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Νέες συνθήκες επιβάλλουν Νέες συνθήκες επιβάλλουν 
νέα θεώρηση για τη νέα θεώρηση για τη 

διδασκαλία της γλώσσαςδιδασκαλία της γλώσσας
Συνεχείς μεταρρυθμίσειςΣυνεχείς μεταρρυθμίσεις

 Συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκεςΣυνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες
 Εθνικά ζητήματαΕθνικά ζητήματα
 Θρησκευτικά Θρησκευτικά 
 Περιβαλλοντικά Περιβαλλοντικά 
 ΟικονομικάΟικονομικά
 ΠολιτικάΠολιτικά
 Μεταναστευτικά Μεταναστευτικά 

 Νέα ΠΣ 1999 –διδακτικά βιβλία 2006/7Νέα ΠΣ 1999 –διδακτικά βιβλία 2006/7
 γραμματικοκεντρισμός γραμματικοκεντρισμός → επικοινωνιακή & → επικοινωνιακή & 

κειμενοκεντρική προσέγγισηκειμενοκεντρική προσέγγιση



O O έφηβος είναι:έφηβος είναι:



• Διαφορετική φυλετική, εθνική, Διαφορετική φυλετική, εθνική, 
πολιτισμική προέλευση:πολιτισμική προέλευση:
▫ Ελληνοκεντρισμός/ευρωκεντρισμόςΕλληνοκεντρισμός/ευρωκεντρισμός
▫ Μηχανισμοί ένταξηςΜηχανισμοί ένταξης

 Μαθητές πλειονότητας: διεύρυνση ορίζονταΜαθητές πλειονότητας: διεύρυνση ορίζοντα
 Μαθητές μειονότητας: Ανάπτυξη δυνατοτήτωνΜαθητές μειονότητας: Ανάπτυξη δυνατοτήτων

• Εκπαιδευτικός –διαπραγμάτευση Εκπαιδευτικός –διαπραγμάτευση 
ταυτοτήτωνταυτοτήτων
▫ Πολυγλωσσία/διγλωσσίαΠολυγλωσσία/διγλωσσία
▫ Εμπλοκή γονιώνΕμπλοκή γονιών



 Μαθησιακές δυσκολίες και Μαθησιακές δυσκολίες και 

αναπηρίεςαναπηρίες

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

(περιεχόμενο, διαδικασία, μαθησιακό (περιεχόμενο, διαδικασία, μαθησιακό 

περιβάλλον, αποτέλεσμα)περιβάλλον, αποτέλεσμα)

 Τμήματα ένταξηςΤμήματα ένταξης



Θεωρητικό πλαίσιο Θεωρητικό πλαίσιο 

 Στον Στον κριτικό γραμματισμόκριτικό γραμματισμό κάθε  κάθε 
πολιτισμικό προϊόν είναι κοινωνικό πολιτισμικό προϊόν είναι κοινωνικό 
προϊόν και μαθησιακά προσεγγίζεται προϊόν και μαθησιακά προσεγγίζεται 
ως «ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ως «ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα 
κοινωνικών, ιδεολογικών και κοινωνικών, ιδεολογικών και 
τεχνολογικών διεργασιώντεχνολογικών διεργασιών».».

 Στόχος η κατανόηση της γλωσσικής Στόχος η κατανόηση της γλωσσικής 
επικοινωνίας σ’ αυτό το πλαίσιο με επικοινωνίας σ’ αυτό το πλαίσιο με 
σκοπό τη διαμόρφωση στάσης και σκοπό τη διαμόρφωση στάσης και 
ανάληψη κοινωνικής δράσης. ανάληψη κοινωνικής δράσης. 



O O κριτικά εγγράμματοςκριτικά εγγράμματος

 Διερευνά το πώς τα διάφορα Διερευνά το πώς τα διάφορα 
γλωσσικά στοιχεία (γραμματικά γλωσσικά στοιχεία (γραμματικά 
φαινόμενα, λεξιλόγιο, κειμενικά είδη, φαινόμενα, λεξιλόγιο, κειμενικά είδη, 
οργάνωση πληροφοριών σε κείμενα) οργάνωση πληροφοριών σε κείμενα) 
συμβάλλουν στη σύναψη κοινωνικών συμβάλλουν στη σύναψη κοινωνικών 
σχέσεων, στην κατασκευή πολιτικών σχέσεων, στην κατασκευή πολιτικών 
και πολιτισμικών αξιών, στην και πολιτισμικών αξιών, στην 
αναπαραγωγή στερεοτύπων ή στην αναπαραγωγή στερεοτύπων ή στην 
ανατροπή σχέσεων εξουσίας και ανατροπή σχέσεων εξουσίας και 
ανισοτήτων μεταξύ κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ κοινωνικών 
ομάδων. ομάδων. 



