
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ 
τάξης Επαγγελματικού Λυκείου, για το σχ. έτος 2011-2012» 

 
Μετά από σχετική εισήγηση του τμήματος της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πράξη 16/23-
11-2011), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδακτέα ύλη  της  
Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης των  ημερήσιων και εσπερινών  
Επαγγελματικών Λυκείων. 
 
1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Οι μεγάλες κοινωνικές μεταβολές που σχηματίστηκαν τα τελευταία είκοσι 

χρόνια, δημιούργησαν, μεταξύ άλλων αλλαγών, την ανάγκη σύνταξης ενός 
νέου Π.Σ. για την εκπαίδευση.  

Ειδικότερα, για το διδακτικό αντικείμενο «Γλωσσική εκπαίδευση» της Α' 
Λυκείου και με την προβολή της νέας πραγματικότητας, προέκυψαν αλλαγές 
και στα κείμενα αναδεικνύοντας νέες πραγματικότητες, νέες θεάσεις του 
αντικειμένου στα είδη των γραπτών, των προφορικών, αλλά και των 
ψηφιακών κειμένων που παράγονται τον τελευταίο καιρό.  

Έτσι, μέσα σε ένα πλαίσιο ανάδειξης  νέων  γλωσσοδιδακτικών 
προσεγγίσεων βρήκαν θέση όροι, όπως: γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, 
νέοι γραμματισμοί, πολυτροπικότητα, κειμενικό είδος κτλ., οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνταν ή χρησιμοποιούνταν ελάχιστα πριν από είκοσι χρόνια και 
τώρα εντάσσονται στο νέο ΠΣ. 

Βέβαια, το ότι το νέο ΠΣ λειτουργεί με βάση σχολικό εγχειρίδιο που έχει 
συνταχθεί παλαιότερα, φαίνεται, αρχικά, αντιφατικό. Στην πραγματικότητα 
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όμως δεν είναι, γιατί το συγκεκριμένο εγχειρίδιο εκτός της καθορισμένης 
θεματολογίας που είναι δεδομένη, είναι «ανοιχτό»,  με την έννοια ότι δίνει την 
ευχέρεια αλλαγών και εμπλουτισμού. Λειτουργεί στην ουσία ως περιβάλλον 
που περιέχει κείμενα διαφορετικών ειδών και τύπων και εικόνες που 
προέρχονται από διάφορες πηγές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα 
εμπλουτισμού με κείμενα εκτός σχολικού εγχειριδίου, πράγμα που αποτελεί το 
ζητούμενο στο νέο ΠΣ. Δε θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει το νέο ΠΣ, εάν το 
εγχειρίδιο είχε αυστηρά οριοθετημένη γραμμική σειρά, κάτι που συχνά έχουν 
τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια.  

Με αυτήν την έννοια το νέο ΠΣ συντάχθηκε μέσα στο πλαίσιο ορισμένων 
προϋποθέσεων που δημιούργησαν αφενός οι κοινωνικές και 
γλωσσοπαιδαγωγικές αλλαγές και αφετέρου η πρόθεση να υπάρξουν αλλαγές 
στη λυκειακή βαθμίδα. Παράλληλα, όμως, υπόκειται σε ορισμένους 
περιορισμούς που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση του σχολικού 
εγχειριδίου, καθώς και του αριθμού των διατιθέμενων διδακτικών ωρών, 
περιορισμοί οι οποίοι ούτε μειώνουν  την αξία του μαθήματος ούτε ακυρώνουν 
τις επιδιώξεις του νέου ΠΣ.  
 
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Η καλλιέργεια του γλωσσικού γραμματισμού ήταν και είναι από τους 

κύριους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό επιδιώχθηκε ήδη σε 
όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής εννιάχρονης εκπαίδευσης. Στην Α' τάξη του 
Λυκείου με το συγκεκριμένο ΠΣ επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη 
αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού σε μια κατεύθυνση περισσότερο 
κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική. Απώτερος δηλ. σκοπός του 
μαθήματος είναι η αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν 
αποκτήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις στις οποίες 
είναι απαραίτητη η χρήση της γλώσσας. Για παράδειγμα, στη φάση αυτή της 
εκπαίδευσης δεν ενδιαφέρει τόσο η αποκλειστική εστίαση σε 
γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα (ο τρόπος, λ.χ., μετατροπής της ενεργητικής 
σε παθητική σύνταξη και το αντίστροφο ―γλωσσοκεντρική κατεύθυνση του 
προγράμματος), όσο η σύνδεσή τους με τα κείμενα και η αξιοποίησή τους για 
τη βαθύτερη κατανόηση των κειμένων και του κόσμου που κατασκευάζουν 
(προτίμηση λ.χ. της παθητικής σύνταξης στις Μικρές Αγγελίες των 
εφημερίδων ―κοινωνιοκεντρική κατεύθυνση).  

Επειδή με τη διδασκαλία κάθε μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με το καθαυτό γνωστικό αντικείμενο 
του μαθήματος, οι ειδικότεροι στόχοι του γλωσσικού μαθήματος θα 
μπορούσαν, αρχικώς, να είναι καθαρά γλωσσικοί. Όμως το γλωσσικό μάθημα 
- περισσότερο από όλα τα άλλα - σχετίζεται στενά με την κοινωνία, γι' αυτό 
είναι προφανές ότι μέσω αυτού καλλιεργούνται, επίσης, αξίες και στάσεις 
απέναντι στην κοινωνία και τον κόσμο. Επομένως, παράλληλα με τους 
γλωσσικούς, επιδιώκονται και ευρύτεροι αξιακοί στόχοι. 
♦ Στους γλωσσικούς στόχους θα μπορούσαν μεταξύ των άλλων να 
ενταχθούν: 

α) η γλωσσική ποικιλότητα ως εγγενές χαρακτηριστικό όλων των 
γλωσσών 
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β) η κειμενική ποικιλότητα ως χαρακτηριστικό των γλωσσών σε άμεση 
συνάρτηση με την ποικιλότητα και τη δυναμική των κοινωνικών πρακτικών και 
των κοινοτήτων, όπου ανήκουν και κατανοούνται τα κείμενα 

γ) η εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά κειμενικών ειδών (όπως 
του δοκιμίου και της ερευνητικής εργασίας) και κειμενικών τύπων (όπως του 
επιχειρηματολογικού, της περιγραφής και της αφήγησης) 

δ) η κατανόηση της δομής των κειμένων ως συνδυασμού γλωσσικών 
επιλογών (συνοχή) με το νοηματικό επίπεδο (συνεκτικότητα) 

ε) η κατανόηση της σχέσης του καναλιού της επικοινωνίας με την 
ιδιαιτερότητα των κοινωνικών πρακτικών 

στ) η διάκριση μεταξύ κειμένων καθημερινού και ακαδημαϊκού 
(επιστημονικού) τύπου  

ζ) η απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού, απαραίτητων για 
τη χρήση τους ως εκπαιδευτικών μέσων και μέσων προσωπικής έκφρασης 
και επικοινωνίας. 
♦ Οι αξιακοί στόχοι που μπορούν να επιδιωχθούν είναι πολλοί και γι' 
αυτό δύσκολο να καταγραφούν όλοι. Πάντως, μεταξύ αυτών μπορεί να είναι: 

α) η εκτίμηση της ισοτιμίας όλων των γλωσσών και ο σεβασμός της 
πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας 

β) ο δημοκρατικός χειρισμός του λόγου με σεβασμό προς τις απόψεις 
των άλλων  

γ) η διά του λόγου αντίσταση σε κάθε μορφή εξουσιαστικού αυθαίρετου 
λόγου 

δ) ο σεβασμός στο περιβάλλον και την αειφορία 
ε) η αντίληψη του τρόπου με τον οποίο δομούνται μέσω του λόγου 

διαφορετικές οπτικές για τον κόσμο 
στ) η κατανόηση της αλλαγής που έχει επέλθει στον κόσμο με τη 

συρρίκνωση των αποστάσεων και τη συνεχή κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, 
εικόνων και κειμένων 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

 
Βασική μεθοδολογική οδηγία είναι η υιοθέτηση οποιασδήποτε 

πρακτικής που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 
μαθητών και μαθητριών με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και με 
τον διδάσκοντα και τη διδάσκουσα στο ρόλο του βοηθού και συνεργάτη, με 
στόχο την κατάκτηση των επιδιωκόμενων από το ΠΣ γραμματισμών και 
δεξιοτήτων. Ωστόσο, είναι φυσικό να ανακύπτουν συγκεκριμένες 
μεθοδολογικές απορίες, μερικές από τις οποίες επιχειρείται να απαντηθούν 
στη συνέχεια. 

Ως εκ τούτου, καταγράφονται σε μορφή ερώτησης – απάντησης τα 
κυριότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί έως τώρα από τους εκπαιδευτικούς. 
 
α. Τι αναμένεται από μένα τον εκπαιδευτικό να κάνω με λίγα λόγια; 
 
• Δημιουργική χρήση όλων των πιθανών μαθησιακών πόρων, επομένως και 
του βιβλίου, αλλά όχι μόνο. Καλό είναι να προτιμώνται γλωσσικοί/ σημειωτικοί 
πόροι και θέματα με τα οποία έχουν εξοικείωση οι μαθητές και οι μαθήτριες 
και μπορούν για το λόγο αυτό να γίνουν ευκολότερα αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στην τάξη. Το μάθημα όμως δε θα σταματά εκεί, αλλά θα 
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πρέπει να εξοικειώνει σταδιακά τα παιδιά με περισσότερο ακαδημαϊκές 
μορφές λόγου. Προτείνεται, έτσι, μια σταδιακή μετάβαση από το οικείο στο 
λιγότερο οικείο και από τον καθημερινό στον σχολικό και επιστημονικό λόγο. 
• Μεγάλη ελευθερία κινήσεων με βάση τους στόχους του Π.Σ. και τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής τάξης. Στο πλαίσιο αυτό δεν παίζει ρόλο «η 
ύλη» και κάποια συγκεκριμένη σειρά στη διδασκαλία, όσο η εμπλοκή των 
παιδιών στο να χρησιμοποιούν τη γλώσσα και να τη συνδέουν με τον σύνθετο 
κοινωνικό μας κόσμο. Με την έννοια αυτή, οι μαθησιακοί πόροι που θα 
χρησιμοποιήσει κάθε διδάσκων μπορεί να είναι απολύτως δικής του επιλογής 
και να προέρχονται είτε από τα διδακτικά εγχειρίδια τα οποία έχουν στη 
διάθεσή τους οι μαθητές και οι μαθήτριες, είτε από άλλες πηγές έντυπου και 
ψηφιακού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και του υλικού που υπάρχει στα 
σχολικά εγχειρίδια άλλων μαθημάτων της ίδιας ή και άλλων τάξεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι πόροι αυτοί, όπως και τα εγχειρίδια, δεν προσεγγίζονται από 
την οπτική της ύλης που πρέπει να διεκπεραιωθεί πιστά, αλλά προτείνονται 
ως πηγές που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με το πόσο εξυπηρετούν 
το εκάστοτε διδακτικό σχέδιο, το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Με 
τον τρόπο αυτό κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να κάνει τις επιλογές 
του στον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα των τεσσάρων ενοτήτων του ΠΣ και 
να δομήσει σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριές του, το δικό του 
πρόγραμμα.  
• Σύνδεση της γλώσσας με τον κόσμο. Οι γνώσεις για τη γλώσσα 
προσφέρονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετείται η κατανόηση και η 
κριτική ανάγνωση των κειμένων, επομένως και του κόσμου. Μια, π.χ., από τις 
πλευρές του κόσμου στις οποίες πρέπει να δίνεται έμφαση είναι η ανάδειξη 
της ελληνικής κοινωνικής και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, με παράλληλη 
έμφαση στην κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας και του διαφορετικού, 
καθώς και η ανάδειξη του τοπικού, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξωστρέφεια σε έναν διεθνοποιημένο κόσμο. Παράλληλα, θα πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να παρουσιάζονται και να αποκωδικοποιούνται 
οι ποικίλες οπτικές που ενυπάρχουν στα κείμενα, για τον κόσμο. 
• Δημιουργία των προϋποθέσεων μάθησης: αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το 
είδος του σχεδίου εργασίας που κάθε φορά επιλέγεται, με την επένδυση στις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και το πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών, με την 
ενθάρρυνση για παραγωγή λόγου μέσα σε άνετα χωροχρονικά πλαίσια και 
τον συνδυασμό της διδασκαλίας ενώπιον όλης της τάξης (μετωπική 
διδασκαλία) με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας (π.χ. ομαδική). Όλα αυτά, 
ασφαλώς, πρέπει να γίνονται βάσει ενός διδακτικού σχεδίου με τα 
χαρακτηριστικά του σχεδίου εργασίας (project), στο πλαίσιο του οποίου 
δίνονται ρόλοι και προβλήματα προς διερεύνηση/ επίλυση στα παιδιά. Στην 
προσπάθεια αυτή διεκπεραίωσης των ρόλων τους και επίλυσης των 
προβλημάτων οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν 
στην αναζήτηση και ανάγνωση κειμένων και γενικότερα στην πρόσληψη και 
παραγωγή προφορικού, γραπτού και πολυτροπικού λόγου. 
 
