
1 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Υπ. Απόφαςθ 7001/Γ2 (ΦΕΚ 1562/27-06-2011) 

 

1) Ειςαγωγή 

Η ςφγχρονθ κοινωνικι, οικονομικι, πολιτιςμικι και πολιτικι πραγματικότθτα 

ςτισ κοινωνίεσ δυτικοφ τφπου απαιτεί όλο και περιςςότερο ανκρϊπουσ οι οποίοι κα 

διακζτουν αναπτυγμζνεσ ικανότθτεσ λειτουργικοφ και κριτικοφ γραμματιςμοφ 

(κριτικισ εγγραμματοςφνθσ). Παράλλθλα, θ τεχνολογικι ςτροφι των τελευταίων 

χρόνων ςτθν επικοινωνία (π.χ. ο ρόλοσ των τθλεοπτικϊν μζςων ενθμζρωςθσ και των 

Νζων Τεχνολογιϊν, γενικότερα) και οι ςυχνζσ αλλαγζσ των κοινωνικϊν και 

πολιτιςμικϊν δεδομζνων απαιτοφν από τον ςφγχρονο άνκρωπο αφενόσ ευελιξία 

ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ επαγγελματικισ, οικογενειακισ και γενικότερα κοινωνικισ 

ηωισ και αφετζρου κριτικι ικανότθτα ανάγνωςθσ των ραγδαίων αυτϊν μεταβολϊν. 

Με όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ το ςφγχρονο άτομο κα πρζπει να 

χαρακτθρίηεται από ευελιξία ςτθν αντιμετϊπιςθ των καταςτάςεων, διαχειριςτικι 

ικανότθτα και οπωςδιποτε επικοινωνιακζσ και κριτικζσ αρετζσ. Για όλουσ αυτοφσ 

τουσ λόγουσ πρϊτιςτθ ικανότθτα που κα πρζπει να αποκτιςει είναι θ επικοινωνιακι 

− γλωςςικι του επάρκεια, θ οποία κα του επιτρζπει να λειτουργεί αποτελεςματικά 

ωσ μελλοντικόσ πολίτθσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ κακθμερινότθτασ (ςτον 

επαγγελματικό χϊρο, ςτο κακθμερινό κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, ςτον χϊρο του 

πολιτιςμοφ κ.λπ.) προσ όφελοσ δικό του και τθσ κοινωνίασ. 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Αϋ τάξθσ του Λυκείου βρίςκονται ςε ζνα 

μεταιχμιακό ςθμείο τθσ μακθτικισ ηωισ τουσ, κακϊσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και ζχουν ειςζλκει ςε μια εκπαιδευτικι βακμίδα ςτθν 

οποία κα πρζπει να πάρουν αποφάςεισ για τθ διαχείριςθ του μζλλοντόσ τουσ. 

Παράλλθλα, γλωςςικά βρίςκονται ςε ζνα επαρκζσ επικοινωνιακό επίπεδο, αφοφ 

ζχουν κατακτιςει ςφνκετεσ και απαιτθτικζσ δομζσ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ και 

αρκετά κειμενικά είδθ, ζχουν κατακτιςει ςε ςθμαντικό βακμό γραμματιςμοφσ που 

ζχουν ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςχολικι ηωι και ςτα επιμζρουσ διδακτικά 

αντικείμενα (Μακθματικά, Ιςτορία, Φυςικι κ.λπ.), ζχουν αντιλθφκεί τθ λειτουργία 

τθσ λογοτεχνίασ και κάποιοι και κάποιεσ από αυτοφσ κι αυτζσ ζχουν διαμορφϊςει 

οριςμζνεσ κλίςεισ και τάςεισ προσ κοινωνικζσ/ πολιτιςμικζσ δραςτθριότθτεσ, οι 

οποίεσ μπορεί να ςυνδζονται είτε με τον κόςμο του ακλθτιςμοφ είτε με τον κόςμο 

τθσ Τζχνθσ (ηωγραφικι, μουςικι, κινθματογράφοσ κ.λπ.) είτε και με τον κόςμο τθσ 

Τεχνικισ (αυτοκίνθτα, μθχανζσ κ.λπ.). Μζςα από τισ κλίςεισ τουσ ζχουν ενταχκεί ςε 
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κάποια (ι κάποιεσ) κειμενικι κοινότθτα, που τουσ και τισ κάνει ικανοφσ και ικανζσ να 

κινοφνται με κάποια ςχετικι άνεςθ ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ κειμενικισ κοινότθτασ 

(π.χ. ο νεολαιίςτικοσ λόγοσ, ο λόγοσ περί ακλθτιςμοφ, ο λόγοσ περί Τζχνθσ και 

Τεχνικισ κ.λπ.). 

Αν όλα τα προθγοφμενα ιςχφουν, οι απαιτοφμενοι γι’ αυτζσ τισ 

δραςτθριότθτεσ γραμματιςμοί ζχουν κατακτθκεί. Εκείνο που μζνει είναι θ 

περαιτζρω καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ των παιδιϊν να ςυμμετζχουν με επάρκεια 

ςτθν πιο απαιτθτικι ςχολικι/ γλωςςικι κακθμερινότθτα, αυτιν του Λυκείου, αλλά 

και ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ κακθμερινισ εξωςχολικισ ―εν πολλοίσ 

επικοινωνιακισ― πραγματικότθτασ από μια ςκοπιά κριτικι και αναςτοχαςτικι. 

Οι αρχζσ που αναφζρκθκαν πιο πάνω ςυγκροτοφν ζνα πλαίςιο για τθ 

διδαςκαλία τθσ νζασ ελλθνικισ ςτθν Αϋ Λυκείου, το οποίο ςχετίηεται άμεςα με τθ 

διαμόρφωςθ ενόσ νζου ςχολείου, που κα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και 

ςτθν κατάκτθςθ γνϊςεων με τρόπο πρόςφορο για τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ ςτισ 

οποίεσ απευκφνεται, αλλά κυρίωσ με τρόπο που να καλλιεργεί και να υποςτθρίηει τθ 

γλωςςικι δθμιουργικότθτα, τθν πραξιακι αλλά και τθν ακαδθμαϊκι γνϊςθ. 

 

2) Σκοπόσ 

Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθν Αϋ τάξθ του 

Λυκείου είναι θ ενδυνάμωςθ του γλωςςικοφ γραμματιςμοφ που ζχει αποκτθκεί τα 

προθγοφμενα χρόνια ςε μια κατεφκυνςθ περιςςότερο κοινωνιοκεντρικι και 

λιγότερο γλωςςοκεντρικι. Σκοπόσ, δθλαδι, του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ 

γλωςςικισ επάρκειασ και δεξιοτιτων γραμματιςμοφ τζτοιων, που να δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να κινοφνται με άνεςθ ςτο ςχολικό 

τουσ περιβάλλον (ςχολικόσ λόγοσ), αλλά παράλλθλα να ανταποκρίνονται ςτισ 

κοινωνικζσ ανάγκεσ του ςιμερα και να είναι επαρκϊσ προετοιμαςμζνοι ότι οι 

ςυνκικεσ και οι απαιτιςεισ αυτζσ είναι υπό ςυνεχι διαμόρφωςθ και αλλαγι. 

Τελικϊσ, θ διαμόρφωςθ μακθτϊν και μακθτριϊν που ωσ μελλοντικοί πολίτεσ κα 

είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνονται επαρκϊσ και με κριτικά αντανακλαςτικά ςτισ 

διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ. 

