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Abstract 
This paper attempts a comparative and contrastive analysis of the language syllabus of 2003 and the 

language syllabus of 2011 for the Primary School, concerning the promotion and growth of functional 

literacy and critical literacy in terms of their objectives and contents. The comparison is realized through 

a qualitative content analysis. The notion of discourse, which is employed for this analysis, bears the 

triple dimension it has acquired in critical	  discourse analysis: discourse as text, discourse as discursive 

practice and discourse as social practice. The analysis of the syllabuses compared in search of these 

dimensions illustrates a tendency towards the enhancement of functional literacy, which first appears in 

the syllabus of 2003, but which becomes more systematic and established in the 2011 syllabus. 

Furthermore, an important difference in the growth of critical literacy is demonstrated, as the first does 

not entail the connection of the functional and the critical dimension. However, the second entails and 

allows the utilization of its functional orientation towards the enhancement and growth of critical literacy. 

 

1.Εισαγωγή 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία σύγκριση του Διαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγραµµάτων Σπουδών του 2003 και του Προγράµµατος Σπουδών του Νέου 

Σχολείου για το Δηµοτικό Σχολείο (2011), όσον αφορά την προώθηση και την 

καλλιέργεια του λειτουργικού και του κριτικού γραµµατισµού µέσα από τους στόχους 

και τα περιεχόµενά τους. Ιδιαίτερη είναι η έµφαση στα στοιχεία των δύο 

Προγραµµάτων που σχετίζονται µε τον κριτικό γραµµατισµό. Θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι το ΔΕΠΠΣ του 2003 (σε αντίθεση µε το πρόγραµµα του 2011) δεν δηµιουργήθηκε 

µε την πρόθεση να αποτελέσει ένα πρόγραµµα προώθησης του κριτικού γραµµατισµού. 

Δεδοµένου, όµως, ότι – σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο – εντάσσει στα περιεχόµενά 



του προσεγγίσεις που απορρέουν από τη Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική (όπως 

αυτή των Ειδών Λόγου), και επιδιώκει το συνδυασµό µεθόδων του δοµιστικού αλλά και 

του επικοινωνιακού-λειτουργικού παραδείγµατος (Τεντολούρης & Χατζησαββίδης) 

εξετάζεται και σε αυτό η πιθανότητα προώθησης του κριτικού γραµµατισµού, έστω και 

µε λανθάνουσα µορφή. 

Για τους σκοπούς της σύγκρισης των δύο Προγραµµάτων, λοιπόν, επιχειρείται η 

διαπίστωση των στοιχείων τους που αναδεικνύουν: α) τον λειτουργικό προσανατολισµό 

τους, δηλαδή την καλλιέργεια του γραµµατισµού όχι ως συνόλου αυτόνοµων ατοµικών 

δεξιοτήτων, αλλά ως κοινωνικής πρακτικής, και β) τον προσανατολισµό τους στην 

προώθηση του κριτικού γραµµατισµού, που διευρύνει την έννοια του λειτουργικού 

γραµµατισµού πέρα από την ικανότητα κατάκτησης των συµβάσεων που επιτρέπουν 

την επιτυχή συµµετοχή των ατόµων στην κοινωνία, ώστε να συµπεριλαµβάνει και την 

ικανότητα κριτικής αντιµετώπισης των συµβάσεων αυτών, δηµιουργικής χρήσης τους, 

αµφισβήτησης ή και ανατροπής τους από τους/ τις µαθητές/-τριες. Η ανάδειξη των δύο 

αυτών πτυχών των Προγραµµάτων πραγµατοποιείται µέσω µιας ποιοτικής ανάλυσης 

του περιεχοµένου τους, σύµφωνα µε το µεθοδολογικό παράδειγµα του Merelson 

(Μπονίδης, 2004: 99-137).  

 Η διαµόρφωση των κατηγοριών της ανάλυσης πραγµατοποιείται µε βάση τον 

παραπάνω ορισµό της λειτουργικής και της κριτικής προσέγγισης αλλά και µε την 

αξιοποίηση της έννοιας του λόγου, η οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντική τόσο στον 

λειτουργικό όσο και στον κριτικό γραµµατισµό, καθώς σηµατοδοτεί ακριβώς τους 

διαφορετικούς τρόπους χρήσης της γλώσσας σε συγκεκριµένες κοινωνικές πρακτικές 

και σχέσεις, από τις οποίες διαµορφώνεται αλλά και παράλληλα τις διαµορφώνει 

(Fairclough, 1992: 3-4). Αξιοποιώντας, λοιπόν, την τριπλή διάσταση της έννοιας του 

λόγου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις θεωρίες της  κριτικής ανάλυσης λόγου (ΚΑΛ), 

θα επιχειρήσουµε να εντοπίσουµε τα βασικά προσδιοριστικά στοιχεία της λειτουργικής 

και της κριτικής προσέγγισης στα δύο Προγράµµατα. 

 Η έννοια του λόγου λαµβάνει τρεις διαφορετικές διαστάσεις στην ΚΑΛ: α) ο 

λόγος ως κείµενο (Fairclough, 1992: 73-78), µε τις γλωσσικές επιλογές των κειµένων να 

προσδιορίζουν τις αναπαραστατικές, διαπροσωπικές και κειµενικές λειτουργίες του 

(Halliday, 1994), β) ο λόγος ως πρακτική λόγου, (Fairclough, 1992: 78-86), όπου η 

χρήση της γλώσσας συνδέεται µε την κοινωνική περίσταση στην οποία λαµβάνει χώρα 



και οι γλωσσικές επιλογές συνδέονται µε τα άµεσα χαρακτηριστικά της περίστασης 

αυτής, δηλαδή µε το καταστασιακό, γνωσιακό, γλωσσικό και κοινωνικοπολιτισµικό 

περικείµενο (Fairclough, 1989: 140-152), και γ) ο λόγος  ως κοινωνική πρακτική 

(Fairclough, 1992: 86-96), όπου οι δοµές του λόγου συνδέονται µε τις δοµές της 

εξουσίας, και ο λόγος διαµορφώνεται υπό την επίδραση ιδεολογιών, αλλά και 

κατασκευάζει εκδοχές της πραγµατικότητας (Fairclough, 1989: 162-167). 

