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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

   Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μία συγκριτική προσέγγιση των προγραμμάτων 

σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας που ακολουθούνται στην επαρχία του Καναδά Οντάριο και 

στη χώρα μας. Ειδικότερα, το αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσουν, για την επαρχία  

Οντάριο, τα δύο αναθεωρημένα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας της Αγγλικής 

γλώσσας, τα οποία εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς της επαρχίας από το 2007 στις 

τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςˑ ενώ για την Ελλάδα, τα δύο προγράμματα σπουδών 

που συντάχθηκαν για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας το 2011, ένα για το 

Γυμνάσιο και ένα για την Α’ Λυκείου.  

   Με την εν λόγω εργασία στοχεύουμε να αναδείξουμε τη γενικότερη φιλοσοφία που διέπει 

τη γλωσσική διδασκαλία σε δύο εκ βάθρων διαφορετικές κοινωνίες και να διαπιστώσουμε τα 

διαφοροποιητικά τους στοιχεία. 

   Τα ευρήματα αυτής της μικρής έρευνας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αναπάντεχα και 

μη αναμενόμενα. Ανατρέπουν πιθανές κοινές αντιλήψεις, ενώ ταυτόχρονα αναδύουν νέα 

ζητήματα και μας οδηγούν σε νέους προβληματισμούς.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: Κριτικός γλωσσικός εγγραμματισμός, Γλωσσική ποικιλία, Αναλυτικό 

πρόγραμμα,  Πολυγραμματισμοί.   
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ABSTRACT 

 

    In this study, a comparative approach of the Ontario, province of Canada, English 

curriculum and of the Modern Greek curriculum applied in Greece, is attempted. In 

particular, the subject of study will be, for the province of Ontario, the two revised English 

curricula studies, which have been applied by the provincial teachers since 2007 in secondary 

schools, and for Greece, the two-curriculum drafted for Greek language teaching in 2011, one 

for the Gymnasium and one for the 1st Lyceum. 

   By this project, we aim to show off the general philosophy that governs language teaching 

in two deeply diverse societies and to find out their differences. 

   The findings of this small research could be described surprising and unexpected. They 

overturn possible common beliefs, while at the same time, they raise new issues and lead us 

to new questionings. 

 

Keywords: Critical linguistic literacy, Linguistic diversity, Curriculum, Multiliteracies.
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0. Εισαγωγή 

    Η γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης˙ είναι ένα 

πολυδιάστατο και πολύπλευρο φαινόμενο, ένας καθρέφτης της ―απτής και μη― 

πραγματικότητας, ένα κοινωνικό και πολιτικό προϊόν, ένα βασικότατο μέσο επικοινωνίας του 

ανθρώπου με το περιβάλλον του, μία έννοια εντέλει που δύναται να ερμηνευθεί 

ποικιλοτρόπως. Η διδασκαλία αυτής αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ερευνητικό 

αντικείμενο ανά την υφήλιο. Το κάθε κράτος, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του πολιτικής, 

και ανάλογα τους γενικότερους σκοπούς και στόχους που θέτει, ορίζει και τη διδακτική 

πρακτική της κυρίαρχης γλώσσας. Έτσι, λοιπόν, διαμορφώνονται και θεσπίζονται τα 

προγράμματα σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας και εφαρμόζονται στους νεαρούς μαθητές, 

στους μελλοντικούς πολίτες της εκάστοτε κοινωνίας. 

    Ωστόσο, το θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο. Οι κοινωνίες διαρκώς εξελίσσονται, οι 

συνθήκες ύπαρξης και διαβίωσης των ατόμων μεταβάλλονται και τα διαρκώς 

μεταλλασσόμενα δεδομένα προβάλλουν νέες απαιτήσεις. Σε αυτή λοιπόν την κινούμενη 

άμμο, οι επιστήμονες ανά τον κόσμο βρίσκονται σε μία συνεχή εγρήγορση, προσπαθώντας 

στα διαμορφούμενα αναλυτικά προγράμματα της Γλώσσας να συνταιριάξουν τις 

επιθυμούμενες γλωσσικές πολιτικές της εκάστοτε χώρας με τα διαρκώς νέα επιστημονικά 

επιτεύγματα και τις συνεχείς αναπροσαρμοζόμενες ανάγκες των ομιλούντων.     

   Σε αυτή λοιπόν την επιστημονική περιοχή, συγκριτικές θεωρήσεις προγραμμάτων σπουδών 

Γλωσσικής διδασκαλίας σε συγχρονικό επίπεδο λαμβάνουν συχνά χώρα, ανοίγοντας το 

οπτικό πεδίο των ερευνητών και προσφέροντας γνώσεις, εμπειρίες, διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Όταν τα συγκρινόμενα μέλη ανήκουν στη Γηραιά Ήπειρο, υπάρχει ένα κοινό 

σημείο: ο εθνικός προσανατολισμός. Στην Ευρώπη των εθνικών κρατών, οι λαοί είναι 

«σχεδόν» ομοιογενείς και η επικρατούσα βούληση είναι η ισχυροποίηση της γλώσσας τους 

και μέσω αυτής του πολιτισμού τους. Ακόμη και σήμερα, που τα κράτη της ηπείρου μας 

έρχονται αντιμέτωπα με την πολυεθνικότητα, με την πολυγλωσσία και εντέλει με το 

φαινόμενο της συμβίωσης γηγενών, μεταναστών και προσφύγων, η επιθυμία τους παραμένει 

η αφομοίωση των «ξένων» στο δικό τους κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι.  

       Όταν όμως συγκρίνουμε ένα εθνικό κράτος με μία πολυπολιτισμική κοινωνία, η οποία 

κατέχει αυτόν τον χαρακτήρα από τις ρίζες της και πλέον τον διατηρεί εκ πεποιθήσεως, όταν 

η εμβάθυνση και θεώρηση αφορά το πρόγραμμα σπουδών της κυρίαρχης γλώσσας της 

Ελλάδας και ενός κράτους που η «εκάστοτε κυβέρνησή του στοχεύει στην εξυπηρέτηση 
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διαφορετικών πολιτιστικών και γλωσσικών κοινοτήτων», (Parliament of Canada 2015), τότε 

τα πράγματα αποκτούν ένα αλλιώτικο ενδιαφέρον. 

    Στην παρούσα εργασία, θα κάνουμε μία συγκριτική θεώρηση των αναλυτικών 

προγραμμάτων διδασκαλίας της πλειονοτικής γλώσσας του Οντάριο, επαρχίας του Καναδά, 

με τα αντίστοιχα της Ελλάδας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη φιλοσοφία που διέπει τη 

γλωσσική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ένα κράτος μεταναστών, όπως 

αποκαλείται ευστόχως ο Καναδάς. Θα τα συγκρίνουμε με τα δικά μας, προσπαθώντας να 

απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ των 

δύο, από ποια εκπαιδευτικά ρεύματα έχουν επηρεαστεί και πώς συσχετίζεται η προσέγγιση της 

διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος με την κουλτούρα της εκάστοτε κοινωνίας. Προτού 

προβούμε όμως σε μία τέτοια διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση, θεωρούμε σκόπιμο να 

γνωρίσουμε και να αποκτήσουμε μία εικόνα για αυτή τη χώρα, που βρίσκεται πέραν του 

Ατλαντικού, και να κατανοήσουμε το εκπαιδευτικό τους σύστημα ―και πιο συγκεκριμένα 

εκείνο της επαρχίας Οντάριο.  
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1. Γενική Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Συστήματος του Καναδά 

 

1.1 Σύντομη Παρουσίαση της Χώρας 

    Ο Καναδάς είναι μία χώρα της βόρειας Αμερικής, με έκταση 9.984.670 τ.χλμ.˙ η 

μεγαλύτερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου και η δεύτερη στην υφήλιο. Ο πληθυσμός της, 

σύμφωνα με την απογραφή του 2016, φτάνει τους 36.286.000 κατοίκους (Government of 

Canada 2016). Σχηματίστηκε το 1867 (Βικιπαίδεια 2016) από τη συνένωση τεσσάρων 

βρετανικών αποικιών, στην προσπάθεια των τότε αποικιοκρατών να απαλλαγούν από το 

κόστος φύλαξης των εκεί κτήσεών τους. Αποτέλεσε λοιπόν για περίπου έναν αιώνα μία 

αυτόνομη ομοσπονδία, υπό την κηδεμονία όμως της Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο, το 1982 

ψηφίστηκε η ονομαζόμενη «Καναδική Πράξη», σύμφωνα με την οποία το σύνταγμα της 

χώρας περιήλθε στον απόλυτο έλεγχο του Καναδικού Κοινοβουλίου και η χώρα απέκτησε 

την πλήρη ανεξαρτησία της (Azzi 2012). Σήμερα, είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος, που 

αποτελείται από δέκα επαρχίες και τρία εδάφη (Εικόνα 1.1). Η μεγαλύτερη διαφορά επαρχίας 

και εδάφους έγκειται στη διαφορετική πηγή εξουσιών˙ οι επαρχίες κατέχουν εξουσία και 

κυριαρχία με τον Συνταγματικό Νόμο του 1867, ενώ τα εδάφη κατέχουν εξουσία από το 

Καναδικό Κοινοβούλιο (Βικιπαίδεια 2016). 

Εικόνα 1.1 :Τοποθεσία Επαρχιών και Εδαφών. Διοικητική διαίρεση Καναδά (Πηγή: Βικιπαίδεια 2016) 

    Όλες οι ομοσπονδιακές της υπηρεσίες λειτουργούν και στα Αγγλικά και στα Γαλλικά, ενώ 

η κάθε επαρχία ξεχωριστά έχει τη δική της επίσημη γλώσσα.  Το Κεμπέκ έχει τη Γαλλική, το 

Νιου Μπράνσγουικ, το Γιούκον και τα Βορειοδυτικά Εδάφη είναι δίγλωσσα, και το 
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Νούναβουτ τρίγλωσσο, στο οποίο πέραν της Αγγλικής και της Γαλλικής χρησιμοποιείται 

επισήμως και η γλώσσα Ινούκτικουτ, μιας και το 85% του πληθυσμού αποτελείται από 

αυτόχθονους Ινουίτ, συγγενείς φυλετικά με τους εσκιμώους της βόρειας Ευρώπης και της 

Γροιλανδίας.  Όλες οι υπόλοιπες επαρχίες δηλώνουν ως επίσημη γλώσσα την Αγγλική 

(Wikipedia 2017a). Γενικότερα, είναι μία πολυπολιτισμική χώρα, διαμορφωμένη από 

ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό θα ακούσετε τους μόνιμους κατοίκους να 

αποκαλούν τη χώρα τους «Χώρα Μεταναστών» (Country of Immigrants). 

 

1.2 Οργάνωση της Εκπαίδευσης  

   13 διοικητικές περιφέρειες λοιπόν, 12 διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, καθότι η 

περιοχή του Γιούκον ακολουθεί το σύστημα της όμορης επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας 

(Yucon Government 2017). Στον Καναδά δεν υπάρχει ένα ενιαίο εθνικό σύστημα 

εκπαίδευσης. Αντιθέτως, κάθε επαρχία1 διαθέτει το δικό του Υπουργείο Παιδείας, το οποίο 

είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, την παράδοση και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης σε 

πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο (Council of Ministers of Education 

2016). Σε κάποιες μάλιστα, ο φορέας που ασχολείται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

διαχωρίζεται από τον αντίστοιχο της δευτεροβάθμιας, όπως για παράδειγμα οι επαρχίες της 

Αλμπέρτα και του Οντάριο. 

 

 1.3 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

    Όλες οι περιφέρειες προσφέρουν ενός έτους εκπαίδευση στα παιδιά ηλικίας πέντε ετών, το 

Νηπιαγωγείο (Kindergarten), το οποίο ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό, εκτός από τις επαρχίες 

Νιου Μπράνσγουικ και Νήσου του Πρίγκηπα Εδουάρδου. Παράλληλα, κάποιες από αυτές 

προσφέρουν δημόσια εκπαίδευση και σε μικρότερης ηλικίας παιδιά, όπως για παράδειγμα τα 

Βορειοδυτικά Εδάφη, διαθέτοντας ακόμη και για αυτές τις ηλικίες πλαίσιο εργασίας 

(Government of the Northwest Territories 2013). Τα Δημοτικά Σχολεία (Elementary Schools 

ή Primary Schools) παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές από την Πρώτη τάξη 

(Grade 1) έως και την Πέμπτη, την Έκτη ή και την Εβδόμη ανάλογα την επαρχία. Τα 

προγράμματα σπουδών που ακολουθούνται στο σύνολο των Καναδικών επικρατειών δίνουν 

μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία της Πρώτης Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών 

Σπουδών, της Σωματικής Υγείας, της Πληροφορικής, των Τεχνών και των Φυσικών 

                                                   
1  Από εδώ και στο εξής για λόγους συντομίας δε θα κάνουμε διαχωρισμό επαρχίας– εδάφους και θα 

αποκαλούμε τη κάθε περιφέρεια «επαρχία». 
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Επιστημών (Council of Ministers of Education 2016). Κάποιες ωστόσο επαρχίες διαθέτουν 

στο πρόγραμμα σπουδών τους και επιπλέον γνωστικά αντικείμενα, όπως το Κεμπέκ, στο 

οποίο διδάσκεται από την Πρώτη Δημοτικού το μάθημα της Ηθικής Εκπαίδευσης (Moral 

Education) ή στη Βρετανική Κολομβία, στην οποία διδάσκεται το μάθημα της Εκπαίδευσης 

Σταδιοδρομίας (Career Education). Η διδασκαλία του τελευταίου μάλιστα ξεκινάει από το 

Νηπιαγωγείο, διδάσκοντας στα παιδιά στρατηγικές, για να θέτουν και να επιτυγχάνουν 

στόχους, προσφέροντάς τα κοινωνική και πολιτισμική επίγνωση, ενημερώνοντάς τα για τα 

διάφορα επαγγέλματα της τοπικής κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα τα εξοικειώνει με τους ρόλους 

τους και τις ευθύνες τους στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινωνία (British Columbia, Ministry 

of Education 2016).  

   Μία άλλη διαφοροποίηση μεταξύ των επαρχιών είναι ότι σε κάποιες από αυτές δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής επιπρόσθετων μαθημάτων. Για παράδειγμα, στην Αλμπέρτα και στο 

Σασκατσάουν προσφέρεται ως επιλογή η διδασκαλία Διεθνών 2  και Ιθαγενών γλωσσών 

(Alberta Government 2016). 

 

1.4 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

    Με την ίδια λογική του αποκεντρωτικού συστήματος οδηγούμαστε και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Ανάλογα λοιπόν με το πότε τελειώνει ο μαθητής και η μαθήτρια το Δημοτικό, 

πορεύεται στη Μέση Βαθμίδα, η οποία αποκαλείται ποικιλοτρόπως, ανάλογα κυρίως την 

επαρχία αλλά και ανάλογα τα σχολικά συμβούλια, ακόμα και τα ίδια τα σχολεία. Middle 

School, Junior High, Intermediate School, είναι κάποιες από τις ονομασίες που 

χρησιμοποιούν, προκειμένου να εκφράσουν τα δύο με τρία χρόνια που μεσολαβούν μεταξύ 

του Δημοτικού και του Λυκείου. Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τη διάρκεια αυτής της 

γέφυρας παραμένουν περίπου τα ίδια. Σε κάποιες περιοχές προστίθενται κάποια καινούρια 

γνωστικά αντικείμενα, όπως το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, που διδάσκεται στην 

επαρχία Νέα Γη και Λαμπραντόρ, τα μαθήματα της Περιβαλλοντικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, που διδάσκονται στην Αλμπέρτα, όπως επίσης και στο Οντάριο, επαρχία για 

την οποία θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο, προστίθενται τα μαθήματα 

της Γεωγραφίας και της Ιστορίας .     

                                                   
2 Με τον όρο «διεθνείς» εννοούμε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα πέραν των Ιθαγενών, της Αγγλικής και της 

Γαλλικής. 
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    Τέλος, φτάνουμε στο Λύκειο, από το οποίο απολυτήριο παίρνουν οι μαθητές, όταν 

συγκεντρώσουν κάποιο αριθμό μορίων (credits). Η διάρκειά του κυμαίνεται από 3 έως 4 

χρόνια και στα πλαίσια αυτού προσφέρεται στους μαθητές μία ποικιλία μαθημάτων προς 

επιλογή. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα: στη Βρετανική Κολομβία στα πλαίσια των 

Επιχειρηματικών Σπουδών (Business Studies), προσφέρονται μαθήματα όπως η Διαφήμιση, 

το Μάρκετινγκ, η Λογιστική, ενώ στα πλαίσια των Εικαστικών Τεχνών προσφέρονται μεταξύ 

άλλων η Φωτογραφία και η Γλυπτική (British Columbia, BC’s New Curriculum 2017). Στο 

Σασκατσάουν, στα πλαίσια των Κοινωνικών Σπουδών προσφέρονται μεταξύ άλλων τα 

μαθήματα της Ψυχολογίας και της Νομοθεσίας, ενώ στο Γλωσσικό Αντικείμενο διδάσκεται 

και το μάθημα της Δημοσιογραφίας (Saskatchewan Curriculum 1998). Μας γίνεται λοιπόν 

κατανοητό ότι οι αγγλόφωνες έννοιες  “Subject” και “Course” είναι διακριτές για τη χώρα 

του Καναδά. Έτσι, κάτω από την ομπρέλα ενός γνωστικού αντικειμένου, δίνουν τη 

δυνατότητα στους εφήβους να παρακολουθήσουν το πιο αρεστό για αυτούς μάθημα. 

Ωστόσο, σημαντικοί άλλοι παράμετροι κατευθύνουν την επιλογή τους, όπως για παράδειγμα 

τα μόρια που οφείλουν να συγκεντρώσουν από υποχρεωτικά μαθήματα, τα ενδιαφέροντά 

τους, οι μελλοντικές επαγγελματικές τους βλέψεις, το γνωστικό τους υπόβαθρο, όπως και τα 

προαπαιτούμενα του κάθε πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τμήματος, τα οποία θα 

αποτελέσουν για αυτούς που επιθυμούν να σπουδάσουν το εισιτήριο για τη μελλοντική 

φοίτησή τους σε αυτά. Διότι, στον Καναδά δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία αξιοσημείωτο να ειπωθεί ότι παρέχεται με δίδακτρα. Αντί 

αυτού, το κάθε τμήμα ξεχωριστά παραθέτει τις δικές του απαιτήσεις για τον εκάστοτε 

υποψήφιο φοιτητή και με γνώμονα αυτές, οι μαθητές των τελευταίων τάξεων οι οποίοι 

επιθυμούν να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο τμήμα αποφασίζουν και επιλέγουν τις κινήσεις 

τους.  

 

1.5 Πολύγλωσση Εκπαίδευση 

     Σε όλες τις επαρχίες του Καναδά υπάρχουν και Γαλλόφωνα και Αγγλόφωνα σχολεία˙ ως 

δίγλωσσο ομοσπονδιακό κράτος έχει προβλεφθεί για όλες τις επαρχίες η ύπαρξη και η 

προσφορά δημόσιας εκπαίδευσης και στις δύο γλώσσες. Έτσι, σε Γαλλόφωνο σχολείο 

διδάσκεται η Αγγλική ως ξένη, ενώ στα Αγγλόφωνα αντίστοιχα η Γαλλική. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι στο Νούναβουτ, την τρίγλωσση επαρχία του Καναδά, λειτουργούν και σχολεία με 

πρώτη γλώσσα διδασκαλίας την Ινουίτ.  
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    Παράλληλα, λειτουργούν και δίγλωσσα σχολεία σχεδόν σε όλες τις επαρχίες, Αγγλικών 

και Γαλλικών κυρίως. Συγχρόνως, στη Βρετανική Κολομβία και στην Αλμπέρτα συναντούμε 

προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης στα Κινέζικα και Αγγλικά, στη Μανιτόμπα 

Ουκρανικά και Αγγλικά, στο Νούναβουτ Αγγλικά και Ινουίτ (Wikipedia 2017b).    

    Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις τάξεις του Λυκείου προσφέρονται στις 

περισσότερες περιοχές μαθήματα διαφόρων γλωσσών, όπως Ρωσικά, Ισπανικά, Γερμανικά, 

Κορεάτικα, Εβραϊκά, Ιαπωνικά. Μέχρι και την Αμερικανική Νοηματική διδάσκονται σε 

κάποιες περιφέρειες. Στη Νέα Σκωτία δε, διδάσκουν και Σκωτικά Γαελικά. 

 

1.6 Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

   Παράλληλα με τα κοσμικά σχολεία, λειτουργούν και τα εκκλησιαστικά, τα οποία ανάλογα 

με τη θρησκεία και την επαρχία, κάποιες φορές χρηματοδοτούνται από το κράτος και 

κάποιες φορές λειτουργούν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, στο Οντάριο τα 

καθολικά σχολεία χρηματοδοτούνται πλήρως από την εκάστοτε κυβέρνηση, σε αντίθεση με 

τα σχολεία των υπολοίπων θρησκειών (εβραίων, μουσουλμάνων, κ.α), τα οποία είναι 

αυτοχρηματοδοτούμενα. 

 

1.7 Ειδική Εκπαίδευση 

    Όσον αφορά την ειδική εκπαίδευση, τα σχολικά συμβούλια παρέχουν συνήθως 

προγράμματα που ενσωματώνουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία, 

παρακολουθώντας ωστόσο ταυτόχρονα και ένα προσαρμοσμένο εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Angloinfo Canada 2017). Ακολουθούν πιστά τη λεγόμενη 

«Εκπαιδευτική Πράξη» (Education Act) που υπαγορεύει το Υπουργείο Παιδείας της 

εκάστοτε επαρχίας. Η συγκεκριμένη αποτελεί νόμο της κάθε διοικητικής περιφέρειας, στον 

οποίον καταγράφονται λεπτομέρειες για την εκπαιδευτική πολιτική που πρέπει να 

ακολουθείται για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
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2. Το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Επαρχία Οντάριο 

 

2.1 Συνοπτική Παρουσίαση της Επαρχίας 

    Η επαρχία Οντάριο αποτελεί την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του Καναδά˙ 13.983.000 

ο πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2016 (Statistics Canada 2016). Βρίσκεται 

στη νοτιοανατολική πλευρά της χώρας και έχει πρωτεύουσα το Τορόντο (Εικόνα 2.1). 

Διαθέτει έντονη πολυπολιτισμικότητα, αφού συμβιώνουν σε διάφορες πόλεις αυτής άτομα 

διαφόρων εθνοτήτων, από Ιρλανδούς, Κινέζους και Γερμανούς, μέχρι Πακιστανούς, 

Βιετναμέζους και Κορεάτες (All Ontario 2012).  

 

 

Εικόνα 2.1 : Χάρτης Επαρχίας Οντάριο  (Πηγή: Greenwich Mean Time 2000) 

 

2.2 Οργάνωση της Εκπαίδευσης του Οντάριο 

    Το εκπαιδευτικό τους σύστημα δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τα αντίστοιχα των 

υπολοίπων επαρχιών. Υπάρχει το Υπουργείο Εκπαίδευσης, το οποίο εποπτεύει την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την ομαλή λειτουργία των 

παιδικών σταθμών. Οι εργασίες του κατανέμονται σε περίπου 80 συνολικά Σχολικά 

Συμβούλια. Τα περισσότερα είναι αγγλόφωνα, 31 στον αριθμό έναντι 4 γαλλόφωνων, ενώ 29 

είναι αγγλόφωνα καθολικά έναντι 8 γαλλόφωνων (Ontario, Ministry of Education 2017a).  Η 

υποχρεωτική εκπαίδευση καλύπτεται από την ηλικία των 6 ετών, πρώτη τάξη (Grade 1), έως 

16, δέκατη τάξη (Grade 10), δίνοντας βέβαια τη δυνατότητα μέχρι και τα 18 να 
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συμπληρώσουν οι έφηβοι τα απαιτούμενα μόρια, προκειμένου να λάβουν το δίπλωμα 

αποφοίτησης. Τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων διαμορφώνονται υπό την 

εποπτεία του ίδιου του Υπουργείου και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του. Ύλη 

διδακτέα συγκεκριμένη δεν έχουν, ενώ τα σχολικά εγχειρίδια επιλέγονται από τον ίδιο τον 

δάσκαλο ή καθηγητή ανάμεσα σε μία γκάμα βιβλίων που προτείνει το Υπουργείο (Ontario, 

Ministry of Education 2017b).  

 

2.3 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Οντάριο 

   Τα παιδιά από 4 ετών δύνανται να φοιτήσουν στα Προνήπια (Junior Kindergarten) και τον 

επόμενο χρόνο στα Νήπια (Kindergarten ή Senior Kindergarten). Το πρόγραμμα που 

προσφέρεται είναι ολοήμερο, ενώ δίνεται η δυνατότητα επί πληρωμή για περισσότερες ώρες 

απασχόλησης ανάλογα με τις αιτήσεις των γονέων (7-9 το πρωί και το απόγευμα μέχρι τις 6).  

Το μάθημα γίνεται με την παρουσία δύο νηπιαγωγών σε μία τάξη περίπου 20 παιδιών και 

στοχεύει μεταξύ άλλων στην αναγνώριση και αποδοχή του διαφορετικού, στην ομαλή 

μετάβασή τους από το σπίτι στην πρώτη τάξη του δημοτικού, και γενικότερα, στη βελτίωση 

των προοπτικών τους για την επιτυχία όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στην υπόλοιπη ζωή 

τους (Ontario, Ministry of Education 2016a).   

   Το δημοτικό σχολείο περιλαμβάνει έξι τάξεις. Το όριο των μαθητών για τις πρώτες τρεις 

τάξεις είναι 20, ενώ για τις επόμενες τρεις φτάνει και μέχρι τους 25. Διδάσκονται 

Μαθηματικά, Αγγλική γλώσσα, Κοινωνικές σπουδές (Social Studies), Επιστήμες και 

Τεχνολογία, Τέχνες, Υγεία και Φυσική Αγωγή (Health and Physical education). Στα πλαίσια 

του μαθήματος Τέχνες, οι μαθητές ασχολούνται με τον χορό, τη μουσική, τη θεατρική αγωγή 

και τις εικαστικές τέχνες, ενώ στο μάθημα Υγεία και Φυσική Αγωγή, πέρα από την 

καθημερινή σωματική εκγύμναση και την ενασχόληση των παιδιών με ποικίλες 

δραστηριότητες, διδάσκονται οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σωματική, πνευματική και 

συναισθηματική τους υγεία, όπως για παράδειγμα, μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή, για 

την πρόληψη τραυματισμών, για τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, για τις υγιείς 

διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπλέον, στις Κοινωνικές Επιστήμες η διδασκαλία κινείται γύρω 

από δύο σκέλη: την Κληρονομιά και την Ταυτότητα, όπου μαθαίνουν, για παράδειγμα, για τις 

κοινότητες του Καναδά μεταξύ 1780-1850, για τις πρώιμες κοινωνίες του, για τις παραδόσεις 

του, για τις μεταβολές αυτών σε σχέση με το παρελθόν, ενώ το άλλο σκέλος έχει να κάνει με 

το Ανθρώπινο Περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτού μαθαίνουν για την τοπική και την παγκόσμια 
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κοινότητα, για τον ρόλο του κράτους και των πολιτών, για τη διοικητική οργάνωση του 

Καναδά και άλλα συναφή (Ontario, Ministry of Education 2013).  

   Στην ηλικία των 12 ετών τα παιδιά εισάγονται στην έβδομη τάξη. Η έβδομη και η όγδοη 

αποτελούν το πέρασμα από το Δημοτικό στο Λύκειο. Οι Καναδοί το αποκαλούν Middle 

School, ενώ το Υπουργείο το εντάσσει στο Elementary School. Τα διδασκόμενα γνωστικά 

αντικείμενα παραμένουν τα ίδια και η γενικότερη λογική οργάνωσης, διδασκαλίας και 

λειτουργίας δε διαφοροποιείται. Το μοναδικό σημείο που αλλάζει είναι ότι το μάθημα των 

Κοινωνικών Επιστημών αντικαθίσταται από τα δύο γνωστικά αντικείμενα, της Γεωγραφίας 

και της Ιστορίας. Η διδασκαλία της πρώτης οργανώνεται θεματικά, δίνοντας μεγάλη 

βαρύτητα στους φυσικούς πόρους, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής, ενώ η 

διδασκαλία της Ιστορίας οργανώνεται χρονολογικά, καλύπτοντας το Καναδικό παρελθόν από 

τις αρχές του 18ου αιώνα μέχρι το 1914 (Ontario, Ministry of Education 2013).   

 

2.4 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Οντάριο 

    Επίσημα λοιπόν για την επαρχία του Οντάριο, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, «Secondary 

School», ξεκινάει στην ηλικία των 14 ετών, δηλαδή μετά τη λήξη της όγδοης τάξης. Εκεί τα 

πράγματα γίνονται πιο ευέλικτα αλλά συγχρόνως και πιο περίπλοκα.  

    Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές 

θα πρέπει: να συμπληρώσουν 18 μόρια υποχρεωτικών μαθημάτων και 12 μόρια από 

μαθήματα επιλογής, να προσφέρουν 40 ώρες εθελοντικής κοινωνικής εργασίας  και να 

περάσουν και ένα τεστ, το Επαρχιακό Τεστ Γραμματισμού (Provincial Literacy test), 

προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν το Απολυτήριο Λυκείου, το ονομαζόμενο Ontario 

Secondary School Diploma (Πίνακας 2.1). Η συγκεκριμένη εξέταση οργανώνεται από το 

Υπουργείο Παιδείας και διεξάγεται κάθε Άνοιξη. Σε αυτό λαμβάνουν μέρος οι μαθητές της 

δέκατης τάξης και αξιολογούνται στις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

(Ontario, Ministry of Education 2003).   

    Επιπλέον, η 40ωρη εθελοντική εργασία, η οποία αποτελεί επίσης υποχρεωτική 

δραστηριότητα των μαθητών του Λυκείου, αποφασίζεται και επιλέγεται από τους ίδιους τους 

μαθητές. Για αυτήν την Εμπλοκή στην Κοινότητα, όπως την αποκαλούν στο Οντάριο, κάθε 

σχολικό συμβούλιο δημοσιεύει μία λίστα από επιτρεπτές και μη, δραστηριότητες, ενώ 

παράλληλα το προσωπικό του κάθε σχολείου βοηθάει τους εφήβους με προτάσεις και 

συζητήσεις επί του θέματος (Toronto District School Board 2009). Η τελική απόφαση, 

ωστόσο, αφορά τους ίδιους.  



 23 

      Τι χρειάζεται για να αποφοιτήσει κάποιος μαθητής  από το 

Λύκειο 

        18 Υποχρεωτικά Μόρια                                             + 1 μόριο από την κάθε ομάδα  

Πίνακας 2.1 : Προϋποθέσεις για την απόκτηση του Διπλώματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Οντάριο 

του Καναδά (Πηγή: Ontario, Ministry of Education 2015) 

4  μόρια στα Αγγλικά (1 μόριο για κάθε τάξη)  

3 μόρια στα Μαθηματικά (1 μόριο  

στην 11η  ή 12η  τάξη) 
                     1η ομάδα 

 Γαλλικά ως Δεύτερη Γλώσσα 

 Μία Ιθαγενή Γλώσσα 

 Μια Κλασσική ή Διεθνή Γλώσσα 

 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές  

Επιστήμες 

 Καναδικές και Παγκόσμιες Σπουδές 

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

2 μόρια στις Επιστήμες 2η ομάδα 

 Υγεία και Φυσική Εκπαίδευση 

 Τέχνες 

 Επιχειρηματικές σπουδές 

 Γαλλικά ως Δεύτερη Γλώσσα 

 

1 μόριο στην Καναδική Ιστορία 3η ομάδα 

 Επιστήμες (11η ή 12η τάξη) 

 Τεχνολογία 

 Γαλλικά ως Δεύτερη Γλώσσα 

 Πληροφορική 

1 μόριο στην Καναδική Γεωγραφία Επιπρόσθετα οι μαθητές πρέπει να 

συμπληρώσουν: 

 

1 μόριο στις Τέχνες   12 μόρια από Μαθήματα επιλογής 

τους  

1 μόριο στην Υγεία και στη Φυσική 

Εκπαίδευση 

 40 ώρες κοινωνικής εργασίας 

 Επαρχιακό Τεστ Γραμματισμού 

 

1 μόριο στα Γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα   

0.5 μόριο στις Επαγγελματικές Σπουδές    

0.5 μόριο στο Αστικό Δίκαιο   

   

   Στο κομμάτι τώρα που αφορά τα μαθήματα, οφείλουμε να κάνουμε κάποιες περαιτέρω 

διασαφηνίσεις. Αρχικά, διαχωρίζουμε την έννοια «Γνωστικό Αντικείμενο» (Subject) από την 

έννοια «Μάθημα» (Course). Είναι κάτι το οποίο το έχουμε προαναφέρει, καθότι ισχύει σε 

όλες τις επαρχίες του Καναδά στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, αν 
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επικεντρωθούμε αποκλειστικά στο Οντάριο, θα διαπιστώσουμε ότι η κάθε θεματική ενότητα, 

που αποκαλείται Γνωστικό Αντικείμενο, προσφέρει μια πληθώρα μαθημάτων προς επιλογή 

(Πίνακας 2.2). Κάθε Φεβρουάριο λοιπόν, οι μαθητές μαζί με τους γονείς τους είναι 

υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ένα φυλλάδιο με τα μαθήματα που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν, έτσι ώστε τα σχολικά συμβούλια να οργανωθούν και να προετοιμαστούν 

για το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου. Για αυτόν τον σκοπό, κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, εκδίδεται 

και μοιράζεται από τα ίδια τα σχολικά συμβούλια ένα περιοδικό, το οποίο αναλύει πλήρως 

τις επιλογές που δύνανται οι μαθητές να ακολουθήσουν, τους καθοδηγεί για τις επόμενες 

κινήσεις τους και τους αναλύει το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος ξεχωριστά, έτσι ώστε 

αυτοί να αποφασίζουν όσο το δυνατόν ορθότερα για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 

τους.   

Γνωστικό Αντικείμενο Προσφερόμενα Μαθήματα 

Τέχνες Μουσική, Θέατρο, Εικαστικές τέχνες, Τέχνη 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Χορός, 

Εξερευνώντας και Δημιουργώντας στον χώρο 

των τεχνών. 

Σπουδές Επιχειρηματικότητας Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, 

Πληροφορίες και Τεχνολογία της επικοινωνίας 

στις Επιχειρήσεις, Λογιστικά και 

Χρηματοοικονομικά, Σχεδιασμός Επιχείρησης 

στην Ηλεκτρονική εποχή,  Ψηφιακό 

Περιβάλλον και Πολυμέσα, Βασικές Αρχές των 

Διεθνών Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Βασικές 

Αρχές της Διοίκησης.  

Καναδικές και Παγκόσμιες Σπουδές Παγκόσμια & Τοπική Γεωγραφία, Καναδική 

Ιστορία, Αστικό Δίκαιο & Ιθαγένεια, 

Οικονομικά, Νομοθεσία, Αμερικάνικη & 

Παγκόσμια Ιστορία. 

Κλασσικές και Διεθνείς Γλώσσες Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Κλασικός 

Πολιτισμός, Διεθνείς Γλώσσες. 

Πληροφορική Εισαγωγή στους Υπολογιστές, 

Προγραμματισμός, Πληροφορική. 

Γαλλικά ως Δεύτερη Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Στρατηγικές και Δεξιότητες για επιτυχία στο 

Λύκειο αλλά και μετά από αυτό,  

Ανακαλύπτοντας την Αγορά Εργασίας, 

Επαγγελματικές Σπουδές, Σχεδιάζοντας το 

Μέλλον. 

Υγεία και Φυσική Εκπαίδευση Εκπαίδευση στην Ενεργή και Υγιεινή Ζωή, 

Κινησιολογία. 

                               Διεπιστημονικές Σπουδές  Εφαρμοσμένη Δημοσιογραφία, Αθλητισμός και 

Κοινωνία, Αρχαιολογικές Σπουδές, Θέματα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μουσική και 

Κοινωνία, Πίστη και Πολιτισμός, Διοίκηση 

Νοσοκομείων, Βιοτεχνολογία. 
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Μαθηματικά  Αρχές των Μαθηματικών, Λειτουργίες και 

Εφαρμογές  

Ιθαγενείς Γλώσσες Ινδιάνικα, Ινουίτικα 

Ιθαγενείς πολιτισμοί Αυτόχθονες του Καναδά, Αυτόχθονες 

πολιτισμοί,  

Επιστήμες Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Περιβαλλοντικές 

Επιστήμες, Γεωλογία & Διαστημική 

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Παγκόσμιοι πολιτισμοί, Δυναμική των 

Ανθρωπίνων Σχέσεων, Διαχείριση Προσωπικής 

Ζωής, Διατροφή και Υγεία, Μεγαλώνοντας 

Υγιή Παιδιά, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, 

Ψυχολογία, Ανθρωπολογία, Θρησκείες. 

