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Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (πξάμε 16/23-
11-2011), ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαθηέα χιε  ηεο  
Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α΄ ηάμεο ησλ  εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ  

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ. 
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Οη κεγάιεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ηα ηειεπηαία είθνζη 

ρξφληα, δεκηνχξγεζαλ, κεηαμχ άιισλ αιιαγψλ, ηελ αλάγθε ζχληαμεο ελφο 
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αληηθεηκέλνπ ζηα είδε ησλ γξαπηψλ, ησλ πξνθνξηθψλ, αιιά θαη ησλ 
ςεθηαθψλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ.  

Έηζη, κέζα ζε έλα πιαίζην αλάδεημεο  λέσλ  γισζζνδηδαθηηθψλ 
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Βέβαηα, ην φηη ην λέν Π ιεηηνπξγεί κε βάζε ζρνιηθφ εγρεηξίδην πνπ έρεη 
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φκσο δελ είλαη, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην εθηφο ηεο θαζνξηζκέλεο 
ζεκαηνινγίαο πνπ είλαη δεδνκέλε, είλαη «αλνηρηφ»,  κε ηελ έλλνηα φηη δίλεη ηελ 
επρέξεηα αιιαγψλ θαη εκπινπηηζκνχ. Λεηηνπξγεί ζηελ νπζία σο πεξηβάιινλ 
πνπ πεξηέρεη θείκελα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ θαη εηθφλεο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 
εκπινπηηζκνχ κε θείκελα εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, πξάγκα πνπ απνηειεί ην 
δεηνχκελν ζην λέν Π. Γε ζα ήηαλ δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη ην λέν Π, εάλ ην 
εγρεηξίδην είρε απζηεξά νξηνζεηεκέλε γξακκηθή ζεηξά, θάηη πνπ ζπρλά έρνπλ 
ηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα.  

Με απηήλ ηελ έλλνηα ην λέν Π ζπληάρζεθε κέζα ζην πιαίζην νξηζκέλσλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ αθελφο νη θνηλσληθέο θαη 
γισζζνπαηδαγσγηθέο αιιαγέο θαη αθεηέξνπ ε πξφζεζε λα ππάξμνπλ αιιαγέο 
ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα. Παξάιιεια, φκσο, ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο 
πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ 
εγρεηξηδίνπ, θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαηηζέκελσλ δηδαθηηθψλ σξψλ, 
πεξηνξηζκνί νη νπνίνη νχηε κεηψλνπλ  ηελ αμία ηνπ καζήκαηνο νχηε αθπξψλνπλ 
ηηο επηδηψμεηο ηνπ λένπ Π.  
 
1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ήηαλ θαη είλαη απφ ηνπο 

θχξηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απηφ επηδηψρζεθε ήδε ζε 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο ελληάρξνλεο εθπαίδεπζεο. ηελ Α' ηάμε ηνπ 
Λπθείνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν Π επηδηψθεηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ ήδε 
απνθηεκέλνπ γισζζηθνύ γξακκαηηζκνύ ζε κηα θαηεχζπλζε πεξηζζφηεξν 
θνηλσληνθεληξηθή θαη ιηγφηεξν γισζζνθεληξηθή. Απψηεξνο δει. ζθνπφο ηνπ 
καζήκαηνο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ 
απνθηήζεη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 
ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο 
είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε θάζε απηή ηεο 
εθπαίδεπζεο δελ ελδηαθέξεη ηφζν ε απνθιεηζηηθή εζηίαζε ζε 
γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα (ν ηξφπνο, ι.ρ., κεηαηξνπήο ηεο ελεξγεηηθήο 
ζε παζεηηθή ζχληαμε θαη ην αληίζηξνθν ―γισζζνθεληξηθή θαηεχζπλζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο), φζν ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα θείκελα θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα 
ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ θφζκνπ πνπ θαηαζθεπάδνπλ 
(πξνηίκεζε ι.ρ. ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο ζηηο Μηθξέο Αγγειίεο ησλ 
εθεκεξίδσλ ―θνηλσληνθεληξηθή θαηεχζπλζε).  

Δπεηδή κε ηε δηδαζθαιία θάζε καζήκαηνο επηδηψθεηαη ε απφθηεζε 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαζαπηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν 
ηνπ καζήκαηνο, νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζα 
κπνξνχζαλ, αξρηθψο, λα είλαη θαζαξά γισζζηθνί. Όκσο ην γισζζηθφ κάζεκα 
- πεξηζζφηεξν απφ φια ηα άιια - ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ θνηλσλία, γη' απηφ 
είλαη πξνθαλέο φηη κέζσ απηνχ θαιιηεξγνχληαη, επίζεο, αμίεο θαη ζηάζεηο 
απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν. Δπνκέλσο, παξάιιεια κε ηνπο 
γισζζηθνύο, επηδηψθνληαη θαη επξχηεξνη αμηαθνί ζηφρνη. 

 ηνπο γλωζζικούρ ζηόσοςρ ζα κπνξνχζαλ κεηαμχ ησλ άιισλ λα 
εληαρζνχλ: 

α) ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ 
γισζζψλ 
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β) ε θεηκεληθή πνηθηιφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γισζζψλ ζε άκεζε 
ζπλάξηεζε κε ηελ πνηθηιφηεηα θαη ηε δπλακηθή ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη 
ησλ θνηλνηήησλ, φπνπ αλήθνπλ θαη θαηαλννχληαη ηα θείκελα 

γ) ε εμνηθείσζε κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θεηκεληθψλ εηδψλ (φπσο 
ηνπ δνθηκίνπ θαη ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο) θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ (φπσο ηνπ 
επηρεηξεκαηνινγηθνχ, ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο αθήγεζεο) 

δ) ε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ θεηκέλσλ σο ζπλδπαζκνχ γισζζηθψλ 
επηινγψλ (ζπλνρή) κε ην λνεκαηηθφ επίπεδν (ζπλεθηηθφηεηα) 

ε) ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπ θαλαιηνχ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ 
ηδηαηηεξφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ 

ζη) ε δηάθξηζε κεηαμχ θεηκέλσλ θαζεκεξηλνχ θαη αθαδεκατθνχ 
(επηζηεκνληθνχ) ηχπνπ  

δ) ε απφθηεζε δεμηνηήησλ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, απαξαίηεησλ γηα 
ηε ρξήζε ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη κέζσλ πξνζσπηθήο έθθξαζεο 
θαη επηθνηλσλίαο. 

 Οη αξιακοί ζηόσοι πνπ κπνξνχλ λα επηδησρζνχλ είλαη πνιινί θαη γη' 
απηφ δχζθνιν λα θαηαγξαθνχλ φινη. Πάλησο, κεηαμχ απηψλ κπνξεί λα είλαη: 

α) ε εθηίκεζε ηεο ηζνηηκίαο φισλ ησλ γισζζψλ θαη ν ζεβαζκφο ηεο 
πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο 

β) ν δεκνθξαηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ ιφγνπ κε ζεβαζκφ πξνο ηηο απφςεηο 
ησλ άιισλ  

γ) ε δηά ηνπ ιφγνπ αληίζηαζε ζε θάζε κνξθή εμνπζηαζηηθνχ απζαίξεηνπ 
ιφγνπ 

δ) ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία 
ε) ε αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη κέζσ ηνπ ιφγνπ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γηα ηνλ θφζκν 
ζη) ε θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο πνπ έρεη επέιζεη ζηνλ θφζκν κε ηε 

ζπξξίθλσζε ησλ απνζηάζεσλ θαη ηε ζπλερή θίλεζε αλζξψπσλ, θεθαιαίσλ, 
εηθφλσλ θαη θεηκέλσλ 
 
2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ  

 
Βαζική μεθοδολογική οδηγία είλαη ε πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε 

πξαθηηθήο πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη κε 
ηνλ δηδάζθνληα θαη ηε δηδάζθνπζα ζην ξφιν ηνπ βνεζνχ θαη ζπλεξγάηε, κε 
ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ησλ επηδησθφκελσλ απφ ην Π γξακκαηηζκψλ θαη 
δεμηνηήησλ. Χζηφζν, είλαη θπζηθφ λα αλαθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
κεζνδνινγηθέο απνξίεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη λα απαληεζνχλ 
ζηε ζπλέρεηα. 

Χο εθ ηνχηνπ, θαηαγξάθνληαη ζε κνξθή εξψηεζεο – απάληεζεο ηα 
θπξηφηεξα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί έσο ηψξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
 
α. Τη αλακέλεηαη από κέλα ηνλ εθπαηδεπηηθό λα θάλσ κε ιίγα ιόγηα; 
 
• Γεκηνπξγηθή ρξήζε φισλ ησλ πηζαλψλ καζεζηαθψλ πφξσλ, επνκέλσο θαη 
ηνπ βηβιίνπ, αιιά φρη κφλν. Καιφ είλαη λα πξνηηκψληαη γισζζηθνί/ ζεκεησηηθνί 
πφξνη θαη ζέκαηα κε ηα νπνία έρνπλ εμνηθείσζε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 
θαη κπνξνχλ γηα ην ιφγν απηφ λα γίλνπλ επθνιφηεξα αληηθείκελν 
δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ ηάμε. Σν κάζεκα φκσο δε ζα ζηακαηά εθεί, αιιά ζα 
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πξέπεη λα εμνηθεηψλεη ζηαδηαθά ηα παηδηά κε πεξηζζφηεξν αθαδεκατθέο 
κνξθέο ιφγνπ. Πξνηείλεηαη, έηζη, κηα ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ην νηθείν ζην 
ιηγφηεξν νηθείν θαη απφ ηνλ θαζεκεξηλφ ζηνλ ζρνιηθφ θαη επηζηεκνληθφ ιφγν. 
• Μεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Π.. θαη ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ζρνιηθήο ηάμεο. ην πιαίζην απηφ δελ παίδεη ξφιν «ε 
χιε» θαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζηε δηδαζθαιία, φζν ε εκπινθή ησλ 
παηδηψλ ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα θαη λα ηε ζπλδένπλ κε ηνλ ζχλζεην 
θνηλσληθφ καο θφζκν. Με ηελ έλλνηα απηή, νη καζεζηαθνί πφξνη πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη θάζε δηδάζθσλ κπνξεί λα είλαη απνιχησο δηθήο ηνπ επηινγήο 
θαη λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηα νπνία έρνπλ ζηε 
δηάζεζή ηνπο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, είηε απφ άιιεο πεγέο έληππνπ θαη 
ςεθηαθνχ πιηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζηα 
ζρνιηθά εγρεηξίδηα άιισλ καζεκάησλ ηεο ίδηαο ή θαη άιισλ ηάμεσλ. ε θάζε 
πεξίπησζε νη πφξνη απηνί, φπσο θαη ηα εγρεηξίδηα, δελ πξνζεγγίδνληαη απφ 
ηελ νπηηθή ηεο ύιεο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί πηζηά, αιιά πξνηείλνληαη 
σο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην πφζν εμππεξεηνχλ 
ην εθάζηνηε δηδαθηηθφ ζρέδην, ην νπνίν έρεη θαη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ηηο επηινγέο 
ηνπ ζηνλ νξηδφληην θαη ηνλ θάζεην άμνλα ησλ ηεζζάξσλ ελνηήησλ ηνπ Π θαη 
λα δνκήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο ηνπ, ην δηθφ ηνπ 
πξφγξακκα.  
• χλδεζε ηεο γιψζζαο κε ηνλ θφζκν. Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 
πξνζθέξνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε θαηαλφεζε θαη ε 
θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ, επνκέλσο θαη ηνπ θφζκνπ. Μηα, π.ρ., απφ ηηο 
πιεπξέο ηνπ θφζκνπ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε είλαη ε αλάδεημε 
ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο, κε παξάιιειε 
έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ, 
θαζψο θαη ε αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ, αιιά κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
εμσζηξέθεηα ζε έλαλ δηεζλνπνηεκέλν θφζκν. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα 
δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην λα παξνπζηάδνληαη θαη λα απνθσδηθνπνηνχληαη 
νη πνηθίιεο νπηηθέο πνπ ελππάξρνπλ ζηα θείκελα, γηα ηνλ θφζκν. 
• Γεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ κάζεζεο: απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην 
είδνο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο πνπ θάζε θνξά επηιέγεηαη, κε ηελ επέλδπζε ζηηο 
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ, κε ηελ 
ελζάξξπλζε γηα παξαγσγή ιφγνπ κέζα ζε άλεηα ρσξνρξνληθά πιαίζηα θαη 
ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ελψπηνλ φιεο ηεο ηάμεο (κεησπηθή 
δηδαζθαιία) κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο (π.ρ. νκαδηθή). Όια απηά, 
αζθαιψο, πξέπεη λα γίλνληαη βάζεη ελφο δηδαθηηθνύ ζρεδίνπ κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 
δίλνληαη ξφινη θαη πξνβιήκαηα πξνο δηεξεχλεζε/ επίιπζε ζηα παηδηά. ηελ 
πξνζπάζεηα απηή δηεθπεξαίσζεο ησλ ξφισλ ηνπο θαη επίιπζεο ησλ 
πξνβιεκάησλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα εζηηάζνπλ 
ζηελ αλαδήηεζε θαη αλάγλσζε θεηκέλσλ θαη γεληθφηεξα ζηελ πξφζιεςε θαη 
παξαγσγή πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ θαη πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ. 
 
β. Σε θάπνηεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ππάξρνπλ νη ίδηεο ζειίδεο ησλ 
ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ. Θα ηηο δηδάμνπκε δύν θνξέο; 

 
Ζ εξψηεζε απηή θαιχπηεηαη απφ ηελ απάληεζε πνπ δφζεθε πην πάλσ 

φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
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πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Όπνπ νη ζειίδεο αλαθέξνληαη δχν 
θνξέο είλαη επεηδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε κία ή/θαη ζηελ άιιε 
ζεκαηηθή. Μπνξεί φκσο λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πνπζελά, αλ ν 
εθπαηδεπηηθφο έρεη πην πξφζθαηα ή πην θαηάιιεια, θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ, 
θείκελα, ηα νπνία θξίλεη φηη εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ Π. 
 