Αξιοποιώντας εννοιολογικά αυτή την τριπλή διάσταση του λόγου θα 

εντοπίσουµε στα Προγράµµατα Σπουδών τις αναφορές εκείνες που τον αντιµετωπίζουν 

ως κείµενο, ως πρακτική λόγου και ως κοινωνική πρακτική. Έχοντας ως µονάδες 

ανάλυσης τα περιεχόµενα, τους στόχους και τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται 

στα δύο Προγράµµατα ανά τάξη και γνωστικό άξονα, εντάσσουµε τις αναφορές στις 

δύο κατηγορίες που µας ενδιαφέρουν. Έτσι, η αντιµετώπιση του λόγου υπό το πρίσµα 

των δύο πρώτων διαστάσεων θεωρείται στην παρούσα εργασία ενδεικτική των της 

λειτουργικής διάστασης που αποδίδεται στον γραµµατισµό, ενώ τα στοιχεία του τρίτου 

επιπέδου θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της κριτικής του διάστασης.  

   

2.Το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
 

2.1 Στοιχεία Κριτικού Γραµµατισµού 

Η πρώτη (και ίσως η µόνη) ρητή διατύπωση σχετικά µε τον κριτικό γραµµατισµό 

έρχεται στην αρχή του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 303΄), όπου επισηµαίνεται µεταξύ άλλων ότι 

η γλώσσα αντιµετωπίζεται ως ένα µέσο έκφρασης, περιγραφής και µετατροπής της 

πραγµατικότητας (σ. 3745). Είναι η µόνη διατύπωση όπου µπορεί κανείς να ανιχνεύσει 

τη θεώρηση του λόγου ως κοινωνικής πρακτικής, αφού γίνεται αποδεκτή η δυνατότητα 

µετατροπής της πραγµατικότητας µέσα από τη γλώσσα. Είναι προφανές ότι η θεώρηση 

αυτή προϋποθέτει την αποδοχή της λειτουργικής διάστασης του γραµµατισµού. Θα 

πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι, ενώ ως προς τη λειτουργική διάσταση υπάρχουν και 

άλλα σηµεία του Προγράµµατος που την αναδεικνύουν, η κριτική διάσταση δεν γίνεται 

σαφής, καθώς η συγκεκριµένη διατύπωση δεν συνδυάζεται µε άλλες ειδικότερες 

επιδιώξεις, ούτε εξειδικεύεται στο πλαίσιο διδακτικών δραστηριοτήτων, δεν 

ανιχνεύεται δηλαδή σε άλλες µονάδες ανάλυσης.  

 



2.2 Στοιχεία Λειτουργικού Γραµµατισµού 

Πολύ περισσότερες είναι οι διατυπώσεις του Προγράµµατος που µας παραπέµπουν σε 

µία λειτουργική θεώρηση του γραµµατισµού, που αντιµετωπίζουν δηλαδή τον λόγο ως 

κείµενο και ως πρακτική λόγου, συνδέοντας τη γλώσσα µε την περίσταση στην οποία 

χρησιµοποιείται.  

Υπό την οµπρέλα του λειτουργικού γραµµατισµού καταγράφουµε στοιχεία του 

Προγράµµατος που εντάσσονται στο επικοινωνιακό-λειτουργικό επιστηµονικό 

παράδειγµα (Τεντολούρης και Χατζησαββίδης, υπό δηµοσίευση) και εντοπίζονται στο 

πλαίσιο διατυπώσεων που µας παραπέµπουν σε επικοινωνιακές και κειµενοκεντρικές 

προσεγγίσεις, αλλά κυρίως σε µετα-επικοινωνιακές προσεγγίσεις (Χατζησαββίδης, 

2010), µε κυρίαρχη αυτή των Κειµενικών Ειδών, η οποία πρωτοεµφανίζεται σε θεσµικά 

κείµενα στην Ελλάδα στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Προγράµµατος. Η προσέγγιση 

των κειµενικών ειδών, ωστόσο, διαθέτει τη θεωρητική θεµελίωση αλλά και τα 

διδακτικά εργαλεία (βλ. για παράδειγµα, Cope&Kalantzis, 1993) που µπορούν να την 

εντάξουν παράλληλα και στις µεθόδους που καλλιεργούν τον κριτικό γραµµατισµό. Η 

ένταξη των σχετικών διατυπώσεων του Προγράµµατος, λοιπόν, στον λειτουργικό ή 

στον κριτικό γραµµατισµό εξαρτάται πάντα από τη σαφήνεια της διατύπωσης, τις 

λεπτοµέρειες που τη συνοδεύουν και τη σχέση της µε το σύνολό του και τη γενικότερη 

τάση που κυριαρχεί σε αυτό.  

Έτσι, ήδη από τους γενικούς στόχους του Προγράµµατος γίνεται λόγος για τον 

έλεγχο της αποδεκτότητας του λόγου και τη συνειδητή χρήση φραστικών επιλογών που 

επιβάλλει η περίσταση επικοινωνίας. Τα είδη των κειµένων και η κατανόηση διαφόρων 

τύπων κειµένων αποτελούν ένα από τα κεντρικά περιεχόµενα του Προγράµµατος και 

επιδιώκεται η χρήση τους για διάφορους σκοπούς και διάφορους αποδέκτες, καθώς και η 

συνειδητοποίηση της σχέσης µεταξύ προθετικότητας, είδους λόγου, γλωσσικής µορφής 

και κοινωνικής δοµής (σ. 3746-3747).  