Τεχνολογική Εκπαίδευση Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία & Τεχνολογία, 

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Πίνακας 2.2 : Τα Γνωστικά Αντικείμενα3 μαζί με τα Προσφερόμενα Μαθήματα4 στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση της επαρχίας Οντάριο του Καναδά 

 

    Πέρα όμως από αυτήν τη θεματική κατηγοριοποίηση των μαθημάτων και τον διαχωρισμό 

τους ανά τάξη, υπάρχουν και άλλες δύο κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψιν από τους μαθητές πριν την τελική τους επιλογή (Πίνακας 2.3). Η πρώτη αφορά τις 

τάξεις Εννέα και Δέκα, περίοδος κατά την οποία τα μαθήματα διαχωρίζονται σε 

Εφαρμοσμένα, Ακαδημαϊκά και Ανοιχτά. Για παράδειγμα, το μάθημα που προσφέρεται στην 

δέκατη τάξη  Η Ιστορία του Καναδά από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο διακρίνεται σε 

Ακαδημαϊκό και Εφαρμοσμένο. Στη μεν πρώτη περίπτωση δίνεται έμφαση στη θεωρία και 

σε αφηρημένα προβλήματα, ενώ στη δεύτερη γίνεται εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και σε 

συγκεκριμένα παραδείγματα (Independent Learning Centre 2016). Από την άλλη, στα 

Ανοιχτά Μαθήματα η προσέγγιση είναι πιο ελεύθερη, στοχεύοντας στον γενικότερο 

γνωστικό εμπλουτισμό των μαθητών.     

Ένατη & Δέκατη Τάξη Ενδέκατη & Δωδέκατη Τάξη 

Ακαδημαϊκά μαθήματα Μαθήματα προετοιμασίας εισαγωγής 

στο Πανεπιστήμιο. 

Εφαρμοσμένα μαθήματα Μαθήματα προετοιμασίας εισαγωγής 

στο Πανεπιστήμιο ή στο Κολλέγιο. 

Ανοιχτά μαθήματα Μαθήματα προετοιμασίας εισαγωγής 

στο Κολλέγιο. 

 Μαθήματα προετοιμασίας για συνέχιση 

σε προγράμματα Μαθητείας, Τεχνικής  

Εκπαίδευσης ή για την Αγορά Εργασίας. 

 Ανοιχτά μαθήματα 
Πίνακας 2.3: Τύποι διδασκόμενων μαθημάτων στις τάξεις 9-12 στο Οντάριο Καναδά 

                                                   
3 Το Γνωστικό Αντικείμενο της Αγγλικής Γλώσσας δεν αναφέρεται στον συγκεκριμένο πίνακα καθότι θα 

αναλυθεί σε επόμενη ενότητα διεξοδικότερα. 
4 Αυτά τα μαθήματα αποτελούν ένα δείγμα των προσφερόμενων μαθημάτων τα οποία στην πραγματικότητα 

είναι πολύ περισσότερα    
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   Η δεύτερη διάκριση αφορά τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, την Ενδέκατη  και τη 

Δωδέκατη. Τα μέλη της διαίρεσης σε αυτήν την περίοδο μεταβάλλονται και γίνονται 

περισσότερα και πιο ξεκάθαρα ως προς τον στόχο. Μέλημα πλέον των μαθητών είναι να 

αποφασίσουν τη μεταλυκειακή τους πορεία. Εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση δεν υπάρχουν στο Οντάριο. Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, η γενικότερη 

μεταλυκειακή εκπαίδευση εν συνόλω στον Καναδά είναι ιδιωτική. Ωστόσο, σε κάθε 

περίπτωση υπάρχουν προαπαιτούμενα, τα οποία ορίζονται από το κάθε τμήμα χωριστά, και ο 

εκάστοτε μαθητής οφείλει να είναι ενημερωμένος για να κινηθεί ανάλογα. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση λοιπόν, γονείς και μαθητές ενισχύονται και επικουρούνται όχι μόνο από τα 

τοπικά σχολεία αλλά και από τα ίδια τα σχολικά συμβούλια.  

   Τέλος, όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χρειάζεται να αναφέρουμε και μία άλλη 

παράμετρο, η οποία επηρεάζει τις επιλογές των μαθητών: τα προαπαιτούμενα του κάθε 

μαθήματος, εφόσον έχει. Για παράδειγμα, για να επιλέξει κάποιος μαθητής στην 12η τάξη το 

μάθημα Λογιστικά για Μικρές Επιχειρήσεις, Προετοιμασία για Μαθητεία ή Αγορά Εργασίας, 

θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει το μάθημα της 10ης τάξης  Βασικές Αρχές της Λογιστικής, 

Προετοιμασία για Μαθητεία ή Αγορά Εργασίας.    

   Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, το Λύκειο διαθέτει μεγάλη ευελιξία, δίνοντας 

την ευκαιρία στους μαθητές να ικανοποιήσουν τους στόχους και τις επιθυμίες τους. Υπάρχει 

μεν ο κεντρικός φορέας εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, 

ωστόσο, η οργάνωση έγκειται στα σχολικά συμβούλια, τα οποία με τη συνεργασία μαθητών, 

γονέων και λοιπών εμπλεκομένων, δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν, θα 

επιλέξουν και τελικά θα αποφασίσουν οι έφηβοι.    

 

2.5 Δίγλωσση Εκπαίδευση στο Οντάριο 

    Όταν μιλάμε για Δίγλωσση Εκπαίδευση στο Οντάριο του Καναδά, αναφερόμαστε στην 

Αγγλική και στη Γαλλική. Στην περιφέρεια λοιπόν αυτή, οι μη γαλλόφωνοι μαθητές 

δύνανται να μάθουν τη Γαλλική στα Αγγλόφωνα5 δημόσια σχολεία, επιλέγοντας ένα από τα 

τρία παρακάτω προγράμματα (Toronto District School Board 2014):  

 Το πρώτο από αυτά ονομάζεται Βασικά Γαλλικά (Core French). Ο μαθητής ξεκινά την 

εκμάθησή της Γαλλικής στην Τετάρτη τάξη ως ξένη γλώσσα και συνεχίζει μέχρι την 

Όγδοη. Η διδασκαλία της συνεχίζεται και στα χρόνια του Λυκείου, όπου η 

                                                   
5 Δεν αναφερόμαστε στα γαλλόφωνα σχολεία όπου η πρώτη γλώσσα είναι η Γαλλική και η Αγγλική διδάσκεται 

ως δεύτερη γλώσσα. 
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παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι υποχρεωτική τουλάχιστον σε μία 

τάξη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ως μάθημα επιλογής στις υπόλοιπες.   

 Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται Εκτεταμένα Γαλλικά (Junior Extended French). 

Σύμφωνα με αυτό, οι μαθητές ξεκινούν την επαφή τους με τη Γαλλική γλώσσα στην 

Τετάρτη τάξη, περίοδος κατά την οποία το 50% της εκπαίδευσης γίνεται στην Αγγλική 

και το άλλο 50% στη Γαλλική. Πιο συγκεκριμένα, οι Κοινωνικές Επιστήμες και οι 

Τέχνες διδάσκονται στη Γαλλική γλώσσα, ενώ Μαθηματικά, Επιστήμες, Υγεία και 

Φυσική Αγωγή γίνονται στα Αγγλικά. Ταυτόχρονα βέβαια, τα παιδιά διδάσκονται την 

Αγγλική και τη Γαλλική ως ξεχωριστά μαθήματα. Αυτή η κατανομή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, του 50-50, συνεχίζεται ως την δωδέκατη τάξη και το δίπλωμα που 

λαμβάνουν οι μαθητές είναι δίγλωσσης επάρκειας.  

 Τέλος, προσφέρεται και το πρόγραμμα Πρόωρης Εμβάπτισης στη Γαλλική (Early 

French Immersion), το οποίο ξεκινάει από το Νηπιαγωγείο μέχρι και την Τρίτη τάξη, 

χρόνια κατά τα οποία η διδασκαλία γίνεται εξ  ολοκλήρου στη Γαλλική γλώσσα. Στις 

επόμενες δύο τάξεις εισέρχεται και η διδασκαλία μαθημάτων στην Αγγλική, η οποία 

καταλαμβάνει το 20%, ενώ στις τάξεις Έκτη, Εβδόμη και Ογδόη φτάνει το 50%. 

Φτάνοντας στο λύκειο, αν θέλει ο μαθητής να πάρει δίπλωμα δίγλωσσης επάρκειας, θα 

πρέπει να συμπληρώσει 10 μόρια από μαθήματα στη Γαλλική. 

   Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα προγράμματα αυτά δεν υπάρχει πλήρης 

απολυτότητα και επαρκής διαθεσιμότητα. Τα σχολικά συμβούλια, όπως προαναφέραμε, 

έχουν την. ελευθερία και την ευελιξία πρωτοβουλιών και διαφοροποιήσεων, στα όρια βέβαια 

που έχει καθορίσει το υπουργείο. Έτσι, τα δύο τελευταία προγράμματα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται κιόλας Εντατικά Γλωσσικά Προγράμματα, ενδέχεται να προσφέρονται από 

κάποια σχολεία μερικώς τροποποιημένα. Δευτερευόντως, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν 

προσφέρονται σε όλα τα σχολεία της επικράτειας του Οντάριο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

η ζήτηση, ώστε να υπάρξει ενεργοποίηση και οργάνωση τέτοιων δίγλωσσων προγραμμάτων 

από το εκάστοτε σχολικό συμβούλιο. 

 

2.6 Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στο Οντάριο 

    Ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε ότι η Καθολική εκπαίδευση στο Οντάριο 

χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Λειτουργούν 37 σχολικά συμβούλια της 

Καθολικής Εκκλησίας, αγγλόφωνα και γαλλόφωνα. Το σημείο διαφοροποίησής τους σε 

σχέση με τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία είναι τα επιπλέον διδασκόμενα μαθήματα. Από την 
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Πρώτη τάξη έως και την Όγδοη, οι μαθητές διδάσκονται επιπλέον το μάθημα της 

Οικογενειακής Ζωής (Family Life Education) και το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ στο 

Λύκειο προσφέρονται διάφορα μαθήματα Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, από την οποία οι 

μαθητές οφείλουν να συμπληρώσουν 4 μόρια (αφαιρούνται από τα 12 επιλογής των γενικών 

σχολείων), προκειμένου να πάρουν το Απολυτήριο (Institute for Catholic Education 2015). 

 

2.7 Επιπρόσθετα Προσφερόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην επαρχία Οντάριο 

    Τα σχολικά συμβούλια στο Οντάριο οργανώνουν και πραγματοποιούν μία σειρά από 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει. Για παράδειγμα, το σχολικό 

συμβούλιο Avon Maitland προσφέρει πρόγραμμα για χαρισματικά παιδιά (Avon Maitland 

School Board 2017). Αρκετά πάλι από αυτά προσφέρουν προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας 

σε ενήλικες, προγράμματα μερικής φοίτησης και προγράμματα απογευματινής 

παρακολούθησης μαθημάτων για μαθητές ηλικίας 14-21. Άλλα σχολικά συμβούλια 

προσφέρουν μαθήματα ιθαγενών γλωσσών από το Δημοτικό, ενώ κάποια άλλα, όπως το 

York Region District School Board (2017), διδάσκουν διεθνείς γλώσσες σε παιδιά όλων των 

ηλικιών.  

    Ξεχωριστός λόγος ωστόσο, θα πρέπει να γίνει για τα προγράμματα εκμάθησης της 

Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας, τα οποία υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σχολεία, και τα οποία 

ακολουθούν διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα από το κοινό πρόγραμμα σπουδών της 

Αγγλικής ως πλειονοτικής γλώσσας. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο μαθητικός πληθυσμός στα 

σχολεία της επαρχίας του Οντάριο είναι από τους πιο πολύγλωσσους, -περίπου το 20% αυτού 

έχει ως πρώτη γλώσσα κάποια άλλη πέραν της επίσημης Αγγλικής- έχουν διαμορφωθεί δύο 

διαφορετικά προγράμματα ανάλογα το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των παιδιών. Έτσι, όσοι 

μαθητές έχουν γεννηθεί σε άλλη επαρχία του Καναδά ή σε κάποια άλλη χώρα και έχουν 

μεταναστεύσει στο Οντάριο μην έχοντας ως πρώτη γλώσσα αυτή που χρησιμοποιείται στις 

σχολικές αίθουσες6 παρακολουθούν το πρόγραμμα Αγγλικά ως Δεύτερη Γλώσσα (English as a 

Second Language), ενώ τα παιδιά που προέρχονται από περιοχές στις οποίες η πρόσβαση 

στην εκπαίδευση είναι περιορισμένη, και κατά συνέπεια παρουσιάζουν σημαντικά κενά στην 

εκπαίδευσή τους, παρακολουθούν το πρόγραμμα Ανάπτυξη του Αγγλικού Αλφαβητισμού 

(English Literacy Development). 

                                                   
6 Αυτά τα προγράμματα παρακολουθούνται και από παιδιά τα οποία μιλούν μία ποικιλία της Αγγλικής αρκετά 

διαφοροποιημένη, ιδιαίτερα στο λεξιλόγιο και στη σύνταξη, όπως για παράδειγμα τα Αγγλικά που ομιλούνται  

σε περιοχές της Δυτικής Αφρικής ή της Καραϊβικής. 
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    Από τα παραπάνω λοιπόν γίνεται φανερό ότι τα Σχολικά Συμβούλια, στα όρια και στα 

πλαίσια που τους έχει ορίσει το Υπουργείο, ελίσσονται και δρουν, λαμβάνουν πρωτοβουλίες 

και αποφασίζουν, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής που 

καλύπτουν.  

 

2.8 Ειδική Εκπαίδευση στο Οντάριο 

   Όλα τα σχολικά συμβούλια ανά την επικράτεια του Οντάριο υποχρεώνονται από το 

Υπουργείο να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

(Ontario, Ministry of Education 2016b). Αφού λοιπόν τα παιδιά περάσουν το στάδιο της 

διάγνωσης, ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής, ακολουθούν έναν από τους τρεις παρακάτω 

δρόμους: ο πρώτος αφορά τους μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη εξατομικευμένης 

διδασκαλίας και αξιολόγησης καθώς και ύπαρξης ενισχυμένου εξοπλισμού και ανθρώπινης 

υποστήριξης (Accommodation).  Σε αυτήν την κατηγορία έχουμε τρεις τύπους: 

α) Περιβαλλοντικές Προσαρμογές 

β) Εξατομικευμένη Αξιολόγηση 

γ) Προσαρμογές που αφορούν τη Διδασκαλία 

      Οι Περιβαλλοντικές Προσαρμογές συσχετίζονται με τις αλλαγές στο ευρύτερο σχολικό 

περιβάλλον τις οποίες έχει ανάγκη ο μαθητής, ενώ η Εξατομικευμένη Αξιολόγηση αφορά τις 

αλλαγές στις διαδικασίες της αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα, η ανάγκη παράτασης  

χρόνου σε κάποια γραπτή εξέταση. Τέλος, ο τρίτος τύπος της κατηγορίας αυτής αφορά τις 

αλλαγές στις στρατηγικές διδασκαλίας, όπως για παράδειγμα, η διαφοροποίηση στη χρήση 

της τεχνολογίας. Πάντως και στις τρεις περιπτώσεις, οι μαθητές αυτοί συνυπάρχουν και 

συμμαθητεύουν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, ακολουθώντας το κανονικό πρόγραμμα 

σπουδών.   

    Ο δεύτερος δρόμος, αντίθετα, δεν ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα σπουδών, αλλά ένα 

αντίστοιχο τροποποιημένο (Modified Expectations). Σε αυτό, έχουν μεταβληθεί οι 

προσδοκίες και οι γενικοί στόχοι ως προς τον αριθμό αλλά και ως προς την πολυπλοκότητα. 

Όσον αφορά δε τον τρίτο δρόμο, έχει να κάνει με παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη ένταξης σε 

εναλλακτικά προγράμματα, με εντελώς διαφοροποιημένους στόχους από το κανονικό 

πρόγραμμα σπουδών (Ontario, Ministry of Education 2007a, σ.30). 

    Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, το εκάστοτε σχολικό συμβούλιο οφείλει να δημιουργήσει ένα 

Ατομικό Εκπαιδευτικό Πλάνο για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Μέσα σε αυτό περιέχονται: οι 

υπηρεσίες που απαιτούνται καθώς και το ειδικό πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί με βάση την 
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αρχική του αξιολόγηση, οι μαθησιακοί στόχοι ανά μάθημα και ηλικία, αρχεία ειδικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητή, τα οποία αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα, και γενικότερα οτιδήποτε αφορά τις ανάγκες, τις προσδοκίες, την πρόοδο και 

την εξέλιξη του μαθητή (Ontario, Ministry of Education 2004). Χρησιμοποιείται από τους 

δασκάλους, βοηθώντας τους να διαφοροποιήσουν, να τροποποιήσουν και να εξειδικεύσουν 

τη διδασκαλία τους, προκειμένου να γίνεται κάθε φορά η μάθηση πιο προσιτή, πιο εφικτή και 

πιο επιτρεπτή  σε αυτούς τους μαθητές, ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.  
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3. Παρουσίαση  των αναλυτικών προγραμμάτων της διδασκαλίας της 

πλειονοτικής γλώσσας (Αγγλικής) του Οντάριο στις τάξεις 9-12. 

 

3.1 Δομή 

   Για τη διδασκαλία της Πρώτης Γλώσσας στις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 

2007, το Υπουργείο Παιδείας του Οντάριο αναδιαμόρφωσε τα έως τότε εφαρμοζόμενα 

Αναλυτικά Προγράμματα (1999) και δημιούργησε δύο αναθεωρημένα, ένα για την Ένατη 

και τη Δέκατη τάξη (Ontario, Ministry of Education 2007a) και ένα για την Ενδέκατη και τη 

Δωδέκατη (Ontario, Ministry of Education 2007b). 

    Η λογική και η δομή των δύο αυτών προγραμμάτων ταυτίζονται. Το περιεχόμενο δε των 

πρώτων περίπου 40 σελίδων είναι ακριβώς το ίδιο. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά και ανάλυση 

στις αρχές που διέπουν τα συγκεκριμένα προγράμματα, στους ρόλους και στις ευθύνες όλων 

των εμπλεκόμενων παραγόντων, καθώς και στους άξονες γύρω από τους οποίους κινούνται 

οι γενικοί και οι ειδικοί σκοποί των υποχρεωτικών μαθημάτων 7 . Επιπλέον, υπάρχει 

ολόκληρο κεφάλαιο στο οποίο αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των 

μαθητών.  

    Με την ολοκλήρωση αυτού του κοινού τόπου, η συνέχεια ανήκει στα μαθήματα, 

υποχρεωτικά και επιλογής. Παρατίθενται λοιπόν αναλυτικά όλα τα προσφερόμενα μαθήματα 

ανά τάξη, αναλύονται οι γενικοί και οι ειδικοί σκοποί του κάθε μαθήματος γύρω από τους 

άξονες που προαναφέραμε, ενώ σε κάθε ειδικό σκοπό δίνονται επιπλέον ενδεικτικές 

δραστηριότητες και προτεινόμενα ερωτήματα αξιολόγησης, στα οποία δύνανται να προβούν 

οι δάσκαλοι κατά τη μαθησιακή διαδικασία.    

 

3.2 Αρχές που διέπουν τα Προγράμματα Σπουδών της Γλώσσας 

     Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγγλικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Οντάριο 

στηρίζεται σε δύο βασικές πεποιθήσεις:  

1) η εκμάθηση της γλώσσας αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για τη διαμόρφωση 

υπεύθυνων και παραγωγικών πολιτών. 

2) όλοι οι μαθητές δύνανται να ανταπεξέλθουν στη συγκεκριμένη μαθησιακή διαδικασία. 

    Σχεδιάστηκε με στόχο να παράσχει στους εφήβους τη γνώση και τις δεξιότητες που 

χρειάζονται, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, την εκμάθηση δηλαδή της 

                                                   
7 Οι γενικοί και ειδικοί σκοποί στα μαθήματα επιλογής είναι συγκεντρωμένοι σε άξονες που ταιριάζουν στο 

συγκεκριμένο θέμα του εκάστοτε μαθήματος.  
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πλειονοτικής γλώσσας. Πότε επιτυγχάνεται ωστόσο ο στόχος αυτός σύμφωνα με τους 

διαμορφωτές; Όχι βέβαια μόνο όταν καταφέρνουν να επικοινωνούν με επάρκεια και 

αυτοπεποίθηση οι μαθητές, αλλά και όταν σκέφτονται και στοχάζονται κριτικά, όταν 

δύνανται να προβούν σε δημιουργική ανάγνωση κειμένων, όταν κατανοούν τον εαυτό τους 

αλλά και τον κόσμο γύρω τους μέσα από αυτά, όταν είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα ως μέσο για την προσωπική τους ανέλιξη και την ενεργή συμμετοχή τους ως πολίτες 

αυτού του κόσμου και οπωσδήποτε, όταν αντιλαμβάνονται ότι η εκμάθησή της αποτελεί μία 

απαραίτητη στοχαστική διαδικασία, η οποία ενισχύει σημαντικότατα τη ζωή σε όλες τις 

εκφάνσεις της.  

   Ολόκληρο το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγγλικής είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη της 

γνώσης και των δεξιοτήτων για την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού, γραπτού και 

οπτικού λόγου. Δίνει μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία και στην καλλιέργεια στρατηγικών και 

δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα προωθεί τη μάθηση μέσα από τη συνεργασία, τη διερεύνηση και 

τις εμπειρίες. Συνδέει το σχολείο με την κοινότητα, την αγορά εργασίας και τον δημόσιο βίο, 

καθώς οι μαθητές εφαρμόζουν τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει στην τάξη σε 

δραστηριότητες της πραγματικής ζωής.  

    Κοντά σε αυτή την προσέγγιση που είναι αναγνωρίσιμη με μία μόνο ανάγνωση, 

διαβλέπουμε και την πολυπολιτισμικότητα, μαζί με την επιθυμία καταπολέμησης κάθε είδους 

διακρίσεων. Οι μαθητές εκτίθενται σε υλικό που αντικατοπτρίζει όχι μόνο πολιτισμούς του 

Καναδά αλλά ολόκληρης της υφηλίου, όχι μόνο την εποχή τους αλλά κοινωνίες όλων των 

χρονικών περιόδων. Διαλογίζονται με κείμενα που περιλαμβάνουν πρωταγωνιστές και από 

τα δύο φύλα, με μία ευρεία ποικιλία υποβάθρων, ταυτοτήτων και κοινωνικών ρόλων, με 

κείμενα μαζικής κουλτούρας, με λογοτεχνικά, πληροφοριακά και γενικότερα πάσης φύσεως 

περιεχομένου και μορφής. Κείμενα που επιλέγουν οι ίδιοι αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Πάνω 

λοιπόν σε αυτήν την πληθώρα των πηγών, μαθητές και δάσκαλοι διαπραγματεύονται 

διάφορες έννοιες του οικουμενικού χωριού, του οποίου είναι πολίτες, επικοινωνούν 

διαπολιτισμικά, ανιχνεύουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, ανακαλύπτουν την 

κοινωνική και συναισθηματική επιρροή αρνητικών φαινομένων στο άτομο και στην 

οικογένεια, οικειοποιούνται το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Ταυτόχρονα, ερμηνεύουν 

και κατασκευάζουν νοήματα, αμφισβητούν και αξιολογούν το περιεχόμενο των κειμένων, 

αναγνωρίζουν ότι το κάθε ένα από αυτά εκφράζει και μεταφέρει μία μόνο οπτική μεταξύ 

πολλών άλλων.   

   Από τη μικρή μας αναφορά λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι τα προγράμματα σπουδών για 

την πρώτη γλώσσα στα τέσσερα χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διέπονται από τις 
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αρχές του Κριτικού Γραμματισμού, «στοχεύοντας στην κοινωνική ενδυνάμωση των 

μελλοντικών ενηλίκων και στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής συνειδητοποίησής τους» 

(Ρογδάκη 2012, σ.7). Ταυτόχρονα όμως, στοχεύουν και στον «Ενεργητικό Γραμματισμό», 

όρος που αναφέρθηκε σε Αυστραλιανό Συμβούλιο για τον γραμματισμό των ενηλίκων 

(Baynham 2002, σ.21), «ο οποίος επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τη γλώσσα 

για να αυξήσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται, να δημιουργούν και να αμφισβητούν, 

ούτως ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην κοινωνία». Η προσέγγιση αυτών είναι 

σαφώς κειμενοκεντρική, ερχόμενοι οι μαθητές σε επαφή με κάθε είδους σημειωτικό 

σύστημα, πάνω στο οποίο δραστηριοποιούνται ποικιλοτρόπως.   

   Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι διαμορφωτές αυτών των προγραμμάτων συνδέουν την 

εκμάθηση και την καλλιέργεια της γλώσσας με διάφορες πανανθρώπινες αξίες, όπως την 

κρίση, την ανεξαρτησία, την ελευθερία, την υπευθυνότητα. Τη συνδέουν επίσης με την 

πολιτική, την πολιτιστική και την κοινωνική ζωή, με τη στάση των ανθρώπων απέναντι 

στους συνανθρώπους τους αλλά και απέναντι στο κράτος˙ εν συνόλω, με την ευημερία και 

την καταξίωση στη ζωή.  

 

3.3 Ρόλοι και Ευθύνες των Εμπλεκόμενων Παραγόντων 

   Στις κοινές σελίδες των προγραμμάτων αυτών, υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο 

αναλύονται οι υποχρεώσεις μαθητών, δασκάλων, διευθυντών και γονέων. Οι μαθητές 

θεωρούνται υπεύθυνοι της μελέτης τους, ενώ οι διευθυντές οφείλουν να ελέγχουν την ορθή 

εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων όπως και τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων 

πηγών. Οι δάσκαλοι από τη μεριά τους παροτρύνονται να εφαρμόζουν ποικίλες διδακτικές 

προσεγγίσεις και μεθόδους αξιολόγησης, ανταποκρινόμενοι αφενός στις διαφορετικές 

ανάγκες των μαθητών και εξασφαλίζοντας αφετέρου ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί.  

  Ωστόσο, αξίζει μία ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο των γονέων. Πέραν της ηθικής τους 

υποστήριξης στα παιδιά και της ενθάρρυνσής τους για μελέτη και για συμμετοχή σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα τους προτείνει μια πιο ενεργή εμπλοκή στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Τους παροτρύνει να μελετούν το αναλυτικό πρόγραμμα της 

Γλώσσας, ώστε να γνωρίζουν τι διδάσκονται οι έφηβοι, αλλά και τι αναμένεται από τη 

διδασκαλία αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται και η ύπαρξη μιας πιο εύρυθμης 

επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των υπολοίπων εμπλεκομένων, αλλά και η ορθότερη από την 

πλευρά τους ερμηνεία των παρατηρήσεων των δασκάλων στα φυλλάδια αξιολόγησης των 

παιδιών τους. 
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    Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά, πρωτίστως, στον σημαντικότατο ρόλο της σχολικής 

βιβλιοθήκης, η οποία πέραν των άλλων δυνατοτήτων που προσφέρει, ενισχύει καθοριστικά 

την ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των μαθητών, και δευτερευόντως, στην τεράστια 

προσφορά της τεχνολογίας, η οποία θεωρείται απαραίτητο και αναπόσπαστο εργαλείο στο 

εκπαιδευτικό έργο, όχι μόνο για την απόσπαση πληροφοριών, αλλά και για κάθε είδους 

ενδοσχολική αλλά και εξωσχολική εργασία. Άλλωστε, «οι ανάγκες της εποχής καθιστούν τον 

Ψηφιακό Γραμματισμό γνωστικό-μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχης σπουδαιότητας με τον 

Γλωσσικό Γραμματισμό» (Τρανού 2015). Επομένως, η κάθε σχολική μονάδα υποχρεούται και 

μεριμνά να παρέχει τα παραπάνω αγαθά, μαζί με την υπόλοιπη υλικοτεχνική υποδομή που 

χρειάζεται, προκειμένου το αναλυτικό πρόγραμμα να μπορεί να γίνει πράξη.  

 

3.4 Αξιολόγηση  

     3.4.1. Αξιολόγηση Επίδοσης των Μαθητών 

       Αρχικά θε πρέπει να διαχωρίσουμε τις έννοιες «Εκτίμηση» και «Αξιολόγηση», 

“Assessment” και “Evaluation” αντίστοιχα. Η «Εκτίμηση» στα συγκεκριμένα Αναλυτικά 

Προγράμματα αποτελεί εκείνη τη διαδικασία κατά την οποία από διάφορες πηγές, όπως τα 

τεστ, οι εργασίες, οι παρουσιάσεις, οι εκδηλώσεις, τα σχέδια εργασίας, κ.α., οι δάσκαλοι 

βλέπουν κατά πόσο επιτυγχάνονται οι γενικοί στόχοι του προγράμματος. Κομμάτι αυτής 

αποτελεί η περιγραφική ανατροφοδότηση, διαδικασία η οποία καθοδηγεί τις προσπάθειες 

των μαθητών προς τη βελτίωση.  Η «Αξιολόγηση» από την άλλη πλευρά έχει να κάνει με τη 

βαθμολόγηση των σπουδαστών, η οποία λαμβάνει χώρα βάσει καθορισμένων κριτηρίων. Και 

οι δύο διαδικασίες, ωστόσο, πραγματώνονται με οδηγό ένα διάγραμμα (Πίνακας 3.1), το 

οποίο βοηθά και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς να προβαίνουν σε κρίσεις, όχι μόνο για την 

επίδοση των μαθητών, αλλά και για τη συνολικότερη παρουσία τους. Χωρίζεται σε τέσσερις 

κατηγορίες και σε κάθε μία από αυτές παρέχονται τα κριτήρια, δηλαδή υποσύνολα των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων που καθορίζουν κάθε κατηγορία. Το κάθε κριτήριο από την 

πλευρά του διαθέτει τον δικό του περιγραφέα, ο οποίος υποδηλώνει το χαρακτηριστικό της 

απόδοσης του εκάστοτε μαθητή σε σχέση με το συγκεκριμένο κριτήριο. Για παράδειγμα, 

στην κατηγορία της Γνώσης και της Κατανόησης, ο καθηγητής θα αξιολογήσει την Ακρίβεια 

του μαθητή, όσον αφορά την υποομάδα Γνώση του Περιεχομένου.  
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Διάγραμμα Επιτυχίας 

Κατηγορίες 

Γνώση &  Κατανόηση →     Η γνώση και η κατανόηση του αποκτηθέντος περιεχομένου                         

του  κάθε μαθήματος 

Κριτήρια :               Γνώση του Περιεχομένου 

 

Περιγραφείς →             (ακρίβεια) 

π.χ. υφολογικά στοιχεία, γλωσσικές συμβάσεις. 

 

Κατανόηση του Περιεχομένου 

 

(εμβάθυνση) 

π.χ.  έννοιες, γνώμες, ιδέες,                                                                        

σχέσεις μεταξύ γεγονότων. 

 

Σκέψη →    Η χρήση σημαντικών και δημιουργικών δεξιοτήτων και διαδικασιών σκέψης. 

 

Κριτήρια :  Δεξιότητες                

προγραμματισμού 

 

Δεξιότητες επεξεργασίας 

 

Δημιουργικές διαδικασίες σκέψης 

 

 

Κοινός Περιγραφέας → 

 

(αποτελεσματικότητα)8  

πχ. η συλλογή και η 

οργάνωση πληροφοριών 

πχ. η άντληση 

συμπερασμάτων, η 

δυνατότητα ερμηνείας και 

ανάλυσης 

πχ. μεταγνώση, κριτική ανάλυση 

Επικοινωνία→    Η έκφραση νοημάτων μέσα από ποικιλία μορφών κειμένου. 

 

Κριτήρια :  Έκφραση και 

οργάνωση ιδεών και 

πληροφοριών σε 

προφορικό και γραπτό 

λόγο, σε γραφηματικές 

παραστάσεις, σε Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

Επικοινωνία με ποικίλους 

αποδέκτες και για ποικίλους 

σκοπούς σε γραπτό και 

προφορικό λόγο, σε 

γραφηματικές παραστάσεις, 

σε ΜΜΕ 

 

Χρήση γλωσσικών συμβάσεων, 

λεξιλόγιο και ορολογία στο γραπτό 

και προφορικό λόγο, σε 

γραφηματικές παραστάσεις, σε 

ΜΜΕ. 

 

 

Κοινός Περιγραφέας → 

 

(αποτελεσματικότητα)  

πχ. σαφή έκφραση, λογική 

οργάνωση 

πχ. χρήση κατάλληλου ύφους πχ. γραμματική, σημεία στίξης  

Εφαρμογή→    Η χρήση γνώσης και δεξιοτήτων για τη δημιουργία συνδέσεων εντός και 

μεταξύ διαφόρων πλαισίων.         

Κριτήρια :  Εφαρμογή της 

γνώσης και των 

δεξιοτήτων σε οικεία 

περιβάλλοντα.      

 

Μεταφορά της γνώσης και 

των δεξιοτήτων σε καινούρια 

περιβάλλοντα. 

Δημιουργία συνδέσεων μέσα σε 

πλαίσια και μεταξύ διαφορετικών 

πλαισίων. 

 

  

Κοινός Περιγραφέας →     

                                                      

       (αποτελεσματικότητα)  

πχ. λογοτεχνική ορολογία πχ. στρατηγικές και 

διαδικασίες γραμματισμού 

πχ. μεταξύ κειμένων και 

προσωπικών εμπειριών.  

Πίνακας 3.1 : Πρότυπος οδηγός αξιολόγησης και εκτίμησης επίδοσης μαθητών στο γνωστικό αντικείμενο 

«Αγγλική Γλώσσα» στην περιφέρεια Οντάριο του Καναδά. 

                                                   
8   Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ποικίλλει ανάλογα το κριτήριο. Εστιάζει στη σαφήνεια, στη 

συνάφεια, στην ευφράδεια, στη λογική, στην καταλληλότητα, κ.α. Για παράδειγμα, στην κατηγορία της Σκέψης, 

η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο βάθος μιας ανάλυσης. 
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   Η επίσημη επικοινωνία όλων των παραπάνω στους μαθητές και στους γονείς γίνεται μέσω 

της Επαρχιακής Κάρτας Αναφοράς (Ontario, Ministry of Education 2010). Σε αυτήν την 

κάρτα παρουσιάζεται η ποιότητα της γενικότερης επίδοσης του μαθητή σε σχέση με τους 

σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει και το αντίστοιχο 

επίπεδό του, όπως περιγράφεται στο Διάγραμμα Επιτυχίας. Η βαθμολόγηση γίνεται σε 

ποσοστά (Πίνακας 3.2), της οποίας το 70% βασίζεται σε εκτιμήσεις που διεξάγονται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ το 30% βασίζεται στην τελική εκτίμηση που γίνεται με 

τη μορφή εξετάσεων ή κάποιας εργασίας. Αξιολογείται ο μαθητής ανά Κριτήριο και με βάση 

τον εκάστοτε Περιγραφέα. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής χρησιμοποιεί δεξιότητες 

επεξεργασίας με 65% αποτελεσματικότητα, τότε η επίδοσή του σε αυτό το κριτήριο 

χαρακτηρίζεται «Μερική» και τοποθετείται στο 2ο επίπεδο.   

   Άξιο αναφοράς, ωστόσο, αποτελεί και ένα μεγάλο κενό κουτάκι που υπάρχει στην Κάρτα 

αυτή, δίπλα ακριβώς από τη βαθμολογία, στο οποίο ο καθηγητής καταγράφει τις δυνατότητες 

του μαθητή, καθώς και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν με στόχο τη βελτίωσή του.   

  

      50-59% 

 (Επίπεδο 1ο )                        

      60-69% 

 ( Επίπεδο 2º) 

       70-79% 

   (Επίπεδο 3º) 

     80-100% 

  (Επίπεδο 4º) 

  Περιορισμένη       Μερική       Σημαντική       Πλήρης  
Πίνακας 3.2 : Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων επιπέδων στην αξιολόγηση των περιγραφέων. 

