήζεηο∙ … ηδενινγία ησλ θεηκέλσλ, θξηηηθή 

ησλ πεγώλ θαη θξηηηθή ησλ Μέζσλ∙ ππεπζπλόηεηα θαηά ηελ επηθνηλσλία, 

επηινγέο σο πξνο ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη θώδηθαο δενληνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν (netiquette). (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 4)  

 

Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο 

ζρεηίδνληαη, φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα, κε ηνπο 

επηρεηξεκαηνινγηθνχο ηχπνπο θεηκέλσλ θαη κε ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ηχπσλ 

θεηκεληθά είδε, φπσο νη δηαθεκίζεηο, ηα θχξηα άξζξα εθεκεξίδσλ/πεξηνδηθψλ, νη 

επψλπκεο ζηήιεο/επηθπιιίδεο θαη γεληθφηεξα θεηκεληθά είδε πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ ρψξν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Ζ εζηίαζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζε θεηκεληθνχο  

ηχπνπο θαη είδε, αλαδεηθλχεη, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, επηξξνή απφ 

ηνλ θεηκελνθεληξηθφ ιόγν, ν πξνζαλαηνιηζκφο φκσο ηεο εμέηαζεο ζην δήηεκα ηεο 

επηξξνήο ησλ θεηκέλσλ θαη ε επηινγή θεηκέλσλ απφ ην πεδίν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 

αλαδεηθλχεη ηαπηφρξνλα θαη κηα επηξξνή απφ ηνλ ιόγν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. 

Γη’ απηφ, εμάιινπ, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ 

κεηαθέξνληαη θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη ζε έλαλ βαζκφ θαη κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεηαη, απψηεξνο ζηφρνο -πέξα απφ ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ παξαγσγή επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκεληθψλ ηχπσλ- είλαη νη καζεηέο «λα 

αμηνινγνύλ κε θξηηηθή νπηηθή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη από ηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ηόζν ζηα άηνκα όζν θαη ζηελ θνηλσλία». ηφρνο, 

επνκέλσο, ζχκθσλα κε ην παξάζεκα απηφ, πνπ ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθή γιώζζα ε 
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νπνία αλήθεη ζε γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο πνπ αληινχλ απφ θξηηηθέο παξαδφζεηο, 

είλαη ε ζχλδεζε ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αηνκηθή θαη 

θνηλσληθή. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη δελ ζεκεηψλνληαη απφ ηνπο 

ζπληάθηεο ηνπ Π.. ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο 

θαη ηερληθέο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα γλψζεηο θαη ηερληθέο πνπ 

αληινχλ απφ ηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ· νπφηε ζα ιέγακε κάιινλ πσο πξφθεηηαη γηα 

επηξξνή απφ ηελ παξάδνζε ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαζψο θαη ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο.  

Σν ελδηαθέξνλ δε ζηελ πεξίπησζε απηή σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

είλαη φηη ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα φρη κφλν ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο 

θεηκέλσλ γηα αλάιπζε (θεηκεληθά είδε πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ επηξξνή, θείκελα πνπ 

πεξηέρνπλ γξαθηθά θαη ειεθηξνληθά θείκελα), αιιά ελζσκαηψλνληαη ηαπηφρξνλα θαη 

ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, θαζψο απηφ εληάζζεηαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Ηδηαίηεξα, κάιηζηα, σο 

πξνο ην δηαδίθηπν, ζην πξνεγνχκελν απφζπαζκα αλαδεηθλχεηαη θαη κηα αθφκε πηπρή 

γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ην δήηεκα ηνπ θψδηθα δενληνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν (netiquette), ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν πνηθίισλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ γίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πνπ ζε επίπεδν ακηγψο γισζζηθφ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή επηινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κέζσ ηεο απνθπγήο ηεο ινγνθινπήο.    

Σα ζηνηρεία, επνκέλσο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηδησθφκελσλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα ζε ιόγνπο πνπ 

αληινχλ απφ θξηηηθέο παξαδφζεηο θαη θπξίσο απφ ηελ παξάδνζε ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο, ε ζχλδεζε κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ σο πεγήο άληιεζεο πιηθνχ, κε εζηίαζε φκσο ζηελ 

θξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ. Δπηπιένλ, ηα ίδηα ηα ηερλνινγηθά κέζα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα κέζα ελεκέξσζεο, εληάζζνληαη ζην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο ζηξέθνληαο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ζηηο 

γλψζεηο γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη απφ ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ζηελ 
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ηθαλφηεηα ζηα κέζα ελεκέξσζεο, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ επηξξνή απφ ηνλ ιόγν 

ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο.    

 

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά ζηελ αλάιπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα, 

αιιά θαη φπσο αλαδείρζεθε απφ ηελ αλάιπζε φισλ ησλ syllabi, νη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα θηλνχληαη ζε επίπεδν θεηκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα θεηκελνγισζζηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο είλαη ν απνδέθηεο, ην κέζν θαη ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ηα 

θεηκεληθά είδε θαη νη θεηκεληθνί ηχπνη, ην χθνο, νη δηάθνξνη θεηκεληθνί κεραληζκνί, ε 

ζρέζε θεηκέλνπ- ζπγθεηκέλνπ, νη ξεηνξηθνί κεραληζκνί, ε δηαθεηκεληθφηεηα, ελψ δελ 

ιείπνπλ θαη γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ησλ γισζζψλ. Δλδηαθέξνλ, 

κάιηζηα, έρεη ην γεγνλφο πσο δελ γίλεηαη πνπζελά ζην Π.. αλαθνξά ζε κεκνλσκέλεο 

γλψζεηο ζηνηρείσλ ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ
30

, αιιά κφλν ζε γλψζεηο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θεηκέλσλ. 

Ζ εζηίαζε απηή ζε γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θείκελα θαη 

ηνπο θεηκεληθνχο κεραληζκνχο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα απνηειεί ζηφρν 

γηα ηελ εξκελεία θαη αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή φζν θαη θαηά 

ηελ θαηαλφεζε ιφγνπ, θαη κέζσ απηψλ γηα ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ θαη 

θεηκεληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θάλεθε επηξξνή 

απφ ηε κείμε ηνπ επηθνηλσληαθνχ θαη θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ θαη κηα θαηεχζπλζε 

πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ σο πεγψλ άληιεζεο πιηθνχ 

θαη λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ γηα αλάιπζε, εμππεξεηψληαο ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, νη γλψζεηο ησλ θεηκεληθψλ κεραληζκψλ 

θάλεθε λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιπζε θεηκέλσλ θαη κέζσ απηήο γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ θφζκνπ, κε έκθαζε θπξίσο ζηελ αλάπηπμε γξακκαηηζκνχ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα κέζα ελεκέξσζεο (media literacy). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

                                                           
30

 Μφλν ζην syllabus ηεο Romany επηζεκάλζεθαλ αλαθνξέο ζε κεκνλσκέλεο γλψζεηο ζηνηρείσλ 

κνξθνινγίαο θαη ζχληαμεο, φκσο 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. 
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εκθαλίδνληαη επηξξνέο απφ ηνλ ιόγν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαη ηνλ ιόγν ηνπ 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Σα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα θαη’ 

επέθηαζε εληάζζνληαη ζην ίδην ην κάζεκα σο δηδαθηηθφ πεξηερφκελν κε 

θεηκελνγισζζηθέο πηπρέο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

αληηιεπηνί νη κεραληζκνί επηξξνήο ησλ θεηκέλσλ, ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή φζν θαη 

θαηά ηελ θαηαλφεζε απηψλ.  

εκαληηθφο φκσο παξάγνληαο γηα λα θαηαλνήζνπκε ζε πεξηζζφηεξν βάζνο ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνζεγγίζηεθαλ κέρξη ηψξα θαηά ηελ αλάιπζε, ηα ζηνηρεία γηα ηηο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα δειαδή, είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην Π.. ε γιψζζα θαη ε ζεκείσζε ελ 

γέλεη. Ζ αλάιπζε απηνχ ηνπ παξάγνληα αθνινπζεί ακέζσο κεηά.  

 

2.1.3 Γιψζζα θαη ζεκείσζε 

 

Γιώζζα θαη ζεκείσζε: νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη θξηηηθέο ζεσξήζεηο 

 

ηηο εηζαγσγέο ησλ γισζζηθψλ syllabi πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε 

επηζεκαίλνληαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θαη έλα γεληθφηεξν πιαίζην 

ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηε γιψζζα θαη ηε γισζζηθή 

εθπαίδεπζε. Έλα ινηπφλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ επηζεκαίλνληαη θαη ην νπνίν έρεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζε απηφ ην επίπεδν ηεο αλάιπζεο 

είλαη θαη ην εμήο:   

 

Ζ δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή γιώζζα θαη ηε ινγνηερλία ζηνρεύεη ζηνλ εθνδηαζκό 

κε ηηο θαηάιιειεο επηθνηλσληαθέο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο δεμηόηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ νη επαξθείο ζπλζήθεο γηα πεξαηηέξσ κειέηε, γηα 

εηζαγσγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα ελεξγό ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. Ζ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη κάζεζε βαζίδνληαη ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα θαη ζηηο δεμηόηεηεο γξακκαηηζκνύ, όπσο επίζεο θαη 

ζηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο ηεο γιώζζαο όπσο απαηηείηαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε 
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πεξίζηαζε. Σν αληηθείκελν ηεο κεηξηθήο γιώζζαο θαη ινγνηερλίαο ζα 

