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Abstract 
Different methodological approaches have prevailed concerning the teaching of language in the last 

thirty years, the most important of which are: the communicative approach which prioritises the use 

of language for communication, the genre-based approach that examines the texts in their social 

context and finally critical literacy whose focus is the dynamic negotiation between the reader/writer 

and the texts. This paper aims to highlight the reconceptualization of the teacher’s role from a 

knowledge transmitter to a facilitator who promotes the learners’ linguistic awareness within the 

critical literacy pedagogy. The most important philosophical assumptions of critical literacy are 

introduced in comparison with the tenets of the communicative approach and the genre-oriented 

paradigm. Strategies of critical reading and writing are provided. An alternative lesson plan is 

presented which combines the critical reading of a text regarding its linguistic, structural, generic and 

social framework with the formulation of relevant texts of diverse discourse types which are based 

on the same topic, though. 

                                                                                                                                        
  

1. Eισαγωγή 

Εφαρµόζοντας στην πράξη τη θεωρία του Chomsky (1957) σχετικά µε την 

µοναδικότητα και τη δηµιουργική διάσταση των γλωσσικών φραστικών 

διατυπώσεων ο Hymes (1972) σε µια προσπάθειά του να ανατρέψει τις 

επικρατούσες θεωρίες της γλώσσας που προέβαλλαν το δοµικό της χαρακτήρα, 

εισήγαγε τον όρο “communicative competence” «επικοινωνιακή ικανότητα», η 

οποία σηµατοδοτεί την ικανότητα να χρησιµοποιούµε τη γλώσσα ανάλογα µε το 

συγκείµενο. Ακολουθώντας αυτή τη θεωρία, διάφοροι Βρετανοί γλωσσολόγοι 

 (Halliday, 1975· Candlin, 1976· Widdowson, 1972, 1978) επικεντρώθηκαν στην 

επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας, η οποία στηρίζεται στην άποψη ότι οι 



φράσεις εµπεριέχουν ως σκοπό την επικοινωνία. Συνεπώς, η έµφαση στη 

διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος µετατέθηκε από το τι διδάσκεται στο πώς 

πρέπει να διδαχθεί. Πιο αναλυτικά, ο Widdowson (1978: 3) καθιέρωσε τους όρους 

“usage” και “use”, σύµφωνα µε τους οποίους “usage” είναι η εκδήλωση 

της  σωστής γνώσης του γλωσσικού συστήµατος, ενώ “use” είναι η κατάλληλη 

αξιοποίηση της συγκεκριµένης αυτής γνώσης για επικοινωνιακό στόχο. 

            Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αναδύθηκε στη διδασκαλία της γλώσσας 

η κειµενοκεντρική προσέγγιση (Cope & Kalantzis, 1993· Coe, 1994) η οποία 

ανέδειξε τη σχέση των κειµένων µε το κοινωνικό περικείµενο και πρόβαλλε την 

ανάγκη να βοηθήσουµε τους µαθητές να ανακαλύψουν αυτή τη σχέση καθώς 

επίσης και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κειµενικών τύπων. Συγκεκριµένα, 

αναφερόµενος στα κειµενικά είδη – “genres” ο Hyland (2002: 18) υποστήριξε ότι 

είναι καθιερωµένοι τρόποι χρήσης της γλώσσας σύµφωνα µε τους οποίους κάθε 

τύπος κειµένου περικλείει συγκεκριµένα επαναλαµβανόµενα χαρακτηριστικά 

ανάλογα πάντα µε τον κοινωνικό τους σκοπό. Εποµένως, τα κειµενικά είδη είναι 

«αφηρηµένες, κοινωνικά σηµατοδοτούµενες µορφές χρήσης της γλώσσας».  

            Αν και οι δύο προαναφερθείσες µέθοδοι αποτέλεσαν επανάσταση για τη 

διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος, δέχθηκαν κριτική ότι αντιµετωπίζουν τα 

κείµενα ως στατικές, οµοιόµορφες και µονολιθικές οντότητες και προάγουν την 

άκριτη αναπαραγωγή τους (Freedman & Medway, 1994: 46· Harbord,  2005: 5). 

Κατά συνέπεια, τα κείµενα εκλαµβάνονται ως ολότητες που αν και έχουν 

επικοινωνιακό προσανατολισµό, αποτυγχάνουν να προσαρµοστούν στις ανάγκες 

που ανακύπτουν στην τάξη. 

            Το κενό αυτό στην αντιµετώπιση των κειµένων ως δυναµικών και 

απρόβλεπτων οντοτήτων µε δυναµική τροποποίησης και επαναπροσδιορισµού ήρθε 

να καλύψει ο κριτικός γραµµατισµός. Οι αναγνωστικές και συγγραφικές µέθοδοι 

του κριτικού γραµµατισµού εστιάζονται στη µεταβλητότητα και στη 

διαφοροποίηση των γλωσσικών και δοµικών τους γνωρισµάτων ανά συγκυρία και 

ανάλογα µε τον µαθητή ως αναγνώστη ή συγγραφέα που συνδιαλέγεται µε το 

κείµενο (Mc Laughlin & De Voogd, 2004).  

