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Επιμορθωηικό σλικό για ηην επιμόρθωζη ηων εκπαιδεσηικών – Τεύτος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΤΕΚ) 

πιαίζην ην δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ αιιά θαη ηεο ζπγθξφηεζεο 

θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ παξφληνο επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ. 

 

Από ηε δηδαζθαιία σο βηβιηνθεληξηθή δηεθπεξαίσζε ζηε δηδαζθαιία σο 

δπλακηθή εκπινθή 

Δίλαη γλσζηφ φηη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ππάξρεη κηα ηζρπξή 

βηβιηνθεληξηθή παξάδνζε. ην πιαίζην απηφ νη ζηφρνη, ν βεκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηδαζθφλησλ – δηδαζθνκέλσλ πξνθχπηνπλ θαηά βάζε 

απφ ηελ νξγάλσζε πνπ παξέρεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πξνθχπηεη φηη απηά θηλνχληαη ζηε ινγηθή ηεο Πξνζθνξάο, ηεο 

Εήηεζεο θαη ηεο χλνςεο (Κνπηζνγηάλλεο 2010). Πνπ ζεκαίλεη φηη πξνζθέξνπλ 

θάπνηα θείκελα ή θάπνηα ζεσξία (π.ρ. γξακκαηηθή), ζηε ζπλέρεηα δεηνχλ απφ ηα 

παηδηά λα επηιχζνπλ θάπνηεο αζθήζεηο, ελψ ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο επηρεηξείηαη (φρη 

πάληα) ζχλνςε ησλ φζσλ «έκαζαλ» ηα παηδηά ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα
2
.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζην πιαίζην απηφ ην θάζε κάζεκα αληηκεησπίδεηαη σο έλα 

άζξνηζκα επηκέξνπο ελνηήησλ - γλψζεσλ, ην νπνίν θαινχληαη δηδάζθνληεο θαη 

δηδαζθφκελνη λα «θαιχςνπλ» κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο. Έρνπκε απνθαιέζεη ηελ 

φιε απηή ινγηθή θαη νπηηθή ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο αζξνηζηηθφ 

ιφγν (Κνπηζνγηάλλεο 2010α) ή αζξνηζηηθή ινγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη εθιακβάλεη ηε 

γιψζζα σο έλα ζχλνιν επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηα νπνία αζξνίδνληαη αλά κάζεκα, κέρξη 

λα κεηαδνζεί φιν ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε χιε κέρξη ην ηέινο 

ηεο ρξνληάο.
3
 Ζ λννηξνπία απηή εθβάιιεη θαη ζε αλάινγνπ ηχπνπ δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, φπνπ ην βηβιίν είλαη ν απνθιεηζηηθφο άμνλαο ηεο φιεο δηδαζθαιίαο κε ηνλ 

ξφιν ηνπ καζεηή λα είλαη πεξηζσξηαθφο θαη λα εμαληιείηαη ζε κνλφηνλεο δηαδηθαζίεο 

                                                                 
2
 Σν δηδαθηηθφ απηφ ζρήκα δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεί κία γξακκηθή ζεηξά. Γηα παξάδεηγκα, 

είλαη δπλαηφλ λα πξνεγείηαη ε Εήηεζε, λα δεηείηαη δειαδή αξρηθά απφ ηα παηδηά λα επηιχζνπλ κηα 

ζεηξά αζθήζεσλ γξακκαηηθήο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα έπεηαη ε Πξνζθνξά ηεο εθάζηνηε γξακκαηηθήο 

ζεσξίαο.  
3
 Ζ έλλνηα ησλ «ιφγσλ» [discourses], ζηεξηγκέλε ζηελ παξάδνζε ηνπ Φνπθψ, ρξεζηκνπνηείηαη επξχ-

ηαηα ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ (ΚΑΛ) θαη ζηελ θνηλσληθή ζεκεησηηθή γεληθφηεξα (Kress & van 

Leeuwen 2001· van Leeuwen 2005). Ο Fairclough (2003) επηρεηξεί κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ιφγνπ σο 

γιψζζαο (ή ζεκείσζεο) ζε ρξήζε θαη ησλ ιφγσλ σο «αξηζκεηφ» νπζηαζηηθφ («έλαο ιφγνο», «πνιινί 

ιφγνη»). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, «δηαθνξεηηθνί ιφγνη είλαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο πηπ-

ρψλ ηνπ θφζκνπ»  (Fairclough φ.π., 215). Μπνξνχκε, γηα παξάδεηγκα, λα κηιήζνπκε γηα δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηθνχο ιφγνπο –θηιειεχζεξνπο, ζνζηαιδεκνθξαηηθνχο, καξμηζηηθνχο θιπ. (Fairclough 2006, 11)– 