β. Σε κάποιες θεματικές ενότητες υπάρχουν οι ίδιες σελίδες των 
σχολικών εγχειριδίων. Θα τις διδάξουμε δύο φορές; 

 
Η ερώτηση αυτή καλύπτεται από την απάντηση που δόθηκε πιο πάνω 

όσον αφορά την ελευθερία κινήσεων με βάση τους στόχους του 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



προτεινόμενου Προγράμματος Σπουδών. Όπου οι σελίδες αναφέρονται δύο 
φορές είναι επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη μία ή/και στην άλλη 
θεματική. Μπορεί όμως να μη χρησιμοποιηθούν και πουθενά, αν ο 
εκπαιδευτικός έχει πιο πρόσφατα ή πιο κατάλληλα, κατά την εκτίμησή του, 
κείμενα, τα οποία κρίνει ότι εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους του ΠΣ. 
 
γ. Μέχρι τώρα γράφαμε εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τώρα δε 
θα γράφουμε; 
 

Η έκθεση ταυτίζεται με παραδοσιακές αντιλήψεις στη διδασκαλία 
(=διδάσκω κάποια ύλη και στη συνέχεια βάζω μια έκθεση), η οποία δεν 
προτείνεται ούτε από τα ισχύοντα εγχειρίδια. Αυτό που έχει προτεραιότητα 
στο ΠΣ είναι να δίνεται η ευχέρεια στα παιδιά να εμπλέκονται σε πρακτικές 
όπου θα διαβάζουν, θα μιλούν και θα γράφουν συνεχώς για ποικίλα ζητήματα, 
χρησιμοποιώντας παραλλαγές κειμενικών ειδών. Τα κείμενα είναι κοινωνικές 
μονάδες η παραγωγή των οποίων δεν κατακτάται, αν δεν κατανοηθούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κειμενικού είδους/ τύπου που καλούνται τα 
παιδιά να γράψουν και αν δεν αντιμετωπισθεί η παραγωγή τους ως 
διαδικασία, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να δίνεται χρόνος και στην 
παραγωγή αλλά και στη βελτίωση των κειμένων που γράφονται. Στο πλαίσιο 
αυτό η παραγωγή λόγου δε γίνεται ευκαιριακά κάποιες φορές τον χρόνο, 
όπως συνηθιζόταν με την «έκθεση ιδεών», αλλά αποτελεί οργανικό στοιχείο 
των σχεδίων εργασίας που διεκπεραιώνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. 
 
δ. Παραγράφους και περιλήψεις δε θα διδάσκουμε πια; 
 
• Οι παράγραφοι είναι μέρος των κειμένων και σε κάθε κειμενικό είδος οι 
παράγραφοι οργανώνονται με διαφορετικό τρόπο. Οι γνώσεις για τη δομή των 
παραγράφων είναι πολύ χρήσιμες, δεν θα πρέπει όμως να αποτελούν 
αυτοσκοπό. Αντίθετα, θα πρέπει να συνδέονται με την ιδιαιτερότητα του 
κειμενικού είδους που μελετάται – παράγεται κάθε φορά. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, π.χ., κείμενα σε πολυμεσική μορφή ή παρουσιάσεις με τη χρήση 
ενός Προγράμματος Παρουσίασης σε υπολογιστή, δεν υπάρχουν 
παράγραφοι όπως τις γνωρίζαμε ως τώρα. Είναι απαραίτητη, επομένως, η 
σύνδεση της «διδασκαλίας» της παραγράφου με τα κειμενικά είδη. 
•Το ίδιο ισχύει και για την περίληψη: δεν θα πρέπει να διδάσκεται ως 
αυτοσκοπός, αλλά να συνδέεται με συγκεκριμένου τύπου πρακτικές 
γραμματισμού. Η αξιοποίηση, π.χ., δύο ή περισσότερων κειμένων ως πηγών, 
προκειμένου να παραχθεί ένα άλλο κείμενο, προϋποθέτει ότι τα παιδιά 
γνωρίζουν τη διαδικασία του να κάνουν περιλήψεις. Εστίαση στην περίληψη 
ως κειμενικό είδος μπορεί να γίνει, μόνο όταν συνδέεται με περιστάσεις που 
το απαιτούν, όπως για παράδειγμα το να γραφεί περίληψη μιας εργασίας για 
ένα μαθητικό συνέδριο, το οποίο μπορεί να εστιάζει σε κάποιο ενδιαφέρον, 
για τα παιδιά, ζήτημα.      
 
ε. Αν δεν κάνουμε την ύλη με τη σειρά και δε βάλουμε διαγώνισμα, 
προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι τα παιδιά «τα έμαθαν», πώς θα 
ξέρουμε αν πάμε καλά; 
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Η γνώση που μεταδίδουμε και ελέγχουμε με μια τέτοιου είδους διδακτική 
διαδικασία είναι πρόσκαιρη και επιφανειακή: πρόσκαιρη, γιατί πολύ γρήγορα 
θα ξεχαστεί, και επιφανειακή, γιατί θίγει συνήθως επιφανειακές διαστάσεις των 
πραγμάτων. Αντίθετα, η εστίαση σε προβλήματα που διερευνώνται μέσω 
ρόλων που έχουν τα παιδιά, η διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με 
πτυχές της σύγχρονης πραγματικότητας, η αξιοποίηση των κειμένων για 
προβληματισμό σε βάθος και αμφισβήτηση, οι ευκαιρίες που δίνονται στα 
παιδιά να εκφέρουν τις απόψεις τους προφορικά ή/και γραπτά μετατρέπουν 
τη σχολική τάξη σε κοινότητα γραμματισμού ή κειμενική κοινότητα, με την 
έννοια ότι η λειτουργία της συνδέεται με τη χρήση και την κριτική αποτίμηση 
μεγάλου εύρους κειμένων. Κατά βάθος, το εύρος των κειμένων που 
χρησιμοποιούνται, παράγονται, αλλά και ο τρόπος που αυτό γίνεται 
συγκροτούν την ιδιαιτερότητα της κάθε σχολικής αίθουσας. Άλλωστε, οι 
μαθητές και οι μαθήτριες παρά την κοινή σχολική τους διαδρομή, έχουν 
διαφορετικές προσωπικές εγγράμματες διαδρομές (π.χ. δίγλωσσα παιδιά, 
παιδιά με ειδικότερες ανάγκες, παιδιά από περισσότερο ή λιγότερο 
προνομιούχα κοινωνικά στρώματα), τις οποίες η διδασκαλία είναι απαραίτητο 
να λαμβάνει υπόψη της και να σέβεται προσπαθώντας και να επενδύει στη 
διαφορά ως αφετηρία για δημιουργικότητα. Και μια κοινότητα γραμματισμού, 
όπως περιγράφτηκε πιο πάνω, είναι ένας χώρος κατάλληλος για να 
συζητηθούν τέτοιου είδους θέματα. 
 
στ. Δε θα βάζουμε διαγωνίσματα, δηλαδή; 

 
Ναι, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο. Τα κείμενα που παράγονται στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προϊόντα 
επικοινωνίας, ως γλωσσικές και νοηματικές δομές, ως φορείς ιδεολογικών και 
κοινωνικοπολιτισμικών νοημάτων και ως προϊόντα για αξιολόγηση. Για το 
λόγο αυτό τα διάφορα γλωσσικά και γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα, όπως 
και η ανάπτυξη των παραγράφων, δεν μπορούν να αποτελούν αυτοσκοπό 
διδασκαλίας και εξέτασης, αλλά πρέπει να παρουσιάζονται άμεσα 
συνυφασμένα με τις κειμενικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Η 
συστηματική ή περιπτωσιακή διδασκαλία (άρα και εξέταση) της μικροδομής 
της νέας ελληνικής πρέπει να γίνεται μόνο για μορφοσυντακτικά φαινόμενα 
στα οποία δείχνουν να δυσκολεύονται οι μαθητές και οι μαθήτριες ή 
επηρεάζουν αρνητικά την εκφραστική ή ορθογραφική εικόνα των γραπτών 
τους κειμένων. (Ως προς το είδος των διαγωνισμάτων βλ. σχετικές οδηγίες και 
ενότητα 5 στο παρόν κείμενο). 
 
ζ. Προτείνεται συχνά η εργασία σε ομάδες. Είναι αυτό απαραίτητο;  

 
Δεν είναι πανάκεια και δεν είναι εύκολο να γίνεται πάντα αυτό. Θα πρέπει 

όμως οι διδάσκοντες να έχουν υπόψη τους ότι δεν πρέπει να στερείται από τα 
παιδιά η δυνατότητα για συνεργασία, αμφισβήτηση και σύνθεση, γιατί όλα 
αυτά έχουν στενή σχέση με σύγχρονες απαραίτητες δεξιότητες για τη ζωή. Με 
την ομαδική - περισσότερο από ό,τι με την ατομική - εργασία μπορεί να 
δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των αντιτιθέμενων απόψεων που υπάρχουν 
στα κείμενα, στην κατανόηση και συζήτηση της λογικής τους και στην 
ανάδειξη της βαθύτερης πολιτικής τους διάστασης. Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί 
ευκολότερα επίσης να επιχειρηθεί η συγκριτική μελέτη κειμένων που 
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εκφράζουν διαφορετικές απόψεις πάνω στο ίδιο θέμα και η διερεύνηση των 
αιτίων που τις προκαλούν. 
 
η. Ποιος είναι ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στο καινούργιο 
Πρόγραμμα Σπουδών;  

 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αξιοποιούνται 

και ως παιδαγωγικά μέσα αλλά και ως μέσα πρακτικής γραμματισμού. Ως 
παιδαγωγικά μέσα ασφαλώς διευκολύνουν τη γλωσσική διδασκαλία, πβ. 
διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων, Προγράμματα 
Επεξεργασίας Κειμένου, αλλά και περιβάλλοντα του διαδικτύου, όπως τα 
ιστολόγια, τα Wikis κ.λπ. Ως μέσα πρακτικής γραμματισμού αποτελούν 
ουσιαστικά μέρος της «διδακτέας ύλης» του γλωσσικού μαθήματος, καθώς με 
τη χρήση τους αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητά τους κατά την παραγωγή και 
πρόσληψη λόγου (π.χ. ιδιαιτερότητες της παραγωγής λόγου σε περιβάλλοντα 
επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης, παραγωγή διαδικτυακών, 
πολυμεσικών κειμένων κ.λπ.). Είναι προφανές, επομένως, ότι οι Νέες 
Τεχνολογίες, επειδή είναι μέσα για διάβασμα και γράψιμο στη ζωή με πολλές 
ιδιαιτερότητες σε σχέση με το έντυπο, δεν μπορεί να μην χρησιμοποιούνται 
ως τέτοια μέσα και στο σχολείο.  
 
θ. Μήπως δημιουργηθούν ανισότητες, αφού είναι γνωστό ότι δε 
διαθέτουν όλα τα σχολεία τις ίδιες τεχνολογικές υποδομές;  

 
Μεγάλο μέρος των διδακτικών πρακτικών που προτείνονται μπορούν να 

ολοκληρωθούν με τη συλλογή διαδικτυακών κειμένων και εκτός σχολείου ή να 
αξιοποιηθεί το γεγονός ότι όλα (σχεδόν) τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε υπολογιστές στο σπίτι τους, κυρίως όμως το γεγονός ότι οι 
εξωσχολικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους είναι συχνά πολύ 
πλούσιες. Η έως τώρα έρευνα στα ελληνικά σχολεία, δείχνει ότι οι 
δημιουργικοί εκπαιδευτικοί βρίσκουν διεξόδους στα προβλήματα των 
υποδομών.  
 
ι. Ποια η σχέση του καινούργιου προγράμματος με τη λογοτεχνική 
παραγωγή; 

 
Το ΠΣ για τη γλώσσα ανήκει στην ευρύτερη ενότητα των γλωσσικών 

μαθημάτων―μαζί με την αρχαία ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία―και με 
την έννοια αυτή προτείνεται να αξιοποιηθούν ανάλογες προτάσεις του ΠΣ της 
λογοτεχνίας για την ίδια τάξη. Η παρουσίαση λογοτεχνικών έργων, άλλωστε, 
μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και για ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών και 
των μαθητριών προσωπικού προφορικού, γραπτού ή πολυτροπικού λόγου, 
με σκοπό την τεκμηρίωση των απόψεών τους ή/και την έκφραση των 
αισθητικών τους προτιμήσεων.   
 
ια. Όλα όσα ζητά αυτό και τα άλλα Προγράμματα Σπουδών για την Α΄ 
Λυκείου απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο για τους εκπαιδευτικούς. 
Αυτό δεν είναι εύκολο. 
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Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει δημιουργικό σχολείο με 
στατική προσέγγιση της διδασκαλίας. Αλλά αυτό δε θα γίνει από τη μια στιγμή 
στην άλλη. Κάθε μεταβολή χρειάζεται τον χρόνο της. Αυτό που θα διευκόλυνε 
ιδιαίτερα τα πράγματα είναι, αν αναλαμβάνονταν προσπάθειες σε επίπεδο 
σχολείου και σχολικών συμβούλων για ανταλλαγή ιδεών και κυρίως για 
συμπαραγωγή διδακτικών προτάσεων. Θα ήταν ιδανικό, εαν το κάθε σχολείο 
μπορούσε να διαμορφώσει το δικό του πλάνο για τη διδασκαλία. Και αυτό δεν 
είναι απαραίτητο να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Η δημιουργικότητα και 
η συνεργασία για τα παιδιά είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δημιουργικότητα 
και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. 
 
ιβ. Μπορούν όλα αυτά που προβλέπει το πρόγραμμα να γίνουν μέσα 
στο δεδομένο ωρολόγιο πρόγραμμα; 
 

Το γλωσσικό είναι το κατεξοχήν διαθεματικό μάθημα, αφού χωρίς τη 
χρήση της γλώσσας δε γίνεται τίποτα μέσα στο σχολείο. Γι' αυτό οι 
εκπαιδευτικοί καλό είναι να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για την καλλιέργεια των 
προτεινόμενων γραμματισμών στα παιδιά, όπως: άλλα μαθήματα της 
φιλολογικής ζώνης (π.χ. Αρχαία, Λογοτεχνία), άλλες σχολικές πρακτικές (π.χ. 
ποικίλα προγράμματα) και ποικίλες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. μαθητικές 
κοινότητες, γιορτές, εκδηλώσεις). 
 
