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Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στη
διδακτική του γλωσσικού μαθήματος
εκπορεύονται από την έννοια του γραμματισμού
(literacy). Είναι σαφής ο κοινωνικός
προσανατολισμός που έχει πάρει τα τελευταία
χρόνια η διδακτική προσέγγιση της μητρικής
γλώσσας, (παιδαγωγική του γραμματισμού),
καθώς και το ενδιαφέρον της προς τις σύγχρονες
κοινωνικές εξελίξεις στη σημερινή
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία (πολυγραμματισμοί
και παιδαγωγική των πολυγραμματισμών).



Παιδαγωγική του γραμματισμού (literacy pedagogy)

• βασική μονάδα προσδιορισμού αναγνωρίζεται το κειμενικό
είδος (genre), όπως αυτό διαμορφώνεται από την εκάστοτε
κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα

• ορίζεται ως κύριο μέσο του σχολικού γραμματισμού η
επεξεργασία και παραγωγή των γραπτών κυρίως κειμενικών
ειδών που θεωρούνται σημαντικά για τον προσδιορισμό και τη
μετάδοση της γνώσης σε ποικίλους τομείς

• συνιστάται ιδιαίτερα η πρόβλεψη επικοινωνιακών και
αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων (μαθητών/τριών και
εκπαιδευτικού και των μαθητών/τριών μεταξύ τους) με
πρακτικές που προωθούν τη συνειδητοποίηση των κειμενικών
ιδιαιτεροτήτων

• προβλέπεται διάθεση χρόνου για την επεξεργασία του
γραπτού λόγου των μαθητών/τριών μέσα από 3 στάδια



Πολυγραμματισμοί (multiliteracies) 

• συμπληρωματική θεωρία του γραμματισμού (New
London Group, 1996)

• προσέγγιση του σύγχρονου περιβάλλοντος και
ιδίως των διαφορετικών ειδών λόγου μέσω των
οποίων εκφράζεται αυτό

• αναγκαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων απαραίτητων
για την κατανόηση πολυτροπικών κείμενων
(multimodal texts), που συνδυάζουν διαφορετικούς
σημειωτικούς τρόπους (π.χ. γλωσσικό, οπτικό,
ηχητικό) για την παραγωγή νοήματος και λόγου μέσα
σε πολυμορφικά και πολυπολιτισμικά κοινωνικά
περιβάλλοντα



Ως διδακτική προσέγγιση

• έμφαση στην εξοικείωση των διδασκομένων με
την επεξεργασία κειμένων και ειδών λόγου από ένα
ευρύ φάσμα πολιτισμικών πηγών που αναδύονται
στην ταχύτατα εξελισσόμενη σύγχρονη κοινωνία

• ανάπτυξη κριτικής μεταγλώσσας για να μιλούν,
αλλά και να καταλαβαίνουν, την κοινωνική και
πολιτισμική δύναμη αυτών των κειμένων, καθώς και
των συναφών κοινωνικών πρακτικών

• η κοινωνική ενδυνάμωση των διδασκομένων όχι
μόνο παραμένει ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις
αυτής της προσέγγισης αλλά η σημασία της
εμφανίζεται πιο ισχυροποιημένη.



Σχέδιο (Design)

• επιχειρεί να αντικαταστήσει τους
παραδοσιακούς όρους «γράψιμο» ή
«παραγωγή γραπτού λόγου»

• αναφέρεται στην αξιοποίηση όλων των
υπαρχόντων πόρων για τη δόμηση και τη
δημιουργία ενός κειμένου (στην περίπτωση
της γλώσσας).

• αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που
αποτελείται από αναζήτηση πηγών, επιλογή,
συνδυασμό και σύνθεση.



Οι τρεις όψεις του Σχεδίου

• το σχεδιασμένο (designed) 

• ο σχεδιασμός (designing)

• το ανασχεδιασμένο (redesigned) 

Εφαρμογή μέσα από τέσσερις τομείς στη διδασκαλία

• τοποθετημένη πρακτική (situated practice)

• ανοιχτή διδασκαλία (overt instruction)

• κριτική πλαισίωση (critical framing)

• μετασχηματισμένη πρακτική (transformed practice)

- εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών στη
διδακτική διαδικασία

- τους δίνεται η δυνατότητα να εσωτερικεύουν και να
χειρίζονται αποτελεσματικά μια ποικιλία γλωσσικών μορφών
και νοημάτων



η τοποθετημένη πρακτική
(situated practice/experiencing)

