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Πεξίιεςε  

 

Αληηθείκελφ ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηνπ New Basics Project ηνπ 

Queensland ηεο Απζηξαιίαο. Ζ νλνκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ραξαθηεξηζηηθή 

ηεο φιεο θηινζνθίαο ηνπ, θαζψο ν φξνο «basics» παξαπέκπεη ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

θαη ν φξνο «new» εκπιέθεη ηελ αληίιεςε ησλ «new times». Σν New Basics, πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Queensland State Education-2010», δελ 

απνηειεί απιψο κία πξφηαζε γηα λα θάλνπκε δηαθνξεηηθά ην γισζζηθφ κάζεκα, αιιά 

έλαλ ηξφπν «λα θάλνπκε δηαθνξεηηθά ζρνιείν». Δίλαη έλα πξφγξακκα κε γεξή 

εξεπλεηηθή βάζε πνπ έρεη σο ζηφρν λα εμνπιίζεη ηνπο λένπο ηνπ Queensland κε ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

Σν πξφγξακκα, ην νπνίν ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζε 38 ζρνιεία ην 2000 (θαη γηα ηέζζεξα 

ζρνιηθά ρξφληα) θαη ζε άιια 21 ηελ επφκελε ρξνληά, νξγαλψζεθε γχξσ απφ ηέζζεξηο 

άμνλεο: δξφκνη δσήο θαη θνηλσληθφ κέιινλ, ελεξγνί πνιίηεο, πνιπγξακκαηηζκνί θαη 

επηθνηλσληαθά κέζα, πεξηβάιινληα θαη ηερλνινγίεο. Με ηα ιεγφκελα «Rich Task» 

πξνηείλεη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζε πξαθηηθέο θαη 

ηαπηφρξνλα έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο. Οη πξαθηηθέο απηέο 

πεξηζηξέθνληαη θπξίσο γχξσ απφ ηέζζεξηο άμνλεο: πλεπκαηηθή πνηφηεηα, δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο, ππνζηεξηθηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, θάλεθε φηη απηέο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ 

θνηλσλία θαη απνηεινχλ πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί. Απνηεινχλ 

παηδαγσγηθφ εξγαιείν, πεγή άληιεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, κέζν γηα λα 

εξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηνλ θφζκν θαη κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Αθφκε, 

δηαπηζηψζεθε πξνζπάζεηα γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο καζεηέο, ηάζε 

γηα απνθσδηθνπνίεζε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη γηα θξηηηθή 

ζεψξεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο.  
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1. Δηζαγσγή  

 

Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο 3.1.1. «χληαμε 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε», θνξέαο πινπνίεζεο ηεο νπνίαο είλαη ην 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηνπ New Basics Project ηνπ 

Queensland ηεο Απζηξαιίαο.  

 Ζ Απζηξαιία έρεη απνηειέζεη πνιιέο θνξέο αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ γηα ηηο 

επηινγέο ηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θπξίσο γηα ηελ 

παξάδνζή ηεο ζε φ,ηη αθνξά ην γισζζηθφ κάζεκα. ηελ Απζηξαιία άιισζηε 

εθαξκφζηεθε πην πεηπρεκέλα ε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη 

πνιχο ιφγνο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σα θεηκεληθά είδε απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία ηεο Απζηξαιίαο. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ αξθεηνί επηζηήκνλεο έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Απζηξαιία γηα ηελ θαηάξηηζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δπνκέλσο ε γισζζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Απζηξαιία, 

ιφγσ ηεο παξάδνζήο ηεο, έρεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ παξνχζα κειέηε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλεηζθνξά ηεο Απζηξαιίαο ζε ζέκαηα γισζζηθήο 

εθπαίδεπζεο, εζηηάδεη ζην Queensland ηεο Απζηξαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην New 

Basics Project. Ζ εζηίαζε απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ, ζηελ νπνία θαη ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

Σν New Basics Project δελ απνηέιεζε κία θαηλνηνκία ζην ήδε ππάξρνλ 

ζχζηεκα ηνπ ζρνιείνπ, νχηε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, αιιά έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα λα «θάλνπκε ζρνιείν», γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά ην πξφγξακκα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ.  «Κάλσ ζρνιείν» ζηα πιαίζηα ηνπ  

New Basics Project ζεκαίλεη βγάδσ ηε γλψζε έμσ απφ ηα φξηα ηεο ηάμεο, εκπιέθσ 

ηνπο καζεηέο ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο κε λφεκα θαη ηνπο πξνεηνηκάδσ γηα ηηο λέεο 

νηθνλνκίεο θαη γηα ην πψο ζα ηηο αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο, 
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φπσο άιισζηε αλακέλεηαη, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν, θαζψο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Allan Luke, πνπ καδί κε ηνλ Peter Freebody είλαη γλσζηνί 

γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην πεδίν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ (critical literacy). Ο 

θξηηηθφο γξακκαηηζκφο έρεη θνηλή αθεηεξία θαη θνηλνχο ζηφρνπο κε ηε ζεσξία ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ, αιιά δηαθνξεηηθή πνξεία θαη εζηίαζε. Δλψ, δειαδή, ε ζεσξία ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ μεθηλά κε ην ηζρχνλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ ζε απηφ, ε 

θξηηηθή νπηηθή δελ μεθηλά κε βάζε ηα θεηκεληθά είδε ηνπ ζρνιείνπ, αιιά κεηαθέξεη 

γηα πξψηε θνξά ην θέληξν βάξνπο ζην καζεηή σο πνιίηε.  Έηζη, έρνπκε απφ ηε κία 

ηελ καθξά παξάδνζε ηεο Απζηξαιίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη απφ 

ηελ άιιε ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο, έλαλ απφ ηνπο πξσηεξγάηεο 

ηεο θξηηηθήο νπηηθήο. Αμίδεη, ζπλεπψο, λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ 

Απζηξαιία θαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα δηεξεπλήζνπκε έλα πξφγξακκα φπσο ην New 

Basics.  

Δπηπιένλ, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην New Basics Project ζρεδηάζηεθε 

χζηεξα απφ πίεζε ησλ δαζθάισλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Queensland γηα 

αιιαγέο θαη βειηίσζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζηελ παηδαγσγηθή, επεηδή ην 

ζρνιείν δελ ήηαλ ηφζν παξαγσγηθφ φζν ζα έπξεπε. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην  Queensland σο ην 1999 ηέζζεξηο κειέηεο πνπ είραλ σο 

ζηφρν λα αλαιχζνπλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην (context) θαη ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηνχζε ζηελ εθπαίδεπζε. Πην αλαιπηηθά, ην New Basics Project 

ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Queensland State Education-2010» πνπ 

θαιιηέξγεζε έλα θιίκα δηαιφγνπ αλάκεζα ζε γνλείο, δαζθάινπο, δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ θαη καζεηέο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

(curriculum), ηεο παηδαγσγηθήο (pedagogy) θαη ηεο αμηνιφγεζεο (assessment). Σα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ αθνξνχζαλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή αιιαγή, απφ ηε κηα, ηε θηινζνθία θαη θαηεχζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο, απφ 

ηελ άιιε. Οη ζπδεηήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζρνιείν 

δελ ζπκβαδίδεη κε ηνλ θφζκν πνπ αιιάδεη ζπλερψο θαη φηη πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε 

ζέζε ηνπ κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην.  
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Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξνηάζεθε ην New Basics Project, πνπ είρε σο 

ζηφρν λα εμνπιίζεη ηνπο λένπο ηνπ Queensland κε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη 

λα έρνπλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, ζχκθσλα κε ηνλ Allan Luke, ρξεηάδεηαη έλα πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ε θαηάιιειε παηδαγσγηθή κέζνδνο θαη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ηξία 

ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο. Με άιια ιφγηα, γηα λα πξαγκαησζεί 

έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή, 

αιιά απηφ δελ ζα θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα παξά κφλν αλ ζπλνδεπηεί θαη 

απφ ηνλ αλάινγν ηξφπν αμηνιφγεζεο. Γελ γίλεηαη, δειαδή, λα κηιάκε γηα λέν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λέα παηδαγσγηθή θαη λα αμηνινγνχκε ηνπο καζεηέο κε βάζε 

παξαδνζηαθέο εμεηάζεηο. Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηε ινγηθή κε βάζε ηελ νπνία 

ζρεδηάζηεθε ην πξφγξακκα: 

 

                

 

Γίλεηαη, ινηπφλ, θαλεξφ απφ φζα έρνπκε αλαθέξεη έσο ηψξα φηη ην New 

Basics Project είλαη έλα πξφγξακκα κε γεξή εξεπλεηηθή βάζε. Δίλαη φκσο θαη έλα 

πξφγξακκα πνπ απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη παξαβιέπεη ηηο παγθφζκηεο αιιαγέο. Αληηζέησο, αλαγλσξίδεη ηηο αιιαγέο 

απηέο θαη ηηο αληηκεησπίδεη σο δπλακηθά ξεχκαηα πνπ κεηαβάιινπλ ηηο ηζρχνπζεο 

γλψζεηο θαη πξαθηηθέο θαη απνηεινχλ γηα ην ζρνιείν αληηθείκελν κειέηεο θαη 

θξηηηθήο αλάιπζεο. Ζ εμέηαζε, επνκέλσο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαη γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο.  
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ηελ αξρή (θεθ. 2) ηεο παξνχζαο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, δηθαηνινγείηαη ε νλνκαζία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ εθαξκφζηεθε. 

Έπεηηα παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο γχξσ απφ ηηο νπνίεο 

νξγαλψζεθε ην πξφγξακκα, θαζψο θαη νη ηέζζεξηο άμνλεο ηεο παηδαγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ πξνηείλεη. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηα Rich Tasks ηνπ New Basics 

πνπ ζπληζηνχλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπνο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζε πξαθηηθέο θαη 

έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο.  

ην επφκελν θεθάιαην (θεθ. 3) επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 

νπνία εζηηάδεη, αξρηθά, ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

πνπ ην New Basics επηδηψθεη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, 

δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε ζεκείσζε απφ 

ην πξφγξακκα, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη ζε επίπεδν 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ φια φζα ην New Basics πξνηείλεη.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην (θεθ. 4), γίλεηαη πξψηα κία αλαθνξά ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ είρε ην πξφγξακκα ζηα ζρνιεία ζηα νπνία εθαξκφζηεθε. Ακέζσο 

κεηά παξνπζηάδνληαη ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε 

ηνπ New Basics θαη θπξίσο απηά πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 
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2. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

2.1 Ζ νλνκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε εθαξκνγή ηνπ  

Γηα ηελ νλνκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ έρεη επηιεγεί ηπραία ν φξνο «New Basics», 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1989. Αληηζέησο, ε ρξήζε ηνπ φξνπ 

θαίλεηαη λα είλαη πνιχ έμππλε. Απφ ηε κηα, πεξηιακβάλεη ηνλ φξν «basics», πνπ 

παξαπέκπεη ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη, απφ ηελ άιιε, ηνλ φξν «new», πνπ εκπιέθεη 

ηελ αληίιεςε ησλ «new times» θαη, επνκέλσο, ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ζηηο κεηαβηνκεραληθέο, 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίεο. Ο φξνο «new basics» κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο 

κφλν ζε ζρέζε κε ηα «old basics» ή ηα ηξία «r», φπσο επηθξάηεζαλ λα ιέγνληαη, 

δειαδή «reading», «riting» θαη «rithmetic». Απηά ηα ηειεπηαία παξακέλνπλ ζηελ 

θαξδηά ησλ «new basics», αιιά δελ αξθνχλ γηα ηε λέα επνρή. Ζ λέα επνρή πξνβάιιεη 

έληνλα ην αίηεκα γηα έλαλ άιινπ είδνπο γξακκαηηζκφ, έλαλ γξακκαηηζκφ πνπ δελ 

αξθείηαη ζηα «βαζηθά», δειαδή ζην δηάβαζκα, ζην γξάςηκν θαη ζηελ αξηζκεηηθή. 

Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη αγλνεί ηα «βαζηθά». Αληίζεηα, ηα πξνυπνζέηεη θαη ηα 

επεθηείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν, ζπλδένληαο ηα θπξίσο κε ηελ ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή 

ζθέςε. ην πιαίζην απηφ, ηα «παιηά βαζηθά», πνπ δεκηνπξγνχζαλ αλζξψπνπο πνπ 

ήηαλ δέθηεο ησλ γεγνλφησλ θαη γλψζηεο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ, κπνξνχλ 

λα απνθηήζνπλ λφεκα κφλν αλ ζπλδπαζηνχλ κε ηα «λέα βαζηθά», πνπ δεκηνπξγνχλ 

άηνκα ζπλεξγάζηκα, θξηηηθά ζθεπηφκελα θαη ηθαλά γηα επηθνηλσλία ζε πνηθίια 

πεξηβάιινληα. Μφλν ηα «λέα βαζηθά» ή ν λένο απηφο γξακκαηηζκφο (new literacy), 

θαιχηεξα, κπνξεί λα δψζεη ζηνλ ζεκεξηλφ πνιίηε ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη 

εχθνια ζηα λέα δεδνκέλα, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα ζπιιέγεη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο, λα ρξεζηκνπνηεί ηα λέα κέζα πνπ ηνπ παξέρεη ε 

ηερλνινγία θαη λα αληηιακβάλεηαη πψο νη παγθφζκηεο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηε δηθή 

ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. Σν δήηεκα, επνκέλσο, πνπ πξνθχπηεη είλαη πψο ην ζρνιείν 

ζπληειεί ή κπνξεί λα ζπληειέζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Σν New Basics Project 

ηνπ Queensland απνηειεί κία πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
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Σν New Basics Project άξρηζε λα ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζε 38 ζρνιεία ην 2000 

(γηα ηέζζεξα ζρνιηθά ρξφληα) θαη ζε άιια 21 ηελ επφκελε ρξνληά. Σα ζρνιεία 

επηιέρηεθαλ-αλ θαη δελ θεκίδνληαλ γηα ηηο πςειέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο-

επεηδή ζε απηά νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαλ ηθαλνπνηεηηθά κε ηνπο καζεηέο, ηνπο 

γνλείο ηνπο θαη ηα άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνλίζνπκε 

ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ην πξφγξακκα, εθηφο απφ ηα ζρνιεία πνπ ην εθάξκνζαλ, ζε 

άιια ζρνιεία θαη εθπαηδεπηηθνχο. Κάπνηα απφ ηα ζρνιεία πνπ ην εθάξκνζαλ 

ζπλέρηζαλ ην 2008 ηα Rich Tasks ηνπ New Basics Project. Δπηπιένλ, πνιιά ζρνιεία 

αλέπηπμαλ ηα ιεγφκελα Blueprints πνπ, φπσο ηα Rich Tasks, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο κε ηνλ θφζκν, αιιά πξνζθέξνπλ αθφκα κεγαιχηεξε ειεπζεξία επηινγήο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

2.2 Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ρξήζηκν λα 

αλαθεξζνχκε ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο γχξσ απφ ηηο νπνίεο απηφ νξγαλψζεθε: 

α. Γξφκνη δσήο θαη θνηλσληθφ κέιινλ (life pathways and social futures) 

Θέηεη ην εξψηεκα «πνηνο είκαη θαη πνχ πεγαίλσ;» Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηηο 

πξαθηηθέο εθείλεο πνπ νη καζεηέο ρξεηάδνληαη γηα λα επηηχρνπλ ζε έλαλ θφζκν πνπ 

αιιάδεη ζπλερψο. Έρεη σο ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο, λα αλαθαιχςνπλ ηηο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ απφ πνχ πξνέξρνληαη θαη πνχ ζέινπλ λα πάλε.  

β. Δλεξγνί πνιίηεο (active citizenship) 

ηε θαηεγνξία απηή θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ην εξψηεκα «πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ καζεηψλ ζηηο θνηλφηεηεο, ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο νηθνλνκίεο;». Σν New Basics 

Project ζηνρεχεη ζηε ζπγθξφηεζε αηφκσλ πνπ έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν κέζα ζηελ 

θνηλσλία.  

γ. Πνιπγξακκαηηζκνί θαη επηθνηλσληαθά κέζα (multiliteracies and communications 

media) 
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Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηηο ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο, πνπ θάλνπλ ρξήζε 

πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αιιάδνπλ αθφκε θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαδνζηαθά κέζα. Απηφ πνπ πξνβιέπεη γηα ηνπο καζεηέο είλαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα, λέα θαη παιηά, γηα λα ιχλνπλ πνιιά απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ην πιαίζην απηφ, ν 

γξακκαηηζκφο θαη ε αξηζκεηηθή δελ είλαη μεθνκκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ή δεμηφηεηεο, 

αιιά δηαπιέθνληαη κέζα απφ λέεο πξαθηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα δηαβάζεη θαλείο 

ή λα θαηαζθεπάζεη κία ηζηνζειίδα απαηηείηαη ν γξακκαηηζκφο ηνπ έληππνπ, ν νπηηθφο 

γξακκαηηζκφο, ν αθνπζηηθφο θαη κνπζηθφο γξακκαηηζκφο θιπ.  

δ. Πεξηβάιινληα θαη ηερλνινγίεο (environments and technologies) 

Ζ θαηεγνξία απηή βαζίδεηαη ζηελ ππφζρεζε φηη ην πεξηβάιινλ θαη νη ηερλνινγίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ην δηαρεηξηζηνχκε, κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ θαη λα γίλνπλ 

θαηαλνεηά, κέζα απφ ηελ εκπινθή καο ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. 

Έηζη, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλψζεηο απφ δηάθνξνπο 

ηνκείο γηα λα εμεηάζνπλ ην θπζηθφ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, λα ηνλ πεξηγξάςνπλ, 

λα ηνλ αλαιχζνπλ θαη λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληί ηνπ.  

 

Σν θάζε ζρνιείν πνπ εθαξκφδεη ην New Basics απνηειεί κία θνηλφηεηα 

κάζεζεο πνπ εκθαλίδεη κε ζαθήλεηα ζην πξφγξακκά ηεο ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. ε έλα ηέηνην ζρνιείν νη καζεηέο θαη νη γνλείο γλσξίδνπλ θαη απνδίδνπλ 

αμία ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, ελψ είλαη ζε ζέζε θάζε ζηηγκή λα μέξνπλ ηί 

πξνβιέπεηαη γηα ην επφκελν ζηάδην. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. Δπηπιένλ, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ ρξήζε 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ New Basics. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/) εθηφο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ππάξρεη θαη άιιν ζπλνδεπηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν ζηνπο 

http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/
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εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα κειεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

εγρείξεκα.  

2.3 Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεη 

Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ New Basics Project (Productive Pedagogies) 

βαζίδεηαη ζηελ απζεληηθή παηδαγσγηθή ηνπ Newmann. Δίλαη έλαο ηξφπνο πνπ δίλεη 

ζηνπο δαζθάινπο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο, 

αλάινγεο κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα 

θαηαιήμνπλ, έηζη, ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε απηά. Μάιηζηα, θηλείηαη 

γχξσ απφ ηέζζεξηο άμνλεο:  

α. Πλεπκαηηθή πνηφηεηα (intellectual quality) 

Σν New Basics Project θαιιηεξγεί ζηελ ηάμε ζπλζήθεο κάζεζεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα 

παηδηά λα θαηαλννχλ ζε βάζνο φ,ηη ηνπο δηδάζθεηαη (deep understanding) θαη λα 

ζπλδπάδνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο γηα λα ζπλζέζνπλ, λα εμεγήζνπλ ή λα 

εξκελεχζνπλ (higher-order thinking). Παξάιιεια, ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε γλψζε δελ 

ζπγθξνηείηαη απιψο απφ έλα ζψκα πιεξνθνξηψλ, αιιά θαηαζθεπάδεηαη θαη, 

επνκέλσο, ππφθεηηαη ζε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηξξνέο (knowledge 

as problematic). Απηφ, βέβαηα, δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ, παξά κφλν κέζα ζε 

έλα θιίκα νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ καζεηψλ θαη καζεηψλ-δαζθάινπ 

(substantive conversation). ην πιαίζην απηνχ ηνπ δηαιφγνπ, απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη 

ε ρξήζε απφ ηνπο δαζθάινπο ηεο θαηάιιειεο κεηαγιψζζαο (metalanguage). 

β. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο (connectedness) 

Ζ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε πξαγκαηηθά ή ππνζεηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ θφζκν ησλ καζεηψλ (problem-based curriculum) θαη ηελ πξνεγνχκελε γλψζε 

ηνπο (background knowledge). Σα καζήκαηα, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα «tasks» 

θαηαθέξλνπλ λα ζπλδένληαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δνχλε 

νη καζεηέο (connectedness to the world) θαη, παξάιιεια, λα ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία 

απφ πνιιά γλσζηηθά πεδία (knowledge integration). 
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γ. Τπνζηεξηθηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (supportive classroom environment)  

Πνιιή ζεκαληηθή είλαη θαη ε δεκηνπξγία ζηελ ηάμε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ 

κάζεζεο, φπνπ ν δάζθαινο ζπκπεξηθέξεηαη ηζφηηκα ζε φινπο ηνπο καζεηέο, ηνπο 

ζέβεηαη θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα πξνζπαζνχλ (social support). Οη καζεηέο, είηε 

δνπιεχνπλ αηνκηθά είηε ζε νκάδεο, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο (student direction). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ «καζήκαηνο» παξαθνινπζνχλ 

πξνζεθηηθά θαη κε ελζνπζηαζκφ (academic engagement) θαη ξπζκίδνπλ κφλνη ηνπο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλνη λα ππαθνχνπλ ζε δηαηαγέο ή 

ηηκσξίεο (self regulation). Αθφκε, γλσξίδνπλ θάζε θνξά ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 

ηεξήζνπλ γηα λα πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, πξηλ γξάςνπλ έλα 

άξζξν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα ηνπο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηνχ ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο. 

δ. Αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (recognition of difference) 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ε απνδνρή ηνπ απφ ηνπο καζεηέο είλαη κία 

ππφζεζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Σν New Basics Project είλαη έλα πξφγξακκα πνπ 

θηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη ελεξγνχο πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά (active 

citizenship), γλσξίδνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο (cultural knowledge) θαη ζέβνληαη φινπο 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο δηαθνξέο (πρ. ζην γέλνο, ηελ 

εζληθφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθή ζέζε θιπ.). Αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

πξνηείλεη ζηα ζρνιεία λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλφηεηεο κάζεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ 

νπνίσλ νη καζεηέο δελ ζα αληηκεησπίδνληαη κφλν σο άηνκα, αιιά θαη σο κέιε κηαο 

νκάδαο (group identity), ρσξίο απηφ, σζηφζν, λα ζπλεπάγεηαη ηελ νκνηνγέλεηά ηνπο. 

ε απηή ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο ζέζε έρνπλ νη πξαθηηθέο φισλ ησλ παηδηψλ 

(inclusivity), ελψ ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζείηαη είλαη αθεγεκαηηθφο 

(narrative) (βηνγξαθίεο, πνιηηηθά θείκελα, ηζηνξηθά θιπ.). 
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2.4 Σα Rich Tasks: έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζε πξαθηηθέο 

θαη έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

Σα Rich Tasks είλαη νπζηαζηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ην πξφγξακκα 

εκπιέθεη ηνπο καζεηέο, αιιά ηαπηφρξνλα ζπληζηνχλ θαη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο. Ολνκάζηεθαλ «Rich Tasks» θαη φρη απιψο «tasks», γηα λα δεισζεί ν 

πινχηνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ν πινχηνο 

ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζηηο νπνίεο νη καζεηέο εκπιέθνληαη θαη ν πινχηνο ηεο 

δνπιεηάο πνπ παξάγνπλ. Σα Rich Tasks βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο ζεσξίεο ησλ John 

Dewey (project approach), Lev Vygotsky (zone of proximal development), Paulo 

Freire (problem-solving pedagogy) θαη Ted Sizer (the concept of demonstrations of 

mastery). Γηαλεκήζεθαλ κε κνξθή βηβιίσλ ζηνπο δαζθάινπο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, πξνζθέξνληαο, έηζη, απαληήζεηο ζε πνιιά απφ ηα 

εξσηήκαηά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ, αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο, εθείλν ην task πνπ έθξηλαλ 

θαηαιιειφηεξν. Πεξηνξηζκφο δελ ππήξρε νχηε θαη ζην ρξφλν πνπ ζα δηέζεηαλ γηα λα 

ην εθαξκφζνπλ. Όπσο ππνζηεξίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα Rich Tasks 

άιιαμαλ ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ σο ηφηε νη δάζθαινη θαη, παξάιιεια, 

πξνζέθεξαλ έλαλ δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ αμηνιφγεζεο. ην ζεκείν απηφ λα 

ηνλίζνπκε φηη ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αθνχ ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο είλαη απηφ πνπ επεξεάδεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζηέιλεη ην κήλπκα ηνπ «ηη πξαγκαηηθά κεηξάεη». Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ε 

ζπκβνιή ησλ Rich Tasks σο πξνο απηφ δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη. Σα Rich Tasks 

έδσζαλ έλα κνληέιν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο, ην νπνίν δηαθέξεη απφ ηα παξαδνζηαθά «tests» 

(literacy&numeracy), θαζψο δελ εμάγεη ζπκπεξάζκαηα κφλν γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο, δειαδή γηα ην πφζν θαιά ηα πήγαλ νη καζεηέο ζην ζπγθεθξηκέλν task, 

αιιά θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα ην θέξνπλ εηο πέξαο.  