 

3) Στόχοι 

Μζςα από τθ διδαςκαλία κάκε μακιματοσ επιδιϊκεται να αποκτθκοφν από 

τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ πρωτίςτωσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ςχετίηονται 
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και πθγάηουν από το ίδιο το γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ, παράλλθλα όμωσ 

επιβάλλεται να καλλιεργοφνται και αξίεσ, ςυμπεριφορζσ και κζςεισ που ζχουν ςχζςθ 

και με τθν κοινωνία. Ιδιαίτερα μζςω των γλωςςικϊν μακθμάτων πρζπει να δίνεται θ 

δυνατότθτα να καλλιεργθκεί ο τομζασ των αξιϊν, τθσ κριτικισ και τθσ ςτάςθσ 

απζναντι ςτθν κοινωνία και ςτον κόςμο τόςο ςτισ διάφορεσ διαςτάςεισ του όςο και 

ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ τάςεισ και οπτικζσ. Για τον λόγο αυτό οι ςτόχοι 

διακρίνονται ςε κακαρά γλωςςικοφσ και ςε αξιακοφσ. 

Με τουσ γλωςςικοφσ ςτόχουσ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ επιδιϊκεται: 

α. Να κατανοιςουν ότι θ γλωςςικι ποικιλότθτα αποτελεί εγγενζσ χαρακτθριςτικό 

των γλωςςϊν ―άρα και τθσ Ελλθνικισ, να μποροφν να τθν ερμθνεφουν (ιςτορικά και 

κοινωνικά), να μποροφν να τθ διαχειρίηονται ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

επικοινωνιακισ περίςταςθσ και να κατανοοφν ότι ςυχνά αυτι ςυνδζεται με τθ 

γλωςςικι εμπειρία και τθν ταυτότθτα/ τισ ταυτότθτεσ των ομιλθτϊν και των 

ομιλθτριϊν. 

β. Να κατανοιςουν ότι θ κειμενικι ποικιλότθτα αποτελεί εγγενζσ χαρακτθριςτικό 

των γλωςςϊν και ςυναρτάται άμεςα με τθν ποικιλότθτα και τθ δυναμικι των 

κοινωνικϊν πρακτικϊν και των κοινοτιτων, όπου ανικουν και κατανοοφνται τα 

κείμενα. Στο πλαίςιο αυτό, να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν, να κρίνουν και να 

παράγουν με επάρκεια κείμενα (προφορικά, γραπτά και πολυτροπικά) ςε ευρεία 

ζκταςθ κοινωνικϊν πρακτικϊν και περιςτάςεων (ςχολικϊν και εξωςχολικϊν). Η 

κατανόθςθ και παραγωγι αυτϊν των κειμζνων να αλλθλοδιαπλζκεται, ανάλογα με 

τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, και να μθν αποτελεί ανεξάρτθτθ και αποκομμζνθ 

εςτίαςθ ςτο κακζνα από αυτά. 

γ. Να εξοικειωκοφν και να γνωρίςουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά κειμενικϊν ειδϊν 

(όπωσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ) και κειμενικϊν τφπων (όπωσ του 

επιχειρθματολογικοφ, τθσ περιγραφισ και τθσ αφιγθςθσ), να μποροφν να τα 

ςυνδζουν με τθ ςυνκετότθτα των κοινωνικϊν πρακτικϊν και να είναι ςε κζςθ να τα 

χρθςιμοποιοφν με επάρκεια, προκειμζνου να ικανοποιιςουν τισ επικοινωνιακζσ 

τουσ ανάγκεσ. 

δ. Να κατανοιςουν ότι τα κείμενα είναι ζτςι δομθμζνα, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ, θ δε δομι τουσ εξαςφαλίηεται με τισ 

κατάλλθλεσ γλωςςικζσ επιλογζσ ςε γλωςςικό (ςυνοχι) και νοθματικό επίπεδο 

(ςυνεκτικότθτα). Στο πλαίςιο αυτό κατανοοφνται και οι τρόποι ανάπτυξθσ 

(οργάνωςθσ) παραγράφων που χρθςιμοποιοφνται. 
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ε. Να κατανοιςουν τον ρόλο που ζχει το κανάλι τθσ επικοινωνίασ, ςε ςυνάρτθςθ 

πάντα με τθν ιδιαιτερότθτα των κοινωνικϊν πρακτικϊν, ςτο είδοσ του λόγου που 

παράγεται, να εντοπίηουν και να ερμθνεφουν τισ διαφορζσ μεταξφ προφορικοφ, 

γραπτοφ, υβριδικοφ (μίξθ προφορικοφ και γραπτοφ) και πολυτροπικοφ λόγου και να 

μποροφν να τισ χρθςιμοποιοφν ςτον λόγο τουσ. 

ςτ. Να είναι ςε κζςθ να κινοφνται με άνεςθ ανάμεςα ςε κακθμερινοφ και 

ακαδθμαϊκοφ (επιςτθμονικοφ) τφπου κείμενα για τθν περιγραφι και τθν υποςτιριξθ 

των απόψεϊν τουσ. 

η. Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ ψθφιακοφ γραμματιςμοφ τζτοιεσ, ϊςτε να 

χρθςιμοποιοφν με επάρκεια τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ τόςο ωσ παιδαγωγικά μζςα, όςο 

και ωσ μζςα για γράψιμο/ προςωπικι ζκφραςθ, διάβαςμα και επικοινωνία. 

Με τουσ αξιακοφσ ςτόχουσ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ επιδιϊκεται: 

α. Να είναι ςε κζςθ να εκτιμοφν τθ γλϊςςα των άλλων ωσ ιςότιμθ, κάτι που είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία όπωσ θ ελλθνικι, και 

γενικότερα να ςζβονται και να εκτιμοφν τθν πολιτιςμικι και γλωςςικι 

διαφορετικότθτα. 

β. Να χειρίηονται τον λόγο με δθμοκρατικό τρόπο ςεβόμενοι και ςεβόμενεσ τισ 

απόψεισ των άλλων και κυρίωσ να είναι ςε κζςθ να εκφράηουν με παρρθςία τισ 

προςωπικζσ τουσ πεποικιςεισ, χωρίσ να προςβάλλουν τισ πεποικιςεισ των άλλων. 

γ. Να μποροφν να αντιςτζκονται διά του λόγου ςε κάκε μορφι εξουςιαςτικοφ 

αυκαίρετου λόγου και των παρεπόμενων αυτοφ. 

ε. Να φτάςουν ςτο ςθμείο να διακθρφςςουν τον ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και ςτθν 

αειφορία. 

ςτ. Να είναι ςε κζςθ να αναγιγνϊςκουν και να αντιλαμβάνονται πϊσ δομοφνται 

μζςω του λόγου διαφορετικζσ οπτικζσ για τον κόςμο (π.χ. κριτικι κατανόθςθ του 

δθμόςιου λόγου, ΜΜΕ κ.λπ.). 

θ. Να κατανοιςουν ότι θ νζα παγκόςμια πραγματικότθτα με τθ ςυρρίκνωςθ των 

αποςτάςεων και τθ ςυνεχι κίνθςθ ανκρϊπων, κεφαλαίων, εικόνων και κειμζνων 

αποτελεί ςτοιχείο που ζχει τα κετικά και αρνθτικά του και να είναι ςε κζςθ να 

προάγουν τα κετικά. 