4. ΤΟ Π.Σ. ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (Σχέδια 
εναλλακτικών διδακτικών προτάσεων (σεναρίων διδασκαλίας) 

Γενικά 
 
Στο ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές εκδοχές 

ενός σχεδίου μαθήματος (σεναρίου), προκειμένου να καταστεί πιο εύκολα 
σαφής η φιλοσοφία του νέου ΠΣ και η απόσταση που υπάρχει από τις 
συνήθεις διδακτικές πρακτικές, οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στο 
σχολικό εγχειρίδιο. 

Οι διδακτικές προτάσεις-σχέδια που ακολουθούν αφορούν την ενότητα  
«Γλωσσικές Ποικιλίες» του εγχειριδίου της Α΄ Λυκείου (σελ. 21-37) και πιο 
συγκεκριμένα τη θεματική «Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες» (σελ. 29-37).  
Εστιάζουν ειδικότερα στη γλώσσα των νέων και στον ρόλο της στη 
συγκρότηση αυτού που συχνά αποκαλείται «το χάσμα γενεών». Ανάλογα 
βέβαια με την εκδοχή που θα υιοθετηθεί, μπορεί να γίνει σύνδεση και με άλλα 
τμήματα του ίδιου σχολικού εγχειριδίου, όπως π.χ. με τα κεφάλαια 
«Περιγραφή» και «Αφήγηση» ή την ενότητα «Προφορικός και γραπτός 
λόγος», καταργώντας τη γραμμική αντιμετώπιση του βιβλίου, καθώς και με 
ανάλογα θέματα που θίγονται στα εγχειρίδια άλλων τάξεων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί ρητά ότι το 
παράδειγμα δεν αποτελεί «πρότυπο» για εφαρμογή· κάτι τέτοιο είναι αντίθετο 
με τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών, που προϋποθέτει το ΠΣ. Αποτελεί 
ενδεικτικό παράδειγμα, προκειμένου να αναδειχθούν διδακτικές πρακτικές 
που είναι κοντά στη λογική του και προκειμένου να καταστεί εμφανής η 
ενδεχόμενη απόσταση που χωρίζει ισχύουσες πρακτικές με τις προτεινόμενες 
από το ΠΣ. 
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Η λογική της πρότασης 
 
Το παράδειγμα αναπτύσσεται με βάση τους άξονες που οργανώνουν το 

ΠΣ και παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα: 
 

 
Ο άξονας της αξιολόγησης, που ενυπάρχει στο Π.Σ και φαίνεται να λείπει 

από το σχήμα, εξετάζεται ως υποενότητα σε κάθε εκδοχή και ενσωματώνεται, 
όπως θα δούμε, στο κέντρο του ρόμβου, στις ταυτότητες.  
 
Γενικοί στόχοι 

 
Το παράδειγμα δεν είναι δεσμευτικό αλλά ενδεικτικό. Στόχος του είναι να 

κάνει κατανοητή τη φιλοσοφία του ΠΣ και να καταδείξει τις νέες δυνατότητες 
που προτείνονται σε σχέση με συνήθεις ισχύουσες πρακτικές. Οι εκδοχές του 
παραδείγματος μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις υποδομές, τις 
ανάγκες/δυνατότητες των μαθητών και των μαθητριών και τις επιλογές του/της 
εκπαιδευτικού.   
 
Το υλικό 

 
Ως κειμενική αφετηρία μπορεί να επιλεγεί μια σειρά τηλεοπτικών 

διαφημιστικών βίντεο, στα οποία αποτυπώνεται το χάσμα των γενεών μέσω 
της αξιοποίησης διαφορετικών κοινωνικών (γλωσσικών και όχι μόνον) 
κωδίκων στους ρόλους των «παιδιών-νέων» και των «γονέων-μεσηλίκων». 
Ενδείκνυται η οπτικοακουστική μορφή που προϋποθέτει την αντίστοιχη 
υποδομή―και βασικά επιβάλλεται στην 3η εκδοχή, αλλά εξίσου λειτουργικές 
μπορεί να είναι και οι εναλλακτικές μορφές που προτείνονται. Εξυπακούεται 
ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να επιλέξουν, οι ίδιοι/-ες ή σε 
συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, διαφορετικό υλικό. 
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Ι. Οπτικοακουστική μορφή  
 
(π.χ. τηλεοπτικά διαφημιστικά βίντεο στο διαδίκτυο) 

ΙΙ. Εναλλακτικές μορφές 
 
Υλικό ή έναυσμα αποτελούν σχετικά διαφημιστικά μηνύματα-βίντεο στο 

διαδίκτυο. Παρότι στην περίπτωση των βίντεο ο διαδραστικός πίνακας, ο 
βιντεοπροβολέας ή το εργαστήρι υπολογιστών μοιάζει μονόδρομος, οι 
εναλλακτικές μορφές παρουσίασης του υλικού μπορεί να αποδειχτούν πιο 
δημιουργικές. Μερικές προτάσεις: 

• Απομαγνητοφώνηση του υλικού από τον/την εκπαιδευτικό 
• Απομαγνητοφώνηση του υλικού από τα παιδιά. Στην περίπτωση αυτή 

μπορεί να γίνει σύνδεση με την ενότητα «Προφορικός και γραπτός 
λόγος». Δίνεται σε κάθε ομάδα ένα βίντεο και πάνω σ’ αυτό κάνουν τις 
παρατηρήσεις τους. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε εκδοχή του 
παραδείγματος και να αποτελέσει εκτεταμένη δραστηριότητα και να 
γίνει και σενάριο (μεγάλης χρονικής διάρκειας διδασκαλία). Βοηθάει και 
το γεγονός ότι τα διαφημιστικά βίντεο είναι πολύ σύντομα. 

• Περιγραφή και αφήγηση του υλικού από τα παιδιά, αφού δουν το υλικό 
στο σπίτι τους. Μπορεί να γίνει σύνδεση με τις ενότητες «Περιγραφή» 
και «Αφήγηση», να γίνει ομαδοσυνεργατικά κλπ. 

• Αποτύπωση στιγμιοτύπων: από τον/την εκπαιδευτικό (ή και τα παιδιά), 
στιγμιοτύπων (snapshots) των βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα 
και/ ή μότο και παρουσίασή τους με τη μορφή φωτοτυπιών ή πόστερ 
(ομαδοσυνεργατικά ό.π.). 

• Παρουσίαση έντυπων μορφών διαφημίσεων με το ίδιο θέμα (κατά 
προτίμηση από τα παιδιά, ομαδοσυνεργατικά ό.π.). 

• Δραματοποίηση (Προφορικός και γραπτός λόγος, ομαδοσυνεργατικά 
ό.π.) 

Η θεματική ενότητα 
 
Το σενάριο εστιάζει άμεσα στο τμήμα «Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες», 

σελ. 29-37 του σχολικού εγχειριδίου, και πιο συγκεκριμένα την υποενότητα 
«Γλώσσα και ηλικία» της σελ. 30. Ωστόσο, μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρη 
την υποενότητα «Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες» ή την ενότητα «Γλώσσα και 
γλωσσικές ποικιλίες», ανάλογα με το υλικό και την εστίαση, και ακόμη να 
επεκταθεί και στο σύνολο των υπόλοιπων κεφαλαίων του βιβλίου («Λόγος», 
«Περιγραφή», «Αφήγηση»), ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων που θα 
επιλεγούν.  
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Το βασικό σενάριο 

Τίτλος: Το χάσμα γενεών στη διαφήμιση: γονείς και παιδιά  

• Το σενάριο αποτελεί πρόταση για διδασκαλία 

Πεδίο, διδακτικό 
αντικείμενο και 
διδακτική ενότητα: 

Έκφραση – Έκθεση Α΄ Λυκείου, θεματική στο ΠΣ «Γλώσσα, γλωσσική ποικιλότητα 
και γλωσσική αλλαγή». Η έμφαση εδώ δίνεται στις γλωσσικές ποικιλίες. Στο σχολικό 
εγχειρίδιο καλύπτει την ενότητα «Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες», σελ. 29-37 

Χρονική διάρκεια: Ανάλογα με την εκδοχή μπορεί να αποτελέσει δραστηριότητα που καλύπτει ένα 
διδακτικό δίωρο έως σενάριο που εκτείνεται σε διάρκεια ενός τετραμήνου. 

Προϋποθέσεις 
υλοποίησης από 
εκπαιδευτικό και 
μαθητή/τρια: 

Ανάλογα με την εκδοχή  

Σύντομη περιγραφή 
 
Πρόκειται για (κριτική) μελέτη του τρόπου με τον οποίο ηλικιακά 

μαρκαρισμένες κοινωνικές γλώσσες (γλώσσα του διαδικτύου και γλώσσα των 
νέων) χρησιμοποιούνται, προκειμένου να αποτυπώσουν τις διαφορές των 
γενεών. Παρουσιάζονται τρεις εκδοχές, καθεμιά από τις οποίες προτείνει 
διαφορετική αντιμετώπιση της «διδακτέας ύλης», του σχολικού χωροχρόνου, 
των διδακτικών πρακτικών, των αναμενόμενων γραμματισμών που θα 
καλλιεργηθούν, επομένως και του είδους των εγγράμματων ταυτοτήτων που 
συνεισφέρουν να καλλιεργηθούν (βλ. το κέντρο του ρόμβου). Το παράδειγμα 
είναι ενδεικτικό της λογικής που επιθυμούμε να αναδειχθεί και εξυπακούεται 
ότι μπορεί να επιλεγούν άλλα κείμενα, άλλα παραδείγματα και διαφορετική 
πορεία υλοποίησης, με βάση επιτόπια δεδομένα (ιδιαιτερότητες τάξης και 
σχολείου, προτιμήσεις εκπαιδευτικού).  

Διδακτική εκδοχή 1 
 

Η εκδοχή αυτή κινείται πολύ κοντά στις ισχύουσες διδακτικές πρακτικές. 
Το επιπρόσθετο στοιχείο είναι η αξιοποίηση του βίντεο (προβολή με 
υπολογιστή ή με διαδραστικό πίνακα). Προτείνεται, προκειμένου να 
αναδειχθούν καλύτερα πολλά στοιχεία των δύο άλλων εκδοχών που 
ακολουθούν (οι οποίες είναι πιο κοντά στο πνεύμα του νέου ΠΣ) και να γίνουν 
σαφέστερες οι διαφορές που προτείνονται με το νέο ΠΣ. Δεν αποκλείεται 
μέρος της εκδοχής αυτής να χρησιμοποιηθεί και ως η πρώτη φάση των 
εκδοχών που ακολουθούν.  
 
Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 
 
Φάση 1η: Εξοικείωση με το θέμα 
Βήμα 1ο: Ο/Η εκπαιδευτικός εκκινεί από το βιβλίο, και πιο συγκεκριμένα από 
τα εισαγωγικά κείμενα στις γλωσσικές ποικιλίες γενικά και τις κοινωνικές 
γλωσσικές ποικιλίες ειδικότερα, συζητώντας και αναλύοντας το περιεχόμενό 
τους με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Καταρχάς φέρνει τα παιδιά σε επαφή 
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με το ακόλουθο εισαγωγικό κείμενο της σελ. 21 του βιβλίου, το οποίο αποτελεί 
εισαγωγή στη γλωσσική ποικιλότητα, γεωγραφική και κοινωνική: 
 

 
…………………………………………………………………………………………
…….. 
…………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………
……. 
 

Στη συνέχεια προχωρά στο κείμενο της σελ. 29, «Κάθετη διαίρεση: 
κοινωνικές διάλεκτοι», εισαγωγικό στην κοινωνική γλωσσική ποικιλότητα:  
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…………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………
…… 
 
Βήμα 2ο: Αφού συζητήσει και αναλύσει το περιεχόμενο των δύο κειμένων, 
κατόπιν παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα (ή σε βιντεοπροβολέα) τα 
βίντεο που έχουν επιλεγεί. Αν δεν υπάρχει διαδραστικός πίνακας, μπορεί να 
αξιοποιήσει μια από τις εναλλακτικές δυνατότητες παρουσίασης του υλικού, 
για παράδειγμα να δώσει  στους μαθητές και στις μαθήτριες φωτοτυπία με 
έντυπες εκδοχές των διαφημίσεων αυτών ή απομαγνητοφωνήσεις των βίντεο 
(όλων ή όσων επιλέξει) ή να αναθέσει στα παιδιά να απομαγνητοφωνήσουν 
στο σπίτι και να περιγράψουν την κάθε διαφήμιση.  

Φάση 2η: Διερεύνηση του θέματος 
 
Βήμα 1ο: Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη για τη γλωσσική ποικιλότητα και πιο 
συγκεκριμένα για τις κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες: ποιες ποικιλίες 
χρησιμοποιούνται στα διαφημιστικά κείμενα, από ποια στοιχεία φαίνεται ότι οι 
νέοι χρησιμοποιούν διαφορετική ποικιλία από τους γονείς τους, αν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες αναγνωρίζουν τις νεανικές ποικιλίες που χρησιμοποιούνται 
κλπ. Η συζήτηση μπορεί να συνδεθεί με τους ειδικότερους παράγοντες 
διαμόρφωσης γλωσσικών ποικιλιών που παρουσιάζει το βιβλίο και να δουν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες ποιοι από αυτούς τους παράγοντες διακρίνονται στα 
διαφημιστικά σποτ που παρακολούθησαν.  