 



2. Κριτικός γραµµατισµός 
2.1  Εννοιολογικές αποσαφηνήσεις    

Ο κριτικός γραµµατισµός συνιστά µια καινοτόµα προσέγγιση της γλωσσικής 

διδασκαλίας σύµφωνα µε την οποία τα γλωσσικά στοιχεία αλληλοεξαρτώνται από 

τα κοινωνικά τεκτενόµενα (Χατζησαββίδης, 2009). Η χρήση της γλώσσας, ως προς 

τις γλωσσικές εκφάνσεις, τις υφολογικές ποικιλίες και τις δοµικές επιλογές, 

διαµορφώνεται από το είδος των σχέσεων των συνδιαλεγόµενων, το κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται αυτή η συνδιαλλαγή,  τον σκοπό της επικοινωνίας 

και την ιδεολογία των επικοινωνούντων. Σύµφωνα µε τις αρχές του κριτικού 

γραµµατισµού ο λόγος – discourse- είναι µία κοινωνικά αναγνωρισµένη οδός 

ανάµεσα σε µεθόδους µε τις οποίες αξιοποιούµε τη γλώσσα που διαλογιζόµαστε, 

αξιολογούµε και εκφράζουµε τα συναισθήµατα µας και τις πεποιθήσεις µας 

(Χατζησαββίδης, 2009). Επιπρόσθετα, η Bartlett (2007) υποστηρίζει ότι είναι 

αδήριτη ανάγκη στην νέες πολυφωνικές κοινότητες να αναδείξουµε τη σηµασία της 

κοινωνικής διάστασης του γραµµατισµού, όπου οι µαθητές µπορούν να 

χρησιµοποιούν πολιτιστικούς πόρους µέσα από κριτική διαπραγµάτευση για να 

περιορίσουν τις κοινωνικές ανισότητες και να αµφισβητήσουν κοινωνικά 

στερεότυπα.   

            Απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης µέσα στη φιλοσοφία του κριτικού 

γραµµατισµού  είναι η δηµιουργία πολιτών που διακρίνονται για το κριτικό πνεύµα 

και έχουν τη δυνατότητα όχι µόνο να σχηµατίζουν σαφή αντίληψη για τον κόσµο 

αλλά και να είναι σε θέση να µεσολαβούν δραστικά στην κοινωνία και να την 

αναπλάθουν. Συνοπτικότερα, ο κριτικός γραµµατισµός στοχεύει στην «εκπαίδευση 

του πολίτη στην κοινωνία» (Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010: 118). 

2.2  Παιδαγωγικές πρακτικές 
Οι πρακτικές του γραµµατισµού καθορίζουν τις σχέσεις των µελών της τάξης και 

τίθενται σε εφαρµογή µέσα από διάδραση, αναστοχασµό και ανατροφοδότηση οι 

οποίες  επηρεάζονται καθοριστικά από τις κουλτούρες και το πολιτισµικό υπόβαθρο 

των εµπλεκοµένων (Κωστούλη, 2005).   

Αναλύοντας την παιδαγωγική πτυχή του κριτικού γραµµατισµού ο 

Χατζησαββίδης (2009) διακρίνει τις ακόλουθες αρχές: 



• Βασικός σκοπός της διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος είναι η µετεξέλιξη 

των µαθητών σε πολίτες µε κριτική ικανότητα. 
• Αφού αναπτυχθεί η κριτική σκέψη, τα µέλη της σχολικής κοινότητας θα 

συµπράξουν για την ανάπτυξη και πραγµάτωση των κοινών νοηµάτων.	  

• Ενθαρρύνεται ο κριτικός αναστοχασµός έτσι ώστε οι πολίτες να αξιολογούν 

αλλά και ταυτόχρονα να συνδιαµορφώνουν το περιβάλλον.	  

• Οι σχολικές τάξεις µετατρέπονται σε κυψέλες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, 

όπου όλοι οι µαθητές ανεξάρτητα από την προέλευση, το φύλο και τις γνωστικές 

ικανότητες θεωρούνται ισότιµοι και άξιοι ίσων ευκαιριών.	  

• Τονίζεται η εθνογραφική ενηµέρωση των µαθητών.	  

• Επισηµαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο η γλώσσα διαρθρώνει διάφορα κείµενα και 

καλλιεργούνται οι πρακτικές που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των 

κειµένων.	  

• Τονίζεται η σηµασία της προώθησης της ικανότητας και αυτενέργειας των 

µαθητών µέσα από τη συµµετοχή τους στη χρήση διαφόρων κειµενικών 

πρακτικών.                                                                                                	  

Συνεπώς, η γλώσσα αποκτά δυναµική διαπραγµάτευσης, αναπροσαρµογής και 

βελτίωσης που συνάδει µε την κοινωνική και πολιτισµική προέλευση των µαθητών 

σε αντίθεση µε τον προηγούµενο ρόλο της ως στατικών, προκαθορισµένων δοµών. 

3. Κριτική ανάγνωση και γραφή 

3.1 Aναγνωστικές και συγγραφικές πρακτικές 

Οι αναγνωστικές και συγγραφικές πρακτικές του κριτικού γραµµατισµού 

εστιάζονται στο γεγονός ότι τα κειµενικά είδη µεταλλάσσονται και 

επανακοθορίζονται µε τελικό σκοπό να συµβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση 

(Χατζηλουκά-Μαυρή, 1010). Οι πρακτικές αυτές στοχεύουν στην «αποδόµηση και 

αναδόµηση» των κειµένων µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

µαθητών. 

            Κατά την ανάγνωση των κειµένων συντελούνται οι εξής λειτουργίες: 

§ Κριτική αποδόµηση των κειµένων και ανάλυση των ρητών και υπόρρητων 

νοηµάτων τους. 



§ Η ανάγνωση των κειµένων συνιστά προϊόν ιδεολογικής διεργασίας που 

συνδέεται µε κοινωνικές πρακτικές, δηλαδή διερευνώνται οι ιδέες, το 

περιεχόµενο καθώς επίσης και οι κοινωνικές αντιλήψεις. Επιπρόσθετα, 

αναζητούνται οι ιδεολογικές τους προεκτάσεις.	  