Πρόγραμμα κριτικού Πρόγραμμα κριτικού 
γραμματισμού:γραμματισμού:

 Καλλιέργεια κριτικής επίγνωσης  Καλλιέργεια κριτικής επίγνωσης 
Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στο Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στο 

να είναι οι μαθητές/τριες σε θέση:να είναι οι μαθητές/τριες σε θέση:
• Να διαγιγνώσκουν την ιδεολογική διάσταση Να διαγιγνώσκουν την ιδεολογική διάσταση 

της γλώσσας και των κειμένων. Τι σημαίνει της γλώσσας και των κειμένων. Τι σημαίνει 
αυτό;  αυτό;  

        Να εντοπίζουν τον τρόπο που μέσα από τα Να εντοπίζουν τον τρόπο που μέσα από τα 
γλωσσικά στοιχεία, τη γραμματική, το γλωσσικά στοιχεία, τη γραμματική, το 
λεξιλόγιο και λεξιλόγιο και 
τον τρόπο οργάνωσης πληροφοριών τον τρόπο οργάνωσης πληροφοριών 
κατασκευάζονται διαφορετικές οπτικές του κατασκευάζονται διαφορετικές οπτικές του 
κόσμου που εξυπηρετούν συγκεκριμένες κόσμου που εξυπηρετούν συγκεκριμένες 
ομάδες έναντι άλλων.ομάδες έναντι άλλων.

11



 Σχολιάστε τις ακόλουθες φράσειςΣχολιάστε τις ακόλουθες φράσεις::
 10 διαδηλωτές σκοτώθηκαν στη χθεσινή 10 διαδηλωτές σκοτώθηκαν στη χθεσινή 

πορείαπορεία
 Η αστυνομία σκότωσε 10 διαδηλωτές Η αστυνομία σκότωσε 10 διαδηλωτές 

στη χθεσινή πορείαστη χθεσινή πορεία

--------------------------------------------
 Ο Γιώργος είναι εργατικός πρόθυμος, Ο Γιώργος είναι εργατικός πρόθυμος, 

μορφωμένος αλλά δεν έχει καθόλου μορφωμένος αλλά δεν έχει καθόλου 
πείρα του αντικειμένου για το οποίο πείρα του αντικειμένου για το οποίο 
ψάχνουμε υπάλληλοψάχνουμε υπάλληλο



Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 Η σύνταξη – το ποιος παρουσιάζεται Η σύνταξη – το ποιος παρουσιάζεται 
σε θέση υποκειμένου σε μια πρόταση σε θέση υποκειμένου σε μια πρόταση 
– αναπαριστά την αιτιότητα ενός – αναπαριστά την αιτιότητα ενός 
γεγονότος:γεγονότος:

 Καθορίζει ποιος παρουσιάζεται ως Καθορίζει ποιος παρουσιάζεται ως 
υπεύθυνος ή δράστης για μια πράξη, υπεύθυνος ή δράστης για μια πράξη, 
δηλαδή ποιος κάνει τι σε ποιον. δηλαδή ποιος κάνει τι σε ποιον. 



Υποκείμενα/ΔΡΑΣΤΕΣ – Υποκείμενα/ΔΡΑΣΤΕΣ – 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ποιος αναφέρεται ως υποκείμενο ή ως Ποιος αναφέρεται ως υποκείμενο ή ως 
δράστης μιας πράξης;δράστης μιας πράξης;

 γενικευτικοί και ασαφείς όροι (ο γενικευτικοί και ασαφείς όροι (ο 
άνθρωπος)άνθρωπος)

 συγκεκριμένα άτομα (ατομική συγκεκριμένα άτομα (ατομική 
ευθύνη)ευθύνη)

 θεσμικά όργανα (συλλογική ευθύνη)θεσμικά όργανα (συλλογική ευθύνη)
 έμφαση σε άψυχους δράστεςέμφαση σε άψυχους δράστες



Κλίμακα αιτιότηταςΚλίμακα αιτιότητας

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συντακτικές Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συντακτικές 
επιλογές που χρησιμοποιούνται για τη επιλογές που χρησιμοποιούνται για τη 
δόμηση μιας πράξης, δηλαδή δόμηση μιας πράξης, δηλαδή 

 τη χρήση μεταβατικών/αμετάβατων τη χρήση μεταβατικών/αμετάβατων 
ρημάτων,ρημάτων,

 ενεργητικής-παθητικής σύνταξης, ενεργητικής-παθητικής σύνταξης, 
 επιλογή ουσιαστικού-ρήματος επιλογή ουσιαστικού-ρήματος 
 και τις συνέπειες που αυτές οι επιλογές έχουν και τις συνέπειες που αυτές οι επιλογές έχουν 

στο βαθμό με τον οποίο ενοχοποιείται ο στο βαθμό με τον οποίο ενοχοποιείται ο 
δράστης για την πράξη του – δημιουργείται δράστης για την πράξη του – δημιουργείται 
μια κλίμακα αιτιότητας.   μια κλίμακα αιτιότητας.   



 Οι συντακτικές επιλογές έχουν τη Οι συντακτικές επιλογές έχουν τη 
δυνατότητα να δώσουν έμφαση ή να δυνατότητα να δώσουν έμφαση ή να 
μετριάσουν το ρόλο του δράστη.    μετριάσουν το ρόλο του δράστη.    