αφορά την αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών/τριών από
κείμενα της καθημερινής τους ζωής και του ευρύτερου
κοινωνικού χώρου, που εξασφαλίζουν το ενδιαφέρον και κατ’
επέκταση τη συμμετοχή τους στη μάθηση

η ανοιχτή διδασκαλία 
(overt instruction/conceptualising)

αφορά την προσπάθεια μέσα από τις δραστηριότητες να
εξηγηθεί και να γίνει κατανοητή η λειτουργία των γλωσσικών
στοιχείων και μηχανισμών που συμβάλλουν στην οργάνωση,
στη σύσταση και την κατανόηση ενός κειμενικού είδους με
χρήση μεταγλώσσας



η κριτική πλαισίωση (critical framing/analysing)

αφορά την προσπάθεια κριτικής θεώρησης-ερμηνείας ενός
κειμένου με βάση την ένταξή του στο κοινωνικό και
πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγεται και
λειτουργεί

η μετασχηματισμένη πρακτική (transformed 
practice/applying)

ενθαρρύνεται κατά την παραγωγή λόγου, προφορικού και
γραπτού, η μεταφορά, προσαρμογή και ένταξη του
παραγόμενου κειμένου σε ανάλογο ή διαφορετικό -από
εκείνο του αρχικού προς επεξεργασία κειμένου που
προηγήθηκε- επικοινωνιακό, άρα και κοινωνικοπολιτισμικό,
πλαίσιο



• Στα πλαίσια της παρουσίασης γίνεται προσπάθεια
να εφαρμοστούν στο γλωσσικό μάθημα πρακτικές
της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των
πολυγραμματισμών σε όλα τα στάδια της
διδασκαλίας, από την επιλογή κειμένων και τις
δραστηριότητες κατανόησης-επεξεργασίας τους,
μέχρι και την παραγωγή γραπτού λόγου.

• Παραδείγματα θα δοθούν από το ήδη υπάρχον
διδακτικό υλικό από το οποίο φαίνεται να
προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες για την εφαρμογή
πρακτικών των παραπάνω προσεγγίσεων, με
εξαίρεση θέματα κριτικής πλαισίωσης
(αφιερώνονται ελάχιστες δραστηριότητες).



1. Σχεδιασμοί που αφορούν την Τοποθετημένη 
Πρακτική

Εδώ ο στόχος είναι να αντιπροσωπεύονται στο διδακτικό υλικό
οι κειμενικές παραστάσεις με τις οποίες έρχεται σε επαφή
στην καθημερινότητά του ο μαθητής/τρια

Τα κείμενα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από γλωσσική
ποικιλία προκειμένου να εξασφαλίζουν την ενασχόληση
των μαθητών/τριών με τους βασικούς κειμενικούς τύπους:

• να είναι όχι μόνο λογοτεχνικά αλλά και κείμενα από τον
ευρύτερο κοινωνικό χώρο (άρθρα από τον τύπο,
διαφημίσεις, ενημερωτικά έντυπα, οδηγίες κάθε είδους,
χάρτες, πίνακες, επιστολές, ημερολόγια κτλ.)



• να έχουν προκύψει από «αυθεντικές»
περιστάσεις επικοινωνίας του κοινωνικού χώρου
και να παρουσιάζονται με τη μορφή που
κυκλοφορούν στον κοινωνικό χώρο

• να υπάρχει αντιπροσώπευση των ειδών λόγου
που κυκλοφορούν στον κοινωνικό χώρο, δηλαδή:

1.Λογοτεχνικά κείμενα
2.Πληροφοριακά κείμενα
3.Κείμενα εκφραστικού λόγου
4.Κείμενα πειθούς



• να υπάρχει αντιπροσώπευση των ειδών
κειμένου (γένη λόγου) που κυκλοφορούν στον
κοινωνικό χώρο, δηλαδή:

1.Αφηγηματικά κείμενα
2.Περιγραφικά κείμενα
3.Επιχειρηματολογικά κείμενα

• να χρησιμοποιούνται κείμενα που να αξιοποιούν
τις νέες τεχνολογίες στην παρουσίασή τους
(πολυτροπικότητα), όπως συμβαίνει στον
υπόλοιπο κοινωνικό χώρο





2. Σχεδιασμοί που αφορούν την Ανοιχτή Διδασκαλία

Εδώ ο στόχος είναι να επιχειρείται μέσα από τις δραστηριότητες

να εξηγηθεί και να γίνει κατανοητή η λειτουργία των γλωσσικών

στοιχείων και μηχανισμών που συμβάλλουν στην οργάνωση, στη

σύσταση και την κατανόηση ενός κειμενικού είδους με χρήση

μεταγλώσσας.