§ Ερευνάται η υφολογική ποικιλία των κειµενικών ειδών ως φορέας διαµόρφωσης 

νοηµάτων η οποία γίνεται αντικείµενο διδακτικής εκµετάλλευσης. Οι 

υφολογικές επιλογές του συγγραφέα είναι σκόπιµες και τίποτα δεν γίνεται 

τυχαία. Για παράδειγµα, αν ο συγγραφέας επιλέξει να χρησιµοποιήσει τον τύπο 

«επανάστασης» αντί «επαναστάσεως», το κάνει για να καταστήσει το κείµενο 

πιο εύληπτο και οικείο στους αναγνώστες.	  

§ Οι δοµικές επιλογές ισοδυναµούν µε µηχανισµούς κωδικοποίησης κοινωνικών 

σχέσεων και όχι µε απλές εκφραστικές εναλλακτικές αποφάσεις του συγγραφέα, 

δηλαδή η επιλογή ανεπίσηµου ύφους υποδηλώνει οικειότητα. Ως εκ τούτου ο 

πρόεδρος του δεκεπενταµελούς συµβουλίου ενός σχολείου θα απευθυνθεί σε 

επίσηµο ύφος προς το διευθυντή του σχολείου, ενώ θα χρησιµοποιήσει 

ανεπίσηµο λόγο στους συµµαθητές του.	  

Γενικά η διαδικασία της κριτικής ανάγνωσης αν και δυναµική είναι πιο εµφανής και 

συνεπώς λιγότερο «προβληµατική» (Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010) από την 

αντίστοιχη της γραφής. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Από	  την	  άλλη	  πλευρά	  η	  κριτική	  γραφή	  οφείλει	  να	  αναδεικνύει	  τη	  δημιουργικότητα	  
των	  ατόμων,	  δηλαδή	  πώς	  οι	  μαθητές	  μπορούν	  να	  παρέμβουν	  στην	  τοπική	  ή	  ευρύτερη	  
κοινωνία	  συνθέτοντας	  κείμενα	  -‐	  με	  βάση	  συγκεκριμένες	  παραμέτρους	  που	  ορίζονται	  από	  
τον	  εκπαιδευτικό	  -‐	  μέσα	  από: 
• Λεξιλογικές, µορφολογικές και συντακτικές επιλογές, 
• Ποικίλους τρόπους οργάνωσης των πληροφοριών	  

Τα παραγόµενα κείµενα εµφανίζουν εύκαµπτα όρια µέσα από τη συνένωση και 

µείξη των διακριτών συµβάσεων και διαδανεισµό στοιχείων ανάµεσα σε 

περισσότερους του ενός κειµενικούς τύπους (Χατζησαββίδης, 2007). Μέσα από την 

παρούσα διαδικασία προκύπτουν µεικτά ή υβριδικά κείµενα. Οι µαθητές 

εµπλέκονται ενεργά µέσα από συνεργατικούς, δασκαλοµαθητικούς και 

διαµαθητικούς διαλόγους στην συνοικοδόµηση του γραπτού κειµένου µέσα από 

διαδικασίες συλλογής, σύγκρισης, καταγραφής και αναθεώρησης του περιεχοµένου 

και της γλωσσικής διατύπωσης του αρχικού κειµένου. Είναι προφανές ότι η έµφαση 



δίδεται εξίσου στο τελικό προϊόν αλλά και τη διαδικασία που αξιοποιεί τη 

συνεργασία και την αξιολόγηση, και καλλιεργεί το δηµιουργικό τρόπο σκέψης. 

3.2 Στρατηγικές µάθησης 

Έχοντας αναλύσει διεξοδικά τη φιλοσοφία και την παιδαγωγική του κριτικού 

γραµµατισµού, αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει διάφορες στρατηγικές µάθησης µε 

σκοπό να αναδειχθεί αν η προτεινόµενη διδακτική πρόταση θα συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη διαφόρων στρατηγικών µέσω της κριτικής ανάγνωσης και γραφής. 

            Σε µία προσπάθεια να ταξινοµήσει τις στρατηγικές, ο Cohen (1996) τις 

διακρίνει σε στρατηγικές εκµάθησης της γλώσσας (language learning), π.χ. 

οµαδοποίηση, και σε στρατηγικές χρήσης της γλώσσας (using language),  όπως 

στρατηγικές ανάκλησης και δοκιµής. Οι στρατηγικές ανάκλησης 

συµπεριλαµβάνουν ανάκληση αποθηκευµένης γνώσης ενώ οι στρατηγικές δοκιµής 

εµπερικλείουν πειραµατισµό µε γλωσσικές δοµές για να ανιχνευθεί ποια ταιριάζει 

περισσότερο στο εκάστοτε µαθησιακό περιβάλλον. Οι αντισταθµιστικές 

στρατηγικές (όπως η εξαγωγή συµπερασµάτων από τα συµφραζόµενα και η χρήση 

συνωνύµων), οι οποίες υποβοηθούν το µαθητή να αναπληρώσει την ελλιπή γνώση, 

θεωρούνται ότι ανήκουν και στα δύο είδη στρατηγικών, δηλαδή εκµάθησης και 

χρήσης της γλώσσας (Oxford, 2003). 