 

      3.4.2. Αξιολόγηση δεξιοτήτων μάθησης των μαθητών 

    Στην Κάρτα Αναφοράς του εκάστοτε μαθητή καταγράφεται και η αξιολόγησή του όσον 

αφορά τις δεξιότητες μάθησής του αλλά και τον τρόπο εργασίας στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Η διαδικασία αυτή ταξινομείται σε έξι κατηγορίες:  

 Οργάνωση 

 Πρωτοβουλία 

 Υπευθυνότητα 

 Αυτονομία στην εργασία 

 Συνεργασία 

 Αυτορρύθμιση (πχ. να εκτιμά κριτικά τις δυνάμεις του, τις ανάγκες του) 

Η εκτίμηση αυτών γίνεται με περιγραφικό τρόπο σε μία κλίμακα με τέσσερις 

χαρακτηρισμούς:   Άριστα, Καλά, Ικανοποιητικά, Χρήζει Βελτίωσης.  
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3.5 Υποχρεωτικά Μαθήματα  

    3.5.1 Συνοπτική Περιγραφή των Μαθημάτων 

     Στις τέσσερις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν  ένα μάθημα Αγγλικών σε κάθε τάξη, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μόριο 

το κάθε ένα. Οι Γενικοί Σκοποί ταυτίζονται και οι Ειδικοί Στόχοι είναι σχεδόν ίδιοι. Το 

σημείο στο οποίο διαφοροποιούνται είναι οι ενδεικτικές δραστηριότητες που προτείνονται 

και βέβαια το επίπεδο του υλικού πάνω στο οποίο εργάζονται, αυξάνοντας την 

πολυπλοκότητα και μεγιστοποιώντας τις προσδοκίες. Έτσι, στις πρώτες δύο τάξεις οι 

μαθητές υποχρεούνται να επιλέξουν μεταξύ Ακαδημαϊκών και Εφαρμοσμένων Αγγλικών 

(Πίνακας 3.3). Αν εξαιρέσουμε τη διαφορετική μεταλυκειακή προοπτική που δίνεται από το 

κάθε μάθημα, η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών είναι αρκετά δυσδιάκριτη στην 

πράξη. Τα Εφαρμοσμένα Αγγλικά είναι πιο πρακτικά και σχετίζονται περισσότερο με την 

καθημερινότητα, ενώ η διδασκαλία των Ακαδημαϊκών Αγγλικών οδεύει και κινείται σε πιο 

θεωρητικό και αφηρημένο επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.3: Συνοπτική περιγραφή των μαθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας στις τάξεις 9 & 10. 

    Εν συνεχεία, στις επόμενες δύο τάξεις, η διάκριση του μαθήματος της Γλώσσας γίνεται 

τριμερής, ανάλογα με τα μεταλυκειακά σχέδια του εφήβου (Πίνακας 3.4).  

                                                           Τάξη 11-12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.4: Η τριμερής διάκριση των μαθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας στην 11η και 12η τάξη 

 

     Αυτό όμως που αξίζει να κρατήσουμε, προτού περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση 

των στόχων των συγκεκριμένων μαθημάτων, είναι ότι και στα τέσσερα μαθήματα δίνεται 

Εφαρμοσμένα Αγγλικά  9ης τάξης. 

ↆ 
 

Ακαδημαϊκά Αγγλικά  9ης τάξης. 

ↆ 

Εφαρμοσμένα Αγγλικά 10ης τάξης. 

ↆ 

Ακαδημαϊκά Αγγλικά 10ης τάξης. 

ↆ 

Αγγλικά για Προετοιμασία Κολλεγίου 

& Αγορά εργασίας 11ης τάξης. 

Αγγλικά για Προετοιμασία 

Πανεπιστημίου & Κολλεγίου 11ης  τάξης. 

 

Αγγλικά, Προετοιμασία 

για Πανεπιστήμιο 

ↆ 

 

Αγγλικά, Προετοιμασία για 

Κολλέγιο 

ↆ 

Αγγλικά, Προετοιμασία 

για την Αγορά Εργασίας 

ↆ  

Δίνεται έμφαση στη χρήση 

ακαδημαϊκού λόγου 

Χρησιμοποιείται ο λόγος για 

πρακτικούς αλλά και για 

ακαδημαϊκούς σκοπούς. 

Δίνεται έμφαση στη χρήση 

της γλώσσας σε επίσημα 

αλλά και σε ανεπίσημα 

πλαίσια. 
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έμφαση στην ανάπτυξη αλλά και στην εδραίωση δεξιοτήτων γραμματισμού και 

επικοινωνίας, ενώ παράλληλα, στοχεύεται η καλλιέργεια και η παγίωση της κριτικής και της 

δημιουργικής σκέψης. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη διδασκαλία στρατηγικών από τους 

εκπαιδευτικούς, στη διαρκή χρήση τους αλλά και στην ανακάλυψή τους από τους ίδιους τους 

μαθητευομένους, μέσα από διάφορες μεταγνωστικές διαδικασίες. Μελετώνται, αναλύονται, 

ερμηνεύονται αλλά και αξιολογούνται το περιεχόμενο, η μορφή και το ύφος κειμένων 

διαφόρων εποχών και πολιτισμών, με ποικίλο περιεχόμενο και μορφή. Παράγεται λόγος από 

τους μαθητές σε συχνή βάση, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο τον μέγιστο έλεγχο αυτού, 

ενώ η ακρίβεια, η σαφήνεια και η υφολογική καταλληλότητα αποτελούν τα σημεία εστίασης 

στον προφορικό, στον γραπτό αλλά και στον μιντιακό λόγο.     

 

    3.5.2 Άξονες των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

    Οι στόχοι των Αναλυτικών Προγραμμάτων για την Αγγλική Γλώσσα στις τάξεις της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οργανώνονται σε τέσσερις άξονες:  

Α. Προφορική Επικοινωνία 

Β. Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Μελέτη της Λογοτεχνίας 

Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

Δ. Μελέτη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  

   Και οι τέσσερις είναι στενά αλληλένδετοι, ενώ οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 

περιγράφονται σε αυτούς είναι αλληλοσυμπληρούμενοι. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν 

δραστηριότητες που συνδυάζουν στόχους και από τους τέσσερις τομείς, επιδιώκοντας  

ταυτόχρονα την κατάκτηση των γλωσσικών συμβάσεων αλλά και την ανάπτυξη αναλυτικών, 

κριτικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων σκέψης.  Ας αναλύσουμε όμως ξεχωριστά τον κάθε 

τομέα. 

 

             3.5.2.1  Σκέλος : Προφορική Επικοινωνία 

    Στον άξονα που σχετίζεται με την Προφορική Επικοινωνία, οι γενικοί σκοποί είναι δύο: Η 

Κατανόηση και η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Πίνακας 3.5)9. Στη συνέχεια, ο κάθε γενικός 

σκοπός υποδιαιρείται σε ειδικούς σκοπούς, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους παραθέτουν 

τις προσδοκώμενες υποδεξιότητες.  

 

                                                   
9 Ο τρίτος γενικός σκοπός αναλύεται διεξοδικά στο τέλος της ενότητας. 
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Α.  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 
Κατανόηση Προφορικού Λόγου Παραγωγή Προφορικού Λόγου Στοχασμός Δεξιοτήτων 

και Στρατηγικών 

 

 

 

 
Ε 

Ι 

Δ 

Ι 

Κ 

Ο 

Ι 

 

 

 

Σ 

Κ 

Ο 

Π 

Ο 

Ι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός : να προσδιορίζουν τον 

σκοπό πολλών διαφορετικών 

προφορικών εργασιών αλλά και 

να καθορίζουν στόχους για 

άλλες συγκεκριμένες. 

 

Σκοπός: να επικοινωνούν  

προφορικά για διάφορους  

σκοπούς χρησιμοποιώντας την  

κατάλληλη γλώσσα ανάλογα  

τον δέκτη. 

Μεταγνώση: να 

περιγράφουν στρατηγικές 

που χρησιμοποίησαν πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά 

την προφορική 

επικοινωνία, να εξηγούν 

ποιες από αυτές βρήκαν 

πιο χρήσιμες και να 

προσδιορίζουν τις 

επόμενες κινήσεις τους 

προκειμένου να 

βελτιώσουν τις δεξιότητές 

τους στην προφορική 

επικοινωνία. 

Χρήση Στρατηγικών 

Ενεργητικής Ακρόασης: να 

εντοπίζουν και να 

χρησιμοποιούν διάφορες 

στρατηγικές ενεργητικής 

ακρόασης σε διάφορες 

αλληλεπιδράσεις. 

Σαφήνεια και Συνεκτικότητα:  

να επικοινωνούν με σαφήνεια  

και συνεκτικότητα. 

Μη Λεκτικά Σημάδια: να  

εντοπίζουν μία ποικιλία μη λεκτικών 

ενδείξεων και να τις χρησιμοποιούν 

κατάλληλα και με ευαισθησία 

 ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού  

και 

 τις πολιτισμικές διαφορές για πιο  

εύστοχη μετάδοση μηνύματος. 

Κριτικός Γραμματισμός: να 

εντοπίζουν τις πεποιθήσεις που 

μεταφέρονται μέσα από 

προφορικά κείμενα και να 

προβληματίζονται γι’ αυτές 

Αλληλοσυνδεόμενες 

Δεξιότητες: να εντοπίζουν 

μια ποικιλία από τις 

δεξιότητές τους στην 

παραγωγή και κατανόηση 

γραπτού και οπτικού 

λόγου και να εξηγούν πώς 

αυτές δύνανται να 

βελτιώσουν τις δεξιότητές 

τους στην προφορική 

επικοινωνία. 

Απόδειξη της Κατανόησης 

Περιεχομένου: να εντοπίζουν 

τις σημαντικές πληροφορίες. 

Στρατηγικές Διαπροσωπικής Ομιλίας:  

να αποδεικνύουν την κατανόηση  

πολλών και  

διαφορετικών στρατηγικών 

διαπροσωπικής συνομιλίας  

προσαρμόζοντάς τες στο  

επικοινωνιακό πλαίσιο και  

επιδεικνύοντας ταυτόχρονα  

ευαισθησία στις πολιτισμικές  

διαφορές 

Ανάλυση Κειμένων: να 

αναλύουν προφορικά κείμενα 

εστιάζοντας στους τρόπους με 

τους οποίους επικοινωνούνται 

μηνύματα αλλά και πώς αυτά  

επηρεάζουν την απόκριση του 

δέκτη. 

Χρήση Στρατηγικών 

Κατανόησης Προφορικού 

Λόγου: να εντοπίζουν και να 

χρησιμοποιούν διάφορες 

στρατηγικές κατανόησης 

προφορικού λόγου πριν, κατά 

τη διάρκεια αλλά και μετά από 

μία ακρόαση. 

Οπτικοακουστικά Βοηθήματα: να 

χρησιμοποιούν μία ποικιλία 

οπτικοακουστικών βοηθημάτων για να 

βελτιώσουν τις προφορικές 

παρουσιάσεις τους αλλά και για να 

εμπλέξουν όσο γίνεται περισσότερο το 

κοινό 
Κατανόηση Στρατηγικών 

Παρουσίασης: να εξηγούν πώς 

χρησιμοποιούνται διάφορες 

στρατηγικές παρουσίασης 

προφορικών κειμένων 

Υφολογία και Στρατηγικές: να 

χρησιμοποιούν κατάλληλες λέξεις, 

φράσεις και όρους όπως και διάφορα 

υφολογικά στοιχεία προκειμένου να 

γνωστοποιούν το επιθυμητό μήνυμα 

και να εμπλέκουν τους αποδέκτες. 

Ερμηνεία Κειμένων: να 

ερμηνεύουν προφορικά κείμενα 

χρησιμοποιώντας όχι μόνο 

ενδοκειμενικά στοιχεία αλλά 

και άλλα παραγλωσσικά και 

εξωγλωσσικά. 

Στρατηγικές Φωνητικής: να 

προσδιορίζουν μία ποικιλία φωνητικών 

στρατηγικών και να τις χρησιμοποιούν 

κατάλληλα και με ευαισθησία ανάλογα 

με τις ανάγκες του κοινού και τις 

πολιτισμικές διαφορές. 

Διεύρυνση της Κατανόησης 

Κειμένων: να διευρύνουν αυτό 

που κατανοούν προσθέτοντας 

στοιχεία από  το δικό τους 

γνωστικό κεφάλαιο 

Πίνακας 3.5: Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στις τάξεις 

9- 12 στον άξονα:  Προφορική Επικοινωνία 
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     Από την ανάγνωση λοιπόν του παραπάνω πίνακα κατανοούμε ότι οι συγγραφείς του 

προγράμματος αντιλαμβάνονται την προφορική επικοινωνία ως μία διαδικασία μέσω της 

οποίας δε γίνεται μόνο ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά συγχρόνως επιτυγχάνεται από τους 

μαθητές ο προσδιορισμός και η επίλυση διαφόρων προβλημάτων, η οργάνωση του 

γνωστικού τους υποβάθρου, η ανακάλυψη και η κατανόηση ποικίλων ιδεών και εννοιών, η 

έκφραση και η εξωτερίκευση συναισθημάτων και προσωπικών απόψεων. Είναι η διεργασία 

για κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση, στην οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν όχι μόνο το 

περιεχόμενο των λόγων, αλλά και οτιδήποτε παραγλωσσικό και εξωγλωσσικό στοιχείο 

συμβάλλει στη διαμόρφωση του μηνύματος. Εξάλλου, σε κάθε δραστηριότητά τους οφείλουν 

να λαμβάνουν υπόψιν την ποικιλία των κανόνων και των γλωσσικών συμβάσεων που 

υφίστανται σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Δεν εκπλησσόμαστε, η 

πολυπολιτισμικότητα βρίσκεται στην καθημερινότητά τους. 

 

           3.5.2.2  Σκέλος : Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Μελέτη της Λογοτεχνίας 

     Στον άξονα που σχετίζεται με την Κατανόηση του Γραπτού Λόγου και τη Μελέτη της 

Λογοτεχνίας, οι γενικοί σκοποί είναι τρεις:  Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Μορφής 

και Ύφους, και τέλος, Κατανόηση με Ευχέρεια. Η δομή του είναι ακριβώς ίδια με τον 

προηγούμενο άξονα, ενώ μελετώντας τον καταλαβαίνουμε ότι το βασικότερο στοιχείο αυτού 

αποτελεί η δημιουργική ανάγνωση σε σύμπλευση με τον ενεργητικό διάλογο που οφείλει να 

κάνει ο κάθε αναγνώστης με το επαφιόμενο υλικό (Πίνακας 3.6). Αυτό, σύμφωνα πάντα με 

το πρόγραμμα, και όπως έχουμε ήδη προαναφέρει σε άλλο σημείο της εργασίας, είναι 

πολυποίκιλο, όχι μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και στη μορφή, και στο ύφος και στη γραφή. 

Αντικατοπτρίζει πολιτισμούς από ολόκληρη την υφήλιο, προβάλλει διαφορετικές οπτικές 

γωνίες, είναι δημιούργημα όλων των ιστορικών περιόδων. Έτσι, οι μαθητές κατανοούν 

πολλές διαστάσεις της ανθρώπινης σκέψης και των ανθρώπινων εμπειριών, εξοικειώνονται 

με κάθε μορφής γραπτό λόγο, εμπλουτίζουν το γνωστικό τους υπόβαθρο, επαφίονται με 

διάφορες αφηρημένες έννοιες και περίπλοκο λεξιλόγιο, και πέραν όλων τούτων, 

ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους, τις κλίσεις τους, τα θέλω τους. Επιπρόσθετα, 

καλλιεργείται η αφαιρετική τους σκέψη και ο έντονα κριτικός στοχασμός και αναστοχασμός. 

«Δημιουργούν νοήματα και μαθαίνουν ότι σε έναν κόσμο κοινωνικά διαφοροποιημένο,  η 

γνώση είναι κοινωνική κατασκευή, ανοιχτή σε έρευνα, αμφισβήτηση και αλλαγή» (Ρογδάκη 

2012, σ.25).  
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Β. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 

Κατανόηση Γραπτού  Λόγου Κατανόηση Μορφής 

και Ύφους  

Κατανόηση με 

Ευχέρεια 

Στοχασμός 

Δεξιοτήτων και 

Στρατηγικών 
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Ποικιλία Κειμένων: να 

διαβάζουν μία ποικιλία 

κειμένων προσδιορίζοντας 

συγκεκριμένους σκοπούς για 

την ανάγνωση. 

Μορφές Κειμένων: να  

εντοπίζουν μορφικά 

χαρακτηριστικά  

σε πολυποίκιλα  

κείμενα εξηγώντας  

πώς αυτά  

βοηθούν στην  

επικοινωνία του 

μηνύματος. 

Κατανόηση 

Οικείων Λέξεων: 

να κατανοούν 

αυτόματα τις 

περισσότερες λέξεις 

σε πολυποίκιλα 

κείμενα. 

Μεταγνώση:  να 

περιγράφουν 

στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν 

πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την 

ανάγνωση, να 

εξηγούν ποιες από 

αυτές βρήκαν πιο 

χρήσιμες και να 

προσδιορίζουν τις 

επόμενες κινήσεις 

τους προκειμένου να 

βελτιωθούν ως 

αναγνώστες.  

Χρήση Στρατηγικών 

Κατανόησης Γραπτού Λόγου: 

να χρησιμοποιούν κατάλληλες 

στρατηγικές για την κατανόηση 

ενός κειμένου πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την 

ανάγνωση. 

Απόδειξη Κατανόησης 

Περιεχομένου: να εντοπίζουν 

τις πιο σημαντικές ιδέες και 

λεπτομέρειες ενός κειμένου. 

Χαρακτηριστικά 

Κειμένων: 

να εντοπίζουν  

διάφορα  

κειμενικά  

χαρακτηριστικά και  

να  

εξηγούν πώς αυτά  

ενισχύουν  

την επικοινωνία του 

μηνύματος(π.χ. τίτλος). 

Κατανόηση Μη 

Οικείων Λέξεων: 

να χρησιμοποιούν 

κατάλληλες 

στρατηγικές 

αποκωδικοποίησης 

άγνωστων λέξεων. 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων: να 

εξάγουν και να αναλύουν  

συμπεράσματα από ένα κείμενο 

τεκμηριώνοντάς τα με στοιχεία 

του κειμένου. 

Διεύρυνση της Κατανόησης 

Κειμένων: να διευρύνουν αυτό 

που κατανοούν προσθέτοντας 

στοιχεία από  το δικό τους 

γνωστικό κεφάλαιο. 
Στοιχεία Υφολογίας:  

να εντοπίζουν  

διάφορα  

υφολογικά  

χαρακτηριστικά  

σε ένα κείμενο  και να  

εξηγούν πώς αυτά  

ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητα  

του κειμένου. 

Ανάπτυξη 

Λεξιλογίου: να 

χρησιμοποιούν 

ποικίλες 

στρατηγικές για να 

διευρύνουν το 

λεξιλόγιό τους. 

Αλληλοσυνδεόμενες 

Δεξιότητες: να 

προσδιορίζουν 

ποικίλες δεξιότητες 

που χρησιμοποιούν 

στην παραγωγή και 

κατανόηση 

προφορικού και 

οπτικού λόγου, όπως 

και στην παραγωγή 

γραπτών κειμένων, 

και να εξηγούν πώς 

αυτές οι ικανότητες 

τους βοηθούν ώστε 

να διαβάζουν πιο 

αποτελεσματικά. 

Ανάλυση Κειμένων: να 

αναλύουν γραπτά κείμενα 

εστιάζοντας στις πληροφορίες 

και στις ιδέες που ανακύπτουν 

και εξετάζοντας τον τρόπο με 

τον οποίον οι ποικίλες οπτικές 

που παραθέτονται συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη αυτών των 

στοιχείων. 

Αξιολόγηση Κειμένων: να 

αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα των 

κειμένων. 

  

 

 

 

 

Κριτικός Γραμματισμός:  να 

εντοπίζουν τις πεποιθήσεις που 

μεταφέρονται μέσα από γραπτά 

κείμενα και να 

προβληματίζονται γι’ αυτές. 

Πίνακας 3.6: Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στις τάξεις 9-12 στον 

άξονα:  Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Μελέτη της Λογοτεχνίας. 
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3.5.2.3  Σκέλος: Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

    Ο τρίτος τομέας του Αναλυτικού Προγράμματος της Αγγλικής Γλώσσας, ο οποίος είναι 

και ο μεγαλύτερος, αφορά τη δεξιότητα της Παραγωγής Γραπτού Λόγου. Τρεις γενικοί σκοποί 

αναφέρονται στον συγκεκριμένο άξονα: Ανάπτυξη και Οργάνωση Περιεχομένου, Χρήση της 

Γνώσης τους για τη Μορφή και το Ύφος και Εφαρμογή των Γλωσσικών Συμβάσεων (Πίνακας 

3.7). Ο καθένας από αυτούς αναλύεται σε ειδικούς στόχους, όπως και όλοι οι άξονες του 

προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα αυτό επιδιώκεται κατά βάση η διαμόρφωση 

ενηλίκων οι οποίοι θα διαθέτουν ανεξαρτησία, αυτονομία και αυτοπεποίθηση στη συγγραφή 

οποιουδήποτε κειμένου. Τίθεται ως στόχος η επαρκής και η αποτελεσματική επικοινωνία 

πληροφοριών και μηνυμάτων μέσα από διάφορα είδη κειμένων, μορφών και επικοινωνιακών 

πλαισίων, εφαρμόζοντας οι μαθητές με απόλυτη ορθότητα τις γλωσσικές συμβάσεις και ό,τι 

αυτές περιλαμβάνουν. Διαπιστώνουμε λοιπόν στοιχεία της Επικοινωνιακής προσέγγισης 

αλλά και της Δομιστικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι ερευνητικές 

δραστηριότητες, η χρήση ποικίλων στρατηγικών, η διαδικασία της αυτοδιόρθωσης, η 

παραγωγή μεγάλης έκτασης εργασιών κ.α. Αξιοσημείωτο, δε, αποτελεί το γεγονός ότι 

λαμβάνονται υπόψιν οι απαιτήσεις όλων των μεταλυκειακών ιδρυμάτων αλλά και των 

εργοδοτών, οι οποίοι απαιτούν σαφή και οργανωμένο λόγο μέσα σε προκαθορισμένα 

χρονικά περιθώρια. Για αυτόν τον λόγο, δίνονται ευκαιρίες παραγωγής γραπτού λόγου στους 

μαθητές καθημερινά, σε διάφορες μορφές και είδη, σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια, και με 

διαφορετικούς χρονικούς περιορισμούς. 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 

Ανάπτυξη και 

Οργάνωση 

Περιεχομένου 

Χρήση της Γνώσης τους 

για τη Μορφή και το Ύφος.   

Εφαρμογή των 

Γλωσσικών  

Συμβάσεων 

Στοχασμός 

Δεξιοτήτων και 

Στρατηγικών 

 

 

 

 
Ε 

Ι 

Δ 

Ι 

Κ 

Ο 

Ι 

 

 

 

 

Προσδιορισμός 

Θέματος, Σκοπού και 

Δέκτη: να 

προσδιορίζουν το 

θέμα, τον σκοπό και 

τον δέκτη του 

γραπτού. 

Μορφή: να γράφουν  

για διάφορους 

 σκοπούς  

και δέκτες σε  

διάφορες  

ενημερωτικές,  

γραφηματικές και  

λογοτεχνικές 

 μορφές. 

Συλλαβισμός: να 

ακολουθούν τους 

ορθογραφικούς 

κανόνες 

χρησιμοποιώντας τις 

κατάλληλες 

στρατηγικές και για 

γνωστές και για νέες 

λέξεις. 

Μεταγνώση: να 

περιγράφουν 

στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν 

πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την 

παραγωγή του 

γραπτού λόγου, να 

εξηγούν ποιες από 

αυτές βρήκαν πιο 

χρήσιμες και να 

προσδιορίζουν τις 

επόμενες κινήσεις 

τους προκειμένου να 

βελτιωθούν ως 

συγγραφείς. 

Δημιουργία και 

Ανάπτυξη Ιδεών: να 

δημιουργούν και να 

βρίσκουν ιδέες για το 

γραπτό τους 

χρησιμοποιώντας 

διάφορες στρατηγικές 

και πηγές ανάλογα με 

Επικοινωνιακό Πλαίσιο: 

 να δημιουργούν ένα 

αναγνωρίσιμο ύφος στο 

γράψιμό τους  

τροποποιώντας τη  

γλώσσα  

και άλλα υφολογικά  

Λεξιλόγιο: να 

χρησιμοποιούν το 

κατάλληλο λεξιλόγιο 

ανάλογα το 

επικοινωνιακό πλαίσιο 

επιβεβαιώνοντας τη 
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Σ 

Κ 

Ο 

Π 

Ο 

Ι 

 

την περίπτωση. στοιχεία ανάλογα τη  

μορφή τον σκοπό και  

τους δέκτες της εργασίας. 

σημασία τους αλλά και 

αναθεωρώντας τες 

όταν κρίνεται 

απαραίτητο 

χρησιμοποιώντας 

διάφορες πηγές όσο 

και στρατηγικές. 

Αλληλοσυνδεόμενες 

Δεξιότητες: να 

προσδιορίζουν 

ποικίλες δεξιότητες 

που χρησιμοποιούν 

στην παραγωγή και 

κατανόηση 

προφορικού και 

οπτικού λόγου, όπως 

και στην κατανόηση  

γραπτών κειμένων, 

και να εξηγούν πώς 

αυτές οι ικανότητες 

τους βοηθούν ώστε 

να γράφουν  πιο 

αποτελεσματικά. 

Έρευνα: να 

εντοπίζουν και να 

επιλέγουν 

πληροφορίες για να 

υποστηρίξουν τις 

ιδέες του στο γραπτό 

χρησιμοποιώντας 

διάφορες στρατηγικές 

και πηγές ανάλογα με 

την περίπτωση. 

Φρασεολογία: να 

χρησιμοποιούν  

κατάλληλες περιγραφικές 

 και υποβλητικές λέξεις, 

φράσεις και εκφράσεις 

προκειμένου το γραπτό  

να είναι σαφές και  

ζωντανό 

Σημεία Στίξης: να 

χρησιμοποιούν ορθά τα 

σημεία στίξης 

προκειμένου να 

επικοινωνήσουν το 

επιθυμητό μήνυμα. 

Προτάσεις με Άνεση και 

Ευχέρεια: να γράφουν 

ολοκληρωμένες προτάσεις  

οι οποίες να επικοινωνούν 

 το μήνυμα με σαφήνεια  

και ακρίβεια, διαφορετικών 

τύπων, δομής και μήκους,  

ώστε να ταιριάζουν στους 

διαφορετικούς σκοπούς και  

να δημιουργούν λογική 

σύνδεση των ιδεών. 

Οργάνωση Ιδεών: να 

προσδιορίζουν αλλά 

και να ταξινομούν τις 

βασικές και τις 

δευτερεύουσες ιδέες 

για τη συγγραφή 

εργασιών 

χρησιμοποιώντας 

διάφορες στρατηγικές 

και οργανωτικά 

σχήματα που να 

ταιριάζουν στο 

περιεχόμενο και στον 

σκοπό της εργασίας. 

Γραμματική: να 

χρησιμοποιούν τις 

γραμματικές 

συμβάσεις ορθά 

προκειμένου να 

επικοινωνήσουν το 

επιθυμητό μήνυμα με 

ακρίβεια 

Χαρτοφυλάκιο: να 

επιλέγουν διάφορα 

παραδείγματα 

διαφορετικών τύπων 

γραφής που θεωρούν 

ότι αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα την 

ικανότητά τους και 

την ανάπτυξή τους 

στην παραγωγή 

γραπτού λόγου και να 

τεκμηριώνουν τις 

επιλογές τους. 

Κριτικός Γραμματισμός: να 

εξηγούν πώς οι  

πεποιθήσεις τους, οι αξίες  

τους και οι εμπειρίες τους 

αποκαλύπτονται μέσα 

 από το γραπτό τους. 

Επιμέλεια Κειμένου: 

να διορθώνουν το 

γραπτό τους 

χρησιμοποιώντας 

κατευθυντήριες 

γραμμές που ορίζονται 

από τον εκπαιδευτικό 

και τους συνομηλίκους 

τους. 

Έλεγχος: να αναθεωρούν  

το γραπτό τους  

προκειμένου 

 να το βελτιώσουν στο 

περιεχόμενο, στην  

οργάνωση και στο ύφος 

χρησιμοποιώντας μία  

ποικιλία στρατηγικών. 

Αναθεώρηση 

Περιεχομένου: να 

καθορίζουν εάν οι 

ιδέες και οι 

πληροφορίες που 

συλλέγονται είναι 

σχετικές με το θέμα 

επαρκείς για τον 

σκοπό της εργασίας 

και πλήρεις για τις 

απαιτήσεις της.   

Δημοσίευση: να 

χρησιμοποιούν 

διάφορα 

χαρακτηριστικά 

παρουσίασης 

προκειμένου να 

βελτιώσουν τη 

σαφήνεια αλλά και τη 

συνοχή της εργασίας 

και παράλληλα να 

εμπλέξουν τους 

αποδέκτες της. 

 

Δημιουργία Διαγράμματος:  

να εκπονούν διαγράμματα 

απλών και σύνθετων  

κειμένων τα οποία να  

πληρούν τα κριτήρια που  

έχουν ορίσει οι  

εκπαιδευτικοί βάσει των 

προσδοκιών του  

αναλυτικού προγράμματος 

 

Παραγωγή 

Ολοκληρωμένων 

Εργασιών: να 

παράγουν εργασίες με 

κριτήρια που 

προσδιορίζονται από 

τον εκπαιδευτικό βάσει 

του αναλυτικού 

προγράμματος. 

Πίνακας 3.7: Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στις τάξεις 9-12 στον 

άξονα:  Παραγωγή Γραπτού Λόγου. 
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3.5.2.4  Σκέλος : Μελέτη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

    Ο τελευταίος άξονας του υπό μελέτη Αναλυτικού Προγράμματος συσχετίζεται με τον 

οπτικό λόγο, και πιο συγκεκριμένα, με την κατανόηση και την παραγωγή του (viewing and 

representing, σύμφωνα με τους Καναδούς). Και αυτό το τμήμα διαθέτει τρεις γενικούς 

σκοπούς: Κατανόηση Μιντιακών Κειμένων, Κατανόηση των Μορφών των Συμβάσεων και των 

Τεχνικών στα ΜΜΕ, και τέλος, Δημιουργία Μιντιακών Κειμένων. Ο κάθε ένας από αυτούς 

αναλύεται σε περαιτέρω ειδικούς σκοπούς, με τις ανάλογες προσδοκώμενες υποδεξιότητες 

(Πίνακας 3.8). Παρατηρούμε λοιπόν ότι, πρωτίστως και κυρίως, μελετάται η κατασκευή 

νοημάτων και η επιρροή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στους αποδέκτες και γενικότερα 

στην ευρύτερη κοινωνία μέσω ποικίλων σημειωτικών συστημάτων. Παράλληλα όμως, 

δίνεται βαρύτητα στη διάκριση γεγονότων και σκέψεων, στην αξιολόγηση των υπέρμετρων 

πηγών που προσφέρονται, στην αναγνώριση των προβαλλόμενων προτύπων και των 

διαφόρων μεροληπτικών στάσεων, στην αμφισβήτηση της απεικόνισης της βίας και του 

εγκλήματος. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η εξοικείωση των μαθητών με όλα αυτά τα μέσα 

ενημέρωσης, και έτσι, διευρύνεται το φάσμα των πηγών πληροφόρησης για αυτούς. Το 

ρεπερτόριο των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε αυτόν τον κλάδο έχει να κάνει με την κριτική 

ερμηνεία των μαθητών στα διαπερνόμενα μηνύματα και με την ταυτόχρονη χρήση όλων 

αυτών των μέσων ως δίαυλο επικοινωνίας των δικών τους ιδεών. Επομένως, γίνεται  

αντιληπτό ότι οι συγγραφείς του προγράμματος έχουν εμπεδώσει την ισχυρή  παρουσία και 

την καταλυτική επίδραση της τέταρτης εξουσίας στη διαμόρφωση πεποιθήσεων και 

αντιλήψεων. Έχουν κατανοήσει ότι διανύουμε την εποχή του καταιγισμού πληροφοριών και 

της διαδικτυακής επανάστασης. Η καλλιέργεια λοιπόν της κριτικής ανάγνωσης της 

πολυτροπικής και πολυσύνθετης γλώσσας των ΜΜΕ θεωρείται για αυτούς επιτακτική 

ανάγκη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η μελέτη των μιντιακών κειμένων αποτελεί ξεχωριστή ενότητα 

στο αναλυτικό πρόγραμμα της γλώσσας.   
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Δ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 

Κατανόηση Μιντιακών 

Κειμένων 

Κατανόηση των 

Μορφών των 

Συμβάσεων και των 

Τεχνικών στα ΜΜΕ   

Δημιουργία Μιντιακών 

Κειμένων 

Στοχασμός 

Δεξιοτήτων και 

Στρατηγικών 

 
       Ε 

Ι 

Δ 

Ι 

Κ 

Ο 

Ι 

 
       Σ 

       Κ 

       Ο 

       Π 

       Ο 

       Ι 

   
      

        

        

        

       

         

Σκοπός και  Δέκτης: να 

εξηγούν πώς 

δημιουργούνται μιντιακά 

κείμενα ανάλογα τον σκοπό 

και τους δέκτες. 

Μορφή: να  

προσδιορίζουν  

ορισμένα  

γενικά  

χαρακτηριστικά 

διαφορετικών   

μορφών μιντιακών 

κειμένων και  

να επεξηγούν πώς  

αυτά διαμορφώνουν  

το  

περιεχόμενο και  

δημιουργούν  

νοήματα.  

Σκοπός και Δέκτης: να 

περιγράφουν το θέμα, 

τον σκοπό και το κοινό 

των μιντιακών κειμένων 

που σχεδιάζουν να 

δημιουργήσουν  και να 

προσδιορίζουν 

προκλήσεις που 

ενδέχεται να 

αντιμετωπίσουν για την 

επίτευξη του σκοπού 

τους.  

Μεταγνώση: να 

περιγράφουν 

στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν 

πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την 

παραγωγή μιντιακού 

λόγου, να εξηγούν 

ποιες από αυτές 

βρήκαν πιο χρήσιμες 

και να προσδιορίζουν 

τις επόμενες κινήσεις 

τους προκειμένου να 

βελτιωθούν ως 

δημιουργοί αλλά και 

ερμηνευτές τέτοιων 

κειμένων. 

Ερμηνεία Μηνυμάτων: να 

ερμηνεύουν μιντιακά 

κείμενα, απλά και σύνθετα 

και να εντοπίζουν τα εμφανή 

αλλά και τα σιωπηρά 

μηνύματα που επικοινωνούν 

Αξιολόγηση Κειμένων: να 

αξιολογούν με ποιο τρόπο 

γνωστοποιούνται  

πληροφορίες, ιδέες και 

απόψεις  μέσω των 

μιντιακών κειμένων και να 

αποφασίζουν εάν αυτά τα 

κείμενα επιτυγχάνουν τον 

σκοπό τους. 

Μορφή: προκειμένου να 

δημιουργήσουν ένα 

μιντιακό κείμενο να 

επιλέγουν την 

κατάλληλη φόρμα για το 

θέμα, τον σκοπό και το 

κοινό στο οποίο 

απευθύνονται 

τεκμηριώνοντας 

ταυτόχρονα αυτή τους 

την επιλογή. 

Συμβάσεις και  

Τεχνικές : 

 να εντοπίζουν  

διάφορες τεχνικές  

που εφαρμόζονται  

σε διάφορα μιντιακά  

κείμενα και να 

επεξηγούν 

 με ποιο τρόπο 

μεταφέρεται  

το νόημα και πώς  

επηρεάζονται οι  

δέκτες των. 

Αλληλοσυνδεόμενες 

Δεξιότητες: να 

προσδιορίζουν 

ποικίλες δεξιότητες 

που χρησιμοποιούν 

στην παραγωγή και 

κατανόηση 

προφορικού και 

γραπτού λόγου, και 

να εξηγούν πώς αυτές 

οι ικανότητες τους 

βοηθούν ώστε να 

ερμηνεύουν και να 

παράγουν μιντιακά 

κείμενα πιο 

αποτελεσματικά. 

Αντιδράσεις Κοινού: να 

εντοπίζουν και να επεξηγούν 

διάφορες αντιδράσεις του 

κοινού. 