 Η θεώρηση της γλώσσας ως πρακτικής λόγου συνδεδεµένης µε την περίσταση 

συνεχίζεται και στους επιµέρους άξονες όλων των τάξεων, µε τα είδη λόγου, τις 

γλωσσικές πράξεις, τη χρήση λόγου ανάλογη µε την περίσταση και τα επίπεδα ύφους (τα 

οποία όµως δεν επεξηγούνται πουθενά) να αποτελούν κεντρικές θεµατικές για τον 

γραπτό και για τον προφορικό λόγο σε όλες τις τάξεις, αλλά και µε διατύπωση στόχων, 

όπως οι παρακάτω: […]κατανοεί την σκοπιµότητα των φραστικών επιλογών του οµιλητή 



(συντάκτη) (Γ΄-Δ΄, σ. 3750), αναλύει και αξιολογεί τις πληροφορίες που του δίνονται 

εκτιµώντας όλα τα στοιχεία του λόγου (γλωσσικά, όπως χρήση των µορφοσυντακτικών 

δοµών, εξωγλωσσικά, όπως τα πρόσωπα και η περίσταση της επικοινωνίας […],(Γ΄-Στ΄, 

σσ. 3750, 3751-3752), εξοικειώνεται µε τους εκφραστικούς τρόπους που 

χρησιµοποιούνται σε κείµενα τα οποία αντιπροσωπεύουν ποικίλες χρήσεις λόγου (Α΄-Β΄, 

σ. 3754), αναγνωρίζει το επίπεδο ύφους ενός κειµένου και κρίνει αν είναι κατάλληλο για 

το θέµα του κειµένου (Γ΄-Δ΄, σ. 3754), µετασχηµατίζει κείµενο σε διαφορετικό είδος 

λόγου, για διαφορετικό σκοπό (Γ΄-Δ΄, 3758), εξοικειώνεται µε το είδος λόγου […] 

χρησιµοποιεί τα είδη λόγου και συντάσσει διάφορους τύπους κειµένων για διάφορους 

σκοπούς και διάφορους αποδέκτες (Γ΄-Στ΄, σσ. 3758, 3759-3760), αντιλαµβάνεται ότι η 

επιλογή, η συχνότητα των τύπων των συντακτικών δοµών και των γραµµατικών τύπων 

έχει σχέση µε το είδος του κειµένου και τη σκοπιµότητά του (Γ΄-Στ΄, σ. 3760).  

 Σε επίπεδο προτεινόµενων δραστηριοτήτων ενδεικτικές της λειτουργικής 

θεώρησης του γραµµατισµού είναι οι παρακάτω αναφορές: εξοικείωση µε τους 

εκφραστικούς τρόπους και το λεξιλόγιο που χρησιµοποιούνται σε διάφορες περιστάσεις 

της ζωής (Α΄-Β΄, σ. 3749), λειτουργική ανάγνωση αγγελιών, επεξεργασία συνταγών, 

συστηµατική άσκηση στην ανάγνωση των κειµενικών ειδών των διαφόρων µαθηµάτων 

(Γ΄-Δ΄, σ. 3754) (ποικίλα κειµενικά είδη εµφανίζονται προς επεξεργασία, ιδιαίτερα στις 

δραστηριότητες ανάγνωσης-κατανόησης γραπτού λόγου), διατύπωση 

επιχειρηµατολογίας στο πλαίσιο ενός αιτήµατος (Γ΄-Δ΄, σ. 3759-3760), διατύπωση 

αιτηµάτων σε διάφορους αποδέκτες (Ε΄-Στ΄, σ. 3760), χρήση των περιστάσεων 

επικοινωνίας και των επιπέδων λόγου ως κριτηρίων για την επιλογή και την αξιολόγηση 

λεξιλογίου (Γ΄-Δ΄, σ. 3765), εµπειρική διαπίστωση του λειτουργικού ρόλου ενός 

γραµµατικού στοιχείου (Γ΄-Δ΄, σ. 3767), παιχνίδια µε τις διάφορες πραγµατολογικές 

λειτουργίες κάθε τύπου πρότασης (Ε΄-ΣΤ΄, σ. 3768), εντοπισµός πληροφοριών από 

διάφορες πηγές (αναφέρονται ποικίλα πολυτροπικά κείµενα της καθηµερινής 

επικοινωνίας) (Α΄-Στ΄, σσ. 3770, 3771). 

 Τέλος, στο κεφάλαιο της διδακτικής µεθοδολογίας (σσ. 3772-3775) 

επισηµαίνεται και πάλι ότι η γλωσσική διδασκαλία αντιµετωπίζει την ανάγκη του µαθητή 

να χειρίζεται διάφορα είδη λόγου, υποστηρίζεται η χρήση αυθεντικών εντύπων και η 

εκµετάλλευση αυθεντικών επικοινωνιακών περιστάσεων, ενώ γίνεται ρητή αναφορά 

και στην ειδική διδασκαλία κάθε είδους λόγου ανάλογα µε τα κειµενικά χαρακτηριστικά 



και τους εξωκειµενικούς περιορισµούς του (τα οποία εξειδικεύονται σε τυπική οργάνωση 

του είδους, φράσεις, συντακτικές δοµές, λεξιλόγιο και σε στόχο, συνθήκες και ακροατή 

αντίστοιχα). Επισηµαίνεται, τέλος, ότι η διδασκαλία του συστήµατος της ΝΕ γλώσσας 

πρέπει να συνδυάζεται µε τη µελέτη της λειτουργίας και της χρήσης του µε το κύριο βάρος 

να πέφτει στη γραµµατική του κειµένου και της επικοινωνίας. 