Σα Rich Tasks απνηέιεζαλ ηνλ θξίθν πνπ ζπλέδεζε, κέζα απφ ηελ θαηάιιειε 

βέβαηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ηνπο καζεηέο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε πεηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε 
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ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ. Με βάζε ην κνληέιν ησλ Rich 

Tasks, νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αμία θαη έμσ 

απφ ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. Αληινχλ απφ ηελ ηζηνξία, ηελ επηζηήκε, ηα 

καζεκαηηθά, ηελ νηθνλνκία θιπ., θάλνπλ απηφλνκε δεκηνπξγηθή εξγαζία, παίξλνπλ 

ξεαιηζηηθέο απνθάζεηο, αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο σο ζθεπηφκελνη πνιίηεο. Καινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ έλα πξφβιεκα, λα 

ην αλαιχζνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα ην ιχζνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο απφ δηάθνξα πεδία, 

«ζπλδένληαη» κε ηνλ έμσ θφζκν θαη κεηέρνπλ ζε «παηρλίδηα» θαη θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο κε λφεκα. Οη πξαθηηθέο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή δσή, ηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θιπ. Κάπνηεο απφ απηέο ζπλδένληαη 

κε ηε λέα επνρή, ελψ άιιεο είλαη πην παξαδνζηαθέο, θάπνηεο πξνυπνζέηνπλ νξηζκέλεο 

δεμηφηεηεο, ελψ άιιεο είλαη κίμε  παιηψλ θαη λέσλ δεμηνηήησλ. 

Σα Rich Tasks θαηαθέξλνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, λα ζπλδέζνπλ ηνπο καζεηέο κε πεδία γλψζεο θαη «discourses» (high-

stakes discourses) θαη, έηζη, λα ηνπο θάλνπλ ηθαλνχο λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

θαη λα θαηαλννχλ, εξεπλνχλ θαη εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν ηνπο. Πξνυπφζεζε γη’ απηφ, 

βέβαηα, είλαη λα έρνπλ νη καζεηέο ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ 

ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Οη καζεηέο, δειαδή, είλαη «εξγάηεο» (student as worker) πνπ 

ρξεηάδνληαη θάπνηνλ εηδηθφ γηα λα ηνπο θαηεπζχλεη θαη λα ηνπο ζηεξίδεη. Σνλ ξφιν 

ηνπ εηδηθνχ θαιείηαη ηψξα λα παίμεη ν εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο, φκσο ζηα ρέξηα ηνπ 

έλα πνιχηηκν εξγαιείν, ηα Rich Tasks. Δθηφο απφ ηε βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ηα  Rich Tasks πξνζθέξνπλ, ηαπηφρξνλα, ζηηο θνηλφηεηεο 

ησλ καζεηψλ εγγχεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπο ζηα New Basics. Με άιια ιφγηα, νη 

θνηλφηεηεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηα Rich Tasks 

αηζζάλνληαη αζθαιείο, δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηνλ 

θφζκν γχξσ ηνπο, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δηθή ηνπο ζέζε κέζα ζε απηφλ θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο. 
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Όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, έλα Rich Task: 

-είλαη κία νινθιεξσκέλε πλεπκαηηθή, γισζζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πξαθηηθή  

 
-αληηπξνζσπεχεη έλα εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα απηαπφδεηθηεο θαη νπζηαζηηθήο 

πλεπκαηηθήο νπζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο αμίαο (represents an educational outcome of 

demonstrable and substantive intellectual substance and educational value) 

-είλαη δηεπηζηεκνληθφ 

-ζηεξίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ ιεηηνπξγηθά πεδία γλψζεο  

-πξνζιακβάλεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

-είλαη βαζηζκέλν ζε πξφβιεκα (problem-based) 

-ζπλδέεη κε ηνλ θφζκν πέξα απφ ηελ ηάμε 

-έρεη αμία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο 

θνηλφηεηαο 

-έρεη επαξθέο λνεηηθφ, γλσζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ βάζνο θαη εχξνο γηα λα νδεγήζεη 

ζε «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ 

-δίλεη ηε δπλαηφηεηα επειημίαο ζηα ζρνιεία γηα λα απεπζπλζνχλ ζην ηνπηθφ πιαίζην 

(local context) 

-απαηηεί δνπιεηά απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Σν πξφγξακκα πξνηείλεη δηαθνξεηηθά Rich Tasks ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε απφ εθείλα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Απηφ είλαη θαη ην κνλαδηθφ ζεκείν πνπ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε, θαζψο 

ε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θνηλή γηα ηηο δχν απηέο βαζκίδεο. ε θάζε task 

γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά, πξνθεηκέλνπ απηφ λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δίλνληαη νη πεγέο πνπ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ. 

Μάιηζηα, φζνλ αθνξά ηηο πεγέο, αθνινπζείηαη ε ίδηα δνκή γηα φια ηα  Rich Tasks θαη 

γηα ηηο δχν βαζκίδεο. Πην αλαιπηηθά, νη πεγέο δηαθξίλνληαη ζε α. επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ρξήζηκεο επαθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

ζέκα ηνπ Rich Task, β. άιιεο ηζηνζειίδεο θαη γ. κε δηαδηθηπαθέο πεγέο (πρ. βηβιία, 

βίληεν). Γηα θάζε κία επαθή, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο θαη αλ αλήθεη, 
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ππάξρεη έλα ζπλνδεπηηθφ θείκελν κηθξήο έθηαζεο, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφ ην 

πεξηερφκελφ ηεο θαη ε θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ 

ελδερνκέλσο λα ηελ αμηνπνηήζνπλ. Φπζηθά ππάξρεη θαη πιεζψξα άιισλ 

πιεξνθνξηψλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Ζ παξνχζα κειέηε, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, εζηηάδεη ζηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ Queensland. ηε ζπλέρεηα, ινηπφλ, ζα αλαθεξζνχκε 

ζπγθεθξηκέλα ζηα Rich Tasks πνπ πξνηείλνληαη απφ ην πξφγξακκα γηα ηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζα παξαζέζνπκε ζε γεληθέο γξακκέο ηηο 

θαηεπζχλζεηο, φπσο απηέο δίλνληαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ. 

 

1. Δπηζηήκε θαη Ζζηθή (Science and Ethics Confer) 

 

Οη καζεηέο ζα εληνπίζνπλ, ζα δηεξεπλήζνπλ θαη ζα θξίλνπλ κία βηνηερλνινγηθή 

δηεξγαζία. Θα πξνζδηνξίζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ηηο δενληνινγηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζα πξνεηνηκάζνπλ πξνζπλεδξηαθφ πιηθφ γηα έλα δηεζλέο ζπλέδξην φπνπ 

επηιεγκέλνη  νκηιεηέο ζα κηιήζνπλ γηα ηνλ ηνκέα ηνπο. Θα επηιέμνπλ έμη νκηιεηέο ζα 

ηνπο πξνζθαιέζνπλ θαη γηα θαζέλαλ απφ απηνχο ζα γξάςνπλ κία πεξίιεςε (150-200 

ιέμεσλ), φπνπ ζα εμεγνχλ γηαηί είλαη δηαπξεπείο ζην πεδίν ηνπο θαη πψο ζα 

ζπκβάιινπλ κε ηελ νκηιία ηνπο ζην ζπλέδξην. Αξρηθά νη καζεηέο ζα δνπιέςνπλ 

κφλνη ηνπο αιιά κεηά κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θαη ζε νκάδεο. Υξνληθφ φξην δελ 

ηίζεηαη απφ ην πξφγξακκα. Έκθαζε ζα δνζεί ζηε βαζηά θαηαλφεζε θαη γλψζε ηεο 

ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζε ζρέζε κε νξηζκέλνπο παξάγνληεο (style, tenor and intention).  

Πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ rich task: 

 -επίζεκε αιιεινγξαθία 

 -εηζαγσγή-ζχζηαζε ελφο πξνζψπνπ ζε θνηλφ 

-πξφγξακκα γηα ζπλέδξην 
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- έξεπλα θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ 

-πξαθηηθέο ζην εξγαζηήξην (laboratory practices) γηα ηελ αθξηβή γλψζε κηαο ζεηξάο 

επηζηεκνληθψλ ηερληθψλ 

-νξγάλσζε ηδεψλ θαη δεδνκέλσλ 

-πεξίιεςε 

-δηαρείξηζε ρξφλνπ (time management) 

-θαηαλφεζε βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ δνκψλ θαη ζπζηεκάησλ 

-θαηαλφεζε δεηεκάησλ δενληνινγίαο θαη αξρψλ 

 

2. Βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ζηελ θνηλφηεηα (Improving Wellbeing in the 

Community) 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ rich task νη καζεηέο ζα δνπιέςνπλ κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα 

γηα λα βειηηψζνπλ κία φςε ηεο δσήο ηεο. Θα νξγαλψζνπλ έλα ζρέδην, ην νπνίν ζα 

ηξνπνπνηήζνπλ αλ ρξεηαζηεί, ζα ην εθαξκφζνπλ θαη ζα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ 

επηηπρία ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο. Θα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην ηη ζεκαίλεη επεκεξία γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Queensland (ν φξνο ζεκαίλεη θάηη παξαπάλσ απφ ζσκαηηθή πγεία 

θαη θαιή δηαβίσζε), ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ζα αλαπηχμνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο γηα λα «βειηηψζνπλ ηελ επεκεξία», ζα ζρεδηάζνπλ, ζα 

ζπλεξγαζηνχλ, ζα εθηηκήζνπλ θαη ζα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα.  

Οη θπξηφηεξεο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ rich 

task ζρεηίδνληαη κε: 

-ηελ έλλνηα ηεο αιιειεμάξηεζεο 

-ηελ έλλνηα ηνπ αιηξνπηζκνχ 
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-ηελ αλάπηπμε ζρεδίνπ δξάζεο 

-ηελ αμηνιφγεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

-ηε δηαρείξηζε ζρεδίνπ (αλάιπζε, ζρεδηαζκφο, δηαβνχιεπζε, αμηνπνίεζε αλζξψπηλσλ 

θαη άιισλ πφξσλ) 

 

3. Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ: ζρεδηάδνληαο κία θαηαζθεπή (The Built Environment: 

Designing a Structure). 

Δδψ απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη λα 

ηηο ιάβνπλ ππφςε ηνπο, καδί θαη κε άιινπο παξάγνληεο (πξνυπνινγηζκφο, θιίκα, 

πνιηηηζκφο, αηζζεηηθή, κέζνδνη θαηαζθεπήο, πιηθά) ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ κίαο θαηαζθεπήο (ελδερνκέλσο ε αλάγθε γηα ην ζρεδηαζκφ λα έρεη 

πξνθχςεη απφ ην πξνεγνχκελν rich task).  Θα θαηαγξάςνπλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ην ζθεπηηθφ ηνπο. Έπεηηα ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζα 

επηιέμεη κία θαηαζθεπή, γηα λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ πάλσ ζε απηήλ. Γηα ηελ 

επηιεγκέλε θαηαζθεπή ζα θάλνπλ εθηηκήζεηο γηα ηελ πνζφηεηα θαη ην θφζηνο ηεο 

(quantity survey, cost estimates).  

 

Οη θπξηφηεξεο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ rich 

task έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

-ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

-ηελ θνζηνιφγεζε (νηθνλνκηθά καζεκαηηθά) 

-ηελ εθηίκεζε πνζνηήησλ 

-ηελ κέηξεζε 

-ην πεξηβάιινλ 
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-ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδεψλ ησλ άιισλ 

-ηελ δηαπξαγκάηεπζε ζε κηα νκάδα 

-ηε γλψζε θαη ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ ελφο θηηξίνπ 

-ηελ θιίκαθα ζρεδίαζεο 

-θείκελν ζρεδηαζκνχ (design brief) 

-εμεγήζεηο γηα ηελ πνιηηηζηηθή θαη αηζζεηηθή θαηαιιειφηεηα ηεο θαηαζθεπήο 

-δηθαηνιφγεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ απνθάζεσλ 

-ηε κεηεγγξαθή πιεξνθνξηψλ απφ κία κνξθή ζε κία άιιε 

-ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο κεραληθήο (πρ. αληνρή πιηθψλ, εμηζνξξφπεζε 

δπλάκεσλ) 

-ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θιίκαηνο, ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θιπ. 

-ηε γιψζζα ηεο αξρηηεθηνληθήο 

-ηελ νπηηθνπνίεζε (visualizing) 

 

4. Απζηξαιηαλή Δζληθή Σαπηφηεηα (Australian National Identity) 

 

Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή θαη ηελ παξνπζίαζε ελφο ληνθηκαληέξ 

(ζηνηρεία απφ docudrama) πνπ ελζσκαηψλεη πιεξνθνξίεο απφ έξεπλα θαη 

ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν, νη καζεηέο ζα επηδείμνπλ γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηξξνψλ θαη νπηηθψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα. Ζ έξεπλά 

ηνπο ζα εμεηάδεη ην ζέκα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο 
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γεσγξαθηθνχο, ηζηνξηθνχο, δηεζλείο, πνιηηηθνχο. Σν ληνθηκαληέξ ζα έρεη δηάξθεηα 15 

κε 30 ιεπηά θαη ζα επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα εζληθήο ηαπηφηεηαο. Θα 

πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα ή πιεξνθνξίεο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζα αμηνπνηεί ηηο 

γλψζεηο πνπ ζα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα. Ζ αμία ηνπ ζα είλαη ηερληθή θαη 

θαιιηηερληθή.  