ή γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο: παξαδνζηαθφο ιφγνο, 

δνκηζηηθφο ιφγνο, επηθνηλσληαθφο ιφγνο, ιφγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θιπ. (Ivanič 2004· Κνπ-

ηζνγηάλλεο 2010α, 2010β). 
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επίιπζεο αζθήζεσλ ή κνλνιεθηηθψλ απαληήζεσλ ζε θιεηζηέο, ζπλήζσο, εξσηήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα έλα ελδεηθηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ έξεπλα πνπ 

δηεμάγνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ Σνκέα Γισζζνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Α.Π.Θ. σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηα ζρνιεία καο.  

 
4
 Ραράδειγμα από διδαςκαλία ςτο Γυμνάςιο (Δ = διδάςκων/ουςα, Μ = μακθτισ/τρια) 

 
222  Δ: *Για να δοφμε+. Λοιπόν. Κζλω να μου βρείτε τα επιχειριματα που χρθςιμοποιεί εδϊ ο Λνδιάνοσ, ο 

αρχθγόσ τθσ φυλισ για να αρνθκεί, όπωσ καταλάβατε υποκζτω, τθν πϊλθςθ τθσ γθσ τουσ ςτουσ 
Λευκοφσ. Εςείσ καταλάβατε ότι ςυμφωνεί ι διαφωνεί; 

223  Μ: Διαφωνεί. 
224  Δ: Διαφωνεί, διαφωνεί ριηικά κα λζγαμε. Λοιπόν, μπορείτε να μου βρείτε λίγο με ποια επιχειριματα 

ο:: Λνδιάνοσ αρνιζται τθν πϊλθςθ τθσ γθσ του; (6) Ροια είναι τα επιχειριματα; 
225  Μ: Λοιπόν. 
226  Δ: (2) Το βαςικό επιχείρθμα είναι ποιο; Βρείτε το βαςικό επιχείρθμα με δικά ςασ λόγια. (4) Ευδοκία; 
227  Μ: ((διαβάηει τα λόγια του Ινδιάνου από το κείμενο)) Είμαςτε ( ) θ γθ δεν ανικει ςε κανζναν // 
228  Δ: //Ναι, μπράβο. Αυτό είναι βαςικό επιχείρθμα. Θ γθ δεν ανικει ςε κανζναν. Δεν μποροφμε οφτε να 

τθν αγοράςουμε οφτε να τθν πουλιςουμε, δεν είμαςτε ιδιοκτιτεσ. Ζτςι; Μποροφμε /είμαςτε 
ε::επιςκζπτεσ. 

229  Μ: Εμείσ ανικουμε. 
230  Δ: Ζτςι; Δεν μποροφμε να τθν πουλιςουμε, να τθν αγοράςουμε, δεν μασ ανικει. Μασ φιλοξενεί, 

είμαςτε φιλοξενοφμενοι. Ακριβϊσ αυτό, ζτςι; Κα πρζπει λοιπόν όπωσ τθν/μασ μασ παραδόκθκε να 
τθν παραδϊςουμε. Ωραία;// 

231  Μ:  Κυρία;// 
232  Δ: //Επομζνωσ, πϊσ τϊρα που το είπαμε, πϊσ το λζει ο Λνδιάνοσ; Με ποιον τρόπο; (8) ((αναμζνει 

κάποια απάντθςθ-αντίδραςθ) ) Ζλενα;  
233  Μ: ((διαβάηει τα λόγια του Ινδιάνου από το κείμενο)) Ρϊσ μπορείτε να *..+. 

                                                                 
4
 ΤΜΒΟΛΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΗ 

(.) Παύζεηο: Ζ απιή παξέλζεζε φηαλ πεξηέρεη κηα ηειεία δειψλεη παχζε κηθξφηεξε ηνπ ελφο 

δεπηεξνιέπηνπ.  

(2) Ζ απιή παξέλζεζε φηαλ πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ, π.ρ. 2, δειψλεη παχζε δηάξθεηαο 2 δεπηεξνιέπησλ 

ρρ/ρ Απηνδηόξζσζε:  Ζ απιή πιάγηα γξακκή δειψλεη φηη ν νκηιεηήο ή ε νκηιήηξηα θφβνπλ ηε θξάζε 

ηνπο γηα λα ηελ επαλαδηαηππψζνπλ ή γηα λα πνπλ θάηη άιιν. 