 Όλες οι παραπάνω ενδεικτικές αναφορές συντάσσονται µε τη λειτουργική 

θέαση του γραµµατισµού, σχετίζονται µε τη χρήση της γλώσσας στην καθηµερινή ζωή 

και τη σύνδεσή της µε τις επικοινωνιακές περιστάσεις και τις πρακτικές λόγου. Κάποιες 

από τις αναφορές που εντάσσονται στο πλαίσιο του λειτουργικού γραµµατισµού -και 

ιδιαίτερα σε επίπεδο δραστηριοτήτων- θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν δυνητικά 

και ως δραστηριότητες κριτικού προσανατολισµού. Για παράδειγµα, οι προτεινόµενες 

δραστηριότητες προφορικού λόγου:σχολιασµός µιας είδησης, προσώπων, πραγµάτων, 

καταστάσεων συναισθηµάτων ή επεξεργασία αυθεντικών διαφηµίσεων/µηχανισµοί και 

στρατηγικές διαφήµισης/ σύγκριση µε τις κοινωνικές διαφηµίσεις (Ε΄-Στ΄, σ. 3751-3752) 

µπορούν να αποτελέσουν δραστηριότητες κριτικού γραµµατισµού. Στην προκειµένη 

περίπτωση, όµως, δεν γίνεται σαφές ούτε το αντικείµενο του σχολιασµού ούτε ο τρόπος 

µελέτης, π.χ. των µηχανισµών της διαφήµισης, δεν είναι δηλαδή σαφές πώς θα 

αναδεχτεί ότι η γλώσσα είναι αυτή που δηµιουργεί την πραγµατικότητα, τις σχέσεις, τις 

αντιλήψεις που µπορεί να εκφράζει µια είδηση ή µία διαφήµιση. Για τον λόγο αυτό 

κατηγοριοποιούνται στις δραστηριότητες προώθησης του λειτουργικού γραµµατισµού 

και όχι του κριτικού.   

 Αντιθέτως, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η συστηµατική σχέση λόγου – 

άµεσου περικειµένου, στο πλαίσιο κυρίως των διαφόρων κειµενικών ειδών, γίνεται 

αντικείµενο κατανόησης, εξάσκησης, εξοικείωσης, προσαρµογής. Αυτό σηµαίνει ότι 

ακόµα και οι δυνάµει κριτικές αναφορές είναι στην πραγµατικότητα µόνο λειτουργικές 

και οδηγούν στην αφοµοίωση και την αναπαραγωγή των γλωσσικών και κοινωνικών 

συµβάσεων, των σχέσεων και των ιδεολογιών που µεταφέρουν. Σε καµία περίπτωση 

δεν υπάρχουν ενδείξεις κριτικής αντιµετώπισης και αποδόµησης των συµβάσεων 

αυτών. Θα πρέπει, µάλιστα, να σηµειωθεί ότι ακόµα και αυτός ο σαφής 

προσανατολισµός του Προγράµµατος στον λειτουργικό γραµµατισµό στην 

πραγµατικότητα αναιρείται σε µεγάλο βαθµό από τη µη συστηµατική παρουσία των 

λειτουργικών στόχων και δραστηριοτήτων στο σύνολό του. Η παρουσία (και σε 



ορισµένες περιπτώσεις -όπως η γραµµατική- η κυριαρχία) στόχων και δραστηριοτήτων 

του δοµιστικού παραδείγµατος (Τεντολούρης και Χατζησαββίδης) µε επίκεντρο την 

πρόταση αναιρεί στην πράξη τον λειτουργικό χαρακτήρα των παραπάνω αναφορών 

(Κονσούλη: 11-12). 

 

3. Πρόγραµµα Σπουδών του Νέου Σχολείου 
 

3.1 Στοιχεία Λειτουργικού Γραµµατισµού 

Η λειτουργική διάσταση του Προγράµµατος Σπουδών του Νέου Σχολείου είναι σαφής 

και συστηµατική. Τόσο τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα όσο και τα 

θέµατα, οι δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό συγκλίνουν προς την κατεύθυνση 

του λειτουργικού γραµµατισµού, την εστίαση στον λόγο ως κείµενο και την 

αντιµετώπισή του ως πρακτική λόγου που συνδέεται συστηµατικά µε την κοινωνική 

πρακτική. Η οργάνωση των περιεχοµένων µάλιστα είναι θεµατοκεντρική και τα θέµατα 

δοµούνται γύρω από τα κειµενικά είδη. Ο προσανατολισµός στον λειτουργικό 

γραµµατισµό, άλλωστε, υποδηλώνεται και από την ίδια την δόµηση του 

Προγράµµατος, το οποίο οργανώνεται γύρω από τους τέσσερις άξονες της κατανόησης 

και παραγωγής γραπτών και προφορικών κειµένων. Η γραµµατική και το λεξιλόγιο δεν 

αποτελούν ξεχωριστούς άξονες του Προγράµµατος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη 

διδασκαλία τους στο πλαίσιο της κατανόησης και παραγωγής κειµένων, µέσα από 

διαδικασίες κατασκευής νοήµατος και µε στόχο την αξιοποίησή τους για την επίτευξη 

επικοινωνιακών και κοινωνικών αποτελεσµάτων. Πάνω στη βάση αυτή, λοιπόν, 

δοµούνται στόχοι, περιεχόµενα και δραστηριότητες που βασίζονται στο κείµενο ως 

πρακτική λόγου.  

 Οι αναφορές του Προγράµµατος στη διασύνδεση κειµένου-περικειµένου είναι 

συστηµατικές και επαναλαµβανόµενες σε όλες τις τάξεις και σε όλους τους άξονες. 