Με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά διατρέχουν ολόκληρη την ενότητα 
«Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες», με μεγαλύτερη έμφαση στον παράγοντα 
«Γλώσσα και ηλικία», λόγω του υλικού της δραστηριότητας, χωρίς όμως να 
περιορίζονται απαραίτητα σ’ αυτόν.  
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Βήμα 2ο: Στη συνέχεια, παίρνουν ασκήσεις για το σπίτι. Οι ασκήσεις αυτές 
μπορούν να είναι: α) οι ασκήσεις της υποενότητας «Γλώσσα και ηλικία», σελ. 
30: 
 

 
 
β) η τελευταία άσκηση της υποενότητας, σελ. 37: 

 
  

Προηγείται στο βιβλίο η παρουσίαση δύο επιστολών του Ι. Δραγούμη και 
παρατηρήσεις για τη θεματική οργάνωση των επιστολών.  

Χρονική διάρκεια 
1 διδακτικό δίωρο 

Προϋποθέσεις υλοποίησης 
Εκπαιδευτικός: χειρισμός διαδραστικού πίνακα ή δυνατότητα χρήσης 
βιντεοπροβολέα, εαν υπάρχουν. 
Μαθητής/Μαθήτρια: Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προϋπόθεση 

Γνώσεις για τον κόσμο και στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις  
Οι γνώσεις για τον κόσμο που προωθεί η εκδοχή αυτή είναι ότι η γλώσσα 

δεν είναι ενιαία, αλλά διέπεται από ποικιλότητα. Η διαφήμιση αξιοποιεί την 
ποικιλότητα αυτή.  

Από το ΠΣ: 
• «Η ποικιλότητα είναι εγγενές χαρακτηριστικό των γλωσσών». 
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• «Οι νέοι συμμετέχουν σε διάφορες κοινότητες και ομάδες, όπου η 
γλωσσική ποικιλία που χρησιμοποιούν παίζει σημαντικό ρόλο». 

Γνώσεις για τη γλώσσα 
 

Η γλώσσα διέπεται από ποικιλότητα. Ποικίλοι κοινωνικοί παράγοντες, 
όπως η ηλικία, αποτυπώνονται και στις γλωσσικές επιλογές. Ο διαφημιστικός 
λόγος ενίοτε αξιοποιεί την ποικιλότητα αυτή.  
Από το ΠΣ: 

• «Είδη της γλωσσικής ποικιλότητας: οριζόντια (γεωγραφική) και κάθετη 
(κοινωνική) διάκριση στο εσωτερικό μιας γλώσσας». 

• «Ο ρόλος του γλωσσικού συστήματος στη γλωσσική διαφοροποίηση: ο 
ρόλος της προφοράς, των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και του 
λεξιλογίου στη γλωσσική διαφοροποίηση». 

• «Διακειμενικότητα: αναγνώριση κειμένων που αξιοποιούν συνειδητά 
και για συγκεκριμένους λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα». 

Γραμματισμοί και δεξιότητες 
 

Αναγνωριστικός γραμματισμός: οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να 
αναγνωρίζουν ότι η γλώσσα διέπεται από ποικιλότητα, η οποία επηρεάζεται 
από κοινωνικούς παράγοντες. Η κύρια δεξιότητα που αποκτούν είναι να 
επιλύουν ασκήσεις στο γνωστό πλαίσιο της Προσφοράς - Ζήτησης, που 
σημαίνει «σου δίνω θεωρία, λύσε τώρα μια σύντομη άσκηση» (κλειστού 
τύπου ασκήσεις).  

Από το ΠΣ: 
• «Αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στον διαφημιστικό λόγο». 
• «Η ιδιαιτερότητα της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι νέοι σε διάφορα 

ηλεκτρονικά περιβάλλοντα (π.χ. σύγχρονη γραπτή επικοινωνία, 
περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης)». 

• «Αναγνώριση των λειτουργιών της γλώσσας σε συνάρτηση με τους 
κοινωνικούς ρόλους/ταυτότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και τις 
κοινωνικές πρακτικές». 

Διδακτικές πρακτικές και ταυτότητες 
 

Η δραστηριότητα αυτή αναπαράγει το μοντέλο Προσφορά - Ζήτηση 
(κλασικό δασκαλοκεντρικό πρότυπο) και στην ουσία παρέχει υποστηρικτικό 
υλικό στην ύλη του βιβλίου, από την οποία δεν πραγματοποιείται απόκλιση. Ο 
σχολικός χώρος παραμένει στις παραδοσιακές του διαστάσεις, τα παιδιά 
παρακολουθούν προσηλωμένα στον/ στην εκπαιδευτικό, ο σχολικός χρόνος 
περιορίζεται στο συνεχόμενο διδακτικό δίωρο που προβλέπει το ωρολόγιο 
πρόγραμμα.  

Ο/η εκπαιδευτικός βρίσκεται στο επίκεντρο της διδασκαλίας, αυτός/-ή 
προβάλλει τα βίντεο ή μοιράζει φωτοτυπίες, υποδεικνύει τα σημεία του βιβλίου 
που πρέπει να έχουν υπόψη οι μαθητές και οι μαθήτριες, συντονίζει τη 
συζήτηση και αναθέτει ασκήσεις για το σπίτι. Οι μαθητές  και οι μαθήτριες 
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είναι δέκτες, δρουν ελάχιστα, και ο στόχος είναι να αποκτήσουν 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις γύρω από το ζήτημα της κοινωνικής γλωσσικής 
ποικιλότητας. Ασκούνται διαβάζοντας (το βιβλίο), γράφοντας και απαντώντας 
σε ερωτήσεις, πρακτικές από τις οποίες αναμένεται να προκύψει μάθηση.  

Από το ΠΣ: 
• «Ανάλυση κειμένων και εντοπισμός των γλωσσικών στοιχείων που 

αποκαλύπτουν την κοινωνική θέση των συγγραφέων και τις κοινωνικές 
σχέσεις των συνομιλητών σε περίπτωση διαλόγου. Εντοπισμός της 
προσπάθειας ομιλητών να «κρύψουν» ή να τονίσουν την κοινωνική 
τους ταυτότητα». 

Αξιολόγηση  
 

(Βλ. οικεία στήλη στη θεματική ενότητα "Γλώσσα, γλωσσική 
ποικιλότητα και γλωσσική αλλαγή"). Με βάση τη στήλη: Αξιολόγηση του ΠΣ, 
με το παράδειγμα που παρουσιάστηκε, αναμένεται οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να είναι σε θέση: 

• να ερμηνεύουν το γεγονός ότι η γλώσσα δεν είναι ομοιογενής και να 
μιλούν γι’ αυτό (προφορικά, γραπτά),  

• να εξηγούν τους λόγους που οδηγούν στη γλωσσική διαφοροποίηση 
και τη γλωσσική μεταβολή, 

• να εξηγούν πώς αξιοποιείται στην καθημερινή επικοινωνία η 
ποικιλότητα αυτή. 

 Προστιθέμενη αξία 
 

Το μόνο νέο στοιχείο που εισάγεται με τη συγκεκριμένη εκδοχή είναι ότι 
χρησιμοποιούνται παραδείγματα που προέρχονται από την τρέχουσα 
καθημερινότητα, τα οποία είναι οικεία στα παιδιά και μπορούν πιο εύκολα να 
τα κατανοήσουν και να τα συζητήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και μόνο 
αυτό το γεγονός κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και την κατάκτηση της 
γνώσης πιο εύκολη. Η μερική χρήση επίσης των νέων μέσων καθιστά το 
μάθημα πιο ελκυστικό και διασκεδαστικό. Η εκδοχή αυτή όμως δεν κινείται 
στο πνεύμα του νέου ΠΣ και αυτό θα φανεί από τις άλλες δύο εκδοχές που 
ακολουθούν.  

Σχηματική παρουσίαση 
 

Το κεντρικό σχήμα που οργανώνει το ΠΣ διαμορφώνεται στην εκδοχή 
αυτή ως εξής: 
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A. Γνώσεις για τον κόσμο: η διαφήμιση 
αξιοποιεί τη γλωσσική ποικιλότητα

Β. Αναγνωριστικός 
γραμματισμός

Γ. Γνώσεις για τη γλώσσα: 
Γλωσσική ποικιλότητα, 
η γλώσσα των νέων

Δ. Διδακτικές πρακτικές: 
Προσφορά - Ζήτηση

Ταυτότητες

 
 

Διδακτική εκδοχή 2 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Φάση 1η:  Εξοικείωση με το θέμα 
 
Προηγείται κάποια εισαγωγική συζήτηση για τη γλωσσική ποικιλότητα. Για 

την εξοικείωση των παιδιών με το ζήτημα μπορεί να αξιοποιηθεί ως αρχική 
φάση κάποιο κείμενο από την εκδοχή 1 (βλ. παραπάνω). Θα ήταν πιο 
ενδιαφέρον, αν ο/η εκπαιδευτικός είχε στη διάθεσή του/της και ένα δύο 
επιπλέον κείμενα που θα σχετίζονταν με την κοινωνική γλωσσική ποικιλότητα. 
Στην περίπτωση αυτή θα μοίραζε τα κείμενα στα παιδιά (μετά από μια 
σύντομη εισαγωγή) και θα ζητούσε να συνεργαστούν προκειμένου να 
αναδείξουν και να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρει και το 
σχολικό εγχειρίδιο. Η διαφορά εδώ είναι σε σχέση με την προηγούμενη 
εκδοχή ότι τα παιδιά θα αναδείκνυαν τη θεωρία ψάχνοντας κείμενα και 
παρουσιάζοντάς την στην τάξη, κάτι που συνιστά σημαντική αλλαγή στις 
διδακτικές πρακτικές. 

Φάση 2η:  Διερεύνηση του θέματος 
 
Βήμα 1ο: Στη συνέχεια τα παιδιά οργανώνονται σε μικρές ομάδες και τους 
δίνονται συγκεκριμένα βίντεο (αν υπάρχουν οι υποδομές) ή παραδείγματα 
από έντυπα κείμενα που προσφέρονται. Αν δεν υπάρχουν υποδομές, ο/η 
εκπαιδευτικός παρουσιάζει κεντρικά στην αίθουσα τα παραδείγματα με τις 
διαφημίσεις. (Γενικά, αν δεν υπάρχουν υποδομές, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί 
να δώσει στους μαθητές και στις μαθήτριες φωτοτυπία με 
απομαγνητοφωνήσεις των βίντεο ή να αξιοποιήσει κάποια από τις άλλες 
εναλλακτικές δυνατότητες που προτείναμε στην αρχή. Μπορεί επίσης να 
επιλέξει έντυπες διαφημίσεις ή άλλα κείμενα που κρίνει χρήσιμα.) Παράλληλα, 
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ετοιμάζει ένα φύλλο εργασίας, το οποίο δίνει τους άξονες γύρω από τους 
οποίους θα εργαστούν τα παιδιά.  
 
Ενδεικτικοί άξονες: 
1. Ποιες κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες αναγνωρίζετε στα συγκεκριμένα 

διαφημιστικά; Αξιοποιήστε τα κείμενα που σας δόθηκαν, προκειμένου να 
ταξινομήσετε τις απαντήσεις σας.  

2. Για ποιο λόγο προκαλείται γέλιο στις διαφημίσεις αυτές (π.χ. τι θα 
συνέβαινε αν οι ήρωες χρησιμοποιούσαν την πρότυπη γλώσσα; Τι θα 
συνέβαινε αν ανταλλάσσονταν οι ρόλοι στα βίντεο;) Ποιος ο ρόλος της 
γλωσσικής ποικιλότητας σε αυτό; 

3. Αναζητήστε και καταγράψτε άλλα παραδείγματα διαφημιστικού λόγου 
όπου χρησιμοποιείται η κοινωνική ή γεωγραφική ποικιλότητα. Αναλύστε τι 
εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση. 
 

Βήμα 2ο: Οι ομάδες, αφού μελετήσουν τα κείμενα (με βάση τις οδηγίες στο 
φύλλο εργασίας), καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με τις κοινωνικές 
γλωσσικές ποικιλίες που χρησιμοποιούνται στα διαφημιστικά αυτά. Η εργασία 
μπορεί να συνεχιστεί και στο σπίτι, όπου τα παιδιά θα αναζητήσουν και άλλα 
βίντεο (διαφημιστικά ή μη), στα οποία να αξιοποιείται η κοινωνική γλωσσική 
ποικιλότητα, θα τα μελετήσουν και θα καταλήξουν σε συμπεράσματα με βάση 
το φύλλο εργασίας που θα τους έχει δοθεί.  

Οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους στην τάξη 
με τους ακόλουθους τρόπους (η επιλογή εξαρτάται από τις υποδομές, την 
τάξη, τον/την εκπαιδευτικό κλπ.):  
♦ Να δημιουργήσουν ένα κείμενο σε Πρόγραμμα Παρουσίασης (π.χ. 
power point) με τις επισημάνσεις και τα ευρήματά τους και να το 
παρουσιάσουν στην τάξη. Στην περίπτωση αυτή συνδέουμε το μάθημά μας 
με την ενότητα «Απροσχεδίαστος και προσχεδιασμένος προφορικός λόγος – 
ένα μεικτό είδος λόγου ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο»).  
♦ Να δημιουργήσουν ένα κείμενο σε Πρόγραμμα Παρουσίασης με τις 
επισημάνσεις και τα ευρήματά τους, το οποίο να εμπλουτίσουν με βίντεο και 
συνδέσμους (links) για την υποστήριξη των συμπερασμάτων τους (βλ. ΠΣ για 
την παραγωγή πολυμεσικού λόγου αλλά και σύνδεση με την ενότητα 
«Απροσχεδίαστος και προσχεδιασμένος προφορικός λόγος – ένα μεικτό είδος 
λόγου ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο», σελ. 99) 
♦ Μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω στοιχεία (βίντεο και άλλο κειμενικό 
υλικό, καθώς και επιστημονικά άρθρα πάνω στην κοινωνική γλωσσική 
ποικιλότητα – έτσι μελετάται και ο επιστημονικός λόγος, στόχος του νέου ΠΣ) 
και να καταλήξουν στη συγγραφή ενός δοκιμίου με τίτλο «Γλώσσα και 
ποικιλία» ή ειδικότερα: «Η αξιοποίηση της γλώσσας των νέων από τη 
διαφήμιση». Το δοκίμιο αυτό πρέπει να ενταχτεί σε ένα επικοινωνιακό 
πλαίσιο: να αναρτηθεί σε κάποιο ιστολόγιο ή να δημοσιευτεί στη σχολική ή την 
τοπική εφημερίδα. Καλό θα ήταν να επιχειρηθούν παραλλαγές (να μη 
γράψουν όλα τα παιδιά το ίδιο κείμενο), για να αντιληφθούν οι μαθητές και οι 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



μαθήτριες πόσο το επικοινωνιακό πλαίσιο επηρεάζει και τις επιλογές στη 
συγγραφή και τη διαμόρφωση ενός κειμένου.  
♦ Κατά τη διάρκεια της όλης εργασίας, τα παιδιά καλούνται να εστιάζουν 
σε περιγραφές και αφηγήσεις, όπου αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες τις 
διδασκαλίας. Εστίαση, π.χ., στη λεπτομερή περιγραφή κατά την ανάλυση και 
παρουσίαση των βίντεο από τις ομάδες των παιδιών, αφήγηση/ αναδιήγηση 
άλλων παραδειγμάτων για τη χρήση της νεανικής γλώσσας στην 
καθημερινότητα. Με τη λογική αυτή, το συγκεκριμένο σενάριο θεωρεί ως 
δεδομένη και μια μη γραμμική ανάγνωση της ύλης και μια εστίαση στους 
στόχους του ΠΣ, επομένως μια δημιουργική – διαχρονική (και όχι γραμμική με 
βάση το διδακτικό εγχειρίδιο), αξιοποίηση του υλικού του σχολικού 
εγχειριδίου.  
♦ Ενδιαφέρον θα είχε η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση να επεκταθεί σε 
μια μικρή έρευνα (συλλογή δεδομένων από τα παιδιά γύρω από την 
αξιοποίηση της νεανικής γλώσσας στην καθημερινότητα) και να ενταχθεί στο 
πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (project), που έχει εισαχθεί από φέτος 
στην Α' Λυκείου, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.  

Χρονική διάρκεια 
 

Περίπου 1 – 2 μήνες (ανάλογα με τις κατευθύνσεις που θα δοθούν). 

Προϋποθέσεις υλοποίησης 
 
♦ Δυνατότητες σε Νέες Τεχνολογίες (αν επιλεγεί μια τέτοια οπτική). 
♦ Πρόσθετο διδακτικό υλικό.  
♦ Εξοικείωση των παιδιών με τα νέα μέσα (Πρόγραμμα Παρουσίασης, 
Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, διαχείριση πολυμέσων, ιστολόγια). Είναι 
γνωστό ότι τα παιδιά δεν έχουν τέτοιου είδους δυσκολίες. 
♦ Κυρίως όμως στροφή του μαθήματος προς την κατεύθυνση της 
ενεργοποίησης των παιδιών, τα οποία: διαβάζουν τα κείμενα (έντυπα ή σε 
ψηφιακή μορφή), τα επεξεργάζονται και καταλήγουν σε διαπιστώσεις που 
μοιράζονται με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους· αποκτούν ρόλο 
που «γεμίζει» το σχολικό χώρο και χρόνο, διαβάζοντας και γράφοντας, 
αξιοποιώντας κάθε μέσο πρακτικής γραμματισμού (= μέσο για διάβασμα, 
γράψιμο και επικοινωνία).  

Γνώσεις για τον κόσμο και στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις  
 

Δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή στον άξονα αυτό. Τα παιδιά κατανοούν 
και πάλι ότι η γλώσσα δεν είναι ενιαία, αλλά διέπεται από ποικιλότητα και ότι η 
διαφήμιση αξιοποιεί την ποικιλότητα αυτή. (όπως στην εκδοχή 1) 
Από το ΠΣ: 
• «Η ποικιλότητα είναι εγγενές χαρακτηριστικό των γλωσσών». 
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• «Οι νέοι συμμετέχουν σε διάφορες κοινότητες και ομάδες, όπου η 
γλωσσική ποικιλία που χρησιμοποιούν παίζει σημαντικό ρόλο». 

Γνώσεις για τη γλώσσα 
 

Και εδώ δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Η γλώσσα διέπεται από 
ποικιλότητα. Ποικίλοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, επηρεάζουν την 
κοινωνική γλωσσική ποικιλία που χρησιμοποιούν οι ομιλητές. Ο διαφημιστικός 
λόγος ενίοτε αξιοποιεί την ποικιλότητα αυτή (όπως στην εκδοχή 1). Επίσης, το 
επικοινωνιακό πλαίσιο επηρεάζει την οργάνωση και τη διαμόρφωση του 
κειμένου.  

Από το ΠΣ: 
• «Είδη της γλωσσικής ποικιλότητας: οριζόντια (γεωγραφική) και κάθετη 

(κοινωνική) διάκριση στο εσωτερικό μιας γλώσσας». 
• «Ο ρόλος του γλωσσικού συστήματος στη γλωσσική διαφοροποίηση: ο 

ρόλος της προφοράς, των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και του 
λεξιλογίου στη γλωσσική διαφοροποίηση». 

• «Διακειμενικότητα: αναγνώριση κειμένων που αξιοποιούν συνειδητά και 
για συγκεκριμένους λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα». 

• «Τα κείμενα είναι πολυφωνικά: ενσωματώνουν "φωνές" που 
αποτυπώνονται συχνά μέσω στοιχείων της κοινωνικής γλώσσας ή 
ποικιλίας που επιλέγουν να ενσωματώσουν (π.χ. λεξιλόγιο από τη γλώσσα 
των νέων, καθαρεύουσα, επιστημονικούς όρους ή σύνταξη). Οι επιλογές 
αυτές αναδεικνύουν χρήσιμα στοιχεία για την ταυτότητα και την οπτική των 
συντακτών ενός κειμένου». 

Γραμματισμοί 
 
Στον άξονα αυτό, διαμορφώνονται σημαντικές αλλαγές. 

♦ Αναγνωριστικός γραμματισμός: οι μαθητές και μαθήτριες μαθαίνουν να 
αναγνωρίζουν ότι η γλώσσα διέπεται από ποικιλότητα, η οποία επηρεάζεται 
από κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό παραμένει ίδιο. 
♦ Νέοι γραμματισμοί: χρήση των νέων μέσων για την παραγωγή λόγου 
(π.χ. Πρόγραμμα Παρουσίασης, συμμετοχή σε ιστολόγιο, παραγωγή 
πολυμεσικών κειμένων κλπ.).  
♦ Παραγωγή προφορικού λόγου: παρουσίαση και υποστήριξη άποψης 
ενώπιον της τάξης, εξάσκηση στην περιγραφή και αφήγηση (προφορικά), 
παραγωγή γραπτού (παραγωγή δοκιμίου). 

Από το ΠΣ: 
• «Αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στον διαφημιστικό λόγο». 
• «Εξοικείωση με την παραγωγή προφορικού, γραπτού και 

πολυτροπικού λόγου: περιγραφές διαλέκτων/ κοινωνικών γλωσσών, 
ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, κριτική του διαφημιστικού 
λόγου, επιχειρηματολογία γραπτή, προφορική ενώπιον ακροατηρίου, 
ερευνητική εργασία για τη γλωσσική ποικιλότητα».  
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• «Νέοι γραμματισμοί: αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο, έλεγχος της 
αξιοπιστίας των πηγών, ανάλυση – κατανόηση και σύνθεση 
πολυτροπικών κειμένων με αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας».  

• «Η ιδιαιτερότητα της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι νέοι σε διάφορα 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα (π.χ. σύγχρονη γραπτή επικοινωνία, 
περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης)». 

• «Αναγνώριση των λειτουργιών της γλώσσας σε συνάρτηση με τους 
κοινωνικούς ρόλους/ταυτότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και τις 
κοινωνικές πρακτικές». 

• «Καλλιέργεια της ικανότητας για κατανόηση της στενής σχέσης και 
αλληλεπίδρασης που έχει η γλώσσα με την κοινωνία και τις ποικίλες 
κοινωνικές πρακτικές. Η σχέση αυτή αποτυπώνεται στη γλωσσική 
ποικιλότητα και πολυμορφία της αλλά και στις ταυτότητες που 
κατασκευάζουν οι άνθρωποι σε κάθε περίσταση». 

 

Διδακτικές πρακτικές και ταυτότητες 
 
Παρότι και πάλι η διδασκαλία ξεκινάει από το βιβλίο, δε μένει 

προσκολλημένη σ’ αυτό, αλλά το χρησιμοποιεί ως αφετηρία για διερεύνηση, 
έρευνα και παραγωγή μιας ευρύτερης γκάμας κειμένων από ό,τι στην εκδοχή 
1. Ο σχολικός χρόνος διευρύνεται: το σενάριο εκτείνεται πέραν του σχολικού 
δίωρου για την έρευνα, τη συλλογή δεδομένων, την παραγωγή κειμένων και 
την προετοιμασία της παρουσίασής τους. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με 
τις ερευνητικές εργασίες. Ο σχολικός χώρος το ίδιο: δεν είναι μόνο η 
εξωσχολική δραστηριοποίηση των μαθητών/μαθητριών, είναι και η αλλαγή της 
κατανομής τους στην τάξη: οι μαθητές και οι μαθήτριες σηκώνονται από το 
θρανίο τους για να δημιουργήσουν ομάδες, κινούνται, παρουσιάζουν τα 
ευρήματά τους σε Πρόγραμμα Παρουσίασης ή προφορικά με βάση 
σημειώσεις που έχουν κρατήσει. Ζητείται από τα παιδιά να παίξουν πιο 
ενεργητικούς–διερευνητικούς ρόλους με τη χρήση της γλώσσας, αφού 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες: επιλέγουν, αποφασίζουν, συσκέπτονται, 
συνεργάζονται και παρουσιάζουν. Θα μπορούσαμε επιγραμματικά να πούμε 
ότι, ενώ στην πρώτη εκδοχή ο/η εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά «πάρε και 
μάθε», τώρα είναι σαν να τους λέει «ψάξε, μάθε, σύνθεσε και παρουσίασε».  
-Είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να μεταβληθεί και ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών: δεν έχει τόση βαρύτητα πώς θα παρουσιαστεί η 
νέα γνώση, όσο πώς θα συντονιστούν και θα υποστηριχθούν τα παιδιά στην 
κατάκτηση της γνώσης, στη σύνδεσή της με τη ζωή και την πραγματικότητα 
κ.ο.κ.  

Αξιολόγηση (με βάση το ΠΣ) 
 
Αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση: 

• να ερμηνεύουν το γεγονός ότι η γλώσσα δεν είναι ομοιογενής και να 
μιλούν γι’ αυτό (προφορικά, γραπτά),  
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• να εξηγούν τους λόγους που οδηγούν στη γλωσσική διαφοροποίηση και τη 
γλωσσική μεταβολή, 

• να εξηγούν πώς αξιοποιείται στην καθημερινή επικοινωνία η ποικιλότητα 
αυτή, 

• να παράγουν και να κατανοούν ποικιλία κειμένων (περιγραφές, αφηγήσεις, 
επιστημονική μελέτη κ.λπ.) που θα αξιοποιούν τη γλωσσική ποικιλότητα,  

• να αντιστοιχίζουν κείμενα προφορικά ή γραπτά με την ταυτότητα των 
παραγωγών τους, 

• να κρίνουν τις απόψεις που εκφράζονται για τη γλωσσική ποικιλότητα. 

Προστιθέμενη αξία 
 
Η προώθηση των νέων γραμματισμών, η διεύρυνση του σχολικού 

χωροχρόνου και η τοποθέτηση των μαθητών και των μαθητριών στο 
επίκεντρο ως υποκειμένων που συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον/την 
εκπαιδευτικό, συσκέπτονται, παίρνουν αποφάσεις και υποστηρίζουν τις 
απόψεις τους απομακρύνει την εκδοχή αυτή από τα παραδοσιακά σχήματα 
διδασκαλίας, και γι' αυτόν τον λόγο προτείνουμε να προτιμηθεί σε σχέση με 
την προηγούμενη εκδοχή.  

Σχηματική παρουσίαση 
 

Το κεντρικό σχήμα που οργανώνει το ΠΣ διαμορφώνεται στην εκδοχή 
αυτή ως εξής: 
 

A. Γνώσεις για τον κόσμο: η διαφήμιση 
αξιοποιεί τη γλωσσική ποικιλότητα

Β. Λειτουργική κατάκτηση
Κειμενικών ειδών/ νέοι 
γραμματισμοί

Γ. Γνώσεις για τη γλώσσα: 
Γλωσσική ποικιλότητα, 
η γλώσσα των νέων

Δ. Τα παιδιά πρωταγωνιστές

Ταυτότητες

 
Στο σχήμα αυτό βλέπουμε να μεταβάλλονται οι δύο του άκρες: αυτή που 

έχει σχέση με τους γραμματισμούς/ δεξιότητες (Β) και αυτή που έχει σχέση με 
τις διδακτικές πρακτικές (Δ). Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στις 
εγγράμματες ταυτότητες που παράγει η συγκεκριμένη διδακτική εκδοχή, αφού 
τα παιδιά ασκούνται στο να κάνουν διαφορετικά «πράγματα» με τη γλώσσα. 
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Διδακτική εκδοχή 3 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Φάση 1η : Εξοικείωση με το θέμα  
Εξοικείωση με την έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας. Μπορεί να 

αξιοποιηθεί ό,τι και στην εκδοχή 2.  