θαηεπζύλεη ηνπο καζεηέο πξνο ηελ ελεξγό απόθηεζε πιεξνθνξηώλ, ηελ θξηηηθή 

επεμεξγαζία θαη εξκελεία απηώλ θαζώο θαη ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 

Ζ δηδαζθαιία ζηνρεύεη ζηελ εζσηεξηθή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, όζν απηό 

είλαη δπλαηό, θαζώο νη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο γλώζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ 

ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κεηαμύ ηνπο. Ο θνηλόο παξνλνκαζηήο είλαη ε γιώζζα 

θαη ε ζεώξεζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο σο επηθνηλσληαθήο νληόηεηαο πνπ 

αλαδεηάεη θαη παξάγεη λνήκαηα κε ελεξγό ηξόπν. (φ.π., 48) (βι. Παξάξηεκα, 

Απφζπαζκα 5)        

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο, ε γιψζζα θαη ε 

δηδαζθαιία ηεο γίλνληαη αληηιεπηέο ζην πιαίζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξήζεσλ, 

δεδνκέλνπ φηη επηζεκαίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο κειέηεο ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ κε 

ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σνλ ηζρπξηζκφ απηφλ εμάιινπ αλαδεηθλχεη θαη ε 

ξεηή παξαδνρή «Ζ δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή γιώζζα θαη ηε ινγνηερλία ζηνρεύεη ζηνλ 

εθνδηαζκό κε ηηο θαηάιιειεο επηθνηλσληαθέο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο δεμηόηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ νη επαξθείο ζπλζήθεο γηα πεξαηηέξσ κειέηε, γηα 

εηζαγσγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα ελεξγό ζπκκεηνρή ζηα θνηλά».  

 Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο απηέο, νη ζπληάθηεο ηνπ Π.. 

θαζνξίδνπλ σο γεληθφ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο, θαη επνκέλσο θαη ησλ γλψζεσλ γηα ηε 

γιψζζα ηηο νπνίεο ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο, ηνλ «εθνδηαζκό κε ηηο θαηάιιειεο 

επηθνηλσληαθέο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο δεμηόηεηεο», ζχκθσλα κε ηε «δηαθνξνπνηεκέλε 

επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα» θαη ηελ «ηθαλόηεηα ρξήζεο ηεο γιώζζαο όπσο απαηηείηαη ζε 

θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε» θαη κε δεδνκέλν φηη «νη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

γλώζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κεηαμύ ηνπο». ηα παξαζέκαηα 

απηά απφ ην πξνεγνχκελν απφζπαζκα δελ είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηε 

ρξήζε θνηλσληθήο γιώζζαο θαη ηνπνζεηεκέλσλ ζεκαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

εθηελψο απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ γισζζνδηδαθηηθφ ιόγν, θαηά ηνλ νπνίν ήξζε ζηελ 

επηθάλεηα ε επηθνηλσληαθή θαη ιεηηνπξγηθή αληίιεςε ηεο γιψζζαο.  
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 ην πιαίζην απηήο ηεο ζεψξεζεο γηα ηε γιψζζα θαη απηνχ ηνπ ιόγνπ νη 

καζεηέο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν κέξνο ηεο αλάιπζεο, καζαίλνπλ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θεηκεληθψλ κεραληζκψλ θαη απνθηνχλ γλψζεηο γηα δηάθνξνπο 

θεηκελνγισζζηθνχο παξάγνληεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ, πξνθεηκέλνπ φκσο 

λα αλαπηχμνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, λα κάζνπλ δειαδή λα 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά σο νκηιεηέο, ζπγγξαθείο θαη ρξήζηεο ησλ Μέζσλ ζε 

πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο.    

Ωζηφζν, ε γιψζζα δελ εθιακβάλεηαη σο κηα απιή θαη αζψα κεηαθνξά 

κελπκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο ζε ιεηηνπξγηθά πιαίζηα. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη σο πξνο ην ζηνηρείν απηφ κηα ξεηή παξαδνρή ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία «ε δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή γιώζζα θαη ηε ινγνηερλία θαηεπζύλεηαη από ηελ 

αληίιεςε ηεο γιώζζαο σο ελόο γεληθόηεξνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηα 

ππνθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα δνκήζνπλ ηνλ θόζκν θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα. Σαπηόρξνλα κε ηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα νη άλζξσπνη αθνκνηώλνπλ 

ηνλ πνιηηηζκό ηεο θνηλόηεηάο ηνπο θαη θαηαζθεπάδνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο
31

» (φ.π.,  34).   

ην απφζπαζκα απηφ ιέμεηο θαη θξάζεηο φπσο απηέο πνπ είλαη 

ππνγξακκηζκέλεο παξαπέκπνπλ ζε θνηλσληθή γιώζζα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

εθηελψο απφ ιόγνπο πνπ αληινχλ απφ θξηηηθέο παξαδφζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

ε γιψζζα ζεσξείηαη φρη σο έλα αζψν κέζν κεηαθνξάο κελπκάησλ θαη παξαγσγήο 

λνεκάησλ, αιιά σο κέζν δφκεζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο. Δλδηαθέξνλ, βέβαηα, έρεη θαη ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα 

επαλαιακβάλεηαη θαη παξαηίζεηαη ζρεδφλ απηνχζην ζηηο εηζαγσγέο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ syllabi, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ.   

 Ζ ζεψξεζε απηή ηεο γιψζζαο, σο πξνο ην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο πεγήο 

άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, κε έλαλ ηαπηφρξνλν φκσο πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηαβάδνληαο θαλείο φια ηα γισζζηθά syllabi δε ζα 
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 Instruction in mother tongue and literature is guided by the perception of the native language as a 

concept system used by individuals to structure the world and construct social reality. Along with their 

mother tongue, people absorb the culture of their community and build their own identity. 
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δπζθνιεπηεί λα βξεη αλαθνξέο (αλ θαη απηέο είλαη ζρεηηθά δηάζπαξηεο θαη θάπσο 

ζπγθερπκέλεο) γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο ειέγρνπλ κε θξηηηθή νπηηθή. Όπσο, 

ελδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ζηε γεληθή εηζαγσγή ηνπ θηιαλδηθνχ θαη ηνπ ζνπεδηθνχ 

syllabus, γεληθφο ζθνπφο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο είλαη –κεηαμχ άιισλ- νη καζεηέο 

«λα είλαη ηθαλνί λα επηιέγνπλ θαη λα αμηνινγνύλ κε θξηηηθή νπηηθή δηάθνξεο πεγέο 

πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη ηελ αμηνπηζηία, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ 

πιεξνθνξηώλ θαη λα γλσξίδνπλ πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ γηα ηε κειέηε ηνπ 

καζήκαηνο
32

» (φ.π., 35).  

   Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ κάιηζηα σο πξνο ην πξνεγνχκελν απφζπαζκα 

είλαη πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ηνπνζεηείηαη ζηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ 

καζήκαηνο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο αλαθνξάο απφ ηνπο 

ζπληάθηεο ηνπ Π.. σο πξνο ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Μάιηζηα, ε ρξήζε ηνπο, ζχκθσλα 

κε ην κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ, ζπλδέεηαη κε ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ ηνπο (λα 

επηιέγεη θαη λα αμηνινγεί θξηηηθά ηηο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη ηελ 

αμηνπηζηία, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ πιεξνθνξηώλ), ζηνηρείν πνπ 

παξαπέκπεη ζηνλ ιόγν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη απφ ην 

απφζπαζκα ε ζχλδεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ κε ηε κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ (λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ, ώζηε λα κειεηήζεη ην αληηθείκελν), 

ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο, ζχκθσλα κε ην Π.., γηα ηε κειέηε ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γισζζηθφ κάζεκα είλαη απαξαίηεηε ε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο.  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν σο πξνο ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο ζην 

θηιαλδηθφ Π.. πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ είλαη ην γεγνλφο φηη δελ γίλεηαη 

δηάθξηζε ζε επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο  (γξακκαηηθή, ζχληαμε, ιεμηιφγην θιπ.) 
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 Be able to select and critically assess different sources of information and the reliability, usefulness 

and intentions of information and know how to make use of information and communications 

technologies to study the subject.  
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νχηε δηάθξηζε ζε επίπεδα γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (παξαγσγή θαη θαηαλφεζε 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ), θαζψο φια ηα syllabi δνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε απηψλ ησλ παξακέηξσλ. Σν ζηνηρείν απηφ καδί κε ην γεγνλφο 

φηη γιψζζα θαη ινγνηερλία απνηεινχλ εληαίν κάζεκα αλαδεηθλχεη ηελ επηξξνή απφ 

ιόγνπο πνπ αληινχλ απφ νιηζηηθέο αληηιήςεηο.     

 

Γιώζζα θαη ζεκείσζε: νη πνιπηξνπηθέο ζεσξήζεηο 

 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη, σο πξνο ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο απφ ην θηιαλδηθφ Π.., 

θαη ε αλαγλψξηζε ηεο πνιπηξνπηθήο έθθξαζεο ηνπ λνήκαηνο, θαζψο, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη, «ην κάζεκα βαζίδεηαη ζηελ επξύηεξε ζεώξεζε ηνπ θεηκέλνπ, θαζώο 

πεξηιακβάλεη θείκελα από ηα κέζα ελεκέξσζεο, αιιά θαη δηάθνξεο εηθόλεο καδί κε ηε 

γξαπηή θαη πξνθνξηθή γιώζζα» (φ.π., 41). Ωζηφζν, πξφθεηηαη απιψο γηα αλαγλψξηζε 

θαη φρη γηα ζπλεηδεηή έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ζηνηρείν πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ακέζσο πξνεγνχκελν κέξνο ηεο 

αλάιπζεο, ηελ απιή αμηνπνίεζε θαη πνιπηξνπηθψλ -εθηφο ησλ άιισλ- θεηκέλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη ήδε ππάξρνληεο ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο.  