Ήδη από την Α΄ Δηµοτικού σε όλους του άξονες επιδιώκεται από την πλευρά των 

µαθητών/-τριών η αναγνώριση του ποµπού και του δέκτη µια προφορικής επικοινωνίας, 

η συνειδητοποίηση των σκοπών της ακρόασης, η γνώση των περιστάσεων κατά τις 

οποίες χρησιµοποιούνται διαφορετικά είδη προφορικών κειµένων, η συνειδητοποίηση 

του ότι οι γραµµατικές και λεξιλογικές επιλογές σχετίζονται µε το κειµενικό είδος, η 

χρήση κατάλληλων για την περίσταση κειµενικών δοµών και µηχανισµών συνοχής, αλλά 



και η επιλογή είδους λόγου ή τύπου κειµένου ανάλογα µε την περίσταση (Α΄-Β΄, σσ. 51-

61). Σε πλήρη αντιστοιχία είναι και η στόχοι που σχετίζονται µε τον γραπτό λόγο, 

ξεκινώντας επίσης από την Α΄ Δηµοτικού: διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τις 

λειτουργίες του γραπτού λόγου, συνειδητοποιούν τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται 

να κατακτήσει κανείς τον µηχανισµό της ανάγνωσης, αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς 

σκοπούς της ανάγνωσης, συνειδητοποιούν τον λειτουργικό ρόλο διάφορων γραµµατικών 

στοιχείων, χρησιµοποιούν κατάλληλο για την περίσταση λεξιλόγιο αλλά και κατάλληλες 

για την περίσταση γραµµατικές δοµές και µηχανισµούς κειµενικής συνοχής, αξιολογούν τα 

κείµενα και την αποτελεσµατικότητά τους (Α΄-Β΄, σσ. 61-67). 

 Οι παραπάνω στόχοι συνεπικουρούνται συστηµατικά και από τα ανάλογα 

περιεχόµενα, τις δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό. Τα περιεχόµενα της 

διδασκαλίας όλων των αξόνων, λοιπόν, συµπεριλαµβάνουν µία πληθώρα κειµενικών 

ειδών, προφορικών, γραπτών και πολυτροπικών, ενώ παράλληλα οι δραστηριότητες 

που προτείνονται είναι αµιγώς κειµενοκεντρικές και στοχεύουν ακριβώς στην 

συνειδητοποίηση της σχέσης των κειµένων µε το περικείµενο και την περίσταση της 

επικοινωνίας: οι µαθητές µέσα από την επεξεργασία γραπτών κειµένων που αναζήτησαν 

στο διαδίκτυο ή άλλες πηγές έρχονται σε επαφή µε διάφορα είδη του γραπτού λόγου και 

κατανοούν τις λειτουργίες που αυτός επιτελεί (Α΄, σ. 61), συζητούν στην τάξη τη 

λειτουργία διαφορετικών γραµµατικών δοµών και διατυπώνουν υποθέσεις για τη χρήση 

τους (Β΄, σ. 63), ενώ όλα αυτά συµβαίνουν στο πλαίσιο αυθεντικών περιστάσεων 

επικοινωνίας (όπως προετοιµασία ηλεκτρονικών κόµικς) ή µε τη δηµιουργία 

προβληµατικής κατάστασης από τον/την εκπαιδευτικό. 

 Το γεγονός ότι ο προσανατολισµός στον λειτουργικό γραµµατισµό είναι ρητός 

από την Α΄ κιόλας δηµοτικού είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Σηµαντικό είναι, επίσης, και 

το γεγονός ότι οι παραπάνω αναφορές διατηρούνται συστηµατικά και εµπλουτίζονται 

εξελικτικά σε όλες τις τάξεις. Και στις µεγαλύτερες τάξεις, λοιπόν, οι στόχοι 

παραµένουν στην ίδια λειτουργική κατεύθυνση, καθώς επιδιώκεται µεταξύ άλλων οι 

µαθητές/-τριες να: αξιολογούν τα λεγόµενά τους µε κριτήριο την επενέργειά τους στους 

αποδέκτες, αναγνωρίζουν τα γλωσσικά µέσα που χαρακτηρίζουν την αφήγηση, την 

περιγραφή, τις οδηγίες, διακρίνουν διαφορές ανάµεσα στο επίσηµο και το ανεπίσηµο 

ύφος, σχολιάζουν τη λειτουργία της εικόνας και του ήχου στα πολυτροπικά κείµενα, αλλά 

και τον ρόλο τους στην κατασκευή του νοήµατος και της λογικής αλληλουχίας του 



κειµένου, λαµβάνουν αποφάσεις σε σχέση µε τις γραµµατικές, τις λεξιλογικές, τις 

υφολογικές δοµές, τη γλωσσική ποικιλία κλπ, που θα χρησιµοποιηθούν στην πραγµάτωση 

ενός κειµενικού είδους, αντιλαµβάνονται τη διαφοροποίηση των λόγων τους ανάλογα µε 

την επικοινωνιακή περίσταση και τη δική τους κατάσταση και πρόθεση, διακρίνουν τα 

διαφορετικά κειµενικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά διαφόρων κειµενικών τύπων (Γ΄-

Δ΄, σσ. 71-94), κατακτούν ειδικό λεξιλόγιο σε σχέση µε το θέµα του κειµένου και το 

κειµενικό είδος, συνειδητοποιούν τις ειδικές παραµέτρους της περίστασης επικοινωνίας, 

όπως είναι ο επικοινωνιακός σκοπός και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όσων 

συµµετέχουν, σχολιάζουν την σηµειολογική λειτουργία της εικόνας και του ήχου στα 

πολυτροπικά κείµενα, σχεδιάζουνε κείµενα µετά από διαπραγµάτευση, ανάλογα µε τις 

επικοινωνιακές/κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες και ανάγκες (Ε΄-Στ΄, σσ. 95-112). 