κ. Να κατανοιςουν ότι τα νζα μζςα επικοινωνίασ (τθλεόραςθ, Νζεσ Τεχνολογίεσ) 

αποτελοφν εγγενζσ ςτοιχείο τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και 

πολιτιςμικισ πραγματικότθτασ, ςτο πλαίςιο των οποίων πρζπει να κατανοοφνται οι 

κειμενικζσ πρακτικζσ που αναπτφςςονται ςε αυτά. 
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4) Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο ςτο μάκθμα τθσ διδαςκαλίασ τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε 

κάκε τάξθ είναι ευρφτατο, κακϊσ περιλαμβάνει δυνάμει μια τεράςτια ποικιλία 

προφορικϊν, γραπτϊν και υβριδικϊν κειμζνων, τα οποία εμφανίηονται ςε ψθφιακι 

ι/και πολυτροπικι μορφι και παράγονται είτε εντόσ είτε εκτόσ ςχολικοφ χϊρου. Τα 

κείμενα αυτά ―και επομζνωσ και το περιεχόμενο του μακιματοσ― κακορίηονται 

καταρχάσ από το γλωςςικό και γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν και των μακθτριϊν. 

Τα κείμενα λειτουργοφν ωσ πόροι από τουσ οποίουσ μζςω τθσ διδαςκαλίασ 

αντλοφνται από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθν 

καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ και του γραμματιςμοφ τουσ, κακϊσ και τθσ ςτάςθσ τουσ 

απζναντι ςτθ γλϊςςα, τθ γνϊςθ και τον κόςμο, δεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ 

για τθ διαμόρφωςθ των νζων ωσ εγγράμματων, δθμοκρατικϊν και κριτικά 

ςκεπτόμενων πολιτϊν. 

Οι ςυνεχείσ διεκνείσ και τοπικζσ μεταβολζσ των τελευταίων δεκαετιϊν ςτον 

χϊρο τθσ επικοινωνίασ και του γραμματιςμοφ δυςκολεφουν ςθμαντικά τθν όποια 

προςπάκεια διαμόρφωςθσ ακριβοφσ πλαιςίου για τθ διδαςκαλία των γλωςςικϊν 

μακθμάτων ςτο ςχολείο. Γι’ αυτό είναι απαραίτθτο να διατυπωκοφν οριςμζνοι 

άξονεσ που κα καταςτιςουν ςαφζσ και διαφανζσ τόςο το βακφτερο πολιτικό 

διακφβευμα, το οποίο υπάρχει πίςω από κάκε πρόταςθ για Πρόγραμμα Σπουδϊν ι 

μακθςιακό υλικό, όςο και τισ λφςεισ που προτείνονται. 

Οι άξονεσ γφρω από τουσ οποίουσ δομείται το ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα 

Σπουδϊν είναι οι εξισ: 

α. Γνϊςεισ για τον κόςμο, ςτάςεισ, αξίεσ και πεποικιςεισ 

β. Γραμματιςμοί και δεξιότθτεσ 

γ. Γνϊςεισ για τθ γλϊςςα 

δ. Διδακτικζσ πρακτικζσ 

Οι άξονεσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτισ ςτιλεσ των πινάκων που ακολουκοφν: 

ςτθν πρϊτθ περιγράφονται οι γνϊςεισ για τον κόςμο που προτείνεται να 

αποκτθκοφν, οι αξίεσ και οι πεποικιςεισ που πρζπει να καλλιεργθκοφν με τθ 

διδαςκαλία· ςτθ δεφτερθ καταγράφονται οι γραμματιςμοί και οι δεξιότθτεσ που 

προτείνεται να καλλιεργθκοφν· ςτθν τρίτθ οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα που προτείνεται 

να αποκτθκοφν και ςτθν τζταρτθ οι διδακτικζσ πρακτικζσ που προτείνεται να 

εφαρμοςτοφν. Τζλοσ, ςτθν πζμπτθ και τελευταία ςτιλθ, περιγράφονται τα 

αναμενόμενα από τθ διδαςκαλία αποτελζςματα με τζτοια διατφπωςθ, ϊςτε να είναι 

δυνατι θ αξιολόγθςι τουσ. 
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Όςον αφορά τον πρϊτο άξονα, τισ γνϊςεισ δθλαδι για τον κόςμο, τισ ςτάςεισ, 

αξίεσ και πεποικιςεισ, λαμβάνεται υπόψθ ότι:  

α. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Αϋ Λυκείου από τθ μια ζχουν ιδθ αποκτιςει 

πολλζσ γνϊςεισ για τον κόςμο, τόςο από τα άλλα μακιματα όςο και από τα 

γλωςςικά μακιματα των προθγοφμενων χρόνων, και ότι οι γνϊςεισ αυτζσ και τα 

ςχετικά πεδία από τα οποία προζρχονται κα αποτελζςουν τον άξονα γφρω από τον 

οποίο κα διαβάςουν, κα ςυηθτιςουν, αλλά και κα γράψουν κείμενα. 

β. Αυτά τα παιδιά δεν πάςχουν από ζλλειψθ πλθροφορίασ και ενθμζρωςθσ, αφοφ 

ςχεδόν το κάκε νοικοκυριό ζχει τθλεόραςθ και το μεγαλφτερο ποςοςτό υπολογιςτι, 

ενϊ δεν υπάρχει παιδί ςτθν θλικία αυτι που δεν γνωρίηει τα βαςικά ωσ προσ τθν 

πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο. Το πρόβλθμα είναι ακριβϊσ το αντίκετο: υπάρχει 

υπερπλθκϊρα πλθροφοριϊν, αλλά (ςυνικωσ) δεν καλλιεργείται ςτα παιδιά θ 

δυνατότθτα μετάλλαξθσ αυτισ τθσ υπερπλθροφόρθςθσ ςε κριτικι ανάγνωςθ και 

γνϊςθ. Σθμαντικό νζο δεδομζνο, που ζχει ςτενι ςυνάρτθςθ με το προθγοφμενο, 

είναι το γεγονόσ ότι θ ςφγχρονθ κοινωνία αποβλζπει ―και αυτό επιχειρείται από 

πολφ μικρζσ θλικίεσ― ςτθ διαμόρφωςθ καταναλωτικϊν υποκειμζνων με ελάχιςτεσ 

δυνατότθτεσ αντίςταςθσ. Το ςχολείο, επομζνωσ, με τισ γνϊςεισ που κα δϊςει για τον 

κόςμο καλείται να ανταποκρικεί ςτον νζο αυτό ρόλο, τθσ δθμιουργίασ πολιτϊν που 

κα μποροφν να ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ αυτζσ προκλιςεισ. 

Παράλλθλα, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι απϊτεροσ ςτόχοσ του ςχολείου 

είναι θ παροχι ευρφτερθσ παιδείασ, θ οποία κα καλλιεργεί πολλζσ δεξιότθτεσ ςτο 

παιδί, όπωσ: ευαιςκθςία ςε ηθτιματα λογοτεχνίασ και Τζχνθσ, δυνατότθτα κριτικοφ 

αναςτοχαςμοφ ςε τρζχοντα (τοπικά και διεκνι) κοινωνικά και πολιτιςμικά ηθτιματα, 

γνϊςεισ και προβλθματιςμό για τα τρζχοντα παγκόςμια και τοπικά προβλιματα, 

αλλά και γνϊςεισ και προβλθματιςμό που ζχουν ςχζςθ με τθν εκνικι ιςτορικι 

ιδιομορφία, τθν πολυπολιτιςμικότθτα και τθν ανοχι ςτο διαφορετικό. Βαςικόσ 

ςτόχοσ δε κα είναι θ απλι «ζκκεςθ» των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςε μία μόνο 

από τισ εκδοχζσ που κυκλοφοροφν αλλά ςε περιςςότερεσ. Η ζμφαςθ δε κα δίνεται 

ςτθν απλι αποκωδικοποίθςθ των κειμζνων και ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ, αλλά 

ςτθν ανάδειξθ των αντιτικζμενων απόψεων, ςτθν κατανόθςθ και ςυηιτθςθ τθσ 

επιχειρθματολογίασ και τθσ λογικισ τουσ. 