Κλίμακα αιτιότηταςΚλίμακα αιτιότητας

ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΡΑΣΤΗΈΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΡΑΣΤΗ
 Η ρύπανση καταστρέφει το περιβάλλονΗ ρύπανση καταστρέφει το περιβάλλον

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ
 Το περιβάλλον καταστρέφεται από τη Το περιβάλλον καταστρέφεται από τη 

ρύπανσηρύπανση

ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ
 Το περιβάλλον καταστρέφεταιΤο περιβάλλον καταστρέφεται

ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗ
 Το περιβάλλον πεθαίνει   Το περιβάλλον πεθαίνει   



Πολυτροπικότητα (ι)Πολυτροπικότητα (ι)

 Το σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο Το σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο 
 Η κυριαρχία της ‘εικόνας’ Η κυριαρχία της ‘εικόνας’ ((και όχι μόνο…)και όχι μόνο…)
 Οι τεχνολογικές δυνατότητες και η Οι τεχνολογικές δυνατότητες και η 

κατασκευή των κειμένωνκατασκευή των κειμένων
 ΜονοτροπικότηταΜονοτροπικότητα//ΠολυτροπικότηταΠολυτροπικότητα

 Μετακίνηση του πεδίου παρατήρησης από Μετακίνηση του πεδίου παρατήρησης από τη τη 
γλωσσική πληροφορίαγλωσσική πληροφορία στο συνδυασμό των  στο συνδυασμό των 
πληροφοριών που φέρνει η γλώσσα (?) και οι πληροφοριών που φέρνει η γλώσσα (?) και οι 
άλλοι  άλλοι  ‘τ‘τρόποι’ρόποι’ που συνυπάρχουν σε ένα  που συνυπάρχουν σε ένα 
κείμενοκείμενο, όπως είναι η τυπογραφία, το χρώμα, , όπως είναι η τυπογραφία, το χρώμα, 
τα σχέδια, οι φωτογραφίες, η κίνηση, η τα σχέδια, οι φωτογραφίες, η κίνηση, η 
μουσική κλπμουσική κλπ.  .  

Μαρία Παπαδοπούλου - 
201118



Μαρία Παπαδοπούλου - 
201119



Ιδεολογία
&

Λόγοι

Κείμενο & πλαίσιο

Πεδίο
Συνομιλιακοί ρόλοι

Τρόπος/οι

Πώς δηλώνεται η αντίπαλη ομάδα σε κάθε κείμενο;
Αναφέρεται κάπου το όνομά της;
Από πού αντλείτε την πληροφορία για τις ομάδες που θα συμμετέχουν στον αγώνα;
Ποια η συμβολή του χρώματος;
Ποια η συμβολή της εικόνας;
Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι επιλογές;
Ποια στάση υιοθετούν οι δημιουργοί των πρωτοσέλιδων για τον ‘αντίπαλο’;
Πώς θα χαρακτηρίζατε τις εφημερίδες: οπαδικές, ουδέτερες; Σε τι στοιχεία βασίζετε την άποψή σας.
Εάν θα θέλατε να δώσετε την είδηση με έναν ‘ουδέτερο’ τρόπο, τι θα γράφατε στο πρωτοσέλιδο;



Τίνος φορέα 
πιστεύετε ότι είναι 

διαφήμιση; 
Πώς το 

κατανοήσατε; Ποια 
στοιχεία της 

Ελλάδας προσπαθεί 
να αναδείξει; Ποιοι 

‘λόγοι’ 
υποστηρίζονται; 

Ποια μέσα 
χρησιμοποιούνται;



Με ποιους τρόπους παρουσιάζονται από τις εφημερίδες τα αποτελέσματα των εκλογών;
Ποιες άλλες πληροφορίες παρέχονται;
Ποια η στάση των εφημερίδων απέναντι στο αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας;
Ποιος ο ρόλος, κάθε φορά, του αρχηγού του κόμματος σύμφωνα με την εικόνα, το φόντο και 
τη χωροθέτηση της σελίδας; 
Γιατί ο αρχηγός της Ν.Δ. αναφέρεται με το επώνυμο, ενώ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ με το μικρό 
του όνομα;
Εάν δεν γνωρίζατε την ιδεολογική στάση των εφημερίδων, ποια στοιχεία θα σας βοηθούσαν 
να την ανακαλύψετε;

2004 2009



Καινοτομικά Καινοτομικά 
χαρακτηριστικά του ΠΣ για χαρακτηριστικά του ΠΣ για 

τη Νεοελληνική Γλώσσατη Νεοελληνική Γλώσσα
 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Οι Οι 

μαθητές δεν έχουν τις ίδιες μαθητές δεν έχουν τις ίδιες 
δεξιότητες, ενδιαφέροντα και δεξιότητες, ενδιαφέροντα και 
ανάγκες. Κατά συνέπεια, ανάγκες. Κατά συνέπεια, 
επιβάλλεται να διαφοροποιούνται επιβάλλεται να διαφοροποιούνται 
και διδακτικές πρακτικές σύμφωνα και διδακτικές πρακτικές σύμφωνα 
με τις ανάγκες των μαθητών.με τις ανάγκες των μαθητών.