 Οι δραστηριότητες που προτείνονται και στις υπόλοιπες τάξεις είναι επίσης σε 

πλήρη συνάφεια µε τους στόχους που προαναφέρθηκαν, ακολουθούν τη λογική των 

δραστηριοτήτων που ενδεικτικά παρουσιάστηκαν για τις δύο πρώτες τάξεις (επίλυση 

προβληµάτων, θεατρικά παιχνίδια, οργάνωση δράσεων κλπ), εµπλέκουν τους µαθητές 

στην κατανόηση και παραγωγή ποικίλλων προφορικών, γραπτών και πολυτροπικών 

κειµένων µέσα σε κατά το δυνατόν αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας και συνδέουν 

πάντα τις γλωσσικές επιλογές µε την κοινωνική περίσταση. Για παράδειγµα, οι 

δραστηριότητες συνεχίζουν να έχουν τη µορφή και τη λογική των παρακάτω 

ενδεικτικών δραστηριοτήτων: σύγκριση κειµένων διαφορετικού είδους ή προέλευσης µε 

κοινή θεµατολογία (Γ΄, σ. 75), δραστηριότητες ακρόασης και οµιλίας που περιλαµβάνουν 

προσοµοίωση περιστάσεων της πραγµατικής ζωής, πχ οδηγίες σε επισκέπτη της περιοχής 

για µία διαδροµή, δηµιουργία ραδιοφωνικών εκποµπών επί συγκεκριµένου θέµατος (Δ΄, 

σ. 83), σύνταξη άρθρων για εφηµερίδα (Δ΄, σ. 91), παραγωγή πολυτροπικών κειµένων 

(µε εικόνα και ήχο) για τις ανάγκες συγκεκριµένης περίστασης επικοινωνίας (Ε΄, σ. 101, 

Στ΄, σ. 111).  

 

3.2 Στοιχεία Κριτικού Γραµµατισµού 

Η συνεπής λειτουργική διάσταση και η θέαση όλων των κειµένων ως πρακτικών λόγου, 

µέσα από τη συστηµατική συσχέτιση των γλωσσικών δοµών µε τις κοινωνικές 

περιστάσεις, αποτελούν ταυτόχρονα και τη βάση για τη θέαση το λόγου ως κοινωνικής 

πρακτικής και παρέχουν ένα σηµαντικό εργαλείο διερεύνησης του τρόπου µε τον οποίο 



οι δοµές του λόγου σχετίζονται µε τις κοινωνικές δοµές, κατασκευάζουν ιδεολογίες και 

σχέσεις. Έτσι, το σύνολο των προαναφερθέντων στόχων και δραστηριοτήτων, εκτός 

από το ότι καλλιεργεί τον λειτουργικό γραµµατισµό, αποτελεί ταυτόχρονα και τη βάση 

για την καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού. Ήδη στην εισαγωγή του 

Προγράµµατος δηλώνεται ρητά ότι βασίζεται στον κριτικό γραµµατισµό (σ. 5), 

επιδιώκοντας την κατανόηση και την κριτική αξιολόγηση του πώς η γλώσσα λειτουργεί 

µέσα στα κοινωνικοπολιτισµικά και ιδεολογικά της πλαίσια (σ. 6, 7). Στόχος του 

µαθήµατος δεν είναι απλά η κοινωνική ενδυνάµωση µέσα από την αποτελεσµατική 

χρήση της γλώσσας, αλλά και η συνδιαµόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι (σ. 7, 8). Τα 

περιεχόµενα της διδασκαλίας, όπως πχ η γραµµατική, αντιµετωπίζονται κριτικά και 

λειτουργικά φτάνοντας µέχρι το επίπεδο της µακροδοµής (σσ. 13, 17), ενώ και η 

φιλοσοφία της αξιολόγησης συνάδει µε το παραπάνω πλαίσιο (σ. 19). Όπως 

επισηµαίνεται και στον σχετικό οδηγό για τον εκπαιδευτικό, αυτό πραγµατοποιείται 

µέσα από µια νέα προσέγγιση των κειµένων που επιδιώκει να βοηθήσει τους µαθητές 

και τις µαθήτριες να αντιληφθούν ότι α) οι γλωσσικές µορφές […] λειτουργούν ως 

ενδείκτες κοινωνικών παραµέτρων και ως µηχανισµοί δόµησης ταυτοτήτων, ιδεολογιών, 

στάσεων και συµπεριφορών, και β) η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου αποτελεί 

µία διαδικασία συνεργατική και δηµιουργική και υπό την έννοια αυτή οι µαθητές µπορούν 

να επανασχεδιάζουν, να σχολιάζουν και να αξιολογούν τον παραγόµενο λόγο τους 

ανάλογα µε το πλαίσιο επικοινωνίας (σ. 4). 

Μέσα σε αυτό το ρητό εξ’ αρχής πλαίσιο και περνώντας στα επιδιωκόµενα 

µαθησιακά αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι κλιµακωτά δηµιουργείται µια στοχοθεσία 

που οδηγεί στην ανίχνευση του τρόπου µε τον οποίο οι σχέσεις, οι κοινωνικές δοµές και 

η ιδεολογία/οπτική γωνία διαµορφώνουν τον λόγο, αλλά και διαµορφώνονται από 

αυτόν. Έτσι, από την Α΄ και Β΄ Δηµοτικού ήδη επιδιώκεται οι µαθητές/-τριες να 

αρχίζουν να διακρίνουν την οπτική γωνία του οµιλητή (σ. 52), να αναγνωρίζουν πώς οι 

σχέσεις µεταξύ των συνοµιλητών, το θέµα και ο σκοπός επηρεάζουν το παραγόµενο 

κείµενο (σ. 55) και να αρχίζουν να αναγνωρίζουν στοιχεία που υπονοούνται στα κείµενα 