Τέτοιες πρακτικές αποτελούν οι δραστηριότητες εκείνες

μέσω των οποίων γίνεται η ανάδειξη της ιδιαίτερης οργάνωσης

κάθε κειμενικού είδους και του τρόπου με τον οποίο τα

γλωσσικά στοιχεία δομούν τη συνοχή και το ύφος στο

συγκεκριμένο κάθε φορά είδος κειμένου.



2α. Δραστηριότητες συνειδητοποίησης 
κειμενικής υπερδομής

Ως τέτοιες παρουσιάζονται/θεωρούνται

ερωτήσεις που διαγράφουν τα βασικά σημεία

δομής ενός συγκεκριμένου κειμενικού είδους

(αφηγηματικού, περιγραφικού κτλ.) ή σαφείς

αναφορές των στοιχείων που ο μαθητής/τρια θα

πρέπει να ελέγχει αν εμπεριέχονται στο κείμενο

προς επεξεργασία κάθε φορά.



2β: Δραστηριότητες επεξεργασίας συνειδητοποίησης 
κειμενικής υπερδομής



2β. Δραστηριότητες συνειδητοποίησης 
λειτουργικής γραμματικής

Εδώ παρουσιάζονται δραστηριότητες με τελικό

στόχο την ανάπτυξη του ενσυνείδητου ελέγχου και

χειρισμού των γλωσσικών στοιχείων για την

επιτέλεση υφολογικής διαφοροποίησης, κειμενικής

συνοχής και κειμενικής διαφοροποίησης.



2γ: Δραστηριότητες συνειδητοποίησης λειτουργικής γραμματικής 



2γ. Μεταγλωσσική περιγραφή γραμματικών 
φαινομένων

Εδώ παρουσιάζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες

γίνεται, εκτός δραστηριοτήτων, ρητή διδασκαλία

με χρήση μεταγλώσσας της λειτουργίας των

μορφοσυντακτικών φαινομένων που

χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση κάθε κειμενικού

είδους.



2δ: Μεταγλωσσική περιγραφή γραμματικών 
φαινομένων λειτουργικής γραμματικής



2ε. Διδασκαλία πολυτροπικής επικοινωνίας

Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιπτώσεις

πολυτροπικών κειμένων κατά τις οποίες γίνεται

προσπάθεια διδασκαλίας και των άλλων τρόπων

(π.χ. της εικόνας), εκτός του γλωσσικού, κατά την

επεξεργασία, καθώς αυτό θεωρείται ως βασικό

στοιχείο πρακτικής εντασσόμενης στους

πολυγραμματισμούς.



2ε: Διδασκαλία πολυτροπικής επικοινωνίας







3. Σχεδιασμοί που αφορούν την Κριτική Πλαισίωση 

Εδώ ο στόχος είναι να γίνει προσπάθεια κριτικής
θεώρησης-ερμηνείας ενός κειμένου με βάση την
ένταξή του στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο,
μέσα στο οποίο παράγεται και λειτουργεί.

Παρουσιάζονται περιπτώσεις στις οποίες
γίνεται προσπάθεια να ασκηθούν οι μαθητές/τριες όχι
μόνο στην αποκωδικοποίηση των κειμενικών
χαρακτηριστικών αλλά και στη συνειδητοποίηση της
κοινωνικοπολιτισμικής τους απήχησης (Collins & Blot,
2003· Kostouli, 2005· Kress, 1998)



3: Κριτική πλαισίωση



3: Κριτική πλαισίωση



1.Σχεδιασμοί που αφορούν τη Μετασχηματισμένη 
Πρακτική 

Εδώ ο στόχος είναι να ενθαρρύνεται κατά την παραγωγή
λόγου, προφορικού και γραπτού, η μεταφορά, προσαρμογή
και ένταξη του παραγόμενου κειμένου σε ανάλογο ή
διαφορετικό -από εκείνο του αρχικού προς επεξεργασία
κειμένου που προηγήθηκε- επικοινωνιακό, άρα και
κοινωνικοπολιτισμικό, πλαίσιο.

Θεωρήθηκε, προκειμένου να πραγματώνονται τα παραπάνω,
ότι θα πρέπει:

•να υπάρχει πρόβλεψη επικοινωνιακών και
αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων για την παραγωγή
λόγου

•να διατίθεται χρόνος και υποστήριξη για την επεξεργασία
του γραπτού λόγου των μαθητών/τριών.