Πώς το πετυχαίνω στην Πώς το πετυχαίνω στην 
τάξη;τάξη;

 Διαδοχική διαφοροποίηση: κατά τη Διαδοχική διαφοροποίηση: κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος χρήση διάρκεια του μαθήματος χρήση 
εναλλακτικών εργαλείων και εναλλακτικών εργαλείων και 
καταστάσεων μάθησης (κατάσταση καταστάσεων μάθησης (κατάσταση 
συλλογικής επιβολής, συλλογικής επιβολής, 
εξατομικευμένη κατάσταση, εξατομικευμένη κατάσταση, 
διαδραστική κατάσταση) διαδραστική κατάσταση) 

 Ταυτόχρονη διαφοροποίηση: σε μία Ταυτόχρονη διαφοροποίηση: σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι 
μαθητές ασχολούνται με μαθητές ασχολούνται με 
διαφορετικές δραστηριότητες διαφορετικές δραστηριότητες 
επακριβώς καθορισμένες και οι επακριβώς καθορισμένες και οι 
οποίες αντιστοιχούν στις δεξιότητες οποίες αντιστοιχούν στις δεξιότητες 
και τις ανάγκες τουςκαι τις ανάγκες τους



 Πρόγραμμα στόχων και κοινοποίησηΠρόγραμμα στόχων και κοινοποίηση
 Το πρόγραμμα γίνεται αντικείμενο Το πρόγραμμα γίνεται αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στην τάξη με τη διαπραγμάτευσης στην τάξη με τη 
μορφή πλάνου ατομικής εργασίαςμορφή πλάνου ατομικής εργασίας

 Για κάθε στόχο καθορίζεται το Για κάθε στόχο καθορίζεται το 
επίπεδο που έχει κατακτήσει ο επίπεδο που έχει κατακτήσει ο 
μαθητής και υπάρχει δέσμευση από μαθητής και υπάρχει δέσμευση από 
το μαθητήτο μαθητή

 Οργάνωση αίθουσαςΟργάνωση αίθουσας
 Ζητήματα πειθαρχίαςΖητήματα πειθαρχίας



 Σχεδιασμός δραστηριοτήτων με Σχεδιασμός δραστηριοτήτων με 
βάση την απόκλιση από τους βάση την απόκλιση από τους 
στόχους παρά από το ετήσιο στόχους παρά από το ετήσιο 
πρόγραμμαπρόγραμμα



 Αυτόνομη μάθησηΑυτόνομη μάθηση: Οι μαθητές : Οι μαθητές 
«μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». 
Κατακτούν στρατηγικές μάθησης.  Κατακτούν στρατηγικές μάθησης.  





Καινοτομικά Καινοτομικά 
χαρακτηριστικά του ΠΣ για χαρακτηριστικά του ΠΣ για 

τη Νεοελληνική Γλώσσατη Νεοελληνική Γλώσσα
 Σε επίπεδο περιεχομένου:Σε επίπεδο περιεχομένου:
- Οι μαθητές αποκτούν γλωσσικές - Οι μαθητές αποκτούν γλωσσικές 

δεξιότητες και κοινωνικές δεξιότητες και κοινωνικές 
δεξιότητες. Ο μαθητής έχει επίγνωση δεξιότητες. Ο μαθητής έχει επίγνωση 
της γλώσσας ως πολιτισμικού της γλώσσας ως πολιτισμικού 
προϊόντος που καθορίζει τους προϊόντος που καθορίζει τους 
τρόπους επικοινωνίας ώστε να τρόπους επικοινωνίας ώστε να 
μπορεί να διαμορφώνει τους δικούς μπορεί να διαμορφώνει τους δικούς 
του τρόπους επικοινωνίας με σκοπό του τρόπους επικοινωνίας με σκοπό 
την απελευθέρωση του ίδιου και της την απελευθέρωση του ίδιου και της 
κοινωνίας του από κάθε είδους δεσμά κοινωνίας του από κάθε είδους δεσμά 
και εμπόδια. και εμπόδια. 



Καινοτομικά Καινοτομικά 
χαρακτηριστικά του ΠΣ για χαρακτηριστικά του ΠΣ για 

τη Νεοελληνική Γλώσσατη Νεοελληνική Γλώσσα
 Σε επίπεδο οργάνωσης της ύλης:Σε επίπεδο οργάνωσης της ύλης:
- Ανοικτό κειμενικό ρεπερτόριο: Ο Ανοικτό κειμενικό ρεπερτόριο: Ο 

εκπαιδευτικός (και οι μαθητές) εκπαιδευτικός (και οι μαθητές) 
επιλέγει κατάλληλα κείμενα στο επιλέγει κατάλληλα κείμενα στο 
πλαίσιο της διαφοροποιημένης πλαίσιο της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ υποστηρίζουν διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ υποστηρίζουν 
τη διαφοροποίηση της διδασκαλίαςτη διαφοροποίηση της διδασκαλίας