(σ. 65). Στη Γ΄ και Δ΄ Δηµοτικού γίνεται ακόµα σαφέστερο πώς ανιχνεύονται στα 

κείµενα αυτά τα στοιχεία, µε τη διατύπωση στόχων, όπως: αναγνωρίζουν και 

περιγράφουν διαθέσεις, συναισθήµατα και επικοινωνιακές προθέσεις των οµιλητών µε 

κριτήρια όπως η επιλογή λέξεων, η σύνταξη κλπ (σ. 70) ή µε κριτήριο τη µορφή και την 



οργάνωση των λόγων (σ. 80) και διευρύνουν τη γραµµατική τους ενηµερότητα µε σκοπό 

την κατανόηση και την αξιοποίηση της λειτουργικής αξίας των γραµµατικών φαινοµένων 

για τη δόµηση νοήµατος και ύφους (σσ. 89, 109). Παράλληλα, επισηµαίνεται ρητά ότι οι 

µαθητές θα πρέπει να συµµετέχουν σε διάλογο εκπαιδευτικών και µαθητών στο πλαίσιο 

του κριτικού γραµµατισµού (σσ. 71, 81), να διαµορφώνουν τη συµπεριφορά και τα λόγια 

τους κατ’ αναλογία µε την πραγµατολογική λειτουργία των λόγων (σ. 83), να 

αντιλαµβάνονται ότι τα κείµενα παρουσιάζουν ορισµένη άποψη, η οποία αναγνωρίζεται 

και κρίνεται, να διευρύνουν τον κόσµο της εµπειρίας τους και αναπτύσσουν ενσυναίσθηση 

για ανθρώπους που ζουν υπό διαφορετικούς όρους, να κατανοούν λιγότερο οικείες 

γνώµες και περιστάσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται σε κείµενα (σσ. 88-89). Η 

στοχοθεσία αυτή κορυφώνεται στις τελευταίες τάξεις, όπου επιδιώκεται να 

αναπτύσσουν [οι µαθητές] κριτική αντίσταση σε σαφή ή υπονοούµενα νοήµατα (σσ. 99, 

106), να διακρίνουν την οπτική του συγγραφέα (σ. 100), να κατανοούν τη διαφορετική 

οπτική γωνία των διαφόρων οµιλητών ή πιθανόν τη διαµόρφωση του λόγου των 

οµιλητών ανάλογα µε τις προθέσεις της επικοινωνίας, να συµµετέχουν στον διάλογο 

µεταξύ «επίσηµων» κειµένων µε τα κείµενα της καθηµερινής εµπειρίας και να 

συµµετέχουν στο διάλογο µεταξύ κειµένων που προέρχονται από άτοµα µε διαφορετικά 

κοινωνικά και γλωσσικά υπόβαθρα και στα οποία χρησιµοποιούνται διαφορετικές 

ποικιλίες και ύφος (σ. 104).  

 Στην υλοποίηση των παραπάνω συνεπικουρούν και οι προτεινόµενες 

δραστηριότητες, τόσο αυτές που προαναφέρθηκαν όσο και άλλες, στις οποίες 

προωθείται ακόµα σαφέστερα ο κριτικός γραµµατισµός. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι 

όλες οι δραστηριότητες παραγωγής και κατανόησης ποικίλων κειµενικών ειδών, 

σύγκρισης διαφορετικών κειµένων, αξιολόγησης προφορικών, γραπτών και 

πολυτροπικών κειµένων µπορούν να καλλιεργήσουν την επίγνωση του τρόπου µε τον 

οποίο ο λόγος κατασκευάζει την πραγµατικότητα, αλλά η ανάπτυξη αυτής της 

επίγνωσης είναι ακόµα σαφέστερη σε δραστηριότητες όπως: αντιπαραβολή κειµένων 

που ενδιατρίβουν στο ίδιο θέµα µέσα από διαφορετικές οπτικές, σύγκριση κειµένων 

διαφορετικού τύπου κατά την οποία οι µαθητές/-τριες καταγράφουν τις οµοιότητες και 

διαφορές ως προς τις λεξιλογικές επιλογές (σ. 56), συζητήσεις επί κρίσεων και απόψεων 

που διατυπώνονται σε κείµενα (σ. 87), αναζήτηση της οπτικής γωνίας διαφορετικών 

οµιλητών (σ. 97), εξάσκηση στην κατανόηση και αξιοποίηση της λειτουργικής αξίας της 



γραµµατικής (για παράδειγµα: λειτουργία της σειράς των λέξεων και της εστίασης 

ανάλογα µε το κειµενικό είδος: προτίµηση για τη σειρά Υ-Π-Α στον επίσηµο/επιστηµονικό 

λόγο και, αντίστροφα, έκφραση υποκειµενικού σχολιασµού µε εστίαση σε άλλα είδη (σσ. 

99-100)). Η προαναφερθείσα δραστηριότητα, µάλιστα, είναι αυτή που δείχνει (µαζί µε 

τη συνολική εικόνα του Προγράµµατος) και τον τρόπο της καλλιέργειας του κριτικού 

γραµµατισµού, µε εργαλείο την λειτουργική γραµµατική.  

 Μία τελευταία παρατήρηση σε σχέση µε τις δραστηριότητες που συγκλίνουν 

προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας του κριτικού γραµµατισµού είναι ότι αυτή δεν 

επιτυγχάνεται µόνο από το περιεχόµενό τους, αλλά και από το είδος τους. Οι 

δραστηριότητες του Προγράµµατος είναι σε µεγάλο βαθµό διερευνητικές 

δραστηριότητες, που αξιοποιούν τις εµπειρίες των µαθητών και προϋποθέτουν την 

ενεργό συµµετοχή τους, συντασσόµενες µε τη φιλοσοφία του κριτικού γραµµατισµού. 