Βέβαηα, εδψ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε ακέζσο πξνεγνχκελε 

ηνπνζέηεζε ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζε θαλέλα γισζζηθφ syllabus δελ γίλεηαη 

αλαθνξά ζε γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε γξακκαηηθή ησλ άιισλ 

ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ νχηε αλαθνξά ζε ζηξαηεγηθέο θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ  

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλφεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. 

Δλδηαθέξνλ φκσο έρεη ην γεγνλφο φηη ζην syllabus ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ (φ.π., 204-

207) επηζεκαίλεηαη κεηαμχ άιισλ φηη νη καζεηέο «ζα κάζνπλ λα εμεηάδνπλ κε θξηηηθή 

ζηάζε ηα θαηλόκελα ηνπ νπηηθνύ πνιηηηζκνύ εξκελεύνληαο ηα πεξηερόκελά ηνπο, ηε 

κνξθή ηνπο θαη ηα λνήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία
33

» θαη «ζα 

κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο εηθόλεο θαη ηερληθέο ζε δηαθνξεηηθά επηθνηλσληαθά 

πεξηβάιινληα
34

». Μεηαμχ δε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο 

                                                           
33

 Learn to critically examine the phenomena of visual culture and interpret their contents, forms and 

meanings in terms of individuals and society. 
34

 Learn to use various images and techniques in different communication environments. 
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επηζεκαίλνληαη «ε εξκελεία θαη αλάιπζε ησλ εηθόλσλ ηόζν κε νπηηθά όζν θαη κε 

ιεθηηθά κέζα θαη ε εηζαγσγή ζε δηάθνξεο κεζόδνπο αλάιπζεο, όπσο ε θνξκαιηζηηθή, ε 

ζεκεησηηθή, ε εηθνλνγξαθηθή, ε εξκελεπηηθή θαη ε πξνζιεπηηθή αλάιπζε
35

», ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε παξάγνληεο φπσο ην «ζρέδην, ε ηππνγξαθία, νη δηαδηθαζίεο 

εηθνλνγξάθεζεο θαη νη ηερληθέο κεηαθνξάο εηθόλσλ
36

» θαζψο θαη «ε ηδενινγηθή 

θξηηηθή θαη ε πνιηηηζκηθή αλάιπζε ησλ εηθόλσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ζε δηάθνξεο 

πεξηόδνπο, πεξηνρέο θαη πνιηηηζκνύο
37

». 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα, ην γισζζηθφ syllabus θαη 

ην syllabus ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ
38

 ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθεηκεληθόηεηα, 

ζπλδεηηθφο θξίθνο ηεο νπνίαο είλαη φρη κφλν ε πνιπηξνπηθφηεηα θαη ε γξακκαηηθή 

ηεο ζεκείσζεο, αιιά θαη ε επηξξνή απφ ηνλ ιόγν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα 

κέζα ελεκέξσζεο. 

Δλψ φκσο –αθφκε θαη κε ηε δηαθεηκεληθή ζχλδεζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

κε άιια καζήκαηα- επηζεκαίλεηαη ε πνιπηξνπηθφηεηα θαη ε αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ζε απηήλ, δελ πξνηείλεηαη θάπνηα ζαθήο δηδαθηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ 

θαιιηέξγεηά ηεο, πνπ λα αληιεί απφ ηνλ ιόγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Ζ έιιεηςε 

ηέηνηνπ είδνπο πξνηάζεσλ, βέβαηα, κπνξεί λα απνηειεί έλα είδνο «ζησπεξήο γλψζεο» 

γηα ηνπο Φηιαλδνχο, λα πξφθεηηαη δειαδή γηα θάηη ηφζν γλσζηφ θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλν ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλσλία, πνπ δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα αλαθεξζεί. 

Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη απφ ηελ άιιε γίλνληαη αλαθνξέο ζηα θεηκεληθά είδε, γηα 

παξάδεηγκα, ε ζεσξία γηα ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε δηεζλψο, πηζαλφλ 

λα αλαδεηθλχεη θαη έλα είδνο άγλνηαο ζε δεηήκαηα ζεψξεζεο θαη δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Οπσζδήπνηε, πάλησο, ην δήηεκα απηφ 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ κειέηε, πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλε θαη πηζαλφλ επηηφπηα, θάηη 

                                                           
35

 Interpretation and analysis of images by visual and verbal means; introduction to different methods 

of analysis, such as formalistic, semiotic and iconographic interpreta- tion and reception analysis.  
36

 Graphic design: layout, typography, image processing and transfer techniques. 
37

 Ideological criticism and cultural analysis of media images in different periods, places and 

subcultures.  
38

 Παξεκθεξείο αλαθνξέο γίλνληαη θαη ζην syllabus ηεο κνπζηθήο, φπνπ επηζεκαίλεηαη κεηαμχ άιισλ 

φηη «νη καζεηέο ζα εμεξεπλήζνπλ ηνλ ξόιν ηεο κνπζηθήο ζε πεξηνρέο όπσο ν θηλεκαηνγξάθνο, ην ζέαηξν, 

ηα ΜΜΔ θαη ην δηαδίθηπν θαη ζα εμεηάζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ην θείκελν, ηελ εηθόλα θαη ηελ 

θίλεζε/ Students will explore the role of music in areas such as cinema, theatre, the mass media and 

the Internet and will examine its interaction with text, images and motion» (φ.π., 202).  
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φκσο πνπ δελ ππφθεηηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη 

κε ηελ απνηχπσζε ησλ γεληθφηεξσλ ηάζεσλ σο πξνο ηε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ.   

 

Γιώζζα θαη ζεκείσζε: νη πνιππνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο 

 

Έλα άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνβάιιεη σο πξνο ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο 

ζην θηιαλδηθφ Π.. είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ πνιπγισζζία θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πξνζπάζεηα αλάδεημεο, αιιά θαη 

ελίζρπζεο ηνπ πνιχγισζζνπ πεξηβάιινληνο
39

. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη εκθαλέο απφ ην 

γεγνλφο φηη πξνβιέπεηαη απφ ην Π.. ε γισζζηθή εθπαίδεπζε φρη κφλν ησλ 

θπξίαξρσλ γισζζηθψλ νκάδσλ, αιιά θαη ησλ γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ, θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξα syllabi αλά πεξίπησζε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

δειψλεηαη απφ ην Π.., «ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνάγεη ηελ πξσηνγελή ηαπηόηεηα 

ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο παξέρεη επθαηξίεο, ώζηε λα εδξαηώζνπλ ηελ ηδηαίηεξε γιώζζα 

ηνπο θαη λα αλαπηύμνπλ ηηο δηθέο ηνπο γεληθέο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο
40

» (φ.π., 21).   

Μηα ηέηνηνπ είδνπο ζεψξεζε, βέβαηα, απέρεη πνιχ απφ παξαδνζηαθέο θαη 

ξπζκηζηηθέο αληηιήςεηο εζληθηζηηθνχ ραξαθηήξα
41

 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 

                                                           
39

 Αλαθνξηθά, κάιηζηα, κε απηφ ην ζηνηρείν έρεη ελδηαθέξνλ ν ηίηινο θαη κφλν κηαο κειέηεο πνπ 

εμεηάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηε Φηιαλδία, ν νπνίνο 

είλαη ν εμήο: «Πνιπγισζζηθή ηδενινγία ζε κηα κνλφγισζζε ρψξα: ε γισζζηθή εθπαίδεπζε ζηε 

Φηιαλδία» (Buchberger 2002). χκθσλα κε ηε κειέηε απηή, ε Φηιαλδία ζεσξείηαη σο κηα γισζζηθά 

νκνηνγελήο ρψξα, θαζψο ν αξηζκφο ησλ γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ είλαη -ζπγθξηηηθά κε ηελ θπξίαξρε 

θηιαλδηθή γισζζηθή νκάδα- πνιχ κηθξφο (φ.π., 197).   
40

 Education must promote students’ original identity and provide them with opportunities to 

consolidate their own language and develop their general linguistic abilities. 
41

 Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο βξέζεθαλ θαη θάπνηα ςήγκαηα ξπζκηζηηθψλ αληηιήςεσλ νη 

νπνίεο αληίθεηληαη ζηε ζεψξεζε πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θξάζε 

πσο «νη καζεηέο ζα νδεγεζνχλ ζην λα δηαθπιάμνπλ ηελ θαζαξφηεηα ηεο γιψζζαο/ Students will be 

guided to preserve the purity of language» (National Core Curriculum for Upper Secondary Schools 

2003, 50), ε νπνία απαληάεη δηάζπαξηε θαη ρσξίο ζπλέρεηα θαη ζπλνρή ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ syllabi. 

Πηζαλφλ λα πξφθεηηαη γηα θζίλνληα ιφγν, ε εξκελεία ηνπ νπνίνπ φκσο απαηηεί γλψζε ηνπ ζπγθεηκέλνπ 

ζρεηηθά κε ηα ηνπηθά γισζζηθά δεηήκαηα θαη ηελ ηνπηθή αληίιεςε πεξί δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.   
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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). 