Για κάθε δραστηριότητα παραγωγής λόγου (προφορικού ή
γραπτού) θεωρείται ότι θα πρέπει:

•να θέτει προς επίλυση ή να οδηγεί στη λύση κάποιου
διαφορετικού –σε σχέση με το αρχικό κείμενο-
επικοινωνιακού προβλήματος

•να ορίζεται παράλληλα το επικοινωνιακό πλαίσιο (κυρίως
ο σκοπός σε σχέση με το κοινωνικό και το πολιτισμικό
περικείμενο και ο αποδέκτης/παραλήπτης) του ζητούμενου
κειμένου, στοιχεία που καθοδηγούν για τη δομή του, την
οργάνωση και τα ανάλογα γλωσσικά μέσα

•να προβλέπεται διαδικασία τριών σταδίων για την
παραγωγή γραπτού λόγου και να παρέχεται η ανάλογη
απαραίτητη στήριξη/καθοδήγηση.

•να ενθαρρύνονται επικοινωνιακές δραστηριότητες
σύνδεσης με τον κοινωνικό χώρο (διαθεματικές)



4α. Δραστηριότητες μετασχηματισμένης 
πρακτικής

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δραστηριότητες

παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, που

θέτουν κάποιο επικοινωνιακό πρόβλημα προς

επίλυση, ορίζοντας παράλληλα το

επικοινωνιακό πλαίσιο του ζητούμενου κειμένου.



4β: Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου με 
επικοινωνιακό πλαίσιο



4γ: Δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου με 
επικοινωνιακό πλαίσιο



4β. Διαθεματικές δραστηριότητες 

Οι διαθεματικές δραστηριότητες θεωρήθηκε

σημαντικό να διερευνηθούν ξεχωριστά από τις

υπόλοιπες δραστηριότητες παραγωγής λόγου γιατί

είναι εκείνες οι οποίες κατ’ εξοχήν απαιτούν

αυθεντική χρήση της γλώσσας και σύνδεση με την

κοινωνία.



4ε: Διαθεματικές δραστηριότητες με επικοινωνιακό πλαίσιο



4γ. Δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου στις 
οποίες υπάρχει καθοδήγηση για τα 3 στάδια 

συγγραφής

Εδώ θα πρέπει από τον τρόπο που δίνονται οι δραστηριότητες
παραγωγής γραπτού λόγου να διαγράφονται τα τρία στάδια
συγγραφής: το στάδιο του σχεδιασμού, το στάδιο της
παραγωγής μιας πρώτης εκδοχής του κειμένου και το στάδιο
της επεξεργασίας της πρώτης εκδοχής με στόχο τη δημιουργία
του τελικού κειμένου.

καθοδήγηση για το πρώτο στάδιο

(του σχεδιασμού του κειμένου)

•δραστηριότητες στων οποίων την εκφώνηση αναφέρονται τα
βασικά κειμενικά χαρακτηριστικά (τα στοιχεία δομής και τα
κατάλληλα γλωσσικά μέσα για την παραγωγή του
συγκεκριμένου κάθε φορά κειμενικού είδους).



4δ: Καθοδήγηση για τα 3 στάδια συγγραφής



Καθοδήγηση για το τρίτο στάδιο

(επεξεργασία της πρώτης εκδοχής του κειμένου)

ο πίνακας που παρατίθεται στο τέλος της πρώτης
ενότητας κάθε τεύχους, ισχύει για όλες τις
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου και
περιλαμβάνει οδηγίες για τη βελτίωση του κειμένου
και την παραγωγή της τελικής του μορφής

οι επαναληπτικοί πίνακες στο τέλος κάθε ενότητας
με τα βασικά κειμενικά χαρακτηριστικά για την
παραγωγή των ειδών που διδάχτηκαν στη
συγκεκριμένη ενότητα



4δ: Καθοδήγηση για τα 3 στάδια συγγραφής



4δ: Δραστηριότητες παραγωγής πολυτροπικών 
κειμένων

Εδώ παρουσιάζονται δραστηριότητες παραγωγής
κειμένων, κατά τις οποίες ζητείται τα προς
παραγωγή από τους μαθητές/τριες κείμενα να είναι
πολυτροπικά (π.χ. οδηγίες για εικονογράφηση
κειμένων, δημιουργία εικονογραφημένων ιστοριών,
αφισών, καρτών, διαφημίσεων, δραματοποιήσεις,
ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις κτλ.), καθώς αυτό
θεωρείται ως βασικό στοιχείο πρακτικής
εντασσόμενης στους πολυγραμματισμούς.



4στ: Δραστηριότητες παραγωγής πολυτροπικών κειμένων