Φάση 2η :  Διερεύνηση του θέματος 
Εξηγείται στα παιδιά ότι κατά τον υπόλοιπο χρόνο θα διερευνήσουν το 

πώς ο διαφημιστικός λόγος αξιοποιεί στα κείμενά του τη γλωσσική 
ποικιλότητα και ιδιαίτερα τη γλώσσα των νέων.  
 
Βήμα 1ο: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και, αφού δουν τα βίντεο (εδώ η 
εναλλακτική της φωτοτυπίας περιορίζει πάρα πολύ τις δραστηριότητες, οπότε 
δεν την προτείνουμε), διερευνούν κάποια από τα παρακάτω ζητήματα (σε ένα 
δίωρο):   
• Ομάδες 1 και 3. Μέσω των συγκεκριμένων διαφημίσεων κατασκευάζονται 

συγκεκριμένου τύπου γονείς και παιδιά. Πώς συνδυάζεται η κοινωνική 
γλωσσική ποικιλία με άλλα συμβολικά στοιχεία (ντύσιμο, σημειολογία 
σώματος, περιβάλλον, λήψη, πλάνα και γενικά γραμματική της εικόνας) 
στη δημιουργία ταυτοτήτων στα συγκεκριμένα διαφημιστικά; 

• Ομάδες 2 και 4. Ποιες γνώσεις προϋποτίθεται πως έχουν οι αποδέκτες 
των διαφημίσεων αυτών σε σχέση με τη γλωσσική ποικιλότητα; Ποια 
στερεότυπα κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται στα συγκεκριμένα 
μηνύματα;. 

• Ομάδες 5 και 6. Πώς αξιοποιείται η διαφορά των γλωσσικών ποικιλιών για 
να κατασκευάσει τι είδους κόσμους; (π.χ. οι νέοι δεν μπορούν να 
συνεννοηθούν με τους μεγάλους, γιατί οι τελευταίοι είναι συντηρητικοί, 
αυτό δημιουργεί αμηχανία στους μεγάλους και απόγνωση τους νέους 
κλπ.). Πώς αξιοποιούν οι διαφημιστές τη γλωσσική διαφοροποίηση στο 
κάθε μήνυμα, για να κατασκευάσουν τι; Τι είδους γνώσεις για τη γλώσσα 
θα βοηθήσουν τους αποδέκτες των μηνυμάτων να σταθούν κριτικά 
απέναντι στα συγκεκριμένα μηνύματα;  

• Ομάδα 7. Τι προϊόντα προωθούνται μ’ αυτούς τους τρόπους και σε ποιους 
απευθύνονται; Γιατί για τα συγκεκριμένα προϊόντα επιλέγεται η 
συγκεκριμένη γλωσσική ποικιλία (π.χ. θα κατασκευάζονταν οι ίδιοι κόσμοι 
και ταυτότητες, αν η διαφήμιση αφορούσε παραδοσιακά φαγητά, 
τραπεζικά προϊόντα, λευκαντικό για ρούχα που αστράφτουν ή σε προϊόντα 
φαινομενικά για όλη την οικογένεια, όπως καλωδιακή τηλεόραση; 
Υπάρχουν τελικά διαφημίσεις που να απευθύνονται σε όλα τα μέλη μιας 
οικογένειας/ κοινωνίας αδιακρίτως ή πάντοτε επιλέγεται ο καταναλωτικός 
στόχος ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας/ κοινωνίας που διαχειρίζονται το 
χρήμα ή μπορούν να πιέσουν για αγορές;).  
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• Όλες οι ομάδες (λόγω της σημαντικής βαρύτητας του ερωτήματος): Τι 
προτείνεται ως το ιδανικό κάθε φορά «μέσο», για να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ νέων και ηλικιωμένων; (προτείνεται πάντα κάποιο υλικό προϊόν). 
Ποιες αξίες και στάσεις προβάλλονται μέσω αυτών των επιλογών; 
 

Βήμα 2ο:Μετά από τη διερεύνηση αυτή η κάθε ομάδα παρουσιάζει και 
συζητάει τα συμπεράσματά της στην τάξη. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει: 
- Με Πρόγραμμα Παρουσίασης, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 
- Με προφορικό λόγο που θα στηρίζεται σε σημεία που θα έχουν 

φωτοτυπηθεί και μοιραστεί στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες. Τις 
σημειώσεις αυτές κρατάει η κάθε ομάδα, καθώς εργάζεται. 

- Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
παρουσίασης στο να στηρίζονται οι απόψεις που υποστηρίζονται, στο να 
αξιοποιηθεί σε μεγάλη έκταση η έμφαση στη λεπτομέρεια (εστίαση στην 
περιγραφή).  

Φάση 3η: Σχολικός γραμματισμός   
 

Ο/η εκπαιδευτικός του συγκεκριμένου παραδείγματος θέλει να εστιάσει 
περισσότερο στο θέμα του, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να γράψουν 
ένα σχετικό δοκίμιο. Έτσι, μοιράζει 1- 2 κείμενα που εστιάζουν στη γλώσσα 
των νέων και τα συζητάει με τα παιδιά (μπορεί να τα συζητήσουν όλοι μαζί ή 
σε ομάδες, αν διαθέτει χρόνο).  
Μετά και από αυτή τη συζήτηση, τους ζητείται να γράψουν ένα δοκίμιο (με 
συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο), όπου θα αποτυπώνεται ο 
προβληματισμός για τη γλώσσα των νέων και την αξιοποίησή της από τη 
διαφήμιση. Ο τίτλος θα μπορούσε να δοθεί από τα ίδια τα παιδιά (το κάθε 
παιδί να επιλέξει διαφορετικό τίτλο, ανάλογα με το πλαίσιο επικοινωνίας και το 
στόχο που θέτει).   

Εναλλακτικά 
♦ Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω υλικό 
στο διαδίκτυο (διαφημιστικό ή μη) και να εστιάσουν σε μεγαλύτερο βάθος στη 
γλώσσα των νέων στη διαφήμιση.  
♦ Αν υπάρχουν υποδομές, θα μπορούσε να ζητηθεί από τα παιδιά να 
δημιουργήσουν πολυμεσικές παρουσιάσεις, αξιοποιώντας και 
ενσωματώνοντας υλικό από τις διαφημίσεις.  
♦ Ακόμη, η έρευνα και η παραγωγή λόγου των μαθητών και μαθητριών 
μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (project) που 
έχει εισαχθεί από φέτος στην Α' Λυκείου.   
♦ Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν επίσης να κάνουν μια μικρή 
έρευνα πάνω στις κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες και τα υπόλοιπα συμβολικά 
συστήματα που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικές ομάδες νέων που 
διαφοροποιούνται με βάση το μουσικό γούστο, τα ενδιαφέροντα ελεύθερου 
χρόνου κλπ. (χιπ-χοπάδες, μεταλλάδες, σκέιτερς κλπ.). Αυτό θα μπορούσε να 
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ενταχθεί στην ερευνητική εργασία ή να αποτελέσει θέμα για το δοκίμιο που θα 
γράψουν.  

Χρονική διάρκεια 
1-2 μήνες (ίσως και παραπάνω) 

Προϋποθέσεις υλοποίησης 
 
Εκπαιδευτικός: Χρήση κεντρικής προβολής στην τάξη (π.χ. διαδραστικός 
πίνακας ή βιντεοπροβολέας)  
Μαθητής/Μαθήτρια: Ανάλογα με την εκδοχή, Πρόγραμμα παρουσίασης (π.χ. 
Power Point), Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, διαχείρισης πολυμέσων, 
ιστολόγια. 

Γνώσεις για τον κόσμο και στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις  
 

Η συγκεκριμένη εκδοχή παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με 
αυτό τον άξονα. Εξακολουθεί να κινείται στη λογική ότι η γλώσσα δεν είναι 
ενιαία, αλλά διέπεται από ποικιλότητα και ότι η διαφήμιση αξιοποιεί την 
ποικιλότητα αυτή. Επεκτείνεται όμως πολύ πέρα από την περιγραφική αυτή 
εκδοχή. Αναδεικνύει το γεγονός ότι η διαφήμιση στηρίζεται σε στερεότυπα (κι 
εδώ μπορεί να γίνει η σύνδεση και με την αντίστοιχη θεματική της Β' Λυκείου). 
Κάνει αντιληπτό το γεγονός ότι η διαφήμιση κατασκευάζει κόσμους 
αξιοποιώντας μια σειρά συμβολικών συστημάτων, ανάμεσα στα οποία και οι 
γλωσσικές ποικιλίες. Αυτή η αξιοποίηση γίνεται σκόπιμα και στοχευμένα, 
καθώς κάθε φορά απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, 
προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα που προβάλλει. Αναδεικνύει τέλος το 
γεγονός ότι οι αξίες που προβάλλονται μέσω των διαφημίσεων κάθε άλλο 
παρά ουδέτερες είναι και σχετίζονται με ένα ευρύτερο σύστημα πεποιθήσεων 
που ενισχύει συγκεκριμένου τύπου καταναλωτικά πρότυπα. Θα μπορούσαμε 
εν ολίγοις να πούμε ότι οι γνώσεις για τη γλώσσα συνδέονται άμεσα με τις 
γνώσεις για τον κόσμο. 
 

Από το ΠΣ: 
• «Είδη της γλωσσικής ποικιλότητας: οριζόντια (γεωγραφική) και κάθετη 

(κοινωνική) διάκριση στο εσωτερικό μιας γλώσσας». 
• «Ο ρόλος του γλωσσικού συστήματος στη γλωσσική διαφοροποίηση: ο 

ρόλος της προφοράς, των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και του 
λεξιλογίου στη γλωσσική διαφοροποίηση». 

• «Διακειμενικότητα: αναγνώριση κειμένων που αξιοποιούν συνειδητά και 
για συγκεκριμένους λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα». 

• «Τα κείμενα είναι πολυφωνικά: ενσωματώνουν "φωνές" που 
αποτυπώνονται συχνά μέσω στοιχείων της κοινωνικής γλώσσας ή 
ποικιλίας που επιλέγουν να ενσωματώσουν (π.χ. λεξιλόγιο από τη γλώσσα 
των νέων, καθαρεύουσα, επιστημονικούς όρους ή σύνταξη). Οι επιλογές 
αυτές αναδεικνύουν χρήσιμα στοιχεία για την ταυτότητα και την οπτική των 
συντακτών ενός κειμένου». 
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Γνώσεις για τη γλώσσα 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Αναδεικνύεται ό,τι και στα 

προηγούμενα. Η γλώσσα διέπεται από ποικιλότητα. Ποικίλοι κοινωνικοί 
παράγοντες, όπως η ηλικία, επηρεάζουν την κοινωνική γλωσσική ποικιλία 
που χρησιμοποιούν οι ομιλητές. Ο διαφημιστικός λόγος ενίοτε αξιοποιεί την 
ποικιλότητα αυτή για συγκεκριμένους στόχους .  
 

Από το ΠΣ: 
• «Είδη της γλωσσικής ποικιλότητας: οριζόντια (γεωγραφική) και κάθετη 

(κοινωνική) διάκριση στο εσωτερικό μιας γλώσσας». 
• «Ο ρόλος του γλωσσικού συστήματος στη γλωσσική διαφοροποίηση: ο 

ρόλος της προφοράς, των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και του 
λεξιλογίου στη γλωσσική διαφοροποίηση». 

• «Διακειμενικότητα: αναγνώριση κειμένων που αξιοποιούν συνειδητά 
και για συγκεκριμένους λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα». 

• «Τα κείμενα είναι πολυφωνικά: ενσωματώνουν «φωνές» που 
αποτυπώνονται συχνά μέσω στοιχείων της κοινωνικής γλώσσας ή 
ποικιλίας που επιλέγουν να ενσωματώσουν (π.χ. λεξιλόγιο από τη 
γλώσσα των νέων, καθαρεύουσα, επιστημονικούς όρους ή σύνταξη). 
Οι επιλογές αυτές αναδεικνύουν χρήσιμα στοιχεία για την ταυτότητα και 
την οπτική των συντακτών ενός κειμένου». 

Γραμματισμοί και κριτικός γραμματισμός 
 
Θα μπορούσε να λεχθεί ότι καλύπτονται οι γραμματισμοί και οι δεξιότητες 

των δύο προηγούμενων εκδοχών. Αναγνωριστικός γραμματισμός: οι μαθητές 
και οι μαθήτριες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ότι η γλώσσα διέπεται από 
ποικιλότητα, η οποία επηρεάζεται από κοινωνικούς παράγοντες. Νέοι 
γραμματισμοί: υποστήριξη άποψης με τη χρήση ΠΠ, διαχείριση βίντεο, 
συμμετοχή σε ιστολόγιο κλπ.  
Στο παράδειγμα όμως αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλλιέργεια του 
κριτικού γραμματισμού: τα παιδιά αποκτούν κριτική στάση απέναντι στον 
διαφημιστικό λόγο, τη γλωσσική ποικιλότητα και τα στερεότυπα, μελετούν 
διαφορετικές εκδοχές και καλούνται να τοποθετηθούν μιλώντας, διαβάζοντας 
και γράφοντας. 
   