γ. Μέρξη ηώξα γξάθακε εθζέζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τώξα δε 
ζα γξάθνπκε; 
 

Ζ έθζεζε ηαπηίδεηαη κε παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ζηε δηδαζθαιία 
(=δηδάζθσ θάπνηα χιε θαη ζηε ζπλέρεηα βάδσ κηα έθζεζε), ε νπνία δελ 
πξνηείλεηαη νχηε απφ ηα ηζρχνληα εγρεηξίδηα. Απηφ πνπ έρεη πξνηεξαηφηεηα 
ζην Π είλαη λα δίλεηαη ε επρέξεηα ζηα παηδηά λα εκπιέθνληαη ζε πξαθηηθέο 
φπνπ ζα δηαβάδνπλ, ζα κηινχλ θαη ζα γξάθνπλ ζπλερψο γηα πνηθίια δεηήκαηα, 
ρξεζηκνπνηψληαο παξαιιαγέο θεηκεληθψλ εηδψλ. Σα θείκελα είλαη θνηλσληθέο 
κνλάδεο ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ δελ θαηαθηάηαη, αλ δελ θαηαλνεζνχλ ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θεηκεληθνχ είδνπο/ ηχπνπ πνπ θαινχληαη ηα 
παηδηά λα γξάςνπλ θαη αλ δελ αληηκεησπηζζεί ε παξαγσγή ηνπο σο 
δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δίλεηαη ρξφλνο θαη ζηελ 
παξαγσγή αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ θεηκέλσλ πνπ γξάθνληαη. ην πιαίζην 
απηφ ε παξαγσγή ιφγνπ δε γίλεηαη επθαηξηαθά θάπνηεο θνξέο ηνλ ρξφλν, 
φπσο ζπλεζηδφηαλ κε ηελ «έθζεζε ηδεψλ», αιιά απνηειεί νξγαληθφ ζηνηρείν 
ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο πνπ δηεθπεξαηψλνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο. 
 
δ. Παξαγξάθνπο θαη πεξηιήςεηο δε ζα δηδάζθνπκε πηα; 
 
• Οη παξάγξαθνη είλαη κέξνο ησλ θεηκέλσλ θαη ζε θάζε θεηκεληθφ είδνο νη 
παξάγξαθνη νξγαλψλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη γλψζεηο γηα ηε δνκή ησλ 
παξαγξάθσλ είλαη πνιχ ρξήζηκεο, δελ ζα πξέπεη φκσο λα απνηεινχλ 
απηνζθνπφ. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 
θεηκεληθνχ είδνπο πνπ κειεηάηαη – παξάγεηαη θάζε θνξά. ε θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο, π.ρ., θείκελα ζε πνιπκεζηθή κνξθή ή παξνπζηάζεηο κε ηε ρξήζε 
ελφο Πξνγξάκκαηνο Παξνπζίαζεο ζε ππνινγηζηή, δελ ππάξρνπλ 
παξάγξαθνη φπσο ηηο γλσξίδακε σο ηψξα. Δίλαη απαξαίηεηε, επνκέλσο, ε 
ζχλδεζε ηεο «δηδαζθαιίαο» ηεο παξαγξάθνπ κε ηα θεηκεληθά είδε. 
•Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίιεςε: δελ ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη σο 
απηνζθνπφο, αιιά λα ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξαθηηθέο 
γξακκαηηζκνχ. Ζ αμηνπνίεζε, π.ρ., δχν ή πεξηζζφηεξσλ θεηκέλσλ σο πεγψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα άιιν θείκελν, πξνυπνζέηεη φηη ηα παηδηά 
γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ λα θάλνπλ πεξηιήςεηο. Δζηίαζε ζηελ πεξίιεςε 
σο θεηκεληθφ είδνο κπνξεί λα γίλεη, κφλν φηαλ ζπλδέεηαη κε πεξηζηάζεηο πνπ 
ην απαηηνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα γξαθεί πεξίιεςε κηαο εξγαζίαο γηα 
έλα καζεηηθφ ζπλέδξην, ην νπνίν κπνξεί λα εζηηάδεη ζε θάπνην ελδηαθέξνλ, 
γηα ηα παηδηά, δήηεκα.      
 
ε. Αλ δελ θάλνπκε ηελ ύιε κε ηε ζεηξά θαη δε βάινπκε δηαγώληζκα, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπκε όηη ηα παηδηά «ηα έκαζαλ», πώο ζα 
μέξνπκε αλ πάκε θαιά; 
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Ζ γλψζε πνπ κεηαδίδνπκε θαη ειέγρνπκε κε κηα ηέηνηνπ είδνπο δηδαθηηθή 
δηαδηθαζία είλαη πξφζθαηξε θαη επηθαλεηαθή: πξφζθαηξε, γηαηί πνιχ γξήγνξα 
ζα μεραζηεί, θαη επηθαλεηαθή, γηαηί ζίγεη ζπλήζσο επηθαλεηαθέο δηαζηάζεηο ησλ 
πξαγκάησλ. Αληίζεηα, ε εζηίαζε ζε πξνβιήκαηα πνπ δηεξεπλψληαη κέζσ 
ξφισλ πνπ έρνπλ ηα παηδηά, ε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
πηπρέο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ γηα 
πξνβιεκαηηζκφ ζε βάζνο θαη ακθηζβήηεζε, νη επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα 
παηδηά λα εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο πξνθνξηθά ή/θαη γξαπηά κεηαηξέπνπλ 
ηε ζρνιηθή ηάμε ζε θνηλόηεηα γξακκαηηζκνύ ή θεηκεληθή θνηλόηεηα, κε ηελ 
έλλνηα φηη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε θαη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε 
κεγάινπ εχξνπο θεηκέλσλ. Καηά βάζνο, ην εχξνο ησλ θεηκέλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, παξάγνληαη, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ απηφ γίλεηαη 
ζπγθξνηνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε ζρνιηθήο αίζνπζαο. Άιισζηε, νη 
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο παξά ηελ θνηλή ζρνιηθή ηνπο δηαδξνκή, έρνπλ 
δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθέο εγγξάκκαηεο δηαδξνκέο (π.ρ. δίγισζζα παηδηά, 
παηδηά κε εηδηθφηεξεο αλάγθεο, παηδηά απφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 
πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα), ηηο νπνίεο ε δηδαζθαιία είλαη απαξαίηεην 
λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη λα ζέβεηαη πξνζπαζψληαο θαη λα επελδχεη ζηε 
δηαθνξά σο αθεηεξία γηα δεκηνπξγηθφηεηα. Καη κηα θνηλφηεηα γξακκαηηζκνχ, 
φπσο πεξηγξάθηεθε πην πάλσ, είλαη έλαο ρψξνο θαηάιιεινο γηα λα 
ζπδεηεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. 
 
ζη. Δε ζα βάδνπκε δηαγσλίζκαηα, δειαδή; 

 
Ναη, αιιά ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην. Σα θείκελα πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο πξντφληα 
επηθνηλσλίαο, σο γισζζηθέο θαη λνεκαηηθέο δνκέο, σο θνξείο ηδενινγηθψλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ θαη σο πξντφληα γηα αμηνιφγεζε. Γηα ην 
ιφγν απηφ ηα δηάθνξα γισζζηθά θαη γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα, φπσο 
θαη ε αλάπηπμε ησλ παξαγξάθσλ, δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ απηνζθνπφ 
δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο, αιιά πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη άκεζα 
ζπλπθαζκέλα κε ηηο θεηκεληθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Ζ 
ζπζηεκαηηθή ή πεξηπησζηαθή δηδαζθαιία (άξα θαη εμέηαζε) ηεο κηθξνδνκήο 
ηεο λέαο ειιεληθήο πξέπεη λα γίλεηαη κφλν γηα κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα 
ζηα νπνία δείρλνπλ λα δπζθνιεχνληαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ή 
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εθθξαζηηθή ή νξζνγξαθηθή εηθφλα ησλ γξαπηψλ 
ηνπο θεηκέλσλ. (Χο πξνο ην είδνο ησλ δηαγσληζκάησλ βι. ζρεηηθέο νδεγίεο θαη 
ελφηεηα 5 ζην παξφλ θείκελν). 
 
δ. Πξνηείλεηαη ζπρλά ε εξγαζία ζε νκάδεο. Είλαη απηό απαξαίηεην;  

 
Γελ είλαη παλάθεηα θαη δελ είλαη εχθνιν λα γίλεηαη πάληα απηφ. Θα πξέπεη 

φκσο νη δηδάζθνληεο λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη απφ ηα 
παηδηά ε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία, ακθηζβήηεζε θαη ζχλζεζε, γηαηί φια 
απηά έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ζχγρξνλεο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηε δσή. Με 
ηελ νκαδηθή - πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη κε ηελ αηνκηθή - εξγαζία κπνξεί λα 
δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ αληηηηζέκελσλ απφςεσλ πνπ ππάξρνπλ 
ζηα θείκελα, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζπδήηεζε ηεο ινγηθήο ηνπο θαη ζηελ 
αλάδεημε ηεο βαζχηεξεο πνιηηηθήο ηνπο δηάζηαζεο. ην ίδην πιαίζην κπνξεί 
επθνιφηεξα επίζεο λα επηρεηξεζεί ε ζπγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ πνπ 



 7 

εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο πάλσ ζην ίδην ζέκα θαη ε δηεξεχλεζε ησλ 
αηηίσλ πνπ ηηο πξνθαινχλ. 
 
ε. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ ζην θαηλνύξγην 
Πξόγξακκα Σπνπδώλ;  

 
Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) αμηνπνηνχληαη 

θαη σο παηδαγσγηθά κέζα αιιά θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ. Χο 
παηδαγσγηθά κέζα αζθαιψο δηεπθνιχλνπλ ηε γισζζηθή δηδαζθαιία, πβ. 
δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, ειεθηξνληθά ιεμηθά, ζψκαηα θεηκέλσλ, Πξνγξάκκαηα 
Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ, αιιά θαη πεξηβάιινληα ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ηα 
ηζηνιφγηα, ηα Wikis θ.ιπ. Χο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ απνηεινχλ 
νπζηαζηηθά κέξνο ηεο «δηδαθηέαο χιεο» ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, θαζψο κε 
ηε ρξήζε ηνπο αλαδεηθλχεηαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαηά ηελ παξαγσγή θαη 
πξφζιεςε ιφγνπ (π.ρ. ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παξαγσγήο ιφγνπ ζε πεξηβάιινληα 
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη παξνπζίαζεο, παξαγσγή δηαδηθηπαθψλ, 
πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ θ.ιπ.). Δίλαη πξνθαλέο, επνκέλσο, φηη νη Νέεο 
Σερλνινγίεο, επεηδή είλαη κέζα γηα δηάβαζκα θαη γξάςηκν ζηε δσή κε πνιιέο 
ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ην έληππν, δελ κπνξεί λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη 
σο ηέηνηα κέζα θαη ζην ζρνιείν.  
 
ζ. Μήπσο δεκηνπξγεζνύλ αληζόηεηεο, αθνύ είλαη γλσζηό όηη δε 
δηαζέηνπλ όια ηα ζρνιεία ηηο ίδηεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο;  

 
Μεγάιν κέξνο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνηείλνληαη κπνξνχλ λα 

νινθιεξσζνχλ κε ηε ζπιινγή δηαδηθηπαθψλ θεηκέλσλ θαη εθηφο ζρνιείνπ ή λα 
αμηνπνηεζεί ην γεγνλφο φηη φια (ζρεδφλ) ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζε ππνινγηζηέο ζην ζπίηη ηνπο, θπξίσο φκσο ην γεγνλφο φηη νη 
εμσζρνιηθέο πξαθηηθέο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ηνπο είλαη ζπρλά πνιχ 
πινχζηεο. Ζ έσο ηψξα έξεπλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία, δείρλεη φηη νη 
δεκηνπξγηθνί εθπαηδεπηηθνί βξίζθνπλ δηεμφδνπο ζηα πξνβιήκαηα ησλ 
ππνδνκψλ.  
 
η. Πνηα ε ζρέζε ηνπ θαηλνύξγηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε ινγνηερληθή 
παξαγσγή; 

 
Σν Π γηα ηε γιψζζα αλήθεη ζηελ επξχηεξε ελφηεηα ησλ γισζζηθψλ 

καζεκάησλ―καδί κε ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία―θαη κε 
ηελ έλλνηα απηή πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ αλάινγεο πξνηάζεηο ηνπ Π ηεο 
ινγνηερλίαο γηα ηελ ίδηα ηάμε. Ζ παξνπζίαζε ινγνηερληθψλ έξγσλ, άιισζηε, 
κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία θαη γηα αλάπηπμε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη 
ησλ καζεηξηψλ πξνζσπηθνχ πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ ή πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ, 
κε ζθνπφ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απφςεψλ ηνπο ή/θαη ηελ έθθξαζε ησλ 
αηζζεηηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ.   
 