Οη  βαζηθφηεξεο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ rich 

task ζρεηίδνληαη κε: 

-ηε δεκηνπξγία θηικ 

-ηηο ηερληθέο ηεο ζπλέληεπμεο 

-ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ 

-ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, ηεξάξρεζεο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο 

-ηε δηάθξηζε πεγψλ 

-ηελ εμεηδηθεπκέλε έξεπλα 

 

 

5. Αηνκηθφ πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο (Personal Career Development 

Plan) 

 

Οη καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ έλα αηνκηθφ ζρέδην ζηαδηνδξνκίαο (δηάξθεηα δέθα 

ρξφληα). Θα πεξηγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο ζεηξάο επηινγψλ εξγαζίαο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. Θα εθηηκήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ 

εξγαζία ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν rich task ζα θηλεζεί  γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο: α. 

θαηεγνξίεο απαζρφιεζεο θαη επθαηξίεο θαηάξηηζεο, β. πιενλεθηήκαηα θαη 

θαζνξηζκφο ζηφρσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηνπηθέο θαη παγθφζκηεο νηθνλνκίεο θαη γ. 

παξνπζίαζε ηδεψλ. Δξγαδφκελνη ζα κηιήζνπλ ζηνπο καζεηέο γηα ην πψο 
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ππνβάιινπκε αίηεζε, πψο πξνεηνηκάδνπκε ην βηνγξαθηθφ καο  θαη γηα ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζε κία ζπλέληεπμε. Οη καζεηέο ζα αμηνπνηήζνπλ ην 

δηαδίθηπν, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλεληεχμεηο θαη 

επηζθέςεηο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο.  

 

Πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ rich task: 

-ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

-ζηξαηεγηθέο γηα απνθπγή επαγγεικαηηθψλ απνγνεηεχζεσλ  

-ζρεδηαζκφο ζηφρσλ 

-αμηνπνίεζε ησλ δνκψλ θαη νξγαληζκψλ ζηήξημεο 

-πξνζδηνξηζκφο επθαηξηψλ γηα πξνζσπηθή εμέιημε (self-development) 

-πεξηγξαθή εαπηνχ (describing self) 

-γιψζζα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο (language of business 

and employment) 

-παξνπζηάζεηο κε δηαγξάκκαηα θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα 

-γξάςηκν ησλ πην ζεκαληηθψλ  

 

6. Opinion-making Oracy  

Οη καζεηέο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νκηιίεο (δηάξθεηα νκηιίαο δέθα πεξίπνπ ιεπηά) γηα έλα 

ζέκα εζληθήο ή δηεζλνχο ζεκαζίαο, ζε ηξία δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα. Σν ζέκα ζα ην 

επηιέμνπλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη κπνξεί λα είλαη λνκηθφ, πνιηηηθφ, 

πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ, ζξεζθεπηηθφ, πεξηβαιινληηθφ θιπ. Σν πξψην ηνπο αθξναηήξην ζα 

είλαη εζληθφ ή δηεζλέο, ην δεχηεξν πην ηνπηθφ θαη ην ηξίην πην γεληθφ. Έπεηηα ζα 
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πξνζαξκφζνπλ ηα δχν-ηξία ιεπηά ηεο νκηιίαο ηνπο πνπ πξννξίδεηαη γηα ην πξψην 

αθξναηήξην γηα θαζέλα απφ ηα άιια δχν αθξναηήξηα θαη ζα εζηηάδνπλ ζηα ζηνηρεία πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηνλ έλαλ ιφγν απφ ηνλ άιιν. Σν rich task ζα θηλεζεί γχξσ απφ ηέζζεξηο 

άμνλεο: α. επηινγή ελφο ζέκαηνο πνπ έρεη εζληθή θαη δηεζλή ζπνπδαηφηεηα θαη πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ, β. αλάιπζε νκηιηψλ απφ δηάθνξα forums, γ. έξεπλα ζην επηιεγκέλν ζέκα θαη 

ζηα forums πνπ ζα παξνπζηαζηεί, δ. έξεπλα ζηελ πξνεηνηκαζία νκηιίαο θαη ζηελ 

παξνπζίαζε.  

Πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ rich task: 

-γλψζεηο απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία 

-αλάιπζε ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ 

-παξνπζίαζε ζε αθξναηήξην 

-νκηιία ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα 

-απνκλεκφλεπζε ιφγνπ 

-παξνρή πιεξνθνξηψλ 

-ππνζηήξημε κε απνδείμεηο κίαο ζέζεο 

-γιψζζα πεηζνχο  

  

7. Pi in the sky / The Shape We’ re In/ The Shape of Things to come 

Δδψ πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθά απφ ην New Basics ηξία rich tasks, γηα λα επηιέμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο απηφ πνπ ζέιεη πεξηζζφηεξν. Καη ηα ηξία αθνξνχλ πξσηίζησο ηελ 

εκπινθή ησλ παηδηψλ κε ηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή θαη ηελ αζηξνλνκία, γηα ην ιφγν 

απηφ δελ ζα επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζηελ παξνχζα κειέηε.  

 

http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/pdfs/richtask9-7.pdf
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8. Γηεζλέο Δκπφξην (International Trade) 

Οη καζεηέο, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

άιισλ πνιηηηζκψλ, ζα παξνπζηάζνπλ κία ιεπηνκεξή αλάιπζε κηαο επθαηξίαο γηα 

εμαγσγή (an export opportunity). Θα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε κία 

γιψζζα εθηφο ηεο αγγιηθήο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κία νκηιία, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επθαηξία γηα 

εμαγσγή. Σν rich task ζα θηλεζεί γχξσ απφ ηα εμήο: α. βαζηθέο νηθνλνκηθέο αξρέο, 

ρξήκαηα, αληαιιαγή, εκπφξην, β. γιψζζα ηνπ εκπνξίνπ, γ. ε αγνξά ηεο Απζηξαιίαο 

εμάγεη: θαλνληζκνί, πιενλεθηήκαηα, δ. εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Απζηξαιίαο: γιψζζα θαη 

πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ε. γξάθνληαο δηαθεκηζηηθά έληππα θαη νκηιία.  

Οη πην ζεκαληηθέο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε 

έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

-ηε ρξήζε άιιεο γιψζζαο, πιελ ηεο αγγιηθήο 

-ηελ πεηζψ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, ρσξίο δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο 

- ην ιφγν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ εκπνξίνπ (discourse of business and trade) 

-ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα 

-ηελ ςπρνινγία ηεο δηαθήκηζεο 

-ηελ θαηαλφεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
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3. Αλάιπζε  
 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζνχλ, αξρηθά, νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη νη γλψζεηο 

γηα ηε γιψζζα πνπ ην New Basics επηδηψθεη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε 

ζεκείσζε απφ ην πξφγξακκα. Δζηίαζε, αθφκε, ζα ππάξμεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηψλνληαη ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο φια φζα ην New Basics πξνηείλεη, θαζψο 

απηφ ζα νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ καζεηψλ 

θαη ησλ δηδαζθφλησλ πνπ ην πξφγξακκα πξνυπνζέηεη αιιά θαη θηινδνμεί λα 

θαηαζθεπάζεη.  

3.1 Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο, πξφηππα 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο εμεηάδνληαη νη γλψζεηο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ην πξφγξακκα, θαζψο θαη νη αμίεο, νη ζηάζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ 

πξνσζνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο κε ηηο γλψζεηο απηέο.  

Οη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπληζηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κίαο λέαο επνρήο αλαιχνληαη απφ ην πξφγξακκα θαη κάιηζηα δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο εκπφδηα, αιιά σο δπλακηθά ξεχκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

κία λέα νηθνλνκηθή, εξγαζηαθή, γισζζηθή θαη επηθνηλσληαθή ηάμε πξαγκάησλ. Ζ λέα 

απηή ηάμε πξαγκάησλ κεηαβάιιεη ηηο ηζρχνπζεο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο θαη απνηειεί 

γηα ην ζρνιείν αληηθείκελν κειέηεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο. Σν New Basics 

πξνεηνηκάδεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηνπο καζεηέο γηα ηηο λέεο νηθνλνκίεο (βι. 

Rich Task 8) θαη ηαπηφρξνλα ηνπο θάλεη ηθαλνχο λα ηηο απνθπζηθνπνηνχλ θαη λα ηηο 

αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε 

πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δνχλε 

(ε έλλνηα ηεο ζχλδεζεο, «connectedness», πνπ αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο) θαη 

ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία απφ πνιιά γλσζηηθά πεδία (knowledge integration). Έηζη, 

απνθηνχλ γλψζεηο απφ δηάθνξνπο ηνκείο, ζπκκεηέρνπλ ζηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζηηθά δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηάο ηνπο (βι. Rich Task 2) θαη 
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καζαίλνπλ λα βιέπνπλ ηηο θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηα κάηηα ησλ άιισλ. Απηή ε 

πνιπγισζζηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ (βι. Rich Task 8), θαζψο 

θαη ε γεληθφηεξε ηάζε εμσζηξέθεηαο πνπ πξνσζεί ην πξφγξακκα επηδηψθνπλ λα 

δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ησλ παηδηψλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηθξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο (βι. Rich Task 5) θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ εθεί (learning about and preparing for new worlds of work). Oη ζχγρξνλνη 

εξγαδφκελνη, γηα λα είλαη παξαγσγηθνί θαη απνδνηηθνί ζηε δνπιεηά ηνπο, ρξεηάδνληαη 

εθηφο απφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη θάπνηεο λέεο, φπσο ηθαλφηεηα ζηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη θξηηηθή ζθέςε. 

Αλαπηχζζνληαο θξηηηθή ηθαλφηεηα νη καζεηέο ηνπ New Basics αληηιακβάλνληαη ηε 

κε ηδενινγηθή νπδεηεξφηεηα ηνπ θφζκνπ, ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη ζην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν ηνπίν θαη παξάιιεια ζρεδηάδνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε κέζα ζε απηφ 

(developing initiative and enterprise). 

Με ην New Basics ε ζρνιηθή ηάμε ηνπνζεηείηαη ζην παγθφζκην ρσξηφ θαη νη 

καζεηέο εμαζθνχληαη γηα έλα κέιινλ ζε έλαλ θφζκν αλαζθαιή. Άιισζηε, φπσο 

αλαθέξζεθε ήδε, κία απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο γχξσ απφ ηηο νπνίεο νξγαλψζεθε 

ην πξφγξακκα είλαη «νη δξφκνη δσήο θαη θνηλσληθφ κέιινλ». Οη ζρεδηαζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήζειαλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη καζεηέο ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηελ 

πνηθηιφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην 

αχξην (living in and preparing for diverse family relationship), ζα κάζνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη (collaborating with peers and others), λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο 

θαη λα πξνζεγγίδνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία 

(maintaining health and care of the self).  

Μέζσ ησλ Rich Tasks νη καζεηέο ζπλαιιάζζνληαη κε φξνπο, φπσο «ηνπηθφ», 

«εζληθφ», «δηεζληθφ» θαη πξνβιεκαηίδνληαη γηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα αιιά θαη γηα 

ηηο επηδξάζεηο πνπ απηά  κπνξεί λα έρνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν πξφγξακκα 

θηινδνμεί λα γεθπξψζεη ην «micro» κε ην «macro», ην «ηνπηθφ» κε ην «παγθφζκην». 

http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/html/curric-org/life.html#life4
http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/html/curric-org/life.html#life5
http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/html/curric-org/life.html#life1
http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/html/curric-org/life.html#life2
http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/html/curric-org/life.html#life3
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Μάιηζηα δελ εθιακβάλεη ηε ζρέζε απηή σο δεδνκέλε, αθνχ αλαθέξεη φηη απηή είλαη 

δηαθνξεηηθή γηα θάζε ρψξα. Με άιια ιφγηα, ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη πψο 

είλαη λα θαηαθηήζνπλ ηα παηδηά έλαλ ηνπηθν-παγθφζκην (glocalised literacy), ζα 

ιέγακε, γξακκαηηζκφ. Ο γξακκαηηζκφο απηφο δελ πεξηνξίδεηαη ζην ηνπηθφ πιαίζην 

ησλ καζεηψλ, αιιά πξνζεγγίδεη ην παγθφζκην θαη ζηέθεηαη θξηηηθά απέλαληη ζηα 

φπνηα δεηήκαηα, ςάρλνληαο λα βξεη ηη θξχβεηαη πίζσ απφ απηά.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ παγθφζκησλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ είλαη απηφ ηνπ πεξηβάιινληνο. Γίλεηαη κεγάιε ζεκαζία λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε χπαξμε κηαο αξκνληθήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ν άλζξσπνο 

δεκηνπξγεί (βι. Rich Task 3). Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηβάιινλ. Σν πξφγξακκα 

ζέιεη λα δηακνξθψζεη πνιίηεο ελήκεξνπο, ππεχζπλνο, επαηζζεηνπνηεκέλνπο 

θνηλσληθά θαη κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Σα ζέκαηα κάιηζηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ 

πξνζεγγίδνληαη πνιχ επξχηεξα θαη ζπλδένληαη κε παξάγνληεο θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ 

(developing a scientific understanding of the world). ην πιαίζην απηφ, νη καζεηέο 

έξρνληαη ζε επαθή θαη κε έλλνηεο ηεο ρεκείαο, ηεο θπζηθήο, ηεο γεσινγίαο, ηεο 

βηνινγίαο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο (βι. Rich Task 7). 

Όπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ, νη βαζηθφηεξεο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη 

νη ζηάζεηο πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ απφ ην πξφγξακκα ζρεηίδνληαη κε ηα εμήο: 

 

-λέα ηάμε πξαγκάησλ θαη θξηηηθή αληηκεηψπηζή ηεο 

-γλψζεηο απφ δηάθνξα γλσζηηθά πεδία 

-πνιπγισζζηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ- ηάζε εμσζηξέθεηαο 

-εξγαζηαθφο ρψξνο- λέεο νηθνλνκίεο 

-πνηθηιφηεηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο- ζχλδεζε κε ηε ζχγρξνλε δσή 

-παγθφζκηα δεηήκαηα-ηνπηθν-παγθφζκηνο γξακκαηηζκφο 

 

http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/html/curric-org/env.html#env1
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Κάλακε ιφγν γηα ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ πξνηείλνληαη απφ ην 

πξφγξακκα, θαζψο θαη γηα ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ πξνσζνχληαη. 

Δπεηδή, φκσο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά πξσηίζησο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην 

ζρνιείν, δηεξσηάηαη θαλείο πψο νη ΣΠΔ ζπλδένληαη κε φια ηα παξαπάλσ. Όπσο 

αλαθέξζεθε, ην New Basics πξνθξίλεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, φπσο ην εξγαζηαθφ πεδίν (βι. Rich 

Task 5) θαη ην πεξηβάιινλ (βι. Rich Task 3). Με ηα δεηήκαηα απηά νη καζεηέο έξρνληαη 

αληηκέησπνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζα θιεζνχλ λα ηα 

αληηκεησπίζνπλ σο ελεξγνί κειινληηθνί πνιίηεο (active citizenship). ηα δεηήκαηα 

απηά εληάζζνληαη θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα, θαζψο κία αθφκε απφ ηηο θαηεγνξίεο 

γχξσ απφ ηηο νπνίεο νξγαλψζεθε ην πξφγξακκα είλαη «πνιπγξακκαηηζκνί θαη 

επηθνηλσληαθά κέζα». Οη ΣΠΔ γηα ην New Basics ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ 

θνηλσλία θαη απνηεινχλ πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. Πέξα, φκσο, 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία, νη 

ΣΠΔ απνηεινχλ πεγή άληιεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, κέζν γηα λα 

εξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηνλ θφζκν θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ε θάζε rich task άιισζηε, φπσο είδακε, 

ππάξρεη κία πιεζψξα ηζηνζειίδσλ γηα λα επηζθεθηεί ν καζεηήο θαη λα ζπιιέμεη ηα 

ζηνηρεία πνπ θάζε θνξά ρξεηάδεηαη. Οη καζεηέο, δειαδή, ζπιιέγνπλ θαη 

επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεηδεηά ηα λέα κέζα πνπ ηνπο 

παξέρεη ε ηερλνινγία θαη αληηιακβάλνληαη πψο νη παγθφζκηεο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηε 

δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα (βι. Rich tasks 4&8).  

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ νη ΣΠΔ ζπλδένληαη κε ην πεδίν ησλ γλψζεσλ, 

θαηαιήμακε φηη νη ΣΠΔ απνηεινχλ: 

 

-πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

-κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηνλ θφζκν θαη λα απνθηήζνπλ εμσζηξέθεηα 

-κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 
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3.2 Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Δθηφο φκσο απφ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζε έλα πξφγξακκα, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, αλαπιαηζηψλνληαη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη γισζζνινγηθέο ζεσξίεο. 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηηο πξνηάζεηο 

ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ New Basics σο πξνο ηελ επηδησθφκελε θαιιηέξγεηα ηεο 

κεηαγιψζζαο ζηα παηδηά αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ΣΠΔ ζπληεινχλ ζηελ απφθηεζε 

απηήο.  

Σν New Basics Project πξνηείλεη έλα θιίκα νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ 

καζεηψλ θαη καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ (substantive conversation). ην πιαίζην απηνχ 

ηνπ δηαιφγνπ απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε ρξήζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο θαηάιιειεο 

κεηαγιψζζαο (metalanguage), δειαδή κηαο γιψζζαο πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα κηιάεη 

γηα ηε γιψζζα. Αξρηθά, νη δεκηνπξγνί ηνπ New Basics Project εμεγνχλ (explanation) 

ηη είλαη κεηαγιψζζα θαη πνηεο δηαβαζκίζεηο κπνξεί απηή λα παξνπζηάδεη. Κάλνπλ, 

ινηπφλ, δηάθξηζε ζε πςειή (high metalanguage) θαη ρακειή (low metalanguage) 

κεηαγιψζζα. Ζ επηινγή πςειήο κεηαγιψζζαο ζπλεπάγεηαη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνπιεχνπλ ηα γξαπηά θαη ηα πξνθνξηθά θείκελα, γηα ην ιεμηιφγην 

(vocabulary), γηα ηηο δνκέο (semantics/genre), γηα ην πψο νη ιφγνη (discourses) θαη νη 

ηδενινγίεο (ideologies) δνπιεχνπλ ζηελ νκηιία θαη ζην γξάςηκν (ζπλεηδεηή ρξήζε 

κεηαγιψζζαο). Όηαλ ε ρξήζε κεηαγιψζζαο είλαη ρακειή ε ζπδήηεζε απηή είλαη πην 

πεξηνξηζκέλε θαη δίλεηαη έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζην θείκελν.  

Έπεηηα πεξηγξάθεηαη ζην πξφγξακκα ε δηαθνξά πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηάθξηζε 

πςειήο-ρακειήο κεηαγιψζζαο ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζην κάζεκα, 

γεληθφηεξα. Όηαλ έρνπκε ρακειή ρξήζε κεηαγιψζζαο ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζηακαηά 

γηα λα ζρνιηάζεη ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα απφ ηνλ ίδην θαη ηνπο 

καζεηέο, ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ζπλεηδεηά φηαλ ρξεζηκνπνηεί πςειή κεηαγιψζζα. 

Μπνξεί βέβαηα λα ππάξμεη θαη ε ελδηάκεζε πεξίπησζε φπνπ έρνπκε πεξηνδηθή ρξήζε 

ηεο κεηαγιψζζαο, θπξίσο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ή φηαλ ν δάζθαινο αζρνιείηαη 

κε κία φςε ηεο γιψζζαο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ην ιεμηιφγην, ηε γξακκαηηθή, ηελ 

πξνθνξά θιπ. Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν βαζκφο κεηαγιψζζαο πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί έλαο εθπαηδεπηηθφο ζπλδέεηαη κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ. Έηζη, φζν πην εθηελήο είλαη ε ρξήζε «πςειήο κεηαγιψζζαο» ηφζν 

απμάλεη θαη ε απφζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, θαζψο 

παξνπζηάδεηαη λα θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν σο ν απνθιεηζηηθφο θνξέαο ηεο γλψζεο.  

Σν παξάδεηγκα πνπ δίλεηαη απφ ην New Basics Project  γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κεηαγιψζζα 

είλαη ην εμήο: έλαο εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ «discourse». Εεηά απφ ηνπο 

καζεηέο λα εμεηάζνπλ πψο ε γιψζζα ηεο ηαηξηθήο, ε γιψζζα ηεο λνκηθήο θαη ε 

γιψζζα ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ νκηιεηέο, αθξναηέο θαη ππνθείκελα. Οη καζεηέο δίλνπλ κεξηθά 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ απηέο ηηο γιψζζεο, πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε 

εμνπζία ιεηηνπξγεί ζε θάζε πεξίζηαζε θαη αλαδεηθλχνπλ, έηζη, φηη απηή είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηε γλψζε. Ζ ελαιιαγή ηνπ ξφινπ νκηιεηή-αθξναηή ζηνπο καζεηέο 

ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπλ ελαιιαθηηθνχο ιφγνπο (discourses) θαη λα 

αληηιεθζνχλ ηνλ ηξφπν πνπ νη ζρέζεηο εμνπζίαο κπνξνχλ λα δηαηαξαρζνχλ.  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ επηδηψθεηαη 

λα θαιιηεξγεζνχλ απφ ην New Basics είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε επίπεδν 

«discourses» (πρ. ζην Rich Task 8:  discourse of business and trade) θαη ε 

κεηαγιψζζα δελ απνηειεί παξά έλα κέζν γηα λα δηαβάζνπλ νη καζεηέο ηνλ θφζκν. Οη 

καζεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο έξρνληαη ζε επαθή κε πνηθίια θείκελα, πξνθνξηθά, 

γξαπηά, πνιπηξνπηθά, ςεθηαθά. Σα θείκελα απηά είλαη άιινηε παξαδνζηαθά 

(πεξηγξαθέο, πξνζθιήζεηο, αθίζεο, επηζηεκνληθά θείκελα, αλαθνξέο θιπ.) θαη άιινηε 

λεφηεξα (πνιπηξνπηθά θείκελα, ππεξθείκελν). Όια φκσο ηα θείκελα ζπγθξνηνχληαη 

κέζσ ηεο γιψζζαο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα θαηαζθεπάδνπλ εθδνρέο θαη ζεσξήζεηο ηνπ 

θφζκνπ θαη απνηεινχλ θνξείο ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ θνξηίζεσλ. ηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή, νη καζεηέο δελ αληηκεησπίδνπλ ηα θείκελα απηά σο 

νπδέηεξα θαηαζθεπάζκαηα, αιιά θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

«ιφγνπο» θαη λα απνθηήζνπλ έηζη ηελ πνιππφζεηε ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο 

θαηαλφεζεο.  
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πλνςίδνληαο, σο πξνο ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ην πξφγξακκα: 

-θάλεη δηάθξηζε ζε πςειή θαη ρακειή κεηαγιψζζα 

-πξνηείλεη ηε κεηαγιψζζα σο κέζν αλάγλσζεο ηνπ θφζκνπ 

-εζηηάδεη ζηα «discourses» 

Δλδηαθέξνλ, φκσο, έρεη ζε απηφ ην ζεκείν λα δνχκε πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ΣΠΔ γηα λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα. ε έλα πξψην επίπεδν 

νη ΣΠΔ ιεηηνπξγνχλ σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν, πνπ νη καζεηέο ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

λα αλαδεηήζνπλ θείκελα πξνο αλάιπζε ή πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα πνπ 

πξαγκαηεχνληαη. Σν ζηνηρείν, κάιηζηα, απηφ αλαδεηθλχεηαη απφ φια ηα Rich Tasks 

θαη ηηο πεγέο πνπ πξνηείλνληαη ζε απηά. Δθηφο απφ ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ, είλαη εκθαλήο θαη εδψ ε επηξξνή απφ ιφγνπο πνπ αληινχλ απφ θξηηηθέο 

παξαδφζεηο. Έηζη, ππάξρεη κία ηάζε γηα απνθσδηθνπνίεζε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο 

ησλ ΣΠΔ, αιιά απηή δελ είλαη, ηνπιάρηζηνλ δελ θαίλεηαη κέζα απφ ηα rich tasks, 

ηειείσο επεμεξγαζκέλε. Έηζη, αλ θαη ηα παηδηά έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε επαθή κε 

θείκελα ηνπ δηαδηθηχνπ, δελ θαίλεηαη αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο δίλνπλ ηα εξγαιεία γηα 

λα ηα δηαβάζνπλ θαη λα ηα απνθσδηθνπνηήζνπλ.  