Συμβάσεις και Τεχνικές: 

να προσδιορίζουν 

διάφορες τεχνικές που 

είναι κατάλληλες για 

συγκεκριμένες μορφές 

μιντιακών κειμένων 

επεξηγώντας πώς αυτές 

θα ενισχύσουν την 

επικοινωνία του 

επιθυμητού μηνύματος. 

 

  

 

 

 

 

Κριτικός Γραμματισμός: να 

εντοπίζουν τις πεποιθήσεις 

που μεταφέρονται μέσα από 

μιντιακά  κείμενα και να 

διαλογίζονται πάνω σε 

ερωτήματα που εγείρονται 

σε σχέση με αυτές.   

 Παραγωγή Μιντιακών 

Κειμένων: να παράγουν 

μιντιακά κείμενα για 

διάφορους σκοπούς και 

αποδέκτες  

χρησιμοποιώντας 

κατάλληλες γλωσσικές 

συμβάσεις και τεχνικές. 

 

Προοπτικές Παραγωγής: να 

εξηγούν πώς διάφοροι 

παράγοντες παραγωγής, 

εμπορίου και διανομής 

επηρεάζουν τη βιομηχανία 

των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης. 

Πίνακας 3.8: Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στις τάξεις 9-12 στον 

άξονα:  Μελέτη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.   
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3.6 Μαθήματα Επιλογής 

3.6.1. Δέκατη Τάξη 

     Στη Δέκατη Τάξη προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στα πλαίσια της Αγγλικής Γλώσσας 

το μάθημα: Δεξιότητες Γραμματισμού: Κατανόηση και Γραφή. Διακρίνεται η διδασκαλία του 

σε δύο άξονες:                                    Α.  Δεξιότητες Κατανόησης  

                                                            Β.  Δεξιότητες Γραφής.   

Ο κάθε άξονας από αυτούς έχει τέσσερις γενικούς σκοπούς, οι οποίοι ταυτίζονται με τους 

αντίστοιχους των υποχρεωτικών μαθημάτων (Πίνακας 3.6 & 3.7). Υπάρχει μία πολύ μικρή 

διαφοροποίηση στους ειδικούς στόχους, δίνοντας, μεταξύ άλλων, έμφαση στην ορθά 

επιτονισμένη ανάγνωση, στην ακόμη βαθύτερη ερμηνεία των κειμένων αλλά και στις 

τεχνικές επικοινωνίας των δικών τους μηνυμάτων μέσα από τα γραπτά τους κείμενα.  

 

3.6.2 Ενδέκατη Τάξη 

      Οι μαθητές της ενδέκατης τάξης έχουν τρεις επιλογές:  

 Καναδική Λογοτεχνία (Προετοιμασία Πανεπιστημίου ή Κολεγιακή) 

 Μελέτη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ανοιχτό) 

 Δεξιότητες Παρουσίασης και Ομιλίας (Ανοιχτό) 

     Λόγω του θέματος της παρούσας εργασίας θα προσπεράσουμε το μάθημα της Καναδικής 

Λογοτεχνίας και θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τα άλλα δύο.   

 

              3.6.2.1. Μελέτη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  

     Αποτελεί το μάθημα που δίνει έμφαση στη γνώση και στις δεξιότητες που θα παράσχουν 

τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν μεν τη μιντιακή επικοινωνία του 21ου αιώνα 

αλλά και να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με αποτελεσματικότητα και 

απόλυτη υπευθυνότητα. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής του γίνονται αναλύσεις 

διαφόρων μορφών  μηνυμάτων, παρμένων από μία τεράστια γκάμα μιντιακών εργασιών, 

αλλά και παραγωγή αντίστοιχων κειμένων. Χωρίζεται και αυτό σε τέσσερις άξονες, 

οργανωμένο με την ίδια λογική διάταξη με την οποία δομούνται όλα τα μαθήματα στα 

πλαίσια της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας. Τα τέσσερα αυτά σκέλη είναι τα ακόλουθα:  

Α.  Κατανόηση και Ερμηνεία των Μιντιακών Κειμένων 

Β.  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνία 

Γ.  Η Βιομηχανία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

Δ.  Παραγωγή και Αντανάκλαση των Μιντιακών Κειμένων 
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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ                        Β. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

    ΤΩΝ ΜΙΝΤΙΑΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ                                     ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 

Κατανόηση και 

Ανταπόκριση 

Μιντιακών Κειμένων 

Αποδόμηση 

Μιντιακών Κειμένων  

Κατανόηση της 

Αντίληψης των ΜΜΕ 

Κατανόηση του 

Αντίκτυπου των ΜΜΕ 

στην Κοινωνία 

 

Ε      
Ι 

Δ 

Ι 

Κ 

Ο 

Ι 

 

Σ 

Κ 

Ο 

Π 

Ο 

Ι 

 

         

         

Σκοπός &  Δέκτης: 

να προσδιορίζουν και 

να επεξηγούν τον 

σκοπό και τους 

αποδέκτες μιας 

ποικιλίας μιντιακών 

κειμένων. 

Κωδικοί & Συμβάσεις : 

 να προσδιορίζουν 

 τους  

κώδικες και τις  

συμβάσεις  

που χρησιμοποιούνται  

στα μιντιακά κείμενα  

και  

να επεξηγούν πώς  

αυτά βοηθούν στη  

δημιουργία νοήματος.  

Άτομο & Ομάδες : να 

αναλύουν το πώς 

παρουσιάζονται οι  

ομάδες και τα άτομα  

στα μιντιακά κείμενα  

και να προβληματίζονται  

για τις πεποιθήσεις, τις 

προκαταλήψεις και  

γενικά  

για τις στάσεις που 

προβάλλονται και  

αναδύονται. 

Καναδική Ταυτότητα :  

να  

εκτιμήσουν την 

 επίδραση των ΜΜΕ  

στη  

διαμόρφωση της  

Καναδικής Ταυτότητας 

Μήνυμα & Νόημα: 

να προσδιορίζουν και 

να επεξηγούν τα 

μηνύματα αλλά και 

τα νοήματα αυτών. 

Υγεία και Σχέσεις : 

 να αναλύουν τον 

 αντίκτυπο των ΜΜΕ  

και των τεχνολογιών 

επικοινωνίας στην υγεία, 

 στις σχέσεις, και στη 

διαπροσωπική  

επικοινωνία 

Είδος και Μορφή : να 

περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά 

συγκεκριμένων τύπων 

 και  

μορφών μιντιακών 

κειμένων και να  

εξηγούν πώς αυτά 

ενισχύουν τη  

μεταφορά νοήματος 

 αλλά και  

την επιρροή των 

αποδεκτών. 

Συμπεριφορές & Στάσεις: 

 να αναλύουν τον τρόπο 

προβολής συμπεριφορών  

και στάσεων στα  

μιντιακά κείμενα και να 

σχολιάζουν πώς αυτά 

επηρεάζουν  

τις συμπεριφορές και  

τις στάσεις του  

ευρύτερου κοινού 

Παγκόσμια  

Ευαισθητοποίηση, :  

να αποτιμούν την  

επίδραση των ΜΜΕ σε  

χώρες,  

σε πολιτισμούς και σε 

οικονομίες ανά τον  

κόσμο,  

στις σχέσεις μεταξύ των.  

Ανταπόκριση 

Κοινού: να 

συγκρίνουν τη δική 

τους ανταπόκριση με 

των άλλων σε 

διάφορα μιντιακά 

κείμενα και να 

εξηγούν πώς το 

υπόβαθρο του 

καθενός επηρεάζει τη 

διαπραγμάτευση και 

την πρόσληψη της 

σημασίας. 

Γλώσσα & Οπτική  

Γωνία : 

 να αναλύουν πώς η 

γλώσσα, τα  

παραγλωσσικά  

στοιχεία και 

 η οπτική γωνία που  

αντανακλά ένα  

μιντιακό  

κείμενο  

συνεργάζονται στο 

 να επηρεάζουν την  

ερμηνεία των  

μηνυμάτων 

Τρέχοντα Ζητήματα: να 

αναλύουν και να 

διαλογίζονται για τον  

τρόπο που  

παρουσιάζονται  

τα σημερινά κοινωνικά, 

πολιτικά και πολιτιστικά 

θέματα από τα ΜΜΕ και  

να εξηγούν πώς ο τρόπος  

της παρουσίασης  

ενδέχεται να επηρεάζει  

την ερμηνεία αυτών των 

θεμάτων από το  

ευρύτερο κοινό. 

Ιδιωτικότητα: να  

εξετάζουν τους τρόπους 

 με τους οποίους τα  

ΜΜΕ και οι  

τεχνολογίες  

επικοινωνιών δύνανται  

να παραβιάσουν την 

προσωπική ζωή  

των ατόμων και πώς η  

γνώση αυτής της δύναμης  

επηρεάζει τη  

συμπεριφορά της  

μιντιακής  

βιομηχανίας. 

 

 Επιδράσεις της Χρήσης  

της Μιντιακής  

Τεχνολογίας : να εξηγούν  

πώς οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν τις  

τεχνολογίες των ΜΜΕ  

και της επικοινωνίας  

στην προσωπική τους  

αλλά και στην  

επαγγελματική τους ζωή  

και να εντοπίζουν  

επιπτώσεις αυτών 

Πίνακας 3.9: Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος επιλογής Μελέτη των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης της 11ης τάξης στους δύο πρώτους άξονες. 
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   Βασικός στόχος της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η ακόμη βαθύτερη 

διείσδυση στον κόσμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, και μέσω αυτής, μεγιστοποίηση 

της κριτικής σκέψης, καλλιέργεια της ηθικής και αισθητικής κρίσης και ουσιαστικότερη 

διερεύνηση των στάσεων και των αξιών που μεταφέρονται απευθείας στο υποσυνείδητο των 

δεκτών. Πιο συγκεκριμένα, στα δύο πρώτα σκέλη οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν 

πάσης φύσεως μιντιακά κείμενα, με εστίαση όχι μόνο στην κατανόηση του περιεχομένου 

αλλά και στη βαθύτερη και πολυποίκιλη ερμηνεία των μηνυμάτων τα οποία επικοινωνούνται 

και των πεποιθήσεων που διαπερνώνται μέσω αυτών. Έρχονται σε επαφή και 

οικειοποιούνται τους κώδικες και τις συμβάσεις που εφαρμόζονται σε αυτά, κατανοούν τη 

συμβολή τους στην κατασκευή νοημάτων. Συνδέουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με την 

κοινωνία και αναλύουν την επιρροή αυτών επάνω της. Αφουγκράζονται κάθε τι 

προβαλλόμενο κριτικά και στοχαστικά, αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο αυτών στη δική τους 

κοινωνία, στην υφήλιο ολόκληρη και αρχίζουν να διεισδύουν στη λογική αυτού που 

αποκαλείται: «Βιομηχανία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (Πίνακας 3.9). 

   Στους επόμενους δύο άξονες, οι έφηβοι διδάσκονται τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης εκ των έσω και την επίδραση των νέων τεχνολογιών σε αυτά. 

Έρχονται σε επαφή με την ωμή πραγματικότητα που υφίσταται στο παρασκήνιο των όσων 

αντικρύζουμε, διαβάζουμε, ακούμε, νιώθουμε. Μαθαίνουν για το Μάρκετινγκ και πώς η 

στοχευμένη και μεθοδική λειτουργία του δημιουργεί πρότυπα και είδωλα. Μελετούν τις 

συνέπειες της ύπαρξης μονοπωλίου στον χώρο τούτο και εκτιμούν την πολυφωνία και τον 

πλουραλισμό.  Γνωρίζουν τη δεοντολογία των ΜΜΕ, τους νόμους και τους κανόνες που 

οφείλουν να ακολουθούν. Διαπιστώνουν ότι για την παραγωγή ενός μιντιακού προϊόντος οι 

συμβαλλόμενοι είναι πολλοί και οι ρόλοι τους διακριτοί, ενώ η προσφορά της τεχνολογίας 

τεράστια. Μπαίνουν στη διαδικασία να παράγουν παρόμοια κείμενα, εφαρμόζοντας τις 

απαιτούμενες τεχνικές και τηρώντας τα πνευματικά δικαιώματα. Γενικότερα, καλούνται να 

βρεθούν στη θέση ενός παντογνώστη παρατηρητή του κόσμου των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης και ό,τι αυτός εσωκλείει, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο εμπειρίες, σκέψεις, 

απόψεις και στάσεις ζωής, κυρίως όμως, αντιμετωπίζοντας τη γλώσσα ως κοινωνικό 

φαινόμενο, ως μέσον χειραφέτησης αλλά και χειραγώγησης.  
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Γ. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ              Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΜΙΝΤΙΑΚΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ                                    ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 

Βιομηχανία & 

Κοινό 

Ιδιοκτησία & 

Έλεγχος   

Παραγωγή 

Μιντιακών Κειμένων 

Καριέρα στα 

ΜΜΕ    

Μεταγνώση 

 
Ε     

Ι 

Δ 

Ι 

Κ 

Ο 

Ι 

 

Σ 

Κ 

Ο 

Π 

Ο 

Ι 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Στόχευση του 

Κοινού & 

Αξιολόγηση της 

Ανταπόκρισης 

Αυτού: να 

αναλύουν τον 

τρόπο και τον 

λόγο για τον 

οποίον εταιρίες, 

χορηγοί αλλά και 

διαφημιστές 

στοχεύουν στους 

αποδέκτες 

βασιζόμενοι σε 

κοινωνικοοικονο

μικούς 

παράγοντες, και 

πώς οι ίδιοι 

αποτιμούν και 

αντιμετωπίζουν 

την ανταπόκριση 

του κοινού. 

Κανονισμοί : να  

εξηγούν πώς οι  

νόμοι και η 

δεοντολογία των  

ΜΜΕ  

επηρεάζουν τον  

τρόπο λειτουργίας  

τους.  

Σκοπός & Δέκτες:  

να δημιουργούν  

μιντιακά κείμενα  

για διαφορετικούς 

σκοπούς και  

κοινό 

Προσδιορισμός 

Ρόλων : 

να  

προσδιορίζουν 

 τα διάφορα  

πρόσωπα που 

εμπλέκονται  

στην  

παραγωγή 

μιντιακών  

κειμένων 

Καταναλωτές  

Μέσων  

Μαζικής 

Ενημέρωσης:  

να εκφράζουν  

πώς έχουν  

αλλάξει 

 οι συμπεριφορές 

τους ως  

καταναλωτές 

 ΜΜΕ μετά  

από  

τη μελέτη τους 

 σε αυτά 

Η Διαδικασία της 

Παραγωγής: να 

χρησιμοποιούν 

στρατηγικές  

σχεδιασμού πριν,  

κατά τη διάρκεια  

αλλά και μετά την 

παραγωγή. 

Πύλες:  να  

αναλύουν τους 

παράγοντες οι  

οποίοι καθορίζουν  

τι κείμενα θα  

προβληθούν στο  

κοινό 

Η Συγκέντρωση  

των Ιδιοκτησιών 

 &  

τα Αποτελέσματά της : 

 να μελετούν τα 

σημερινά πρότυπα 

ιδιοκτησίας  

των ΜΜΕ και να 

εξηγούν τον  

αντίκτυπο αυτών  

στην πρόσβαση,  

στην επιλογή και  

στο εύρος  

έκφρασης. 

Μορφή: να  

επιλέγουν την 

κατάλληλη μορφή  

για το κείμενο που 

πρόκειται να 

δημιουργήσουν 

 και να  

τεκμηριώνουν  

αυτή τους την  

επιλογή. 

Ευκαιρίες 

Επαγγελματικής 

Καριέρας : 

 να ερευνούν 

επαγγέλματα  

στα Μέσα  

Μαζικής  

Ενημέρωσης  

και άλλες  

συναφείς  

βιομηχανίες 

Ανάλυση Μέσων 

Μαζικής 

Ενημέρωσης : 

να εκφράζουν  

τις στρατηγικές  

που  

εφάρμοσαν 

προκειμένου  

να αξιολογήσουν 

 τις  

παρουσιάσεις  

των ΜΜΕ 

Νέες Τεχνολογίες 

& Μετάδοση 

Περιεχομένου: να 

προσδιορίζουν 

κάποιους τρόπους 

με τους οποίους 

μεταβλήθηκε η 

μετάδοση ενός 

μιντιακού 

κειμένου ως 

αποτέλεσμα των 

νέων τεχνολογιών 

και να 

περιγράφουν τις 

επιπτώσεις αυτών 

των αλλαγών 

Γλώσσα & Οπτική :  

να επιλέγουν και  

να χρησιμοποιούν  

το κατάλληλο  

επίπεδο γλώσσας,  

ύφους και οπτική  

γωνία  

 

Τεχνολογίες & 

Προοπτικές:  

να εξηγούν τον 

αντίκτυπο της 

τεχνολογίας στο 

 άνοιγμα των 

προοπτικών και της 

έκφρασης 

 των ΜΜΕ 

Εφαρμογή Συμβάσεων & 

Τεχνικών στα ΜΜΕ: 

 να επιλέγουν και να 

εφαρμόζουν  

συμβάσεις και  

τεχνικές μιας 

συγκεκριμένης  

μορφής.  

Το Μάρκετινγκ 

σε Πλατφόρμες: 

να διερευνούν 

τον τρόπο με τον 

οποίον ένα 

προϊόν ή μία 

προσωπικότητα 

προωθείται στο 

κοινό μέσω των 

ΜΜΕ. 

Παραγωγός Μέσων  

Μαζικής 

Ενημέρωσης :  

να επιλέγουν  

και  

να παρουσιάζουν 

εργασίες οι  

οποίες 

αντικατοπτρίζουν  

την ανάπτυξη  

τεκμηριώνοντάς  

την. 

Ο Αντίκτυπος της  

Νέας Τεχνολογίας  

στη  

Βιομηχανία: να 

αναλύουν τις 

επιπτώσεις των νέων 

τεχνολογιών στη 

βιομηχανία των  

ΜΜΕ 

Πνευματικά  

Δικαιώματα : να 

ερευνούν και να 

ακολουθούν τις 

απαραίτητες  

διαδικασίες για την 

τήρηση των  

πνευματικών 

δικαιωμάτων 

 

Πίνακας 3.10 : Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος επιλογής Μελέτη των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης της 11ης τάξης στους δύο τελευταίους άξονες. 
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               3.6.2.2. Δεξιότητες Παρουσιάσεων & Ομιλιών 

         Όπως καταλαβαίνουμε και από τον τίτλο, στο συγκεκριμένο μάθημα δίνεται έμφαση 

στη διδασκαλία και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό 

αποτελεσματικών  παρουσιάσεων, επιτυχών ομιλιών και για την κριτική αξιολόγησή τους. 

Χωρίζεται σε δύο τομείς: o πρώτος σχετίζεται με την κατανόηση και αναλύεται στον 

προσδιορισμό στοιχείων αποτελεσματικών παρουσιάσεων και στην αξιολόγησή τους 

(Πίνακας 3.11). Εμμένουν στην οργάνωση, στο ύφος, στη μορφή, στα οπτικοακουστικά μέσα 

και στις τεχνικές αυτών. Λαμβάνουν υπόψιν τους τις ποικίλες πολιτιστικές συμβάσεις που 

λειτουργούν στα πλαίσια της προφορικής επικοινωνίας, όπως έχουμε προαναφέρει και 

παραπάνω, ενώ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των παρουσιάσεων παίζει και η 

ανατροφοδότηση με τους συμμαθητές τους.  

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 

Προσδιορισμός Στοιχείων Αποτελεσματικών 

Παρουσιάσεων. 

Αξιολόγηση Παρουσιάσεων  

 
        Ε 

Ι 

Δ 

Ι 

Κ 

Ο 

Ι 

 

Σ 

Κ 

Ο 

Π 

Ο 

Ι 

 

         

         

Αναγνώριση Μορφών : να αναγνωρίζουν μία 

ποικιλία μορφών παρουσιάσεων. 

Αποτελεσματική Ακρόαση : να  

εφαρμόζουν τεχνικές αποτελεσματικής ακρόασης, 

 να λαμβάνουν σημειώσεις προκειμένου να  

κατανοήσουν επαρκώς τις ιδέες και τις  

πληροφορίες που επικοινωνούνται μέσω των 

παρουσιάσεων.  

Αναγνώριση Στοιχείων Ύφους & Οργάνωσης :  

να εντοπίζουν υφολογικά στοιχεία και 

χαρακτηριστικά οργάνωσης σε επιλεγμένες 

ομιλίες και συζητήσεις διάσημων ατόμων. 
Αξιολόγηση Μορφής & Περιεχομένου : 

 να αξιολογούν την καταλληλόλητα της επιλεγμένης 

μορφής και την αποτελεσματικότητα του περιεχομένου 

μιας παρουσίασης λαμβάνοντας υπόψιν το θέμα, τον 

σκοπό και το κοινό αυτής. 

Προσδιορισμός της Χρήσης Οπτικοακουστικών 

Μέσων: να εντοπίζουν πώς τα οπτικοακουστικά 

μέσα λειτουργούν ενισχυτικά στις προφορικές 

παρουσιάσεις. Αξιολόγηση Ύφους & Οργάνωσης :  

να αξιολογούν το ύφος και την οργάνωση μιας 

παρουσίασης 

Προσδιορισμός Τεχνικών Παρουσίασης: να 

εντοπίζουν τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί 

από ομιλητές σε πειστικές παρουσιάσεις. 

 

Αξιολόγηση των Ενισχυτικών Μέσων: να  

αξιολογούν τις τεχνικές και τα οπτικοακουστικά  

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν σε μία προφορική 

παρουσίαση. 

Προσδιορισμός Πολιτιστικών Συμβάσεων : να 

περιγράφουν συμβάσεις προφορικής 

επικοινωνίας σε διάφορους πολιτισμούς και πώς 

αυτές οι συμβάσεις επηρεάζουν τις 

παρουσιάσεις. 

Επικοινωνία με Συμμαθητές : να παρέχουν  

αντικειμενική και εποικοδομητική  

ανατροφοδότηση στους συνομηλίκους τους όσον  

αφορά τις παρουσιάσεις αλλά και την  

προετοιμασία αυτών. 

Πίνακας 3.11: Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος επιλογής Δεξιότητες Παρουσιάσεων & Ομιλιών 

της 11ης τάξης στον άξονα: Κατανόηση Παρουσιάσεων 
        

   Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τη δημιουργία προφορικών παρουσιάσεων, με τον 

σχεδιασμό τους και με την προβολή τους (Πίνακας 3.12). Οι ειδικοί σκοποί προσομοιάζουν 

πολύ με τους αντίστοιχους της προφορικής επικοινωνίας των υποχρεωτικών μαθημάτων, 

στοχευμένοι ωστόσο περισσότερο στη διαδικασία της παρουσίασης. Για αυτό, διδάσκονται 
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στρατηγικές μιας επιτυχημένης παρουσίασης, λαμβάνοντας υπόψιν όχι μόνο ό,τι αφορά τον 

λόγο, αλλά και τα υπόλοιπα πραγματολογικά στοιχεία που τον συνοδεύουν.  

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 
Σχεδιασμός Παρουσιάσεων Προβολή Παρουσιάσεων  Στοχασμός 

Στρατηγικών & 

Δεξιοτήτων 

Παρουσίασης 

 
 

Ε 
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Π 

Ο 

Ι 

 

         

         

Επιλογή Κατάλληλων Μορφών : να 

επιλέγουν κατάλληλες μορφές προφορικής 

παρουσίασης για ποικίλους σκοπούς και 

αποδέκτες. 

Σκοπός και Ακροατήριο:  

να προβαίνουν σε παρουσιάσεις 

ποικίλων μορφών για διάφορους 

σκοπούς και ακροατήρια. 

Μεταγνώση: να  

προσδιορίζουν τις 

δεξιότητες  

που έχουν  

αποκτήσει κατά την  

εκπόνηση αλλά 

αξιολόγηση 

παρουσιάσεων και  

να δημιουργούν  

σχέδιο  

βελτίωσης.  

Σχεδιασμός για  Συγκεκριμένο Κοινό: να 

προσδιορίζουν εκτιμήσεις και 

χαρακτηριστικά του ακροατηρίου στο 

οποίο θα απευθύνουν την προφορική τους 

παρουσίασης. 

Γλώσσα : 

 να χρησιμοποιούν  

κατάλληλη γλώσσα σε  

προφορικές  

παρουσιάσεις. Έρευνα: να ερευνούν και να επιλέγουν 

σχετικές και σημαντικές πληροφορίες 

προκειμένου να ταιριάξουν το θέμα τον 

σκοπό και το ακροατήριο της 

παρουσίασης. 

Δεξιότητες Σχεδιασμού Παρουσίασης 

Ομαδοσυνεργατικά:  να προσδιορίζουν τις 

ιδιότητες που απαιτούνται σε μία ομάδα 

για μία επιτυχή προφορική παρουσίαση 

και να συμμετέχουν σε ομάδα για τη 

δημιουργία μίας τέτοιας παρουσίασης. 

Τεχνικές Παρουσίασης:  

να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες 

τεχνικές σε προφορικές 

παρουσιάσεις,  ατομικές και 

ομαδικές. Ανάπτυξη Περιεχομένου & Δομής : να 

εφαρμόζουν τα χαρακτηριστικά μιας 

αποτελεσματικής παρουσίασης 

προκειμένου να σχεδιάσουν το 

περιεχόμενο και τη δομή παρουσιάσεων 

για ποικίλα ακροατήρια 

Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης : να 

χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές 

προκειμένου να αναπτύξουν την 

αυτοπεποίθηση. 

Οπτικοακουστικά Μέσα: 

εκμεταλλευόμενοι τη διαθέσιμη 

τεχνολογία να χρησιμοποιούν τα  

κατάλληλα  

οπτικοακουστικά μέσα  

προκειμένου να  

ενισχύσουν μια  

προφορική παρουσίαση. 

Πρόβα :  να επιλέγουν και να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικές 

στρατηγικές πρόβας προκειμένου να 

εξασκηθούν στις παρουσιάσεις 

Πίνακας 3.12: Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος επιλογής Δεξιότητες Παρουσιάσεων & Ομιλιών 

της 11ης τάξης στον άξονα:  Δημιουργία Παρουσιάσεων. 

 

3.6.3 Δωδέκατη Τάξη 

     Τέλος, ένα χρόνο πριν αποφοιτήσουν οι έφηβοι από το Λύκειο, στα πλαίσια του 

γνωστικού αντικειμένου της Αγγλικής Γλώσσας προσφέρονται τα εξής μαθήματα:  

 Μελέτη της Λογοτεχνίας (Πανεπιστημιακή Προετοιμασία) 

 Η Τέχνη του Συγγραφέα (Πανεπιστημιακή Προετοιμασία) 

 Μελέτη της Λογοτεχνίας (Κολεγιακή Προετοιμασία) 
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 Η Τέχνη του Συγγραφέα (Κολεγιακή Προετοιμασία) 

 Επικοινωνία στον χώρο των Επιχειρήσεων και των Τεχνολογιών 

Παρακάτω, θα ασχοληθούμε με τα δύο μαθήματα που σχετίζονται με το θέμα μας.  

 

3.6.3.1. Η Τέχνη του Συγγραφέα 

          Αποτελεί ένα μάθημα το οποίο εστιάζει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με τη γραφή, πάσης φύσεως: λογοτεχνία, κριτική, αρθρογραφία κ.α.  Προσφέρεται ένα 

μάθημα για εκείνους τους εφήβους που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε πανεπιστημιακές 

σχολές και ένα για εκείνους που επιθυμούν να φοιτήσουν μεταλυκειακά σε κάποιο κολέγιο. 

Η ουσιαστική μεταξύ τους διαφορά έγκειται στις δραστηριότητες, οι οποίες στην πρώτη 

περίπτωση είναι πιο ερευνητικές και θεωρητικές, ενώ στη δεύτερη πιο πρακτικές. 

Χωρίζονται σε τρεις άξονες με τον καθένα να διαθέτει τους επιμέρους γενικούς σκοπούς: 

Α.  Διερεύνηση Γραφής          Γραφή, Συγγραφείς & Συγγραφική Τέχνη 

                                                Εξερεύνηση Ιδεών, Μορφών & Στυλ 

Β.  Εξάσκηση Γραφής            Σύνταξη & Αναθεώρηση 

                                                Επεξεργασία, Διόρθωση & Δημοσίευση 

                                                Συνεργατική Γραφή 

Γ.  Στοχασμός Γραφής            Μεταγνώση 

        

    Μελετώντας τους ειδικούς στόχους του συγκεκριμένου μαθήματος στον παρακάτω πίνακα 

(3.13), διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές, παρακολουθώντας το, διεισδύουν στα μύχια της 

δημιουργικής γραφής και του συγγραφικού κόσμου. Η παραγωγή γραπτού λόγου υπάρχει ως 

άξονας και στα υποχρεωτικά μαθήματα και οι στόχοι λίγο πολύ μοιάζουν. Ωστόσο, στην 

Τέχνη του Συγγραφέα οι μαθητές προχωρούν λίγο παραπέρα. Διαμορφώνουν αξιολογικό 

κριτήριο υψηλής κλίμακας, δημιουργούν το δικό τους προσωπικό ύφος στη γραφή, 

αισθάνονται μικροί συγγραφείς, καθώς καλούνται να καταθέσουν το είναι τους και την ψυχή 

τους σε μία κόλλα χαρτί.  
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Πίνακας 3.13: Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος επιλογής Η Τέχνη του Συγγραφέα. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 
Γραφή, Συγγραφείς 

& Συγγραφική Ζωή 

Εξερεύνηση 

Ιδεών, Μορφών 

& Στυλ 

Σύνταξη & 

Αναθεώρηση 

Επεξεργασία, 

Διόρθωση & 

Δημοσίευση 

Συνεργατική 

Γραφή 
Μεταγνώση 

 
       Ε 
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Μοντέλα Γραφής: να 

μελετούν μία 

τεράστια γκάμα 

μοντέλων γραφής και 

να εξοικειώνονται με 

την τέχνη και τον 

κόσμο αυτής. 

Δημιουργία 

Ιδεών:  να 

δημιουργούν και 

να αναζητούν 

ιδέες για δυνητικά 

έργα γραφής 

ανεξαρτήτως 

πλαισίου. 

Σχεδιασμός, 

Εστίαση στο 

Περιεχόμενο: να 

επιλέγει και να 

οργανώνει ιδέες 

και 

πληροφορίες για 

τη γραφή 

κειμένων 

κατάλληλων 

προς το 

ζητούμενο 

επικοινωνιακό 

πλαίσιο. 

Επεξεργασία & 

Διόρθωση: να 

επεξεργάζονται 

και να 

διορθώνουν τα 

γραπτά τους 

εφαρμόζοντας τις 

συμβάσεις της 

γραμματικής των 

σημείων στίξης 

και της 

ορθογραφίας 

κατάλληλα και 

αποτελεσματικά 

Δημιουργία Ιδεών 

Συνεργατικά: να 

διερευνούν και να 

κατασταλάζουν 

σε ιδέες 

συνεργατικά για 

πιθανά έργα μέσα 

από συζητήσεις 

και διαλόγους.  

Κατανόηση των 

Δημιουργικών τους 

Επιλογών: να 

προσδιορίζουν και να 

επεξηγούν 

συγκεκριμένες 

επιλογές που έκαναν 

καθόλη τη διαδικασία 

της συγγραφής για να 

βοηθηθούν στην 

καλύτερη κατανόηση 

αυτής της τέχνης.   

Υφολογικά Στοιχεία : 

να αναλύουν και να 

αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα 

των υφολογικών 

στοιχείων που 

χρησιμοποιούν οι 

συγγραφείς 

Η Τέχνη της Γραφής: 

να αποδεικνύουν  

μετά από 

συνεντεύξεις με 

συγγραφείς τις 

πρακτικές και τις 

διαδικασίες που 

ακολουθούν. 

Πειραματισμός με 

Μορφές και Στυλ: 

να 

πειραματίζονται 

με διάφορα 

μορφικά και 

υφολογικά 

στοιχεία 

προκειμένου να 

αναπτύξουν ένα 

αποτελεσματικό 

προσωπικό στυλ 

γραφής. 

Σχεδιασμός, 

Εστίαση στη 

Μορφή: να 

χρησιμοποιούν 

τα κατάλληλα 

μορφικά και 

υφολογικά 

στοιχεία 

προκειμένου να 

επικοινωνήσουν 

αποτελεσματικά 

τις ιδέες τους 

Δημοσίευση:  να 

παράγει 

προσεγμένο λόγο 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα 

χαρακτηριστικά 

παρουσίασης 

Ανατροφοδότηση 

σε Συνομηλίκους: 

να παρέχουν ως 

ομάδα 

εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση 

σε συμμαθητές 

τους για έργα που 

βρίσκονται σε 

εξέλιξη. 

Κατανόηση των 

Αντιλήψεων & των 

Πεποιθήσεών τους: να 

εξηγούν πώς οι 

αντιλήψεις τους, οι 

αξίες τους και οι 

εμπειρίες τους 

διαπερνούν το γράψιμό 

τους. 

Το Επάγγελμα του 

Συγγραφέα : να 

αναζητούν 

επαγγελματικές 

ευκαιρίες στον χώρο 

της συγγραφής και να 

προσδιορίζουν τις 

δεξιότητες που 

απαιτούνται για ένα 

τέτοιο επάγγελμα.   

 

Πλάνα για Βελτίωση: 

να προσδιορίζουν τα 

σημεία που 

υπερτερούν και που 

υστερούν ως 

συγγραφείς όπως και 

τα βήματα που 

δύνανται να 

ακολουθήσουν για τη 

βελτίωσή τους 

Μορφικά στοιχεία: να 

αναλύουν και να 

αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα 

των τρόπων με τους 

οποίους οι 

συγγραφείς 

χρησιμοποιούν 

διάφορα μορφικά 

στοιχεία 

Αναθεώρηση: 

να αναθεωρούν 

τα γραπτά τους 

στο περιεχόμενο 

και στη μορφή 

με στόχο τη 

βελτίωσή του. 
Αξιολόγηση των 

Εφηβικών 

Εργασιών: να 

αξιολογούν 

εργασίες 

συμμαθητών τους 

προκειμένου οι 

τελευταίοι να 

βοηθηθούν στη 

διόρθωσή των 

γραπτών τους 

Παρουσίαση της 

Προόδου: να επιλέγουν 

δείγματα γραφής τους 

τα οποία τεκμηριώνουν 

την πρόοδό τους ως 

συγγραφείς 

συμπεριλαμβάνοντάς 

τα σε χαρτοφυλάκιο.   

Η Αντίληψη του 

Συγγραφέα: να 

εξηγούν διάφορους 

τρόπους με τους 

οποίους τα έργα 

έχουν επηρεαστεί από 

τις προσωπικές 

εμπειρίες των ίδιων 

των συγγραφέων, από 

τις πεποιθήσεις τους  

και από το  

κοινωνικοπολιτισμικό 

πλαίσιο στο οποίο 

ενεργούν 
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              3.6.3.2.Επικοινωνία στον Χώρο των Επιχειρήσεων & των Τεχνολογιών 

     Δε θα μπορούσε να απουσιάζει από μία κοινωνία «δυτικού τύπου», με σύγχρονες και 

προοδευτικές αντιλήψεις αλλά και με μία πολύ ισχυρή οικονομία, ένα μάθημα σαν αυτό. 