ηα. Όια όζα δεηά απηό θαη ηα άιια Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ γηα ηελ Α΄ 
Λπθείνπ απαηηνύλ πνιύ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 
Απηό δελ είλαη εύθνιν. 
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Απηφ είλαη γεγνλφο. Γελ κπνξεί φκσο λα ππάξμεη δεκηνπξγηθφ ζρνιείν κε 
ζηαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο. Αιιά απηφ δε ζα γίλεη απφ ηε κηα ζηηγκή 
ζηελ άιιε. Κάζε κεηαβνιή ρξεηάδεηαη ηνλ ρξφλν ηεο. Απηφ πνπ ζα δηεπθφιπλε 
ηδηαίηεξα ηα πξάγκαηα είλαη, αλ αλαιακβάλνληαλ πξνζπάζεηεο ζε επίπεδν 
ζρνιείνπ θαη ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ γηα αληαιιαγή ηδεψλ θαη θπξίσο γηα 
ζπκπαξαγσγή δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Θα ήηαλ ηδαληθφ, εαλ ην θάζε ζρνιείν 
κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ πιάλν γηα ηε δηδαζθαιία. Καη απηφ δελ 
είλαη απαξαίηεην λα γίλεη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη 
ε ζπλεξγαζία γηα ηα παηδηά είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα 
θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
 
ηβ. Μπνξνύλ όια απηά πνπ πξνβιέπεη ην πξόγξακκα λα γίλνπλ κέζα 
ζην δεδνκέλν σξνιόγην πξόγξακκα; 
 

Σν γισζζηθφ είλαη ην θαηεμνρήλ δηαζεκαηηθφ κάζεκα, αθνχ ρσξίο ηε 
ρξήζε ηεο γιψζζαο δε γίλεηαη ηίπνηα κέζα ζην ζρνιείν. Γη' απηφ νη 
εθπαηδεπηηθνί θαιφ είλαη λα αμηνπνηνχλ θάζε επθαηξία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
πξνηεηλφκελσλ γξακκαηηζκψλ ζηα παηδηά, φπσο: άιια καζήκαηα ηεο 
θηινινγηθήο δψλεο (π.ρ. Αξραία, Λνγνηερλία), άιιεο ζρνιηθέο πξαθηηθέο (π.ρ. 
πνηθίια πξνγξάκκαηα) θαη πνηθίιεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο (π.ρ. καζεηηθέο 
θνηλφηεηεο, γηνξηέο, εθδειψζεηο). 
 
4. ΣΟ Π.. ΣΗ Α' ΛΤΚΔΙΟΤ ΜΔΩ ΔΝΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΟ (σέδια 
εναλλακηικών διδακηικών πποηάζεων (ζεναπίων διδαζκαλίαρ) 

Γεληθά 

 
ην αθφινπζν παξάδεηγκα παξνπζηάδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο 

ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο (ζελαξίνπ), πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πην εχθνια 
ζαθήο ε θηινζνθία ηνπ λένπ Π θαη ε απφζηαζε πνπ ππάξρεη απφ ηηο 
ζπλήζεηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην 
ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 

Οη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο-ζρέδηα πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηελ ελφηεηα  
«Γισζζηθέο Πνηθηιίεο» ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο Α΄ Λπθείνπ (ζει. 21-37) θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ηε ζεκαηηθή «Κνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο» (ζει. 29-37).  
Δζηηάδνπλ εηδηθφηεξα ζηε γιψζζα ησλ λέσλ θαη ζηνλ ξφιν ηεο ζηε 
ζπγθξφηεζε απηνχ πνπ ζπρλά απνθαιείηαη «ην ράζκα γελεψλ». Αλάινγα 
βέβαηα κε ηελ εθδνρή πνπ ζα πηνζεηεζεί, κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε θαη κε άιια 
ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, φπσο π.ρ. κε ηα θεθάιαηα 
«Πεξηγξαθή» θαη «Αθήγεζε» ή ηελ ελφηεηα «Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο 
ιφγνο», θαηαξγψληαο ηε γξακκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ βηβιίνπ, θαζψο θαη κε 
αλάινγα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζηα εγρεηξίδηα άιισλ ηάμεσλ ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα δεισζεί ξεηά φηη ην 
παξάδεηγκα δελ απνηειεί «πξφηππν» γηα εθαξκνγή· θάηη ηέηνην είλαη αληίζεην 
κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πξνυπνζέηεη ην Π. Απνηειεί 
ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 
πνπ είλαη θνληά ζηε ινγηθή ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εκθαλήο ε 
ελδερφκελε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηζρχνπζεο πξαθηηθέο κε ηηο πξνηεηλφκελεο 
απφ ην Π. 
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Η ινγηθή ηεο πξόηαζεο 

 
Σν παξάδεηγκα αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηνπο άμνλεο πνπ νξγαλψλνπλ ην 

Π θαη παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 
 

 
Ο άμνλαο ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ ελππάξρεη ζην Π. θαη θαίλεηαη λα ιείπεη 

απφ ην ζρήκα, εμεηάδεηαη σο ππνελφηεηα ζε θάζε εθδνρή θαη ελζσκαηψλεηαη, 
φπσο ζα δνχκε, ζην θέληξν ηνπ ξφκβνπ, ζηηο ηαπηφηεηεο.  
 
Γεληθνί ζηόρνη 

 
Σν παξάδεηγκα δελ είλαη δεζκεπηηθφ αιιά ελδεηθηηθφ. ηφρνο ηνπ είλαη λα 

θάλεη θαηαλνεηή ηε θηινζνθία ηνπ Π θαη λα θαηαδείμεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο 
πνπ πξνηείλνληαη ζε ζρέζε κε ζπλήζεηο ηζρχνπζεο πξαθηηθέο. Οη εθδνρέο ηνπ 
παξαδείγκαηνο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο ππνδνκέο, ηηο 
αλάγθεο/δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαη ηηο επηινγέο ηνπ/ηεο 
εθπαηδεπηηθνχ.   
 
Τν πιηθό 

 
Χο θεηκεληθή αθεηεξία κπνξεί λα επηιεγεί κηα ζεηξά ηειενπηηθψλ 

δηαθεκηζηηθψλ βίληεν, ζηα νπνία απνηππψλεηαη ην ράζκα ησλ γελεψλ κέζσ 
ηεο αμηνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ (γισζζηθψλ θαη φρη κφλνλ) 
θσδίθσλ ζηνπο ξφινπο ησλ «παηδηψλ-λέσλ» θαη ησλ «γνλέσλ-κεζειίθσλ». 
Δλδείθλπηαη ε νπηηθναθνπζηηθή κνξθή πνπ πξνυπνζέηεη ηελ αληίζηνηρε 
ππνδνκή―θαη βαζηθά επηβάιιεηαη ζηελ 3ε εθδνρή, αιιά εμίζνπ ιεηηνπξγηθέο 
κπνξεί λα είλαη θαη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο πνπ πξνηείλνληαη. Δμππαθνχεηαη 
φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα επηιέμνπλ, νη ίδηνη/-εο ή ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο ηνπο, δηαθνξεηηθφ πιηθφ. 
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Ι. Οπηηθναθνπζηηθή κνξθή  
 

(π.ρ. ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά βίληεν ζην δηαδίθηπν) 

ΙΙ. Ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

 
Τιηθφ ή έλαπζκα απνηεινχλ ζρεηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα-βίληεν ζην 

δηαδίθηπν. Παξφηη ζηελ πεξίπησζε ησλ βίληεν ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ν 
βηληενπξνβνιέαο ή ην εξγαζηήξη ππνινγηζηψλ κνηάδεη κνλφδξνκνο, νη 
ελαιιαθηηθέο κνξθέο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ κπνξεί λα απνδεηρηνχλ πην 
δεκηνπξγηθέο. Μεξηθέο πξνηάζεηο: 

 Απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

 Απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηα παηδηά. ηελ πεξίπησζε απηή 

κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ηελ ελφηεηα «Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο 

ιφγνο». Γίλεηαη ζε θάζε νκάδα έλα βίληεν θαη πάλσ ζ’ απηφ θάλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε εθδνρή ηνπ 

παξαδείγκαηνο θαη λα απνηειέζεη εθηεηακέλε δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

γίλεη θαη ζελάξην (κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δηδαζθαιία). Βνεζάεη θαη 

ην γεγνλφο φηη ηα δηαθεκηζηηθά βίληεν είλαη πνιχ ζχληνκα. 

 Πεξηγξαθή θαη αθήγεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηα παηδηά, αθνχ δνπλ ην πιηθφ 

ζην ζπίηη ηνπο. Μπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ηηο ελφηεηεο «Πεξηγξαθή» 

θαη «Αθήγεζε», λα γίλεη νκαδνζπλεξγαηηθά θιπ. 

 Απνηχπσζε ζηηγκηνηχπσλ: απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ (ή θαη ηα παηδηά), 
ζηηγκηνηχπσλ (snapshots) ησλ βίληεν κε ραξαθηεξηζηηθά ζηηγκηφηππα 
θαη/ ή κφην θαη παξνπζίαζή ηνπο κε ηε κνξθή θσηνηππηψλ ή πφζηεξ 
(νκαδνζπλεξγαηηθά φ.π.). 

 Παξνπζίαζε έληππσλ κνξθψλ δηαθεκίζεσλ κε ην ίδην ζέκα (θαηά 
πξνηίκεζε απφ ηα παηδηά, νκαδνζπλεξγαηηθά φ.π.). 

 Γξακαηνπνίεζε (Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο, νκαδνζπλεξγαηηθά 
φ.π.) 

Η ζεκαηηθή ελόηεηα 

 
Σν ζελάξην εζηηάδεη άκεζα ζην ηκήκα «Κνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο», 

ζει. 29-37 ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ππνελφηεηα 
«Γιψζζα θαη ειηθία» ηεο ζει. 30. Χζηφζν, κπνξεί λα επεθηαζεί ζε νιφθιεξε 
ηελ ππνελφηεηα «Κνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο» ή ηελ ελφηεηα «Γιψζζα θαη 
γισζζηθέο πνηθηιίεο», αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ηελ εζηίαζε, θαη αθφκε λα 
επεθηαζεί θαη ζην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ («Λφγνο», 
«Πεξηγξαθή», «Αθήγεζε»), αλάινγα κε ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 
επηιεγνχλ.  
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Τν βαζηθό ζελάξην 

Τίηλος: Σο χάζμα γενεών ζηη διαθήμιζη: γονείς και παιδιά  

 Το ζενάριο αποηελεί πρόηαζη για διδαζκαλία 

Πεδίο, διδακηικό 

ανηικείμενο και 

διδακηική ενόηηηα: 

Έκθραζη – Έκθεζη Α΄ Λσκείοσ, θεμαηική ζηο ΠΣ «Γλώζζα, γλωζζική ποικιλόηηηα 

και γλωζζική αλλαγή». Η έμθαζη εδώ δίνεηαι ζηις γλωζζικές ποικιλίες. Σηο ζτολικό 

εγτειρίδιο καλύπηει ηην ενόηηηα «Κοινωνικές γλωζζικές ποικιλίες», ζελ. 29-37 

Χρονική διάρκεια: Ανάλογα με ηην εκδοτή μπορεί να αποηελέζει δραζηηριόηηηα ποσ καλύπηει ένα 

διδακηικό δίωρο έως ζενάριο ποσ εκηείνεηαι ζε διάρκεια ενός ηεηραμήνοσ. 

Προϋποθέζεις 

σλοποίηζης από 

εκπαιδεσηικό και 

μαθηηή/ηρια: 

Ανάλογα με ηην εκδοτή  

Σύληνκε πεξηγξαθή 

 
Πξφθεηηαη γηα (θξηηηθή) κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ειηθηαθά 

καξθαξηζκέλεο θνηλσληθέο γιψζζεο (γιψζζα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γιψζζα ησλ 
λέσλ) ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ 
γελεψλ. Παξνπζηάδνληαη ηξεηο εθδνρέο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο πξνηείλεη 
δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο «δηδαθηέαο χιεο», ηνπ ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ, 
ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ησλ αλακελφκελσλ γξακκαηηζκψλ πνπ ζα 
θαιιηεξγεζνχλ, επνκέλσο θαη ηνπ είδνπο ησλ εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ πνπ 
ζπλεηζθέξνπλ λα θαιιηεξγεζνχλ (βι. ην θέληξν ηνπ ξφκβνπ). Σν παξάδεηγκα 
είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ινγηθήο πνπ επηζπκνχκε λα αλαδεηρζεί θαη εμππαθνχεηαη 
φηη κπνξεί λα επηιεγνχλ άιια θείκελα, άιια παξαδείγκαηα θαη δηαθνξεηηθή 
πνξεία πινπνίεζεο, κε βάζε επηηφπηα δεδνκέλα (ηδηαηηεξφηεηεο ηάμεο θαη 
ζρνιείνπ, πξνηηκήζεηο εθπαηδεπηηθνχ).  

Δηδαθηηθή εθδνρή 1 

 

Ζ εθδνρή απηή θηλείηαη πνιχ θνληά ζηηο ηζρχνπζεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 
Σν επηπξφζζεην ζηνηρείν είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ βίληεν (πξνβνιή κε 
ππνινγηζηή ή κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα). Πξνηείλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 
αλαδεηρζνχλ θαιχηεξα πνιιά ζηνηρεία ησλ δχν άιισλ εθδνρψλ πνπ 
αθνινπζνχλ (νη νπνίεο είλαη πην θνληά ζην πλεχκα ηνπ λένπ Π) θαη λα γίλνπλ 
ζαθέζηεξεο νη δηαθνξέο πνπ πξνηείλνληαη κε ην λέν Π. Γελ απνθιείεηαη 
κέξνο ηεο εθδνρήο απηήο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ε πξψηε θάζε ησλ 
εθδνρψλ πνπ αθνινπζνχλ.  
 
Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο 
 
Φάζη 1η: Δξοικείωζη με ηο θέμα 
Βήμα 1ο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εθθηλεί απφ ην βηβιίν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ 
ηα εηζαγσγηθά θείκελα ζηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο γεληθά θαη ηηο θνηλσληθέο 
γισζζηθέο πνηθηιίεο εηδηθφηεξα, ζπδεηψληαο θαη αλαιχνληαο ην πεξηερφκελφ 
ηνπο κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Καηαξράο θέξλεη ηα παηδηά ζε επαθή 
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κε ην αθφινπζν εηζαγσγηθφ θείκελν ηεο ζει. 21 ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν απνηειεί 
εηζαγσγή ζηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα, γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή: 
 

 
…………………………………………………………………………………………

…….. 

…………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………

……. 

 

ηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζην θείκελν ηεο ζει. 29, «Κάζεηε δηαίξεζε: 
θνηλσληθέο δηάιεθηνη», εηζαγσγηθφ ζηελ θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιφηεηα:  
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…………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

Βήμα 2ο: Αθνχ ζπδεηήζεη θαη αλαιχζεη ην πεξηερφκελν ησλ δχν θεηκέλσλ, 
θαηφπηλ παξνπζηάδεη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα (ή ζε βηληενπξνβνιέα) ηα 
βίληεν πνπ έρνπλ επηιεγεί. Αλ δελ ππάξρεη δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, κπνξεί λα 
αμηνπνηήζεη κηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ, 
γηα παξάδεηγκα λα δψζεη  ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο θσηνηππία κε 
έληππεο εθδνρέο ησλ δηαθεκίζεσλ απηψλ ή απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ βίληεν 
(φισλ ή φζσλ επηιέμεη) ή λα αλαζέζεη ζηα παηδηά λα απνκαγλεηνθσλήζνπλ 
ζην ζπίηη θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ θάζε δηαθήκηζε.  

