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ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι βασικές θεωρητικές αρχές, πάνω στις οποίες
στηρίχθηκε η σύνθεση των βιβλίων της
«Έκφρασης-Έκθεσης», είναι:

• η επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας σε
συνδυασµό

• µε την κειµενοκεντρική προσέγγιση και

• την παιδαγωγική των γραµµατισµών. 



1η θεωρητική αρχή:

επικοινωνιακή διδασκαλία της

γλώσσας

• Είναι η σύνδεση της διδασκαλίας µε την
πραγµατικότητα των µαθητών όπως τη ζουν µέσα και
έξω από το σχολείο

• Συνεπάγεται διαφορετική οργάνωση και λειτουργία
της τάξης

• Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική η ενεργητική
συµµετοχή των µαθητών σε επικοινωνιακές
δραστηριότητες



2η θεωρητική αρχή:

κειµενοκεντρική προσέγγιση

• Μέσον για την κατάκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας είναι

ολόκληρα κείµενα µε νοηµατική συνοχή και οι σχετικές µε αυτά

δραστηριότητες

• Aναδεικνύεται η οργάνωση του λόγου και διερευνάται το

περιεχόµενό τους σε σχέση µε το κειµενικό τους είδος. 



3η θεωρητική αρχή:

παιδαγωγική των γραµµατισµών

Η εξοικείωση των µαθητών µε διαφορετικά κείµενα τα
οποία:

• αξιοποιούν πέραν του γλωσσικού και άλλους
σηµειωτικούς πόρους

• ανταποκρίνονται στην πολιτισµική εµπειρία των
µαθητών και

• ανήκουν σε ποικίλα κειµενικά είδη



Τι θεωρείται «κείµενο» και πώς αποτιµάται ο γλωσσικός

γραµµατισµός

Πηγή: «Πρόγραµµα PISA: θέµατα αλφαβητισµού», Έκδοση Κέντρου Επιστηµονικής Έρευνας

(2005). Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συµβούλιο της Ευρώπης)



Η γλωσσική διδασκαλία αποκτά
κοινωνικό προσανατολισµό

Στόχος µας είναι να καταστήσουµε το µαθητή µας
ικανό:

• να κατανοεί το κοινωνικό πλαίσιο των κειµένων κάθε
ενότητας

• να ανακαλύπτει το βαθύτερο νόηµά τους
• να παίρνει κριτική στάση απέναντι στα κείµενα που

διαβάζει
• να κάνει αποτελεσµατική χρήση του λόγου και στα δικά

του κείµενα και να τα αξιολογεί



Το κλίµα της τάξης αλλάζει

• Παρέχονται κίνητρα για συµµετοχή ιδίως των αδύνατων
ή συνεσταλµένων µαθητών

• Αναγνωρίζονται όλες οι προσπάθειες και συζητούνται
όλες οι απόψεις

• Αξιοποιούνται οι προηγούµενες γνώσεις και οι εµπειρίες
των µαθητών

• ∆ιαµορφώνεται ελκυστικό περιβάλλον µάθησης
συνδεδεµένο µε τη ζωή

• Το λάθος δεν είναι κολάσιµη πράξη αλλά εργαλείο
µάθησης



∆ιδακτικό παράδειγµα

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου

Ενότητα « ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ»

• Θέµατα για συζήτηση και Έκφραση-Έκθεση :

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ, σελ. 108-109

• Προβλεπόµενη διάρκεια δύο διδακτικές ώρες

• Μέθοδος επικοινωνιακή-επαγωγική
• Μορφή της διδασκαλίας διερευνητική, ανακαλυπτική σε

οµαδοσυνεργατικό πλαίσιο.



Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου

Πρόγραµµα Σπουδών

Στοχοθεσία: Η κατανόηση της υφής του προφορικού και του γραπτού λόγου, του υβριδικού (µίξη προφορικού και γραπτού) και πολυτροπικού λόγου, 

                     των µεταξύ τους διαφορών και των διαφορετικών χρήσεων και η σύνδεσή τους µε µορφές επικοινωνίας και κοινωνικές πρακτικές. 