Έτσι λοιπόν, στην τελευταία τάξη πριν την αποφοίτηση, έχοντας αποκτήσει οι έφηβοι μία 

εικόνα για το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαβιούν και λειτουργεί η χώρα 

τους, τους δίνεται μέσω του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας η δυνατότητα να 

αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται στον σύγχρονο κόσμο των 

Επιχειρήσεων και των Τεχνολογιών. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως 

μεταλυκειακής πορείας και χωρίζεται σε τρεις άξονες με τους επιμέρους γενικούς σκοπούς:  

Α. Διερεύνηση της Επικοινωνίας και της Κουλτούρας στον Χώρο των Επιχειρήσεων και των 

Τεχνολογιών             Κατανόηση 

                                                                                   Ανάλυση 

Β. Παραγωγή Επικοινωνίας στον Επιχειρησιακό και Τεχνολογικό Χώρο          Παραγωγή    

 

 Γ. Μεταγνώση         Στοχασμός της Μάθησης  

    

    Καλούνται λοιπόν οι μαθητές να εμβαθύνουν και να ανακαλύψουν εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που θα τους βοηθήσουν να παραγάγουν ένα αποτελεσματικό και 

επιτυχημένο για τον τεράστιο τομέα των επιχειρήσεων και των τεχνολογιών κείμενο 

(Πίνακας 3.14). Ειδικότερα, εξοικειώνονται με όλα τα κειμενικά είδη που χρησιμοποιούνται 

στους προαναφερόμενους τομείς, από αναφορές, συστάσεις, γραφήματα μέχρι εγχειρίδια και 

προφορικές παρουσιάσεις. Διεισδύουν διερευνητικά στον κόσμο αυτόν, έρχονται σε επαφή 

με αυτό που ονομάζουμε «επιχειρηματικότητα», γνωρίζουν την κουλτούρα και τη λογική 

μέσα στην οποία δρουν και προχωρούν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι, ενημερώνονται για τα 

επαγγέλματα που ασκούνται, αλλά και για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

επαγγελματική απασχόληση στον χώρο αυτόν. Συνεπώς, αποκτούν μία γενική επίγνωση για 

τον παγκοσμίου ενδιαφέροντος κλάδο που αφορά τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία, ενώ 

ταυτόχρονα καλλιεργούν και «εξειδικεύουν», θα λέγαμε, τη γλώσσα στην κουλτούρα και στη 

σκέψη του κόσμου αυτού. 
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Πίνακας 3.14: Οι  Γενικοί & Ειδικοί Σκοποί του μαθήματος επιλογής Επικοινωνία στον Χώρο των 

Επιχειρήσεων & των Τεχνολογιών 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 
Κατανόηση της 

Επικοινωνίας & της 

Κουλτούρας των 

Επιχειρήσεων & της 

Τεχνολογίας 

Ανάλυση της Επικοινωνίας 

στον Χώρο των 

Επιχειρήσεων & της 

Τεχνολογίας 

Παραγωγή Επικοινωνίας στον 

Χώρο των Επιχειρήσεων & 

της Τεχνολογίας 

Στοχασμός της 

Μάθησης 
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Οργάνωση Εγγράφου: να 

κατανοούν διάφορα 

παραδείγματα επικοινωνίας 

στον χώρο των επιχειρήσεων 

και της τεχνολογίας. 

Μορφές & Μοτίβα 

Κειμένων:   να 

προσδιορίζουν τα βασικά 

στοιχεία  μορφών και 

κοινών μοτίβων οργάνωσης 

σε κείμενα επικοινωνίας 

στον χώρο των επιχειρήσεων 

και της τεχνολογίας και να 

εξηγούν πώς αυτά 

διασαφηνίζουν το μήνυμα. 

Σκοπός & Ακροατήριο: να 

εξηγούν πώς ο σκοπός και το 

ακροατήριο επηρεάζουν τις 

επιλογές όσον αφορά το 

περιεχόμενο, το ύφος και την 

οργάνωση. 

Αντανάκλαση των 

Προσωπικών 

Πλεονεκτημάτων & 

των Περιοχών 

Βελτίωσης: να 

προσδιορίζουν σε 

ποιες περιοχές είναι 

δυνατοί και σε ποιες 

αδύναμοι 

Προσδιορισμός Σκοπού και 

Κοινού : να προσδιορίζουν 

τον σκοπό και το ακροατήριο 

σε διάφορα επικοινωνιακά 

γεγονότα του επιχειρησιακού 

και τεχνολογικού χώρου. 

Τεχνικές Προφορικής 

Παρουσίασης : να 

χρησιμοποιούν τις κατάλληλες 

ως προς τη μορφή, τον σκοπό 

και το ακροατήριο τεχνικές 

προκειμένου να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα των 

κειμένων που παράγουν 

Επιλογή Γλωσσικής 

Ποικιλίας:  να εξετάζουν τη 

γλώσσα 

συμπεριλαμβανομένου και 

του εξειδικευμένου 

λεξιλογίου που 

χρησιμοποιείται στους 

χώρους αυτούς προκειμένου 

να επιλέξουν την κατάλληλη 

σε σχέση με το θέμα, τον 

σκοπό και το επίπεδο του 

ακροατηρίου 

Οπτικοακουστικά Μέσα: να 

χρησιμοποιούν μία ποικιλία 

κατάλληλων οπτικοακουστικών 

βοηθημάτων προκειμένου να 

ενισχύσουν την 

αποτελεσματικότητα των 

κειμένων Οπτικοακουστικά 

Χαρακτηριστικά: να 

προσδιορίζουν τα 

οπτικοακουστικά 

χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποιούνται στην 

επικοινωνία των 

επιχειρήσεων και των 

τεχνολογιών και να εκτιμούν 

τη συνεισφορά τους στη 

σαφήνεια των κειμένων. 

Κατανόηση του Αντίκτυπου 

της Τεχνολογίας: να ερευνούν 

και να κατανοούν το πώς η 

επικοινωνία στον χώρο των 

τεχνολογιών επηρεάζει τις 

επιχειρηματικές πρακτικές 

Σχολιασμός των 

έργων με 

Συνομηλίκους: να 

σχολιάζουν 

εποικοδομητικά τα 

έργα συνομηλίκων 

εντοπίζοντας και 

επαινώντας 

αποτελεσματικές 

πτυχές και 

σημειώνοντας 

πιθανές περιοχές 

βελτίωσης. 

Κειμενικά Χαρακτηριστικά;  να 

χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 

ως προς τη μορφή και τον 

σκοπό χαρακτηριστικά 

προκειμένου να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα των 

κειμένων  

Τεχνικές Προφορικής 

Παρουσίασης: να επεξηγούν 

πώς τα παραγλωσσικά και 

εξωγλωσσικά στοιχεία 

ενισχύουν ή αποδυναμώνουν 

την αποτελεσματικότητα 

των προφορικών 

παρουσιάσεων στους 

χώρους αυτούς. 

Κατανόηση των 

Επιχειρησιακών Ζητημάτων: 

να μελετούν και κατανοούν 

μια ποικιλία άρθρων και 

συνεντεύξεων που σχετίζονται 

με τα επιχειρηματικά και τα 

τεχνολογικά ζητήματα 

Επεξήγηση των 

Δημιουργικών 

Επιλογών:  να 

δικαιολογούν και να 

επεξηγούν τις 

επιλογές που έχουν 

κάνει για την 

ενίσχυση  

της 

αποτελεσματικότητας 

των παραχθέντων 

κειμένων. 

Βελτίωση Ποιότητας: να 

αναθεωρούν, να επεξεργάζονται 

και  να διορθώνουν 

επικοινωνιακά κείμενα που 

έχουν παραχθεί στον χώρο των 

επιχειρήσεων και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

επιτύχουν ένα υψηλότερο 

επίπεδο ποιότητας στο 

περιεχόμενο, στην οργάνωση, 

στο ύφος 

Κειμενικά Χαρακτηριστικά : 

να εντοπίζουν διάφορα 

κειμενικά χαρακτηριστικά 

και να επεξηγούν πως αυτά 

ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητα της 

επικοινωνίας στον χώρο των 

επιχειρήσεων και της 

τεχνολογίας. 

Αναζήτηση Καριέρας: να 

αντιλαμβάνονται την πληθώρα 

ευκαιριών που προσφέρονται 

στους συγκεκριμένους χώρους 

και να ορίζουν τις δεξιότητες 

που απαιτούνται 
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3.7  Γενικός Σκοπός: Στοχασμός Δεξιοτήτων και Στρατηγικών 

    Για το τέλος αυτού του κεφαλαίου, αφήσαμε την κοινή στήλη όλων σχεδόν των αξόνων 

των προσφερόμενων μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής: τη Μεταγνώση. Πιστοί στην 

αντίληψη οι συντάκτες του συγκεκριμένου προγράμματος ότι οι μαθητές μαθαίνουν 

καλύτερα όταν παρακολουθούν συνειδητά τις σκέψεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας, έχουν ενσωματώσει σε όλους τους τομείς μεταγνωστικές 

διεργασίες. Ακριβέστερα, επιδιώκεται η συνειδητή χρήση στρατηγικών σε κάθε εργασία και 

η αξιολόγησή τους, η αναγνώριση από την πλευρά των μαθητών πού είναι καλοί, πού 

υστερούν και με ποιο τρόπο δύνανται να βελτιωθούν. Μάλιστα, στο μάθημα Δεξιότητες 

Παρουσιάσεων και Ομιλιών της 11ης τάξης, ζητείται από αυτούς σχέδιο βελτίωσης, στόχος 

που τους βάζει στη διαδικασία της αναλυτικής αυτοαξιολόγησης και όχι μόνο. Επίσης, σε 

κάθε περίπτωση αυτοαξιολόγησης, οφείλουν να παραθέτουν δικά τους δημιουργήματα ως 

τεκμήρια: για παράδειγμα, στην παραγωγή γραπτού λόγου των υποχρεωτικών μαθημάτων, οι 

σπουδαστές κρατούν χαρτοφυλάκιο, προκειμένου να βλέπουν και να μελετούν την πρόοδο 

τους. Πέραν τούτων, ζητείται και η αξιολόγηση των στάσεών τους, όπως στο μάθημα Μελέτη 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της 11ης τάξης, οι έφηβοι καλούνται να αξιολογήσουν τον 

εαυτό τους ως καταναλωτές των ΜΜΕ ή στο μάθημα Η Τέχνη του Συγγραφέα της 12ης 

τάξης, ζητείται να ανακαλύψουν πώς περνούν τις αντιλήψεις τους στα γραπτά τους. 

Επομένως, η επίγνωση και η συνειδητοποίηση του τι ξέρουν και πώς το έμαθαν αποτελεί ένα 

σημαντικότατο κεφάλαιο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Πλειονοτικής Γλώσσας του 

Οντάριο. Άλλωστε, όλες αυτές οι διαδικασίες που ενισχύουν τη μεταγνώση, δηλαδή «την 

ενημερότητα που έχουμε για τους γνωστικούς μας μηχανισμούς και για το πώς αυτοί 

λειτουργούν» (D. Meichenbaum κ.α. 1985, όπως παραπέμπεται στο Κασσωτάκης & Φλουρής 

2006, σ. 176) ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία με θετικό πρόσημο, κάτι το οποίο στην 

άλλη πλευρά του Ατλαντικού το έχουν αντιληφθεί.  
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4. Παρουσίαση  των αναλυτικών προγραμμάτων της διδασκαλίας της 

Ελληνικής γλώσσας Γυμνασίου και Α’ Λυκείου 

 

4.1 Εισαγωγή 

     Προκειμένου να προβούμε σε συγκριτική θεώρηση του προγράμματος σπουδών 

γλωσσικής διδασκαλίας του Οντάριο με το αντίστοιχο της Ελλάδας, οφείλουμε να 

ασχοληθούμε διεξοδικά και με τα αναλυτικά προγράμματα της Ελληνικής Γλώσσας ως 

Πρώτης της αντίστοιχης βαθμίδας, δηλαδή της δευτεροβάθμιας. Θα προχωρήσουμε λοιπόν 

σε εκτενή παρουσίαση δύο αναλυτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται αυτήν τη στιγμή 

στη χώρα μας: το πρώτο έχει εκπονηθεί για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ενώ το δεύτερο 

απευθύνεται σε μαθητές της Α’ Λυκείου.  

    

  4.2 Δομή 

Τα δύο προγράμματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι:  

 Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας & της 

Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο ( Υπουργείο Παιδείας 2011). 

 Πρόγραμμα Σπουδών Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α’ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/τ Β΄2011). 

Και τα δύο χωρίζονται και αναλύονται σε κοινές ενότητες :  

1. Εισαγωγή 

2. Σκοπός 

3. Στόχος 

4. Περιεχόμενο 

5. Μεθοδολογία 

6. Αξιολόγηση 

   Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες, ανά δεξιότητα και ανά τάξη στο Γυμνάσιο˙ 

ανά θεματική ενότητα στο Λύκειο. Σε αυτούς αναλύονται διεξοδικότατα και λεπτομερώς τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα μαζί με ενδεικτικές δραστηριότητες και πρακτικές. 

Εξαιτίας όμως του γεγονότος ότι το Γυμνάσιο και το Λύκειο αντιμετωπίζονται στη χώρα μας 

ως δύο διαφορετικά συστήματα, παρόλο που ανήκουν στην ίδια βαθμίδα, θα προβούμε σε 

ξεχωριστή παρουσίαση αυτών, στοχεύοντας βέβαια να αναδείξουμε τις αρχές που τα διέπουν 

και τη συνολικότερη φιλοσοφία μέσα στην οποία διαμορφώθηκαν και συντάχθηκαν.   
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4.3 Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας & της 

Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο  

     4.3.1. Εισαγωγή 

     Το 2011 εκπονήθηκε και παραδόθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα νέο πρόγραμμα 

σπουδών για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Αποτέλεσε τότε επιτακτική ανάγκη η 

δημιουργία ενός νέου εργαλείου προσαρμοσμένου στις καινούριες «κοινωνικοοικονομικές 

ανακατατάξεις και αξιώσεις της μετανεοτερικής μας εποχής» (Νάσαινας 2016, σ.4). Η έντονη 

κινητικότητα των ανθρώπων και η ανάγκη συνύπαρξης πολλών διαφορετικών πολιτισμών, το 

φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, η μεγάλη τεχνολογική επανάσταση και δη του διαδικτύου, 

ο ανεξέλεγκτος καταιγισμός πληροφοριών, η κυριαρχία της εικόνας, είναι κάποια από τα 

φαινόμενα τα οποία βιώνουμε και σήμερα και τα οποία οδήγησαν την εκπαίδευση σε νέα 

μονοπάτια. Ο κόσμος μεταλλάσσεται καθημερινά, η πρόσληψη αλλά και η αντίληψη αυτού 

μορφοποιείται ποικιλοτρόπως. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, απαιτούνται ενήλικες με 

διαφορετικό υπόβαθρο και δεξιότητες από ό,τι των προηγούμενων γενεών, με κριτικό 

πνεύμα, με ανοχή στο διαφορετικό, με ευελιξία στη σκέψη τους, με στοχαστικές και 

αναστοχαστικές στάσεις.  

   Η Γλώσσα τώρα, ως τρόπος σκέψης και επικοινωνίας, ως κοινωνικοπολιτισμικό 

φαινόμενο, ως το μέσον με το οποίο στοχαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τα πάντα γύρω 

μας, αλλά ταυτόχρονα, ως το μέσον με το οποίο δομείται και αναδομείται ο κόσμος, δε θα 

μπορούσε παρά να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες όλων των 

προαναφερθέντων. Η διδασκαλία αυτής, ειδικότερα ως πλειονοτικής γλώσσας, είναι κάτι που 

δεν αφορά μόνο το ίδιο το γλωσσικό μάθημα, αλλά όλα τα γνωστικά αντικείμενα ενός 

Προγράμματος Σπουδών. Κατά συνέπεια, το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της 

Νέας Ελληνικής ως Πρώτης επιβαλλόταν να αναμορφωθεί και να προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα και ζητούμενα. Το κείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε10 στην παρούσα εργασία 

φαίνεται να ικανοποιεί αυτή τη νέα αναγκαιότητα.  

   Το εκπόνημα λοιπόν του 2011 αποτελεί ένα σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα, 

«Curriculum» στη λατινική γλώσσα. Χωρίζεται σε τέσσερα δομικά στοιχεία, τα οποία, 

ωστόσο, αλληλεξαρτώνται και αλληλοσυνδέονται, ενώ παράλληλα, υπάρχει κυκλικότητα 

στη διαδικασία της μάθησης, καθώς τα αποτελέσματα της αξιολόγησης οδηγούν στον 

επαναπροσδιορισμό όλων των στοιχείων (Βρεττός & Καψάλης 1997). Τα τέσσερα αυτά  

                                                   
10 Από το προαναφερθέν πρόγραμμα σπουδών, στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε μόνο με τη διδασκαλία 

της Νέας Ελληνικής 
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στοιχεία σύμφωνα με τον Westphalen  (1982) είναι:  → οι στόχοι μάθησης 

                                                                                     → τα περιεχόμενα μάθησης  

                                                                                     → η μεθόδευση της διδασκαλίας 

                                                                                     → ο έλεγχος επιτυχίας των στόχων 

Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε ένα προς ένα αυτά τα στοιχεία, όπως εμφανίζονται και 

καταγράφονται στο υπό μελέτη κείμενο. 

 

    4.3.2. Σκοποί  

     Οι γενικοί σκοποί ενός αναλυτικού προγράμματος αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές, 

τις οποίες καλείται ο εκπαιδευτικός να λάβει υπόψιν του, προκειμένου να οργανώσει το 

μάθημά του (Βεντούρης 2008). Δηλώνουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και την 

αναμενόμενη συμπεριφορά των μαθητών μετά το πέρας μιας σειράς μαθημάτων (Καυκούλα 

2012). Στο υπό μελέτη κείμενο, επιδιώκεται μέσω της διδασκαλίας του γλωσσικού 

μαθήματος η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων οι οποίες συσχετίζονται με τη:         

 Γλώσσα & Αποτελεσματική Επικοινωνία 

 Προσωπική & Κοινωνική Ζωή και τη Συνδιαμόρφωση του Κοινωνικού Γίγνεσθαι 

    Παρακάτω θα καταγράψουμε επιγραμματικά, κατά το δυνατόν, όλα αυτά που αναμένονται 

από τους μαθητές μετά το πέρας της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στα τρία έτη 

του Γυμνασίου:   

ΓΛΩΣΣΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο σύμφωνα με τους κανόνες της 

πρότυπης ΝΕ11 

 Να αποτιμούν κριτικά τους διάφορους τρόπους γραφής εντός των κοινωνικών τους 

συγκειμένων. 

 Να ακολουθούν τους ορθογραφικούς και μορφολογικούς κανόνες της ΝΕ όταν παράγουν 

κείμενα. 

 Να κατανοούν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου όπως και 

τον λόγο ύπαρξής τους. 

 Να αποκτήσουν ακαδημαϊκές δεξιότητες ώστε να ανταπεξέρχονται επαρκώς και στα άλλα 

γνωστικά αντικείμενα. 

 Να συστηματοποιήσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις στον τομέα της μορφολογίας και της 

σύνταξης, να αποκτήσουν νέες που αγνοούν και να αποτιμούν κριτικά την υπάρχουσα 

ποικιλότητα στους δύο αυτούς κλάδους. 

 Να αποκτήσουν το απαραίτητο λεξιλόγιο για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες αλλά και να 

αποτιμούν κριτικά τη διαφοροποίηση σε αυτό στο σημασιολογικό και στο κοινωνικοπολιτισμικό 

πεδίο. 

 Να κατακτήσουν στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής λόγου. 

                                                   
11 Νέα Ελληνική 
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 Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να κατανοούν και να παράγουν προφορικό 

και γραπτό λόγο κατάλληλο στο εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο. 

 Να κατακτήσουν τους απαραίτητους επικοινωνιακούς κανόνες της ΝΕ. 

 Να κατανοούν, να αναδεικνύουν και να αποτιμούν κριτικά τη σχέση της γλώσσας των κειμένων 

με κοινωνικές παραμέτρους, με ιδεολογίες και συμπεριφορές. 

 Να κατανοήσουν ότι κάθε ζωντανή γλώσσα χαρακτηρίζεται από γεωγραφική και κοινωνική 

ποικιλότητα, η οποία κωδικοποιεί κοινωνικοπολιτισμικά νοήματα και μπορούν και αυτοί να 

προβούν σε δημιουργική αξιοποίησή της. 

 Να αντιπαραβάλλουν συστηματικά και κριτικά τις διάφορες ποικιλίες που γνωρίζουν ή 

μαθαίνουν με την πρότυπη ποικιλία γλωσσικά, υφολογικά επικοινωνιακά και κοινωνικά. 

 Να κατανοήσουν ότι τα κειμενικά είδη και οι γλωσσικές τους μορφές αποτελούν προϊόντα 

κοινωνικών παραγόντων και σχέσεων εξουσίας μεταξύ των επικοινωνούντων. 

 Να κατανοήσουν ότι ο προφορικός και ο γραπτός λόγος χαρακτηρίζεται από γλωσσική και 

κειμενική ποικιλότητα, επομένως, τον χειριζόμαστε ανάλογα με τις επικοινωνιακές 

περιστάσεις. 

 Να κατανοούν τη διαφορετικότητα του μιντιακού λόγου από τον αντίστοιχο γραπτό και 

προφορικό ώστε να τον αναγνωρίζουν, να τον αξιολογούν και να τον χρησιμοποιούν. 

 Να αναγνωρίζουν τα υβριδικά κειμενικά είδη και να τα χρησιμοποιούν ανάλογα με τις 

επικοινωνιακές περιστάσεις. 

 Να κατανοήσουν τον υψηλό βαθμό συνθετότητας σε κάθε τομέα της κοινωνίας, κατά συνέπεια, 

και στην εκπαίδευση. 

 Να κατανοήσουν ότι τα ΤΠΕ12  είναι κοινωνοί και μέτοχοι στον σύγχρονο κόσμο. 

 Να κατανοήσουν τη σημαντικότητα και των άλλων σημειωτικών συστημάτων πέραν της 

γλώσσας. 

 Να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα εργαλεία ιστού δεύτερης γενιάς (web.2.0) ως μια 

πρακτική του ψηφιακού γραμματισμού η οποία συνδυάζει την οπτική με τη λεκτική παράμετρο. 

 Να κατανοήσουν ότι και η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου δύναται 

να υποστηριχτεί από εργαλεία web2.0 παρεμβαίνοντας υποβοηθητικά στην καλλιέργεια της ΝΕ. 

 Να μεταφέρουν οι μαθητές της γενιάς του διαδικτύου τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει με την 

εξοικείωσή τους με αλληλεπιδραστικά μέσα στη μάθηση. 

 Να επιλέγουν οι μαθητές με ποιο εργαλείο web2. θα επικοινωνήσουν ώστε να αποτελέσει η 

γλωσσική διδασκαλία μία επικοινωνιακή πράξη. 

 Να κατανοήσουν ότι κάθε επικοινωνιακό συμβάν διαμορφώνεται από διάφορους 

επικοινωνιακούς  παράγοντες, να τους ανακαλύπτουν, να τους κατονομάζουν και να εξηγούν 

τον ρόλο τους. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι κατανόηση σημαίνει όχι μόνο εντοπισμός των δηλουμένων αλλά και 

των υποδηλουμένων, σημαίνει στάση κριτικού αναγνώστη απέναντι στις ιδέες του κειμένου και 

την οργάνωσή τους. 

 Να κατανοήσουν ότι η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν κοινωνικοπολιτισμικές και 

κοινωνιογνωσιακές δραστηριότητες κατασκευής νοήματος και επίλυσης προβλήματος. 

 Να χρησιμοποιούν τον γραπτό λόγο ως μέσο στοχασμού και αναστοχασμού καθώς και 

ανάπτυξης των μεταγνωσιακών τους δεξιοτήτων. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση ενός κειμένου απαιτεί από μέρους του αναγνώστη 

γνώσεις για τον κόσμο αλλά και για την ίδια τη γλώσσα. 

 Να κατανοήσουν ότι η κατανόηση και παραγωγή κειμένου ως κοινωνιογνωσιακές 

δραστηριότητες μοιράζονται κοινές γνωστικές διαδικασίες και υπόκεινται στους ίδιους 

κειμενικούς και περικειμενικούς περιορισμούς. 

                                                   
12 ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
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 Να αποκτήσουν επίγνωση της δηλωτικής, της διαδικασιακής και της πλαισιοθετημένης 

γνώσης που είναι αναγκαία κατά τη σύνθεση ενός εκτεταμένου επικοινωνιακού κειμένου. 

 Να κατανοήσουν ότι η παραγωγή λόγου αποτελεί διαδικασία συνεργατική και δημιουργική, 

επομένως, επανασχεδιάζουμε, σχολιάζουμε, αξιολογούμε. 

 Να κατανοήσουν ότι η ανάγνωση είναι ανάλυση ενώ η παραγωγή σύνθεση, ωστόσο, και οι δύο 

διαδικασίες αποτελούν την επικοινωνιακή δραστηριότητα. 

 Να κατανοήσουν τη σχέση οπτικού και λεκτικού γραμματισμού 

Πίνακας 4.1: Επιγραμματική παρουσίαση των Σκοπών του Αναλυτικού Προγράμματος της ΝΕ του 2011 όσον 

αφορά τη Γλώσσα και την Αποτελεσματική Επικοινωνία. 

 

    34 στο σύνολο οι σκοποί που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα και τη γλωσσική  

επικοινωνία. Οι με έντονα στοιχεία μαρκαρισμένες έννοιες και φράσεις μας βοηθούν να 

διαπιστώσουμε ότι οι μαθητές διδάσκονται τη γλώσσα ως επικοινωνιακή πράξη, εστιάζοντας 

στην ανάλυση, στην ερμηνεία αλλά και στο πώς κατασκευάζονται όχι μόνο τα νοήματα αλλά 

και τα υπονοήματα αυτής (Πίνακας 4.1). Έρχονται σε επαφή με τη γλωσσική ποικιλότητα, 

κατανοώντας τον σημαντικό της ρόλο και αξιοποιώντας την δημιουργικά. Γνωρίζουν 

διάφορα άλλα σημειωτικά συστήματα, αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν υβριδικά κείμενα, 

ενώ πλέον, δίπλα στον προφορικό και γραπτό τους λόγο έχουν προσθέσει ισότιμα και τον 

λόγο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μεταγλώσσα, Πολυγραμματισμοί, Κριτική 

Πρόσληψη και Σκέψη και Μεταγνώση αποτελούν έννοιες που διαπερνούν τη συγκεκριμένη 

σκοποθεσία. Βασικός στόχος να διαμορφωθούν υποψιασμένοι χειριστές του λόγου, οι οποίοι 

θα δύνανται να ανταποκριθούν επαρκώς σε ένα σύνθετο επικοινωνιακό σύμπαν.     

     Στον δεύτερο άξονα που έχει να κάνει με την προσωπική και την κοινωνική ζωή του 

μαθητή και τη διαμόρφωση του κοινωνικού του γίγνεσθαι, η γενική ιδέα δεν μεταβάλλεται 

ιδιαίτερα (Πίνακας 4.2). Βλέπουμε να συνδέεται η διδασκαλία της πρώτης γλώσσας με τη 

διαμόρφωση της κοινωνικής φωνής και στάσης των μαθητών. Η κατανόηση και παραγωγή 

λόγου αποτελεί πλέον και κοινωνική πράξη, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες 

αναδομούν τη βάση των γνώσεών τους, αμφισβητούν τα αποδεκτά κοινωνικά στερεότυπα 

και πρότυπα και μετασχηματίζουν εκείνα που τους καταπιέζουν (Coffey 2010). Βλέπουμε, 

επίσης, ότι μέσα από τους συνεχείς διαλόγους εξοικειώνονται με την αποδοχή και τον 

σεβασμό στο διαφορετικό. Βλέπουμε να προωθείται η ομαδικότητα και η ισότιμη 

συνεργασία, ενώ και σε αυτόν τον πίνακα υπάρχει η γλωσσοποικιλότητα, η οποία συμπλέει 

με την πολυπολιτισμικότητα. Το παζλ συμπληρώνεται με τη διερευνητική μάθηση, εντός και 

εκτός σχολείου, ενώ ο ψηφιακός γραμματισμός ενισχύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια 

διαμόρφωσης ενός ενεργού κοινωνού του κόσμου.     
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ, ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 

 Να κατανοήσουν ότι η κατανόηση και η παραγωγή κειμένων αποτελούν κοινωνικές πράξεις με 

την αντίστοιχη βαρύτητα και τον ρόλο που έχουν όλες οι κοινωνικές πράξεις. 

 Να κατανοήσουν ότι κατά την επικοινωνιακή διαδικασία ανταλλάσσονται διαφορετικές γνώσεις, 

στάσεις και ιδεολογίες, τις οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται με σεβασμό 

στην προσωπικότητα των συνομιλητών τους. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η παραγωγή λόγου αποτελεί προϊόν συνεργασίας, ώστε να είναι σε 

θέση να συνεργάζονται ισότιμα και δημοκρατικά, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

επικοινωνιακών καταστάσεων. 

 Να κατανοήσουν ότι τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας παίζουν τον ρόλο μεταφοράς και 

μετάδοσης μηνυμάτων, ώστε να είναι σε θέση να προσλαμβάνουν τα νοήματα ως προϊόντα 

διαμεσολάβησης. 

 Να κατανοήσουν ότι οι διαφορετικές γλώσσες και διάλεκτοι αποτελούν γλωσσικές μορφές που 

μεταφέρουν διαφορετικές κουλτούρες. Ωστόσο, είναι ισότιμες με τη δική τους γλώσσα, 

επομένως, αποδέχονται τα νοήματα και την προσωπικότητα αυτών που τα παράγουν. 

 Να κατανοήσουν ότι στον σύγχρονο κόσμο κυρίαρχος τρόπος μάθησης είναι ο διερευνητικός, 

ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν ερευνητικά και να αποκτούν πρόσβαση σε πρακτικές 

γραμματισμού εκτός σχολείου. 

 Να κατανοήσουν ότι οι ΤΠΕ αποτελούν φορείς γνώσεις και πληροφόρησης, ώστε να 

προσπαθήσουν να πλοηγούνται σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές και να αποκτήσουν 

δεξιότητες παραγωγής λόγου με τη βοήθεια εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Πίνακας 4.2: Επιγραμματική παρουσίαση των Σκοπών του Αναλυτικού Προγράμματος της ΝΕ του 2011 όσον 

αφορά την Προσωπική και την Κοινωνική Ζωή και τη Συνδιαμόρφωση του Κοινωνικού Γίγνεσθαι 

 

 

      4.3.3. Περιεχόμενο 

     Σε ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα με κειμενοκεντρική προσέγγιση το κείμενο αποτελεί τον 

βασικό του πυλώνα. Στο πρόγραμμα που μελετάμε, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 

πολυπληθή αυθεντικά κείμενα τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές και επιλέγονται 

τόσο από τους ίδιους όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Από αυτά αντλούνται στοιχεία για να 

καλλιεργήσουν τη γλώσσα, τη γνώση τους για τον κόσμο, τον γραμματισμό τους. 

Διαπραγματεύονται κείμενα πάσης κουλτούρας και μορφής, αποκτώντας τη δυνατότητα με 

αυτόν τον τρόπο να γνωρίσουν πέρα από μια τεράστια ποικιλία κειμενικών ειδών και 

διάφορες στάσεις, συμπεριφορές, πεποιθήσεις. Παράλληλα, μέσω αυτών κατανοούν την 

κειμενική και υφολογική λειτουργία των γραμματικών φαινομένων, καθώς οι εκπαιδευτικοί 

δίνουν έμφαση όχι μόνο στη διδασκαλία της μικροδομής αλλά και της μακροδομής. 

Ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:  

 Κείμενα που αναφέρονται στο σύστημα της Γλώσσας (π.χ. Λεξικό) 

 

 Όλα τα υπόλοιπα (π.χ. Λογοτεχνικά, Κριτικές) 
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    Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι πλέον τα κείμενα της πρώτης κατηγορίας παύουν 

να παίζουν τον ρόλο του απόλυτου ρυθμιστή. Οι κανόνες της ορθής χρήσης της γλώσσας 

ερμηνεύονται πλέον και περιγράφονται. Αξιολογούνται σε σχέση με την πραγματική χρήση 

της γλώσσας και συσχετίζονται με τις διάφορες λειτουργίες της. Διαπιστώνεται ότι η 

επιλεκτική εφαρμογή τους εμπλέκεται με την κατασκευή ύφους, το οποίο με τη σειρά του 

μεταφέρει μηνύματα πάσης φύσεως. Επομένως, η προσέγγιση των μαθητών σε τέτοιου 

είδους κείμενα είναι πρωτίστως κριτική και λειτουργική. 

 

     4.3.4. Μεθοδολογία 

       Στοχεύοντας λοιπόν στην κατάκτηση δεξιοτήτων γραμματισμού και κριτικής θεώρησης 

των πραγμάτων, προτείνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρακτικές, όχι μόνο για την 

καλλιέργεια των τεσσάρων γενικών δεξιοτήτων (Κατανόηση & Παραγωγή Προφορικού και 

Γραπτού Λόγου) αλλά και άλλων ειδικοτέρων όπως, δεξιότητες αναγνώρισης των 

κοινωνικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων σε μία επικοινωνιακή περίσταση, 

δεξιότητες ερμηνείας της λειτουργίας επιμέρους γλωσσικών στοιχείων, αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας, κ.α. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται:  

 Δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην παραγωγή, στην κατανόηση και στην κριτική 

επεξεργασία προφορικού και γραπτού λόγου. Κέντρο αυτών, όπως και όλης της 

μαθησιακής διαδικασίας, αποτελεί ο μαθητής, με τον εκπαιδευτικό να παίζει τον ρόλο 

του συντονιστή. Ο χαρακτήρας τους είναι κοινωνιοκεντρικός, καθώς η θεματολογία των 

κειμένων που επεξεργάζονται οι εμπλεκόμενοι συσχετίζεται με θέματα σύγχρονα και 

επίκαιρα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία στην οποία οι μαθητές ζουν και 

εκφράζονται. Αυτές λοιπόν οι δραστηριότητες σχεδιάζονται αφού έχει ληφθεί υπόψιν το 

γλωσσικό επίπεδο των παιδιών, οι γλωσσικές τους ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που 

έχουν. Επιπρόσθετα, αξιοποιούνται και οι εμπειρίες τους και το γνωσιακό τους 

υπόβαθρο, τακτική που ακολουθείται άλλωστε σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι 

λοιπόν, έρχονται σε επαφή με κείμενα που έχουν νόημα σε δεδομένες περιστάσεις 

επικοινωνίας, κατανοούν τις πρακτικές γραμματισμού που υποδηλώνουν και παράγουν 

λόγο σε πραγματικές συνθήκες. Καλλιεργούν δηλαδή την επικοινωνιακή τους ικανότητα 

και τον κριτικό-γλωσσικό γραμματισμό. 

 Δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή και επεξεργασία κειμένων με σκοπό 

ωστόσο, την κατανόηση της λειτουργίας του μηχανισμού της γλώσσας σε επίπεδο 

μικροδομής και μακροδομής. Οι μαθητές πρέπει να αφομοιώσουν τις δομές της ΝΕ ως 



 66 

λειτουργικά εργαλεία, η γνώση και η συνειδητοποίηση των οποίων θα τους κάνει ικανούς 

να παράγουν κατάλληλες για τους σκοπούς της επικοινωνίας προτάσεις. Προς αυτόν τον 

στόχο, δουλεύουν όχι μόνο σε επίπεδο λέξης και πρότασης αλλά και σε επίπεδο κειμένου, 

χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές από την επιστήμη της Γλωσσολογίας, όπως 

παραφράσεις, μετασχηματισμούς, κα.  

 Δραστηριότητες που αφορούν την επαναδιατύπωση των παραγόμενων από τους μαθητές 

κειμένων. Αυτές οι δράσεις δύναται να λάβουν χώρα είτε στην ολομέλεια της τάξης είτε 

σε μικρότερες ομάδες, δίνοντας έμφαση όχι τόσο στο τελικό προϊόν αλλά στην ίδια τη 

διαδικασία, από την οποία οι μαθητές καλλιεργούν τις γλωσσικές και τις μεταγνωστικές 

τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα διδάσκονται και αναπτύσσουν ποικίλες στρατηγικές που 

έχουν να κάνουν με την παραγωγή και την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου. 

 Αξιοποίηση και ενεργοποίηση του ιδιοσυγκρασιακού τρόπου με τον οποίον ο κάθε 

μαθητής επεξεργάζεται και εσωτερικεύει πληροφορίες, με τη χρήση, ειδικότερα, των 

ισχυρών τύπων νοημοσύνης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός προσαρμόζει τη διδασκαλία στις ατομικές 

διαφορές του κάθε μαθητή, και έτσι, εκείνος δεν περιθωριοποιείται, αλλά αντιθέτως, 

εστιάζοντας στα δυνατά του σημεία, γίνεται όλο και περισσότερο ενεργό μέλος της 

διδακτικής πράξης. 