Φάζε 2ε: Δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο 

 
Βήμα 1ο: Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο: πνηεο πνηθηιίεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαθεκηζηηθά θείκελα, απφ πνηα ζηνηρεία θαίλεηαη φηη νη 
λένη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή πνηθηιία απφ ηνπο γνλείο ηνπο, αλ νη καζεηέο 
θαη νη καζήηξηεο αλαγλσξίδνπλ ηηο λεαληθέο πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
θιπ. Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο εηδηθφηεξνπο παξάγνληεο 
δηακφξθσζεο γισζζηθψλ πνηθηιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ην βηβιίν θαη λα δνπλ νη 
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζηα 
δηαθεκηζηηθά ζπνη πνπ παξαθνινχζεζαλ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφλ ηα παηδηά δηαηξέρνπλ νιφθιεξε ηελ ελφηεηα 
«Κνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο», κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ παξάγνληα 
«Γιψζζα θαη ειηθία», ιφγσ ηνπ πιηθνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο φκσο λα 
πεξηνξίδνληαη απαξαίηεηα ζ’ απηφλ.  
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Βήμα 2ο: ηε ζπλέρεηα, παίξλνπλ αζθήζεηο γηα ην ζπίηη. Οη αζθήζεηο απηέο 
κπνξνχλ λα είλαη: α) νη αζθήζεηο ηεο ππνελφηεηαο «Γιψζζα θαη ειηθία», ζει. 
30: 
 

 
 

β) ε ηειεπηαία άζθεζε ηεο ππνελφηεηαο, ζει. 37: 

 
  

Πξνεγείηαη ζην βηβιίν ε παξνπζίαζε δχν επηζηνιψλ ηνπ Η. Γξαγνχκε θαη 
παξαηεξήζεηο γηα ηε ζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ επηζηνιψλ.  

Χξνληθή δηάξθεηα 

1 δηδαθηηθφ δίσξν 

Πξνϋπνζέζεηο πινπνίεζεο 

Δκπαιδεςηικόρ: ρεηξηζκφο δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή δπλαηφηεηα ρξήζεο 
βηληενπξνβνιέα, εαλ ππάξρνπλ. 
Μαθηηήρ/Μαθήηπια: Γελ ρξεηάδεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνυπφζεζε 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν θαη ζηάζεηο, αμίεο, πεπνηζήζεηο  

Οη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ πξνσζεί ε εθδνρή απηή είλαη φηη ε γιψζζα 
δελ είλαη εληαία, αιιά δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα. Ζ δηαθήκηζε αμηνπνηεί ηελ 
πνηθηιφηεηα απηή.  

Απφ ην Π: 

 «Ζ πνηθηιφηεηα είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γισζζψλ». 
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 «Οη λένη ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο θνηλφηεηεο θαη νκάδεο, φπνπ ε 

γισζζηθή πνηθηιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν». 

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

 

Ζ γιψζζα δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα. Πνηθίινη θνηλσληθνί παξάγνληεο, 
φπσο ε ειηθία, απνηππψλνληαη θαη ζηηο γισζζηθέο επηινγέο. Ο δηαθεκηζηηθφο 
ιφγνο ελίνηε αμηνπνηεί ηελ πνηθηιφηεηα απηή.  
Απφ ην Π: 

 «Δίδε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο: νξηδφληηα (γεσγξαθηθή) θαη θάζεηε 

(θνηλσληθή) δηάθξηζε ζην εζσηεξηθφ κηαο γιψζζαο». 

 «Ο ξφινο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε: ν 

ξφινο ηεο πξνθνξάο, ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ 

ιεμηινγίνπ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε». 

 «Γηαθεηκεληθφηεηα: αλαγλψξηζε θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ζπλεηδεηά 

θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα». 

Γπαμμαηιζμοί και δεξιόηηηερ 

 
Αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο: νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο καζαίλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε γιψζζα δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη 
απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Ζ θχξηα δεμηφηεηα πνπ απνθηνχλ είλαη λα 
επηιχνπλ αζθήζεηο ζην γλσζηφ πιαίζην ηεο Πξνζθνξάο - Εήηεζεο, πνπ 
ζεκαίλεη «ζνπ δίλσ ζεσξία, ιχζε ηψξα κηα ζχληνκε άζθεζε» (θιεηζηνχ 
ηχπνπ αζθήζεηο).  

Απφ ην Π: 

 «Αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν». 

 «Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λένη ζε δηάθνξα 

ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα (π.ρ. ζχγρξνλε γξαπηή επηθνηλσλία, 

πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο)». 

 «Αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο/ηαπηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο». 

Δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηόηεηεο 

 
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αλαπαξάγεη ην κνληέιν Πξνζθνξά - Εήηεζε 

(θιαζηθφ δαζθαινθεληξηθφ πξφηππν) θαη ζηελ νπζία παξέρεη ππνζηεξηθηηθφ 
πιηθφ ζηελ χιε ηνπ βηβιίνπ, απφ ηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφθιηζε. Ο 
ζρνιηθφο ρψξνο παξακέλεη ζηηο παξαδνζηαθέο ηνπ δηαζηάζεηο, ηα παηδηά 
παξαθνινπζνχλ πξνζεισκέλα ζηνλ/ ζηελ εθπαηδεπηηθφ, ν ζρνιηθφο ρξφλνο 
πεξηνξίδεηαη ζην ζπλερφκελν δηδαθηηθφ δίσξν πνπ πξνβιέπεη ην σξνιφγην 
πξφγξακκα.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο, απηφο/-ή 
πξνβάιιεη ηα βίληεν ή κνηξάδεη θσηνηππίεο, ππνδεηθλχεη ηα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ 
πνπ πξέπεη λα έρνπλ ππφςε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, ζπληνλίδεη ηε 
ζπδήηεζε θαη αλαζέηεη αζθήζεηο γηα ην ζπίηη. Οη καζεηέο  θαη νη καζήηξηεο 
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είλαη δέθηεο, δξνπλ ειάρηζηα, θαη ν ζηφρνο είλαη λα απνθηήζνπλ 
εγθπθινπαηδηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο γισζζηθήο 
πνηθηιφηεηαο. Αζθνχληαη δηαβάδνληαο (ην βηβιίν), γξάθνληαο θαη απαληψληαο 
ζε εξσηήζεηο, πξαθηηθέο απφ ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα πξνθχςεη κάζεζε.  

Απφ ην Π: 

 «Αλάιπζε θεηκέλσλ θαη εληνπηζκφο ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνθαιχπηνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ ζε πεξίπησζε δηαιφγνπ. Δληνπηζκφο ηεο 

πξνζπάζεηαο νκηιεηψλ λα «θξχςνπλ» ή λα ηνλίζνπλ ηελ θνηλσληθή 

ηνπο ηαπηφηεηα». 

Αμηνιόγεζε  

 
(Βι. νηθεία ζηήιε ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα "Γιψζζα, γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα θαη γισζζηθή αιιαγή"). Με βάζε ηε ζηήιε: Αμηνιφγεζε ηνπ Π, 
κε ην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάζηεθε, αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη 
καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα εξκελεχνπλ ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα δελ είλαη νκνηνγελήο θαη λα 
κηινχλ γη’ απηφ (πξνθνξηθά, γξαπηά),  

 λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε 
θαη ηε γισζζηθή κεηαβνιή, 

 λα εμεγνχλ πψο αμηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ε 
πνηθηιφηεηα απηή. 

 Πξνζηηζέκελε αμία 

 
Σν κφλν λέν ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδείγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηξέρνπζα 
θαζεκεξηλφηεηα, ηα νπνία είλαη νηθεία ζηα παηδηά θαη κπνξνχλ πην εχθνια λα 
ηα θαηαλνήζνπλ θαη λα ηα ζπδεηήζνπλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη θαη κφλν 
απηφ ην γεγνλφο θάλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο 
γλψζεο πην εχθνιε. Ζ κεξηθή ρξήζε επίζεο ησλ λέσλ κέζσλ θαζηζηά ην 
κάζεκα πην ειθπζηηθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ. Ζ εθδνρή απηή φκσο δελ θηλείηαη 
ζην πλεχκα ηνπ λένπ Π θαη απηφ ζα θαλεί απφ ηηο άιιεο δχν εθδνρέο πνπ 
αθνινπζνχλ.  

Σρεκαηηθή παξνπζίαζε 

 
Σν θεληξηθφ ζρήκα πνπ νξγαλψλεη ην Π δηακνξθψλεηαη ζηελ εθδνρή 

απηή σο εμήο: 
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A. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν: ε δηαθήκηζε 

αμηνπνηεί ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα

Β. Αλαγλσξηζηηθφο 

γξακκαηηζκφο

Γ. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα: 

Γισζζηθή πνηθηιφηεηα, 

ε γιψζζα ησλ λέσλ

Γ. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο: 

Πξνζθνξά - Εήηεζε

Σαςηόηηηερ

 
 

Δηδαθηηθή εθδνρή 2 

Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο 

Φάζη 1η:  Δξοικείωζη με ηο θέμα 

 
Πξνεγείηαη θάπνηα εηζαγσγηθή ζπδήηεζε γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα. Γηα 

ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην δήηεκα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο αξρηθή 
θάζε θάπνην θείκελν απφ ηελ εθδνρή 1 (βι. παξαπάλσ). Θα ήηαλ πην 
ελδηαθέξνλ, αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο είρε ζηε δηάζεζή ηνπ/ηεο θαη έλα δχν 
επηπιένλ θείκελα πνπ ζα ζρεηίδνληαλ κε ηελ θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιφηεηα. 
ηελ πεξίπησζε απηή ζα κνίξαδε ηα θείκελα ζηα παηδηά (κεηά απφ κηα 
ζχληνκε εηζαγσγή) θαη ζα δεηνχζε λα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 
αλαδείμνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξεη θαη ην 
ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ δηαθνξά εδψ είλαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 
εθδνρή φηη ηα παηδηά ζα αλαδείθλπαλ ηε ζεσξία ςάρλνληαο θείκελα θαη 
παξνπζηάδνληάο ηελ ζηελ ηάμε, θάηη πνπ ζπληζηά ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο 
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

Φάζη 2η:  Γιεπεύνηζη ηος θέμαηορ 

 
Βήμα 1ο: ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά νξγαλψλνληαη ζε κηθξέο νκάδεο θαη ηνπο 
δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα βίληεν (αλ ππάξρνπλ νη ππνδνκέο) ή παξαδείγκαηα 
απφ έληππα θείκελα πνπ πξνζθέξνληαη. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο, ν/ε 
εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη θεληξηθά ζηελ αίζνπζα ηα παξαδείγκαηα κε ηηο 
δηαθεκίζεηο. (Γεληθά, αλ δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 
λα δψζεη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο θσηνηππία κε 
απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ βίληεν ή λα αμηνπνηήζεη θάπνηα απφ ηηο άιιεο 
ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνηείλακε ζηελ αξρή. Μπνξεί επίζεο λα 
επηιέμεη έληππεο δηαθεκίζεηο ή άιια θείκελα πνπ θξίλεη ρξήζηκα.) Παξάιιεια, 
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εηνηκάδεη έλα θχιιν εξγαζίαο, ην νπνίν δίλεη ηνπο άμνλεο γχξσ απφ ηνπο 
νπνίνπο ζα εξγαζηνχλ ηα παηδηά.  
 
Δλδεηθηηθνί άμνλεο: 
1. Πνηεο θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο αλαγλσξίδεηε ζηα ζπγθεθξηκέλα 

δηαθεκηζηηθά; Αμηνπνηήζηε ηα θείκελα πνπ ζαο δφζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ηαμηλνκήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

2. Γηα πνην ιφγν πξνθαιείηαη γέιην ζηηο δηαθεκίζεηο απηέο (π.ρ. ηη ζα 

ζπλέβαηλε αλ νη ήξσεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ πξφηππε γιψζζα; Ση ζα 

ζπλέβαηλε αλ αληαιιάζζνληαλ νη ξφινη ζηα βίληεν;) Πνηνο ν ξφινο ηεο 

γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζε απηφ; 

3. Αλαδεηήζηε θαη θαηαγξάςηε άιια παξαδείγκαηα δηαθεκηζηηθνχ ιφγνπ 

φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε θνηλσληθή ή γεσγξαθηθή πνηθηιφηεηα. Αλαιχζηε ηη 

εμππεξεηεί ζε θάζε πεξίπησζε. 

 
Βήμα 2ο: Οη νκάδεο, αθνχ κειεηήζνπλ ηα θείκελα (κε βάζε ηηο νδεγίεο ζην 
θχιιν εξγαζίαο), θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο 
γισζζηθέο πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαθεκηζηηθά απηά. Ζ εξγαζία 
κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη ζην ζπίηη, φπνπ ηα παηδηά ζα αλαδεηήζνπλ θαη άιια 
βίληεν (δηαθεκηζηηθά ή κε), ζηα νπνία λα αμηνπνηείηαη ε θνηλσληθή γισζζηθή 
πνηθηιφηεηα, ζα ηα κειεηήζνπλ θαη ζα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κε βάζε 
ην θχιιν εξγαζίαο πνπ ζα ηνπο έρεη δνζεί.  

Οη νκάδεο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζηελ ηάμε 
κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο (ε επηινγή εμαξηάηαη απφ ηηο ππνδνκέο, ηελ 
ηάμε, ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θιπ.):  

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν ζε Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο (π.ρ. 

power point) κε ηηο επηζεκάλζεηο θαη ηα επξήκαηά ηνπο θαη λα ην 

παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. ηελ πεξίπησζε απηή ζπλδένπκε ην κάζεκά καο 

κε ηελ ελφηεηα «Απξνζρεδίαζηνο θαη πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθφο ιφγνο – 

έλα κεηθηφ είδνο ιφγνπ αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν»).  