ρρρ//ρ Γηαθνπή: Ζ δηπιή πιάγηα γξακκή δειψλεη φηη ζην ζεκείν εθείλν ν νκηιεηήο ή ε νκηιήηξηα 

δηαθφπηεηαη απφ ην εθθψλεκα θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ.  

[ρρρ] Δπηθάιπςε. Οη αγθχιεο πνπ πεξηθιείνπλ έλα θείκελν δειψλνπλ ηελ επηθάιπςε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλεηζθνξάο απφ ηελ ακέζσο επφκελε – ζεκαδεχεηαη επίζεο κε αληίζηνηρεο αγθχιεο-, 

ε νπνία είλαη θαη κεηαηνπηζκέλε ψζηε λα δειψλεηαη θαη ρσξηθά ε ηαπηφρξνλε εθθνξά.  

Π.ρ. Α:Έια αχ[ξην ην πξσί] γηα λα ην μαλαδνχκε. 

        Β:             [ Ση ψξα;] 

ρρρ= πγθόιιεζε εθθσλεκάησλ: Σν ζεκείν ηνπ ίζνλ δείρλεη φηη αλάκεζα ζην ηέινο ελφο 

εθθσλήκαηνο θαη ηελ έλαξμε ηνπ επνκέλνπ δελ κεζνιαβεί θακία παχζε, είλαη κε άιια ιφγηα ζαλ λα 

«αξπάδεη» ην επφκελν άηνκν ηνλ ιφγν απφ ην πξνεγνχκελν. 

ρρρ Έκθαζε: Ζ ππνγξάκκηζε ιέμεο, ζπιιαβήο, θ.ιπ. δείρλεη φηη απηφ ην ηκήκα ηνπ εθθσλήκαηνο 

εθθέξεηαη κε έκθαζε. 

ρρρ: Πνζόηεηα θσλήεληνο: Ζ άλσ θαη θάησ ηειεία δείρλεη φηη ην θσλήελ πνπ πξνεγείηαη πξνθέξεηαη 

σο καθξφ ΥΥΥ:: ή θαη ηδηαίηεξα καθξφ {αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεπγψλ άλσ θαη θάησ ηειείαο). 

((ρρρ)) (ε θαζεγήηξηα γξάθεη ζηνλ πίλαθα) = επεμεγήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο ή ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο.  

[…] Γηάινγνο πνπ παξαιείπεηαη. 

( ) Ζ απιή παξέλζεζε πνπ δελ πεξηέρεη θείκελν δείρλεη φηη έλα κέξνο ηνπ εθθσλήκαηνο παξέκεηλε εληειψο 

αθαηαλφεην. Σν θελφ δηάζηεκα αλαπαξηζηά θαηά πξνζέγγηζε ην κήθνο ηνπ αθαηαλφεηνπ εθθσλήκαηνο.  
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234  Δ: Ζτςι. Και; Με ερωτιςεισ, υποβάλλοντασ ερωτιςεισ. Ρϊσ μπορείτε να κάνετε το ζνα; Ρϊσ μπορείτε 
να κάνετε το άλλο; Ωραία; Λοιπόν, και με το να / ςτο δεφτερο / ςτο πρϊτο με ερωτιςεισ. Λζει 
“Γίνεται κάτι τζτοιο;”. 

235  Μ: Ναι.  
236  Δ: Δεν γίνεται.(.) Ωραία; Λοιπό::ν, και ςτο / ςτθ δεφτερθ παράγραφο κάνει τι; Για ποιουσ μιλάει ςτθν 

δεφτερθ παράγραφο; Εμείσ δεν κατανοοφμε, λζει ο Λνδιάνοσ, πϊσ γίνεται να γίνει κάτι τζτοιο; (.) 
Είναι αδφνατον να το καταλάβουμε. (.) Πτι να να ςασ πουλιςουμε γιατί δεν πουλιζται κάτι (2) που 
δεν μασ ανικει. Ναι; Στθ δεφτερθ παράγραφο αναφζρεται ςε κάτι άλλο. Σε τι αναφζρεται; (2) Πτι τι;  
Πτι, γιατί δεν γίνεται κάτι τζτοιο; Δεν // 

237  Μ: Να πω;= 
238  Δ: Ναι. 
239  Μ:  Ε: γιατί κάκε μζρα το κάκε μζροσ τθσ γθσ αυτισ είναι ιερό και ( ); 
240  Δ: Ναι, αλλά ςτο/ ςτθ δεφτερθ παράγραφο, ςε ποιουσ αναφζρεται; (2) Σε ποιουσ αναφζρεται ςτθ 