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ νη ΣΠΔ ζπλδένληαη κε ην πεδίν ησλ γλψζεσλ γηα ηε 

γιψζζα, θαηαιήμακε φηη: 

-νη ΣΠΔ απνηεινχλ πεγή άληιεζεο θεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ  

-ππάξρεη ηάζε γηα απνθσδηθνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη 

ΣΠΔ αιιά ρσξίο λα γίλεηαη θαλεξφ αλ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηα εξγαιεία γηα λα 

πξνρσξήζνπλ ζε απηήλ 

3.3 εκείσζε θαη γιψζζα 

Σν New Basics, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζε έλα πξψην επίπεδν αληηιακβάλεηαη ηε 

γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο. Μέζσ ησλ rich tasks εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε κία 
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ζεηξά απφ πξαθηηθέο, κε ζηφρν λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά σο νκηιεηέο, ζπγγξαθείο θαη 

ρξήζηεο ησλ λέσλ κέζσλ, ζε πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, εληφο θαη εθηφο 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Γελ θάλεη δηάθξηζε ζε επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο 

(γξακκαηηθή, ζχληαμε, ιεμηιφγην θιπ.) νχηε δηάθξηζε ζε επίπεδα γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φηη δελ πεξηνξίδεηαη 

ζε κία επηθνηλσληαθή αληίιεςε γηα ηε γιψζζα. Αθνινπζψληαο ηελ θξηηηθή παξάδνζε 

ζπλδέεη ηε γιψζζα κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αληηιακβάλεηαη ζην 

πιαίζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη δίλεη βαξχηεηα ζηελ 

αλάδεημε ηεο ζηελήο ζρέζεο πνπ έρεη ε θαηάθηεζε θεηκέλσλ θαη ιφγσλ κε ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Μάιηζηα, 

επεηδή νη θνηλσληθέο απηέο πξαθηηθέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά, γλσζηαθά θαη αμηαθά δεδνκέλα (βι. ελφηεηα «Γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο, πξφηππα»), αλαδεηθλχεηαη ε ηζηνξηθή δηάζηαζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ. ην ζεκείν απηφ λα πξνζζέζνπκε φηη ε ηζηνξηθή δηάζηαζε είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή γηα ην New Basics πνπ νη ζρεδηαζηέο ηνπ ηελ αλαθέξνπλ ξεηά ζηελ 

θαηεγνξία «Δλεξγνί πνιίηεο» (understanding the historical foundation of social 

movements and civic institutions).  

ην πξφγξακκα γίλεηαη ιφγνο γηα κία λέα επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα. Ζ γιψζζα δελ εκθαλίδεηαη πιένλ κφλε ηεο, δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνκνλσκέλα, αιιά ζπλππάξρεη κε άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα. 

Έηζη έρνπκε λένπο ηχπνπο θεηκέλσλ, πνιπηξνπηθά θείκελα θαη ππεξθείκελα. Σν 

γξάςηκν απηψλ ησλ θεηκέλσλ, αιιά αθφκε θαη ε αλάγλσζή ηνπο, είλαη  θπζηθφ λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο γλσζηέο σο ηψξα ζπκβάζεηο θαη λα απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο 

λέεο δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο ην ζρνιείν πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη. Απηφ είλαη θάηη πνπ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην New Basics, πνπ ζέιεη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα γίλνπλ ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα 

ρεηξίδνληαη ηελ πιεζψξα ησλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Απηφ, βέβαηα, δελ είλαη 

εχθνιε ππφζεζε, αθνχ ηα θείκελα απηά δελ απνηεινχλ απιά κία αζξνηζηηθή 

ζπλχπαξμε ηξφπσλ. Ζ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ε πβξηδηθφηεηα, δειαδή, δελ είλαη έλα 

επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηζπλαθζεί ζηελ αλάιπζε ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά 
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κία νπζηαζηηθή θαη ζεκειηψδεο παξάκεηξνο θάζε θεηκέλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

επηδηψθεηαη απφ ην New Basics νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ θαη, επηπιένλ  λα 

παξάγνπλ θαη νη ίδηνη ηέηνηαο κνξθήο θείκελα (βι. Rich Task 4). 

 Δλψ πξνσζείηαη κηα θξηηηθή ζεψξεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ην πξφγξακκα 

δελ θάλεη μεθάζαξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε 

δεκηνπξγία θαη ε αλάγλσζε ηέηνησλ θεηκέλσλ δηαθέξεη απφ ηηο γλσζηέο έσο ηψξα 

ζπκβάζεηο θαη απαηηεί λέεο δεμηφηεηεο. Με άιια ιφγηα, δελ πξνηείλεη ηξφπνπο 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ή ηε γξακκαηηθή ηεο 

ζεκείσζεο. Σνλίδεη, σζηφζν, φηη ζα πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηεο απηέο θαη 

λα δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ζηελ πξφζιεςε θαη απνθσδηθνπνίεζε ηεο λέαο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ, θάλνληάο ηνπο, έηζη, ζπλεηδεηφηεξνπο ζηελ 

επηθνηλσλία. Μφλν ηφηε νη καζεηέο ζα θαηαθηήζνπλ ηνλ απαηηνχκελν 

ηερλνγξακκαηηζκφ (technoliteracy), κέξνο ηνπ επξχηεξνπ γξακκαηηζκνχ πνπ απαηηεί 

ε λέα επνρή. Σν New Basics απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηερλνγξακκαηηζκφ, 

θαζψο ζεσξεί ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πεξηβάιινλ γηα γξάςηκν, δηάβαζκα θαη 

επηθνηλσλία. Τπνγξακκίδεη, αθφκε, ηελ αλάγθε γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ. Πξνθεηκέλνπ κάιηζηα ε θξηηηθή 

απηή δηεξεχλεζε λα επηηεπρζεί, επηιέγνληαη ηα θαηάιιεια rich tasks αιιά θαη 

αληίζηνηρεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη.  

Σν γεγνλφο φηη κία απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θέξεη ηνλ 

ηίηιν «Πνιπγξακκαηηζκνί θαη επηθνηλσληαθά κέζα» (multiliteracies and 

communications media) είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεη ην 

πξφγξακκα ζηελ θαηάθηεζε πνιπγξακκαηηζκψλ (an array of literacies), ζηελ 

αμηνπνίεζε πνηθίισλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ελ ηέιεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ΣΠΔ 

σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εκπινθή 

ηνπο ζηα rich tasks, αλαπηχζζνπλ θαζεκεξηλά ζηνλ ππνινγηζηή ζχλζεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπκκεηέρνληαο ζε κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ησλ νπνίσλ 

έρνπλ ζαθή εηθφλα. Υξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ην δηαδίθηπν, δηαβάδνπλ θείκελα 
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πνηθίινπ χθνπο, εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ, έξρνληαη ζε επαθή 

κε ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα πέξαλ ηεο γιψζζαο, εξεπλνχλ, ζπιιέγνπλ  πιεξνθνξίεο 

θαη ηηο επεμεξγάδνληαη. Δπηπιένλ ζρεδηάδνπλ νη ίδηνη πνιπηξνπηθά θείκελα (βι. Rich 

Task 4) θαη επηθνηλσλνχλ κε άηνκα δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ (βι. Rich Task 8). 

Πξνυπφζεζε, βέβαηα, γη’ απηφ είλαη ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, αιιά θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γεσγξαθίαο άιισλ εζλψλ.  

 

πλνςίδνληαο, σο πξνο ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε θξαηάκε ηα εμήο 

ζηνηρεία: 

-ε γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο 

-ε γιψζζα ζην πιαίζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξήζεσλ 

-ε πνιππνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο 

-ε γιψζζα σο κέξνο ηεο ζεκείσζεο 

 

-νη ΣΠΔ σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (ηερλνγξακκαηηζκφο κε θξηηηθή δηάζηαζε) 

 

3.4 Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο  

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα γίλνπλ ζε πεξηζζφηεξν βάζνο θαηαλνεηά ηα δεηήκαηα 

πνπ απαζρφιεζαλ ηελ αλάιπζε έσο ηψξα είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ. Έηζη, ζην ζεκείν απηφ ηεο παξνχζαο κειέηεο εμεηάδεηαη πψο ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο αλαθνξηθά κε ηηο επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα, ηνλ θφζκν θαη ηε ζεκείσζε, πξαγκαηψλνληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη θαηά πφζν ην πξφγξακκα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηηο ηζρχνπζεο θαη κειινληηθέο ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ 

πξσηαγσληζηψλ.  

Σν πξφγξακκα ηνπνζεηεί ζην πξνζθήλην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ην 

καζεηή. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δεκηνπξγήζεη ελεξγνχο πνιίηεο 

(active citizenship) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά, ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο απφ δηάθνξα 
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πεδία θαη κεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο κε λφεκα. Οη πξαθηηθέο απηέο 

ζπλδένληαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δνχλε (connectedness). 

Κάπνηεο απφ απηέο ζπλδένληαη κε ηε λέα επνρή, ελψ άιιεο είλαη πην παξαδνζηαθέο. 

Παξάιιεια, αμηνπνηνχλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ησλ παηδηψλ. ην πξφγξακκα 

γίλεηαη ιφγνο θαη γηα «productive diversity», πνπ επηηπγράλεηαη θαζψο νη καζεηέο 

απνκαθξχλνληαη απφ κία κνλνγισζζηθή θαη κνλνπνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ 

θαη ηνλ βιέπνπλε κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ άιισλ. Έλαο αθφκε, ινηπφλ, ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη λα δεκηνπξγήζεη πνιίηεο πνπ ζα αλαγλσξίδνπλ θαη ζα 

απνδέρνληαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα (recognition of difference).  

Σν New Basics πξνηείλεη νπζηαζηηθά κία κεηακνληέξλα παηδαγσγηθή θαηά 

ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην καζεηή 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Κάηη ηέηνην θπζηθά δελ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί αλ ε γισζζηθή εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο, γη’ απηφ θαη ην New Basics δελ απνηειεί κία πξφηαζε γηα λα θάλνπκε 

δηαθνξεηηθά ην γισζζηθφ κάζεκα, αιιά έλαλ ηξφπν «λα θάλνπκε δηαθνξεηηθά 

ζρνιείν».  Σν θάζε ζρνιείν πνπ εθαξκφδεη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγεί σο θνηλφηεηα 

κάζεζεο, ζηα πιαίζηα εο νπνίαο νη καζεηέο δελ αληηκεησπίδνληαη κφλν σο άηνκα, 

αιιά θαη σο κέιε κηαο νκάδαο. Γηα ην πξφγξακκα πνπ κειεηάκε ην ζρνιείν είλαη 

έλαο ρψξνο επαλαιακβαλνκέλσλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ, ζηηο νπνίεο ζεκαληηθφο 

είλαη ν ξφινο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζεκείσζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ηελ 

ζχγθξηζε ηνπ παξερφκελνπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ κε ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο πνπ 

απαηηεί ε ζχγρξνλε επνρή, ηελ νπνία ην New Basics ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ θαη 

ηελ αμηνπνηεί. Ζ πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη κε ηo ππφ εμέηαζε πξφγξακκα 

ακθηζβεηεί θαη ηα ηζρχνληα φξηα ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. Γελ πξνβιέπεη 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ «δηδαθηηθψλ σξψλ» θαη επεθηείλεη ην ζρνιηθφ ρψξν πέξα απφ 

ηα απζηεξά φξηα πνπ ζέηνπλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο, θαζψο νη καζεηέο δηεπηδξνχλ κε 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρνιείνπ θαη ζπρλά γηα ζέκαηα παγθνζκίνπ 

ελδηαθέξνληνο. Οη καζεηέο ινηπφλ θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε πξαθηηθέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ηνπ ιφγνπ 
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κε ζθνπφ λα γίλνπλ ελεξγνί ζπκκέηνρνη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ (πρ. βι. Rich 

Tasks 1, 4, 6, 7). 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απαηηείηαη –εθηφο 

απφ ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο θαη θαιή νξγάλσζε- ζπλερήο ππνζηήξημε θαη 

πξνζπάζεηα απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα. Ζ κάζεζε γηα ην New Basics είλαη κία δηαδηθαζία κχεζεο ζε θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ε κάζεζε λα γίλεη φζν ην δπλαηφ 

απνηειεζκαηηθφηεξε, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο κε λφεκα. Μάιηζηα ηα απνηειέζκαηα είλαη αθφκε θαιχηεξα, 

φηαλ ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή απηή πξαθηηθή πάξεη ηε κνξθή παηρληδηνχ, πξάγκα 

πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί εχθνια βάδνληαο ηα παηδηά λα δνπιεχνπλ καδί. Γνπιεηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ην πξφγξακκα είλαη λα δηαβάδνπλ ηνλ θφζκν γχξσ 

ηνπο, λα πξνζδηνξίδεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε απηφλ ηνλ 

θφζκν θαη λα «ρηίδνπλ» κέζα ζηελ ηάμε ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή, ιεηηνπξγψληαο 

νη ίδηνη σο «ζθαισζηά». Σν πξφγξακκα επηδηψθεη εθπαηδεπηηθνχο θαηαξηηζκέλνπο, 

επέιηθηνπο, ηθαλνχο λα «δηαβάδνπλ» ηελ επνρή ηνπο θαη λα αμηνπνηνχλ ηα λέα κέζα.  

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, αθνινπζνχλ ηελ απζεληηθή παηδαγσγηθή ηνπ Newmann θαη 

εκπιέθνπλ ηα παηδηά ζε πξαθηηθέο κέζσ ησλ Rich tasks, ηα νπνία βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηηο ζεσξίεο ησλ John Dewey (project approach), Lev Vygotsky (zone of proximal 

development), Paulo Freire (problem-solving pedagogy) θαη Ted Sizer (the concept of 

demonstrations of mastery).  

Οη γνλείο ησλ καζεηψλ θαη ε επξχηεξε θνηλφηεηα δελ είλαη παζεηηθνί ζεαηέο 

ηεο φιεο πξνζπάζεηαο, αληίζεηα, έρνπλ θαη απηνί ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία 

αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ζρνιείνπ. πλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηζηεκνληθή 

νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εκπιέθνληαη θαη απηνί ζηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο (βι. Rich Tasks 1&2). 