            Επιπλέον, ο Cohen (1996) διαφοροποιεί τις στρατηγικές εκµάθησης της 

γλώσσας από τις στρατηγικές χρήσης της σε γνωστικές και µεταγνωστικές. Οι 

γνωστικές στρατηγικές περικλείουν αναγνώριση, διατήρηση, αποθήκευση και 

ανάκληση των κατάλληλων γλωσσικών και εννοιολογικών  χαρακτηριστικών. Οι 

µεταγνωστικές στρατηγικές αναφέρονται στο σχεδιασµό της επόµενης µαθησιακής 

διαδικασίας, στην επίλυση προβληµάτων, στον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας 

µιας εναλλακτικής λύσης, στην αξιολόγηση και αναθεώρηση αποτελεσµάτων. 

Εστιάζοντας στις στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, 

άµεσα εµπλεκόµενες στην παρούσα διδακτική πρόταση, ακολουθεί η 

επιγραµµατική παρουσίασή τους µε στόχο την ανάδειξη της λειτουργικότητας των 

αξιοποιούµενων στρατηγικών. Βέβαια, η ανάγνωση και η παραγωγή ενός 

επικοινωνιακού κειµένου, ως γνωσιακές διαδικασίες, χαρακτηρίζονται εξίσου ως 

εµπρόθετες διαδικασίες δόµησης νοήµατος, ενώ τόσο ο αναγνώστης όσο και ο 



συγγραφέας συνθέτουν τις σχέσεις ανάµεσα στο κείµενο και σε αυτά που 

γνωρίζουν, αισθάνονται και πιστεύουν. Ωστόσο, υπάρχουν καθορισµένες 

στρατηγικές που συνδέονται άµεσα µε την επιτυχή κατανόηση ή παραγωγή ενός 

κειµένου και την ανάδειξη αυτών αξιοποίησε η πρόταση που ακολουθεί. 

Ειδικότερα, οι βασικές στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου συνοψίζονται ως 

εξής (Rasinski, 2000): 

• Προεργασία: συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το κείµενο πριν την ανάγνωση.  

• Σχολιασµός: σηµειώσεις στο κείµενο αλληλεπιδρώντας µε αυτό. 

• Σύνοψη: έλεγχος στην κατανόηση του κειµένου µε αναγνώριση του θέµατος και 

των κύριων σηµείων του. 

• Ανάλυση: διάσπαση του κειµένου σε «κοµµάτια» και ανάλυσή του τρόπου 

σύνδεσης µεταξύ τους.  

• Επανάληψη ανάγνωσης 

Αντίστοιχα, οι κύριες στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου είναι οι παρακάτω 

(Richardson, 1990): 

• Εύρεση της κεντρικής ιδέας και των επιµέρους στοιχείων του µηνύµατος 

• Καταιγισµός ιδεών 

• Χρήση πηγών 

• Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης: Επιδιώκεται να κάνουν τις συνδέσεις οι 

ίδιοι οι µαθητές παρά να τους τις υποδεικνύει ο δάσκαλος.   

• Προσοχή: Ο µαθητής πρέπει να προσέξει είτε τη γενική ιδέα (γενική προσοχή) 

της δραστηριότητας είτε επιµέρους στοιχεία της (επιλεκτική προσοχή). 

• Συνεργασία: Αυτή η στρατηγική αφορά τη συντονισµένη προσπάθεια των 

µαθητών να συνεργαστούν σε µια δραστηριότητα µε κοινό στόχο.   

• Σχεδιασµός της δοµής του κειµένου 

• Χρήση γλωσσικών επεµβάσεων (π.χ. πρόσθεση ενός ή περισσότερο στοιχείων σε 

µια φράση για την αποσαφήνισή της, αφαίρεση στοιχείων για να διευκολύνεται η 

κατανόηση, υποκατάστασή τους από στοιχεία µε παρόµοια λειτουργία για να 

αποφεύγονται οι επαναλήψεις, αντιµετάθεση στοιχείων στη φράση, για να δοθεί 

έµφαση σε κάτι, κ.ά.). 



• Διασφάλιση της συνοχής του κειµένου σε θεµατικό (συνοχή χώρου και χρόνου, 

γεγονότων), λεξιλογικό και γραµµατικό επίπεδο. 

Ανεξάρτητα από τις µεταξύ τους διαφοροποιήσεις οι προαναφερθείσες στρατηγικές 

διαβαθµιζόµενες από το απλούστερο επίπεδο της εµβάπτισης στα κείµενα και στις 

ιδιότητές τους µέχρι και το συνθετότερο επίπεδο της κοινωνικής παρέµβασης µε τα 

κείµενα και έναντι των κειµένων αξιοποιούνται στην παρούσα διδακτική πρόταση 

σε µια προσπάθεια κριτικής αναβάθµισης των προσληπτικών και παραγωγικών 

δεξιοτήτων των µαθητών. 

4. Διδακτική πρόταση 
4.1 Ταυτότητα 

Τίτλος: «Οι µαθητές κρίνουν και ψηφίζουν» 

Πρόταση για διδασκαλία  

Τάξη: Γ΄ Γυµνασίου  

Διδακτικό αντικείµενο και διδακτική ενότητα: ΝΕ Γλώσσα, η ενότητα «Ελλάδα 

(διοίκηση)» 

Στρατηγικές: Οµαδοσυνεργατική, βιωµατική, επικοινωνιακή, ολιστική προσέγγιση 

εκµάθησης της γλώσσας 

Εµπλεκόµενες δεξιότητες: κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, παραγωγή 

γραπτού και προφορικού λόγου, σύνθεση και αξιολόγηση υλικού, κριτική σκέψη - 

ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας. 