Γνώσεις για τον κόσµο, 
αξίες και στάσεις 

Καλλιέργεια γραµµατισµών 
και δεξιοτήτων 

 
Γνώσεις για τη γλώσσα 

Ενδεικτικές 
διδακτικές πρακτικές 

 
Αξιολόγηση 

► Η εκπαίδευση είναι 

θεµελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωµα, για την 

περιφρούρηση του οποίου έχει 

δεσµευτεί η παγκόσµια 

κοινότητα (ΟΗΕ, UNICEF) 

► Κατανόηση κάθε µορφής 

λόγου(προφορικός, γραπτός, 

υβριδικός, πολυτροπικός) ανάλογα 

µε την περίσταση και το κανάλι 

επικοινωνίας 

► Συνοχή και δοµή 

παραγράφου Ανάπτυξη 

παραγράφου µε αιτιολόγηση 

► Συλλογή δεδοµένων 

από διαφορετικές πηγές( 

video, αφίσα, 

φωτογραφία στατιστικά 

στοιχεία) και παραγωγή 

λόγου µε συγκεκριµένο 

επικοινωνιακό πλαίσιο 

Αναµένεται οι µαθητές και οι 

µαθήτριες να είναι σε θέση : 

► να ανακαλύπτουν τη 

διαφορά ανάµεσα σε ένα 

άρθρο και µια αφίσα µε το 

ίδιο θέµα και να 

αναγνωρίζουν τους 

διαφορετικούς τρόπους 

παρουσίασής του 
 

► ∆εν έχουν όλοι οι 

άνθρωποι πρόσβαση στην 

εκπαίδευση εξαιτίας 

κοινωνικών, οικονοµικών, 

πολιτιστικών συνθηκών 

► Καλλιέργεια κριτικού 

γραµµατισµού (κριτικός 

σχολιασµός κειµένων γλωσσικών 

και µη) 

► Κατάλογος νέων λέξεων, 

αντώνυµα, 

συνώνυµα,νεολογισµοί 

► Αναζήτηση άγνωστων 

λέξεων σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά λεξικά 

► να αναλύουν τη σηµασία 

παραγλωσσικών και 

εξωγλωσσικών στοιχείων για 

τη µετάδοση νοηµάτων που 

δεν δηλώνονται γλωσσικά 

(λ.χ. αφίσα,φωτογραφία) 

► Ο αναλφαβητισµός είναι 

παγκόσµιο πρόβληµα µε 

σοβαρές επιπτώσεις για το 

άτοµο και την κοινωνία 

► Καλλιέργεια των κατάλληλων 

δεξιοτήτων για κατανόηση και 

παραγωγή λόγου(γραπτού, 

προφορικού, πολυτροπικού)µε 

βάση την ανάλυση διαγραµµάτων, 

πινάκων, στατιστικών δεδοµένων 

► Παράθεση επιχειρηµάτων 

σε δεδοµένο επικοινωνιακό 

πλαίσιο 

► Εστίαση στο 

φαινόµενο του 

αναλφαβητισµού και των 

επιπτώσεών του στο 

άτοµο και στην κοινωνία. 

Συµµετοχή σε µια 

καµπάνια για την 
εξάλειψή του 

► να ερµηνεύουν τη συµβολή 

κάθε τρόπου για τη δόµηση 

νοηµάτων στα πολυτροπικά 

κείµενα (λ.χ. video) 

► Νέες µορφές 

αναλφαβητισµού, λ.χ. 

ψηφιακός, τις οποίες  η 

υποεκπαίδευση και η 

µαθητική διαρροή ενισχύουν  

► Εξοικείωση µε την έρευνα στο 

διαδίκτυο για τη συγκέντρωση 

στοιχείων και την παρουσίασή 

τους σε προφορικό ή γραπτό λόγο 

µε στοιχεία πολυτροπικότητας 

► Χαρακτηριστικά του 

πολυτροπικού λόγου, χρήση 

και άλλων εκφραστικών 

τρόπων πέρα από τη γλώσσα 

(εικόνα, αφίσα, σκίτσο, 

διαγράµµατα) 

► Συγκέντρωση 

στοιχείων από 

διαφορετικές πηγές για 

την παρουσίαση µιας 

έρευνας για τη µαθητική 

διαρροή σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον 

► να κατασκευάζουν 

πολυτροπικά κείµενα για 

ποικίλες περιστάσεις (λ.χ. 