ρεηηθά κε ηελ έκθαζε ζηελ πνιπγισζζία θαη ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζήο ηεο 

έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ νη πξνηάζεηο ησλ 

εθάζηνηε syllabi γηα ηηο κε θπξίαξρεο γισζζηθέο νκάδεο. ην syllabus ησλ Romany
42

, 

γηα παξάδεηγκα, πξνηείλνληαη ε «δηαηήξεζε επαθήο (ελλ: κε άιινπο Roma) κέζσ 

αιιεινγξαθίαο, κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή άιισλ κνξθώλ 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο
43

» (φ.π., 59), ε «δηεξεύλεζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ θεηκέλσλ 

ζηε Romany, όπσο εηδήζεηο, έγγξαθα θαη ηζηνζειίδεο από νξγαληζκνύο ησλ Ρνκά θαη ε 

ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε απηά
44

» (φ.π., 59) θαη ε «ζπκκεηνρή ζε θνηλόηεηεο ζπγγξαθέσλ 

θαη αλαγλσζηώλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
45

» (φ.π., 61), πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε βαζχηεξε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηε δσή θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Ρνκά 

θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ζε πεξηζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή δσή ηεο θνηλφηεηάο ηνπο
46

.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή θαη κηα άιιε δηάζηαζε σο πξνο ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πνπ ζρεηίδεηαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζεψξεζε 

ηεο γιψζζαο. Φαίλεηαη, δειαδή, πσο ζηελ πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλα ησλ γισζζηθψλ 

θαη πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ νη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη σο έλα επηπιένλ 

εξγαιείν ηνπ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή 
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 Αλαθεξφκαζηε εδψ ζην ζπγθεθξηκέλν syllabus, θαζψο είλαη ην κφλν πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

εληνλφηεξα απφ ηα ππφινηπα syllabi ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο σο κεηξηθήο. Σα syllabi, δειαδή, 

ησλ θηιαλδηθψλ, ησλ ζνπεδηθψλ θαη ησλ Sami κνηάδνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο θαη φζα αλαθέξζεθαλ 

ζηελ αλάιπζε κέρξη ηψξα θαιχπηνπλ θαη ηα ηξία.  
43

 Keeping contacts by letter, electronic mail or using some other form of electronic communication.  
44

 Examining different types of Romany-language texts, such as news, documents and websites of 

Romany organisations, and discussions about these. 
45

 Participation in the community of readers and writers, using modern technologies. 
46

 «Instruction in the Romany language as the mother tongue must help to construct the linguistic and 

cultural identity of Romany students and promote the Romany population’s international contacts and 

affinity» (National Core Curriculum for Upper Secondary Schools 2003: 56).  
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ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ, κέζσ ηεο απζεληηθήο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο κε ηε 

γισζζηθή θνηλφηεηα.   

 

Οινθιεξψλνληαο θαη ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο θαη ελ είδεη ζχλνςεο φζσλ 

αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα ζα ιέγακε φηη ζην θηιαλδηθφ γισζζηθφ Π.. παξαηεξήζεθε 

κηα κείμε ιόγσλ πνπ αληινχλ απφ δηάθνξεο γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ην γισζζηθφ κάζεκα σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν αληιεί απφ 

ηνλ ιόγν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο, θαζψο πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε θνηλσληθήο 

θχζεσο δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηα νπνία νη καζεηέο επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ 

θξηηηθή θαη πνιηηηθνπνηεκέλε ζηάζε. Οη ΣΠΔ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αμηνπνηνχληαη 

σο εξγαιείν ηνπ καζήκαηνο γηα άληιεζε θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ γηα 

ηνλ θφζκν, ελψ παξάιιεια ελζσκαηψλνληαη ζην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, 

θαζψο αληηκεησπίδνληαη σο πεδίν ηνπ θφζκνπ ην νπνίν πξέπεη λα δηεξεπλεζεί κε 

θνηλσληθφ θαη θξηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

 Ωο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ζεκείσζεο, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γισζζηθνχ Π.. είλαη ε εζηίαζε ζηα θείκελα. 

Ζ εζηίαζε απηή εθθξάδεηαη ζε γλψζεηο θεηκελνγισζζηθψλ παξαγφλησλ, ε αλάιπζε 

ησλ νπνίσλ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ 

θαη αληιεί απφ επηθνηλσληαθέο/ιεηηνπξγηθέο ζεσξήζεηο ηεο γιψζζαο. Σαπηφρξνλα 

φκσο νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θάλεθε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζεσξία ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ, ζηνρεχνληαο ζηε γλψζε ησλ θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ 

αλάιπζε θαη ζπγγξαθή θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ απφ ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην 

ηνπ καζήκαηνο. Θα ιέγακε, δειαδή, πσο έρνπκε κηα κείμε ηνπ επηθνηλσληαθνχ θαη 

ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ ιόγνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο 

κέζν απζεληηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο γηα ηε θπζηθή απφθηεζε ηεο γιψζζαο ζε 

ρξήζε -ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηεο 

πνιπγισζζίαο-, αιιά θαη σο πεγή άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο θαη κε απηά, αλαιχνληάο ηα θαηά ην γισζζηθφ κάζεκα.  

 Δπηπιένλ, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θάλεθε λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο κεραληζκνχο επηξξνήο ησλ θεηκέλσλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ 
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θεηκέλσλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο, κε επηδίσμε ηελ αλάπηπμε θξηηηθψλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ αληινχλ απφ ηνπο 

ιόγνπο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαη ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο, ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο κέζν δφκεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ε γισζζηθή δηδαζθαιία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ θεηκελνγισζζηθψλ 

παξαγφλησλ απφ ηε ζθνπηά ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ λνήκαηνο θαη 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αλαπαξίζηαηαη ζε απηφ. Ωο εθ ηνχηνπ, αμηνπνηνχληαη νη 

ΣΠΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην δηαδίθηπν, σο κέζν ελεκέξσζεο, ζε ζρέζε κε ην νπνίν νη 

καζεηέο επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο θαη θξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.   

 Θα πξέπεη αθφκε λα επηζεκαλζεί πσο θάλεθε θαη κηα επηξξνή απφ ηνλ ιόγν 

ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο αλαγλσξίδεηαη απφ ην Π.. ε πνιπηξνπηθή δηάζηαζε 

ηνπ λνήκαηνο θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Ωζηφζν, δελ θάλεθε απφ 

ηελ αλάιπζε λα ππάξρεη ζπλεηδεηή έκθαζε γηα θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ ζηα 

ζηνηρεία απηά, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηξξνή απφ ηνλ ιόγν απηφλ είλαη 

επηθαλεηαθή.   

 Κιείλνληαο, ζα ιέγακε πσο ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα ηα νπνία απαζρφιεζαλ 

κέρξη ηψξα ηελ αλάιπζε παξαηεξήζεθε ζηελ νπζία απηφ πνπ ν Fairclough (2003, 35) 

απνθαιεί δηαινγηθόηεηα, ε χπαξμε ηεο νπνίαο πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θχθινη καζεκάησλ (courses) θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο 

εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθέο γισζζνδηδαθηηθέο πηπρέο. εκαληηθφο φκσο παξάγνληαο 

πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί είλαη νη δηδαθηηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ζηηο νπνίεο 

εθβάιιεη ε δηαινγηθόηεηα απηή, παξάγνληαο πνπ κειεηάηαη 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 
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δηδαθηηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ζηηο νπνίεο εθβάιινπλ νη ιόγνη ηνπ Π.. σο πξνο 

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

ζεκείσζεο. Ζ δηεξεχλεζε απηή ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηη είδνπο καζεηέο 

θαη δηδάζθνληεο πξνυπνζέηεη ην Π.. -πνηνη είλαη νη Λόγνη (Discourses) δειαδή ησλ 

θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ ηνπο νπνίνπο επηρεηξεί λα θαηαζθεπάζεη. 

  Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ εκθαλή ηα παξαπάλσ, ζα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε 

κε θάπνηεο παξαδνρέο ηνπ Π.. σο πξνο ηε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο, ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο ζπληάθηεο: 

 

Σν Δζληθό Κεληξηθό Π.. βαζίδεηαη ζε κηα αληίιεςε θαηά ηελ νπνία ε κάζεζε 

είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγώλ θαη εζηηαζκέλσλ δξάζεσλ ησλ καζεηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα εξκελεύζνπλ ηηο πξνζιακβάλνπζεο 

πιεξνθνξίεο, ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο θαζεγεηέο θαη 

ην πεξηβάιινλ θαη ζύκθσλα κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλσζηηθέο ηνπο δνκέο.   

Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε όηη, κνινλόηη νη γεληθέο αξρέο 

ηεο κάζεζεο είλαη θνηλέο γηα όινπο, ό,ηη καζαίλεηαη βαζίδεηαη ζηηο 

πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απηό 

ρξεζηκνπνηεί. Ζ κάζεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη ηνλ πνιηηηζκό ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη. Μηα ζπγθεθξηκέλε 

δεμηόηεηα ή έλα κέξνο ησλ γλώζεσλ πνπ καζαίλεη θαλείο δελ κεηαθέξεηαη 

απηόκαηα από ηε κία πεξίζηαζε ζηελ άιιε. 

Ζ ζεώξεζε ηεο κάζεζεο πνπ δίλεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγνύ 

παξαγσγήο γλώζεο από ηνπο καζεηέο απαηηεί ηα ζρνιεία λα δηακνξθώζνπλ 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηα νπνία ζα θαηαζηήζνπλ ηθαλνύο ηνπο καζεηέο λα 

ζέζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο θαη λα κάζνπλ λα δνπιεύνπλ ηόζν αλεμάξηεηα 

όζν θαη ζπλεξγαηηθά ζε δηάθνξεο νκάδεο θαη δίθηπα. … Ζ εθπαίδεπζε, επίζεο, 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε όηη νη ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ γηα αλεμάξηεηε 

κειέηε πνηθίινπλ θαη γη’ απηό ρξεηάδνληαη ηνπο δαζθάινπο λα ιεηηνπξγνύλ σο 

επόπηεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Αλάινγα κε ηελ 
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πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ καζεηώλ, νη κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο πξέπεη λα πνηθίινπλ.  