Χρονική διάρκεια: υπολογίζεται στα 90 λεπτά. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι, 

µολονότι η θεµατική ενότητα αναπτύσσεται σε συγκεκριµένες διδακτικές ώρες, 

µπορεί να επεκταθεί χρονικά όσο οι µαθητές δείχνουν ενδιαφέρον και φαίνεται ότι 

η γλωσσική καλλιέργεια είναι αποτελεσµατική. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης: 1) οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, 2) προηγείται η 

κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου µε κριτήρια σχεδιασµένα ειδικά για 

την εν λόγω διδακτική ενότητα (Ζάγκα & Ηλιοπούλου, υπό δηµοσίευση), ενώ η 

παρούσα πρόταση εστιάζει στον γραπτό λόγο, κατανόηση και παραγωγή. 

4.2 Σύντοµη περιγραφή  

Το πρωταρχικό ερώτηµα που αποτέλεσε τη βάση του σχεδιασµού της παρούσας 

πρότασης  ήταν το εξής:  «Τι είδους πρακτικές ανάγνωσης και παραγωγής γραπτών 



κειµένων καλούµαστε να διαµορφώσουµε στο πλαίσιο µιας ενότητας, έτσι ώστε 

αυτές να απηχούν την παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού;».  

Αφετηρία αποτέλεσε ένα αµιγώς κατευθυντικό κείµενο-πρότυπο: οι οδηγίες 

διενέργειας µαθητικών εκλογών που αναγιγνώσκονται κάθε χρόνο σε όλες τις 

τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (διατάξεις των παρ. 10 και 29 του άρθρου 3 

της µε αριθ. πρωτ. 4094/Γ2/23-09-1986, Φ.Ε.Κ. 619 Β΄). Μέσα από την αποδόµηση 

του αρχικού κειµένου και την αναδόµησή του σε υβριδικά επιδιώκεται η προώθηση 

της κριτικής αυτονόµησης των µαθητών και η ανάπτυξη σκεπτόµενων πολιτών που 

παρεµβαίνουν στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. 

4.3 Θεωρητικό πλαίσιο πρότασης 

Τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα στο µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας  στο 

Γυµνάσιο έχουν συµπεριλάβει στη γενικότερη φιλοσοφία και στοχοθεσία τους την 

έννοια του κριτικού γραµµατισµού (Φ.Ε.Κ. Β 303/13-03-20013: 3734, 3741, 

Προγράµµατα Σπουδών 2011, Εγκύκλιος 139610/ Γ2/ 01-10-2013 καθώς τα νέα ΠΣ 

για τη ΝΕΓ που ισχύουν από το 2011 στα πιλοτικά σχολεία 

(http://dschool.minedu.gov.gr/). Στο πλαίσιο αυτό κύριος στόχος της διδασκαλίας 
του γλωσσικού µαθήµατος γίνεται η συµβολή στην ανάπτυξη της ικανότητας των 

µαθητών να χρησιµοποιούν τη γλώσσα σε πραγµατικές επικοινωνιακές 

καταστάσεις. σε προβλέψιµα και µη προβλέψιµα συγκείµενα, βραχυπρόθεσµα και 

ταυτόχρονα να µπορούν να την αναδοµούν και την αναπροσαρµόζουν για την 

αναβάθµιση της κοινωνίας και της δικής τους προσωπικής εξέλιξης 

µακροπρόθεσµα. 

            Παράλληλα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού µετεξελίσσεται από µεταδότη των 

γνώσεων σε διαµεσολαβητή ανάµεσα στη γνώση και το µαθητή. Συνεπώς, η 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και µαθητών καθορίζεται ως βασική κοινωνική και 

πολιτισµική διαδικασία µέσα στην οποία οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόµενοι 

αλληλεπιδρούν στην κοινή προσπάθεια της εξέλιξης των µαθητών (Δαφέρµος, 

2002·∙ Χατζηνικολάου, 2010). 

Ωστόσο, µολονότι οι κειµενικές πρακτικές που υιοθετούνται στο γυµνάσιο 

αναγνωρίζουν τις αρχές του κριτικού γραµµατισµού, απηχούν κατά πολύ την 

κειµενοκεντρική προσέγγιση· ενδεικτικά αναφέρονται ως κυρίαρχες 



δραστηριότητες η περίληψη κειµένου βάσει πλαγιότιτλων, η οργάνωση προτάσεων 

σε µορφή συνεκτικού κειµένου, η αναζήτηση ρηµάτων σε κείµενο,  η απάντηση σε 

ερωτήσεις κατανόησης κειµένου (Χατζησαββίδης, Κωστούλη & Τσιπλάκου, 2011). 

Υπό τα πρίσµα αυτό στην παρούσα διδακτική πρόταση επιχειρείται η υιοθέτηση 

πρακτικών που θα συνδράµουν στη συνοικοδόµηση κριτικά εγγράµµατων µαθητών.  

Οι βασικότερες αρχές στις οποίες θεµελιώθηκε ο σχεδιασµός της είναι οι 

εξής: 

α) Συνδυάζεται η κειµενοκεντρική προσέγγιση και ο κριτικός γραµµατισµός.  

β) Γίνεται αποδεκτή η αναθεωρηµένη εκδοχή του µοντέλου Luke & Freebody 

(1999), σύµφωνα µε το οποίο τα κείµενα δεν είναι αποκλειστικά γλωσσικής 

µορφής, αλλά ενδέχεται να είναι προφορικά ή/και οπτικά. 