 

       4.3.5. Αξιολόγηση 

     Αποτελεί βασικότατη παράμετρο αυτού του προγράμματος. Δύναται να λάβει χώρα σε 

διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για διαφορετικούς σκοπούς. Διακρίνεται 

στις εξής κατηγορίες:  →  Διαγνωστική ή Αρχική 

                                    →  Διαμορφωτική ή Ενδιάμεση 

                                    →  Αθροιστική ή Τελική 

   Η Διαγνωστική αξιολόγηση, όπως καταλαβαίνουμε και από το νόημα της λέξης, αποτελεί 

εκείνη τη διαδικασία η οποία βοηθά τον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει μία γενική εικόνα για 

τους μαθητές, για παράδειγμα, να προσδιορίσει το επίπεδό τους, να διαπιστώσει τα 

ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, να ανιχνεύσει τις δυνατότητες τους. Εφαρμόζεται 

συνήθως στην αρχή μιας μαθησιακής διαδικασίας και αναλόγως των αποτελεσμάτων, ο 

εκπαιδευτικός σχεδιάζει και πορεύεται. Από την άλλη, η Διαμορφωτική αξιολόγηση 

εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και στοχεύει στον έλεγχο της πορείας των 

μαθητών σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.  Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον 
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εκπαιδευτικό να τροποποιήσει και να βελτιώσει τη διδασκαλία. Τέλος, η Αθροιστική 

αξιολόγηση εκφέρει μία συνολική άποψη για τον βαθμό επίτευξης των στόχων.  

   Ωστόσο, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνονται και εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης, οι οποίες αφορούν ειδικότερα το μαθητικό κοινό:  

  Φάκελος Εργασιών(portfolio) 

  Συστηματική Παρατήρηση 

  Σχέδια Εργασίας 

  Αυτοαξιολόγηση 

  Αλληλοαξιολόγηση 

   Όλες αυτές οι μέθοδοι συνάδουν με τη γενικότερη φιλοσοφία που διέπει το υπό μελέτη 

κείμενο, την απαγκίστρωση δηλαδή από την στυφή και στυγνή αποστήθιση και αφομοίωση 

γνώσεων και πληροφοριών. Πλέον, στόχος δεν είναι μόνο η αποτίμηση των γνώσεων που 

έχουν αποκτηθεί, αλλά και η αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών να τις εφαρμόζουν 

και να τις αξιοποιούν σε πραγματικές καταστάσεις (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας 

2004).  Ειδικότερα, ο Φάκελος Εργασιών με τη δημιουργία αρχείου της μαθησιακής προόδου 

των μαθητών, η Συστηματική Παρατήρηση, η οποία προσφέρει στους διδάσκοντες τη 

δυνατότητα να κατανοήσουν τον τρόπο εσωτερίκευσης δεξιοτήτων και στάσεων από την 

πλευρά των μαθητών, τα Σχέδια Εργασίας, τα οποία συνδέουν τη γλώσσα με τον έξω κόσμο 

και τις πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διερευνητική μάθηση και τη 

συνεργασία καθώς και η Αυτοαξιολόγηση και η Ετεροαξιολόγηση, διαδικασίες οι οποίες 

φανερώνουν στον ίδιο τον μαθητευόμενο τα δυνατά και τα αδύνατα του σημεία˙ όλα αυτά 

αποτελούν εργαλεία τα οποία επικουρούν στην αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και 

στρατηγικών που αναπτύσσονται και καλλιεργούνται σε σχέση με τη γλώσσα αλλά και 

διαμέσου αυτής. Η ευθύνη σε αυτό το έργο επιβαρύνει και τους δύο, και μαθητές και 

εκπαιδευτικούς.  

     Επομένως, διδάσκοντες και διδασκόμενοι κινητοποιούνται και εμπλέκονται σε ποικίλες 

μεθόδους αξιολόγησης, παραδοσιακές και εναλλακτικές, προκειμένου να επιτευχθεί 

βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, βαθύτερη κατανόηση 

του εαυτού τους, ανακάλυψη και συνειδητοποίηση διαφόρων πτυχών της προσωπικότητάς 

τους. (Καπαχτσή, Παντελίδη & Σταμίδου 2014).  

       4.3.6. Πίνακες Ειδικών Στόχων 

   Στη συνέχεια του υπό μελέτη προγράμματος, για περίπου 30 σελίδες παρατίθενται πίνακες, 

στους οποίους καταγράφονται: τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ενδεικτικές 
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δραστηριότητες προς επίτευξη αυτών των στόχων, τα βασικά θέματα, τα κειμενικά είδη με τα 

οποία θα διαπραγματευτούν μαθητές και δάσκαλοι και τέλος, υπάρχει μία στήλη στην οποία 

καταγράφεται προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθήσει τον διδάσκοντα στο έργο 

του. Σημειωτέον ότι μεγάλο ποσοστό αυτού προέρχεται από το σχολικό εγχειρίδιο που 

χρησιμοποιείται ήδη στις σχολικές αίθουσες από το 2006. Όλα αυτά είναι χωρισμένα ανά 

τάξεις, τρεις στο σύνολο, και ανά δεξιότητα:  → Κατανόηση προφορικών κειμένων 

                                                                         → Παραγωγή προφορικών κειμένων 

                                                                         → Κατανόηση γραπτών κειμένων 

                                                                         → Παραγωγή γραπτών κειμένων 

Εμείς, στην παρούσα εργασία, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία συνοπτική εικόνα αυτών 

των ειδικών στόχων, προκειμένου να μπορέσουμε με τη βοήθεια αυτής και όλων των 

παραπάνω που έχουμε αναλύσει να συνάγουμε συμπεράσματα για τις αρχές που διέπουν όλο 

το αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου. 

    Όσον αφορά την πρώτη δεξιότητα λοιπόν, μαθητές και διδάσκοντες στέκονται στα εξής 

στοιχεία:  

Κατανόηση Προφορικών Κειμένων 

  Σκοπούς Ακρόασης   Στρατηγικές κατανόησης 

  Πολυφωνικότητα των Κειμένων   Επικοινωνιακό Πλαίσιο 

  Επικοινωνιακές Στρατηγικές   Ύφος & Διαμόρφωση αυτού 

  Παραγλωσσικά & Εξωγλωσσικά 

Στοιχεία 

  Προθετικότητα του πομπού 

 Γλωσσική Ποικιλότητα  Οργάνωση του κειμένου 

 Διαφορές Προφορικότητας & Γραφής                    Προβαλλόμενη Κοινωνική Ταυτότητα 

του πομπού 

 Βαθμός Καταλληλότητας του Κειμένου    Στρατηγικές Ακρόασης  

 Επιχειρηματολογία & 

Αποτελεσματικότητα των κειμένων 

 Μεταφορική & Κυριολεκτική Χρήση της 

Γλώσσας 

 Ποικιλία των κειμενικών ειδών  Πραγματολογικοί Παράγοντες 

 Κοινωνική & Πολιτισμική Λειτουργία 

των κειμένων 

 Περιεχόμενο & Μορφή των κειμένων 

  Πολυτυπίες (Μορφολογικές, 

Φωνολογικές & Συντακτικές) 

 Υπόρρητες Πληροφορίες σχετικά με 

Ιδεολογικές & Κοινωνικές στάσεις του 

πομπού 

Πίνακας 4.3: Συνοπτική Παρουσίαση των διαπραγματευόμενων στοιχείων Ακρόασης και Συμμετοχής σε ένα 

Επικοινωνιακό Γεγονός. 

 

      Παρατηρούμε λοιπόν ότι μέσα από την ακρόαση ομιλιών, συνεντεύξεων, διαλόγων, 

διαφημίσεων ακόμη και θεατρικών έργων, οι μαθητές ερμηνεύουν νοήματα, κατανοούν 

υπονοήματα, αξιολογούν επιχειρήματα (Πίνακας 4.3). Εμβαθύνουν σε αυτά υφολογικά και 

συνδέουν το ύφος αυτών με τις μορφοσυντακτικές και λεξιλογικές επιλογές του πομπού. 
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Συνδέουν τα εκφερόμενα κείμενα με το πολιτισμικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ σε όλα 

αυτά λαμβάνουν ισχυρά υπόψιν τους τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, τη 

γλωσσική ποικιλότητα -κοινωνική και γεωγραφική- και γενικότερα λοιπούς 

πραγματολογικούς παράγοντες. Επιπρόσθετα, καλλιεργούν επικοινωνιακές στρατηγικές 

όπως και στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου, διαπιστώνουν την ύπαρξη 

πολυφωνικότητας, αξιολογούν το αποτέλεσμα ενός κειμένου σε σχέση με τις προσδοκίες του 

επικοινωνιακού γεγονότος.  

   Στην περίπτωση της Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Πίνακας 4.4), οι μαθητές καλούνται 

να παραγάγουν συνεχή προφορικά κείμενα ποικίλης μορφής, για παράδειγμα, ομιλίες, 

παρουσιάσεις βιβλίων και κινηματογραφικών έργων, αφηγήσεις γεγονότων, κ.α. Τα βασικά 

σημεία αυτής της διαδικασίας είναι τα εξής:  

 

Παραγωγή Προφορικών Κειμένων 

  Προσχεδιασμός του κειμένου    Χρήση Συνωνύμων  

 Επιλογή κατάλληλου ως προς το πλαίσιο 

επικοινωνίας κειμενικού είδους 

  Χρήση κατάλληλων Επικοινωνιακών 

Στρατηγικών  

  Χρήση των κατάλληλων Γραμματικών 

και Λεξιλογικών τύπων  

  Επιλογή της κατάλληλης Δομής, 

Οργάνωσης, Περιεχομένου και Τρόπου 

Παρουσίασης  

 Χρήση της κατάλληλης Φρασεολογίας 

ώστε να δομήσουν την Ταυτότητά τους 

  Τήρηση ορισμένων βασικών Συμβάσεων 

της συνομιλίας  

 Παρουσίαση Μικρών Ερευνών & 

Συνθετικών Εργασιών  

 Χρήση των Κατάλληλων 

Μορφοσυντακτικών Δομών  

 Δήλωση της Πρόθεσης & του Σκοπού                    Χρήση Πολυτροπικών Μέσων 

 Αναπροσαρμογή του παραγόμενου 

κειμένου    

 Ερμηνεία & Έλεγχος των αντιδράσεων 

των ακροατών   

 Αξιοποίηση του Μεταφορικού και του 

Κυριολεκτικού Λόγου  

 Καλλιέργεια Στρατηγικών Παραγωγής 

Προφορικού Λόγου  

 Προβολή της προσωπικής τους θέσης και 

Αντιπαραβολή αυτής με αντίθετες  

 Χρήση Παραγλωσσικών & 

Εξωγλωσσικών Στοιχείων  

 Αξιοποίηση αλλά και Αξιολόγηση της 

Γεωγραφικής και Κοινωνιογλωσσικής  

Ποικιλότητας ως μηχανισμό ύφους και 

δήλωσης κοινωνικών και συνομιλιακών 

ταυτοτήτων και προθέσεων  

 Προβολή Διαφορετικών Θέσεων & 

Απόψεων  

  Αξιολόγηση της δικής τους παραγωγής   Επιχειρηματολογία & Χρήση Μέσων 

Πειθούς  

Πίνακας 4.4: Συνοπτική Παρουσίαση των διαπραγματευόμενων στοιχείων Παραγωγής Συνεχούς Προφορικού 

Κειμένου 

      Στα πλαίσια λοιπόν της ανάπτυξης της γλωσσικής δεξιότητας που συσχετίζεται με την 

παραγωγή προφορικών κειμένων, οι μαθητές καλλιεργούν διάφορες υποδεξιότητες και 
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στρατηγικές στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά το επιθυμητό για 

αυτούς μήνυμα. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιλέγουν όχι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και το 

κατάλληλο κειμενικό είδος για το εκάστοτε πλαίσιο επικοινωνίας. Χρησιμοποιούν εκείνες τις 

μορφοσυντακτικές δομές, εκείνο το λεξιλόγιο και εκείνους τους γραμματικούς τύπους που 

ταιριάζουν στην περίσταση. Εφαρμόζουν τις κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές, ενώ 

παράλληλα, χρησιμοποιούν όσα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία μπορούν, 

προκειμένου να μεταφέρουν πιο αποτελεσματικά το μήνυμά τους. Επικουρούμενοι από τη 

γεωγραφική και κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα, διαμορφώνουν το επιθυμητό ύφος και 

δηλώνουν την κοινωνική τους ταυτότητα και πρόθεση. Μαθαίνουν να αναπροσαρμόζουν τον 

λόγο τους ανάλογα με τις αντιδράσεις των συνομιλητών τους, ενώ παράλληλα 

εξοικειώνονται με τη χρήση επιχειρηματολογίας και μέσων πειθούς. Αξιολογούν το κείμενο 

που παράγουν και αποτιμούν τις πιθανές ερμηνείες του από τους αποδέκτες. Γενικότερα, 

βρίσκονται σε μία συνεχή εγρήγορση σκέψης, ανάλυσης, αξιολόγησης, αναζήτησης  και 

επιλογής.   

   Περνώντας τώρα στον γραπτό λόγο, η ανάπτυξη της δεξιότητας σχετικά με την κατανόηση 

γραπτών κειμένων διακρίνεται από τα εξής: 

 Κατανόηση Γραπτών Κειμένων 

  Καλλιέργεια ποικίλων Αναγνωστικών  & 

προς Κατανόηση γραπτών κειμένων 

Στρατηγικών   

  Επικοινωνιακό Πλαίσιο & Κοινωνική 

Σχέση του Συγγραφέα με τον εννοούμενο 

Αναγνώστη, Σχέση των παραπάνω με τη 

μορφή του κειμένου  

 Συνειδητοποίηση της Πολυφωνικότητας    Διαφοροποίηση Σχολίων από τα 

Γεγονότα   

  Υφολογικές, Κειμενικές & Γλωσσικές 

επιλογές για την κατασκευή στάσεων, 

ιδεολογιών και απόψεων  

  Λεξιλόγιο &  Σύνταξη στην υπηρεσία 

της οργάνωσης και του ύφους ενός 

κειμένου  

 Ετυμολογία, Πολυσημία, Συνωνυμία 

λέξεων  

  Υπόρρητες Πληροφορίες, Στάσεις & 

Ιδεολογίες 

 Οργάνωση, Περιεχόμενο, Μορφή   Κειμενικά Είδη & ανάλογα 

Χαρακτηριστικά   

 Προέλευση ενός κειμένου και 

Περιστάσεις που το παρήγαγαν                    

 Σημεία Στίξης, Οπτικές & Τυπογραφικές 

Συμβάσεις  

 Γεωγραφική & Κοινωνιογλωσσική 

Ποικιλότητα ως μηχανισμοί ύφους και 

δήλωσης κοινωνικών ταυτοτήτων και 

προθέσεων     

 Κοινωνική & Πολιτισμική Λειτουργία 

των κειμένων   

Πίνακας 4.5: Συνοπτική Παρουσίαση των διαπραγματευόμενων στοιχείων Κατανόησης Γραπτού Λόγου     
   

   Οι μαθητές λοιπόν, κατά τη διάρκεια των τριών τάξεων του Γυμνασίου, απαντούν μία 

τεράστια γκάμα κειμένων, από επιστημονικού, λογοτεχνικού, πληροφοριακού και 
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δημοσιογραφικού περιεχομένου, μέχρι δοκίμια και διάφορα λειτουργικά κείμενα, όπως οι 

προσκλήσεις και λεζάντες. Έρχονται σε επαφή με ειδήσεις, με ρεπορτάζ και με άλλα ποικίλα 

ψηφιακά κείμενα. Μελετούν χάρτες, γραφήματα, πιστοποιητικά, πίνακες, διαγράμματα, κ.α. 

Ως αναγνώστες λοιπόν όλων αυτών, θα πρέπει να ακολουθούν διαφορετικούς τρόπους 

ανάγνωσης ανάλογα με τον σκοπό, να εντοπίζουν την πολυφωνικότητα, το πλαίσιο 

επικοινωνίας, την κοινωνική σχέση του συγγραφέα με τον εννοούμενο αναγνώστη, την 

προέλευση του κειμένου και τις περιστάσεις που το παρήγαγαν. Θα πρέπει να αναγνωρίζουν 

το κειμενικό είδος με βάση τα γλωσσικά και κειμενικά του χαρακτηριστικά, να αξιολογούν 

το περιεχόμενο, τη μορφή και την οργάνωσή του. Κοντά σε όλα αυτά, εξοικειώνονται με 

λεξικά και με διάφορες έννοιες της Λεξικογραφίας, αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των 

ποικίλων γραμματικών και συντακτικών δομών στη διαμόρφωση του ύφους, διεισδύουν στις 

υπολανθάνουσες στάσεις και ιδεολογίες, κατανοούν την επιρροή αυτών στην ευρύτερη 

κοινωνία. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι συγγραφείς του συγκεκριμένου προγράμματος 

επιδιώκουν, μέσα από την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δεξιότητας, να 

διαμορφώσουν σκεπτόμενους και μη παθητικούς αναγνώστες, ενεργούς συμπαραγωγούς 

νοημάτων και αντιλήψεων (Πίνακας 4.5). 

   Τέλος, μέσα από την ποικίλη θεματολογία που προσφέρεται, και η οποία αποτελεί 

αντικείμενο διαλεκτικής αντιπαράθεσης και οξέος προβληματισμού στο οικοσύστημα της 

τάξης γενικότερα για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, 

καλλιεργείται και η δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου. Στα τρία αυτά χρόνια τα 

παιδιά διαπραγματεύονται, στοχάζονται και εκφράζονται για το Φυσικό Περιβάλλον, για την 

Οικογένεια, για τη Φιλία, την Τέχνη, για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το Διαδίκτυο, την 

Επικοινωνία και για πολλά άλλα κοινωνικά ζητήματα όπως και πανανθρώπινες αξίες. Σε 

αυτό το πλαίσιο, καλούνται να παραγάγουν κείμενα συνεχή και μη συνεχή: άρθρα, 

επιστολές, ψηφιακά κείμενα μέχρι και συνταγές.  
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Παραγωγή Γραπτών Κειμένων 

  Πλαίσιο Επικοινωνίας      Χρήση Βιβλίων Αναφοράς   

 Περιεχόμενο, Λεξιλόγιο, Γραμματικές 

Δομές   

 Εφαρμογή Μορφολογικών & 

Συντακτικών κανόνων 

  Σημεία Στίξης & Κειμενικές Συμβάσεις    Σύνταξη Συνθετικών Εργασιών   

 Οργάνωση του παραγόμενου κειμένου     Σύνταξη Πολυτροπικών Κειμένων  

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

προσδοκούν από τα κείμενά τους, 

Αναστοχασμός & Επαναπροσδιορισμός των 

επιλογών τους   

 Αξιοποίηση Γεωγραφικής & 

Κοινωνιογλωσσικής Ποικιλότητας ως 

μηχανισμό ύφους και δήλωσης κοινωνικών 

ταυτοτήτων και οπτικής γωνίας    

 Αυτοαξιολόγηση του κειμένου τους                      Προβολή της δικής τους θέσης   

 Υιοθέτηση γλωσσικών μέσων που 

αναδεικνύουν την ταυτότητά τους      

 Αξιοποίηση Πολυσημίας, Συνωνυμίας & 

Μεταφοράς    

Πίνακας 4.6: Συνοπτική Παρουσίαση των διαπραγματευόμενων στοιχείων Παραγωγής Γραπτού Λόγου. 

 

    Ως παραγωγοί λοιπόν γραπτών κειμένων, οι μαθητές, λαμβάνοντας υπόψιν το 

επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου που μέλλει να δημιουργήσουν, εφαρμόζουν τους 

κατάλληλους γραμματικούς και μορφοσυντακτικούς κανόνες, επιλέγουν το κατάλληλο 

λεξιλόγιο και ακολουθούν τον ανάλογο τρόπο οργάνωσης. Διαμορφώνουν το επιθυμητό 

ύφος, περνούν τις απόψεις τους και συνειδητοποιούν τα διαφορετικά νοήματα που 

προκύπτουν από το κείμενό τους για διαφορετικούς αναγνώστες. Τέλος, αξιολογούν το 

δημιούργημά τους και αν το θεωρήσουν πρέπον, το αναδιαρθρώνουν (Πίνακας 4.6). Ως 

γνωστόν, η παραγωγή γραπτού κειμένου αποτελεί μία διαδικασία εσωτερικού διαλόγου και 

εξωτερίκευσης βαθύτερων σκέψεων και προβληματισμών, μέσα από την οποία τα παιδιά 

ανακαλύπτουν τον εαυτό τους. Αναντίρρητα, η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας τους 

κάνει ικανότερους και πιο αποτελεσματικούς σε οτιδήποτε επιθυμούν να επικοινωνήσουν.   

 

         4.3.7. Αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας για το 

Γυμνάσιο 

     Μελετώντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι οι μαθητές του Γυμνασίου 

διδάσκονται την Ελληνική Γλώσσα προσεγγίζοντάς την επικοινωνιακά και διερευνητικά στο 

εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο που παράγεται. Οι συντάκτες δηλαδή του υπό 

μελέτη προγράμματος έχουν επηρεαστεί από τα πορίσματα της επικοινωνιακής αλλά και 

μεταεπικοινωνιακής εποχής. Επικοινωνιακή προσέγγιση λοιπόν και κριτικός γραμματισμός 

αλληλοεμπλέκονται και διαμορφώνουν κοινωνικά υποκείμενα, τα οποία όχι μόνο είναι 

γλωσσικά εγγράμματοι και δύνανται να επικοινωνήσουν επαρκώς και με 

αποτελεσματικότητα στα ήδη υπάρχοντα πλαίσια, αλλά ταυτόχρονα είναι σε θέση να 

αμφισβητήσουν αυτό που έχει φυσικοποιηθεί και θεωρείται δεδομένο, αντιλαμβανόμενοι τη 
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γλώσσα πέραν από επικοινωνιακό μέσο μία ισχυρή κοινωνική πρακτική (Ξεφτέρη 2009). 

Άλλωστε, η γλωσσοδιδακτική κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού συμπληρώνει την 

αντίστοιχη της επικοινωνιακής προσέγγισης, προχωρώντας ωστόσο ένα βήμα παραπέρα. 

Ταυτόχρονα, η παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών τους δίνει τη δυνατότητα να 

προσεγγίσουν την ανθρώπινη επικοινωνία στις διάφορες διαστάσεις της και να 

παρακολουθήσουν τα διάφορα είδη κειμένου που αυτή περιλαμβάνει (Χατζησαββίδης 2005). 

Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, καλλιεργούνται και αναπτύσσονται ικανότητες και δεξιότητες 

που απαιτούνται για την παραγωγή και κατανόηση πολυτροπικών κειμένων. Συγχρόνως, 

αναπτύσσονται ποικίλες στρατηγικές οι οποίες ενισχύουν και προωθούν αποτελεσματικά την 

επίδοση των μαθητών σε ακαδημαϊκό, προσωπικό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο 

(Αντωνάτου 2010). 

   Πράγματι, ο επικοινωνιακός προσανατολισμός της προσέγγισης της γλώσσας ανιχνεύεται 

σε όλες τις ενότητες του συγκεκριμένου προγράμματος. Στόχος: η καλλιέργεια της 

επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή.  Ο Hymes (1972) υποστήριζε ότι η επικοινωνιακή 

ικανότητα δεν περιλαμβάνει μόνο τη γνώση της γλώσσας αλλά και την ικανότητα χρήσης 

της, προκειμένου να κοινωνηθούν τα κατάλληλα μηνύματα σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά 

και κοινωνικά περιβάλλοντα. Αποτελεί δηλαδή «την ικανότητα του ανθρώπου να παράγει και 

να κατανοεί λόγο σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση με ευστοχία και αποτελεσματικότητα» 

(Trask 2007, όπως παραπέμπεται στο Σπανός & Αθανασίου 2014, σ. 5). Μέσα λοιπόν από 

αυτό το πρόγραμμα, μαθαίνει ο μελλοντικός ενήλικας να χρησιμοποιεί ορολογία, κανόνες 

γραμματικής, μηχανισμούς συνοχής και μορφοσυντακτικές δομές λειτουργικά, καθώς η 

εστίαση πλέον, πολύ πριν την είσοδό μας στον καινούριο αιώνα, έχει μετατοπιστεί από τον 

Γλωσσικό Γραμματισμό στον Λειτουργικό Γραμματισμό. Κατά συνέπεια, τα παιδιά 

αποκτούν επίγνωση του πώς λειτουργεί η γλώσσα σε ποικίλα πλαίσια, με σημαντικότατο 

αρωγό βέβαια σε αυτόν τον σκοπό τα κείμενα. Κειμενοκεντρικό λοιπόν το πρόγραμμα, 

καθότι επιδιώκεται η παραγωγή και κατανόηση αποτελεσματικών επικοινωνιακά κειμένων 

(Χατζησαββίδης 2005)˙ αλλά και Μαθητοκεντρικό, με τον δάσκαλο απλό οργανωτή της 

διδακτικής διαδικασίας.  

   Την ίδια στιγμή όμως, ανιχνεύονται και στοιχεία του Κριτικού Γραμματισμού. Οι μαθητές 

εμπλέκονται σε διαδικασίες κριτικής ανάλυσης λόγου (Σπανός & Αθανασίου 2014). «Δεν 

κατανοούν μόνο τα κείμενα αλλά εμβαθύνουν και στα υπόρρητα μηνύματα, προκειμένου να 

προβούν σε ανάλυση και σε ερμηνεία όχι μόνο των νοημάτων και των υπονοημάτων αλλά και 

της προθετικότητας του συγγραφέα» (Mansour 2016, σ.1). Συνειδητοποιούν τις κοινωνικές 

ταυτότητες, τις ιδεολογίες, τις απόψεις και τις πεποιθήσεις που διαπερνώνται μέσα από αυτά 
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και που διαμορφώνουν το κοινωνικό γίγνεσθαι. Αντιμετωπίζουν τον λόγο όχι μόνο ως 

κείμενο αλλά και ως πρακτική λόγου, και ως κοινωνική πρακτική (Fairlough 1992). 

Αναπτύσσουν την κριτική γλωσσική επίγνωση προσεγγίζοντας τη γλώσσα στις διάφορες 

λειτουργίες της. Εκπαιδεύονται με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής συνεργασίας, της 

δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών. Καλούνται να είναι ενεργητικοί και 

σκεπτόμενοι παραγωγοί και ερμηνευτές λόγου, συνδιαμορφωτές νοημάτων και δραστήριοι 

κοινωνοί της πραγματικότητάς τους. 

   Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, οι συνθήκες και η εποχή επιβάλλουν να μεταλλαχθεί ο τρόπος 

σκέψης των ανθρώπων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έγινε μία προσπάθεια 

επίτευξης αυτού του στόχου. Βέβαια, τα δεδομένα είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία των 

μαθητών. Δεν πρέπει να αμελούμε ότι σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά ακόμη αναπτύσσονται 

εγκεφαλικά και νοητικά, η ανάπτυξη της αφαιρετικής τους δε σκέψης βρίσκεται σε εξέλιξη, 

όπως και των νοητικών τυπικών πράξεων  (Παρασκευόπουλος 1985). Στο επόμενο 

πρόγραμμα σπουδών που θα παρουσιάσουμε, το οποίο απευθύνεται σε εφήβους μεγαλύτερης 

ηλικίας, κατά την οποία έχουν κατακτηθεί τα παραπάνω, θα διαπιστώσουμε ότι δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνιοκεντρική προσέγγιση της γλώσσας και στη χρήση αυτής 

ως μέσον όχι μόνο κατανόησης αλλά και μετασχηματισμού της πολυσύνθετης 

πραγματικότητας.   

 

 

4.4.  Πρόγραμμα Σπουδών Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α’ Λυκείου 

         4.4.1. Εισαγωγή 

        Την ίδια ακριβώς χρονιά, το 2011 δηλαδή, διαμορφώθηκε επίσης ένα καινούριο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για την τάξη της Α’ 

Λυκείου. Οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την αλλαγή έχουν αναφερθεί και αναλυθεί 

παραπάνω˙ απαίτηση περισσότερης ευελιξίας στην ενήλικη ζωή των μαθητών, κριτικής 

ανάγνωσης των διαρκών μεταβολών αυτής αλλά και διαμόρφωσης πιο ενεργητικών πολιτών. 

Ο βαθύτεροι στόχοι αυτού είναι αφενός η περαιτέρω καλλιέργεια της ικανότητας των 

παιδιών να συμμετέχουν με επάρκεια στην πιο απαιτητική γλωσσική καθημερινότητα, και 

αφετέρου, η βαθιά κριτική και αναστοχαστική κατανόηση της επικοινωνιακής 

πραγματικότητας. Τα παιδιά, περνώντας στη βαθμίδα του λυκείου, γλωσσικά βρίσκονται σε 

ένα επαρκές επικοινωνιακό επίπεδο, έχουν κατακτήσει σε σημαντικό βαθμό γραμματισμούς 

που συσχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή και στα επιμέρους γνωστικά 

αντικείμενα και έχουν διαμορφώσει κλίσεις και τάσεις προς κοινωνικές και πολιτισμικές 
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δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες έχουν ενταχθεί σε κειμενικές κοινότητες, στο πλαίσιο 

των οποίων κινούνται με σχετική άνεση. Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια αυτής της 

σχολικής χρονιάς, οι έφηβοι εργάζονται πάνω στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων μεγαλύτερων απαιτήσεων εγγραμματοσύνης. 

 

      4.4.2. Σκοποί & Στόχοι 

    Σκοπός αυτού του νέου εκπονήματος είναι η ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού 

που έχει αποκτηθεί τα προηγούμενα χρόνια σε μία κατεύθυνση περισσότερο 

κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική. Δηλαδή, επιδιώκεται μεν στο να 

διαμορφωθούν ενήλικες ικανοί να ανταποκριθούν επαρκώς στις γλωσσικές ανάγκες του 

σήμερα, αλλά ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια στο να καλλιεργήσουν τέτοια κριτικά 

αντανακλαστικά, ώστε σε μία κοινωνία γνώσης και πληροφοριών, όπως αυτή στην οποία 

διαβιούν οι σύγχρονοι άνθρωποι, να μη λειτουργούν ως άκριτοι αποδέκτες αλλά να 

επεξεργάζονται και να αξιολογούν οτιδήποτε προσλαμβάνουν, να το αποκωδικοποιούν, να το 

αμφισβητούν και να το επανεξετάζουν, και αν η κρίση τους το απαιτεί, να το μεταλλάσσουν. 

Με άλλα λόγια, επιδιώκεται να διαμορφωθούν άτομα με στάσεις, με αξίες, με πεποιθήσεις, 

άτομα που να είναι δημιουργοί και ενεργοί διαπραγματευτές του κόσμου τους. Για αυτόν τον 

λόγο, οι ειδικότεροι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος ταξινομούνται σε δύο 

κατηγορίες: στους Γλωσσικούς και στους Αξιακούς. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, οι 

μαθητές καλούνται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση της γλώσσας. 

Εμμένουν στη γλωσσική ποικιλότητα, καθότι πρέπει να υπάρξει «συνειδητοποίηση από την 

πλευρά των μαθητών των κοινωνικών, βιωματικών και ιδεολογικών συνυποδηλώσεων σε κάθε 

μορφή γλωσσικής ποικιλίας» (Trask 2007, όπως παραπέμπεται στο Σπανός & Αθανασίου 

2014, σ.7). Αναλύουν την κειμενική ποικιλότητα, τον τρόπο οργάνωσης των κειμένων καθώς 

και τις διάφορες ορίζουσες παραγωγής ενός κειμένου. Διεισδύουν σε αυτά, ώστε να 

αντιληφθούν την εικόνα που κατασκευάζουν, τις ταυτότητες και τα στερεότυπα που 

προωθούν, τις ιδέες που ενσταλάζουν. Κατανοούν τις διαφορές μεταξύ προφορικού, 

γραπτού, υβριδικού και πολυτροπικού λόγου και καλλιεργούν τον καθημερινό αλλά και τον 

ακαδημαϊκό λόγο, ώστε να γίνουν ευφραδείς ομιλητές. Συμπληρωματικά, αναπτύσσουν 

δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, αφού οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας  (Πίνακας 4.7).  

   Στη δεύτερη κατηγορία, στην οποία έχουν ενσωματωθεί στόχοι που σχετίζονται με τις 

αξίες, τις συμπεριφορές και τις στάσεις των αυριανών πολιτών απέναντι στην κοινωνία και 
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στον κόσμο, το υπό μελέτη κείμενο στέκεται στην ιδέα της πολυπολιτισμικότητας, του 

εκδημοκρατισμού και της οικολογικής αφύπνισης. Αναφέρεται στη δύναμη της γλώσσας 

απέναντι σε κάθε προσπάθεια επιβολής μέσω εξουσιαστικού και αυθαίρετου λόγου. 

Διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την παγκοσμιοποίηση, τα νέα μέσα 

επικοινωνίας. Προωθεί τον πλουραλισμό, και τον σεβασμό στο διαφορετικό.  (Πίνακας 4.7) 

 

Πίνακας 4.7: Παρουσίαση των Στόχων του Προγράμματος Σπουδών της ΝΕ για την Α’ Λυκείου 

 

      

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Να κατανοήσουν ότι η γλωσσική ποικιλότητα 

αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των γλωσσών, 

να την ερμηνεύουν ιστορικά και κοινωνικά, να τη 

διαχειρίζονται ανάλογα με την επικοινωνιακή 

περίσταση, να κατανοούν ότι αυτή συχνά 

συνδέεται με τη γλωσσική εμπειρία και την 

ταυτότητα των ομιλητών. 

Να εκτιμούν τη γλώσσα των άλλων ως ισότιμη, να 

σέβονται και να εκτιμούν την πολιτισμική και 

γλωσσική διαφορετικότητα. 

Να κατανοήσουν ότι η κειμενική ποικιλότητα 

αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των γλωσσών 

και συναρτάται άμεσα με την ποικιλότητα των 

κοινωνικών πρακτικών και κοινοτήτων όπου 

ανήκουν και κατανοούνται, να κατανοούν, να 

κρίνουν, να παράγουν με επάρκεια κείμενα 

ποικίλης μορφής σε ευρεία έκταση κοινωνικών 

πρακτικών και περιστάσεων. 

Να χειρίζονται τον λόγο με δημοκρατικό τρόπο, να 

εκφράζουν με παρρησία τις προσωπικές τους 

πεποιθήσεις σεβόμενοι τις απόψεις των άλλων. 

Να εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά 

κειμενικών ειδών και κειμενικών τύπων, να τα 

συνδέουν με τη συνθετότητα των κοινωνικών 

πρακτικών και να τα χρησιμοποιούν με επάρκεια, 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τις επικοινωνιακές 

τους ανάγκες.  

Να αντιστέκονται δια του λόγου σε κάθε μορφή 

εξουσιαστικού αυθαίρετου λόγου και των 

παρεπόμενων αυτού. 

Να κατανοήσουν ότι τα κείμενα είναι έτσι 

δομημένα, ώστε να ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις, η δε δομή 

τους εξασφαλίζεται με τη συνοχή και τη 

συνεκτικότητα. Να κατανοήσουν και τους τρόπους 

οργάνωσης των παραγράφων. 

Να διακηρύσσουν τον σεβασμό στο περιβάλλον και 

στην αειφορία. 

Να κατανοήσουν τον ρόλο που έχει το κανάλι 

επικοινωνίας στο είδος του λόγου που παράγεται, 

να εντοπίζουν και να ερμηνεύουν τις διαφορές 

μεταξύ προφορικού, γραπτού, υβριδικού και 

πολυτροπικού λόγου, να τις χρησιμοποιούν στον 

λόγο τους.  

Να αναγιγνώσκουν και να αντιλαμβάνονται πώς 

δομούνται μέσω του λόγου διαφορετικές οπτικές 

για τον κόσμο. 

Να κινούνται με άνεση ανάμεσα σε καθημερινού 

και ακαδημαϊκού τύπου κείμενα για την 

περιγραφή και υποστήριξη των απόψεών τους.   

Να κατανοήσουν ότι η νέα παγκόσμια 

πραγματικότητα αποτελεί στοιχείο με θετικά και 

αρνητικά χαρακτηριστικά, να προάγουν ωστόσο τα 

θετικά. 

Να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού 

γραμματισμού, ώστε να χρησιμοποιούν με 

επάρκεια τις Νέες Τεχνολογίες. 

Να κατανοήσουν ότι τα νέα μέσα επικοινωνίας 

αποτελούν εγγενές στοιχείο της σύγχρονης 

κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής 

πραγματικότητας, να κατανοούν τις κειμενικές 

πρακτικές που αναπτύσσονται σε αυτά. 
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      4.4.3. Περιεχόμενο 

      Η απάντηση του ερωτήματος τι θα διδαχθούν οι μαθητές της Α’ Λυκείου δομείται σε 

τέσσερις άξονες: 

 

1. Γνώσεις για τον Κόσμο, Στάσεις, Αξίες και Πεποιθήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.1: Βασικά Στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στον Άξονα: Γνώσεις για τον Κόσμο, Στάσεις, 

Αξίες και Πεποιθήσεις.   
      