Οη καζεηέο πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε εξγαιεία, ώζηε λα απνθηνύλ θαη 

λα παξάγνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα αμηνινγνύλ ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ, 

πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ λα εθαξκόδνπλ ηνπο ηξόπνπο απόθηεζεο θαη παξαγσγήο 

δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθνί ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ. 

Οη καζεηέο ζα νδεγεζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ θαζώο θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο. (φ.π., 14) (βι. Παξάξηεκα, Απφζπαζκα 6) 

 

Οη παξαδνρέο ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο σο πξνο ηε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο 

παξαπέκπνπλ εκθαλψο ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο 

παηδαγσγηθέο παξαδφζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ε κάζεζε είλαη κηα θνηλσληθά 

ηνπνζεηεκέλε δξαζηεξηφηεηα (ε κάζεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη ηνλ πνιηηηζκό ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη) πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο ησλ καζεηψλ (κνινλόηη νη γεληθέο αξρέο ηεο 

κάζεζεο είλαη θνηλέο γηα όινπο, ό,ηη καζαίλεηαη βαζίδεηαη ζηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο 

ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απηό ρξεζηκνπνηεί). χκθσλα κε απηφ 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, πξνσζείηαη έλαο ξόινο γηα ηνπο καζεηέο θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγνχ εκπινθήο ζηελ παξαγσγή ηεο 

γλψζεο, ηεο νκαδηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

πνιηηηζκηθψλ θαη γλσζηηθψλ δνκψλ.  

Θα ιέγακε πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ βαζηθφ θαη πξσηαγσληζηηθφ ξόιν, ζηνηρείν 

πνπ απνηππψλεηαη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα θαη ζε ιεμηθνγξακκαηηθφ επίπεδν. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ζην αγγιηθφ πξσηφηππν θείκελν ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο 

ε πξνηίκεζε θαη ρξήζε ησλ ιέμεσλ «student» θαη «learning» έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

«teacher» θαη «teaching», ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη ηελ έκθαζε ζην ξφιν ηνπ καζεηή 

έλαληη ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα. Γελ είλαη ηπραίν εμάιινπ πσο ε ξεηή αλαθνξά 

ζηνλ ξόιν ηνπ ηειεπηαίνπ εμαληιείηαη ζε κία πξφηαζε ζην παξαπάλσ απφζπαζκα
47

, 

                                                           
47

 Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ δηδάζθνληα είλαη ιαλζάλνπζα ζε 

θάπνηα ζεκεία ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ αλαιχεηαη εδψ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ παζεηηθή ζχληαμε 

ησλ θξάζεσλ «νη καζεηέο πξέπεη λα εθνδηάδνληαη…» (students must be provided) θαη «νη καζεηέο ζα 
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θαηά ηελ νπνία κάιηζηα ηνπ απνδίδεηαη ν ξόινο ηνπ επηβιέπνληα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Δμίζνπ 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.  

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ην είδνο ησλ παξαπάλσ ξόισλ, φπσο 

επηζεκαίλεηαη ζην απφζπαζκα πνπ αλαιχεηαη εδψ, είλαη απαξαίηεηα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα, κέζνδνη θαη εξγαιεία πνπ λα πξνσζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη πξνθξίλεηαη ε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο σο θνηλσληθά 

ηνπνζεηεκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο δηαδηθαζίαο, είλαη αλακελφκελν λα κελ 

πξνηείλνληαη απφ ην Π.. ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη κεζνδνινγηθέο δηδαθηηθέο 

κνξθέο, αιιά λα ελαπφθεηηαη ε επηινγή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξίζηαζεο 

(αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ καζεηώλ, νη κνξθέο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πξέπεη λα πνηθίινπλ).  

ε φ,ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηα 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 κάιηζηα ηνπο 

επξχηεξα δηαδεδνκέλνπο απφ απηνχο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
48

 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.  

                                                                                                                                                                      
νδεγεζνχλ λα…» (students will be guided…), ζηηο νπνίεο ην ινγηθφ ππνθείκελν, ν δξάζηεο (actor) 

δειαδή, είλαη ν δάζθαινο. Όκσο, ην γεγνλφο φηη πξνηηκάηαη σο ςπρνινγηθφ θαη γξακκαηηθφ 

ππνθείκελν, σο ζέκα (theme) θαη σο ππνθείκελν (subject) δειαδή, ν καζεηήο, αλαδεηθλχεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π..         
48

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

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

ρξεζηκνπνηήζεη θαη κε πνηνλ ηξφπν.    
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Ωο πξνο ηηο ΣΠΔ, κάιηζηα, δελ είλαη ηπραία ε αλαθνξά ηνπο ζην απφζπαζκα 

πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ. πγθεθξηκέλα, ην γεγνλφο φηη καδί κε ηηο ππεξεζίεο ησλ 

βηβιηνζεθψλ είλαη ν κφλνο πόξνο πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Π.. ζην 

ζεκείν πξνζδηνξηζκνχ ησλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηόηεηα 

αμηνπνίεζήο ηνπο ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, επνκέλσο θαη ζην γισζζηθφ. 

Δπηπιένλ, ην ζπκθξαζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ε αλαθνξά ηνπο, θαηά ην 

νπνίν γίλεηαη ιφγνο γηα απφθηεζε, παξαγσγή θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

ζπλδέεη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο κε ην δήηεκα ηεο εκθάληζεο ηνπ ιόγνπ ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο πνπ ζπδεηήζεθε ζην πξνεγνχκελν επίπεδν ηεο αλάιπζεο.     

 Αλαθνξηθά κε ηηο πξάμεηο (actions) ζηηο νπνίεο πξνηείλεηαη λα εκπιαθνχλ νη 

καζεηέο, δελ θαζνξίδνληαη ξεηά ζηα γισζζηθά syllabi ζπγθεθξηκέλα ελδεηθηηθά 

δηδαθηηθά ζπκβάληα. Όκσο, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ 

κάζεζεο ζε θάζε syllabus κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο σο 

πξνο ηηο πξάμεηο πνπ επηδηψθεηαη λα πξαγκαηψζνπλ νη καζεηέο σο θνηλσληθνί 

πξσηαγσληζηέο ηνπ καζήκαηνο. Καζψο φκσο, αλ παξαζέζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα απφ θάπνην syllabus, δελ ζα γίλεη αληηιεπηφ φιν ην θάζκα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ, ζα ζεκεηψζνπκε εδψ θάπνηεο ελδεηθηηθέο πξάμεηο πνπ 

απνδειηηψζεθαλ απφ ηε κειέηε φισλ ησλ ππφ εμέηαζε syllabi. Οξηζκέλεο πξάμεηο 

ινηπφλ νη νπνίεο επηζεκάλζεθαλ είλαη νη εμήο: 

- θξηηηθή αλάιπζε, εξκελεία θαη αμηνιφγεζε -ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή φζν θαη θαηά 

ηελ θαηαλφεζε- θεηκέλσλ (πνιπηξνπηθψλ ή κε) , 

- πξνθνξηθέο εηζεγήζεηο κε επεμεγεκαηηθέο παξνπζηάζεηο,  

- γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εηζεγήζεηο θαη ζπγγξαθή δνθηκίσλ γηα ζέκα ζρεηηθφ κε ην 

κάζεκα, 

- δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο (debates) θαη πξνζρεδηαζκέλεο ζπδεηήζεηο (π.ρ. panel 

debates), 

- αλάιπζε εηθφλσλ, δηαθεκίζεσλ, ηαηληψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ,  

- θξηηηθή πεγψλ (source criticism),  

- δξακαηνπνίεζε θεηκέλσλ,  
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- δηεξεχλεζε πνηθίισλ δεηεκάησλ,  

- νκαδηθή επηθνηλσλία θαη ζπδεηήζεηο, 

- ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο γξακκαηηζκνχ (κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ),   

- πεξίιεςε θαη ζρνιηαζκφο θεηκέλσλ,  

- αλαζεσξήζεηο θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ κε απηναμηνιφγεζε θαη 

εηεξναμηνιφγεζε, 

- αλάιπζε ησλ θεηκεληθψλ, πξνηαζηαθψλ θαη ιεμηινγηθψλ δνκψλ, 

- material based writing,      

- ζχλζεζε θαη ζπγγξαθή θεηκέλσλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

(ηδενζχειιεο, ζρεδηαζκφο, επηινγή ζέζεο, νξγάλσζε, επεμεξγαζία, βειηίσζε ηνπ 

χθνπο, επηινγή ηίηινπ, ηειεηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ) κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε 

δηαθνξεηηθφ ζηάδην.  