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν ζε Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο κε ηηο 

επηζεκάλζεηο θαη ηα επξήκαηά ηνπο, ην νπνίν λα εκπινπηίζνπλ κε βίληεν θαη 

ζπλδέζκνπο (links) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο (βι. Π γηα 

ηελ παξαγσγή πνιπκεζηθνχ ιφγνπ αιιά θαη ζχλδεζε κε ηελ ελφηεηα 

«Απξνζρεδίαζηνο θαη πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθφο ιφγνο – έλα κεηθηφ είδνο 

ιφγνπ αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν», ζει. 99) 

 Μπνξνχλ λα αληιήζνπλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία (βίληεν θαη άιιν θεηκεληθφ 

πιηθφ, θαζψο θαη επηζηεκνληθά άξζξα πάλσ ζηελ θνηλσληθή γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα – έηζη κειεηάηαη θαη ν επηζηεκνληθφο ιφγνο, ζηφρνο ηνπ λένπ Π) 

θαη λα θαηαιήμνπλ ζηε ζπγγξαθή ελφο δνθηκίνπ κε ηίηιν «Γιψζζα θαη 

πνηθηιία» ή εηδηθφηεξα: «Ζ αμηνπνίεζε ηεο γιψζζαο ησλ λέσλ απφ ηε 

δηαθήκηζε». Σν δνθίκην απηφ πξέπεη λα εληαρηεί ζε έλα επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην: λα αλαξηεζεί ζε θάπνην ηζηνιφγην ή λα δεκνζηεπηεί ζηε ζρνιηθή ή ηελ 

ηνπηθή εθεκεξίδα. Καιφ ζα ήηαλ λα επηρεηξεζνχλ παξαιιαγέο (λα κε 

γξάςνπλ φια ηα παηδηά ην ίδην θείκελν), γηα λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο θαη νη 
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καζήηξηεο πφζν ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην επεξεάδεη θαη ηηο επηινγέο ζηε 

ζπγγξαθή θαη ηε δηακφξθσζε ελφο θεηκέλνπ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο φιεο εξγαζίαο, ηα παηδηά θαινχληαη λα εζηηάδνπλ 

ζε πεξηγξαθέο θαη αθεγήζεηο, φπνπ απηφ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηηο 

δηδαζθαιίαο. Δζηίαζε, π.ρ., ζηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαηά ηελ αλάιπζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ βίληεν απφ ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ, αθήγεζε/ αλαδηήγεζε 

άιισλ παξαδεηγκάησλ γηα ηε ρξήζε ηεο λεαληθήο γιψζζαο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. Με ηε ινγηθή απηή, ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξεί σο 

δεδνκέλε θαη κηα κε γξακκηθή αλάγλσζε ηεο χιεο θαη κηα εζηίαζε ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Π, επνκέλσο κηα δεκηνπξγηθή – δηαρξνληθή (θαη φρη γξακκηθή κε 

βάζε ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην), αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ.  

 Δλδηαθέξνλ ζα είρε ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε λα επεθηαζεί ζε 

κηα κηθξή έξεπλα (ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηα παηδηά γχξσ απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο λεαληθήο γιψζζαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα) θαη λα εληαρζεί ζην 

πιαίζην ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (project), πνπ έρεη εηζαρζεί απφ θέηνο 

ζηελ Α' Λπθείνπ, αλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα.  

Χξνληθή δηάξθεηα 

 

Πεξίπνπ 1 – 2 κήλεο (αλάινγα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα δνζνχλ). 

Πξνϋπνζέζεηο πινπνίεζεο 

 

 Δπλαηόηεηεο ζε Νέεο Τερλνινγίεο (αλ επηιεγεί κηα ηέηνηα νπηηθή). 

 Πξόζζεην δηδαθηηθό πιηθό.  

 Εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηα λέα κέζα (Πξόγξακκα Παξνπζίαζεο, 

Πξόγξακκα Επεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ, δηαρείξηζε πνιπκέζσλ, ηζηνιόγηα). Είλαη 

γλσζηό όηη ηα παηδηά δελ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο. 

 Κπξίσο όκσο ζηξνθή ηνπ καζήκαηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ παηδηώλ, ηα νπνία: δηαβάδνπλ ηα θείκελα (έληππα ή ζε 

ςεθηαθή κνξθή), ηα επεμεξγάδνληαη θαη θαηαιήγνπλ ζε δηαπηζηώζεηο πνπ 

κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηεο ηνπο· απνθηνύλ ξόιν 

πνπ «γεκίδεη» ην ζρνιηθό ρώξν θαη ρξόλν, δηαβάδνληαο θαη γξάθνληαο, 

αμηνπνηώληαο θάζε κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ (= κέζν γηα δηάβαζκα, 

γξάςηκν θαη επηθνηλσλία).  

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν θαη ζηάζεηο, αμίεο, πεπνηζήζεηο  

 
Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηνλ άμνλα απηφ. Σα παηδηά θαηαλννχλ 

θαη πάιη φηη ε γιψζζα δελ είλαη εληαία, αιιά δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα θαη φηη ε 
δηαθήκηζε αμηνπνηεί ηελ πνηθηιφηεηα απηή. (φπσο ζηελ εθδνρή 1) 
Απφ ην Π: 

 «Ζ πνηθηιφηεηα είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γισζζψλ». 
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 «Οη λένη ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο θνηλφηεηεο θαη νκάδεο, όπνπ ε 

γισζζηθή πνηθηιία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν». 

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

 
Καη εδψ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ γιψζζα δηέπεηαη απφ 

πνηθηιφηεηα. Πνηθίινη θνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, επεξεάδνπλ ηελ 
θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νκηιεηέο. Ο δηαθεκηζηηθφο 
ιφγνο ελίνηε αμηνπνηεί ηελ πνηθηιφηεηα απηή (φπσο ζηελ εθδνρή 1). Δπίζεο, ην 
επηθνηλσληαθφ πιαίζην επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ 
θεηκέλνπ.  

Απφ ην Π: 

 «Δίδε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο: νξηδφληηα (γεσγξαθηθή) θαη θάζεηε 

(θνηλσληθή) δηάθξηζε ζην εζσηεξηθφ κηαο γιψζζαο». 

 «Ο ξφινο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε: ν 

ξφινο ηεο πξνθνξάο, ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ 

ιεμηινγίνπ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε». 

 «Γηαθεηκεληθφηεηα: αλαγλψξηζε θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ζπλεηδεηά θαη 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα». 

 «Σα θείκελα είλαη πνιπθσληθά: ελζσκαηψλνπλ "θσλέο" πνπ 

απνηππψλνληαη ζπρλά κέζσ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο γιψζζαο ή 

πνηθηιίαο πνπ επηιέγνπλ λα ελζσκαηψζνπλ (π.ρ. ιεμηιφγην απφ ηε γιψζζα 

ησλ λέσλ, θαζαξεχνπζα, επηζηεκνληθνχο φξνπο ή ζχληαμε). Οη επηινγέο 

απηέο αλαδεηθλχνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νπηηθή ησλ 

ζπληαθηψλ ελφο θεηκέλνπ». 

Γξακκαηηζκνί 

 
ηνλ άμνλα απηφ, δηακνξθψλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

 Αλαγλσξηζηηθόο γξακκαηηζκόο: νη καζεηέο θαη καζήηξηεο καζαίλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ όηη ε γιώζζα δηέπεηαη από πνηθηιόηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη 

από θνηλσληθνύο παξάγνληεο. Απηό παξακέλεη ίδην. 

 Νένη γξακκαηηζκνί: ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ γηα ηελ παξαγσγή ιόγνπ 

(π.ρ. Πξόγξακκα Παξνπζίαζεο, ζπκκεηνρή ζε ηζηνιόγην, παξαγσγή 

πνιπκεζηθώλ θεηκέλσλ θιπ.).  

 Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ: παξνπζίαζε θαη ππνζηήξημε άπνςεο 

ελώπηνλ ηεο ηάμεο, εμάζθεζε ζηελ πεξηγξαθή θαη αθήγεζε (πξνθνξηθά), 

παξαγσγή γξαπηνύ (παξαγσγή δνθηκίνπ). 

Απφ ην Π: 

 «Αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν». 

 «Δμνηθείσζε κε ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ θαη 

πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ: πεξηγξαθέο δηαιέθησλ/ θνηλσληθψλ γισζζψλ, 

αλάπηπμε ζρεηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, θξηηηθή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

ιφγνπ, επηρεηξεκαηνινγία γξαπηή, πξνθνξηθή ελψπηνλ αθξναηεξίνπ, 

εξεπλεηηθή εξγαζία γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα».  



 21 

 «Νένη γξακκαηηζκνί: αλαδήηεζε πιηθνχ ζην δηαδίθηπν, έιεγρνο ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ πεγψλ, αλάιπζε – θαηαλφεζε θαη ζχλζεζε 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο».  

 «Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λένη ζε δηάθνξα 

ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα (π.ρ. ζχγρξνλε γξαπηή επηθνηλσλία, 

πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο)». 

 «Αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο/ηαπηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο». 

 «Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα θαηαλφεζε ηεο ζηελήο ζρέζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη ε γιψζζα κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο πνηθίιεο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Ζ ζρέζε απηή απνηππψλεηαη ζηε γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα θαη πνιπκνξθία ηεο αιιά θαη ζηηο ηαπηφηεηεο πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ νη άλζξσπνη ζε θάζε πεξίζηαζε». 

 

Δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηόηεηεο 

 
Παξφηη θαη πάιη ε δηδαζθαιία μεθηλάεη απφ ην βηβιίν, δε κέλεη 

πξνζθνιιεκέλε ζ’ απηφ, αιιά ην ρξεζηκνπνηεί σο αθεηεξία γηα δηεξεχλεζε, 
έξεπλα θαη παξαγσγή κηαο επξχηεξεο γθάκαο θεηκέλσλ απφ φ,ηη ζηελ εθδνρή 
1. Ο ζρνιηθφο ρξφλνο δηεπξχλεηαη: ην ζελάξην εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ 
δίσξνπ γηα ηελ έξεπλα, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ θαη 
ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζήο ηνπο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε 
ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Ο ζρνιηθφο ρψξνο ην ίδην: δελ είλαη κφλν ε 
εμσζρνιηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, είλαη θαη ε αιιαγή ηεο 
θαηαλνκήο ηνπο ζηελ ηάμε: νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζεθψλνληαη απφ ην 
ζξαλίν ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο, θηλνχληαη, παξνπζηάδνπλ ηα 
επξήκαηά ηνπο ζε Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο ή πξνθνξηθά κε βάζε 
ζεκεηψζεηο πνπ έρνπλ θξαηήζεη. Εεηείηαη απφ ηα παηδηά λα παίμνπλ πην 
ελεξγεηηθνχο–δηεξεπλεηηθνχο ξφινπο κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, αθνχ 
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο: επηιέγνπλ, απνθαζίδνπλ, ζπζθέπηνληαη, 
ζπλεξγάδνληαη θαη παξνπζηάδνπλ. Θα κπνξνχζακε επηγξακκαηηθά λα πνχκε 
φηη, ελψ ζηελ πξψηε εθδνρή ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηα παηδηά «πάξε θαη 
κάζε», ηψξα είλαη ζαλ λα ηνπο ιέεη «ςάμε, κάζε, ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε».  
-Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε έλα ηέηνην πιαίζην ζα πξέπεη λα κεηαβιεζεί θαη ν 
ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: δελ έρεη ηφζε βαξχηεηα πψο ζα παξνπζηαζηεί ε 
λέα γλψζε, φζν πψο ζα ζπληνληζηνχλ θαη ζα ππνζηεξηρζνχλ ηα παηδηά ζηελ 
θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηε δσή θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
θ.ν.θ.  

Αμηνιόγεζε (κε βάζε ην ΠΣ) 

 
Αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα εξκελεχνπλ ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα δελ είλαη νκνηνγελήο θαη λα 

κηινχλ γη’ απηφ (πξνθνξηθά, γξαπηά),  
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 λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηε 

γισζζηθή κεηαβνιή, 

 λα εμεγνχλ πψο αμηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ε πνηθηιφηεηα 

απηή, 

 λα παξάγνπλ θαη λα θαηαλννχλ πνηθηιία θεηκέλσλ (πεξηγξαθέο, αθεγήζεηο, 

επηζηεκνληθή κειέηε θ.ιπ.) πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα,  

 λα αληηζηνηρίδνπλ θείκελα πξνθνξηθά ή γξαπηά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

παξαγσγψλ ηνπο, 

 λα θξίλνπλ ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα. 

Πξνζηηζέκελε αμία 

 
Ζ πξνψζεζε ησλ λέσλ γξακκαηηζκψλ, ε δηεχξπλζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ρσξνρξφλνπ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην 
επίθεληξν σο ππνθεηκέλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ/ηελ 
εθπαηδεπηηθφ, ζπζθέπηνληαη, παίξλνπλ απνθάζεηο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο 
απφςεηο ηνπο απνκαθξχλεη ηελ εθδνρή απηή απφ ηα παξαδνζηαθά ζρήκαηα 
δηδαζθαιίαο, θαη γη' απηφλ ηνλ ιφγν πξνηείλνπκε λα πξνηηκεζεί ζε ζρέζε κε 
ηελ πξνεγνχκελε εθδνρή.  