δεφτερθ παράγραφο;  
241  Μ: Στουσ Λευκοφσ. 
242  Δ: Ναι, ςτουσ Λευκοφσ, οι οποίοι τι; Ζχουν;  
243  Μ: Δεν καταλαβαίνουν. 
244  Δ: Δεν, ζχουν (διαφορετικι) αντίλθψθ. Δεν καταλαβαίνουν αυτά που βλζπουν. // 
245  Μ: // Τουσ τρόπουσ μασ. 
244  Δ: Τρόπουσ μασ, μπράβο, τουσ τρόπουσ. Υπάρχει εδϊ μια ςφγκριςθ, εδϊ, ςυγκρίνει τισ αντιλιψεισ των 

Λνδιάνων και τισ αντιλιψεισ των Λευκϊν ςε ςχζςθ με τθ:ν χριςθ τθσ γθσ και καταλιγει ςτο 
ςυμπζραςμα ότι οι:: Λευκοί δεν καταλαβαίνουν τουσ τρόπουσ των Λνδιάνων και τισ αντιλιψεισ τουσ. 
(.) Καταλάβατε; Δεν μποροφν να τουσ καταλάβουν, αλλιϊσ αντιμετωπίηουν οι Λνδιάνοι τθ γθ και 
αλλιϊσ οι οι::// 

245  Μ: //Οι Λευκοί. 
246  Δ: Οι Λευκοί. Για τουσ Λευκοφσ όλα είναι αναλϊςιμα, όλα πουλιοφνται, όλα αγοράηονται. Για τουσ 

Λνδιάνουσ // 
247  Μ: //Πλα πουλιοφνται (φαίνεται) κι εκεί. 
248  Δ: Ακριβϊσ. Για τουσ:: Λνδιάνουσ που ηοφνε είναι κομμάτι τθσ φφςθσ ιταν κομμάτι τθσ φφςθσ; Πχι. (.) 

Εντάξει; 
249  Μ: (           ) 
250  Δ: Α:::::κριβϊσ. Λοιπόν (.) ζνα κείμενο / το καταλάβατε τϊρα αυτό;  

 

Απφ ην αλσηέξσ απφζπαζκα, ην νπνίν είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ινγηθήο πνπ δηέπεη 

ηελ πιεηνςεθία ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπκε δηεξεπλήζεη, είλαη εχθνια 

εκθαλή ηα αθφινπζα: 

1. Ο εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην. Γελ 

θαιχπηεη βέβαηα ηα πάληα, γηαηί δελ αξθεί ν ζρνιηθφο ρξφλνο, αιιά (θάηη πνπ δελ θαίλεηαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα) απνθεχγεη ζπλήζσο φπνηεο «αζθήζεηο» ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ζεσξεί φηη είλαη πην ρξνλνβφξεο, νη νπνίεο είλαη ελ ηέιεη απηέο πνπ παξέρνπλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα παηδηά.  

2. Ο ξφινο ηνπ είλαη θπξίαξρνο, ελψ ν ξφινο ησλ καζεηψλ είλαη εμαηξεηηθά 

πεξηζσξηαθφο. Γελ είλαη δχζθνιν λα δεη θαλείο ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα φηη νη απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ είλαη ζπλήζσο κνλνιεθηηθέο. 

3. Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ είλαη θιεηζηέο θαη δελ αθήλνπλ πεξηζψξην 

επξχηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζηα παηδηά. 

4. Καζνξηζηηθφο είλαη ν ηξφπνο ηεο αιιειεπίδξαζεο δαζθάινπ καζεηψλ, ν 

νπνίνο ηαπηίδεηαη απνιχησο κε ην γλσζηφ ζρήκα: Δξψηεζε (ν εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη θάηη) – 

Απάληεζε (νη καζεηέο δίλνπλ κηα απάληεζε) θαη Αμηνιφγεζε (ηεο απάληεζεο) ή 
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Αλαηξνθνδφηεζε (επεθηείλεη θάπνηα απάληεζε, ηελ ππνγξακκίδεη θιπ.). Γελ έρεη ηφζν 

ζεκαζία ην γεγνλφο φηη ην ζρήκα απηφ είλαη ην θιαζηθφ ζρήκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

παξαδνζηαθή (γισζζηθή) δηδαζθαιία, φζν ην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ πνπ πξνυπνζέηεη θαη 

ελεξγνπνηεί έλα ηέηνην ζρήκα, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο: ππάθνπνπο, πεηζαξρεκέλνπο 

ζηελ χιε, κε ζπκκεηνρή πνπ εμαληιείηαη ζε ζχληνκεο απαληήζεηο, ρσξίο πξσηνβνπιία, ρσξίο 

ζπλεξγαζία θαη αλαδήηεζε. Πξνυπνζέηεη επίζεο κηα πξνζέγγηζε πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ 

γξακκαηηζκφ ζε έλα πξψην επίπεδν, φπνπ ε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ 

θαη ζηελ απιή απνθσδηθνπνίεζε ησλ λνεκάησλ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ην είδνο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ πνπ ε Hasan (1996) απνθαιεί εχζηνρα αλαγλσξηζηηθφ γξακκαηηζκφ, κε ηελ 

έλλνηα φηη απνβιέπεη ζε έλα πξψην επίπεδν γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ, απηφ ηεο απιήο 

θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ.      