Τα ηθτιματα αυτά δεν μποροφν, φυςικά, να εξαντλθκοφν ςτθν Αϋ Λυκείου 

οφτε και αποτελοφν φλθ θ οποία κα πρζπει να καλυφκεί με μια ςυγκεκριμζνθ ςειρά. 

Αποτελοφν άξονεσ τουσ οποίουσ καλό είναι να ζχει υπόψθ του κάκε φιλόλογοσ, 

ανεξάρτθτα από το διδακτικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει (π.χ. νζα ελλθνικι 
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γλϊςςα, λογοτεχνία, αρχαία ελλθνικι γλϊςςα), και γφρω από τουσ οποίουσ κα 

μποροφςε να οργανϊςει τθ διδαςκαλία του ςε όλα τα γλωςςικά μακιματα. 

Με όςα αναφζρκθκαν παραπάνω γίνεται κατανοθτό ότι με μια τζτοιου είδουσ 

προςζγγιςθ εξαςφαλίηεται τόςο θ παροχι γνϊςεων όςο και θ καλλιζργεια αξιϊν και 

προβλθματιςμοφ για τον άνκρωπο και τον κόςμο, με τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι 

όλο αυτό το υλικό αξιοποιείται με ζναν κατάλλθλο διδακτικό ςχεδιαςμό. 

Οι γνϊςεισ που αποτυπϊνονται ςτθν πρϊτθ ςτιλθ προζρχονται κυρίωσ, όπωσ 

άλλωςτε και ςτισ άλλεσ ςτιλεσ, από το ιςχφον εκπαιδευτικό υλικό που παρζχεται 

ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν Αϋ Λυκείου, με δεδομζνο το γεγονόσ ότι αυτό 

δεν αλλάηει. Ο/θ εκπαιδευτικόσ επομζνωσ μπορεί να ςτθριχκεί ςτα υπάρχοντα 

κείμενα, τα οποία δίνονται ςτο βιβλίο «Ζκφραςθ− Ζκκεςθ. Γενικό Λφκειο. Τεφχοσ 

Αϋ». Παράλλθλα, όχι μόνο μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε άλλα κείμενα 

κρίνει ότι καλφπτουν τισ διδακτικζσ του ανάγκεσ, αλλά επιβάλλεται να κάνει και ο 

ίδιοσ και οι μακθτζσ του κάτι τζτοιο, με δεδομζνο το γεγονόσ ότι τα κείμενα κα 

πρζπει να εκφράηουν ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ και αναηθτιςεισ. 

Τα βαςικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν τουσ κφριουσ άξονεσ γφρω από τουσ 

οποίουσ δομοφνται οι επιλογζσ για τθ ςτιλθ αυτι και τουσ οποίουσ είναι καλό να 

ζχουν υπόψθ τουσ οι φιλόλογοι κατά τθν προετοιμαςία των μακθμάτων τουσ είναι 

τα εξισ: 

α. Επιλογι κειμζνων τα οποία εκφράηουν ποικιλία απόψεων για το κζμα που 

διερευνάται. 

β. Εςτίαςθ ςτθν κριτικι διερεφνθςθ του κόςμου που καταςκευάηουν τα κείμενα. 

γ. Συνδυαςτικι ανάγνωςθ τθσ ςτιλθσ αυτισ με τισ άλλεσ (π.χ. αξιοποίθςθ γνϊςεων 

για τθ γλϊςςα, προκειμζνου να διαβαςτοφν καλφτερα οι γνϊςεισ για τον κόςμο, 

ςυνειδθτι επιλογι κειμζνων με βάςθ τουσ γραμματιςμοφσ). 

δ. Ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ ελλθνικισ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ ιδιαιτερότθτασ, 

με παράλλθλθ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και του 

διαφορετικοφ. 

ε. Βαρφτθτα ςτθν ανάδειξθ του τοπικοφ, αλλά και ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

εξωςτρζφεια ςε ζναν διεκνοποιθμζνο πια κόςμο. 

Είναι χριςιμο να επιςθμανκεί, κάτι που ιςχφει και για τουσ άλλουσ άξονεσ, ότι 

θ ςτιλθ αυτι δεν παρακολουκεί πιςτά τα περιεχόμενα των ςχολικϊν εγχειριδίων, 

αλλά κινείται ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο αφαίρεςθσ (όπωσ ςυμβαίνει άλλωςτε με 

τα Προγράμματα Σπουδϊν), παρζχοντασ το πλαίςιο για το ςχεδιαςμό των ςχολικϊν 

μακθμάτων και τθν ανάπτυξθ μακθςιακοφ υλικοφ, γενικότερα. Παρόλα αυτά, μζςα 
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ςε παρζνκεςθ μετά από τον τίτλο τθσ κάκε κεματικισ δίνονται και ςελίδεσ του 

κφριου ςχολικοφ εγχειριδίου, προκειμζνου να ζχουν οι εκπαιδευτικοί κάποια εικόνα 

αναλογίασ με το υλικό που είναι ςυνθκιςμζνοι και ςυνθκιςμζνεσ να χρθςιμοποιοφν. 

Αφετθρία όμωσ δε κα πρζπει να είναι το υλικό αυτό, αλλά το ηιτθμα που κα 

κλθκοφν να διερευνιςουν μαηί με τα παιδιά. Στο πλαίςιο αυτό μποροφν να 

αντλιςουν και από τισ ςυγκεκριμζνεσ κάκε φορά ςελίδεσ. 

Στουσ δφο τελευταίουσ (από τουσ τζςςερισ ςυνολικά) πίνακεσ που δίνονται 

ςτθ ςυνζχεια ο πρϊτοσ αυτόσ άξονασ είναι κοινόσ, άρα και το περιεχόμενο τθσ 

ςτιλθσ είναι «ανοιχτό», με τθν ζννοια ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ (ςε ςυνεργαςία με τουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ) μπορεί να επιλζξει όποια ηθτιματα και κείμενα 

κεωριςει ότι τον/τθν εξυπθρετοφν, για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ των επόμενων 

ςτθλϊν. Ο λόγοσ αυτισ τθσ επιλογισ ζχει να κάνει με τθ γενικότερθ φιλοςοφία που 

διζπει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα: θ καλλιζργεια των γραμματιςμϊν 

(παραδοςιακϊν και νζων) και οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα μποροφν να υπθρετθκοφν 

με κείμενα οποιουδιποτε περιεχομζνου, αρκεί να υπθρετοφνται κάποιεσ βαςικζσ 

προχποκζςεισ. Αυτζσ μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ: 

α. Επιλογι κεμάτων που αφοροφν ποικίλα κοινωνικά, πολιτιςμικά, θκικά 

προβλιματα που απαςχολοφν τουσ νζουσ, διεκνι προβλιματα με ενδιαφζρον κ.λπ. 

β. Αξιοποίθςθ κεματικϊν ενοτιτων και κειμζνων και από τα ςχολικά βιβλία αλλά και 

από όποια άλλθ πθγι κρικεί κατάλλθλθ. γ. Εςτίαςθ και διερεφνθςθ προβλιματοσ/ 

ηθτιματοσ του οποίου παρουςιάηονται διαφορετικζσ εκδοχζσ και όχι μόνο μία. 