Από το ΠΣ: 
• «Αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στον διαφημιστικό λόγο». 
• «Εξοικείωση με την παραγωγή προφορικού, γραπτού και πολυτροπικού 

λόγου: περιγραφές διαλέκτων/ κοινωνικών γλωσσών, ανάπτυξη σχετικής 
επιχειρηματολογίας, κριτική του διαφημιστικού λόγου, επιχειρηματολογία 
γραπτή, προφορική ενώπιον ακροατηρίου, ερευνητική εργασία για τη 
γλωσσική ποικιλότητα».  

• «Νέοι γραμματισμοί: αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο, έλεγχος της 
αξιοπιστίας των πηγών, ανάλυση – κατανόηση και σύνθεση 
πολυτροπικών κειμένων με αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας».  
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• «Η ιδιαιτερότητα της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι νέοι σε διάφορα 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα (π.χ. σύγχρονη γραπτή επικοινωνία, 
περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης)». 

• «Ο διάλογος είναι το βασικότερο είδος προφορικής επικοινωνίας και 
διέπεται από ενδογλωσσικούς και εξωγλωσσικούς κανόνες». 

• «Αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της εκάστοτε κοινωνικής πρακτικής 
στον προσδιορισμό της γλώσσας και του είδους του κειμένου που 
χρησιμοποιείται». 

• «Αναγνώριση των λειτουργιών της γλώσσας σε συνάρτηση με τους 
κοινωνικούς ρόλους/ταυτότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και τις κοινωνικές 
πρακτικές». 

• «Καλλιέργεια της ικανότητας για κατανόηση της στενής σχέσης και 
αλληλεπίδρασης που έχει η γλώσσα με την κοινωνία και τις ποικίλες 
κοινωνικές πρακτικές. Η σχέση αυτή αποτυπώνεται στη γλωσσική 
ποικιλότητα και πολυμορφία της αλλά και στις ταυτότητες που 
κατασκευάζουν οι άνθρωποι σε κάθε περίσταση». 

• «Να αντιλαμβάνονται ότι στη γλώσσα αποτυπώνονται πάντα οπτικές 
θέασης του κόσμου, γι’ αυτό οι γλωσσικές επιλογές υποδηλώνουν 
πολιτικές (με μία ευρύτερη έννοια) επιλογές». 

Διδακτικές πρακτικές και ταυτότητες 
 

Ο σχολικός χρόνος διευρύνεται με την εργασία στο σπίτι: το σενάριο 
εκτείνεται πέραν του σχολικού δίωρου για την έρευνα, τη συλλογή δεδομένων, 
την παραγωγή κειμένων, τη διαχείριση πολυμέσων και την προετοιμασία της 
παρουσίασής τους. Ο σχολικός χώρος το ίδιο: δεν είναι μόνον η εξωσχολική 
δραστηριοποίηση των παιδιών, είναι και η αλλαγή της κατανομής τους στην 
τάξη: οι  μαθητές και οι μαθήτριες σηκώνονται από το θρανίο τους για να 
δημιουργήσουν ομάδες, κινούνται, παρουσιάζουν τις σκέψεις τους, παίζουν 
ρόλους στη δραματοποίηση – αλλάζει έτσι η εικόνα των σειρών των παιδιών 
που κάθονται προσηλωμένα στον πίνακα.  

Ο/η εκπαιδευτικός υποχωρεί από το ρόλο του πομπού της γνώσης σε 
εμψυχωτικό και συντονιστικό ρόλο. Δεν παίζει τόσο ρόλο πόσο θα μιλήσει 
όσο πώς θα υποστηρίξει την κάθε ομάδα και το κάθε παιδί να ολοκληρώσει 
την εργασία του. Δεν έρχεται εκ των υστέρων να διορθώσει, αλλά είναι πολύ 
κοντά στα παιδιά καθώς ψάχνουν, γράφουν ή παρουσιάζουν, προκειμένου να 
τα υποστηρίξει.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες βρίσκονται στο επίκεντρο και διαμορφώνουν 
σε ένα μεγάλο βαθμό τη μαθησιακή διαδικασία: επιλέγουν, αποφασίζουν, 
συσκέπτονται και συνεργάζονται, μελετούν ποικιλία κειμένων στέκονται 
κριτικά απέναντι στα μηνύματα των ΜΜΕ, γίνονται σκεπτόμενοι και 
υποψιασμένοι πολίτες.  

Από το ΠΣ: 
• «Ανάλυση μέσω της γλώσσας και των άλλων τρόπων κειμένων της 

καθημερινότητας (περιοδικά, τύπος, σώματα κειμένων), προκειμένου να 
αναδειχθεί πώς αναπαριστώνται μέσω του λόγου διάφορες κοινωνικές 
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ομάδες (π.χ. μετανάστες, γυναίκες, νέοι κ, λπ.). Ανάδειξη των στερεοτύπων 
και προκαταλήψεων». 

• «Ανάλυση κειμένων και εντοπισμός των γλωσσικών στοιχείων που 
αποκαλύπτουν την κοινωνική θέση των συγγραφέων και τις κοινωνικές 
σχέσεις των συνομιλητών σε περίπτωση διαλόγου. Εντοπισμός της 
προσπάθειας ομιλητών να «κρύψουν» ή να τονίσουν την κοινωνική τους 
ταυτότητα». 

• «Ανάλυση κειμένων από τον διαφημιστικό λόγο και ανίχνευση του ρόλου 
της ποιητικής λειτουργίας, των κειμενικών τύπων (περιγραφή, αφήγηση) 
και της πολυτροπικότητας στην κατασκευή της οπτικής που θέλουν να 
επιβάλλουν στον αναγνώστη/θεατή». 

• «Καταγραφή και ανάλυση μιας συνομιλίας (π.χ. ενηλίκων, εφήβων) και 
ανάδειξη των ταυτοτήτων που αναδεικνύονται». 

• «Ανάλυση διαδικτυακών ή/και πολυμεσικών κειμένων και εντοπισμός των 
μέσων (γλωσσικών, πολυτροπικών, συμφραστικό πλαίσιο κ.λπ.) που 
συνεισφέρουν στην οπτική των συντακτών». 

Αξιολόγηση 
 

Με τη συγκεκριμένη εκδοχή καλύπτονται σχεδόν πλήρως οι στόχοι του ΠΣ 
της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. Αναμένεται οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να είναι σε θέση:  
• να ερμηνεύουν το γεγονός ότι η γλώσσα δεν είναι ομοιογενής και να 

μιλούν γι’ αυτό (προφορικά, γραπτά),  
• να εξηγούν τους λόγους που οδηγούν στη γλωσσική διαφοροποίηση και τη 

γλωσσική μεταβολή, 
• να εξηγούν πώς αξιοποιείται στην καθημερινή επικοινωνία η ποικιλότητα 

αυτή, 
• να παράγουν και να κατανοούν ποικιλία κειμένων (περιγραφές, αφηγήσεις, 

επιστημονική μελέτη κ.λπ.) που θα αξιοποιούν τη γλωσσική ποικιλότητα, 
• να αντιστοιχίζουν κείμενα προφορικά ή γραπτά με την ταυτότητα των 

παραγωγών τους, 
• να εκφράζονται κριτικά ως προς την καταλληλότητα ενός (διαλεκτικού π.χ.) 

κειμένου σε σχέση με την περίσταση επικοινωνίας,  
• να κρίνουν τις απόψεις που εκφράζονται για τη γλωσσική ποικιλότητα. 
 

Επίσης, η 3η εκδοχή καλύπτει και μια σειρά στόχων από άλλες θεματικές 
του ΠΣ, όπως οι ακόλουθες: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Προφορικός, γραπτός και πολυτροπικός λόγος. Αναμένεται οι 
μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση: 
• να αναλύουν τη σημασία των παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών 

στοιχείων για τη μετάδοση νοημάτων που δε δηλώνονται γλωσσικά,  
• να ερμηνεύουν τη συμβολή κάθε τρόπου για τη δόμηση νοημάτων στα 

πολυτροπικά κείμενα 
• να κατασκευάζουν πολυτροπικά κείμενα για ποικίλες περιστάσεις, 
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• να κρίνουν αν ένα κείμενο είναι αποτελεσματικό ως προς τη μορφή λόγου 
που χρησιμοποιείται (προφορικός, γραπτός, πολυτροπικός κ.λπ.) και να 
εξηγούν τον ρόλο που έχει η τεχνολογία στη διαμόρφωση πολυτροπικών/ 
πολυμεσικών κειμένων.  

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Το κείμενο: η δομή, τα χαρακτηριστικά του και η ποικιλότητά του. 
Αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση: 
• να συντάσσουν ποικιλία κειμενικών ειδών και τύπων με συνοχή και 

συνεκτικότητα και να αναγνωρίζουν τα δομικά χαρακτηριστικά τους, 
• να πυκνώνουν το λόγο και να αξιοποιούν τις περιλήψεις ως βάση για την 

παραγωγή ευρύτερων κειμένων,  
• να αναγνωρίζουν τη λειτουργία και συνέργεια των τρόπων σε διαφορετικά  

πολυτροπικά κείμενα (αφηγηματικά, περιγραφικά, επιχειρηματολογικά)  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Γλώσσα, κοινωνία και επικοινωνία. Αναμένεται οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να είναι σε θέση: 
• να διακρίνουν ότι κάθε χρήση της γλώσσας είναι κοινωνικά 

διαφοροποιημένη και σχετίζεται με τις ταυτότητες των ομιλητών/τριών, 
αλλά και με καταστασιακά δεδομένα, 

• να εντοπίζουν τις κοινωνικές συνδηλώσεις σε ένα κείμενο, 
• να αναγνωρίζουν ότι η γλώσσα δε μεταφέρει απλώς ένα ουδέτερο μήνυμα, 

αλλά εγγράφονται σε αυτό οπτικές του κόσμου, 
• να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τη γλώσσα, προκειμένου να 

ξεκλειδώνουν τα νοήματα αλλά και τις οπτικές αυτές, 
• να αναγνωρίζουν τον επιστημονικό προβληματισμό για τις σχέσεις 

γλώσσας και κοινωνίας και να  παράγουν κείμενα ανάλογου 
προβληματισμού.  

 

Προστιθέμενη αξία 
 

Προωθούνται οι νέοι γραμματισμοί και ο κριτικός γραμματισμός και 
διευρύνεται ο σχολικός χωροχρόνος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και συνεργάζονται,  αναδεικνύεται και 
ενθαρρύνεται η κριτική τους σκέψη και προάγεται η κριτική τους θέση ως 
πολιτών στον κόσμο που τις/τους περιβάλλει. Η εκδοχή αυτή είναι και η 
πλησιέστερη στους στόχους και τις επιδιώξεις του νέου ΠΣ. Η 3η εκδοχή 
αναδεικνύει επίσης τις ακόλουθες βασικές αρχές του ΠΣ 
• Το ΠΣ πρέπει να αποτελεί αφετηρία για την αξιοποίηση του διδακτικού 

υλικού και όχι το αντίστροφο. 
• Πρέπει να αξιοποιείται κάθε μαθησιακός πόρος (επομένως και το βιβλίο), 

προκειμένου να κατακτηθούν οι στόχοι. 

Σχηματική παρουσίαση 
 

Το κεντρικό σχήμα που οργανώνει το ΠΣ διαμορφώνεται στην εκδοχή 
αυτή ως εξής: 
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A. Γνώσεις για τον κόσμο: πώς η 
διαφήμιση αξιοποιεί τη γλωσσική 
ποικιλότητα (κριτική προσέγγιση)

Β. Λειτουργική κατάκτηση
Κειμενικών ειδών/ νέοι 
Γραμματισμοί

Γ. Γνώσεις για τη γλώσσα: 
Γλωσσική ποικιλότητα, 
η γλώσσα των νέων

Δ. Τα παιδιά πρωταγωνιστές

Ταυτότητες

 
 

Στο σχήμα 3 βλέπουμε τώρα να μεταβάλλονται οι τρεις του άκρες σε 
σχέση με την πρώτη εκδοχή: αυτή που έχει σχέση με τους γραμματισμούς/ 
δεξιότητες (Β) και αυτή που έχει σχέση με τις διδακτικές πρακτικές (Δ), αλλά 
και αυτή που έχει σχέση με τις γνώσεις για τον κόσμο (Α). Το γεγονός αυτό 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εγγράμματες ταυτότητες που εκβάλλει η 
συγκεκριμένη διδακτική εκδοχή (κέντρο του ρόμβου), αφού τα παιδιά δεν 
ασκούνται στο να κάνουν απλώς διαφορετικά «πράγματα» με τη γλώσσα, 
αλλά και στο να χρησιμοποιούν τις γνώσεις για τη γλώσσα, προκειμένου να 
διαβάζουν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους. Θα μπορούσαμε επιγραμματικά 
να πούμε ότι ενώ στην πρώτη εκδοχή ο/η εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά 
«πάρε και μάθε», στη δεύτερη «ψάξε, μάθε, σύνθεσε και παρουσίασε» και 
τώρα τους λέει «Ψάξει, μάθε, σύνθεσε, παρουσίασε αλλά και δες ότι ο 
σημειωτικός κόσμος γύρω σου δεν είναι αθώος». 
 