Όζνλ αθνξά ηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο πξνηείλνληαη λα εκπιαθνχλ νη καζεηέο σο 

θνηλσληθνί πξσηαγσληζηέο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ λα ζεκεηψζνπκε φηη απηέο 
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θαζνξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα ξεηά, αλ θαη φρη δηεμνδηθά, κε ηε κνξθή 

πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ηα ιεγφκελα Rich Tasks, 

πξνζδηνξίδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ νη 

καζεηέο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ παξνπζίαζε 

ησλ Rich Tasks, αλαθεξζήθακε ζηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο ην θάζε έλα task εκπιέθεη 

ηνπο καζεηέο ηνπ. Οη πξάμεηο απηέο, φπσο θάλεθε, επηδηψθνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ 

Λφγνπο καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη δνκνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Απφ ηελ άιιε, 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηζρχνληεο Λφγνπο ησλ καζεηψλ, δειαδή ην γλσζηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν. 

ην ζεκείν απηφ θαη έρνληαο ππφςε καο ηελ πεξηγξαθή ησλ Rich Tasks πνπ 

πξνεγήζεθε ζα ππνγξακκίζνπκε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο: 

- Project approach, zone of proximal development, problem-solving pedagogy, the 

concept of demonstrations of mastery  

-«Άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ (φρη ηα απζηεξά ρσξνρξνληθά φξηα)-ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα 

-Αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

-Αλαγλψξηζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο ηζρχνπζαο ηαπηφηεηάο 

ηνπο (πρ. Rich Task 8) 

-Τπνζηεξηθηηθφ πιαίζην κάζεζεο 

-Διεπζεξία ζηνλ δηδάζθνληα 

-Personal and group identity  

-Τπφςε νη κειινληηθέο ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

-Μαζεηέο ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο- δπλαηφηεηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ 

Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξαγκάησζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο γιψζζαο θαη ζηε δφκεζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα 

αμηνπνηνχληαη σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη σο κέζα γηα δηάβαζκα, γξάςηκν 

θαη επηθνηλσλία (βι. Rich Tasks). Δπνκέλσο, εληάζζνληαη σο βαζηθνί πφξνη ηνπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη θαη ηε ζεψξεζή ηνπο σο 

δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη σο πφξσλ ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

καζεηή σο κέινπο ηεο θνηλσλίαο. Γελ πξνηείλνληαη φκσο απφ ην πξφγξακκα 

ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Έηζη, ζε θάζε Rich Task δίλνληαη, κεηαμχ 

άιισλ, πνιιέο δηαδηθηπαθέο πεγέο πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ, αιιά 

δελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν πέξα απφ έλα κηθξφ ζπλνδεπηηθφ θείκελν γηα θάζε κία απφ 

απηέο ηηο πεγέο. Ζ παξάιεηςε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζησπεξή γλψζε, ζε ζησπή 

δειαδή εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δεηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο κπνξεί λα είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλα θαη γλσζηά ζην ηνπηθφ ζπγθείκελν, ψζηε ε αλαθνξά ηνπο λα κελ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. Απφ ηελ άιιε κπνξεί θαη λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη 

πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα πνπ αθήλεη πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο ζηνπο δηδάζθνληεο σο 

πξνο ηελ αθξηβή δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

Απφ ην πξφγξακκα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα νη ΣΠΔ λα πξνζεγγηζηνχλ 

θξηηηθά απφ ηνπο καζεηέο. Ζ θξηηηθή απηή δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ άληιεζήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζην 

Rich Task 1, πξνηείλνληαη ζπλνιηθά 29 πεγέο θαη αλάκεζα ζε απηέο ππάξρνπλ θαη 

ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ θαη αληίζεηεο απφςεηο γηα δεηήκαηα φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ε θισλνπνίεζε. Ο καζεηήο, ινηπφλ, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζην πιαίζην 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ task λα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη ζε απηφ ην ζέκα θαη εξρφκελνο 

ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ελ 

ηέιεη λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ άπνςε. Έλα άιιν παξάδεηγκα, απνηειεί ην Rich 

Task 6, φπνπ νη καζεηέο επηζθέπηνληαη δηάθνξα ειεθηξνληθά forums γηα λα 

αλαιχζνπλ νκηιίεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηά θαη λα θαηαλνήζνπλ πψο «ζηήλεηαη» κία 

νκηιία ζηα πεξηβάιινληα απηά.  
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4. πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα  

 

4.1 Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ζηα ζρνιεία απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο 

γηα ηνπο εκπλεπζηέο θαη ζρεδηαζηέο ηνπ New Basic Project (The New Basics 

Research). Σν γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα απηφ πξνέξρνληαη απφ 

ηε ζειίδα πνπ δηαζέηεη ζην δηαδίθηπν θαη φρη απφ δηάθνξεο πεγέο απνηειεί, ζαθψο, 

έλα κεηνλέθηεκα γηα ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ. 

Ζ έξεπλα είρε σο ζηφρν λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν νη αιιαγέο ζηελ «επίδνζε» 

ησλ καζεηψλ ζπλδένληαλ κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαλ ζηελ ηάμε θαη κε ηηο 

εκπεηξίεο πνπ είραλ νη καζεηέο κέζα απφ ηα Rich Tasks. Αθφκε, ήζειε λα εμεηάζεη αλ 

ην New Basic Project κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ (απφ γνλείο, δαζθάινπο θαη επξχηεξε 

θνηλφηεηα) θαη λα εθαξκνζηεί ζε κεγάιε έθηαζε. Ζ έξεπλα, ε κεζνδνινγία ηεο 

νπνίαο ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε, θάιππηε φια ηα πεδία: ηη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο 

λα θάλνπλ θαη πφζν θαιά ην έθαλαλ, ηη δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ 

θαη κε πφζν ελζνπζηαζκφ αληαπνθξίζεθαλ, ηη αιιαγέο έγηλαλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ηα ζρνιεία αληηιήθζεθαλ ην ξφιν ηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα θαη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θιπ. Σα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο (external 

evaluation απφ ηνλ Dr John Ainley) θαη ζρνιηαζκνχ.  

Γηα κία αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζρνιείνπ, φπσο απηή πνπ επηρεηξεί ην New 

Basics Project, νη θαιέο πξνζέζεηο δελ αξθνχλ. Σν πξαγκαηηθφ ζεκάδη αιιαγήο 

βξίζθεηαη ζην ηη θάλνπλ νη καζεηέο, ζηε δνπιεηά, δειαδή πνπ παξάγνπλ. Όζνλ 

αθνξά απηή, ινηπφλ, νη έξεπλεο έδεημαλ φηη ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ην ίδην πινχζηα κε 

εθείλε ησλ «θαιχηεξσλ» καζεηψλ ησλ ππνινίπσλ ζρνιείσλ (method of paired 

comparisons). Μάιηζηα, νη καζεηέο-θπξίσο νη κηθξφηεξνη ζε ειηθία-θάλεθαλ λα είλαη 

αξθεηά επραξηζηεκέλνη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα. 
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 Ύζηεξα απφ πξφηαζε εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή ζηνλ ππνπξγφ Παηδείαο, νη 

καζεηέο ηνπ New Basics Project ζπκπιήξσζαλ θαη «tests» παξαδνζηαθνχ ηχπνπ 

(ISA), πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα έδηλαλ κία αμηφπηζηε εηθφλα ηεο επίδνζήο ηνπο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα scores ησλ καζεηψλ ζε απηά ηα tests δελ «έπεζαλ» 

θαη φηη, επνκέλσο, ην New Basics Project δελ είρε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηα «old 

basics» ηνπο. 

Ζ παξαηήξεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε έδεημε-ζχκθσλα πάληα κε ηελ έξεπλα-φηη ην 

New Basics Project είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο νη 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο. Σα πξνβιήκαηα, βέβαηα, δελ εμαθαλίζηεθαλ, ε χπαξμε, 

φκσο, ελφο  νιφθιεξνπ κεραληζκνχ ππνζηήξημεο (ηειεθσληθή επηθνηλσλία, 

ηειεδηαζθέςεηο, emails, discussion list communication, «e-filter» θαη επηζθέςεηο ζηα 

ζρνιεία απφ ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο) έθαλε πην εχθνιν 

ην έξγν ηνπο. Ωζηφζν, απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ηεο Productive Pedagogy δελ 

θάλεθε λα ππήξρε θακία αιιαγή σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Ζ έξεπλα έδεημε, αθφκε, φηη ην New Basics Project ζπληέιεζε ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην κέιινλ, ζηε βειηίσζε ηεο «επίδνζεο» ηνπο, ζηελ 

αλαλέσζε ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έγηλε γξήγνξα απνδεθηφ 

απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Σν θαηά πφζν, ηψξα, 

κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα ζρνιεία, είλαη έλα εξψηεκα πνπ-

ζχκθσλα κε ηελ νκάδα έξεπλαο-δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αιιά κε θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο φπσο «πνπ ζα εθαξκνζηεί», «πφηε», «γηα 

πνηνλ» θιπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ, άιισζηε, δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Απαηηεί αιιαγέο 

ζηηο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ, ζηνπο ρψξνπο ηνπ, ζηα πξνγξάκκαηα (timetables), ζηνπο 

ξφινπο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο γηα ηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε. 
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Σν New Basics Project είλαη έλα εγρείξεκα πνπ θαηάθεξε, πξάγκαηη, λα 

αλνίμεη έλα παξάζπξν ζηνλ θφζκν θαη λα αλαδείμεη έλαλ πινχην εκπεηξηψλ, 

γεγνλφησλ θαη ηδεψλ. Φάλεθε φηη είλαη πξνηηκφηεξν πξηλ ην φπνην εγρείξεκα λα 

ζέηνπκε θάπνηα εξσηήκαηα, φπσο  «ηη εκπεηξίεο ζέισ λα έρνπλ νη καζεηέο κνπ;», 

«γηα πνηα πξάγκαηα ζέισ λα ηνπο θάλσ ηθαλνχο;», ηη «‘παηρλίδηα’ ζέισ λα είλαη 

ηθαλνί λα παίδνπλ;» «ηη εξγαιεία θαη πνηα ηερλνινγία ρξεηάδνκαη;». Με άιια ιφγηα, 

δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα δηαβάδεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, λα πξνζδηνξίδεη ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε απηφλ ηνλ θφζκν θαη λα «ρηίδεη» κέζα 

ζηελ ηάμε ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή νθείινπλ λα 

θηλεζνχλ θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, αιιά θαη ν ηξφπνο «αμηνιφγεζεο» ησλ 

καζεηψλ.  

 

4.2 Γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ New Basics γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ 

επηρεηξήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε πξνθχπηεη κηα κίμε γισζζνδηδαθηηθψλ ιφγσλ 

πνπ δηαπεξλά ην πξφγξακκα. πγθεθξηκέλα, νη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αληινχλ πξσηίζησο απφ ην ιφγν ηεο θξηηηθήο νπηηθήο, θαζψο ζέηνπλ ην θέληξν 

βάξνπο ζην καζεηή σο πνιίηε- κε κία θξηηηθή φκσο δηάζηαζε- θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ θηλνχληαη γχξσ απφ ην ηνπηθφ-

παγθφζκην. Ζ θξηηηθή, φκσο, νπηηθή δηαπιέθεηαη κε ην ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, 

δεδνκέλνπ φηη νη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο μεθηλνχλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

θνηλσλίαο, πξνζαξκφδνληαη- κε κία θξηηηθή δηάζηαζε- πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο λέαο 

νηθνλνκίαο θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή πνηθηιφηεηα. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη ε γιψζζα δελ γίλεηαη 

αληηιεπηή απιψο σο έλα αζψν κέζν κεηαθνξάο κελπκάησλ θαη παξαγσγήο λνεκάησλ 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά σο έλα κέζν δφκεζεο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αθνινπζψληαο ηελ θξηηηθή παξάδνζε, ζπλδένπλ ηε γιψζζα κε ηελ θνηλσληθή 
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πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αληηιακβάλνληαη ζην πιαίζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

ζεσξήζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ αλάδεημε ηεο ζηελήο ζρέζεο 

πνπ έρεη ε θαηάθηεζε θεηκέλσλ θαη ιφγσλ κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ εκπινθή 

ησλ καζεηψλ ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ «δεκηνπξγνχληαη» κε ηα Rich Tasks. 