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηηο παξαπάλσ πξάμεηο, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο απηή δειψλεηαη ξεηά
49

, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο απνζησπάηαη. Όκσο, 

δεδνκέλνπ φηη νη ΣΠΔ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη απφ ηνπο 

κνλαδηθνχο δηδαθηηθνχο πόξνπο πνπ πξνηείλνληαη επηζήκσο απφ ην Π.., ζεσξνχκε 

φηη ε αμηνπνίεζή ηνπο, αθφκα θαη φηαλ δελ δειψλεηαη ξεηά, ππνλνείηαη. Δμάιινπ, ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είηε ζεσξείηαη ζρεδφλ 

απηνλφεηε, φπσο ζηελ αλάιπζε ηαηληψλ, είηε ιαλζάλεη, φπσο ζηελ θξηηηθή ησλ 

πεγψλ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ζηνπο γεληθνχο ζθνπνχο φισλ ησλ ππφ εμέηαζε 

syllabi, εθηφο απφ ην syllabus ησλ Romany, δειψλεηαη σο ζθνπφο ε γλψζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζεκαίλεη φηη απηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ 

πξάμεσλ πνπ πξνηείλνληαη. Δλδεηθηηθά, ζηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ syllabus ηεο 

ζνπεδηθήο σο Γ1 επηζεκαίλεηαη σο ζθνπφο νη καζεηέο λα «γλσξίδνπλ πώο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ ζην πιαίζην ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζπνπδώλ, λα αλαδεηνύλ 

                                                           
49

 Γηα παξάδεηγκα, ζην syllabus ησλ Romany, φπνπ αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ σο πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο ε «γξαθή σο δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε ζηάδην/ writing process and 

utilisation of information and communications technologies at its different stages» (φ.π., 53).  
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πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη λα επεμεξγάδνληαη, λα ζθέθηνληαη θαη λα 

αμηνινγνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη
50

» (φ.π., 42).         

 Βέβαηα, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ην Π.. δελ δίλεη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πψο αθξηβψο ζα αμηνπνηεζνχλ νη ΣΠΔ ζε θάζε πξάμε θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή. Δλψ, γηα παξάδεηγκα, πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, σζηφζν δελ δειψλεηαη ηίπνηε άιιν πέξα απφ 

απηφ. Σν πιαίζην δειαδή σο πξνο ηνλ αθξηβή ηξόπν (manner) αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 

θαηά ηηο πξάμεηο ηνπ καζήκαηνο είλαη ζρεηηθά αζαθέο θαη ζπγθερπκέλν, πηζαλφλ 

ιφγσ ηεο ζεψξεζεο πσο «ζύκθσλα κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ 

καζεηώλ, νη κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πξέπεη λα πνηθίινπλ
51

» (φ.π., 14). Οη 

κφλεο ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη νδεγίεο επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε νκαδνζπλεξγαηηθψλ 

κεζφδσλ θαη νκαδηθήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, θαη σο πξνο ηνλ ρξόλν (time) δηεμαγσγήο 

ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ δελ πξνηείλεηαη νχηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

αιιεινπρία θαη αθνινπζία ησλ πξάμεσλ νχηε θάπνηα ρξνληθή νξηνζέηεζε, ελψ σο 

πξνο ηνλ ρώξν (space) ην κφλν πνπ επηζεκαίλεηαη είλαη πσο ηα ζρνιεία ζα 

δηακνξθψζνπλ καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηα νπνία ζα θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο ηνπο 

καζεηέο λα ζέζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη λα κάζνπλ λα δνπιεχνπλ ηφζν 

αλεμάξηεηα φζν θαη ζπλεξγαηηθά ζε δηάθνξεο νκάδεο θαη δίθηπα. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα είλαη καζεηνθεληξηθφο, λα ιακβάλεη 

ππφςε δειαδή ην ξόιν ηνπ καζεηή, φπσο απηφο πξνζδηνξίζηεθε πξνεγνπκέλσο, θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία.  

 χκθσλα κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ δηδαθηηθψλ θεηκεληθψλ πξαγκαηψζεσλ, φπσο 

απηφο ραξηνγξαθήζεθε παξαπάλσ, ζα ιέγακε πσο ην Π.. επηδηψθεη λα θαιιηεξγήζεη 

Λόγνπο καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δελ νξηνζεηνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλα θαη 

πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα, αιιά δνκνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο πξαθηηθέο 

απφ ηηο νπνίεο απηέο πεγάδνπλ, ζχκθσλα κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη ηηο 
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 Know how to use information and communications technologies appropriately in their own studies 

and also seek information from different sources and edit, reflect on and assess the information that 

they have acquired.  
51

 Due to students’ individuality and heterogeneity, the forms of teaching and learning must be 

diversified 
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πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο. 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.  

χκθσλα θαη κε ηνπο Λόγνπο απηνχο επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα εγγξάκκαησλ 

ππνθεηκέλσλ κε ραξαθηεξηζηηθά επέιηθηνπ, δεκηνπξγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

ρεηξηζκνχ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ θεηκεληθψλ κεραληζκψλ θαη κε γλψζεηο πνπ 

βαζίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε θεηκελνγισζζηθνχο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, φκσο, ν 

επηδησθφκελνο γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ πξνεθηείλεηαη πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ 

έληππν ιφγν θαη ζε δεμηφηεηεο λένπ γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο, δειαδή, θαίλεηαη 

πσο επηδηψθεηαη κέζσ ηνπ καζήκαηνο λα γλσξίδνπλ πψο λα ρεηξίδνληαη ιεηηνπξγηθά 

ηηο ΣΠΔ. 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 σο πξνο ηνλ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ άληιεζήο ηνπο.   

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 πξνο δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο θαη ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά ζπκβάληα πνπ 

πξνθαζνξίδνληαη άλσζελ θαη επαλαιακβάλνληαη ζρεδφλ απηνχζηα ζηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα.    
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3. πκπεξάζκαηα- ζπδήηεζε 

 

ην ζεκείν απηφ θαη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο 

ζπδήηεζεο γηα απηά, πνπ αθνινπζεί ακέζσο κεηά, ζα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν λα 

αλαθέξνπκε θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεσξεηηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Αλαθνξηθά 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 νη 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 ππνπξγείνπ παηδείαο, ε αλάιπζε ζε θάπνηα ζεκεία πηζαλφλ λα κε 

ιακβάλεη ππφςε ηεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηα πξσηφηππα θηιαλδηθά θείκελα. 

 

3.1 Γεληθέο δηαπηζηψζεηο 
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Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν κέξνο ηεο κειέηεο γίλεηαη θαλεξφ φηη 

ζην γισζζηθφ κάζεκα, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάδεηαη απφ ην θηιαλδηθφ Π.. γηα 

ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξνπζηάδεηαη κηα κείμε 

γισζζνδηδαθηηθψλ ιόγσλ πνπ αληινχλ απφ επηθνηλσληαθέο θαη θεηκελνθεληξηθέο 

παξαδφζεηο, απφ ηελ παξάδνζε ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαη απφ ην ξεχκα ηνπ 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο. 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.  

Ωζηφζν, ζα ιέγακε φηη 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 
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(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 

ελεκεξσκέλνο επαγγεικαηηζκόο (informed professionalism), πξνυπνζέηεη, αιιά θαη 

δεκηνπξγείηαη απφ syllabi πνπ δελ παξέρνπλ απζηεξή θαη πεξηραξαθσκέλε 

θαζνδήγεζε (Luke et al. 2008: 24-28).           

 

3.2 Γηαπηζηψζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

 

Σν δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα γηα ηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε Φηιαλδία, ζχκθσλα θαη κε ηηο γεληθέο δηαπηζηψζεηο 

πνπ παξαηέζεθαλ πξνεγνπκέλσο, είλαη έλα ζχλζεην δήηεκα, θαζψο απαηηεί ηε γλψζε 

ηνπ ηνπηθνχ ζπγθεηκέλνπ, παξάγνληα νπζηαζηηθνχ γηα λα εξκελεπζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Ωζηφζν, κε νδεγφ ην Π.. έγηλε πξνζπάζεηα λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο θάπνηεο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίεο απνηππψλνληαη θαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζην ηέινο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη εδψ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ αλάιπζε, απφ ην Π.. πξνηείλεηαη θαη’ αξράο νη ΣΠΔ 

θαη νη λέεο ηερλνινγίεο ελ γέλεη λα ελζσκαησζνχλ ζε φιν ην εχξνο ησλ καζεκάησλ 

ηνπ ζρνιείνπ σο δηαζεκαηηθή ελφηεηα. Έηζη, επηδηψθεηαη νη καζεηέο, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ, 

λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ηφζν ζε επίπεδν ρξήζεο 

φζν θαη ζε επίπεδν ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα θαη κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν ζηνηρείν απηφ  αλαδεηθλχεη κηα 

ηάζε πξνο νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην εχξνο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ωο πξνο ην γισζζηθφ κάζεκα ζπγθεθξηκέλα, ελδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο 

φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη απφ ηνπο κνλαδηθνχο καζεζηαθνχο πφξνπο πνπ 
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πξνηείλνληαη απφ ην Π.., ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη ηε βαξχηεηα –ζε επίπεδν 

ξεηνξείαο ηνπιάρηζηνλ- ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ινηπφλ πξνέθπςε πσο ην θηιαλδηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε 

γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν πνπ ζρεηίδνληαη κε ζχγρξνλα θνηλσληθά δεηήκαηα. Σα 

δεηήκαηα απηά δελ πξνηείλνληαη σο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη πξνηεηλφκελε ζεκαηηθή 

χιε, αιιά σο δηαζεκαηηθά πεδία ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελα δηεξεχλεζεο 

θαη πξνβιεκαηηζκνχ ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, κε επηδίσμε ηελ θαιιηέξγεηα 

θξηηηθήο ζηάζεο θαη ελεξγνχ πνιηηηθνπνίεζεο απφ ηνπο καζεηέο. Οη λέεο ηερλνινγίεο 

πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ θαη απηέο σο δηαζεκαηηθά πεδία ζην κάζεκα θαη κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζήο ηνπο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθήο δηεξεχλεζήο ηνπο ζηα δηάθνξα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα επηδηψθεηαη ηφζν ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπο φζν θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο ηνπο ζρέζεο κε ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ, ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θάλεθε λα ππάξρεη κηα έληνλε έκθαζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

θαη ζηελ πξφηαζε λα αμηνπνηεζνχλ απηά ζην κάζεκα, ψζηε νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε γηα ηνπο κεραληζκνχο επηξξνήο ησλ Μέζσλ σο πξνο ηηο 

πξνβαιιφκελεο νπηηθέο γηα ηνλ θφζκν. Σέινο, ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη θαη ζηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θψδηθα δενληνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε απηφ (netiquette). 