Ο δεφτεροσ άξονασ εςτιάηει το ενδιαφζρον του ςτουσ γραμματιςμοφσ και τισ 

δεξιότθτεσ που καλφπτει το μάκθμα ςτθν Αϋ Λυκείου. Βαςικόσ ςτόχοσ του 

μακιματοσ είναι από τθ μια να κατακτιςουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τουσ 

γραμματιςμοφσ ―επομζνωσ και τισ δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τουσ 

γραμματιςμοφσ αυτοφσ― που εξαςφαλίηουν τθν πλιρθ και κριτικι ςυμμετοχι τουσ 

ωσ μελλοντικϊν πολιτϊν ςε όλα τα επίπεδα του κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ 

γίγνεςκαι και από τθν άλλθ να διευκολφνει τθν ίδια τθ ςχολικι πορεία τουσ, με 

δεδομζνα τθν ιδιαιτερότθτα του ςχολικοφ λόγου και τθ ςπουδαιότθτά του για μια 

επιτυχθμζνθ ςχολικι και μεταςχολικι διαδρομι. Γφρω από τουσ ςτόχουσ αυτοφσ 

ςυγκροτοφνται οι προτάςεισ που υπάρχουν ςτθ ςτιλθ «καλλιζργεια γραμματιςμϊν 

(και δεξιοτιτων)». 

Εδϊ και χρόνια το ενδιαφζρον του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτρζφεται πλζον 

προσ τθν πραγματικι ηωι και απομακρφνεται από τισ παραδοςιακζσ 

αποπλαιςιωμζνεσ από τα κοινωνικά ςυμφραηόμενα διδακτικζσ πρακτικζσ. Με τθν 
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ξεχωριςτι ςτιλθ που υπάρχει ςτουσ πίνακεσ επιχειρείται να καταςτεί ςυνειδθτό 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ το εφροσ των γραμματιςμϊν, των κειμενικϊν πρακτικϊν και 

των γλωςςικϊν δεξιοτιτων που επιδιϊκεται να καλλιεργθκοφν. Μια προςεκτικι 

ανάγνωςθ των περιεχομζνων τθσ ςτιλθσ αυτισ κα αναδείξει τρία νζα ςτοιχεία που 

προςτίκενται: τθ χριςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ωσ μζςων πρακτικισ γραμματιςμοφ 

(μζςων για διάβαςμα, γράψιμο και επικοινωνία), τθν ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ 

κειμενικισ πολυτροπικότθτασ και τθν ζμφαςθ ςτον κριτικό γραμματιςμό. Και τα τρία 

αυτά νζα ςτοιχεία ζχουν ςχζςθ με τον τρόπο που προςεγγίηονται θ γλϊςςα και τα 

κείμενα. Από τθ ςτιγμι που θ γλϊςςα κεωρείται αδιαχϊριςτο ςτοιχείο από τα 

κακθμερινά κοινωνικά ςυμβάντα και τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ που λαμβάνουν χϊρα 

ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνων κεςμϊν, είναι προφανζσ ότι δεν είναι δυνατό να 

αγνοθκεί το γεγονόσ ότι ζνα μζροσ τθσ επικοινωνίασ ςιμερα διεξάγεται μζςω των 

Τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ), όπου οι κειμενικζσ 

πραγματϊςεισ ςυχνά διαφζρουν και θ πολυτροπικότθτα είναι περιςςότερο 

εμφανισ. Απϊτερο ςτόχο τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ ςφνδεςθ των κειμζνων με τθ 

ηϊςα κακθμερινότθτα ςτο πλαίςιο των κεςμϊν εντόσ των οποίων παράγονται. Αν 

ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνων κεςμϊν και για ςυγκεκριμζνεσ κειμενικζσ πραγματϊςεισ 

ο ρόλοσ των ΤΠΕ είναι ςθμαντικόσ, αυτό δεν μπορεί παρά να αναδειχκεί και να 

ςυηθτθκεί. Το ίδιο φυςικά ιςχφει και για τθν παραγωγι λόγου: θ ανάλυςθ του 

εκάςτοτε κοινωνικοφ ςυμβάντοσ είναι αυτι που υπαγορεφει, πζραν των άλλων, και 

το είδοσ του κειμζνου που κα παραχκεί (με μολφβι και χαρτί, ςε υπολογιςτι και ςε 

ποιο περιβάλλον, πολυτροπικό και τι είδουσ πολυτροπικότθτα κ.λπ.). 

Ο τρίτοσ άξονασ, οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα, παραδοςιακά φαίνεται να 

κυριαρχεί ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία, οι ςφγχρονεσ όμωσ επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ 

ςτον εν λόγω τομζα επιςθμαίνουν δφο ςθμαντικά ηθτιματα ςε ςχζςθ με το 

παρελκόν: ότι θ εςτίαςθ ςτισ γνϊςεισ για τθ γλϊςςα δεν μπορεί να είναι 

αυτοςκοπόσ, αλλά κα πρζπει να εξυπθρετεί τθν κατανόθςθ και κριτικι ανάγνωςθ 

των κειμζνων, επομζνωσ και του κόςμου, και ότι οι γνϊςεισ αυτζσ δεν πρζπει να 

ταυτίηονται με τθ διδαςκαλία τθσ Γραμματικισ, με το γνωςτό παραδοςιακό 

περιεχόμενο και τρόπο. Με αυτά ωσ δεδομζνα, το περιεχόμενο των γλωςςικϊν 

φαινομζνων που εξετάηονται ςτο παρόν Πρόγραμμα Σπουδϊν προζρχεται 

πρωτίςτωσ από τα ιςχφοντα διδακτικά εγχειρίδια, με κάποιεσ προςκικεσ ι αλλαγζσ 

όπου αυτό επιβάλλεται. 

Οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα αποτελοφν εργαλεία που κα βοθκιςουν τα παιδιά 

να κατανοοφν αλλά και να παράγουν με μεγαλφτερθ επάρκεια μεγάλθ ποικιλία 
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κειμζνων. Παρότι, δθλαδι, οι γνϊςεισ αυτζσ παρουςιάηονται ςε διαφορετικζσ 

ενότθτεσ, προκειμζνου να ςυνδζονται με τα ιςχφοντα ςτισ παράλλθλεσ ςτιλεσ, 

πρζπει να αποτελοφν κακθμερινά εργαλεία, από τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται τα 

καταλλθλότερα για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν που προκφπτουν. Με τθν ζννοια 

αυτι οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα, όπωσ άλλωςτε ιςχφει και για τισ άλλεσ ςτιλεσ, δεν 

αποτελοφν φλθ που διδάςκεται με ςυγκεκριμζνθ και δεδομζνθ χρονικι ςειρά. 

Αποτελοφν τα εργαλεία που προςφζρονται, για να καταςτιςουν τουσ μακθτζσ και 

τισ μακιτριεσ επαρκείσ εγγράμματουσ πολίτεσ ςε μια κοινωνία όπου θ χριςθ του 

λόγου και των κειμζνων παίηει κακοριςτικό ρόλο. Εν κατακλείδι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ςτιλθ δίνονται οι κυριότερεσ κάκε φορά γνϊςεισ για τθ γλϊςςα, που κα μποροφςαν 

να αξιοποιθκοφν, προκειμζνου αφενόσ να κατανοθκεί καλφτερα ο κόςμοσ που 

αναπαρίςταται ςτα κείμενα (πρϊτθ ςτιλθ), αφετζρου να κατακτθκοφν πλθρζςτερα 

οι προτεινόμενοι γραμματιςμοί (δεφτερθ ςτιλθ). 