5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   
 

Με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω, το 
εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: σε ένα τέτοιο διδακτικό πλαίσιο 
πώς θα μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να αξιολογήσουν την επίδοση των 
μαθητών και των μαθητριών; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, είναι 
χρήσιμο να γίνει προηγουμένως διάκριση των τριών διαφορετικών εννοιών 
που υπάρχουν πίσω από τον όρο αξιολόγηση. Η πρώτη συζητήθηκε μέσω 
των παραδειγμάτων που αναπτύχθηκαν παραπάνω σύμφωνα με το ΠΣ. Στην 
περίπτωση αυτή η αξιολόγηση ταυτίζεται με ό,τι τα παιδιά αναμένεται να είναι 
σε θέση να κάνουν σε κάθε θεματική ενότητα. Από εδώ κατά βάση ξεκινάει να 
σχεδιάζει τη διδασκαλία του/της ο/η κάθε εκπαιδευτικός και προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει συνδυαστικά τις αξιολογήσεις που προτείνονται στις τέσσερις 
θεματικές ενότητες.  

Η δεύτερη συζητείται ιδιαίτερα στην έκτη ενότητα του ΠΣ. Εκεί 
επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών στην Α' 
Λυκείου θα πρέπει να είναι κατά βάση ανατροφοδοτική και θα πρέπει να 
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αφορά όχι μόνο τον μαθητή και τη μαθήτρια, αλλά το μάθημα στο σύνολό του 
(βλ. περισσότερα εκεί). Αυτή η αξιολόγηση επομένως αφορά την καθημερινή 
διδακτική πρακτική, από την οποία οι εκπαιδευτικοί αντλούν πολύ χρήσιμα 
στοιχεία που αφορούν τους ίδιους και τις ίδιες και τις επιλογές τους, τους 
μαθητές και τις μαθήτριες και τον βαθμό ανταπόκρισής τους. Από τη 
διαδικασία αυτή μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντλήσουν στοιχεία και για τη 
βαθμολόγηση (βλ. παρακάτω). 

Η τρίτη, τέλος, εκδοχή σχετίζεται με αυτό που συνήθως στο ελληνικό 
σχολείο εννοούμε αξιολόγηση και ταυτίζεται με την αποτίμηση του βαθμού 
που θα πάρει ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια, παράμετρος η οποία δε 
θα πρέπει να υποτιμάται..   

Στη συνέχεια αναλύεται η λογική του πλαισίου αξιολόγησης, στο οποίο 
περιγράφεται η λογική των εξετάσεων που θα γίνονται στην Α' Λυκείου.  

 
Στην εισαγωγή του πλαισίου αξιολόγησης αναφέρονται τα κάτωθι: «Για την 

εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο 
ένα, δύο ή και περισσότερα κείμενα περιορισμένης έκτασης (προτιμότερα τα 
δύο κείμενα) από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο, που αναφέρονται σε 
κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της 
καθημερινής ζωής. Καλό είναι τα κείμενα να σχετίζονται με τα θέματα με τα 
οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές (γνώσεις για τον κόσμο, βλ. στήλη 1 του 
Προγράμματος Σπουδών) στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Γενικότερος 
στόχος της εξέτασης είναι να ελεγχθεί ο βαθμός κατάκτησης των δεξιοτήτων 
και των γνώσεων που αναφέρονται στη στήλη 5 του Προγράμματος 
Σπουδών.» 
 
♦ Προτείνεται να δίνονται δύο κείμενα αντί για ένα. Η επιλογή αυτή οδηγεί 
στο να ελέγξουμε καλύτερα μέσω συνδυαστικών ερωτήσεων την ικανότητα 
των μαθητών και μαθητριών να κατανοούν κείμενα που έχουν σχέση με 
κάποια θεματική που μελετήσαμε. Εννοείται ότι τα κείμενα αυτά θα είναι 
άγνωστα, αλλά θα σχετίζονται με τις θεματικές με τις οποίες ασχοληθήκαμε 
στην τάξη. Τα κείμενα επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση, 
προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες για την παραγωγή λόγου (βλ. 
ενότητα Γ).  

♦ Η έννοια κείμενο χρησιμοποιείται εδώ με μια ευρύτερη λογική. 
Εννοούμε ως κείμενα τα γνωστά - γλωσσικά κυρίως - κείμενα που είναι σε 
έντυπη μορφή, αλλά και τα ποικίλα ηλεκτρονικά ή ψηφιακά και πολυτροπικά 
κείμενα (π.χ. βίντεο, ιστοσελίδες κλπ.).  

♦ Οδηγός των ερωτήσεων που θα τεθούν είναι το πλαίσιο της 
αξιολόγησης (τι αναμένουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες να ξέρουν μετά από 
κάποια φάση διδασκαλίας ή στο τέλος) που δίνεται στη στήλη 5 του ΠΣ. Με 
βάση τη στήλη αυτή και την εστίαση στη διδασκαλία θα γίνει η επιλογή των 
ερωτήσεων. 

Στο πλαίσιο για την αξιολόγηση διακρίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων. Η 
πρώτη έχει σχέση με την κατανόηση του γραπτού λόγου (με μια ευρύτερη 
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λογική). Αναφέρεται χαρακτηριστικά:«Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται: 
Α1. Να δώσουν απαντήσεις  σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται κατά πόσο 
έγινε κατανοητό το περιεχόμενο του ή των κειμένων (π.χ. οπτικές από τις 
οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, επιχειρήματα συγγραφέα, 
προβλήματα που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κτλ.)»  

Στη συγκεκριμένη ενότητα ερωτήσεων (μπορεί να είναι μία ή 
περισσότερες) διερευνώνται τα εξής επίπεδα: 
 
♦ Κατά πόσο οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν το (ή τα) κείμενο σε 
ένα πρώτο επίπεδο.  
♦ Κατά πόσο μπορούν να γίνουν κατανοητά τα επιχειρήματα που μπορεί 
να χρησιμοποιούνται ή ο ρόλος που έχουν τα ποικίλα συμβολικά συστήματα 
(φυσικά και η γλώσσα) στη συγκρότηση του νοήματος των συγκεκριμένων 
κειμένων. 
♦ Με δεδομένο το γεγονός ότι τα κείμενα προσεγγίζουν την 
πραγματικότητα από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες, ενδιαφέρει ιδιαίτερα να 
διερευνάται κατά πόσο οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να αντιληφθούν 
τις οπτικές γωνίες από τις οποίες το κάθε κείμενο προσεγγίζει την 
πραγματικότητα. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάδειξη των διαφορών ή της 
συμπληρωματικότητας που υπάρχει ανάμεσα στα κείμενα που δίνονται. 
♦ Εν κατακλείδι, μας ενδιαφέρει να αποτυπωθεί στην αξιολόγησή μας όχι 
μόνο το κατά πόσο οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να  κατανοούν τα 
κείμενα, αλλά και να αντιλαμβάνονται τη μη ουδετερότητα των κειμένων. Να 
κατανοούν δηλαδή ότι η πραγματικότητα που παρουσιάζεται σε κάθε κείμενο 
είναι αποτέλεσμα της ιδεολογίας, της στάσης, της θέσης και της γενικότερης 
κοσμοθεωρίας του συντάκτη ή της συντάκτριας και όχι αποτύπωση μιας 
ούτως ή άλλως μη υπαρκτής αντικειμενικής πραγματικότητας (κριτικός 
γραμματισμός). 

 
Με τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων (μπορεί να είναι μία ή περισσότερες) 

διερευνώνται τα εξής: 
«Α2. Να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται πώς 
γλωσσικά (βλ. γνώσεις για τη γλώσσα) ή εξωγλωσσικά στοιχεία (πβ. 
πολυτροπικότητα) συγκροτούν την κειμενική ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων 
κειμένων και συνεισφέρουν στη σύνδεση των κειμένων αυτών με την 
κοινωνική πραγματικότητα όπου ανήκουν (βλ. στήλη 3 του Προγράμματος 
Σπουδών)».  

Οι ερωτήσεις αυτές ξεκινούν από μια μεταγλωσσική αφετηρία και 
εστιάζουν και πάλι στα κείμενα. Συγκεκριμένα διερευνώνται: 
♦ Ο ρόλος των γλωσσικών επιλογών στη συγκρότηση του νοήματος των 
κειμένων, γιατί, για παράδειγμα, επιλέγεται η γλώσσα των νέων και ποια 
ακριβώς εκδοχή της ή γιατί ο λόγος του κειμένου μπορεί να αξιοποιεί λόγιες ή 
λαϊκές εκφράσεις ή πώς η γλώσσα και τα άλλα συμβολικά συστήματα 
(εικόνες, φωτογραφίες, διαγράμματα κλπ.) αλληλοσυμπληρώνονται και 
κατασκευάζουν τα συγκεκριμένα νοήματα; 
 

Ο αριθμός των υποερωτήσεων που μπορεί να υπάρχουν και η ακριβής 
κατεύθυνση προσδιορίζεται από τη διδασκαλία ή τις διδασκαλίες που έχουν 
προηγηθεί, αλλά και το είδος της αξιολόγησης (τελική, ενδιάμεση κλπ.). Εκείνο 
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που κυρίως ενδιαφέρει είναι να ανιχνευτεί μέσω των ερωτήσεων η 
δημιουργικότητα και η κριτική ικανότητα των μαθητών και μαθητριών ως 
αναγνωστών. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 
♦ Δεν δίνονται ερωτήσεις γραμματικές ή λεξιλογικές ανεξάρτητα από τα 
κείμενα, αλλά  ερωτήσεις με τις οποίες επιχειρείται να διερευνηθούν τα 
λεξιλογικά και δομικά στοιχεία του κειμένου που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των νοημάτων που δίνει το κείμενο, π.χ. η πραγματικότητα που 
διαμορφώνει η χρήση της παθητικής φωνής σε σχέση με την ενεργητική, η 
χρήση ονοματικών προτάσεων αντί των ρηματικών, η χρήση λόγιου 
λεξιλογίου αντί λαϊκού κλπ.  
♦ Δε δίνονται ασκήσεις μηχανιστικού τύπου (π.χ. συμπλήρωση κενών, 
αντικαταστάσεις λέξεων κλπ.). 
♦ Η όποια γλωσσική εστίαση αποτυπώνεται σε ερωτήσεις που 
στοχεύουν στη διερεύνηση των κειμένων και του κόσμου. Εξυπακούεται ότι οι 
όποιες γνώσεις για τη γλώσσα (και τα άλλα συμβολικά συστήματα) ζητούνται 
από τα παιδιά έχουν κατακτηθεί στη διάρκεια των μαθημάτων. 
 

Η τρίτη άσκηση έχει αποκλειστική σχέση με την παραγωγή γραπτού 
λόγου. Στο πλαίσιο αξιολόγησης αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Γ. Να παραγάγουν κείμενο το οποίο, με αφετηρία ένα από τα κείμενα που 
δίνονται, θα προσαρμόζεται σε διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. 
αλλαγή πομπού, δέκτη, περίστασης κτλ.) και θα ανήκει σε ίδιο ή ενδεχομένως 
διαφορετικό είδος κειμένου (π.χ. από συνέντευξη σε δοκίμιο, από διαφήμιση 
σε δοκίμιο με επιχειρηματολογία, από άρθρο εφημερίδας σε αναδιήγηση κτλ.), 
προκειμένου να αξιολογηθούν στοιχεία που σχετίζονται με την κατάκτηση των 
γραμματισμών της στήλης 2 του Προγράμματος Σπουδών. 
 
ή (εναλλακτικά) 
 
με αφετηρία τα κείμενα που θα δοθούν, να παραγάγουν (αφού μεταβληθεί το 
επικοινωνιακό πλαίσιο, π.χ. αλλαγή πομπού, δέκτη, περίστασης κτλ.) 
συγκεκριμένο είδος κειμένου, μέσω του οποίου να διατυπώνεται η συμφωνία 
ή διαφωνία τους με θέσεις, απόψεις και στάσεις που προβάλλονται στα 
κείμενα που έχουν δοθεί». 
 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να προσεχθούν τα παρακάτω: 
♦ Η αξιολόγηση εστιάζει στην παραγωγή διαφοροποιημένου λόγου και 
συγκεκριμένων κειμενικών ειδών με βάση συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας. 
Αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια απαραίτητη γραπτή γλωσσική 
ικανότητα για ένα παιδί αυτή της ηλικίας.  
♦ Ελέγχεται κατά πόσο οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να 
αξιοποιήσουν και να ενσωματώσουν δημιουργικά στα κείμενά τους 
πληροφορίες από άλλα κείμενα (τα κείμενα που δίνονται για την κατανόηση 
γραπτού λόγου). Η εστίαση αυτή αποβλέπει στο να αποτυπωθεί ο βαθμός 
δημιουργικότητας των μαθητών και των μαθητριών.  
♦ Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, επίσης, πέρα από την ενσωμάτωση 
γνώσεων και απόψεων, τα παιδιά να μπορούν να διατυπώνουν 
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τεκμηριωμένες θέσεις, κρίσεις και αντιρρήσεις στα κείμενά τους, ανάλογα με 
το κειμενικό είδος που έχουν να γράψουν. 
 

Γενικότερα, το πνεύμα των εξετάσεων είναι απαραίτητο να κινείται στο 
γενικότερο πνεύμα του Π.Σ., ενισχύοντας μεταξύ άλλων και:  

 
♦ -Γραμματισμούς Κλασικού (που έχουν σχέση με το έντυπο) και νέου τύπου 
(που έχουν σχέση με τα ψηφιακά μέσα). 
♦ -Τη δημιουργικότητα των παιδιών σε σχέση με το διάβασμα και το γράψιμο. 
♦ -Την κριτική τους ικανότητα.  
♦ -Την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τόσο για να εκφράζονται  
όσο και για να διαβάζουν τον κόσμο. 
 
 

                                                         

                                                          Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                                                                      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

• Γραφείο Υφυπουργού 
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
• Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 
• Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα B΄ 
• Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
• ΣΕΠΕΔ 

 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