ε φ,ηη αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο σο πξνο ηηο πξνηεηλφκελεο 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, θάλεθε λα ππάξρεη κηα εζηίαζε ζην θείκελν, ρσξίο φκσο 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε γλψζεηο γηα ηε ιεμηθνγξακκαηηθή θαη ηε δνκή  ησλ θεηκέλσλ. 

Δθηφο απφ ην syllabus ησλ Romany, φπνπ θάλεθε κηα ηάζε γηα κεηάδνζε 

κεκνλσκέλσλ γλψζεσλ γξακκαηηθήο, ζηα ππφινηπα syllabi έκθαζε δίλεηαη ζηε 

κεηάδνζε γλψζεσλ γηα θεηκελνγισζζηθνχο παξάγνληεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ, θεηκεληθψλ θαη θξηηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο. ε απηφ ην 

επίπεδν νη ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ σο κέζα δηδαζθαιίαο θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, σο πεγή άληιεζεο λέσλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

πξνο αλάιπζε θαη σο εξγαιεία άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, έκθαζε πάιη θάλεθε λα δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Φηιαλδίαο B΄/βάζκηα - ΠΑΤΛΗΓΟΤ  

ειίδα 59 απφ 74 

 

ελεκέξσζεο θαηά ην κάζεκα, ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο θεηκελνγισζζηθέο 

πηπρέο πνπ ππάξρνπλ ζηα θείκελα ησλ Μέζσλ θαη ηνπο κεραληζκνχο επηξξνήο πνπ 

απηά ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ πξνβνιή εηθφλσλ γηα ηνλ θφζκν.  

χκθσλα θαη κε ηα παξαπάλσ, ε γιψζζα θάλεθε λα γίλεηαη αληηιεπηή ππφ ην 

πξίζκα επηθνηλσληαθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζεσξήζεσλ, δειαδή σο κέζν επηθνηλσλίαο. 

Σαπηφρξνλα φκσο θάλεθε θαη κηα θνηλσληθνπνιηηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο σο 

κέζνπ δφκεζεο ηαπηφηεηαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο θαη κηα πνιπηξνπηθή 

ζεψξεζή ηεο, κε ηελ έλλνηα φηη γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα κέξνο ηεο ζεκείσζεο. 

Ηδηαίηεξν, επίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηιαλδηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ε 

πνιππνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο, κε ηελ έλλνηα ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πνιπγισζζίαο. ην πιαίζην απηφ, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο κέζα 

απζεληηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο γηα ηε θπζηθή απφθηεζε ηεο γιψζζαο ζε 

ρξήζε θαη σο πεξηβάιινληα άληιεζεο απζεληηθψλ θεηκέλσλ, σο κέζα ελεκέξσζεο κε 

ηδηαίηεξνπο κεραληζκνχο επηξξνήο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ νη 

καζεηέο σο θξηηηθά ππνθείκελα, σο κέζα ζπγγξαθήο πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ, ελψ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζην δήηεκα ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

πεγψλ, πνπ ζρεηίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ηδηαίηεξα σο 

πξνο ηηο κεηνλνηηθέο γισζζηθά νκάδεο, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ 

απζεληηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο κε ηε γισζζηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη σο πεγήο 

άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηε 

δσή θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη ηδηαίηεξε ε έκθαζε πνπ 

δίλεηαη απφ ην Π.. ζηελ πξνηεηλφκελε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε ζρέζε κε ην νπνίν νη καζεηέο επηδηψθεηαη λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, κε 

ηελ αλάιπζε ησλ θεηκελνγισζζηθψλ παξαγφλησλ λα ζηξέθεηαη ζην δήηεκα ηεο 

επίδξαζήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

αλαπαξίζηαηαη ζηα θείκελα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

κεηαηνπίδεηαη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ γξακκαηηζκνχ, ην νπνίν απνθηάεη επηπιένλ- 

πέξα απφ ηελ θεηκεληθή επίγλσζε θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο-, ηελ θξηηηθή 
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επίγλσζε ζηνπο γισζζηθνχο κεραληζκνχο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο (critical media 

literacy).  

Όιεο, σζηφζν, νη παξαπάλσ δηαζηάζεηο αλαδεηθλχνπλ έλα είδνο αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ πξνζαλαηνιηζκέλεο 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 φηη 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’ φια απηά, ζα ιέγακε φηη απνπζηάδεη ε γισζζνδηδαθηηθή ζεψξεζε ησλ 

ΣΠΔ ππφ ην πξίζκα ηνπ ηξίηνπ νκφθεληξνπ θχθινπ.  χκθσλα κε απηφλ, αθεηεξία 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζα ήηαλ ε θξηηηθή θαη ππνςηαζκέλε θνηλσληθά, 

ηζηνξηθά, γισζζνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζέγγηζή ηνπο, κε ηελ έλλνηα φηη 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.). Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη αλαθνξέο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ην θηιαλδηθφ Π.., ελψ είλαη επαλαιακβαλφκελεο, δελ είλαη 

ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο σο πξνο ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ 

ζα αθνινπζεζεί, κε ηελ έλλνηα φηη δελ δίλνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπο 
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θαηά ην κάζεκα. Βέβαηα, ην ζηνηρείν απηφ 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.     

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλεηαη ζπλνπηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά ε θηιαλδηθή 

πξφηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε, φπσο απηή 

πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Π.. γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

πνπ ήηαλ θαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

πγθεληξσηηθόο πίλαθαο απνηύπσζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θηιαλδηθήο 

πξόηαζεο 

ΦΙΛΑΝΓΙΑ 

Αλώηεξε Β/ζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Γισζζηθό 

Μάζεκα 

ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ 

θόζκν, ζηάζεηο, 

αμίεο, πξόηππα 

- ζχγρξνλα θνηλσληθά δεηήκαηα, 

φπσο ε πνιηηηθνπνίεζε, ε 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ε 

αζθάιεηα, ε αεηθφξνο αλάπηπμε, 

ε ηερλνινγία θαη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο 

- πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ 

απηψλ σο δηαζεκαηηθψλ πεδίσλ 

πνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελα 

δηεξεχλεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ 

ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα 

- πξνψζεζε θξηηηθήο ζηάζεο θαη 

- λέεο ηερλνινγίεο θαη 

κέζα ελεκέξσζεο σο 

πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ 

πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

δηαζεκαηηθά 

- ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο απφ 

ηνπο καζεηέο ζε φια ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα, 

πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζεί ε 
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ελεξγνχ πνιηηηθνπνίεζεο αιιειεπηδξαζηηθή ηνπο 

ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

θαη ην άηνκν 

- ρξήζε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, ηφζν ζε 

επίπεδν πξφζιεςεο φζν 

θαη ζε επίπεδν 

παξαγσγήο, ψζηε νη 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ 

θξηηηθή ζηάζε γηα ηνπο 

κεραληζκνχο επηξξνήο 

ησλ κέζσλ σο πξνο ηηο 

πξνβαιιφκελεο νπηηθέο 

γηα ηνλ θφζκν   

- ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα 

θψδηθα δενληνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε απηφ 

(netiquette) 

Γλώζεηο γηα ηε 

γιώζζα 

- εζηίαζε ζην θείκελν, ρσξίο 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε γλψζεηο 

γηα ηε ιεμηθνγξακκαηηθή θαη ηε 

δνκή  ηνπ θεηκέλνπ 

- γλψζεηο θεηκελνγισζζηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ε 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ην 

χθνο, ν ζθνπφο, ν απνδέθηεο, ην 

σο κέζν δηδαζθαιίαο:  

-πεγή άληιεζεο λέσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ θαη 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

πξνο αλάιπζε 

-ρξήζε κέζσλ 

ελεκέξσζεο γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ 
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θεηκεληθφ είδνο 

- ζηφρνο ησλ γλψζεσλ γηα ηε 

γιψζζα ε αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ θαη θεηκεληθψλ 

δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ 

θεηκέλσλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο 

θεηκελνγισζζηθψλ 

πηπρψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηα θείκελα ησλ κέζσλ  

-εξγαιείν άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ, θπξίσο 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ  

εκείσζε/γιώζζα 

- επηθνηλσληαθή/ιεηηνπξγηθή 

αληίιεςε γιψζζαο (γιψζζα σο 

κέζν επηθνηλσλίαο) 

- θνηλσληθνπνιηηηθή αληίιεςε 

γιψζζαο (γιψζζα σο κέζν 

δφκεζεο ηαπηφηεηαο θαη 

πξαγκαηηθφηεηαο) 

- πνιππνιηηηζκηθή ζεψξεζε 

γιψζζαο (πξνψζεζε 

πνιπγισζζίαο) 

- πνιπηξνπηθή ζεψξεζε γιψζζαο 

(γιψζζα σο κέξνο ηεο 

ζεκείσζεο) 

σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ: 

- πεξηβάιινλ άληιεζεο 

απζεληηθψλ θεηκέλσλ θαη 

κέζν απζεληηθψλ 

πεξηζηάζεσλ 

επηθνηλσλίαο γηα ηε 

θπζηθή απφθηεζε ηεο 

γιψζζαο ζε ρξήζε  

- κέζν ελεκέξσζεο κε 

ηδηαίηεξνπο κεραληζκνχο 

επηξξνήο κε ηνπο νπνίνπο 

πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ 

νη καζεηέο σο θξηηηθά 

ππνθείκελα 

- αλάιπζε θαη ζπγγξαθή 

πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ 

- ρξήζε δηαδηθηχνπ γηα 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ κε 
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έκθαζε ζηελ θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ 

Γηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο,  

ρώξνο θαη ρξόλνο, 

ζεσξίεο κάζεζεο 

- αφξαηεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο  

-θηλεηηθφηεηα σο πξνο ηηο 

ηζρχνπζεο δνκέο ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ 

- ζεσξίεο ηεο λέαο παηδαγσγηθήο, 

ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ησλ 

θξηηηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο 

- αμηνπνίεζε ΣΠΔ σο 

πεγήο άληιεζεο 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

- δελ θαίλεηαη ζην Π.. 