Σρεκαηηθή παξνπζίαζε 

 

Σν θεληξηθφ ζρήκα πνπ νξγαλψλεη ην Π δηακνξθψλεηαη ζηελ εθδνρή 
απηή σο εμήο: 
 

A. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν: ε δηαθήκηζε 

αμηνπνηεί ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα

Β. Λεηηνπξγηθή θαηάθηεζε

Κεηκεληθψλ εηδψλ/ λένη 

γξακκαηηζκνί

Γ. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα: 

Γισζζηθή πνηθηιφηεηα, 

ε γιψζζα ησλ λέσλ

Γ. Σα παηδηά πξσηαγσληζηέο

Σαςηόηηηερ

 
ην ζρήκα απηφ βιέπνπκε λα κεηαβάιινληαη νη δχν ηνπ άθξεο: απηή πνπ 

έρεη ζρέζε κε ηνπο γξακκαηηζκνχο/ δεμηφηεηεο (Β) θαη απηή πνπ έρεη ζρέζε κε 
ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (Γ). Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο 
εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο πνπ παξάγεη ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή εθδνρή, αθνχ 
ηα παηδηά αζθνχληαη ζην λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά «πξάγκαηα» κε ηε γιψζζα. 
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Δηδαθηηθή εθδνρή 3 

Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο 

Φάζη 1η : Δξοικείωζη με ηο θέμα  

Δμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο. Μπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί φ,ηη θαη ζηελ εθδνρή 2.  

Φάζη 2η :  Γιεπεύνηζη ηος θέμαηορ 

Δμεγείηαη ζηα παηδηά φηη θαηά ηνλ ππφινηπν ρξφλν ζα δηεξεπλήζνπλ ην 
πψο ν δηαθεκηζηηθφο ιφγνο αμηνπνηεί ζηα θείκελά ηνπ ηε γισζζηθή 
πνηθηιφηεηα θαη ηδηαίηεξα ηε γιψζζα ησλ λέσλ.  
 
Βήμα 1ο: Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη, αθνχ δνπλ ηα βίληεν (εδψ ε 
ελαιιαθηηθή ηεο θσηνηππίαο πεξηνξίδεη πάξα πνιχ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νπφηε 
δελ ηελ πξνηείλνπκε), δηεξεπλνχλ θάπνηα απφ ηα παξαθάησ δεηήκαηα (ζε έλα 
δίσξν):   
 Οκάδεο 1 θαη 3. Μέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθεκίζεσλ θαηαζθεπάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γνλείο θαη παηδηά. Πψο ζπλδπάδεηαη ε θνηλσληθή 

γισζζηθή πνηθηιία κε άιια ζπκβνιηθά ζηνηρεία (ληχζηκν, ζεκεηνινγία 

ζψκαηνο, πεξηβάιινλ, ιήςε, πιάλα θαη γεληθά γξακκαηηθή ηεο εηθφλαο) 

ζηε δεκηνπξγία ηαπηνηήησλ ζηα ζπγθεθξηκέλα δηαθεκηζηηθά; 

 Οκάδεο 2 θαη 4. Πνηεο γλψζεηο πξνυπνηίζεηαη πσο έρνπλ νη απνδέθηεο 

ησλ δηαθεκίζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα; Πνηα 

ζηεξεφηππα θαηαζθεπάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα 

κελχκαηα;. 

 Οκάδεο 5 θαη 6. Πψο αμηνπνηείηαη ε δηαθνξά ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ γηα 

λα θαηαζθεπάζεη ηη είδνπο θφζκνπο; (π.ρ. νη λένη δελ κπνξνχλ λα 

ζπλελλνεζνχλ κε ηνπο κεγάινπο, γηαηί νη ηειεπηαίνη είλαη ζπληεξεηηθνί, 

απηφ δεκηνπξγεί ακεραλία ζηνπο κεγάινπο θαη απφγλσζε ηνπο λένπο 

θιπ.). Πψο αμηνπνηνχλ νη δηαθεκηζηέο ηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε ζην 

θάζε κήλπκα, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηη; Ση είδνπο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

ζα βνεζήζνπλ ηνπο απνδέθηεο ησλ κελπκάησλ λα ζηαζνχλ θξηηηθά 

απέλαληη ζηα ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα;  

 Οκάδα 7. Ση πξντφληα πξνσζνχληαη κ’ απηνχο ηνπο ηξφπνπο θαη ζε πνηνπο 

απεπζχλνληαη; Γηαηί γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα επηιέγεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή πνηθηιία (π.ρ. ζα θαηαζθεπάδνληαλ νη ίδηνη θφζκνη 

θαη ηαπηφηεηεο, αλ ε δηαθήκηζε αθνξνχζε παξαδνζηαθά θαγεηά, 

ηξαπεδηθά πξντφληα, ιεπθαληηθφ γηα ξνχρα πνπ αζηξάθηνπλ ή ζε πξντφληα 

θαηλνκεληθά γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα, φπσο θαισδηαθή ηειεφξαζε; 

Τπάξρνπλ ηειηθά δηαθεκίζεηο πνπ λα απεπζχλνληαη ζε φια ηα κέιε κηαο 

νηθνγέλεηαο/ θνηλσλίαο αδηαθξίησο ή πάληνηε επηιέγεηαη ν θαηαλαισηηθφο 

ζηφρνο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο/ θνηλσλίαο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην 

ρξήκα ή κπνξνχλ λα πηέζνπλ γηα αγνξέο;).  
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 Όιεο νη νκάδεο (ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο βαξχηεηαο ηνπ εξσηήκαηνο): Ση 

πξνηείλεηαη σο ην ηδαληθφ θάζε θνξά «κέζν», γηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα 

κεηαμχ λέσλ θαη ειηθησκέλσλ; (πξνηείλεηαη πάληα θάπνην πιηθφ πξντφλ). 

Πνηεο αμίεο θαη ζηάζεηο πξνβάιινληαη κέζσ απηψλ ησλ επηινγψλ; 

 
Βήμα 2ο:Μεηά απφ ηε δηεξεχλεζε απηή ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη θαη 
ζπδεηάεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζηελ ηάμε. Ζ παξνπζίαζε κπνξεί λα γίλεη: 
- Με Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο, αλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. 

- Με πξνθνξηθφ ιφγν πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε ζεκεία πνπ ζα έρνπλ 

θσηνηππεζεί θαη κνηξαζηεί ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηεο. Σηο 

ζεκεηψζεηο απηέο θξαηάεη ε θάζε νκάδα, θαζψο εξγάδεηαη. 

- Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο 

παξνπζίαζεο ζην λα ζηεξίδνληαη νη απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη, ζην λα 

αμηνπνηεζεί ζε κεγάιε έθηαζε ε έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα (εζηίαζε ζηελ 

πεξηγξαθή).  

Φάζη 3η: σολικόρ γπαμμαηιζμόρ   

 
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο ζέιεη λα εζηηάζεη 

πεξηζζφηεξν ζην ζέκα ηνπ, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα γξάςνπλ 
έλα ζρεηηθφ δνθίκην. Έηζη, κνηξάδεη 1- 2 θείκελα πνπ εζηηάδνπλ ζηε γιψζζα 
ησλ λέσλ θαη ηα ζπδεηάεη κε ηα παηδηά (κπνξεί λα ηα ζπδεηήζνπλ φινη καδί ή 
ζε νκάδεο, αλ δηαζέηεη ρξφλν).  
Μεηά θαη απφ απηή ηε ζπδήηεζε, ηνπο δεηείηαη λα γξάςνπλ έλα δνθίκην (κε 
ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην), φπνπ ζα απνηππψλεηαη ν 
πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε γιψζζα ησλ λέσλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο απφ ηε 
δηαθήκηζε. Ο ηίηινο ζα κπνξνχζε λα δνζεί απφ ηα ίδηα ηα παηδηά (ην θάζε 
παηδί λα επηιέμεη δηαθνξεηηθφ ηίηιν, αλάινγα κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ην 
ζηφρν πνπ ζέηεη).   

Ελαιιαθηηθά 

 Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πεξαηηέξσ πιηθφ 

ζην δηαδίθηπν (δηαθεκηζηηθφ ή κε) θαη λα εζηηάζνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ζηε 

γιψζζα ησλ λέσλ ζηε δηαθήκηζε.  

 Αλ ππάξρνπλ ππνδνκέο, ζα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα 

δεκηνπξγήζνπλ πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο, αμηνπνηψληαο θαη 

ελζσκαηψλνληαο πιηθφ απφ ηηο δηαθεκίζεηο.  

 Αθφκε, ε έξεπλα θαη ε παξαγσγή ιφγνπ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πιαίζην ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (project) πνπ 

έρεη εηζαρζεί απφ θέηνο ζηελ Α' Λπθείνπ.   

 Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ επίζεο λα θάλνπλ κηα κηθξή 

έξεπλα πάλσ ζηηο θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη ηα ππφινηπα ζπκβνιηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο λέσλ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ην κνπζηθφ γνχζην, ηα ελδηαθέξνληα ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θιπ. (ρηπ-ρνπάδεο, κεηαιιάδεο, ζθέηηεξο θιπ.). Απηφ ζα κπνξνχζε λα 



 25 

εληαρζεί ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ή λα απνηειέζεη ζέκα γηα ην δνθίκην πνπ ζα 

γξάςνπλ.  

Χξνληθή δηάξθεηα 

1-2 κήλεο (ίζσο θαη παξαπάλσ) 

Πξνϋπνζέζεηο πινπνίεζεο 

 
Δκπαιδεςηικόρ: Υξήζε θεληξηθήο πξνβνιήο ζηελ ηάμε (π.ρ. δηαδξαζηηθφο 
πίλαθαο ή βηληενπξνβνιέαο)  
Μαθηηήρ/Μαθήηπια: Αλάινγα κε ηελ εθδνρή, Πξφγξακκα παξνπζίαζεο (π.ρ. 
Power Point), Πξφγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ, δηαρείξηζεο πνιπκέζσλ, 
ηζηνιφγηα. 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν θαη ζηάζεηο, αμίεο, πεπνηζήζεηο  

 
Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδνρή παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε 

απηφ ηνλ άμνλα. Δμαθνινπζεί λα θηλείηαη ζηε ινγηθή φηη ε γιψζζα δελ είλαη 
εληαία, αιιά δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα θαη φηη ε δηαθήκηζε αμηνπνηεί ηελ 
πνηθηιφηεηα απηή. Δπεθηείλεηαη φκσο πνιχ πέξα απφ ηελ πεξηγξαθηθή απηή 
εθδνρή. Αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ε δηαθήκηζε ζηεξίδεηαη ζε ζηεξεφηππα (θη 
εδψ κπνξεί λα γίλεη ε ζχλδεζε θαη κε ηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή ηεο Β' Λπθείνπ). 
Κάλεη αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη ε δηαθήκηζε θαηαζθεπάδεη θφζκνπο 
αμηνπνηψληαο κηα ζεηξά ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ, αλάκεζα ζηα νπνία θαη νη 
γισζζηθέο πνηθηιίεο. Απηή ε αμηνπνίεζε γίλεηαη ζθφπηκα θαη ζηνρεπκέλα, 
θαζψο θάζε θνξά απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαηαλαισηψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα πνπ πξνβάιιεη. Αλαδεηθλχεη ηέινο ην 
γεγνλφο φηη νη αμίεο πνπ πξνβάιινληαη κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ θάζε άιιν 
παξά νπδέηεξεο είλαη θαη ζρεηίδνληαη κε έλα επξχηεξν ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ 
πνπ εληζρχεη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαηαλαισηηθά πξφηππα. Θα κπνξνχζακε 
ελ νιίγνηο λα πνχκε φηη νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 
γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν. 
 

Απφ ην Π: 

 «Δίδε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο: νξηδφληηα (γεσγξαθηθή) θαη θάζεηε 

(θνηλσληθή) δηάθξηζε ζην εζσηεξηθφ κηαο γιψζζαο». 

 «Ο ξφινο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε: ν 

ξφινο ηεο πξνθνξάο, ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ 

ιεμηινγίνπ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε». 

 «Γηαθεηκεληθφηεηα: αλαγλψξηζε θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ζπλεηδεηά θαη 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα». 

 «Σα θείκελα είλαη πνιπθσληθά: ελζσκαηψλνπλ "θσλέο" πνπ 

απνηππψλνληαη ζπρλά κέζσ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο γιψζζαο ή 

πνηθηιίαο πνπ επηιέγνπλ λα ελζσκαηψζνπλ (π.ρ. ιεμηιφγην απφ ηε γιψζζα 

ησλ λέσλ, θαζαξεχνπζα, επηζηεκνληθνχο φξνπο ή ζχληαμε). Οη επηινγέο 

απηέο αλαδεηθλχνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νπηηθή ησλ 

ζπληαθηψλ ελφο θεηκέλνπ». 
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Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Αλαδεηθλχεηαη φ,ηη θαη ζηα 

πξνεγνχκελα. Ζ γιψζζα δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα. Πνηθίινη θνηλσληθνί 
παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιία 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νκηιεηέο. Ο δηαθεκηζηηθφο ιφγνο ελίνηε αμηνπνηεί ηελ 
πνηθηιφηεηα απηή γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο .  
 

Απφ ην Π: 

 «Δίδε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο: νξηδφληηα (γεσγξαθηθή) θαη θάζεηε 
(θνηλσληθή) δηάθξηζε ζην εζσηεξηθφ κηαο γιψζζαο». 

 «Ο ξφινο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε: ν 
ξφινο ηεο πξνθνξάο, ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ 
ιεμηινγίνπ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε». 

 «Γηαθεηκεληθφηεηα: αλαγλψξηζε θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ζπλεηδεηά 
θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα». 

 «Σα θείκελα είλαη πνιπθσληθά: ελζσκαηψλνπλ «θσλέο» πνπ 
απνηππψλνληαη ζπρλά κέζσ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο γιψζζαο ή 
πνηθηιίαο πνπ επηιέγνπλ λα ελζσκαηψζνπλ (π.ρ. ιεμηιφγην απφ ηε 
γιψζζα ησλ λέσλ, θαζαξεχνπζα, επηζηεκνληθνχο φξνπο ή ζχληαμε). 
Οη επηινγέο απηέο αλαδεηθλχνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη 
ηελ νπηηθή ησλ ζπληαθηψλ ελφο θεηκέλνπ». 