Περιεχόμενο: ποικιλία Περιεχόμενο: ποικιλία 
κειμένων κειμένων 

αιτήσεις, ανακοινώσεις, αναφορές, ανέκδοτα, απομνημονεύματα, αιτήσεις, ανακοινώσεις, αναφορές, ανέκδοτα, απομνημονεύματα, 
αρχικές σελίδες ιστότοπων, αυτοβιογραφίες, αφηγήσεις αρχικές σελίδες ιστότοπων, αυτοβιογραφίες, αφηγήσεις 
προσωπικές, αφηγήματα, βιογραφικά, κείμενα γνώμης, προσωπικές, αφηγήματα, βιογραφικά, κείμενα γνώμης, 
γελοιογραφίες, γραφήματα, δελτία καιρού, διαγράμματα, γελοιογραφίες, γραφήματα, δελτία καιρού, διαγράμματα, 
διακηρύξεις, διαλέξεις, διάλογοι, διαφημίσεις, διηγήματα, δοκίμια, διακηρύξεις, διαλέξεις, διάλογοι, διαφημίσεις, διηγήματα, δοκίμια, 
ειδή- σεις, επιστολές, επιφυλλίδες, έρευνες, ευθυμογραφήματα, ειδή- σεις, επιστολές, επιφυλλίδες, έρευνες, ευθυμογραφήματα, 
ηλεκτρονικά μηνύματα, ημερολόγια, θεατρικά έργα, κατάλογοι, ηλεκτρονικά μηνύματα, ημερολόγια, θεατρικά έργα, κατάλογοι, 
κόμικς, κριτικές, λεζάντες, μελέτες, μικρές αγγελίες, κόμικς, κριτικές, λεζάντες, μελέτες, μικρές αγγελίες, 
μυθιστορήματα, νομοθετικά κείμενα, οδηγίες χρήσης, παραμύθια, μυθιστορήματα, νομοθετικά κείμενα, οδηγίες χρήσης, παραμύθια, 
παρουσιάσεις, πεζοτράγουδα, πινακίδες, ποιήματα, πρακτικά παρουσιάσεις, πεζοτράγουδα, πινακίδες, ποιήματα, πρακτικά 
συνεδριάσεων, προσκλήσεις, πίνακες, ρεπορτάζ, σημειώματα, συνεδριάσεων, προσκλήσεις, πίνακες, ρεπορτάζ, σημειώματα, 
συζητήσεις, συμβόλαια, συνεντεύξεις, συνταγές, συστατικές συζητήσεις, συμβόλαια, συνεντεύξεις, συνταγές, συστατικές 
επιστολές, σχόλιο, τουριστικοί οδηγοί, τιμολόγια κοινωφελών επιστολές, σχόλιο, τουριστικοί οδηγοί, τιμολόγια κοινωφελών 
οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ κτλ.), φόρμες αιτήσεων, χάρτες, οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ κτλ.), φόρμες αιτήσεων, χάρτες, 
πιστοποιητικά, τραγούδια, υπομνήματα, χρονογραφήματα, πιστοποιητικά, τραγούδια, υπομνήματα, χρονογραφήματα, 
Χρονικά,...Χρονικά,...



Καινοτομικά Καινοτομικά 
χαρακτηριστικά του ΠΣ για χαρακτηριστικά του ΠΣ για 

τη Νεοελληνική Γλώσσατη Νεοελληνική Γλώσσα
 Σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας: Σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας: 
- Ομαδοσυνεργατική διδασκαλίαΟμαδοσυνεργατική διδασκαλία
- Μέθοδος Μέθοδος projectproject
- Χρήση στρατηγικώνΧρήση στρατηγικών
- Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης 

((portfolio, portfolio, αυτοαξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, 
ετεροαξιολόγηση). ετεροαξιολόγηση). 



Καινοτομικά Καινοτομικά 
χαρακτηριστικά του ΠΣ για χαρακτηριστικά του ΠΣ για 

τη Νεοελληνική Γλώσσατη Νεοελληνική Γλώσσα
Επιπλέον δίνεται έμφαση:Επιπλέον δίνεται έμφαση:
- στη χρήση των ΤΠΕ στη χρήση των ΤΠΕ 
- στον προφορικό λόγοστον προφορικό λόγο
- στην αξιοποίηση της γλωσσικής στην αξιοποίηση της γλωσσικής 

διδασκαλίας στην προσέγγιση διδασκαλίας στην προσέγγιση 
γνωστικών στόχων και άλλων γνωστικών στόχων και άλλων 
γνωστικών αντικειμένων.γνωστικών αντικειμένων.

- στη διδασκαλία της Ελληνικής στη διδασκαλία της Ελληνικής 
γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας. γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας. 







Στόχοι της γλωσσικής Στόχοι της γλωσσικής 
διδασκαλίαςδιδασκαλίας

 Να κατανοήσουν τη λειτουργία της Να κατανοήσουν τη λειτουργία της 
ελληνικής στην προφορική και ελληνικής στην προφορική και 
γραπτή μορφή της σε συνδυασμό με γραπτή μορφή της σε συνδυασμό με 
άλλα μη γλωσσικά μέσα άλλα μη γλωσσικά μέσα 
επικοινωνίας. επικοινωνίας. 

 Να κατανοούν, να παράγουν και να Να κατανοούν, να παράγουν και να 
ερμηνεύουν πληθώρα προφορικών, ερμηνεύουν πληθώρα προφορικών, 
γραπτών και πολυτροπικών κειμένωνγραπτών και πολυτροπικών κειμένων

 Να αναγνωρίζουν διαφορετικές Να αναγνωρίζουν διαφορετικές 
ποικιλίες της ελληνικής και τη σχέση ποικιλίες της ελληνικής και τη σχέση 
τους με την Κοινή.  τους με την Κοινή.  



Μεθοδολογία Μεθοδολογία 



ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία

 ε) Oι ενότητες που σχεδιάζονται για ε) Oι ενότητες που σχεδιάζονται για 
την καλλιέργεια του γραμματισμού την καλλιέργεια του γραμματισμού 
έχουνέχουν  τη μορφή σχεδίων δράσης τη μορφή σχεδίων δράσης 
(project) που αξιοποιούν και (project) που αξιοποιούν και 
εμπλουτίζουν τις γνώσειςεμπλουτίζουν τις γνώσεις  
γραμματισμού των μαθητών και των γραμματισμού των μαθητών και των 
μαθητριών.μαθητριών.



ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία

 στ) H διδασκαλία της δομής της ΝΕ στ) H διδασκαλία της δομής της ΝΕ 
γίνεται με σκοπό την εμπέδωση και γίνεται με σκοπό την εμπέδωση και 
την κατανόηση της κειμενικής και την κατανόηση της κειμενικής και 
υφολογικής λειτουργίας των υφολογικής λειτουργίας των 
γραμματικών φαινομένων. Για το λόγο γραμματικών φαινομένων. Για το λόγο 
αυτό δίνεται έμφαση όχι μόνο στη αυτό δίνεται έμφαση όχι μόνο στη 
διδασκαλία της μικροδομής διδασκαλία της μικροδομής 
γραμματική της λέξης ή της γραμματική της λέξης ή της 
πρότασης) αλλά και της μακροδομής πρότασης) αλλά και της μακροδομής 
(γραμματική της λεκτικής πράξης, (γραμματική της λεκτικής πράξης, 
της γλωσσικής λειτουργίας, του της γλωσσικής λειτουργίας, του 
κειμενικού είδους/τύπου).κειμενικού είδους/τύπου).



 ζ) H πολυγλωσσία που παρουσιάζεται ζ) H πολυγλωσσία που παρουσιάζεται 
ενδεχομένως στην τάξη γίνεται ενδεχομένως στην τάξη γίνεται 
αντικείμενο αξιοποίησης, στο βαθμό αντικείμενο αξιοποίησης, στο βαθμό 
που υπάρχει αφενός η δυνατότητα που υπάρχει αφενός η δυνατότητα 
χειρισμού των βασικών δομικών χειρισμού των βασικών δομικών 
διαφορών μεταξύ των γλωσσών που διαφορών μεταξύ των γλωσσών που 
χρησιμοποιούνται από τους μαθητές χρησιμοποιούνται από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες της τάξης και και τις μαθήτριες της τάξης και 
αφετέρου η δυνατότητα αξιοποίησης αφετέρου η δυνατότητα αξιοποίησης 
των πολλαπλών πρακτικών των πολλαπλών πρακτικών 
γραμματισμού που είναι δυνατό να γραμματισμού που είναι δυνατό να 
φέρουν στην τάξη μαθητές και φέρουν στην τάξη μαθητές και 
μαθήτριες φυσικοί ομιλητές και μαθήτριες φυσικοί ομιλητές και 
ομιλήτριες άλλων γλωσσών.ομιλήτριες άλλων γλωσσών.



ΣχολιάστεΣχολιάστε

 Εγώ έχω πρόβλημα.  Στην Β΄τάξη  Εγώ έχω πρόβλημα.  Στην Β΄τάξη  
που κάνουμε την Γλώσσα, δεν ξέρουν που κάνουμε την Γλώσσα, δεν ξέρουν 
απλές λέξεις, για παράδειγμα δεν απλές λέξεις, για παράδειγμα δεν 
ξέρουν την λέξη τρυφερός, δεν ξέρουν την λέξη τρυφερός, δεν 
ξέρουν την λέξη αγνός. Είναι ξέρουν την λέξη αγνός. Είναι 
σημαντικά τα προβλήματα που σημαντικά τα προβλήματα που 
έχουμε. Δεν μπορούν να συντάξουν έχουμε. Δεν μπορούν να συντάξουν 
δευτερεύουσες προτάσεις, γράφουν δευτερεύουσες προτάσεις, γράφουν 
μόνο απλές προτάσεις που έχουν μόνο απλές προτάσεις που έχουν 
μόνο αντικείμενο, δεν μπορούν να μόνο αντικείμενο, δεν μπορούν να 
γράψουν σύνθετες. Έχουμε κι εκεί γράψουν σύνθετες. Έχουμε κι εκεί 
πρόβλημα.πρόβλημα.



ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

 ΚατανόησηςΚατανόησης
 ΠαραγωγήςΠαραγωγής
 ΕπαναδιαπραγμάτευσηςΕπαναδιαπραγμάτευσης



Checklist Checklist 
 Ορίστε με σαφήνεια ποιους τύπους Ορίστε με σαφήνεια ποιους τύπους 

κειμένων θα συμπεριλάβετε και πόσο θα κειμένων θα συμπεριλάβετε και πόσο θα 
διαρκέσει το πρότζεκτδιαρκέσει το πρότζεκτ

 Πώς θα δουλέψετε στο πλαίσιο του Πώς θα δουλέψετε στο πλαίσιο του 
κριτικού γραμματισμούκριτικού γραμματισμού

 Πώς θα υλοποιηθεί η διαφοροποιημένη Πώς θα υλοποιηθεί η διαφοροποιημένη 
παιδαγωγικήπαιδαγωγική

 Πώς θα ενισχύσετε τη χρήση Πώς θα ενισχύσετε τη χρήση 
στρατηγικώνστρατηγικών

 Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η διδασκαλία Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η διδασκαλία 
της δομής της ΝΕ θα γίνει με σκοπό την της δομής της ΝΕ θα γίνει με σκοπό την 
εμπέδωση και την κατανόηση της εμπέδωση και την κατανόηση της 
κειμενικής και υφολογικής λειτουργίας κειμενικής και υφολογικής λειτουργίας 
των γραμματικών φαινομένωντων γραμματικών φαινομένων