      Στον παραπάνω άξονα περιγράφονται οι γνώσεις για τον κόσμο που προτείνονται να 

αποκτηθούν, οι αξίες και οι πεποιθήσεις που προτάσσονται να καλλιεργηθούν στους εφήβους 

κατά την εκπαιδευτική πράξη. Το περιεχόμενο και η μορφή των κειμένων που επιλέγονται 

για αυτόν τον σκοπό, όπως και για όλους τους άξονες, είναι ποικίλα και επιλεγμένα με βάση 

τόσο το γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των μαθητών, όσο και τον κόσμο των 

ενδιαφερόντων τους. Τα βασικά στοιχεία γύρω από τα οποία κινούνται οι εκπαιδευτικοί 

συσχετίζονται με την πολυφωνία, με τους δημιουργούς των κειμένων αλλά και με το 

ευρύτερο κοινωνικό συγκείμενο αυτών. Με την ανάδειξη του ελληνικού στοιχείου, την 

κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας, και την εξοικείωση με τη διεθνή πραγματικότητα 

(Σχήμα 4.1).   

     Ειδικότερα, τα ζητήματα τα οποία διαπραγματεύεται ο άξονας Γνώσεις για τον Κόσμο, 

Στάσεις, Αξίες και Πεποιθήσεις κατηγοριοποιούνται ανά θεματική και είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

Ποικιλία 

Απόψεων 

Κριτική 

Διερεύνηση του 

κόσμου που 

κατασκευάζει τα 

κείμενα  

Συνδυαστική ανάγνωση 

του άξονα αυτού με 

άλλους 

Ανάδειξη της Ελληνικής 

Κοινωνικής & Πολιτισμικής 

ιδιαιτερότητας με παράλληλη 

Έμφαση στην Κατανόηση της 

Πολυπολιτισμικότητας & του 

Διαφορετικού 

Ανάδειξη του 

Τυπικού αλλά και 

ιδιαίτερη έμφαση 

στην Εξωστρέφεια 

σε έναν 

Διεθνοποιημένο 

κόσμο  
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 Γλωσσοποικιλότητα                                                                 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

 Ισότητα των Γλωσσών και Γλωσσικών Ποικιλιών              Γλώσσα, Γλωσσική 

 Γλωσσική Μεταβολή                                                                 Ποικιλότητα &  

 Αλληλεπίδραση των Γλωσσών                                             Γλωσσική Μεταβολή 

                                                                                                          Σ 

                                                                                                          Τ 

                                                                                                          Ο 

                                                                                                          Χ 

                                                                                                          Ο 

                                                                                                          Σ 
  Κατανόηση της ύπαρξης γλωσσικής ποικιλότητας  

(διαχρονικής, κοινωνικής, επιστημονικής, γεωγραφικής)  

& Κριτική σύνδεσή της με κοινωνικές  

πρακτικές και κοινωνικές πραγματώσεις. 

 

 Μη Καθολικότητα του Γραπτού Λόγου                                 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

 Διάλογος και οι Ενδογλωσσικοί                                       Προφορικός, Γραπτός  

και Εξωγλωσσικοί κανόνες του                                      & Πολυτροπικός Λόγος 

 Διαφορετικά Μέσα Επικοινωνίας                                                    Σ 

 Διαφορές Προφορικού, Γραπτού                                                     Τ 

και Υβριδικού Λόγου                                                                       Ο 

                                                                                                          Χ 

                                                                                                          Ο 

                                                                                                          Σ 

 Κατανόηση της υφής του προφορικού, του γραπτού, 

 του υβριδικού και του πολυτροπικού λόγου,  

των µεταξύ τους διαφορών και των διαφορετικών χρήσεων 

 και η σύνδεσή τους µε µορφές επικοινωνίας και κοινωνικές πρακτικές 

                                                                                                                          ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

 Ποικιλία θεμάτων, Τοπικών & Διεθνών                        → Το Κείμενο: η Δομή,      

 Ποικιλία Κειμένων                                                             τα Χαρακτηριστικά & 

 Πολυφωνία                                                                                η Ποικιλότητά του.  

 Η Καθημερινή αλλά & η Επιστημονική Οπτική            → Γλώσσα, Κοινωνία    

των Θεμάτων που διερευνώνται                                            & Επικοινωνία                                   

                          Σ                                                                             Σ                                                                               

                                      Τ                                                                             Τ 

                                      Ο                                                                             Ο 

                                      Χ                                                                             Χ 

                                      Ο                                                                             Ο 

                                      Σ                                                                              Σ 

Κατανόηση της έννοιας του κειμένου στη γλώσσα και                             Κατανόηση της σχέσης  

σε άλλους τρόπους επικοινωνίας, των βασικών                                         γλώσσας και κοινωνίας, το              

στοιχείων δομής ποικίλων κειµενικών ειδών και τύπων                            πώς επηρεάζει η μία την άλλη 

καθώς και των κειμενικών χαρακτηριστικών ανάλογα                              καθώς και των παραμέτρων αυτής 

το είδος στο οποίο εντάσσεται και την κοινωνική πρακτική                     της αλληλεπίδρασης. 

που ανήκει        .  
Σχήμα4.2:Διαπραγματευόμενα ζητήματα του άξονα Γνώσεις για τον Κόσμο ταξινομημένα ανά Θεματική                      
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2. Γραμματισμοί & Δεξιότητες 

    Ο δεύτερος άξονας συσχετίζεται με την καλλιέργεια γραμματισμών και δεξιοτήτων. Η 

κατάκτηση αυτών θα εξασφαλίσει στους μαθητές την πλήρη αλλά και ταυτόχρονα 

αναστοχαστική συμμετοχή τους στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, ενώ παράλληλα 

θα τους διευκολύνει στις σχολικές αλλά και τις μεταλυκειακές απαιτήσεις. Άλλωστε, ως 

γνωστόν, η γλώσσα αποτελεί αδιαχώριστο στοιχείο της καθημερινότητας και των 

κοινωνικών πρακτικών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο συγκεκριμένων θεσμών. Μέσω 

αυτού του άξονα αναδεικνύονται: 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3: Βασικά στοιχεία που αναδεικνύονται στον άξονα: Γραμματισμοί & Δεξιότητες.. 

 

Ειδικότερα, οι γραμματισμοί και οι δεξιότητες που προτείνεται να αναπτυχθούν είναι οι 

παρακάτω:  

 Προφορικός, Καθημερινός Λόγος 

 Αξιοποίηση της Γλωσσικής Ποικιλότητας στον  

Διαφημιστικό Λόγο 

 Εξοικείωση με τον Ακαδημαϊκό Λόγο σε σχέση               ΘΕΜΑΤΙΚΗ13 

με τη γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσική αλλαγή                  Γλώσσα,   

 Παραγωγή Προφορικού, Γραπτού &                               Γλωσσική Ποικιλότητα 

Πολυτροπικού Λόγου                                                            & Γλωσσική Μεταβολή 

 Αναζήτηση Υλικού στο Διαδίκτυο, Έλεγχος της 

Αξιοπιστίας των Πηγών 

 Ανάλυση, Κατανόηση & Σύνθεση Πολυτροπικών 

Κειμένων με αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας 

 Η Γλώσσα των Νέων σε Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα 

 Διαδικτυακά Λεξικά που αναφέρονται σε  

Λεξιλόγιο Γεωγραφικών & Κοινωνικών Ομάδων 

 Εξοικείωση µε έρευνες συλλογής γλωσσικών 

 δεδομένων που αφορούν την ποικιλία χρήσεων   

από φυσικούς ομιλητές  

 

                                                   
13 Η στοχοθεσία σε κάθε θεματική παραμένει ίδια 

Χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών ως 

Μέσων Πρακτικής 

Γραμματισμού 

Ανάδειξη της 

Κειμενικής 

Πολυτροπικότητας 

Έμφαση στον Κριτικό 

Γραμματισμό 

  



 80 

 Κατανόηση της ιδιαιτερότητας κάθε µορφής λόγου 

 ανάλογα µε το επικοινωνιακό πλαίσιο 

 Κατανόηση και χρήση των Ενδογλωσσικών  

και Εξωγλωσσικών κανόνων. 

 Εξοικείωση µε γραπτά κείμενα που χαρακτηρίζονται 

από προφορικότητα  και  Διερεύνηση των λόγων που                    ΘΕΜΑΤΙΚΗ                                      

υπαγορεύουν  τη γλωσσική αυτή μορφή                                      Προφορικός, Γραπτός  

 Εξοικείωση µε τα στοιχεία γραπτού λόγου που                          & Πολυτροπικός                          

αξιοποιούνται σε προφορικά κείμενα και ερμηνεία του                       Λόγος  

φαινομένου                                                                                                              

 Κατανόηση και Παραγωγή λόγου µε βάση                                            

την ανάλυση των κοινωνικών πρακτικών  

στις οποίες ανήκουν ή για τις οποίες παράγονται τα κείμενα. 

 Εξοικείωση µε ακαδημαϊκού τύπου εργασίες  

 Εξοικείωση µε τις ιδιαιτερότητες που έχει 

 η συγκέντρωση δεδομένων και η παραγωγή  

λόγου σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.   

 Αναγνώριση του κειμένου ως βασικό επικοινωνιακό  

συστατικό 

 Εντοπισμός των δομικών χαρακτηριστικών του  και                  ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

του ρόλου της γλώσσας και άλλων τρόπων στη                                Το Κείμενο: Δομή, 

συγκρότηση της ιδιομορφίας του.                                                     Χαρακτηριστικά &           

 Κριτική Εξοικείωση µε την Αφήγηση και τις                              η Ποικιλότητά του   

ποικίλες εκδοχές της                                                                           

 Κατανόηση της Αφήγησης σε σχέση µε τις ταυτότητες                

 των αφηγητών και το πλαίσιο στο οποίο παράγονται.  

 Κατανόηση της Περιγραφής ως κειµενικός τύπος 

 σε ενδοσχολικά και εξωσχολικά συµφραζόµενα.  

 Η ερευνητική εργασία ως κειµενικό είδος   

 Προσαρμογή του λόγου στις ποικίλες κοινωνικές/ 

                  επικοινωνιακές περιστάσεις.   

 Αναγνώριση του ρόλου της εκάστοτε κοινωνικής                       

                  πρακτικής στον προσδιορισμό της γλώσσας και του                     ΘΕΜΑΤΙΚΗ  

 κειμενικού είδους.                                                                            Γλώσσα,   

 Συσχέτιση των λειτουργιών της γλώσσας με τις κοινωνικές           Κοινωνία & 

σχέσεις, ταυτότητες και πρακτικές                                                    Επικοινωνία 

 Κατανόηση της σχέσης και αλληλεπίδρασης της γλώσσας  

 με την κοινωνία.  

 Συνειδητοποίηση ότι οι γλωσσικές επιλογές υποδηλώνουν  

 πολιτικές επιλογές.   

 Ακαδημαϊκός Λόγος και σχέση γλώσσας, κοινωνίας &  

επικοινωνίας. 

 Σχήμα 4.4:Διαπραγματευόμενα ζητήματα του άξονα Γραμματισμοί & Δεξιότητες ταξινομημένα ανά Θεματική 
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3. Γνώσεις για τη Γλώσσα 

       Περνώντας στον τρίτο άξονα, οι συντάκτες του υπό μελέτη κειμένου εστιάζουν όχι στον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας της Γραμματικής αλλά στην εξέταση γλωσσικών 

φαινομένων τα οποία θα βοηθήσουν τα παιδιά στην επαρκέστερη κατανόηση και παραγωγή 

μεγάλης ποικιλίας κειμένων. Στον Πίνακα (4.8) καταγράφονται τα φαινόμενα που 

προτείνονται να αξιοποιηθούν ταξινομημένα ανά θεματική. 

Πίνακας 4.8: Γνώσεις για τη Γλώσσα που προτείνονται να αποκτηθούν ταξινομημένες ανά Θεματική  

 

Γλώσσα, Γλωσσική 

Ποικιλότητα & 

Γλωσσική Μεταβολή 

Προφορικός, 

Γραπτός & 

Πολυτροπικός Λόγος 

Το Κείμενο: Δομή, 

Χαρακτηριστικά & η 

Ποικιλότητά του 

Γλώσσα, Κοινωνία 

 & Επικοινωνία 

Είδη Γλωσσικής 

Ποικιλότητας 

Βασικά 

χαρακτηριστικά των 

προφορικών κειμένων 

σε επίπεδο προφοράς, 

λεξικογραμματικής 

και κειμενικής 

οργάνωσης  

Ρόλος της γλώσσας 

στη συγκρότηση της 

ιδιαιτερότητας των 

κειμένων 

Ρόλος των λειτουργιών 

της γλώσσας στην 

κατασκευή οπτικής ενός 

κειμένου 

Ρόλος της 

πολυτροπικότητας 

στο νόημα ενός 

κειμένου 

Γλώσσα, Διάλεκτος, 

Ιδίωμα 

Βασικά 

χαρακτηριστικά του 

γραπτού λόγου σε 

επίπεδο 

λεξικογραμματικής 

και κειμενικής 

οργάνωσης  

Μακροκειμενικές 

επιλογές και 

ιδιαιτερότητα των 

κειμένων 

Ρόλος της πολυσημίας 

στην κατασκευή 

οπτικής ενός κειμένου 

Ρόλος του γλωσσικού 

συστήματος στη 

γλωσσική 

διαφοροποίηση 

Στίξη στον γραπτό 

λόγο 

Η Παράγραφος ως 

δομή στα διάφορα 

κειμενικά είδη και ο 

ρόλος της στη συνοχή 

και τη συνεκτικότητα 

των κειμένων  

Λεκτικές Πράξεις & 

Επιτελεστικότητα 

Προφορικού/Γραπτού 

λόγου 

Διακειμενικότητα Χαρακτηριστικά του 

πολυτροπικού λόγου 

Η διαφορετική 

οργάνωση και δομή 

ενός διαδικτυακού 

κειμένου σε σχέση με 

ένα συμβατικό 

Πολυφωνία των 

κειμένων 

Ρόλος των 

λεξικογραμματικών 

επιλογών στη διαφορά 

ενός γραπτού κειμένου 

ακαδημαϊκού τύπου με 

ένα προφορικό ή 

πολυτροπικό 

 Ερευνητική εργασία 

σε μορφή: 

Παρουσίαση σε 

ακροατήριο μέσω 

προγράμματος 

παρουσίασης, Γραπτή 

& Διαδικτυακή  

Στοιχεία στα κείμενα 

που επιχειρούν να 

προκαταλάβουν τον 

αποδέκτη 

Ιστορική 

διαφοροποίηση της 

Ελληνικής σε επίπεδο 

λέξης, πρότασης και 

λεξιλογίου 

 

 

 

 Έμφαση στην 

ερευνητική εργασία: 

τρόπος ενσωμάτωσης 

πληροφοριών από 

άλλα κείμενα, 

βιβλιογραφικές 

παραπομπές και 

αναφορές 
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    4.4.4. Μεθοδολογία 

       Στα πλαίσια της Μεθοδολογίας, θα εξετάσουμε και τον 4ο άξονα: Διδακτικές 

Πρακτικές. Στους τέσσερις μεγάλους πίνακες που περιγράφονται όσα αναλύσαμε, η τέταρτη 

στήλη είναι αφιερωμένη στις δραστηριότητες που προτείνεται να εφαρμοστούν κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Βρίσκονται ταξινομημένες και αυτές ανά θεματική, έχουν 

μαθητοκεντρικό, ομαδοσυνεργατικό και κοινωνικοεποικοδομιστικό χαρακτήρα και 

περιλαμβάνουν κυρίως έρευνες μικρής ή και μεγαλύτερης έκτασης. Για παράδειγμα, στην 

πρώτη θεματική που αφορά τη γλωσσική ποικιλότητα, προτείνεται η έρευνα σε ηλεκτρονικά 

λεξικά για την ιστορική διαφοροποίηση της ελληνικής, ή, στην τρίτη θεματική που αφορά το 

κείμενο, προτείνεται η διερεύνηση και καταγραφή της δομής ψηφιακών κειμένων σε σχέση µε 

τα συμβατικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές οδηγούνται στη διαδικαστική γνώση, στην 

ενεργοποίηση δηλαδή νοητικών διεργασιών μέσω των οποίων αναζητούν, ανακαλύπτουν, 

επεξεργάζονται και αξιοποιούν τη γνώση (Ματσαγγούρας 2009). Οδηγούνται σε μάθηση 

ανωτέρου βαθμού, που αναφέρεται όχι μόνο στην κατάκτηση γνώσης αλλά και στον τομέα 

της κοινωνικής και γνωστικής συμπεριφοράς (Ματσαγγούρας 1994).  

    Εκτός όμως από τις έρευνες, προτείνεται η πραγματοποίηση διαλόγων με παράθεση 

επιχειρημάτων, ανάδειξη ποικίλων οπτικών και απόψεων όπως και ευρύτερη συζήτηση της 

λογικής τους. Άλλωστε, η πολυφωνία αποτελεί μία από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες 

αναπτύσσονται οι διδακτικές μέθοδοι˙ όπως και η διαπραγμάτευση με σημειωτικούς πόρους 

και θέματα οικεία προς τους μαθητές, με την ταυτόχρονη ωστόσο ομαλή μετάβασή τους από 

το οικείο στο λιγότερο οικείο και επιστημονικό.  Όσον αφορά το υλικό, δύναται να 

λαμβάνεται τόσο από τα διδακτικά εγχειρίδια (είτε της ΝΕ είτε από άλλα γνωστικά 

αντικείμενα), όσο και από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έντυπη και ψηφιακή. Επιπλέον, κάτι το 

οποίο έχει ξαναειπωθεί: οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

αντιμετωπίζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πέρα από παιδαγωγικά μέσα και 

ως μέσα πρακτικής γραμματισμού. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, κατανοούμε μία προτεινόμενη 

διδακτική πρακτική: Μετατροπή ενός συμβατικού  κειμένου σε διαδικτυακό κείμενο.  

   Στην όλη προσέγγιση του «πώς» διδάσκουμε, θα αποτελούσε παράλειψη να μην 

αναφέρουμε τη διδασκαλία των μορφοσυντακτικών φαινομένων, η οποία πραγματώνεται 

μακροδομικά, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση της κατανόησης και της κριτικής ανάγνωσης 

των κειμένων, επομένως, και του κόσμου. Διότι, ας μην ξεχνούμε ότι στο μελετώμενο 

πρόγραμμα τα κείμενα αντιμετωπίζονται ως προϊόντα επικοινωνίας, ως φορείς ιδεολογικών 

και κοινωνικοπολιτισμικών νοημάτων. Κατά συνέπεια, η μικροδομική προσέγγιση 
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προτείνεται μόνο για φαινόμενα στα οποία δυσκολεύονται οι μαθητές, επηρεάζοντας 

αρνητικά την εκφραστική ή την ορθογραφική εικόνα των γραπτών τους. Έρχονται σε επαφή 

λοιπόν οι διδασκόμενοι με πληθώρα κειμένων, ενώ η παραγωγή λόγου αποτελεί οργανικό 

στοιχείο των σχεδίων εργασίας που διεκπεραιώνουν. Σχέδια εργασίας, τα οποία οφείλουν οι 

διδάσκοντες να επιλέγουν με βάση το γνωστικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών, διότι 

οι μαθητές ως κοινωνικά υποκείμενα ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες γραμματισμού 

(Χατζησαββίδης 2005). Στα πλαίσια λοιπόν της Παιδαγωγικής των Γραμματισμών, 

αξιώνεται να λαμβάνεται η διαφορετική εγγραμματοσύνη των μαθητών με θετικό πρόσημο, 

δημιουργικά και με αξιοποιήσιμο τρόπο.  

      Τέλος, προτείνεται στους εκπαιδευτικούς, εξαιτίας της έλλειψης χρόνου, να καλλιεργούν 

τους προτεινόμενους γραμματισμούς στα παιδιά και μέσω άλλων σχολικών πρακτικών ή 

άλλων φιλολογικών μαθημάτων, όπως για παράδειγμα, της Λογοτεχνίας ή της Ιστορίας. 

Αποτελεί μία πρακτική από την οποία βγαίνουν κερδισμένοι και οι μαθητές αλλά και οι 

δάσκαλοι.  

 

4.4.5. Αξιολόγηση 

      Βασικός άξονας αυτής της διαδικασίας, η οποία δεν αφορά βέβαια μόνο τον μαθητή αλλά 

ολόκληρο το μάθημα, αποτελεί η ανατροφοδότηση, «διεργασία η οποία αποσκοπεί στην 

παροχή στοιχείων που θα διευκολύνουν ή θα ρυθμίσουν τη λειτουργία των διορθωτικών 

μηχανισμών» (Δημητρόπουλος 2007, σ.35). Προτείνονται οι παρακάτω μέθοδοι:  

 Η καθημερινή παρουσία των μαθητών στην τάξη και η παρακολούθηση της εξέλιξης 

αυτών. Έτσι, αποτιμάται όχι μόνο η επίδοση των μαθητών αλλά και η 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. 

 Αυτοαξιολόγηση με τη μορφή του Φακέλου Εργασιών. Μάλιστα, προτείνεται από 

τους συγγραφείς η δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργασιών. 

 Ετεροαξιολόγηση μεταξύ των παιδιών μέσω ανταλλαγής και σχολιασμού κειμένων.  

 Χρήση ειδικών δοκιμασιών, κινούμενων στη λογική του προγράμματος σπουδών, 

μέσω των οποίων θα ελέγχεται η πρόοδος των στόχων αυτού. 

    Πέραν όλων αυτών των γενικών υποδείξεων, στους αναλυτικούς πίνακες στους οποίους 

έχουμε αναφερθεί παραπάνω, υπάρχει ειδική στήλη για τη διαδικασία της αξιολόγησης, στην 

οποία ανά θεματική καταγράφονται τι ακριβώς αναμένεται από τους μαθητές. Για 

παράδειγμα, στην τρίτη θεματική που αφορά το κείμενο, αναμένεται από τους μαθητές να 

εντοπίζουν τα γλωσσικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν το επικοινωνιακό πλαίσιο στο 
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οποίο το κείμενο παραπέμπει, να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών, να 

πυκνώνουν τον λόγο, κ.α. Με βάση λοιπόν αυτούς τους ειδικούς στόχους, οι εκπαιδευτικοί 

εναλλάσσουν τις μεθόδους αξιολόγησης, εντάσσοντάς τες πάντα στη διδακτική διαδικασία 

ως ενισχυτικό εργαλείο αυτής και όχι ως μέσο πίεσης και εκφοβισμού. Άλλωστε, η 

συγκεκριμένη διαδικασία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε στο αναλυτικό πρόγραμμα του 

Γυμνασίου ούτε σε αυτό που πραγματευόμαστε. Αντιθέτως, είναι ένα μέσο υλοποίησης 

συγκεκριμένων σκοπών, ένα μέσο από το οποίο ωφελούνται μαθητές και δάσκαλοι.  

 

   4.4.6. Αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας για την Α’ 

Λυκείου 

      Το εκπόνημα που παρουσιάσαμε και αναλύσαμε παραπάνω αποτελεί ένα σύγχρονο 

εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με μέσο τη γλώσσα και τη διδασκαλία της, 

επικουρούν στη διαμόρφωση σκεπτόμενων ανθρώπων, στη δημιουργία ενηλίκων που να 

μπορούν όχι μόνο να κατανοούν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, αλλά και να 

παρεμβαίνουν σε αυτή ενεργά και αναστοχαστικά. Είναι ένας μπούσουλας δομημένος 

σύμφωνα με τις αρχές του «curriculum», ο οποίος βοηθάει τον εκπαιδευτικό στον διδακτικό 

του σχεδιασμό αλλά συγχρόνως του αφήνει περιθώρια ευελιξίας και αυτενέργειας 

(Κουμπρόγλου 2015). Η γενικότερη φιλοσοφία του συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις 

διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας. Οι σχεδιαστές του όφειλαν να ευθυγραμμίσουν το όλο 

πρόγραμμα σύμφωνα με τις διδακτικές αρχές του 21ου αιώνα και το έκαναν. 

Πολυγραμματισμοί, Επικοινωνιακή Προσέγγιση, Κειμενοκεντρικός Προσανατολισμός, 

Κριτικός και Λειτουργικός Γραμματισμός. Έννοιες και φράσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει 

και σχολιάσει και στο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου. Ωστόσο, στο υπό μελέτη 

κείμενο, διαπιστώνουμε έναν πιο κοινωνιοκεντρικό  χαρακτήρα. Άλλωστε, από την αρχή της 

παρουσίασης αναφέραμε ότι η κοινωνιοκεντρική του προσέγγιση υπερτερεί έναντι της 

γλωσσοκεντρικής. Πρόθεση λοιπόν των συγγραφέων είναι η διαμόρφωση μίας 

χειραφετημένης και αυτόνομης σκέψης, η επαφή των μαθητών με πάσης φύσεως κοινωνικά 

ζητήματα και ο συνακόλουθος προβληματισμός τους. Επιδιώκουν να μεταλαμπαδεύσουν 

στους εφήβους ότι τίποτα δεν είναι κοινωνικά και πολιτισμικά ουδέτερο και ότι κάθε τι 

απαιτεί διαπραγμάτευση, κριτική προσέγγιση και πιθανόν αναδόμηση. Προετοιμάζουν τους 

αυριανούς πολίτες να είναι υποψιασμένα υποκείμενα δράσης και να κατέχουν πιο ενισχυμένη 

θέση στην κοινωνία, όχι μόνο κατανοώντας την αλλά και περνώντας ταυτόχρονα στο επίπεδο 

της κοινωνικής δράσης. Σημείο αναφοράς σε όλα αυτά η κοινωνία, και τα κείμενα η 

απεικόνιση αυτής. Σε κάθε λοιπόν γλωσσικό γεγονός, και σε αυτό το πρόγραμμα όπως και 
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στου Γυμνασίου, ο λόγος αντιμετωπίζεται ως κείμενο, ως πρακτική λόγου και ως κοινωνική 

πρακτική (Fairclough 1992). «Ως πρακτική λόγου, συνδέεται µε την κοινωνική περίσταση στην 

οποία λαμβάνει χώρα και οι γλωσσικές επιλογές συνδέονται µε τα άμεσα χαρακτηριστικά της 

περίστασης αυτής, δηλαδή µε το καταστασιακό, γνωσιακό, γλωσσικό και κοινωνικοπολιτισμικό 

περικείμενο» (Fairclough 1989 όπως παραπέμπεται στο Κονσούλη 2013, σ.2). Ως κοινωνική 

πρακτική πάλι, μέσω αυτού αναπαρίσταται και νοηματοδοτείται ο κόσμος και ταυτόχρονα 

δύναται να μετασχηματισθεί και να αναδημιουργηθεί (Σωτηρίου κα 2013). Οι μαθητές, κατά 

συνέπεια, εργάζονται στο να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν τα κείμενα σε τέτοιο 

βάθος, ώστε να αντιλαμβάνονται κάθε τι υπόρρητο και λανθάνον, ώστε να μπορούν μέσα 

από την ανάγνωση του «προσκηνίου» να αντιλαμβάνονται και το «παρασκήνιο» της 

παραγωγής ενός κειμένου, ώστε να μπορούν να αποδομούν κριτικά το κείμενο σε όλα τα 

επίπεδα και λειτουργίες του, προκειμένου να αναδείξουν ιδεολογίες, αξίες και στάσεις 

(Fairlough 1992). 

   Ο Κριτικός Γραμματισμός λοιπόν πρωτοστατεί. Οι αρχές του διαχέονται σε όλο το κείμενο. 

Γνωρίζοντας λοιπόν «ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων αποτελεί 

έναν βασικό τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής μιας χώρας» (Βρεττός & Καψάλης 1997, 

σ.44), συμπεραίνουμε ότι μέλημα όχι μόνο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της τότε 

πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση πολιτών με κριτική 

γλωσσική επίγνωση, με γλωσσική και κοινωνικοπολιτισμική εγγραμματοσύνη.
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5. Συγκριτική Θεώρηση των υπό μελέτη Αναλυτικών Προγραμμάτων  

 

5.1. Εισαγωγή  

     Με μία γρήγορη και φευγαλέα ανάγνωση των δύο παρουσιάσεων, οι έννοιες που μας 

εντυπώνονται στο μυαλό είναι: Γραμματισμός, Κριτική Σκέψη, Επικοινωνία, 

Πολυπολιτισμικότητα, Καλλιέργεια, Δεξιότητες, Αναδόμηση, και πολλές άλλες λέξεις και 

φράσεις οι οποίες σχηματίζουν τη γενικότερη εικόνα των κατευθυντήριων γραμμών της 

διδασκαλίας της κυρίαρχης γλώσσας στα κράτη14 αυτά. Ας εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, 

για να διαπιστώσουμε τελικά πόσο μοιάζουν.  

     Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι η λογική του εκπαιδευτικού συστήματος στο Οντάριο, 

ενέχει και την έννοια της «επιλογής». Στην πρώτη σελίδα των αναλυτικών τους 

προγραμμάτων, καταγράφεται ως στόχος της δευτεροβάθμιας παρεχόμενης εκπαίδευσης ναι 

μεν να υποστηρίξει υψηλής ποιότητας μόρφωση αλλά ταυτόχρονα να δώσει την ευκαιρία 

στους μαθητές να επιλέξουν μαθήματα τα οποία ταιριάζουν στις δεξιότητες και στα 

ενδιαφέροντά τους (Ontario, Ministry of Education 2007a). Αυτή λοιπόν η λογική 

ακολουθείται και στο Γνωστικό Αντικείμενο της Αγγλικής Γλώσσας. Υπάρχουν μεν 

υποχρεωτικά μαθήματα, υπάρχουν όμως και επιλογής μαθήματα, τα οποία παρέχουν σπουδές 

εξειδίκευσης στον μαθητή και προσομοιάζουν αρκετά με τα πανεπιστημιακά μαθήματα. 

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα υποχρεωτικά μαθήματα, 

παρόλο το γεγονός ότι δομικά και οργανωτικά, όπως διαπιστώσαμε και στο τρίτο κεφάλαιο, 

δε διαφοροποιούνται και η γενικότερη φιλοσοφία τους ταυτίζεται. Στην προκειμένη 

περίπτωση όμως, θα συγκρίναμε  ανόμοια πράγματα.  

 

5.2. Δομή 

     Τα δύο μελετώμενα ελληνικά προγράμματα ανήκουν στην κατηγορία «Αναλυτικά 

Προγράμματα με μορφή Κουρίκουλου» (Βρεττός & Καψάλης 1997). Όπως έχουμε 

προαναφέρει, δομούνται στα τέσσερα βασικά στοιχεία: Στόχοι, Περιεχόμενο, Μεθοδολογία, 

και Αξιολόγηση Επίτευξης των Στόχων (Westphalen 1982), σε μία μορφή, ωστόσο, που 

απλώς διαγράφει τα πλαίσια στα οποία θα κινηθεί ο εκπαιδευτικός (Βρεττός & Καψάλης 

1997). Ειδικότερα, στο πρόγραμμα σπουδών του Οντάριο, αν και δίνεται η εντύπωση ότι 

είναι συγκεντρωτικό, καθότι καταγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια οι ποικίλες μορφές 

                                                   
14 Για λόγους συντομίας η επαρχία του Οντάριο θα αποκαλείται συχνά κράτος-χώρα 
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δράσης,  θυμίζοντας ίσως μια διαδικασία απλής «διεκπεραίωσης», εντούτοις, δίνεται μεγάλη 

ευελιξία κινήσεων και αποφάσεων στους διδάσκοντες, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες 

που καλούνται να διαχειριστούν. Την ίδια στιγμή, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο πώς θα μάθει 

να μαθαίνει ο μαθητής και αντιμετωπίζοντας τη μάθηση ως καλλιέργεια δεξιοτήτων 

πρόσκτησης της γνώσης, προσομοιάζει πάρα πολύ και στον τύπο του αναλυτικού 

προγράμματος: «Πρόγραμμα Διαδικασίας» (Βέικου, Σιγανού & Παπασταμούλη 2007), κάτι 

το οποίο παρατηρούμε σε μικρότερο βαθμό και στα αντίστοιχα ελληνικά, ιδιαίτερα στη 

μεθοδολογία. Επομένως, δεν ταυτίζεται απόλυτα με τα δικά μας αλλά δε διαφοροποιείται και 

ιδιαίτερα.    

    Στη συγκεκριμένη επαρχία λοιπόν του Καναδά, ακολουθείται ένα κοινό πρόγραμμα και 

για τις τέσσερις τάξεις (9-12), ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας, το αναλυτικό της Α’ 

Λυκείου διαφοροποιείται κατά πολύ από το αντίστοιχο του Γυμνασίου, όσον αφορά τους 

άξονες οργάνωσης των ειδικών στόχων. Ακόμα όμως και στο Γυμνάσιο, οι ειδικοί στόχοι και 

η προτεινόμενη θεματολογία, κάτι το οποίο δεν υφίσταται καθόλου στο καναδικό 

πρόγραμμα, είναι διαφορετικά ανά τάξη. Ας προχωρήσουμε όμως σε βαθύτερη και 

αναλυτικότερη διασαφήνιση.  

  

5.3.  Ρόλοι & Εμπλεκόμενοι 

     Αποτελεί μία παράμετρο την οποία οι διαμορφωτές των ελληνικών προγραμμάτων δεν 

ανέλυσαν διεξοδικά, σε αντίθεση με τους Καναδούς, οι οποίοι αφιερώνουν ολόκληρη 

ενότητα, καταγράφοντας τον ρόλο και τις ευθύνες του εκάστοτε παράγοντα που εμπλέκεται 

στην εκπαιδευτική πράξη. Εντούτοις, οι ρόλοι αυτών ταυτίζονται. Το κέντρο της 

διδασκαλίας και στα δύο προγράμματα είναι ο μαθητής, ο οποίος για τους Καναδούς έχει 

τεράστιες ευθύνες για τη μάθηση και την εξέλιξή του. Μάλιστα, πέρα από τον καθορισμό 

των υποχρεώσεων του, δηλαδή τη μελέτη και την συνεπή συνεργασία με τους υπόλοιπους 

εμπλεκομένους, τον παροτρύνει να συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες και πράξεις 

οι οποίες θα επεκτείνουν και θα εμπλουτίσουν την εγγραμματοσύνη του. Ο εκπαιδευτικός 

από την πλευρά του είναι ο συντονιστής, αυτός που οργανώνει τη διδασκαλία, που 

διευκολύνει τις διαδικασίες προβληματισμού και πειραματισμού. Είναι εκείνος ο οποίος έχει 

ως απώτερο στόχο να εμπλέξει τον μαθητή στη διαδικασία της οικοδόμησης της γνώσης. «Οι 

σχέσεις μεταξύ τους είναι σχέσεις διαλεκτικής επικοινωνίας ισοτίμων» ισχυρίζεται ο 

Ματσαγγούρας (2008, σ.426). Οι Καναδοί μάλιστα, σε αυτό το σημείο, αναφέρουν ότι οι 

ευθύνες αυτών είναι συμπληρωματικές. Διότι, οι μεν οφείλουν συνέπεια και υπευθυνότητα 
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απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία, οι δε όμως οφείλουν να αναπτύσσουν κατάλληλες 

εκπαιδευτικές στρατηγικές, να εφαρμόζουν ποικίλες διδακτικές πρακτικές, να αξιολογούν 

την εκάστοτε διδακτική πράξη, να επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα τους. Όπως προκύπτει 

λοιπόν, και στα δύο προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να διαθέτουν ένα χρήσιμο 

εργαλείο, μία επαγγελματική πυξίδα στην καθημερινή τους πράξη, ωστόσο ,τους αφήνεται 

περιθώριο να είναι αρκετά ευέλικτοι και να ελίσσονται ανάλογα με τις περιρρέουσες 

συνθήκες.  

   Εν τω μεταξύ, θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφέρουμε τον ρόλο των τεχνολογιών, ο 

οποίος είναι σημαντικότατος και στα δύο προγράμματα. Η ύπαρξη και χρήση της 

βιβλιοθήκης,  επίσης, μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχολικού 

περιβάλλοντος και ειδικότερα της γλωσσικής διδασκαλίας στο Οντάριο, ωστόσο, είναι κάτι 

το οποίο δεν αναφέρεται καθόλου στα ελληνικά προγράμματα. 

    Πέραν όμως όλων αυτών που προαναφέραμε, οι Καναδοί εναποθέτουν μέσω αυτού του 

επίσημου εγγράφου ευθύνες και σε άλλους παράγοντες: στους γονείς και στους διευθυντές. 