Γξακκαηηζκνί θαη θξηηηθόο γξακκαηηζκόο 

 
Θα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη θαιχπηνληαη νη γξακκαηηζκνί θαη νη δεμηφηεηεο 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εθδνρψλ. Αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο: νη καζεηέο 
θαη νη καζήηξηεο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε γιψζζα δηέπεηαη απφ 
πνηθηιφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Νένη 
γξακκαηηζκνί: ππνζηήξημε άπνςεο κε ηε ρξήζε ΠΠ, δηαρείξηζε βίληεν, 
ζπκκεηνρή ζε ηζηνιφγην θιπ.  
ην παξάδεηγκα φκσο απηφ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 
θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ: ηα παηδηά απνθηνχλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ 
δηαθεκηζηηθφ ιφγν, ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα θαη ηα ζηεξεφηππα, κειεηνχλ 
δηαθνξεηηθέο εθδνρέο θαη θαινχληαη λα ηνπνζεηεζνχλ κηιψληαο, δηαβάδνληαο 
θαη γξάθνληαο. 
   

Απφ ην Π: 

 «Αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν». 

 «Δμνηθείσζε κε ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ θαη πνιπηξνπηθνχ 

ιφγνπ: πεξηγξαθέο δηαιέθησλ/ θνηλσληθψλ γισζζψλ, αλάπηπμε ζρεηηθήο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, θξηηηθή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ιφγνπ, επηρεηξεκαηνινγία 

γξαπηή, πξνθνξηθή ελψπηνλ αθξναηεξίνπ, εξεπλεηηθή εξγαζία γηα ηε 

γισζζηθή πνηθηιφηεηα».  

 «Νένη γξακκαηηζκνί: αλαδήηεζε πιηθνχ ζην δηαδίθηπν, έιεγρνο ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ πεγψλ, αλάιπζε – θαηαλφεζε θαη ζχλζεζε 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο».  



 27 

 «Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λένη ζε δηάθνξα 

ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα (π.ρ. ζχγρξνλε γξαπηή επηθνηλσλία, 

πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο)». 

 «Ο δηάινγνο είλαη ην βαζηθφηεξν είδνο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

δηέπεηαη απφ ελδνγισζζηθνχο θαη εμσγισζζηθνχο θαλφλεο». 

 «Αλαγλψξηζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο πξαθηηθήο 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γιψζζαο θαη ηνπ είδνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη». 

 «Αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο/ηαπηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο». 

 «Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα θαηαλφεζε ηεο ζηελήο ζρέζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη ε γιψζζα κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο πνηθίιεο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Ζ ζρέζε απηή απνηππψλεηαη ζηε γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα θαη πνιπκνξθία ηεο αιιά θαη ζηηο ηαπηφηεηεο πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ νη άλζξσπνη ζε θάζε πεξίζηαζε». 

 «Να αληηιακβάλνληαη φηη ζηε γιψζζα απνηππψλνληαη πάληα νπηηθέο 

ζέαζεο ηνπ θφζκνπ, γη’ απηφ νη γισζζηθέο επηινγέο ππνδειψλνπλ 

πνιηηηθέο (κε κία επξχηεξε έλλνηα) επηινγέο». 

Δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηόηεηεο 

 
Ο ζρνιηθφο ρξφλνο δηεπξχλεηαη κε ηελ εξγαζία ζην ζπίηη: ην ζελάξην 

εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ δίσξνπ γηα ηελ έξεπλα, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, 
ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ, ηε δηαρείξηζε πνιπκέζσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
παξνπζίαζήο ηνπο. Ο ζρνιηθφο ρψξνο ην ίδην: δελ είλαη κφλνλ ε εμσζρνιηθή 
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, είλαη θαη ε αιιαγή ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζηελ 
ηάμε: νη  καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζεθψλνληαη απφ ην ζξαλίν ηνπο γηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο, θηλνχληαη, παξνπζηάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, παίδνπλ 
ξφινπο ζηε δξακαηνπνίεζε – αιιάδεη έηζη ε εηθφλα ησλ ζεηξψλ ησλ παηδηψλ 
πνπ θάζνληαη πξνζεισκέλα ζηνλ πίλαθα.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ππνρσξεί απφ ην ξφιν ηνπ πνκπνχ ηεο γλψζεο ζε 
εκςπρσηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν. Γελ παίδεη ηφζν ξφιν πφζν ζα κηιήζεη 
φζν πψο ζα ππνζηεξίμεη ηελ θάζε νκάδα θαη ην θάζε παηδί λα νινθιεξψζεη 
ηελ εξγαζία ηνπ. Γελ έξρεηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα δηνξζψζεη, αιιά είλαη πνιχ 
θνληά ζηα παηδηά θαζψο ςάρλνπλ, γξάθνπλ ή παξνπζηάδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 
ηα ππνζηεξίμεη.  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν θαη δηακνξθψλνπλ 
ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: επηιέγνπλ, απνθαζίδνπλ, 
ζπζθέπηνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη, κειεηνχλ πνηθηιία θεηκέλσλ ζηέθνληαη 
θξηηηθά απέλαληη ζηα κελχκαηα ησλ ΜΜΔ, γίλνληαη ζθεπηφκελνη θαη 
ππνςηαζκέλνη πνιίηεο.  

Απφ ην Π: 

 «Αλάιπζε κέζσ ηεο γιώζζαο θαη ησλ άιισλ ηξόπσλ θεηκέλσλ ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο (πεξηνδηθά, ηύπνο, ζώκαηα θεηκέλσλ), πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζεί πώο αλαπαξηζηώληαη κέζσ ηνπ ιόγνπ δηάθνξεο θνηλσληθέο 
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νκάδεο (π.ρ. κεηαλάζηεο, γπλαίθεο, λένη θ, ιπ.). Αλάδεημε ησλ ζηεξενηύπσλ 

θαη πξνθαηαιήςεσλ». 

 «Αλάιπζε θεηκέλσλ θαη εληνπηζκόο ησλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνθαιύπηνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ησλ ζπλνκηιεηώλ ζε πεξίπησζε δηαιόγνπ. Εληνπηζκόο ηεο 

πξνζπάζεηαο νκηιεηώλ λα «θξύςνπλ» ή λα ηνλίζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

ηαπηόηεηα». 

 «Αλάιπζε θεηκέλσλ από ηνλ δηαθεκηζηηθό ιόγν θαη αλίρλεπζε ηνπ ξόινπ 

ηεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ θεηκεληθώλ ηύπσλ (πεξηγξαθή, αθήγεζε) 

θαη ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο νπηηθήο πνπ ζέινπλ λα 

επηβάιινπλ ζηνλ αλαγλώζηε/ζεαηή». 

 «Καηαγξαθή θαη αλάιπζε κηαο ζπλνκηιίαο (π.ρ. ελειίθσλ, εθήβσλ) θαη 

αλάδεημε ησλ ηαπηνηήησλ πνπ αλαδεηθλύνληαη». 

 «Αλάιπζε δηαδηθηπαθώλ ή/θαη πνιπκεζηθώλ θεηκέλσλ θαη εληνπηζκόο ησλ 

κέζσλ (γισζζηθώλ, πνιπηξνπηθώλ, ζπκθξαζηηθό πιαίζην θ.ιπ.) πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νπηηθή ησλ ζπληαθηώλ». 

Αμηνιόγεζε 

 
Με ηε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή θαιχπηνληαη ζρεδφλ πιήξσο νη ζηφρνη ηνπ Π 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη 
καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε:  

 λα εξκελεχνπλ ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα δελ είλαη νκνηνγελήο θαη λα 
κηινχλ γη’ απηφ (πξνθνξηθά, γξαπηά),  

 λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηε 
γισζζηθή κεηαβνιή, 

 λα εμεγνχλ πψο αμηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ε πνηθηιφηεηα 
απηή, 

 λα παξάγνπλ θαη λα θαηαλννχλ πνηθηιία θεηκέλσλ (πεξηγξαθέο, αθεγήζεηο, 
επηζηεκνληθή κειέηε θ.ιπ.) πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα, 

 λα αληηζηνηρίδνπλ θείκελα πξνθνξηθά ή γξαπηά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ 
παξαγσγψλ ηνπο, 

 λα εθθξάδνληαη θξηηηθά σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο (δηαιεθηηθνχ π.ρ.) 
θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο,  

 λα θξίλνπλ ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα. 
 

Δπίζεο, ε 3ε εθδνρή θαιχπηεη θαη κηα ζεηξά ζηφρσλ απφ άιιεο ζεκαηηθέο 
ηνπ Π, φπσο νη αθφινπζεο: 
 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ: Πξνθνξηθφο, γξαπηφο θαη πνιπηξνπηθφο ιφγνο. Αλακέλεηαη νη 
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα αλαιχνπλ ηε ζεκαζία ησλ παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ 
ζηνηρείσλ γηα ηε κεηάδνζε λνεκάησλ πνπ δε δειψλνληαη γισζζηθά,  

 λα εξκελεχνπλ ηε ζπκβνιή θάζε ηξφπνπ γηα ηε δφκεζε λνεκάησλ ζηα 
πνιπηξνπηθά θείκελα 

 λα θαηαζθεπάδνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα γηα πνηθίιεο πεξηζηάζεηο, 
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 λα θξίλνπλ αλ έλα θείκελν είλαη απνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηε κνξθή ιφγνπ 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πξνθνξηθφο, γξαπηφο, πνιπηξνπηθφο θ.ιπ.) θαη λα 
εμεγνχλ ηνλ ξφιν πνπ έρεη ε ηερλνινγία ζηε δηακφξθσζε πνιπηξνπηθψλ/ 
πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ.  

 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ: Σν θείκελν: ε δνκή, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ε πνηθηιφηεηά ηνπ. 
Αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα ζπληάζζνπλ πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ κε ζπλνρή θαη 
ζπλεθηηθφηεηα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

 λα ππθλψλνπλ ην ιφγν θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο πεξηιήςεηο σο βάζε γηα ηελ 
παξαγσγή επξχηεξσλ θεηκέλσλ,  

 λα αλαγλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ζπλέξγεηα ησλ ηξφπσλ ζε δηαθνξεηηθά  
πνιπηξνπηθά θείκελα (αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά, επηρεηξεκαηνινγηθά)  

 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ: Γιψζζα, θνηλσλία θαη επηθνηλσλία. Αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη 
καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα δηαθξίλνπλ φηη θάζε ρξήζε ηεο γιψζζαο είλαη θνηλσληθά 
δηαθνξνπνηεκέλε θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο ηαπηφηεηεο ησλ νκηιεηψλ/ηξηψλ, 
αιιά θαη κε θαηαζηαζηαθά δεδνκέλα, 

 λα εληνπίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλδειψζεηο ζε έλα θείκελν, 

 λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε γιψζζα δε κεηαθέξεη απιψο έλα νπδέηεξν κήλπκα, 
αιιά εγγξάθνληαη ζε απηφ νπηηθέο ηνπ θφζκνπ, 

 λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα 
μεθιεηδψλνπλ ηα λνήκαηα αιιά θαη ηηο νπηηθέο απηέο, 

 λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο ζρέζεηο 
γιψζζαο θαη θνηλσλίαο θαη λα  παξάγνπλ θείκελα αλάινγνπ 
πξνβιεκαηηζκνχ.  

 

Πξνζηηζέκελε αμία 

 
Πξνσζνχληαη νη λένη γξακκαηηζκνί θαη ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο θαη 

δηεπξχλεηαη ν ζρνιηθφο ρσξνρξφλνο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ζπλεξγάδνληαη,  αλαδεηθλχεηαη θαη 
ελζαξξχλεηαη ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη πξνάγεηαη ε θξηηηθή ηνπο ζέζε σο 
πνιηηψλ ζηνλ θφζκν πνπ ηηο/ηνπο πεξηβάιιεη. Ζ εθδνρή απηή είλαη θαη ε 
πιεζηέζηεξε ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ λένπ Π. Ζ 3ε εθδνρή 
αλαδεηθλχεη επίζεο ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο ηνπ Π 
• Σν Π πξέπεη λα απνηειεί αθεηεξία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ θαη φρη ην αληίζηξνθν. 

• Πξέπεη λα αμηνπνηείηαη θάζε καζεζηαθφο πφξνο (επνκέλσο θαη ην βηβιίν), 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζνχλ νη ζηφρνη. 

Σρεκαηηθή παξνπζίαζε 

 
Σν θεληξηθφ ζρήκα πνπ νξγαλψλεη ην Π δηακνξθψλεηαη ζηελ εθδνρή 

απηή σο εμήο: 
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A. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν: πψο ε 

δηαθήκηζε αμηνπνηεί ηε γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα (θξηηηθή πξνζέγγηζε)

Β. Λεηηνπξγηθή θαηάθηεζε

Κεηκεληθψλ εηδψλ/ λένη 

Γξακκαηηζκνί

Γ. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα: 

Γισζζηθή πνηθηιφηεηα, 

ε γιψζζα ησλ λέσλ

Γ. Σα παηδηά πξσηαγσληζηέο

Σαςηόηηηερ

 
 

ην ζρήκα 3 βιέπνπκε ηψξα λα κεηαβάιινληαη νη ηξεηο ηνπ άθξεο ζε 
ζρέζε κε ηελ πξψηε εθδνρή: απηή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο γξακκαηηζκνχο/ 
δεμηφηεηεο (Β) θαη απηή πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (Γ), αιιά 
θαη απηή πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν (Α). Σν γεγνλφο απηφ 
έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο πνπ εθβάιιεη ε 
ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή εθδνρή (θέληξν ηνπ ξφκβνπ), αθνχ ηα παηδηά δελ 
αζθνχληαη ζην λα θάλνπλ απιψο δηαθνξεηηθά «πξάγκαηα» κε ηε γιψζζα, 
αιιά θαη ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαβάδνπλ θαιχηεξα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Θα κπνξνχζακε επηγξακκαηηθά 
λα πνχκε φηη ελψ ζηελ πξψηε εθδνρή ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηα παηδηά 
«πάξε θαη κάζε», ζηε δεχηεξε «ςάμε, κάζε, ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε» θαη 
ηψξα ηνπο ιέεη «Φάμεη, κάζε, ζχλζεζε, παξνπζίαζε αιιά θαη δεο φηη ν 
ζεκεησηηθφο θφζκνο γχξσ ζνπ δελ είλαη αζψνο». 
 