γ) Τα γραµµατικοσυντακτικά στοιχεία του υπό εξέταση κειµένου δεν 

αντιµετωπίζονται ως αφηρηµένες κατασκευές. Αντίθετα, εκλαµβάνονται ως 

λειτουργικά εργαλεία, η γνώση και η συνειδητοποίηση των οποίων επιτρέπει την 

παραγωγή κατάλληλων για τους σκοπούς της επικοινωνίας ποικίλων κειµένων, 

ενώ παράλληλα λειτουργούν ως αφόρµηση για την επιτέλεση κοινωνικών 

πράξεων. 

δ) Έµφαση δίνεται όχι µόνο στη µικροδοµή αλλά πολύ περισσότερο στη 

µακροδοµή καθώς και στις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Τα γραµµατικά 

στοιχεία ερµηνεύονται ως µέρος ενός συστήµατος σηµειωτικών πόρων για τη 

δηµιουργία ενός κειµένου ως κοινωνικής πράξης, 

ε) Συνοικοδοµούνται κείµενα (µικτά ή υβριδικά) που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις διαφορετικών πλαισίων επικοινωνίας.  

στ) Εναλλάσσονται η ατοµική, οµαδική και συλλογική επεξεργασία µε την 

αξιοποίηση διαφοροποιηµένων µορφών ανάγνωσης και για διαφορετικούς 

στόχους. 

ζ) Επιδιώκεται ο διάλογος των κειµένων: ταυτόχρονα ή σειριακά, ανάλογα µε την 

έκταση και το βαθµό εξοικείωσης των παιδιών µε τη διαδικασία. 

η) Ο διδάσκων έχει ρόλο συντονιστή και ισότιµου συνοµιλητή κατά τη διδασκαλία 

και τη διεκπεραίωση των διάφορων γλωσσικών δραστηριοτήτων.  

4.4 Στόχοι 



Οι στόχοι της παρούσας πρότασης, σύµφωνοι µε τα ΑΠΣ, δεν αφορούν απλώς 

γνώσεις αλλά διανθίζονται  µε την ικανότητα τέλεσης λεκτικών πράξεων (πχ. 

αιτιολογώ, προτείνω, καθοδηγώ, πληροφορώ αφηγούµαι). Ειδικότερα, ανά επίπεδο 

(Coureau, 2000) αναµένεται οι µαθητές:  

Γνώσεις 

• Να εντοπίζουν τον τρόπο που µέσα από τα γλωσσικά στοιχεία, τη γραµµατική, 

το λεξιλόγιο και τον τρόπο οργάνωσης πληροφοριών κατασκευάζονται 

διαφορετικές οπτικές του κόσµου που εξυπηρετούν συγκεκριµένες οµάδες έναντι 

άλλων. 

• Να κατανοούν τη µάθηση ως ενεργητική διαδικασία. 

Δεξιότητες 

• Να καλλιεργούν την κριτική µεταγλωσσική ενηµερότητα ως προς τους τρόπους 

µε τους οποίους οι γλωσσικές, δοµικές και υφολογικές επιλογές οδηγούν σε 

συγκεκριµένα αισθητικά αποτελέσµατα. 

• Να αναπτύσσουν την ικανότητα κριτικής διερεύνησης ιδεολογικών και 

κοινωνικοπολιτισµικών συνθηκών που οδηγούν σε ουσιώδεις προσλήψεις του 

«νοήµατος» των κειµένων. 

• Να επιδεικνύουν την ικανότητα άρθρωσης λόγου για δικαιότερη και 

δηµοκρατικότερη κοινωνία.  

• Να προτείνουν – µέσα από τα κείµενά τους - διαφορετικούς τρόπους θέασης 

ενός θέµατος.  

Στάσεις 

• Να µην αποδέχονται τον κόσµο που τους περιβάλλει ως στατικό πλαίσιο, 

δεδοµένο ή ουδέτερο, αλλά ως πεδίο σε συνεχή αλλαγή και µεταβολή, ως πεδίο 

για τη διαπραγµάτευση ποικίλων σχέσεων εξουσίας. 

• Να ενθαρρύνονται σε συνεργασία για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν 

νόηµα για τους µαθητές. 

4.5 Λεπτοµερής παρουσίαση της πρότασης 

4.5.1 Μεθόδευση της διδασκαλίας 

Το θέµα και ο βαθµός εξοικείωσης των παιδιών µε αυτό επιτρέπουν την ανάπτυξη 

των διαστάσεων του θέµατος από την αρχή. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του 



δεκάλεπτου που αφιερώνεται στην τάξη για να  αναγνωστεί το κείµενο των οδηγιών 

διεξαγωγής των µαθητικών εκλογών αναδύεται ο προβληµατισµός της 

χρηστικότητας του κειµένου.  

Μολονότι οι συνοµιλιακοί ρόλοι είναι µερικώς διακριτοί, η επεξεργασία του 

κειµένου δε γίνεται µε τη µορφή ερωτήσεων αλλά µε 

διατυπώσεις/προβληµατισµούς που δηλώνουν ότι ο εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά 

να τοποθετηθούν απέναντι στο κείµενο. Στο πλαίσιο αυτής της βασικής αρχής 

γίνεται προκαταρκτική ανάλυση του κειµένου µέσω δεξιοτήτων και στρατηγικών 

πρόσληψης των νοηµάτων. Ειδικότερα, ακολουθείται επαγωγική πορεία κατά την 

οποία αρχικά αναλύεται το κείµενο σε επίπεδο πλαισίου επικοινωνίας, εντοπίζεται 

το συγκείµενο, το πεδίο, ο τόνος (απρόσωπος και αυστηρός), ο τρόπος, ο αποδέκτης 

(εµφανώς απευθύνεται σε µαθητές) και ο σκοπός σύνταξής του (δεν πρόκειται για 

πληροφοριακό λόγο αλλά για έντονα κατευθυντικό µε στόχο να προκαθορίσει τα 

βήµατα της µαθητικής κοινότητας κατά τη διενέργεια µαθητικών εκλογών). 