Τζλοσ, ο τζταρτοσ άξονασ, δθλαδι οι διδακτικζσ πρακτικζσ, αποτελεί τον χϊρο 

ςτον οποίο περιγράφονται οι απαραίτθτεσ πρακτικζσ για τθν επίτευξθ των άλλων 

ςτόχων. Δίνεται βαρφτθτα ςε διδαςκαλίεσ που ζχουν πρωταγωνιςτζσ τουσ μακθτζσ 

και τισ μακιτριεσ, αφοφ προβλζπονται ςυλλογι δεδομζνων, αναλφςεισ, ςυγκρίςεισ 

κ.λπ., αλλά πρωτίςτωσ ζρευνεσ μικρισ ι και μεγαλφτερθσ ζκταςθσ. Στο πρόγραμμα 

αυτό, αλλά και ςτθ βακμίδα του Λυκείου γενικότερα, θ ζρευνα ωσ μακθςιακι 

διαδικαςία κεωρείται κομβικισ ςθμαςίασ, κακϊσ ενεργοποιεί μακθτζσ/τριεσ και 

διδάςκοντεσ/ςεσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργικισ ερευνθτικισ μάκθςθσ. Στθν 

πορεία αυτι προκφπτουν ςθμαντικά οφζλθ και από το αποτζλεςμα που προκφπτει 

από τθν ζρευνα, αλλά ―καμιά φορά ίςωσ περιςςότερο― από τθν πορεία προσ τθν 

επίτευξι του. Αυτό ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ δεν καλοφνται απλϊσ 

να μάκουν μια «νζα φλθ», αλλά τουσ ηθτείται να είναι πρωταγωνιςτζσ και 

πρωταγωνίςτριεσ ςτθ διερεφνθςθ ποικίλων κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν, γλωςςικϊν 

κ.λπ. ηθτθμάτων και προβλθμάτων. 

Η ερευνθτικι εργαςία, ειδικότερα, είναι ζνα απαιτθτικό κειμενικό είδοσ, το 

οποίο παρζχει τα παρακάτω πλεονεκτιματα: κακίςταται ευκολότερα δυνατι θ 

εναλλαγι ανάμεςα ςτθν κακθμερινι και τθν επιςτθμονικι προςζγγιςθ των ποικίλων 

ηθτθμάτων που διερευνϊνται (βλ. πρϊτθ ςτιλθ)· με τθν ζρευνα δοκιμάηεται, 

αξιολογείται και διευρφνεται θ γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν και των 

μακθτριϊν, αποκτϊνται γνϊςεισ για τον κόςμο και διαμορφϊνονται πιο νθφάλιεσ 

ςτάςεισ για τθν ανάγνωςθ των ποικίλων κεμάτων που διερευνϊνται· κατανοείται 

πολφ καλφτερα θ ποικιλία των διαφορετικϊν οπτικϊν ςτθν προςζγγιςθ των 
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ηθτθμάτων και προκαλείται/ απαιτείται θ τεκμθριωμζνθ τοποκζτθςθ των παιδιϊν 

ςτισ διαφορζσ αυτζσ· τζλοσ, είναι το είδοσ του κειμζνου που επιτρζπει τθ με 

λειτουργικό και κριτικό τρόπο οργανικι αξιοποίθςθ όλων των τεχνολογιϊν 

πρακτικισ γραμματιςμοφ: του ζντυπου και του διαδικτυακοφ κόςμου κατά τθν 

αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και όλων των μζςων παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθ 

γραφι (μολφβι, χαρτί, Προγράμματα Επεξεργαςίασ Κειμζνου, Προγράμματα 

Παρουςίαςθσ κ.λπ.). Ζτςι, θ ίδια θ διαδικαςία τθσ παραγωγισ λόγου κεωρείται 

εξίςου ςθμαντικι με τισ γνϊςεισ που αποκτϊνται. 

Στθ ςτιλθ αυτι προτείνονται ενδεικτικζσ πρακτικζσ που κα μποροφςαν να 

αξιοποιθκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Εννοείται ότι δε κα πραγματωκοφν όλεσ 

ςτθν τάξθ και με ςυγκεκριμζνθ ςειρά οφτε βζβαια κα είναι αποκομμζνεσ 

μικροαςκιςεισ. Αποτελοφν ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ μικρότερων ι ευρφτερων 

διδακτικϊν ενοτιτων τφπου ςχεδίων εργαςίασ (project), τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί 

κα οργανϊςουν με τθ δικι τουσ λογικι, με τθν ζκταςθ και τθ ςειρά που 

προςφζρεται ςτθν τάξθ τουσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα τθσ 

μακθςιακισ τουσ κοινότθτασ. Είναι προφανζσ επομζνωσ ότι ςε κάκε ενότθτα 

υπάρχει θ δυνατότθτα περιςςότερων από ζνα ςχεδίων εργαςίασ, τα οποία μπορεί 

να είναι μικρισ ι μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο δε 

δίνονται πολλζσ διδακτικζσ ενότθτεσ αλλά ζνασ περιοριςμζνοσ αρικμόσ (μόνο 

τζςςερισ), με δεδομζνθ τθν εβδομαδιαία χρονικι διάρκεια του μακιματοσ και τθν 

ζμφαςθ ςτθ διεκπεραίωςθ εργαςιϊν διερευνθτικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ είναι 

χρονοβόρεσ. Επιςθμαίνεται εδϊ με ζμφαςθ ότι ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ δε κα 

πρζπει να γίνεται με βάςθ τισ ςελίδεσ των διακζςιμων εγχειριδίων, αλλά με βάςθ τισ 

πρακτικζσ ςτισ οποίεσ κα εμπλακοφν τα παιδιά, ςτο πλαίςιο των οποίων κα 

κατακτθκοφν οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα, οι γραμματιςμοί και οι γνϊςεισ για τον 

κόςμο. 

Στθ ςτιλθ αυτι επιχειρείται, επίςθσ, να αποτυπωκεί ςε επίπεδο διδακτικϊν 

πρακτικϊν θ δθμιουργικότθτα του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ, ο οποίοσ είναι 

απαραίτθτο να γίνεται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Επιςθμαίνεται και πάλι με 

ζμφαςθ ότι οι προτεινόμενεσ διδακτικζσ πρακτικζσ ―εκτόσ του ότι είναι 

ενδεικτικζσ― είναι πολλζσ, όχι για να διδαχκοφν όλεσ, αλλά για να υπάρχει θ 

δυνατότθτα επιλογϊν, προκειμζνου να καλφπτονται πολλά και διαφορετικά 

ενδιαφζροντα (εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/τριϊν) και δεδομζνα (τοπικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ και διαφορζσ). 
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5) Μεθοδολογία 

Η διδακτικι μεκοδολογία που υιοκετείται ζχει τα ςτοιχεία των 

μακθτοκεντρικϊν, ομαδοςυνεργατικϊν και κοινωνικο−εποικοδομιςτικϊν εκείνων 

αντιλιψεων για τθ διδαςκαλία, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν και των μακθτριϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ 

μζςω τθσ ςυνεργαςίασ, ςτθν αλλαγι του ρόλου των διδαςκόντων και διδαςκουςϊν 

ςε βοθκοφσ και ςυνεργάτεσ/τριεσ των παιδιϊν και ςτθν κατάκτθςθ γραμματιςμϊν 

και δεξιοτιτων απαραίτθτων για μια αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ ηωισ τουσ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

α. Τα κείμενα πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ προϊόντα επικοινωνίασ, ωσ γλωςςικζσ 

και νοθματικζσ δομζσ, ωσ φορείσ ιδεολογικϊν και κοινωνικοπολιτιςμικϊν νοθμάτων 

και ωσ προϊόντα για αξιολόγθςθ. Για τον λόγο αυτό τα διάφορα γλωςςικά και 

γραμματικοςυντακτικά φαινόμενα, όπωσ και θ ανάπτυξθ των παραγράφων 

παρουςιάηονται άμεςα ςυνυφαςμζνα με τισ κειμενικζσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ 

ανικουν. 

β. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ των αντιτικζμενων απόψεων που υπάρχουν ςτα 

κείμενα, ςτθν κατανόθςθ και ςυηιτθςθ τθσ λογικισ τουσ και ςτθν ανάδειξθ τθσ 

βακφτερθσ πολιτικισ τουσ διάςταςθσ. 

γ. Προτείνεται να χρθςιμοποιοφνται για τθ διδαςκαλία κυρίωσ γλωςςικοί/ 

ςθμειωτικοί πόροι και κζματα με τα οποία ζχουν εξοικείωςθ οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ και οι οποίοι ζχουν ευκολότερα τθν πικανότθτα να γίνουν αντικείμενα 

διαπραγμάτευςθσ ςτθν τάξθ. Παράλλθλα, προτείνεται μια ςταδιακι μετάβαςθ από 

το οικείο ςτο λιγότερο οικείο και από τον κακθμερινό ςτον ςχολικό και επιςτθμονικό 

λόγο. Η αξιοποίθςθ των γνϊςεων για τθ γλϊςςα βοθκάει ςθμαντικά τα παιδιά να 

κατανοιςουν πϊσ οργανϊνεται μζςω του λόγου θ μετάβαςθ αυτι. 

δ. Οι παραπάνω πόροι μπορεί να προζρχονται είτε από τα διδακτικά εγχειρίδια τα 

οποία ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα παιδιά είτε από άλλεσ πθγζσ ζντυπου και  

ψθφιακοφ υλικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του υλικοφ που υπάρχει ςτα ςχολικά 

εγχειρίδια άλλων μακθμάτων τθσ ίδιασ ι και άλλων τάξεων. Σε κάκε περίπτωςθ οι 

πόροι αυτοί, όπωσ και τα διακζςιμα εγχειρίδια, δεν προςεγγίηονται από τθν οπτικι 

τθσ φλθσ που πρζπει να διεκπεραιωκεί πιςτά από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ. 

Προτείνονται ωσ πθγζσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο 

βακμό, ανάλογα με το πόςο εξυπθρετοφν το εκάςτοτε διδακτικό ςχζδιο, όπου και 

δίνεται θ βαρφτθτα. Με τον τρόπο αυτό κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

κάνει τισ επιλογζσ του ςτον οριηόντιο και ςτον κάκετο άξονα (των τεςςάρων 
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ενοτιτων) και να δομιςει ςε ςυνεργαςία και με τουσ μακθτζσ του το δικό του 

πρόγραμμα. 

ε. Το διδακτικό αυτό ςχζδιο ζχει τα χαρακτθριςτικά ςχεδίου εργαςίασ (project), ςτο 

πλαίςιο του οποίου δίνονται ρόλοι και προβλιματα προσ διερεφνθςθ/ επίλυςθ ςτα 

παιδιά. Στθν προςπάκεια αυτι διεκπεραίωςθσ των ρόλων τουσ και επίλυςθσ των 

προβλθμάτων οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ζχουν τθν ευκαιρία να εςτιάςουν ςτθν 

αναηιτθςθ και ανάγνωςθ κειμζνων και γενικότερα ςτθν πρόςλθψθ και παραγωγι 

προφορικοφ, γραπτοφ και πολυτροπικοφ λόγου. 

ςτ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ ελλθνικισ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ 

ιδιαιτερότθτασ, με παράλλθλθ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ 

και του διαφορετικοφ, κακϊσ και ςτθν ανάδειξθ του τοπικοφ, αλλά με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθν εξωςτρζφεια ςε ζναν διεκνοποιθμζνο κόςμο. 

η. Οι γνϊςεισ για τθ γλϊςςα προςφζρονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε ςτόχοσ να είναι θ 

εξυπθρζτθςθ τθσ κατανόθςθσ και τθσ κριτικισ ανάγνωςθσ των κειμζνων, επομζνωσ 

και του κόςμου. Η ςυςτθματικι ι περιπτωςιακι διδαςκαλία τθσ μικροδομισ τθσ 

νζασ ελλθνικισ γίνεται μόνο για μορφοςυντακτικά φαινόμενα ςτα οποία δείχνουν 

να δυςκολεφονται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ι επθρεάηουν αρνθτικά τθν 

εκφραςτικι ι ορκογραφικι εικόνα των γραπτϊν τουσ κειμζνων. 

θ. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, παρά τθν κοινι ςχολικι τουσ διαδρομι, ζχουν 

διαφορετικζσ προςωπικζσ εγγράμματεσ διαδρομζσ (π.χ. δίγλωςςα παιδιά, παιδιά με 

ειδικότερεσ ανάγκεσ, παιδιά από περιςςότερο ι λιγότερο προνομιοφχα κοινωνικά 

ςτρϊματα), τισ οποίεσ θ διδαςκαλία είναι απαραίτθτο να λαμβάνει υπόψθ τθσ, να 

ςζβεται προςπακϊντασ και να επενδφει ςτθ διαφορά ωσ αφετθρία για 

δθμιουργικότθτα. 

κ. Οι Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ) αντιμετωπίηονται ωσ 

παιδαγωγικά μζςα αλλά και ωσ μζςα πρακτικισ γραμματιςμοφ. Ωσ παιδαγωγικά 

μζςα προτείνεται να αξιοποιοφνται προκειμζνου να διευκολφνουν τθ γλωςςικι 

διδαςκαλία. Προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ προτείνεται μεταξφ άλλων θ αξιοποίθςθ 

των διαδραςτικϊν πινάκων, των θλεκτρονικϊν λεξικϊν και των ςωμάτων κειμζνων, 

των Προγραμμάτων Επεξεργαςίασ Κειμζνου αλλά και περιβαλλόντων του 

διαδικτφου (π.χ. άντλθςθ αυκεντικοφ υλικοφ, ιςτολόγια ωσ περιβάλλοντα 

δθμοςίευςθσ των μακθτικϊν εργαςιϊν, Wikis ωσ περιβάλλοντα ςυμπαραγωγισ 

λόγου κ.λπ.). Ωσ μζςα πρακτικισ γραμματιςμοφ προτείνεται να αναδεικνφεται θ 

ιδιαιτερότθτά τουσ κατά τθν παραγωγι και πρόςλθψθ λόγου (π.χ. ιδιαιτερότθτεσ τθσ 
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παραγωγισ λόγου ςε περιβάλλοντα επεξεργαςίασ κειμζνου και παρουςίαςθσ, 

παραγωγι διαδικτυακϊν, πολυμεςικϊν κειμζνων κ.λπ.). 

ι. Η ιδιαίτερθ βαρφτθτα που δίνεται ςτθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ δεν αγνοεί τθν 

ζλλειψθ υποδομϊν ςτο ελλθνικό ςχολείο. Μεγάλο μζροσ των διδακτικϊν πρακτικϊν  

μποροφν να ολοκλθρωκοφν με τθ ςυλλογι διαδικτυακϊν κειμζνων και εκτόσ 

ςχολείου ι να αξιοποιθκεί το γεγονόσ ότι όλα ςχεδόν τα παιδιά ζχουν τθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε υπολογιςτζσ και κυρίωσ το γεγονόσ ότι οι εξωςχολικζσ 

πρακτικζσ ψθφιακοφ γραμματιςμοφ τουσ είναι ςυχνά πολφ πλοφςιεσ. 

ια. Αναγνωρίηεται όλο το εφροσ τθσ γλωςςικισ ποικιλότθτασ και προτείνεται θ 

προςζγγιςθ και αξιοποίθςι τθσ ςτθν τάξθ. 