Τους πρώτους τους θεωρεί ενεργούς συμμέτοχους στη μάθηση των παιδιών τους, ενώ τους 

δεύτερους τους εμπλέκει στην ορθή εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος. Φαίνεται ότι 

στην ξένη χώρα έχουν κατανοήσει την αποτελεσματικότητα της συλλογικής δουλειάς και δεν 

φοβούνται την ανάληψη ευθυνών. 

 

5.4. Περιεχόμενο 

   Μνεία ιδιαίτερη στο κομμάτι του περιεχομένου δε γίνεται στο καναδικό αναλυτικό 

πρόγραμμα. Άλλωστε, η αναλυτική καταγραφή της μεθοδολογίας και του περιεχομένου στα  

αναλυτικά προγράμματα με μορφή κουρίκουλου, σύμφωνα με τον Westphalen (1982), είναι 

προαιρετική. Ωστόσο, οι αναγνώστες αυτού μέσα από τη μελέτη του δύνανται να 

κατανοήσουν ότι το περιεχόμενο στο μάθημα διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας είναι 

ευρύτατο. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διάφορα πολυεπίπεδα και 

πολύσημα σημειωτικά συστήματα ποικίλης θεματολογίας. Μελετούν και παράγουν κείμενα 

προφορικά, γραπτά, υβριδικά, ψηφιακά και πολυτροπικά. Χρησιμοποιούν δε και βιβλία 

αναφοράς, όταν υφίσταται ανάγκη. Το αυτό γίνεται και στα ελληνικά προγράμματα.  

   Εντούτοις, αξίζει να σχολιάσουμε την ιδιαίτερη ενότητα που υπάρχει στο πρόγραμμά τους 

και αποκαλείται «Εκπαίδευση κατά των Διακρίσεων» (Antidiscrimination Education). 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, στο μορφωτικό υλικό που χρησιμοποιείται προβάλλονται ισότιμα 

και τα δύο φύλα. Οι έφηβοι αποκτούν επίγνωση των ιστορικών, πολιτικών και πολιτιστικών 
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πλαισίων τόσο των παραδοσιακών, όσο και των μη παραδοσιακών κοινωνικών φύλων. 

Ταυτόχρονα, μέσα στα κείμενα καθρεφτίζεται η ποικιλότητα της εγχώριας και της 

παγκόσμιας κουλτούρας, ακόμη και αυτή των ιθαγενών, ενώ παράλληλα, καλλιεργείται και η 

επίγνωση των μαθητών του προσωπικού τους πολιτισμικού υποβάθρου. Την ίδια στιγμή 

επίσης, δίνεται η ευκαιρία στους νεοεισερχομένους στο Οντάριο, μέσα από υλικό 

σχετιζόμενο με τη μετανάστευση, να μοιράζονται τη γνώση τους και τις εμπειρίες τους. Όλο 

αυτό λοιπόν το γνωστικό αμάλγαμα αποτελεί τη βάση για τη διαπολιτισμική επικοινωνία των 

αυριανών πολιτών και τον σεβασμό στην ποικιλομορφία (Βερέβη 2001). Επιπλέον, 

προωθείται η πεποίθηση ότι όλα αυτά τα στοιχεία συνδιαμορφώνουν τον σύγχρονο Καναδικό 

πολιτισμό. Και εδώ έγκειται και η διαφορά με το ελληνικό πρόγραμμα. Διότι, μέσω της 

διδασκαλίας της ΝΕ στην Ελλάδα προωθείται μεν η αποδοχή και ο σεβασμός στο 

διαφορετικό, ωστόσο, υπολανθάνει η αντίληψη της Αφομοίωσης και όχι της 

Συνδιαμόρφωσης. Σημείο πολύ ευαίσθητο για την ελληνική κοινωνία και γενικότερα για ένα 

ευρωπαϊκό εθνικό κράτος. 

   Πέραν όμως όλων αυτών, τα δύο προγράμματα διαφοροποιούνται και ως προς τον τρόπο 

επιλογής σχολικού εγχειριδίου. Στο Οντάριο δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα 

επιλογής σχολικού εγχειριδίου μεταξύ κάποιων προτεινομένων από το Υπουργείο, σε 

αντίθεση με εμάς που δουλεύουμε πάνω σ’ ένα μόνο εγχειρίδιο σε όλα τα σχολεία της χώρας 

μας.  Ωστόσο, και στα δύο προγράμματα δίνεται η ελευθερία το υπό επεξεργασία υλικό να 

πηγάζει από κάθε είδους μέσον. Μάλιστα, στο ελληνικό πρόγραμμα του Γυμνασίου υπάρχει 

στους πίνακες ειδική στήλη στην οποία καταγράφεται προτεινόμενο υλικό από ποικίλες 

πηγές ως βοήθεια στους διδάσκοντες. Άλλωστε, η προσέγγιση είναι κειμενοκεντρική και το 

εκάστοτε κείμενο αποτελεί το μέσον για την επίτευξη των καθορισμένων από το πρόγραμμα 

στόχων. Επομένως, οι διδάσκοντες έχουν την ευελιξία να επιλέγουν παράλληλα με το 

σχολικό εγχειρίδιο υλικό «που να ταιριάζει στο βαθμό ομοιογένειας της σχολικής τάξης, στις 

ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών» (Σπανός 2004, σ.75). Διότι, σημασία στην 

επιλογή έχει η καταλληλότητα του μορφωτικού υλικού ως προς την επίτευξη των 

καθορισμένων στόχων (Βρεττός & Καψάλης 1997), και εκεί εστιάζουν οι εκπαιδευτικοί και 

των δύο κρατών. 

 

 5.5. Μεθοδολογία 

     Αποτελεί μία παράμετρο στην οποία θα λέγαμε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι 

σχεδόν ίδια. Αν και στο καναδικό πρόγραμμα δεν αναλύεται ξεχωριστά η μεθοδολογία, 
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μελετώντας το ολοκληρωτικά και διαβάζοντας τις προτεινόμενες δραστηριότητες σε κάθε 

ειδικό στόχο, συμπεραίνουμε ότι τα χαρακτηριστικά του «πώς» των προγραμμάτων 

ταυτίζονται. Ειδικότερα: 

 Μαθητοκεντρικός προσανατολισμός με τον εκπαιδευτικό διαμεσολαβητή της 

μαθησιακής διαδικασίας. 

 Διδακτικές μορφές προβληματισμού → ερωτοαποκρίσεις, συζήτηση, διαλεκτική 

αντιπαράθεση, σωκρατική μαιευτική (Ματσαγγούρας 1994) 

 Ομαδοσυνεργατικότητα και βιωματική μάθηση. 

 Η τεχνολογία σημαντικότατος αρωγός της διδακτικής πράξης. 

 Διδακτικές μορφές επεξεργασίας → διερεύνηση, ανακάλυψη, σχέδια εργασίας, και 

λοιπές μορφές εργαστηριακής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας 1994). 

 Προσαρμογή της διδασκαλίας στις διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των 

μαθητών. 

 Λειτουργική προσέγγιση της Γραμματικής και της Σύνταξης και διδασκαλία αυτών 

σε επίπεδο λέξης, πρότασης και κειμένου15.  

 Κοινωνιοκεντρικός χαρακτήρας. 

 Δράσεις για ανάπτυξη μεταγνωστικών και λοιπών στρατηγικών και δεξιοτήτων.  

     Πάνω λοιπόν σε αυτές τις αντιλήψεις διαμορφώνονται οι διάφορες δραστηριότητες, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι εκάστοτε ειδικοί στόχοι. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι οι 

διδακτικές πρακτικές και στα δύο προγράμματα βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους σκοπούς 

και τους στόχους των.  

 

5.6. Αξιολόγηση 

     Περιγράφεται και αναλύεται στα δύο προγράμματα εντελώς διαφορετικά. Οι Καναδοί 

καταγράφουν διεξοδικά τι ακριβώς πρέπει να αξιολογηθεί/εκτιμηθεί και με ποιο τρόπο. 

Διαχωρίζουν την εκτίμηση και την αξιολόγηση, δίνοντας στη δεύτερη τη σημασία της 

βαθμολόγησης. Ωστόσο, θεωρούν ότι και οι δύο διαδικασίες διαθέτουν πιστότητα και 

αξιοπιστία, μόνο εάν οδηγούν στη βελτίωση της μάθησης των παιδιών. Κάτι το οποίο ισχύει 

και για τα ελληνικά προγράμματα. Με λέξεις κλειδιά λοιπόν, και με ένα σχολαστικότατο και 

κατατοπιστικότατο διάγραμμα, οι εκεί εκπαιδευτικοί εκτιμούν και βαθμολογούν τον 

                                                   
15 Στο πρόγραμμα της Α’ Λυκείου η διδασκαλία γίνεται μόνο σε μακροδομικό επίπεδο εκτός αν κρίνεται από 

τον διδάσκοντα άκρως απαραίτητη η μικροδομική προσέγγιση. 
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εκάστοτε μαθητή, ακολουθώντας πιστά τις κατευθυντήριες γραμμές που τους δίνονται στο 

συγκεκριμένο επίσημο έγγραφο. Μάλιστα, έχουν διαμορφώσει ζεύγη: Στόχος-Ερώτηση. 

Δηλαδή, κάτω από κάθε ειδικό στόχο που δίνεται, παρατίθενται και ερωτήματα τα οποία 

επικουρούν στο να γίνεται άμεση εκτίμηση της υλοποίησης του συγκεκριμένου στόχου 

(Δημητρόπουλος 2007). Παράλληλα, αναλύονται λεπτομερέστατα οι κλίμακες 

βαθμολόγησης και το έγγραφο στο οποίο καταγράφεται αυτή. Αξιοσημείωτο, δε, ότι 

εκτιμώνται και βαθμολογούνται και κάποιες βασικές δεξιότητες, όπως της οργάνωσης και 

της υπευθυνότητας, κάτι βέβαια το οποίο δε γίνεται επίσημα στον Ελλαδικό χώρο.  

     Παρόλο όμως το γεγονός ότι προσεγγίζεται η διαδικασία αυτή με τόσο διαφορετικό τρόπο 

στα συγκρινόμενα αναλυτικά προγράμματα, η ουσία τους είναι ακριβώς ίδια. Σαφέστερα,  

αξιολογείται η επίδοση των μαθητών αλλά ταυτόχρονα αξιολογείται και η μαθησιακή 

διαδικασία, ώστε, αν και εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, να αναπροσαρμοστούν οι 

πρακτικές που ακολουθούνται και οι προσεγγίσεις που λαμβάνουν χώρα στη σχολική τάξη. 

Η ανατροφοδότηση αποτελεί και στις δύο χώρες τον βασικό πυλώνα της συγκεκριμένης 

διεργασίας, ενώ οι μέθοδοι πάλι που εφαρμόζονται είναι ταυτόσημες. Επομένως, ως 

σημαντική παράμετρος της παιδευτικής διαδικασίας, η αξιολόγηση και στα δύο 

προγράμματα αποτελεί εκείνη τη διεργασία η οποία μέσα από ποικίλες μεθόδους καλλιεργεί 

μεν την αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχο στον μαθητή, αλλά παράλληλα προσφέρει και τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ελέγξει τον βαθμό επίτευξης των σκοπών και των στόχων 

αλλά και τη γενικότερη αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης (Ελευθεριάδης 2000). Η 

διαφορά έγκειται μόνο στον τρόπο περιγραφής τους˙ αν δηλαδή η παρατιθέμενη περιγραφή 

είναι πυξίδα για την Ελλάδα, για το Οντάριο είναι οδικός χάρτης.   

 

5.7. Σκοποί & Στόχοι 

5.7.1. Γενικά 

      Προκειμένου να προβούμε σε σύγκριση των σκοπών και των στόχων των μελετώμενων 

προγραμμάτων, θα προχωρήσουμε σε καταγραφή ομοιοτήτων και διαφορών χωρισμένων σε 

δύο άξονες:         

 Γλωσσικοί Στόχοι :  Γραπτός Λόγος / Προφορικός Λόγος         Αξιακοί Στόχοι 

   

 Ανεξαρτήτως του τρόπου οργάνωσης της σκοποθεσίας και της στοχοθεσίας του εκάστοτε 

προγράμματος, η οποία έχει παρουσιαστεί διεξοδικότατα στα προηγούμενα κεφάλαια, θα 

προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε, να απομονώσουμε και εν συνεχεία να ταξινομήσουμε 



 93 

ζητήματα που πραγματεύονται οι δύο χώρες στα πλαίσια της στοχοθεσίας του γλωσσικού 

μαθήματος.  

                                                                                                                                                                                                              

5.7.2. Γλωσσικοί Στόχοι 

 

Γραπτός Λόγος 

 Ποικιλία Λόγων Ανάγνωσης 

 Στρατηγικές για την κατανόηση και την παραγωγή κειμένου 

 Δημιουργική ανάγνωση 

 Πολυφωνικότητα 

 Αποτελεσματικότητα του κειμένου 

 Υπόρρητα μηνύματα και διαπερνώμενες πεποιθήσεις, στάσεις και αντιλήψεις 

 Μορφικά, κειμενικά και υφολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου 

 Επικοινωνιακό πλαίσιο 

 Λεξιλόγιο 

 Κατασκευή νοημάτων 

 Γλωσσικές, υφολογικές και κειμενικές επιλογές για την κατασκευή στάσεων και 

συμπεριφορών 

 Ανάδειξη πεποιθήσεων και αξιών 

 Επιχειρηματολογία και επικοινωνία της θέσης του γράφοντος 

 Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

 Παραγωγή και παρουσίαση εργασιών 

 Έρευνα 

 Σημεία Στίξης 

 Ο γραπτός λόγος ως μέσο στοχασμού, αναστοχασμού και διεύρυνσης του γνωστικού τους 

κεφαλαίου 

 Η γλώσσα ως αποτύπωση οπτικής θέασης του κόσμου 

 Διαπραγμάτευση του νοήματος ενός κειμένου 

 Κοινωνικό συγκείμενο 

 Γεωγραφική και Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα 

 Ορθογραφία-Ετυμολογία 

 Κειμενική Ποικιλότητα 

 Πολυτροπικότητα 
 Οργάνωση κειμένου και τα δομικά του συστατικά 

 Γραμματοσυντακτικά φαινόμενα σε λειτουργικό επίπεδο 

 Κοινωνική και πολιτισμική λειτουργία των κειμένων 

 Διαφορετικές προσλήψεις ενός κειμένου 

 Πολυγραμματισμοί 

Πίνακας 5.1: Κοινά Στοιχεία Σκοποθεσίας και Στοχοθεσίας των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας των 

τάξεων 9-12 του Οντάριο στον Καναδά και των αντίστοιχων Ελληνικών, του Γυμνασίου & της Α΄ Λυκείου 

στην επικοινωνιακή δραστηριότητα του Γραπτού Λόγου 

 

    Στην επικοινωνιακή δραστηριότητα του γραπτού λόγου, η ουσία, όπως διαπιστώνουμε, της 

σκοποθεσίας και της στοχοθεσίας της διδασκαλίας της κυρίαρχης γλώσσας είναι ταυτόσημη 

(Πίνακας 5.1). Και τα δύο προγράμματα αναδεικνύουν τη διαλεκτική σχέση μεταξύ 

ερμηνείας και δομής. Προσεγγίζουν το γραπτό κείμενο ως προϊόν, ως διαδικασία αλλά και 

ως κατανόηση της υποκειμενικότητας (Baynham 2002). Εντούτοις, έχοντας μελετήσει 
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σχολαστικά και διεξοδικά και τα δύο προγράμματα, αξίζει ένα μικρό σχολιασμό σε κάποια 

σημεία.  

    Πρωτίστως, διαπιστώνουμε ότι η χρήση στρατηγικών αποτελεί και για τα δύο κράτη ένα 

βασικότατο κομμάτι της διδακτικής πράξης. Οι μεταγνωστικές ωστόσο δεξιότητες 

αποτελούν για το Οντάριο σχεδόν «εμμονή». Θυμόμαστε, άλλωστε, ότι ο Στοχασμός 

Δεξιοτήτων και Στρατηγικών αποτελεί ξεχωριστό σκοπό στον εκάστοτε άξονα του κάθε 

μαθήματος, υποχρεωτικό ή επιλογής. Ο καθορισμός στόχων αυτοβελτίωσης, η αξιολόγηση 

των χρησιμοποιούμενων στρατηγικών και η συνειδητή εφαρμογή τους σε ποικίλες εργασίες, 

καθώς και ο σύνθετος συνδυασμός αυτών για την καλλιέργεια διαφόρων δεξιοτήτων 

καταδεικνύει την επιθυμία των Καναδών, ναι μεν οι έφηβοι να αποκτήσουν έναν τρόπο 

σκέψης υψηλού επιπέδου (Swartz & Perkins 1989, όπως παραπέμπεται στο Ματσαγγούρας 

1994), κυρίως όμως να ωριμάσουν νοητικά, να αυτονομηθούν και να ανεξαρτητοποιηθούν. 

Επιπρόσθετα, αν συνδέσουμε αυτό το γεγονός με τις ευθύνες που τους αναθέτει το 

συγκεκριμένο έγγραφο, όσον αφορά την μαθησιακή πρόοδο και εξέλιξή τους, τότε μπορούμε 

να επιβεβαιώσουμε την αντίληψή τους, την οποία έχουμε ξαναναφέρει στην παρούσα 

εργασία, ότι η ορθή εκμάθηση της Αγγλικής συνάδει με την συνετή διαχείριση της ζωής, με 

τη δραστηριότητά τους και την υπευθυνότητά τους ως πολίτες.  

   Ξεχωριστός λόγος όμως, πρέπει να γίνει και για την εξέταση από την πλευρά μας του 

φαινομένου των λατινοελληνικών (Greeklish), δηλαδή της μεταγραφής της ελληνικής 

γλώσσας με λατινικούς χαρακτήρες. Βέβαια και οι Καναδοί εστιάζουν στις βραχυγραφίες και 

στη συντομευμένη, και εν ολίγοις, παραποιημένη γραφή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 

όπως και εμείς, ωστόσο, τα Greeklish εικάζουμε ότι είναι άγνωστα σε αυτούς.  

    Τέλος, παρατηρούμε ότι στο ελληνικό πρόγραμμα επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, και η 

καλλιέργεια αναγνωστικών δεξιοτήτων, κάτι το οποίο απουσιάζει από το αντίστοιχο 

καναδικό. Πρόκειται για τη Φωνημική Επίγνωση, η οποία, σύμφωνα με τον Baynham (2002), 

αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης γλωσσικής επίγνωσης και δη, της κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης. Διότι, μέσω αυτής δεν ενισχύεται μόνο η διαδικασία της ανάγνωσης αλλά και της 

επίγνωσης αυτού που διαβάζει ο μαθητής.   
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Προφορικός Λόγος 

 Ποικιλία λόγων ακρόασης 

 Στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου 

 Πολυφωνικότητα των κειμένων 

 Επικοινωνιακό πλαίσιο 

 Φωνητική, Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο, Υφολογία 

 Εξωγλωσσικά & Παραγλωσσικά στοιχεία 

 Οργάνωση & Δομή κειμένου 

 Επιχειρηματολογία και επικοινωνία της θέσης του ομιλούντος 

 Υπόρρητα μηνύματα και διαπερνώμενες πεποιθήσεις και αξίες 

 Ποικίλη πρόσληψη κειμένων 

 Επικοινωνιακές στρατηγικές 

 Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα 

 Προφορικές παρουσιάσεις εργασιών 

 Κατασκευή νοημάτων 

 Κοινωνικό συγκείμενο 

 Πολυγραμματισμοί 

 Αποτελεσματικότητα του κειμένου 

 Στρατηγικές διαπροσωπικής επικοινωνίας 

 Κοινωνική και πολιτισμική λειτουργία κειμένων 

 Πολυτροπικότητα  

 Ο προφορικός λόγος ως μέσο στοχασμού, αναστοχασμού και διεύρυνσης του γνωστικού τους 

κεφαλαίου 

 Κειμενική ποικιλότητα 

 Λεκτικές πράξεις 

 Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

Πίνακας 5.2: Κοινά Στοιχεία Σκοποθεσίας και Στοχοθεσίας των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας των 

τάξεων 9-12 του Οντάριο στον Καναδά και των αντίστοιχων Ελληνικών, του Γυμνασίου & της Α΄ Λυκείου 

στην επικοινωνιακή δραστηριότητα του Προφορικού Λόγου 

 

    Περνώντας τώρα στον Προφορικό Λόγο, ο παραπάνω πίνακας τα λέει όλα (Πίνακας 5.2). 

Τα χαρακτηριστικά της στοχοθεσίας στις δεξιότητες που συσχετίζονται με την προφορική 

επικοινωνία ταυτίζονται. Μάλιστα, με μία γρήγορη ματιά, έχουμε την αίσθηση ότι 

αναγιγνώσκουμε τον αντίστοιχο πίνακα του γραπτού λόγου, καθότι παρατηρούμε τις ίδιες 

γλωσσοδιδακτικές τάσεις: κειμενοκεντρισμός, λειτουργισμός, εποικοδομητισμός, 

πολυγραμματισμοί, ειδολογικές και ολιστικές προσεγγίσεις (Χατζησαββίδης 2005). 

Υπάρχουν ωστόσο κάποια χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν τις δύο επικοινωνιακές 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, η διαπροσωπική επικοινωνία με τα παραγλωσσικά 

και τα εξωγλωσσικά στοιχεία. Και εδώ αξίζει να επισημανθεί το εξής: η ιδιαίτερη έμφαση 

που δίνουν οι Καναδοί στην πολιτισμική διαφοροποίηση. Στους περισσότερους στόχους της 

προφορικής  δραστηριότητας  καταγράφεται η επιδίωξη: ευαισθησία στις πολιτισμικές 

διαφορές. Όχι ότι στα ελληνικά προγράμματα δεν υπάρχει, μολαταύτα, είναι από τα στοιχεία 
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τα οποία εμφανίζονται στο καναδικό έγγραφο υπερτονισμένα. Και βέβαια ακούγεται λογικό, 

όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ετερογένεια στην κοινωνία τους. Όταν σε μία σχολική τάξη 

ενδέχεται να συνυπάρχουν παιδιά δέκα διαφορετικών εθνοτήτων, απαιτείται προσοχή στη 

χρήση των παραγλωσσικών στοιχείων και των ιδιωματικών εκφράσεων, μη τυχόν κάποια 

από αυτά είναι προσβλητικά για κάποιο παιδί.  

 

5.7.3. Αξιακοί Στόχοι 

       Αρχικά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ξεκάθαροι αξιακοί στόχοι δεν εκφράζονται στο 

καναδικό πρόγραμμα, σε αντίθεση με το ελληνικό, το οποίο διακρίνει τους γλωσσικούς από 

τους αξιακούς. Το μοναδικό σημείο ξεχωριστής εστίασης, το οποίο έχει σχολιασθεί 

αναλυτικά παραπάνω, είναι η εκπαίδευση κατά των διακρίσεων. Καθόλου πρωτοφανές, 

γνωρίζοντας ότι η αρχή τόσο της πολυπολιτισμικότητας όσο και του αντιρατσισμού στον 

Καναδά έχει προχωρήσει περισσότερο από κάθε άλλη δυτική χώρα και έχει επιτύχει μία 

ευρύτερη εθνική συναίνεση (Μάρκου 1995). Παρόλα αυτά, αποδομώντας τις λέξεις και τις 

φράσεις και κοιτώντας πίσω από το συγκεκριμένο κείμενο, είμαστε σε θέση να διακρίνουμε 

και άλλες αξίες και πεποιθήσεις με τις οποίες γαλουχούνται οι καναδοί μαθητές.   

 Εκπαίδευση κατά των διακρίσεων  

 Σεβασμό στη Γλωσσική και Πολιτισμική διαφορετικότητα                Ανοχή στο            

 Δημοκρατία, Σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις                            διαφορετικό 

 Εποικοδομητικός Διάλογος με κανόνες και κρίση                Στοιχεία Υγιούς                   

 Ισονομία των πολιτών                                                              Δημοκρατίας 

 Συνεργασία, Υπευθυνότητα                                                        

 Η Γλώσσα ως μέσον διαμόρφωσης ποιοτικής ζωής, κοινωνικής δράσης και προσωπικής 

ανέλιξης. 

 Περιβάλλον & Αειφορία 

 Παγκοσμιοποίηση                                         Συνετή διαχείριση & Αξιοποίηση  

 Οι Νέες Τεχνολογίες & Πληροφορίας            των θετικών στοιχείων αυτών 

 Είμαστε πολίτες του κόσμου 

Πίνακας 5.3: Οι κοινοί Αξιακοί Στόχοι των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας των τάξεων 9-12 του 

Οντάριο στον Καναδά και των αντίστοιχων Ελληνικών, του Γυμνασίου & της Α΄ Λυκείου. 

      

   Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα (5.3), και στο Οντάριο του Καναδά και στην Ελλάδα, 

διαμέσου της γλωσσικής διδασκαλίας προωθούνται κοινές στάσεις και αξίες. Σεβασμός στο 

άλλο, στο διαφορετικό˙ Συλλογικότητα και Συνύπαρξη˙ Ισότητα και Ισονομία˙ Δράση και 

Πράξη στην Παγκόσμια κοινότητα˙ «Περιβαλλοντικός  Γραμματισμός» (Ontario, Ministry of 
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Education 2017c). Όλα αυτά αποτελούν ιδέες και συμπεριφορές που επιδιώκεται να 

μεταλαμπαδευθούν στις μελλοντικές γενιές, σε αυτές που θα διαχειριστούν το μέλλον της 

ανθρωπότητας. 

   Η πιο ισχυρή όμως πεποίθηση, την οποία επιδιώκουν τα μελετώμενα προγράμματα να 

περάσουν στους εφήβους, είναι ότι η εκμάθηση της γλώσσας θα αποτελέσει για αυτούς το 

εισιτήριο για ποιοτικότερη ζωή, για ευημερία και ορθές επιλογές για το μέλλον τους. 

Στηριζόμενοι λοιπόν σε αυτήν την ιδέα, οι διδασκόμενοι ενεργούν, δρουν και εξελίσσονται.          

       

5.8. Αρχές 

        Μετά από μία ανάλυση και σύγκριση των δομικών στοιχείων των μελετώμενων 

προγραμμάτων, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι βάσεις πάνω στις οποίες διαμορφώθηκαν τα 

συγκεκριμένα κείμενα ταυτίζονται. Στο οικοσύστημα της τάξης μεταφέρονται όχι τόσο 

γνώσεις για τη γλώσσα, αλλά καλλιεργείται και ενισχύεται η ικανότητα των μαθητών να τη 

χειρίζονται δημιουργικά και να καλύπτουν έτσι οποιαδήποτε επικοινωνιακή τους ανάγκη 

(Ξανθόπουλος 1995). Άλλωστε, η γλώσσα αποτελεί το μέσον για την κριτική προσέγγιση της 

γνώσης και της κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας, από την οποία διαμορφώνεται και 

την οποία διαμορφώνει (Χατζησαββίδης 2005). Κινούνται λοιπόν οι διδασκόμενοι και 

ελίσσονται στο πλέγμα των γραμματισμών, και πιο συγκεκριμένα των πολυγραμματισμών, 

απόρροια της γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυτροπικής παρουσίασης της σημασίας 

που έφεραν στην επιφάνεια η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας και η επίδραση αυτής στην 

καθημερινότητά μας (Kalantzis & Cope 2008). Μελετούν τη γλώσσα εν χρήσει, η οποία 

καθορίζει τα συµφραζόµενα και τανάπαλιν (Baynham 2002). Μέσα από τη διδασκαλία της 

γλώσσας χειραφετούνται, ώστε να αποκτήσουν μία δυναμική οπτική του κόσμου, να 

αντιληφθούν, να αξιολογήσουν και να δράσουν σε μία πραγματικότητα που δεν είναι στατική 

αλλά διαρκώς μετασχηματίζεται. Επομένως, τα συγκρινόμενα προγράμματα δεν 

προσεγγίζουν τη γλώσσα μόνο στην επικοινωνιακή της διάσταση, αλλά στοχεύουν μέσω 

αυτής και σε ένα ανώτερο επίπεδο κριτικής συνειδητότητας, τόσο γλωσσικής όσο και 

κοινωνικής. Αποσκοπούν στην βαθιά κατανόηση από την πλευρά των μαθητών των τρόπων 

κατασκευής νοημάτων, πεποιθήσεων και ιδεολογιών, και επακολούθως στην επίγνωση των 

τρόπων με τους οποίους επιβάλλεται η ηγεμονία στην κοινωνία μέσω της γλώσσας. Με άλλα 

λόγια, στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης (Fairclough 1995). 

Μέσα λοιπόν από ποικίλα σημειωτικά προϊόντα τα οποία εικονίζουν τον κόσμο συγχρονικά 

αλλά και διαχρονικά, οι μαθητές εμβυθίζονται σε πολύπλοκες κοινωνικές πρακτικές στην 

προσπάθειά τους να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν τα κοινωνικά 
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συµφραζόµενα αυτών των προϊόντων. Και η ιδανικότερη μέθοδος για αυτό είναι η Κριτική 

Ανάλυση Λόγου (Σωτηρίου κα 2013). Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι αρχές 

του Κριτικού Γραμματισμού δεσπόζουν και πρυτανεύουν και στα δύο προγράμματα 

σπουδών, στοχεύοντας στη «διαμόρφωση κριτικά εγγράμματων πολιτών, δηλαδή ανθρώπων 

που δύνανται να χειρίζονται επιτυχώς τη γλώσσα στην ιδεολογική της διάσταση» (Κύπρος, 

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού 2010, σσ.23). Διότι, ο κριτικός γλωσσικός 

εγγραμματισμός είναι αυτός που θα ανοίξει τις θύρες στους αυριανούς πολίτες της υφηλίου 

να σκέφτονται ορθολογιστικά και ευέλικτα, να συνειδητοποιούν τα «φυσικοποιημένα κακώς 

κείμενα», να τα αμφισβητούν, να τα αποτάσσουν και να τα επαναπροσδιορίζουν.   
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6. Συμπεράσματα  
 

     Παρουσιάσαμε λοιπόν και δευτερευόντως συγκρίναμε δύο προγράμματα σπουδών 

γλωσσικής διδασκαλίας, τα οποία απευθύνονται σε δύο εντελώς διαφορετικές κοινωνίες. 

Από τη μία πλευρά ο Καναδάς, μία παραδοσιακή χώρα μετανάστευσης, η οποία μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο μετατράπηκε σε χώρα εγκατάστασης μεταναστών και πλέον, μετά το 

1980 το συγκεκριμένο φαινόμενο αντιμετωπίζεται ως μόνιμο, ως λύση στο δημογραφικό 

τους πρόβλημα (Μάρκου 1995). Μία ισχυρή οικονομικά χώρα, η οποία δέχεται καθημερινά 

αρκετές αιτήσεις από πολίτες ανά τον κόσμο για μετοίκηση και μόνιμη εργασία σε κάποια 

από τις επαρχίες της.  

     Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, μία ευρωπαϊκή χώρα με ισχυρά εθνικό χαρακτήρα, 

έντονα ιστορικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, η οποία παρόλο το γεγονός ότι μέχρι πρότινος 

αποτελούσε μία ομοιογενή εθνική κοινωνία, τις τελευταίες δεκαετίες έχει δεχτεί στους 

κόλπους της έναν τεράστιο αριθμό αλλοδαπών, προσφύγων και μεταναστών. Σίγουρα δεν 

αποτελεί μία τόσο ετερογενή κοινωνία όπως ο Καναδάς, ούτε διαθέτει την οικονομική ισχύ 

και την οργανωτική δομή που διαθέτει η υπερατλαντική χώρα. Διαφοροποιείται κατά πολύ 

από την εκεί κοινωνία. 

   Εντούτοις, οι προκλήσεις του μέλλοντος για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι κοινές και για τις 

δύο χώρες. Προσανατολισμένοι λοιπόν και στραμμένοι οι ιθύνοντες στις καινούριες 

συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων και στις νέες απαιτήσεις των μεταμοντέρνων κοινωνιών, 

διαμόρφωσαν τα εξεταζόμενα αναλυτικά προγράμματα με μία μικρή χρονική διαφορά 

τεσσάρων ετών. Για να γίνει πιο σαφές, παρόλη την τεράστια διαφορετικότητα που 

ενυπάρχει στους κόλπους των συγκεκριμένων κοινωνιών, η επίσημη πρόταση της Ελλάδας 

και του Οντάριο του Καναδά για τη διδασκαλία της κυρίαρχης γλώσσας στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι ακριβώς ίδια.  

    Η παιδαγωγική θεωρία που ακολουθήθηκε είναι ο Κριτικός Γραμματισμός. Πλέον, η 

πραγμάτωση της σκέψης έπρεπε να ακολουθήσει τα νέα δεδομένα και «η γνώση να 

προσεγγίζεται με μία ανοικτότητα, με επιφύλαξη, με αβεβαιότητα και προβληματισμό» 

(Χατζηγεωργίου 2012, σ.322). Έπρεπε τα παιδιά που βρίσκονται στα θρανία να 

οικειοποιηθούν τη διαδικασία της νοηματοδότησης, του ακολουθούμενου μετασχηματισμού 

και εν συνεχεία της ενδυνάμωσης (Ζαρίφης 2009). Να καλλιεργηθούν με καινούριες αξίες, 

όπως της πολυπολιτισμικότητας και της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ισονομίας. Η 

πρόοδος των επιστημών, και τα πορίσματα αυτών βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

θεωρία του κονστρουκτιβισμού / εποικοδομητισμού, η ιδέα των πολυγραμματισμών, η 
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κριτική ανάλυση λόγου, η προώθηση της διγλωσσίας, και άλλα συναφή που έχουμε αναφέρει 

στην παρούσα εργασία οδήγησαν τη διδακτική της μητρικής γλώσσας σε νέες προσεγγίσεις. 

   Έτσι λοιπόν, εν έτει 2017, όπου ο κόσμος και η πραγματικότητά του βρίσκεται σε μία 

συνεχή διαδικασία μεταμόρφωσης, τα νέα κοινωνικοπολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά 

δεδομένα, σε συνεργασία με τις επιστήμες και τα ερευνητικά τους πορίσματα επικούρησαν 

στη σημερινή θεώρηση της γλώσσας, στην εξελιγμένη πλέον μορφή των προγραμμάτων 

γλωσσικής διδασκαλίας. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τα προγράμματα που 

εξετάσαμε στην παρούσα εργασία.  

   Ωστόσο, η θεωρία από την πράξη αποκλίνουν αρκετά. Διότι, τα αναλυτικά προγράμματα 

εφαρμόζονται από ανθρώπους κοινωνούς και δρώντες σε ένα σύνολο. Η εφαρμογή τους, 

επίσης, λαμβάνει χώρα στο ίδιο σύνολο. Κατά πόσο τώρα, το εκάστοτε σύνολο συνάδει με τη 

γενικότερη φιλοσοφία που προωθείται μέσα από αυτά τα προγράμματα, είναι 

αμφισβητούμενο. Και ως γνωστόν, η στάση του «περικειμένου», θετική ή αρνητική, είναι 

παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν ή αποτρέπουν αντίστοιχα την αποτελεσματικότητα ενός 

προγράμματος. Με λίγα λόγια, για την πλήρη αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων 

προγραμμάτων, είναι απαραίτητη η αποδοχή του περιβάλλοντος και η σχετικά εύκολη και 

σύντομη υιοθέτησή των από την κοινωνία. Διότι, εκπαίδευση και κοινωνία είναι 

συγκοινωνούντα δοχεία. Κατά συνέπεια, απαιτείται μία καλά σχεδιασμένη και συντονισμένη 

δράση σε όλους τους τομείς της κοινωνίας (Μάρκου 1995). Απαιτούνται πρωτοβουλίες σε 

όλα τα επίπεδα και συνεργασία πολλών παραγόντων, προκειμένου να αποφέρουν τα 

συγκεκριμένα προγράμματα τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

    Επομένως, τίθεται ο εξής προβληματισμός: τι βαθμό εφαρμοσιμότητας θα έχουν τα 

συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στις δύο κοινωνίες; τι βαθμό αποτελεσματικότητας 

αυτών θα μπορούμε να διαπιστώσουμε στην ελληνική κοινωνία και στην αντίστοιχη του 

Οντάριο; και τι απόκλιση θα υπάρχει μεταξύ των; Ερωτήματα που ίσως απαντηθούν σε μία 

άλλη εργασία.   
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