Στρατηγικές μάθησηςΣτρατηγικές μάθησης

 Εμφάνιση του όρου στρατηγική αρχές δεκαετίας του Εμφάνιση του όρου στρατηγική αρχές δεκαετίας του 
΄80 στη διδασκαλία των γλωσσών – αναφορά στις  ΄80 στη διδασκαλία των γλωσσών – αναφορά στις  
επικοινωνιακές στρατηγικέςεπικοινωνιακές στρατηγικές – μεταγενέστερα ο όρος  – μεταγενέστερα ο όρος 
συμπεριέλαβε και συμπεριέλαβε και γνωστικές στρατηγικές γνωστικές στρατηγικές 

 Ορισμός στρατηγικώνΟρισμός στρατηγικών
   Στρατηγικές μάθησης θεωρούνται:  Στρατηγικές μάθησης θεωρούνται:  «συγκεκριμένες «συγκεκριμένες 

ενέργειες που επιλέγονται συνειδητά από τους μαθητές, ενέργειες που επιλέγονται συνειδητά από τους μαθητές, 
προκειμένου να φέρουν σε πέρας με τρόπο «οικονομικό» προκειμένου να φέρουν σε πέρας με τρόπο «οικονομικό» 
διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος ή να διευκολύνουν τη μάθηση και να την μαθήματος ή να διευκολύνουν τη μάθηση και να την 
κάνουν πιο απολαυστική και αποτελεσματική, κάνουν πιο απολαυστική και αποτελεσματική, 
οδηγώντας σε ουσιαστική κατανόηση, πρόσκτηση, οδηγώντας σε ουσιαστική κατανόηση, πρόσκτηση, 
διατήρηση και εφαρμογή της νέας γνώσης (Weinstein & διατήρηση και εφαρμογή της νέας γνώσης (Weinstein & 
Mayer 1986, Cohen 1998, Chamot & O’Malley 1990, Mayer 1986, Cohen 1998, Chamot & O’Malley 1990, 
Oxford 1990)»  Oxford 1990)»  

 Οι στρατηγικές τροποποιούνται και προσαρμόζονται Οι στρατηγικές τροποποιούνται και προσαρμόζονται 
από τους μαθητές ανάλογα με τις ανάγκες τους, την από τους μαθητές ανάλογα με τις ανάγκες τους, την 
ηλικία και τις απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας ηλικία και τις απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας 



Στρατηγικές μάθησηςΣτρατηγικές μάθησης

 Στρατηγικές μάθησης / διδασκαλίαςΣτρατηγικές μάθησης / διδασκαλίας
 Στρατηγικές παρατηρήσιμες / μη Στρατηγικές παρατηρήσιμες / μη 

παρατηρήσιμεςπαρατηρήσιμες
 Στρατηγικές γενικές / ειδικές  (π.χ Στρατηγικές γενικές / ειδικές  (π.χ 

αναγνωστικές στρατηγικές / αναγνωστικές στρατηγικές / 
προαναγνωστικές / στρατηγικές προαναγνωστικές / στρατηγικές 
εκμάθησης λεξιλογίου π.χ «μάντεμα» μίας εκμάθησης λεξιλογίου π.χ «μάντεμα» μίας 
λέξης από τα συμραζόμενα) λέξης από τα συμραζόμενα) 

 Στρατηγικές άμεσες / έμμεσες Στρατηγικές άμεσες / έμμεσες 
 άμεση σχέση με τη διαδικασία της άμεση σχέση με τη διαδικασία της 

μάθησης (π.χ εξαγωγή ερμηνείας από τα μάθησης (π.χ εξαγωγή ερμηνείας από τα 
συμφραζόμενα) συμφραζόμενα) 

 έμμεση σχέση με τη χρήση της γλώσσας έμμεση σχέση με τη χρήση της γλώσσας 
(π.χ χειρονομίες).(π.χ χειρονομίες).



Τυπολογία των Τυπολογία των Chamot & OChamot & O’ ’  Malley  Malley 

 Γνωστικές στρατηγικέςΓνωστικές στρατηγικές  (cognitive strategies), (cognitive strategies), 
με τις οποίες ο μαθητής αλληλεπιδρά με το με τις οποίες ο μαθητής αλληλεπιδρά με το 
αντικείμενο μάθησης συνδέοντας για παράδειγμα αντικείμενο μάθησης συνδέοντας για παράδειγμα 
τις νέες πληροφορίες με τις προϋπάρχουσες, τις νέες πληροφορίες με τις προϋπάρχουσες, 
κρατώντας σημειώσεις κτλ.κρατώντας σημειώσεις κτλ.