5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

 
Με ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, ην 

εχινγν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην εμήο: ζε έλα ηέηνην δηδαθηηθφ πιαίζην 
πψο ζα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδνζε ησλ 
καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ; Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ, είλαη 
ρξήζηκν λα γίλεη πξνεγνπκέλσο δηάθξηζε ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ 
πνπ ππάξρνπλ πίζσ απφ ηνλ φξν αμηνιφγεζε. Ζ πξψηε ζπδεηήζεθε κέζσ 
ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ ζχκθσλα κε ην Π. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε αμηνιφγεζε ηαπηίδεηαη κε φ,ηη ηα παηδηά αλακέλεηαη λα είλαη 
ζε ζέζε λα θάλνπλ ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα. Απφ εδψ θαηά βάζε μεθηλάεη λα 
ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ/ηεο ν/ε θάζε εθπαηδεπηηθφο θαη πξνζπαζεί λα 
αληηκεησπίζεη ζπλδπαζηηθά ηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηηο ηέζζεξηο 
ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

Ζ δεχηεξε ζπδεηείηαη ηδηαίηεξα ζηελ έθηε ελφηεηα ηνπ Π. Δθεί 
επηζεκαίλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζηελ Α' 
Λπθείνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά βάζε αλαηξνθνδνηηθή θαη ζα πξέπεη λα 
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αθνξά φρη κφλν ηνλ καζεηή θαη ηε καζήηξηα, αιιά ην κάζεκα ζην ζχλνιφ ηνπ 
(βι. πεξηζζφηεξα εθεί). Απηή ε αμηνιφγεζε επνκέλσο αθνξά ηελ θαζεκεξηλή 
δηδαθηηθή πξαθηηθή, απφ ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί αληινχλ πνιχ ρξήζηκα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ηηο ίδηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπο, ηνπο 
καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπο. Απφ ηε 
δηαδηθαζία απηή κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αληιήζνπλ ζηνηρεία θαη γηα ηε 
βαζκνιφγεζε (βι. παξαθάησ). 

Ζ ηξίηε, ηέινο, εθδνρή ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ ζπλήζσο ζην ειιεληθφ 
ζρνιείν ελλννχκε αμηνιφγεζε θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ 
πνπ ζα πάξεη ν θάζε καζεηήο θαη ε θάζε καζήηξηα, παξάκεηξνο ε νπνία δε 
ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη..   

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη η λογική ηος πλαιζίος αξιολόγηζηρ, ζην νπνίν 
πεξηγξάθεηαη ε ινγηθή ησλ εμεηάζεσλ πνπ ζα γίλνληαη ζηελ Α' Λπθείνπ.  

 
ηελ εηζαγσγή ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη ηα θάησζη: «Γηα ηελ 

εμέηαζε ζηε Νενειιεληθή Γιψζζα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν 
έλα, δχν ή θαη πεξηζζφηεξα θείκελα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο (πξνηηκφηεξα ηα 
δχν θείκελα) απφ ηνλ έληππν ή/θαη ηνλ ειεθηξνληθφ ιφγν, πνπ αλαθέξνληαη ζε 
θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, επηζηεκνληθά ή άιια ζέκαηα ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο. Καιφ είλαη ηα θείκελα λα ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα κε ηα 
νπνία αζρνιήζεθαλ νη καζεηέο (γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, βι. ζηήιε 1 ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γεληθφηεξνο 
ζηφρνο ηεο εμέηαζεο είλαη λα ειεγρζεί ν βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ 
θαη ησλ γλψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε 5 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
πνπδψλ.» 
 

 Πξνηείλεηαη λα δίλνληαη δχν θείκελα αληί γηα έλα. Ζ επηινγή απηή νδεγεί 

ζην λα ειέγμνπκε θαιχηεξα κέζσ ζπλδπαζηηθψλ εξσηήζεσλ ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ λα θαηαλννχλ θείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

θάπνηα ζεκαηηθή πνπ κειεηήζακε. Δλλνείηαη φηη ηα θείκελα απηά ζα είλαη 

άγλσζηα, αιιά ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεκαηηθέο κε ηηο νπνίεο αζρνιεζήθακε 

ζηελ ηάμε. Σα θείκελα επίζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο βάζε, 

πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ (βι. 

ελφηεηα Γ).  

 Ζ έλλνηα θείκελν ρξεζηκνπνηείηαη εδψ κε κηα επξχηεξε ινγηθή. 

Δλλννχκε σο θείκελα ηα γλσζηά - γισζζηθά θπξίσο - θείκελα πνπ είλαη ζε 

έληππε κνξθή, αιιά θαη ηα πνηθίια ειεθηξνληθά ή ςεθηαθά θαη πνιπηξνπηθά 

θείκελα (π.ρ. βίληεν, ηζηνζειίδεο θιπ.).  

 Οδεγφο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ηεζνχλ είλαη ην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο (ηη αλακέλνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα μέξνπλ κεηά απφ 

θάπνηα θάζε δηδαζθαιίαο ή ζην ηέινο) πνπ δίλεηαη ζηε ζηήιε 5 ηνπ Π. Με 

βάζε ηε ζηήιε απηή θαη ηελ εζηίαζε ζηε δηδαζθαιία ζα γίλεη ε επηινγή ησλ 

εξσηήζεσλ. 

ην πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε δηαθξίλνληαη δχν νκάδεο εξσηήζεσλ. Ζ 
πξψηε έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (κε κηα επξχηεξε 
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ινγηθή). Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά:«Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαινχληαη: 
Α1. Να δψζνπλ απαληήζεηο  ζε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη θαηά πφζν 
έγηλε θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηνπ ή ησλ θεηκέλσλ (π.ρ. νπηηθέο απφ ηηο 
νπνίεο πξνζεγγίδεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα, επηρεηξήκαηα ζπγγξαθέα, 
πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη, ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη θηι.)»  

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα εξσηήζεσλ (κπνξεί λα είλαη κία ή 
πεξηζζφηεξεο) δηεξεπλψληαη ηα εμήο επίπεδα: 
 

 Καηά πφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαηαλννχλ ην (ή ηα) θείκελν ζε 
έλα πξψην επίπεδν.  

 Καηά πφζν κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα επηρεηξήκαηα πνπ κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ή ν ξφινο πνπ έρνπλ ηα πνηθίια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα 
(θπζηθά θαη ε γιψζζα) ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
θεηκέλσλ. 

 Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ηα θείκελα πξνζεγγίδνπλ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα απφ ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο γσλίεο, ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα λα 
δηεξεπλάηαη θαηά πφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ 
ηηο νπηηθέο γσλίεο απφ ηηο νπνίεο ην θάζε θείκελν πξνζεγγίδεη ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. Δλδηαθέξεη ηδηαίηεξα ε αλάδεημε ησλ δηαθνξψλ ή ηεο 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα θείκελα πνπ δίλνληαη. 

 Δλ θαηαθιείδη, καο ελδηαθέξεη λα απνηππσζεί ζηελ αμηνιφγεζή καο φρη 
κφλν ην θαηά πφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα  θαηαλννχλ ηα 
θείκελα, αιιά θαη λα αληηιακβάλνληαη ηε κε νπδεηεξφηεηα ησλ θεηκέλσλ. Να 
θαηαλννχλ δειαδή φηη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θάζε θείκελν 
είλαη απνηέιεζκα ηεο ηδενινγίαο, ηεο ζηάζεο, ηεο ζέζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο 
θνζκνζεσξίαο ηνπ ζπληάθηε ή ηεο ζπληάθηξηαο θαη φρη απνηχπσζε κηαο 
νχησο ή άιισο κε ππαξθηήο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (θξηηηθφο 
γξακκαηηζκφο). 

 
Με ηε δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ (κπνξεί λα είλαη κία ή πεξηζζφηεξεο) 

δηεξεπλψληαη ηα εμήο: 
«Α2. Να δψζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη πψο 
γισζζηθά (βι. γλψζεηο γηα ηε γιψζζα) ή εμσγισζζηθά ζηνηρεία (πβ. 
πνιπηξνπηθφηεηα) ζπγθξνηνχλ ηελ θεηκεληθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
θεηκέλσλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζχλδεζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ κε ηελ 
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ αλήθνπλ (βι. ζηήιε 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
πνπδψλ)».  

Οη εξσηήζεηο απηέο μεθηλνχλ απφ κηα κεηαγισζζηθή αθεηεξία θαη 
εζηηάδνπλ θαη πάιη ζηα θείκελα. πγθεθξηκέλα δηεξεπλψληαη: 

 Ο ξφινο ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ 
θεηκέλσλ, γηαηί, γηα παξάδεηγκα, επηιέγεηαη ε γιψζζα ησλ λέσλ θαη πνηα 
αθξηβψο εθδνρή ηεο ή γηαηί ν ιφγνο ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα αμηνπνηεί ιφγηεο ή 
ιατθέο εθθξάζεηο ή πψο ε γιψζζα θαη ηα άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα 
(εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θιπ.) αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη 
θαηαζθεπάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα; 
 

Ο αξηζκφο ησλ ππνεξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ε αθξηβήο 
θαηεχζπλζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηδαζθαιία ή ηηο δηδαζθαιίεο πνπ έρνπλ 
πξνεγεζεί, αιιά θαη ην είδνο ηεο αμηνιφγεζεο (ηειηθή, ελδηάκεζε θιπ.). Δθείλν 
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πνπ θπξίσο ελδηαθέξεη είλαη λα αληρλεπηεί κέζσ ησλ εξσηήζεσλ ε 
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ σο 
αλαγλσζηψλ. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 

 Γελ δίλνληαη εξσηήζεηο γξακκαηηθέο ή ιεμηινγηθέο αλεμάξηεηα απφ ηα 
θείκελα, αιιά  εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα 
ιεμηινγηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 
δηακφξθσζε ησλ λνεκάησλ πνπ δίλεη ην θείκελν, π.ρ. ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 
δηακνξθψλεη ε ρξήζε ηεο παζεηηθήο θσλήο ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηηθή, ε 
ρξήζε νλνκαηηθψλ πξνηάζεσλ αληί ησλ ξεκαηηθψλ, ε ρξήζε ιφγηνπ 
ιεμηινγίνπ αληί ιατθνχ θιπ.  

 Γε δίλνληαη αζθήζεηο κεραληζηηθνχ ηχπνπ (π.ρ. ζπκπιήξσζε θελψλ, 
αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ θιπ.). 

 Ζ φπνηα γισζζηθή εζηίαζε απνηππψλεηαη ζε εξσηήζεηο πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ θφζκνπ. Δμππαθνχεηαη φηη νη 
φπνηεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα (θαη ηα άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα) δεηνχληαη 
απφ ηα παηδηά έρνπλ θαηαθηεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 
 

Ζ ηξίηε άζθεζε έρεη απνθιεηζηηθή ζρέζε κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ 
ιφγνπ. ην πιαίζην αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ:  
«Γ. Να παξαγάγνπλ θείκελν ην νπνίν, κε αθεηεξία έλα απφ ηα θείκελα πνπ 
δίλνληαη, ζα πξνζαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην (π.ρ. 
αιιαγή πνκπνχ, δέθηε, πεξίζηαζεο θηι.) θαη ζα αλήθεη ζε ίδην ή ελδερνκέλσο 
δηαθνξεηηθφ είδνο θεηκέλνπ (π.ρ. απφ ζπλέληεπμε ζε δνθίκην, απφ δηαθήκηζε 
ζε δνθίκην κε επηρεηξεκαηνινγία, απφ άξζξν εθεκεξίδαο ζε αλαδηήγεζε θηι.), 
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάθηεζε ησλ 
γξακκαηηζκψλ ηεο ζηήιεο 2 ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 
 
ή (ελαιιαθηηθά) 
 
κε αθεηεξία ηα θείκελα πνπ ζα δνζνχλ, λα παξαγάγνπλ (αθνχ κεηαβιεζεί ην 
επηθνηλσληαθφ πιαίζην, π.ρ. αιιαγή πνκπνχ, δέθηε, πεξίζηαζεο θηι.) 
ζπγθεθξηκέλν είδνο θεηκέλνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ λα δηαηππψλεηαη ε ζπκθσλία 
ή δηαθσλία ηνπο κε ζέζεηο, απφςεηο θαη ζηάζεηο πνπ πξνβάιινληαη ζηα 
θείκελα πνπ έρνπλ δνζεί». 
 
ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη να πποζεσθούν ηα παξαθάησ: 

 Ζ αμηνιφγεζε εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή δηαθνξνπνηεκέλνπ ιφγνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο. 
Απηή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη κηα απαξαίηεηε γξαπηή γισζζηθή 
ηθαλφηεηα γηα έλα παηδί απηή ηεο ειηθίαο.  

 Διέγρεηαη θαηά πφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα 
αμηνπνηήζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ δεκηνπξγηθά ζηα θείκελά ηνπο 
πιεξνθνξίεο απφ άιια θείκελα (ηα θείκελα πνπ δίλνληαη γηα ηελ θαηαλφεζε 
γξαπηνχ ιφγνπ). Ζ εζηίαζε απηή απνβιέπεη ζην λα απνηππσζεί ν βαζκφο 
δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ.  

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη, επίζεο, πέξα απφ ηελ ελζσκάησζε 
γλψζεσλ θαη απφςεσλ, ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ 
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ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο, θξίζεηο θαη αληηξξήζεηο ζηα θείκελά ηνπο, αλάινγα κε 
ην θεηκεληθφ είδνο πνπ έρνπλ λα γξάςνπλ. 
 

Γεληθφηεξα, ην πλεχκα ησλ εμεηάζεσλ είλαη απαξαίηεην λα θηλείηαη ζην 
γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ Π.., εληζρχνληαο κεηαμχ άιισλ θαη:  

 

 -Γξακκαηηζκνχο Κιαζηθνχ (πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην έληππν) θαη λένπ ηχπνπ 
(πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ςεθηαθά κέζα). 

 -Σε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν. 

 -Σελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.  

 -Σελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηφζν γηα λα εθθξάδνληαη  
φζν θαη γηα λα δηαβάδνπλ ηνλ θφζκν. 
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