Ακολουθεί η µελέτη της γλωσσικής και νοηµατικής δοµής του εξεταζόµενου 

κειµένου. Ενδεικτικά, µελετώνται οι λεξιλογικές και γραµµατικές επιλογές του µε 

ιδιαίτερη έµφαση στις αυστηρά επαναλαµβανόµενες νόρµες, οι µηχανισµοί συνοχής 

και η συνεκτικότητα (π.χ. στο χωρίο «12. Αν παραιτηθούν ή ανακληθούν τρία (3) ή 

περισσότερα µέλη, ξαναγίνονται εκλογές. 13. Για να ανακληθεί κάποιο µέλος, 

απαιτείται αίτηση των 2/3 των µαθητών της κοινότητας.» παρατηρείται 

επαναλαµβανόµενος υποθετικός λόγος που δηλώνει το προσδοκώµενο, 

τριτοπρόσωπη καταγραφή οδηγιών, παθητική σύνταξη, χρονικοί δείκτες, 

αρίθµηση). Στη συνέχεια και µε εµφανή πλέον την κατανόηση από τους µαθητές ότι 

πρόκειται για ένα κείµενο που  απευθύνεται στους ίδιους αλλά διαπνέεται από την 

γλώσσα και την αυθεντία της εξουσίας, διερευνάται ο ρόλος του ως κοινωνική 

πράξη. Εξετάζονται δηλαδή οι κειµενικές επιλογές του ως µηχανισµοί δόµησης 

κοινωνικοπολιτισµικών ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας (π.χ. Στην οδηγία «Κάθε 

µαθητική κοινότητα δικαιούται µία  (1)  ωριαία συνέλευση  κάθε µήνα, η οποία 

διεξάγεται κατά την τελευταία διαδακτική ώρα σε διαφορετική κάθε φορά ηµέρα, 

ύστερα από άδεια του διδάσκοντος καθηγητή και ενηµέρωση του υπευθύνου του 

τµήµατος.» διερευνάται η πραγµατολογική διάσταση των λέξεων δικαιούται, άδεια, 

διδάσκων, ενηµέρωση, υπεύθυνος). Τέλος, γενικεύοντας την πορεία µελέτης το 





ανάγκη εκλαΐκευσης του λεξιλογίου και του ύφους αλλά µε σαφώς διακριτό 

εξουσιαστικό ρόλο του οµιλητή. 

3. Άρθρο στη σχολική εφηµερίδα όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήµατα που 

ακολουθήθηκαν από τα τµήµατα του σχολείου κατά τη διενέργεια των εκλογών.  

Έµφαση δίνεται στη συγκεκριµένη δοµή και στις συµβάσεις τους άρθρου καθώς 

και στην αναδόµηση των οδηγιών σε αφήγηση. 

4.  Email σε φίλο - υποψήφιο, όπου ύστερα από παράκλησή του, του εξηγείς πώς 

πρέπει να γίνονται οι µαθητικές εκλογές. Η παραγωγή εστιάζεται σε ψηφιακό 

λόγο µε δεοντολογική διατύπωση.  

5.  Τηλεφωνική συνοµιλία µεταξύ δύο συµµαθητών όπου ο ένας εξηγεί στον άλλο που 

απουσίαζε λόγω ασθένειας τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών (προσχεδιασµένος 

προφορικός λόγος). 

Οι οµάδες ξεκινούν µε την επεξεργασία των κειµένων τους (15’). Αρχικά 

µελετούν και παρουσιάζουν στην ολοµέλεια το λόγο που αρθρώνεται το κείµενό 

τους και στη συνέχεια περιγράφουν την επιβαλλόµενη από τα προαναφερθέντα 

κειµενικά πλαίσια «ταυτότητα» του κειµένου που καλούνται να συντάξουν: ύφος, 

γλώσσα, πρόσωπα αναφοράς, δοµή (15’). Με δεδοµένο ότι το νόηµα ενός κειµένου 

διαµορφώνεται σε σχέση και συνάρτηση µε άλλα (παρόντα και απόντα) κείµενα, τα 

οποία προϋποθέτει και µε τα οποία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο (Χατζηασαββίδης, 

Κωστούλη & Τσιπλάκου, 2011), ακολουθεί ο διάλογος των οµαδικών κειµένων 

µέσω συνεδριών στην ολοµέλεια µε θέµα τις διακειµενικές συγκρίσεις τους. Πιο 

αναλυτικά, µε έµµεση καθοδήγηση του εκπαιδευτικού συγκρίνονται οι 

επικρατούσες και µη οπτικές γύρω από το πώς περιγράφονται, συνοψίζονται, 

αφηγούνται και απλοποιούνται οι οδηγίες. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής:  

Ø Πώς αναδύεται το θέµα διενέργειας των εκλογών µέσα από κάθε κείµενο;  

Ø Σε τι µοιάζουν και σε τι διαφέρουν τα κείµενα µεταξύ τους; 

Ø Ποια είναι η επίδραση κάθε κειµένου στον αναγνώστη; 