Όζνλ αθνξά ηα Rich Tasks ζα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ηνλίζνπκε φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ γηα ηελ αθξηβή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο πξαθηηθέο είλαη 

αξθεηά ζπλνπηηθέο. Δλψ παξέρνπλ, δειαδή, θάπνηεο γεληθφηεξεο ηνπνζεηήζεηο σο 

πξνο ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ηηο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηρεηξνχλ ηα Rich Tasks. Σν ζηνηρείν απηφ δπζθνιεχεη 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Ωζηφζν γίλεηαη μεθάζαξν 

φηη κε ηα Rich Tasks επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ελεξγψλ, θξηηηθά ζθεπηφκελσλ θαη 

θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλσλ κειινληηθψλ πνιηηψλ. Απηφ, βέβαηα, ζπλεπάγεηαη φηη  

ακθηζβεηνχληαη ηα ηζρχνληα φξηα ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη ρψξνπ θαη απνδίδεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 

Αθφκε, ε εμέηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έδεημε φηη ην New Basics πξνυπνζέηεη 

εθπαηδεπηηθνχο θαηαξηηζκέλνπο, επέιηθηνπο, ηθαλνχο λα «δηαβάδνπλ» ηε λέα επνρή 

θαη λα εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο κε λφεκα, δεδνκέλνπ φηη 

κάζεζε γηα ην New Basics ζεκαίλεη κχεζε ζε πξαθηηθέο. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη 

πξνυπνζέηεη θαη ηαπηφρξνλα επηδηψθεη λα «ρηίζεη» έλα ζρνιείν πνπ ιακβάλεη ζνβαξά 

ππφςε ηνπ ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θφζκν, πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα 

ηηο λέεο νηθνλνκίεο θαη θηινδνμεί λα ηνπο θάλεη ηθαλνχο λα ηηο απνθπζηθνπνηνχλ θαη 

λα ηηο αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά. Κάηη ηέηνην, φκσο, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απαηηεί 

ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη ζπλερή ππνζηήξημε απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

(καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, επξχηεξε θνηλφηεηα). Γηαθνξεηηθά, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα κεηαηξαπεί ην φιν εγρείξεκα ζε κία βαζαληζηηθή ζρνιηθή ππνρξέσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθή, σο πξνο απηφ, είλαη ε απάληεζε ελφο αγνξηνχ πνπ ζπκκεηείρε ζην 

New Basics Project. ε εξψηεζε πνπ ηνπ έγηλε γηα ην αλ ληψζεη πεξήθαλνο πνπ 

ηειείσζε φιε ηε δνπιεηά ηεο εκέξαο, απάληεζε: «Όρη, απιψο αλαθνπθίζηεθα πνπ ηα 

θάλακε φια ζηελ ψξα ηνπο!». 
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4.3 Γηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  

Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη κφλν απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο γχξσ 

απφ ηνπο νπνίνπο απηφ νξγαλψζεθε. Ο έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο (multiliteracies 

and communications media) πεξηιακβάλεη ηνλ φξν «επηθνηλσληαθά κέζα» θαη 

κάιηζηα ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνλ φξν «πνιπγξακκαηηζκνί» θαη ν άιινο άμνλαο 

(environments and technologies) αλαθέξεηαη ζε «ηερλνινγίεο», ζπλδένληαο απηή ηελ 

έλλνηα κε ην πεξηβάιινλ. Οη επηινγέο απηέο δελ είλαη νπδέηεξεο, θαζψο ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη νη άμνλεο απηνί, νη ηερλνινγίεο θαη ηα επηθνηλσληαθά κέζα, λα 

δηαηξέρνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε, ην Νew Basics πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ 

γηα ηνλ θφζκν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε δσή, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ 

εξγαζία θαη ην πεξηβάιινλ. ηα δεηήκαηα απηά εληάζζνληαη θαη νη ΣΠΔ, θαζψο 

ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ θνηλσλία θαη απνηεινχλ πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί. Αθφκε, απνηεινχλ πεγή άληιεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, κέζν 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη κέζν 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ εμσζρνιηθφ θφζκν. Έηζη, νη καζεηέο ζε θάζε Rich Task 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ. Οη ΣΠΔ, φκσο, ρξεζηκνπνηνχληαη πέξαλ ηεο 

θαηάθηεζεο γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν, θαη ζηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ιεηηνπξγνχλ σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν, πνπ νη καζεηέο ην 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο, ελψ, φπσο είδακε, ππάξρεη ζην 

πξφγξακκα θαη κία ηάζε γηα απνθσδηθνπνίεζε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΔ. 

Ωο πξνο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, νη ΣΠΔ, εθηφο απφ πεγή άληιεζεο πιηθνχ, είλαη 

κέζα γηα λα παξνπζηάζνπλ νη καζεηέο ηε δνπιεηά ηνπο, κέζα γηα δηάβαζκα, γξάςηκν 

θαη επηθνηλσλία, δειαδή κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. 

Ζ εζηίαζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ έδεημε 

φηη ην New Basics επηδηψθεη νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ φρη κφλν δεηήκαηα ηερληθήο 

θχζεσο, αιιά θαη ιεηηνπξγηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ζην Rich Task 4 (Australian 
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National Identity) ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ληνθηκαληέξ 

πνπ ζα πξνβάινπλ ζε θνηλφ, αιιά θαη ζηα Rich Tasks 1 (Science and Ethics Confer) 

θαη 5 (Personal Career Development Plan) ζηέιλνπλ ειεθηξνληθά κελχκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ. Με 

άιια ιφγηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ απνηειεζκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηηο εθάζηνηε επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο. Δθηφο απφ ηελ ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή 

δηάζηαζε ησλ ΣΠΔ, ην πξφγξακκα εκπιέθεη ηνπο καζεηέο θαη ζε πξαθηηθέο θξηηηθνχ 

ηερλνγξακκαηηζκνχ. Οη πξαθηηθέο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

σο πεγήο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ κε έλαλ ηαπηφρξνλν φκσο πξνζαλαηνιηζκφ πξνο 

ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ελδερνκέλσο λα εμεγεί 

θαη ηελ πιεζψξα ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ πξνηείλνληαη ζε θάζε Rich Task. Μάιηζηα νη 

ζειίδεο απηέο πξνζεγγίδνπλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ηα δεηήκαηα πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη θάζε θνξά ηα παηδηά. Γηα παξάδεηγκα, ζην Rich Task 1 (Science 

and Ethics Confer) νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηζηνζειίδεο πνπ πξνζεγγίδνπλ 

ην δήηεκα ηεο θισλνπνίεζεο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Γελ γίλεηαη, σζηφζν, 

θαλεξφ απφ ην πξφγξακκα πψο ν εθπαηδεπηηθφο ηηο ρξεζηκνπνηεί, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Αιιά θαη ζην Rich Task 6 

(Opinion-making Oracy) νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαιχζνπλ νκηιίεο απφ δηάθνξα 

«forums», ρσξίο πάιη λα καο δίλνληαη πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

γίλεη απηφ. Απφ ην πξφγξακκα, αθφκε, πξνσζείηαη κία θξηηηθή ζεψξεζε ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο, δελ γίλεηαη φκσο μεθάζαξνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε δεκηνπξγία θαη ε αλάγλσζε ηέηνησλ θεηκέλσλ δηαθέξεη απφ 

ηηο γλσζηέο έσο ηψξα ζπκβάζεηο θαη απαηηεί λέεο δεμηφηεηεο. Με άιια ιφγηα, ην 

πξφγξακκα δελ πξνηείλεη ηξφπνπο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα ή ηε γξακκαηηθή ηεο ζεκείσζεο. πκπεξαίλνπκε, σζηφζν, απφ ηα 

παξαπάλσ φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην ηνπ New Basics αληιεί απφ ην 

ιφγν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο θξηηηθήο παξάδνζεο θαη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά 

ζηε ζπγθξφηεζε καζεηψλ-ελεξγψλ πνιηηψλ, γεγνλφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. 
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Σέινο, αθνινπζψληαο ηε κεηαθνξά ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ σο πξνο 

ηε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζα ιέγακε πσο νη παξαπάλσ ζεσξήζεηο 

ππάγνληαη θαη ζηνπο ηξεηο νκφθεληξνπο θχθινπο. Ο πξψηνο εζσηεξηθφο θχθινο 

ζρεηίδεηαη κε αλαδεηήζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

κέζσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο. Ο δεχηεξνο 

εζσηεξηθφο νκφθεληξνο θχθινο αληηκεησπίδεη ηηο ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ. Ο ηξίηνο θχθινο αλάιπζεο πξνζεγγίδεη ηηο ΣΠΔ πην ππνςηαζκέλα θαη 

κε θξηηηθή καηηά σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ. Σν 

New Basics θαηαθέξλεη πξάγκαηη- ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζεκεία 

ηα νπνία πξέπεη λα επεθηαζνχλ θαη λα θσηηζηνχλ θαιχηεξα- λα αμηνπνηεί ηηο ΣΠΔ σο 

παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα πην απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, αιιά θαη σο κέζν γηα λα 

δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ νη καζεηέο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

Απηή ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ έξρνληαη νη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

λα ηελ εληάμνπλ ζε κία πξνζπάζεηα γηα «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα θαη ζηνλ θφζκν, δίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην ζρνιείν ηνλ βαζηά 

πνιηηηθφ ηνπ ξφιν. 
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πλνπηηθόο πίλαθαο ζπκπεξαζκάησλ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνπκε ζπλνπηηθά ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

New Basics 

Καηώηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

«Γισζζηθό κάζεκα» ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, 

ζηάζεηο, αμίεο, πξόηππα 

λέα ηάμε πξαγκάησλ θαη θξηηηθή 

αληηκεηψπηζή ηεο 

-γλψζεηο απφ δηάθνξα γλσζηηθά 

πεδία 

-πνιπγισζζηθή θαη 

πνιππνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηνπ 

θφζκνπ- ηάζε εμσζηξέθεηαο 

-εξγαζηαθφο ρψξνο- λέεο 

νηθνλνκίεο 

-πνηθηιφηεηα ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο- ζχλδεζε κε ηε 

ζχγρξνλε δσή 

-παγθφζκηα δεηήκαηα-ηνπηθν-

παγθφζκηνο γξακκαηηζκφο 

-πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί 

-κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ νη 

καζεηέο ηνλ θφζκν θαη λα 

απνθηήζνπλ εμσζηξέθεηα 

-κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ 

 

 

 

 

 

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

-δηάθξηζε ζε πςειή θαη ρακειή 

κεηαγιψζζα 

-ε κεηαγιψζζα σο κέζν 

αλάγλσζεο ηνπ θφζκνπ 

-εζηίαζε ζηα «discourses» 

-πεγή άληιεζεο θεηκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ 

-ηάζε γηα απνθσδηθνπνίεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νη ΣΠΔ 
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εκείσζε / γιώζζα 

 

-ε γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο 

-ε γιψζζα ζην πιαίζην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

ζεσξήζεσλ 

-ε πνιππνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηεο 

γιψζζαο 

-ε γιψζζα σο κέξνο ηεο 

ζεκείσζεο 

νη ΣΠΔ σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ 

(ηερλνγξακκαηηζκφο κε θξηηηθή 

δηάζηαζε) 

 

 

Γηδαθηηθέο  

Πξαθηηθέο,  

ρώξνο θαη ρξόλνο,  

ζεσξίεο κάζεζεο 

-Project approach, zone of 

proximal development, problem-

solving pedagogy, the concept of 

demonstrations of mastery 

-«Άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ (φρη ηα 

απζηεξά ρσξνρξνληθά φξηα)-

ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα 

-Αλαγλψξηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο 

-Αλαγλψξηζε ηεο πξνεγνχκελεο 

γλψζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο 

ηζρχνπζαο ηαπηφηεηάο ηνπο 

-Τπνζηεξηθηηθφ πιαίζην κάζεζεο 

-Διεπζεξία ζηνλ δηδάζθνληα 

-Personal and group identity 

-Τπφςε νη κειινληηθέο 

ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

-Μαζεηέο: ζην επίθεληξν ηεο 

δηαδηθαζίαο, δπλαηφηεηεο 

θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη 

-πεγή άληιεζεο πιηθνχ 

-κέζν παξνπζίαζεο 

-κέζν γηα δηάβαζκα, γξάςηκν θαη 

επηθνηλσλία 
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ζρεδηαζκνχ 

-Καηαιχνληαη ηα απζηεξά φξηα 

ρψξνπ θαη ρξφλνπ 

Σαπηόηεηεο  καζεηώλ θαη 

δηδαζθόλησλ 

-καζεηήο: ελεξγφο πνιίηεο, 

εμσζηξεθήο 

-δάζθαινο: θαηαξηηζκέλνο, 

επέιηθηνο, ηθαλφο λα «δηαβάδεη» 

ηνλ θφζκν 

-ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπγθξφηεζε 

απηνχ ηνπ Λφγνπ ησλ καζεηψλ 

(ελεξγνί πνιίηεο, εμσζηξεθείο, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα λέα κέζα) 

 Αμηνιόγεζε 

- κέζσ ησλ rich tasks παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο πνπ παξάγνπλ αιιά θαη γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα ην θέξνπλ 

εηο πέξαο 

Γισζζνδηδαθηηθνί 

ιόγνη 

 

Πνιπγξακκαηηζκνί θαη θξηηηθή νπηηθή 

Παξαηεξήζεηο / 

ηδηαηηεξόηεηεο 

-Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο «γηα λα θάλνπκε ζρνιείν» 

-Γεξή εξεπλεηηθή βάζε 

-εκαζία ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζηηο 

παγθφζκηα αιιαγέο 
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