 Μεταγνωστικές στρατηγικές Μεταγνωστικές στρατηγικές (metacognitive (metacognitive 
strategies)strategies), με τις οποίες ο μαθητής , με τις οποίες ο μαθητής 
παρακολουθεί, ελέγχει, ρυθμίζει και αξιολογεί ο παρακολουθεί, ελέγχει, ρυθμίζει και αξιολογεί ο 
ίδιος τη μάθηση, π.χ. εντοπίζει ο ίδιος τα λάθη ίδιος τη μάθηση, π.χ. εντοπίζει ο ίδιος τα λάθη 
του, συνειδητοποιεί τη σημασία τους και επιλέγει του, συνειδητοποιεί τη σημασία τους και επιλέγει 
τρόπους διόρθωσης ή κατανοεί εκ των προτέρων τρόπους διόρθωσης ή κατανοεί εκ των προτέρων 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας 

 Κοινωνικές-συναισθηματικές στρατηγικές Κοινωνικές-συναισθηματικές στρατηγικές 
(social-affective strategies), (social-affective strategies), με τις οποίες με τις οποίες 
αλληλεπιδρά με άλλο πρόσωπο π.χ. ρωτώντας αλληλεπιδρά με άλλο πρόσωπο π.χ. ρωτώντας 
τον δάσκαλο για περαιτέρω διευκρινίσεις ή τον δάσκαλο για περαιτέρω διευκρινίσεις ή 
συμμετέχοντας σε μια ομαδική εργασία και με τις συμμετέχοντας σε μια ομαδική εργασία και με τις 
οποίες μαθαίνει να ελέγχει τα συναισθήματά του, οποίες μαθαίνει να ελέγχει τα συναισθήματά του, 
π.χ. μετριάζοντας το άγχος κατά τη διάρκεια π.χ. μετριάζοντας το άγχος κατά τη διάρκεια 
μιας γραπτής ή προφορικής δοκιμασίας ή μιας γραπτής ή προφορικής δοκιμασίας ή 
ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του 



Γνωστικές στρατηγικέςΓνωστικές στρατηγικές  

Στρατηγικές Στρατηγικές 
(ενδεικτικά)(ενδεικτικά)

 Επανάληψη Επανάληψη 

 Επαναληπτική Επαναληπτική 
αναθεώρηση αναθεώρηση 

 Ταξινόμηση Ταξινόμηση 

ΔραστηριότητεΔραστηριότητε
ς ς  Επανάληψη των Επανάληψη των 

ονομάτων του προς ονομάτων του προς 
εκμάθηση αντικειμένου  εκμάθηση αντικειμένου  

 Επαναληπτικό διάβασμα Επαναληπτικό διάβασμα 
ενός κειμένου με ενός κειμένου με 
εστίαση σε εστίαση σε 
συγκεκριμένες συγκεκριμένες 
πληροφορίες ή στο πληροφορίες ή στο 
γενικό νόημα του γενικό νόημα του 
κειμένουκειμένου

 Ταξινόμηση λέξεων ή Ταξινόμηση λέξεων ή 
εννοιών ανάλογα με τα εννοιών ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους   χαρακτηριστικά τους   



Μεταγνωστικές στρατηγικές Μεταγνωστικές στρατηγικές 

Στρατηγικές Στρατηγικές 
(ενδεικτικά) (ενδεικτικά) 

 Επιλεκτική προσοχή Επιλεκτική προσοχή 

 Οργανωτικός Οργανωτικός 
σχεδιασμός σχεδιασμός 

 Αυτοαξιολόγηση Αυτοαξιολόγηση 

 Ετεροαξιολόγηση Ετεροαξιολόγηση 

ΔραστηριότητεΔραστηριότητε
ς ς 

 Εστίαση της προσοχής για Εστίαση της προσοχής για 
τον εντοπισμό τον εντοπισμό 
συγκεκριμένων συγκεκριμένων 
πληροφοριών πληροφοριών 

 Κατάρτιση σχεδίου για τη Κατάρτιση σχεδίου για τη 
διεκπεραίωση μιας διεκπεραίωση μιας 
δραστηριότητας ή για την δραστηριότητας ή για την 
επίλυση ενός προβλήματος επίλυση ενός προβλήματος 

 Εκτίμηση του βαθμού Εκτίμηση του βαθμού 
διεκπεραίωσης μιας διεκπεραίωσης μιας 
δραστηριότητας ή επίλυσης δραστηριότητας ή επίλυσης 
ενός προβλήματος ενός προβλήματος 

 Αξιολόγηση του (νοητικού) Αξιολόγηση του (νοητικού) 
έργου άλλων με βάση κοινά έργου άλλων με βάση κοινά 
αποδεκτά κριτήρια που αποδεκτά κριτήρια που 
αντανακλούν τη αντανακλούν τη 
συλλογιστική πορεία που συλλογιστική πορεία που 
ακολουθήθηκε για την ακολουθήθηκε για την 
εκτέλεσή του εκτέλεσή του 



Κοινωνικές – συναισθηματικές στρατηγικές Κοινωνικές – συναισθηματικές στρατηγικές 

Στρατηγικές Στρατηγικές 
(ενδεικτικά)(ενδεικτικά)

 Διευκρινιστικές Διευκρινιστικές 
ερωτήσεις ερωτήσεις 

 Συνεργασία Συνεργασία 

ΔραστηριότητεΔραστηριότητε
ς ς 

 Ζήτηση περαιτέρω Ζήτηση περαιτέρω 
εξηγήσεων από τον εξηγήσεων από τον 
δάσκαλο ή από δάσκαλο ή από 
τους συμμαθητές τους συμμαθητές 

 Ομαδική εργασία Ομαδική εργασία 
με συμμαθητές για με συμμαθητές για 
την κατανόηση ή την κατανόηση ή 
επίλυση ενός επίλυση ενός 
προβλήματος προβλήματος 
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