Όλα τα εναλλακτική κείµενα σχολιάζονται, εν κατακλείδι, µε κριτήριο το γλωσσικό 

και ιδεολογικό τους φορτίο. Έτσι, η παραγωγή γραπτού λόγου αντιµετωπίζεται από 

τα παιδιά ως µια έντονα διαλογική διαδικασία που αναδύεται µέσα από την ενεργό 

εµπλοκή τους µε διαδικασίες συλλογής, σύγκρισης, καταγραφής και αναθεώρησης 

του περιεχοµένου και της γλωσσικής του διατύπωσης Τέλος, αναδοµούνται από την 



ολοµέλεια σε ενιαίο κείµενο που θα δηµοσιευτεί στη σχολική εφηµερίδα οι οδηγίες 

του αρχικού κειµένου σε ύφος φιλικό προς τον µαθητή και ασκείται κριτική στο 

ύφος του επίσηµου κειµένου (15’). Έτσι, ελέγχονται και επαναπροσδιορίζονται οι 

σχετικές µε το εξεταζόµενο θέµα προσωπικές πεποιθήσεις των µαθητών. 

4.5.2 Αξιολόγηση  

Στα στάδια της αξιολόγησης (διαµορφωτικής και τελικής) ο εκπαιδευτικός ελέγχει 

το βαθµό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι προαναφερόµενοι στόχοι. Προκειµένου να 

αποτιµήσει το µαθησιακό αποτέλεσµα, εκτιµά τη συνολική παρουσία των µαθητών 

κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης (την προσπάθεια, τη συµµετοχή, τη 

δηµιουργικότητα, τη συνεργασία µε τους συµµαθητές τους, την ανάπτυξη της 

κριτικής τους σκέψης, τη βελτίωση στη γλωσσική τους έκφραση, κ.ά). 

5. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

Τα νέα ΑΠΣ για τη διδασκαλία της γλώσσας υιοθετούν σαφώς τις αρχές της 

παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού, στο πλαίσιο των οποίων 

προσδιορίζονται οι γενικοί πυλώνες, οι βασικές δεξιότητες και στρατηγικές, η 

µεθοδολογία της γλωσσικής διδασκαλίας και, τέλος, η εισήγηση αντίστοιχων 

µορφών αξιολόγησης. Η εφαρµογή, ωστόσο, των νέων αυτών κειµενικών 

πρακτικών απαιτεί και αναδόµηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών οι οποίοι 

ουσιαστικά καλούνται να λειτουργήσουν ως φορείς της όποιας εκπαιδευτικής 

αλλαγής. 

Υπό το πρίσµα αυτό οι κειµενικές πρακτικές ανάγνωσης και γραφής που 

υιοθετούνται στην προτεινόµενη διδακτική πρόταση φιλοδοξούν να εστιάσουν όχι 

στις πτυχές του θέµατος και στην αναπαραγωγή ορισµένων «προσφιλών» κειµένων 

αλλά στη δυναµική της γλώσσας. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διανοίγει η 

συνδροµή της επικοινωνιακής-κειµενοκεντρικής προσέγγισης και του κριτικού 

γραµµατισµού το εξεταζόµενο κείµενο εκλαµβάνεται ως αναγνωρίσιµο λόγω της 

υπεροχής ορισµένων ορατών συµβάσεών του και παράλληλα ανοικτό και 

διαπερατό τόσο που να µπορεί να αποδοµηθεί και να αναδοµηθεί σε άλλες µεικτές 

και/ ή υβριδικές κειµενικές πραγµατώσεις υπαγορευµένες από διαφορετικές, αν και 

προσχεδιασµένες από τον εκπαιδευτικό, ανάγκες. 



Οι µαθητές µετατρέπονται µέσα από την παρούσα διαδικασία από 

παθητικούς δέκτες της µαθησιακής διαδικασίας σε ενεργητικούς παράγοντες της. 

Παράλληλα,  καλλιεργούν στρατηγικές επανάληψης, κριτικής σύγκρισης δοµών, 

ανάκλησης προγενέστερης γνώσης καθώς και αντισταθµιστικές στρατηγικές µε 

στόχο την εκµαίευση της γνώσης. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουν µεταγνωστικές 

δεξιότητες, ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και, τέλος, γλωσσική επίγνωση 

(awareness) – χρήση της γλώσσας για ανάπτυξη της κριτικής θεώρησης µέσα από 

την αξιοποίηση των τύπων των Πολλαπλών Νοηµοσύνων (Gardner, 1983· 1999).  

Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρότασης αποτελεί η ενδυνάµωση όχι 

µόνο των µαθητών αλλά και του ίδιου του εκπαιδευτικού. Του παρέχεται η 

δυνατότητα να αναπτύξει την ικανότητα κριτικής αποτίµησης και αποδόµησης του 

τρόπου µε τον οποίο τα κείµενα που χρησιµοποιεί και οι πρακτικές ανάγνωσης και 

παραγωγής κειµένων που υιοθετεί στην τάξη συµβάλλουν στο να αναδειχθούν 

συγκεκριµένα νοήµατα ως κυρίαρχα. Στο πλαίσιο αυτό αναπροσδιορίζεται ο ρόλος 

του, καθώς µετατρέπεται από απλό «µεταδότη» γνώσεων σε διαµεσολαβητή 

ανακάλυψης της γνώσης. 

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η προτεινόµενη δραστηριότητα δε 

συνιστά µια πρότυπη δραστηριότητα προς µίµηση, αλλά επιδιώκει να καταδείξει 

τους τρόπους µε τους οποίους ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά σε µια σχολική 

κοινότητα µπορούν να διαπλέξουν διάφορα προφορικά και/ή γραπτά κείµενα και να 

αξιοποιήσουν τις εµπειρίες τους για την καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού. 
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