λα πξνηείλεηαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κε 

ηε ινγηθή ηεο επέθηαζεο 

ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ 

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 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κε 

θξηηηθή επαγγεικαηηθή 

ελεκεξφηεηα, απμεκέλε 

εκπηζηνζχλε απφ ην Π.. ζηνλ 

ξφιν ηνπ δηδάζθνληα. 

-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: κείμε επηθνηλσληαθνχ-θεηκελνθεληξηθνχ 
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λόγοι 

 

ιφγνπ, ιφγνο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο-θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

- αλαδπφκελνο ιφγνο: πνιπγξακκαηηζκνί (κε ηελ έλλνηα φηη 

ιακβάλεηαη ε πνιπηξνπηθή δηάζηαζε ζηελ παξαγσγή ηνπ 

λνήκαηνο απφ ηα θείκελα) 

Αμηνιόγεζε 

- επειημία θαη  έιιεηςε έκθαζεο 

ζε ζπλερείο θαη επαθφινπζεο 

εμεηάζεηο  

- απνθεληξσκέλνο θαη 

αηνκνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ησλ 

αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ   

-ελεξγφο ξφινο καζεηψλ θαη 

δηδαζθφλησλ ζηηο αμηνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο 

δελ θαίλεηαη θάπνηα ξεηή 

αλαθνξά ζην Π.. πνπ λα 

ζπλδέεη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ κε ηελ 

αμηνιφγεζε 

Παξαηεξήζεηο/ 

ηδηαηηεξόηεηεο 

-επηηπρία θηιαλδηθήο εθπαίδεπζεο ζην PISA 

- αλνηρηφ Π.., έκθαζε ζηελ ηνπηθφηεηα κε δηακφξθσζε 

ηνπηθψλ Π.. 

- ηδηαίηεξεο επηξξνέο απφ ηα media studies 

- πεξηζψξηα αλάιεςεο πξνζσπηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ Π.. 

- δηακφξθσζε Π.. θαη γηα άιιεο γισζζηθέο νκάδεο πέξα απφ 

ηηο θπξίαξρεο  

- δφκεζε Π.. γηα αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε φρη ζε 

ηάμεηο, αιιά ζε θχθινπο καζεκάησλ  
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- καζεηήο σο ζρεδηαζηήο ηνπ αηνκηθνχ ηνπ Π.., κέζσ ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ζρεδίνπ ζπνπδψλ πνπ ηνπ παξέρεη 

πεξηζψξηα ράξαμεο εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ, φπσο ν 

θαζνξηζκφο ησλ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ πνπ ζα 

παξαθνινπζήζεη 
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Παξάξηεκα 

 

Πξσηόηππα θείκελα εθηελέζηεξσλ απνζπαζκάησλ 

Απόζπαζκα 1: General upper secondary education must provide students with 

capabilities to meet the challenges presented by society and their environment and the 

ability to assess matters from different points of view. Students must be guided to act 

as responsible and dutiful citizens in society and future working life. Upper secondary 

school instruction must support the development of students’ self-knowledge and their 

positive growth towards adulthood and encourage students towards lifelong learning 

and continuous self-development. … The basic values of upper secondary school 

instruction are built on Finnish cultural history, which is part of Nordic and 

European cultural heritage. Students will be educated in tolerance and international 

co-operation. Upper secondary school instruction is based on respect for life and 

human rights… must promote open democracy, equality and well-being. 

Απόζπαζκα 2: Technology involves the skills and knowledge required to plan, 

prepare and use technological products, processes and systems. Instruction will 

emphasise the interactive process of the development of technology and society. The 

objectives are for students to … understand and be able to assess the relationship of 

people with modern technologies and know how to assess the effects of technology on 

lifestyles, society and the state of the natural environment. … The cross-curricular 

theme must guide students to reflect on the development of technologies in relation to 

changes in society from historical, current and future perspectives. Students will be 

guided to understand, use and master technology. …  Issues relating to the cross-

curricular theme will be illustrated in concrete terms by studying technologies used in 

different fields. These include areas such … information and communication... 
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Απόζπαζκα 3: Students will gain a deeper understanding of language, texts and 

interpretation of these and they will develop their ability to read texts. They will know 

how to analyse their communi- cation environment and identify their own skills as 

speakers, listeners, writers, readers and media users, so as to specify their image as 

communicators.  

OBJECTIVES The objectives of the course are for students to• consolidate their 

conception of text;• learn to examine various types of texts with greater awareness of 

factors steering their interpretation of the texts;• understand a text as being a 

semantic unit and be able to examine its features in terms of the function, 

communication situation and medium;• learn to observe their use of language, 

reading habits and communication with greater awareness;• become accustomed to 

revising the linguistic form of texts that they have produced; • consolidate their 

knowledge of group communication: they will develop and learn to assess their own 

participation methods in terms of group interaction and atmosphere and teamwork or 

effectiveness of conversations. 

CORE CONTENTS 

• basic factors steering the interpretation and production of texts, such as 

function, recipient, genre and text type;  

• effects of the communication situation and medium on text;  

• consolidation of the conception of text, such as written and spoken texts, 

media texts, electronic and graphic texts, factual and literary texts, public and 

private texts;  

• observation of and practice in language and content in different types of texts: 

intelligibility, clarity and coherence;  

• summarising and commenting on texts;  

• assessment of one’s own communication skills, knowledge, attitudes and 

motivation from the perspective of upper secondary school studies;  

• interaction skills in groups.  
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Απόζπαζκα 4: Students will learn to examine texts and their language from the 

perspective of exercising influence in particular. They will familiarise themselves with 

argumentation and will consolidate their knowledge relating to this. They will learn 

to analyse and produce argumentative texts.  

OBJECTIVES The objectives of the course are for students to consolidate their media 

literacy, which will enable them to analyse and interpret various media texts, their 

backgrounds and functions and to critically assess information communicated by the 

media and its effects on individuals and society; be able to justify their views diversely 

both as writers and as speakers and to assess aspirations to influence and the 

reliability of text; be able to examine the effects of literature on society; learn to 

examine and assess texts and the values that these convey even from ethical 

viewpoints.  

CORE CONTENTS  

• direct and indirect influence, such as persuasion, steering, manipulation; 

advertising, propaganda; irony, satire, parody;  

• genres of texts aiming to influence, graphic and electronic texts: opinions, 

columns, humorous columns, reviews, editorials, commentaries, 

advertisements;  

• argumentation methods and rhetorical devices;  

• taking a stance in conversations, debates and oral contributions;  

• literature consciously aiming to influence and other contentious texts;  

• ideology in texts, source criticism and media criticism;  

• responsibility of a communicator; media choices and netiquette.  

 

Απόζπαζκα 5: Instruction aims to provide suitable commu- nication and interaction 

skills to create sufficient conditions for further study, inclusion in working life and 

active citizenship. Social interaction and learning are based on diversified 

communication competence and literacy skills as well as on the ability to use 

language as required in each specific situation. The mother tongue and literature 

subject will steer students towards active acquisition of information, its critical 
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processing and interpretation and the use of various media. Instruction aims at 

internal integration of the subject, as far as possible, as different areas of knowledge 

and skills are interconnected functionally. The common denominator is language and 

the perception of the human being as a communicator actively seeking and producing 

meanings. 

Απόζπαζκα 6: The National Core Curriculum is based on a conception of learning 

which states that learning is a result of a student’s active and focused actions aimed 

to process and interpret received information in interaction with other students, 

teachers and the environment and on the basis of his or her existing knowledge 

structures. 

Education must take account of the fact that although the general principles of 

learning are the same for everyone, what is learnt is based on each individual’s 

previous knowledge and the strategies that he or she employs. Learning is bound to 

the activity, situation and culture in which it takes place. A particular skill or piece of 

knowledge learnt in one situation is not automatically translated for use in other 

situations. 

The conception of learning that emphasises students’ own active knowledge 

construction process calls for upper secondary schools to create study environments 

which will enable students to set their own objectives and learn to work independently 

and collaboratively in different groups and networks. … Education must also take 

into account the fact that the abilities of students for independent study vary and that 

they need teachers to act as supervisors of their studies in different ways. Due to 

students’ individuality and heterogeneity, the forms of teaching and learning must be 

diversified. 

Students must be provided with tools to acquire and produce information and to 

assess the reliability of information by guiding them to apply the ways of acquiring 

and producing skills and knowledge that are characteristic of each particular branch 
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of skills and knowl- edge. Students will be guided to use the information and 

communications technologies and services provided by libraries. 
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