αφίσα,ιστοσελίδα)µε θέµα 

«Αναλφαβητισµός») 



ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

• Συνέπειες για άτοµο
και κοινωνία

• Η εκπαίδευση ως
δικαίωµα

• Στατιστικά στοιχεία

• Ορισµός/µορφές
αναλφαβητισµού



Σχολιάστε τη φωτογραφία
Ελλάδα 1930



Σχολιάστε τη φωτογραφία
Συρία 2011



Η εκπαίδευση είναι δικαίωµα

► Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων 1948, Άρθρο 26 

► Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
1989 , Άρθρο 28

http://www.youtube.com/watch?v=LTv0tUL6SiA&feature=related



Χιλή 2009
Παιδική εργασία σε ορυχείο

Εργασία ή σχολείο;

Για πολλά παιδιά ο αναλφαβητισµός είναι η

µόνη επιλογή7



Τι σηµαίνει «αναλφαβητισµός»;
Αναζήτηση της λέξης σε έντυπο ή ηλεκτρονικό λεξικό



Συζήτηση στην τάξη

∆ιαβάζουµε τις απόψεις σχετικά µε τον

αναλφαβητισµό (σελ. 108 του σχολικού βιβλίου) 

και συζητούµε µε τους µαθητές για τις επιπτώσεις

του αναλφαβητισµού στη ζωή των ατόµων και των

κοινωνιών.



Στατιστικά στοιχεία
• 769 εκατοµµύρια ενήλικες σήµερα είναι αναλφάβητοι

• 72 εκατοµµύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο

• Το 64% των αναλφάβητων ατόµων είναι γυναίκες

• Το 75% των αναλφάβητων ανθρώπων ζουν σε περιοχές
της Υποσαχάριας Αφρικής, της Νότιας και ∆υτικής Ασίας
και στα Αραβικά κράτη

Πηγές: ΟΗΕ, UNESCO, Actionaid Hellas

Άσκηση: Αφού µελετήσετε τα στατιστικά στοιχεία της
έρευνας, να εκφράσετε προφορικά τα συµπεράσµατά
σας. Μπορείτε, επίσης, να φτιάξετε και ένα σχετικό
γράφηµα.



σε µία ολοκληρωµένη παράγραφο τα
συµπεράσµατά σας

Άσκηση: Μελετήστε τον πίνακα και διατυπώστε
σε µία ολοκληρωµένη παράγραφο τα συµπεράσµατά σας



Συνέπειες για άτοµο και κοινωνία

Παρακολουθήστε το video που ακολουθεί και, αφού χωριστείτε σε
οµάδες των 4 ατόµων, συζητήστε και καταγράψτε σε µία παράγραφο
µε αιτιολόγηση τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας αναλφάβητος:

• Στην πολιτική ζωή/συµµετοχή στα κοινά

• Στην κοινωνική ζωή

• Στην πολιτιστική ζωή

• Στην οικονοµική ζωή

• Στην επαγγελµατική ζωή

http://www.youtube.com/watch?v=223qz9XL1uo



Σχετικά θέµατα για διερεύνηση

Νέες µορφές αναλφαβητισµού

1.Ψηφιακός αναλφαβητισµός

2. Νέος αναλφαβητισµός

3.Μαθητική διαρροή/Υποεκπαίδευση



Ψηφιακός αναλφαβητισµός

Προφορική άσκηση:
Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας το νόηµα του σκίτσου



Νέος αναλφαβητισµός

«vΧιλιάδες µαθητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις γυµνασιακές και

λυκειακές σπουδές τους, έχουν σοβαρά προβλήµατα κατανόησης ενός

κειµένου, αδυναµία να εκφραστούν για κάποιο ζήτηµα, να συντάξουν µια

ολοκληρωµένη πρόταση στο χαρτί, να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν

λάβει προκειµένου να εξηγήσουν ένα απλό φυσικό φαινόµενο ή ένα

κοινωνικό ή ιστορικό γεγονόςv».