ιβ. Τα κείμενα αντιμετωπίηονται ωσ κοινωνικζσ μονάδεσ, θ παραγωγι των οποίων 

δεν κατακτάται εφκολα. Ζτςι, προτείνεται θ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ των ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν τοφ κάκε κειμενικοφ είδουσ/ τφπου που καλοφνται τα παιδιά να 

γράψουν, θ προςζγγιςθ τθσ παραγωγισ λόγου ωσ διαδικαςίασ –που ςθμαίνει ότι 

καταβάλλεται προςπάκεια και δίνεται χρόνοσ ςτθν παραγωγι, αλλά και τθ βελτίωςθ 

των κειμζνων που γράφονται. Στο πλαίςιο αυτό θ παραγωγι λόγου δε γίνεται 

ευκαιριακά κάποιεσ φορζσ τον χρόνο, όπωσ ςυνθκίηονταν με τθν «ζκκεςθ ιδεϊν», 

αλλά αποτελεί οργανικό ςτοιχείο των ςχεδίων εργαςίασ που διεκπεραιϊνουν τα 

παιδιά. 

ιγ. Επιχειρείται ςυχνά θ ςυγκριτικι μελζτθ κειμζνων που εκφράηουν διαφορετικζσ 

απόψεισ πάνω ςτο ίδιο κζμα και θ διερεφνθςθ των αιτίων που τισ προκαλοφν. 

ιδ. Η παρουςίαςθ λογοτεχνικϊν ζργων μπορεί να αποτελζςει ευκαιρία για ανάπτυξθ 

εκ μζρουσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν προςωπικοφ λόγου, προφορικοφ, 

γραπτοφ ι πολυτροπικοφ, ο οποίοσ κα περιζχει τόςο τθν τεκμθρίωςθ των απόψεϊν 

τουσ όςο και τθν ζκφραςθ αιςκθτικϊν προτιμιςεων και γλωςςικϊν πειραματιςμϊν 

(παιχνίδια φφουσ, μιμιςεισ γλωςςικϊν ιδιωμάτων των θρϊων κ.λπ.).Στο πλαίςιο 

αυτό προτείνεται να αξιοποιθκοφν ανάλογεσ προτάςεισ του Π.Σ. τθσ λογοτεχνίασ για 

τθν ίδια τάξθ. 

ιε. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτον ρόλο του/τθσ διδάςκοντα/ςασ: δθμιουργεί τισ 

προχποκζςεισ μάκθςθσ με το είδοσ του ςχεδίου εργαςίασ που επιλζγει, επενδφει 

ςτισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και το πολιτιςμικό υπόβακρο των παιδιϊν, ενκαρρφνει 

τθν παραγωγι λόγου δίνοντασ χρόνο και χϊρο ςτα παιδιά και γνωρίηει να ςυνδυάηει 

τθ διδαςκαλία ενϊπιον όλθσ τθσ τάξθσ (μετωπικι διδαςκαλία) με εναλλακτικζσ 

μορφζσ διδαςκαλίασ (π.χ. ομαδικι). 
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ιςτ. Οι ϊρεσ που προςφζρονται για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ ςτθν Αϋ Λυκείου 

είναι λίγεσ, για αυτό οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να αξιοποιοφν κάκε ευκαιρία για 

τθν καλλιζργεια των προτεινόμενων γραμματιςμϊν ςτα παιδιά, όπωσ: άλλα 

μακιματα τθσ φιλολογικισ ηϊνθσ (π.χ. Αρχαία, Λογοτεχνία), άλλεσ ςχολικζσ 

πρακτικζσ (π.χ. ποικίλα προγράμματα) και ποικίλεσ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ (π.χ. 

μακθτικζσ κοινότθτεσ, γιορτζσ, εκδθλϊςεισ). 

 

6) Αξιολόγηςη 

Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτθν Αϋ Λυκείου κα πρζπει να 

είναι κατά βάςθ ανατροφοδοτικι και κα πρζπει να αφορά όχι μόνο τον μακθτι και 

τθ μακιτρια, αλλά το μάκθμα ςτο ςφνολό του. Ο ζλεγχοσ τθσ διδακτικισ επιτυχίασ 

μπορεί να γίνεται με διάφορεσ μεκόδουσ, όπωσ: 

α. Η παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των μακθτϊν με βάςθ τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, τον βακμό και τθν ζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τον/τθν 

εκπαιδευτικό, με τθ βελτίωςι τουσ ςτουσ επιδιωκόμενουσ γραμματιςμοφσ. Η 

αξιολόγθςθ επομζνωσ είναι ενςωματωμζνθ ςτθ διδακτικι διαδικαςία, ςτο πλαίςιο 

τθσ οποίασ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να αποτιμιςουν τόςο τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ δικισ τουσ διδαςκαλίασ όςο και τισ επιδόςεισ των παιδιϊν. 

β. Η αυτοαξιολόγθςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, που κα ςτθρίηεται ςε φάκελο 

(portfolio), όπου κα αποκθκεφεται το υλικό που παράγει το κάκε παιδί. Το υλικό  

αυτό κα αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ, προκειμζνου να ςυηθτιοφνται θ πρόοδοσ 

των παιδιϊν και τα ςθμεία που χρειάηονται περαιτζρω βελτίωςθ. Ο φάκελοσ αυτόσ 

μπορεί να είναι ςε θλεκτρονικι μορφι (e−portfolio), ςυμπλθρϊνεται από τα ίδια τα 

παιδιά, αποτελεί εργαλείο ςυνεργαςίασ και δεν αποτελεί ςε καμία περίπτωςθ μζςο 

πίεςθσ και εκφοβιςμοφ. 

γ. Η ετεροαξιολόγθςθ, ςε τακτά επίςθσ χρονικά διαςτιματα, που κα γίνεται μζςω 

τθσ ανταλλαγισ και ςχολιαςμοφ κειμζνων μεταξφ των παιδιϊν. Η διαδικαςία αυτι 

μπορεί να γίνεται ςε κάκε φάςθ τθσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου, πρωτίςτωσ, και 

προτείνεται να αξιοποιείται κάκε πρόςφορο μζςο (πίνακασ, διαδραςτικόσ πίνακασ, 

προτηζκτορασ, φωτοτυπικό μθχάνθμα κ.λπ.). Εννοείται και εδϊ ότι θ βαρφτθτα 

δίνεται ςτθν άςκθςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των παιδιϊν, ςτον ςεβαςμό τθσ άποψθσ 

των ςυμμακθτϊν, ςτθ διάκεςθ για γόνιμθ ςυνειςφορά και ςτο ομαδικό πνεφμα. 

ε. Με τθ χριςθ ειδικϊν δοκιμαςιϊν, μζςω των οποίων κα ελζγχεται θ πρόοδοσ που 

ζχει επιτευχκεί ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του Π.Σ. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να 

διαμορφϊνουν ςτθ διάρκεια των μακθμάτων κάποιεσ ειδικζσ δοκιμαςίεσ, 



26 
 

προκειμζνου να αποτυπϊςουν τθν ωσ τότε πρόοδο των παιδιϊν τουσ. Οι δοκιμαςίεσ 

αυτζσ επιβάλλεται να κινοφνται ςτθ λογικι του Προγράμματοσ Σπουδϊν (π.χ. 

κατανόθςθ ι παραγωγι ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ είδουσ μονοτροπικοφ ι 

πολυτροπικοφ, για το οποίο κα παρζχεται το πλιρεσ επικοινωνιακό πλαίςιο) και να 

μθν είναι αποκομμζνα τεςτ αποτφπωςθσ γνϊςεων. 

Γενικότερα, θ όλθ μεκοδολογία τθσ αξιολόγθςθσ κα πρζπει να διζπεται από το 

γενικότερο πνεφμα του Προγράμματοσ Σπουδϊν και να ςτοχεφει ςτθν υλοποίθςθ 

των διακθρυγμζνων ςτόχων του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