Γελ ρξεηάδεηαη πνιιή ζπδήηεζε γηα λα δηαπηζηψζνπκε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε 

δηδαζθαιία θαιχπηεη έλαλ πξψην εμαηξεηηθά επηθαλεηαθφ ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη θπξίσο ζην λα ζπκθσλήζνπκε φηη δελ είλαη απηφ ην είδνο 

ησλ εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ πνπ ζα ζέιακε λα θαιιηεξγεί ην ζεκεξηλφ ζρνιείν.  

Σν εξψηεκα, επνκέλσο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλ κπνξεί θαη πψο λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα ςεθηαθά κέζα (αιιά θαη ηα ζπκβαηηθά), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή ε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ινγηθή (θάηη πνπ ζα νδεγνχζε ζε 

κηα επηθαλεηαθή κφλν αιιαγή ηεο δηδαζθαιίαο),
5
 αιιά πψο κπνξνχκε λα 

αμηνπνηήζνπκε θαη ηα ςεθηαθά κέζα, έηζη ψζηε λα ζπλεηζθέξνπκε ζηε κεηαβνιή ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, επνκέλσο θαη ζηε ζηξνθή πξνο έλαλ δηαθνξεηηθφ ιφγν ζε 

ζρέζε κε ηνλ αζξνηζηηθφ; Ζ αιιαγή απηή δελ κπνξεί λα γίλεη, αλ δελ αγγίμεη ηνλ 

ππξήλα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ θαη απνηππψλεηαη ε ινγηθή ηνπ αζξνηζηηθνχ 

ιφγνπ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο φκσο αιιαγή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο φηη ν 

αζξνηζηηθφο ιφγνο έρεη καθξά παξάδνζε ζηε ρψξα καο, φηη έρεη νδεγήζεη ζε 

εκπεδσκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη φηη φια απηά δελ κεηαβάιινληαη εχθνια. Πνιχ 

                                                                 
5
 ην εξψηεκα απηφ ελππάξρεη κεγάιν κέξνο ηεο ινγηθήο ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ζεκαληηθφ κέξνο απφ 

ηηο σο ηψξα αλαδεηήζεηο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, φπσο 

ζα θαλεί ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. Πξνθαηαξηηθά ζεκεηψλνπκε εδψ φηη παιηφηεξα ήηαλ ηα πξνγξάκκαηα 

εμάζθεζεο, ζηε ζπλέρεηα ηα πνιπκέζα πνπ αλαιάκβαλαλ ην ξφιν πνπ έρεη ζην ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα ν δάζθαινο θαη ηειεπηαία αμηνπνηνχληαη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, φπνπ «ζα γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν επνπηηθή ε δηδαζθαιία». Οη πξνηάζεηο φκσο απηέο θηλνχληαη ζηε ινγηθή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξάδνζεο ζηελ νπνία αλήθεη θαη ην παξάδεηγκα πνπ κφιηο ζπδεηήζεθε, πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη ξφινη δαζθάινπ θαη καζεηή παξακέλνπλ νη ίδηνη, ε πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο δελ κεηαβάιιεηαη 

θαη ην είδνο ηνπ εγγξάκκαηνπ καζεηή πνπ πξνηείλεηαη δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηα ηζρχνληα. 

Έρνπκε ππνζηεξίμεη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε έρεη επηθαλεηαθά ζηνηρεία 

αιιαγήο, γη‘ απηφ θαη ρξεζηκνπνηήζακε ηελ έθθξαζε «ςεχηηθα λέν». 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΤΕΚ) 

ζπρλά δε ελππάξρνπλ ζε θάζε λέα πξφηαζε. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαπηπρζεί έλα 

ζαθέο ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, γηα λα πξνρσξήζεη ζην βήκα πνπ ηνπ δεηείηαη· ην πιηθφ πνπ 

αθνινπζεί έρεη αθξηβψο απηφλ ην ζηφρν. 

 