Ε. Νικολαΐδου: Ο νέος αναλφαβητισµός (απόσπασµα), εφηµ.ΤΟ ΒΗΜΑ,  11/08/2010

Προφορική άσκηση: Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας το θέµα του
κειµένου, τις διαστάσεις του φαινοµένου και τις επιπτώσεις του.



Μαθητική διαρροή/υποεκπαίδευση
Προφορική άσκηση: Με αφετηρία το ακόλουθο κείµενο του σχολικού

βιβλίου,σελ.109,συζητήστε το φαινόµενο της µαθητικής διαρροής και
της υποεκπαίδευσης στη χώρα µας (αίτια, συνέπειες, τρόποι
αντιµετώπισης).





Μια εκστρατεία κατά του
αναλφαβητισµού

Τον Απρίλιο του 2009 δίδαξα την ενότητα σε µαθητές του 3ου Λυκείου
Βύρωνα. Αξιοποίησα δύο σηµαντικές συγκυρίες:

• Σχετικό πρόγραµµα της Actionaid Hellas

• Την εγκατάλειψη του σχολείου από µαθητή µε µαθησιακές
δυσκολίες και οικογενειακά προβλήµατα.

Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες, µελέτησαν το υλικό της
ανθρωπιστικής οργάνωσης, έκαναν σχετική έρευνα στο διαδίκτυο
για τον αναλφαβητισµό, την παιδική εργασία και τη µαθητική
διαρροή και οργάνωσαν ηµερίδα µε τίτλο

«Η µόρφωση σου δίνει φτερά!»

Στόχος η επιστροφή του συµµαθητή τους στο σχολείο



Κατασκευή αφίσας
Φτιάξτε µια δική σας!

«Ανοιχτά Βιβλία»

1 στους 5 ανθρώπους στον κόσµο δεν µπορεί να κάνει

αυτό που κάνεις εσύ αυτή τη στιγµή – να διαβάσει.

(Από πρόγραµµα της Actionaid Hellas)



Η µόρφωση σου δίνει φτερά!

Ελάτε να σας πούµε πώς.
10 Μαΐου 2009, ώρα 12 το µεσηµέρι

Τάξη Α4, 3ο Λύκειο Βύρωνα



Πακιστάν 2009

Το σχολείο είναι µόνο για τους προνοµιούχους;

Η παιδική εργασία έχει απαγορευτεί
(Λουκέρνη, 29 Σεπτεµβρίου 1908)



Αν οι αναλφάβητοι κατοικούσαν
όλοι µαζίv.



Προεκτάσεις 1

Κινηµατογραφική ταινία «Άγουρα Στάχυα»
(The Corn Is Green, 1948)

Κινηµατογραφική µεταφορά του οµώνυµου θεατρικού έργου του Έµλυν Ουίλλιαµς. 

Μια δασκάλα αποφασισµένη να φέρει τη µόρφωση σε µια πόλη ανθρακωρύχων στην

Ουαλία, κατορθώνει, παρά τις µεγάλες αντιδράσεις, να φτιάξει ένα σχολείο για όλα τα

παιδιά της πόλης. Ένας µαθητής της, µάλιστα, µαθαίνει αρχαία ελληνικά, δίνει εξετάσεις

και κερδίζει µια θέση φοιτητή παιδαγωγικής στην Οξφόρδη.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QMmX17qLn3w



Προβολή «Το παράπονο της Ελπίδας»

Από τη σειρά ντοκιµαντέρ
Άγουρα στάχυα, 

παραγωγής 1997 της ΕΡΤ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BH4Y1aqIlv8

Προεκτάσεις 2



Σας ευχαριστώ!

Ειρήνη Σκούρα, δρ.Φ.

Σχολική Σύµβουλος ΠΕ02 Ν. Φθιώτιδας