Στο πλαίσιο της ίδιας φιλοσοφίας αξιοποιούνται και οι νέες τεχνολογίες, µε 

στόχο να µετατρέψουν την απόκτηση πληροφοριών σε απόκτηση γνώσεων, µε τη γνώση 

να αντιµετωπίζεται ως προϊόν κριτικής αντιµετώπισης της πληροφορίας. Τα εργαλεία 

web 2.0 που υιοθετούνται στο ΠΣ προϋποθέτουν την ενεργό συµµετοχή των µαθητών/-

τριών σε γλωσσικές δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου, συντασσόµενα µε 

το πνεύµα της ενεργού και διερευνητικής µάθησης, που είναι και η καταλληλότερη για 

την καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού (Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, σ. 5).  

Τέλος, σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας του κριτικού 

γραµµατισµού αποτελεί και η αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας, όπως 

εµφανίζεται στις ενδεικτικές αναφορές στόχων και δραστηριοτήτων που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω και επισηµαίνεται και στην εισαγωγή του προγράµµατος: η 

πολυγλωσσία και η γλωσσική ποικιλότητα (η ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών και 

γεωγραφικών ποικιλιών) είναι η φυσική κατάσταση των περισσότερων γλωσσικών 

κοινοτήτων […] και ο συνυπολογισµός της στη µαθησιακή διαδικασία οδηγεί στην 

καλύτερη αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γλωσσικής γνώσης των µαθητών/-τριών, 

καθώς και στην ευκολότερη εκµάθηση των πρότυπων ποικιλιών και των επιπέδων ύφους 

που συνδέονται µε απαιτητικότερες µορφές γραµµατισµού. Παράλληλα, όµως, η εξέταση 

φωνολογικών, µορφοσυντακτικών, λεξιλογικών στοιχείων αλλά και κειµένων από 

γλωσσικές ποικιλίες τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιεί ο µαθητής εκτός σχολείου [...] 

είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη, καθώς ενισχύει τη γλωσσική ενηµερότητα και, τελικά, την 



καλύτερη εκµάθηση της πρότυπης γλώσσας (ό.π., σ. 16). Θα πρέπει να παρατηρήσουµε 

εδώ ότι στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού θα ήταν επιθυµητή η ρητή ανάδειξη 

των διαφορών της πρότυπης γλώσσας µε τις γλωσσικής ποικιλίες στο επίπεδο των 

σχέσεων εξουσίας (από τον τρόπο που καθιερώθηκε µία συγκεκριµένη µορφή ως 

πρότυπη µέχρι τις τρέχουσες χρήσεις όλων των ποικιλιών και τις ταυτότητες που 

διαµορφώνουν). Δεν παραλείπεται, ωστόσο, να αναφερθεί ότι η αξιοποίηση της 

ποικιλότητας ευαισθητοποιεί τα παιδιά στην έννοια της διαφοροποίησης της γλώσσας/του 

ύφους ανάλογα µε την περίσταση της επικοινωνίας (ό.π., σ. 16). 

 

4. Συζήτηση 
Συγκρίνοντας το ΔΕΠΠΣ µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Νέου Σχολείου, όσον αφορά 

την καλλιέργεια του λειτουργικού και του κριτικού γραµµατισµού, σύµφωνα µε τις 

σχετικές αναφορές που εντοπίστηκαν και παρουσιάστηκαν αδρά παραπάνω, παρατηρεί 

κανείς τα εξής:  

• Όσον αφορά τα εισαγωγικά κείµενα και τους γενικούς σκοπούς και στόχους που 

θέτουν τα δύο Προγράµµατα παρατηρείται ότι: το ΔΕΠΠΣ διατυπώνει αρκετούς 

στόχους που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του λειτουργικού γραµµατισµού 

(που θα µπορούσαν δυνάµει να αποτελέσουν και τη βάση της καλλιέργειας του 

κριτικού γραµµατισµού), όµως η παρουσία τους και η εξειδίκευσή τους από 

επίσης λειτουργικού προσανατολισµού δραστηριότητες δεν είναι συστηµατική 

και συνεπής. Η ανάπτυξη της καλλιέργειας του λειτουργικού γραµµατισµού 

µέσα από στοιχεία επικοινωνιακών και µετα-επικοινωνιακών προσεγγίσεων 

είναι αναµφισβήτητα µια σηµαντική καινοτοµία του συγκεκριµένου 

προγράµµατος, αλλά η παρουσία διδακτικών στόχων και δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται ακόµα και µε δοµιστικές προσεγγίσεις της γλώσσας και τη 

διδασκαλίας της δεν επιτρέπει τον συνολικό προσανατολισµό του 

προγράµµατος στην καλλιέργεια του λειτουργικού γραµµατισµού. Όσον αφορά 

τον κριτικό γραµµατισµό, παρά τη ρητή (αλλά µοναδική) διατύπωση περί 

περιγραφής και µετατροπής της πραγµατικότητας µέσα από τη γλώσσα, στην 

πραγµατικότητα δεν υπάρχει κάποια εµφανής κατεύθυνση του Προγράµµατος 

προς την καλλιέργειά του. 



Από την άλλη, το Πρόγραµµα Σπουδών του Νέου Σχολείου είναι ένα 

πρόγραµµα που δοµείται ρητά γύρω από τη σύνδεση λόγου-πρακτικής, 

κειµένου-περικειµένου και µέσα από ένα σύνολο συστηµατικών και συνεπών 

στόχων και δραστηριοτήτων προωθεί σαφώς την καλλιέργεια του λειτουργικού 

γραµµατισµού. Η συστηµατικότητα αυτή, µάλιστα, η ανάδειξη του λειτουργικού 

ρόλου της γραµµατικής, αλλά και ποικίλες ρητές αναφορές που αντιµετωπίζουν 

τον λόγο ως κοινωνική πρακτική, καθιστούν σαφές ότι πρόκειται για ένα 

πρόγραµµα µέσα από το οποίο προωθείται (ή µπορεί να προωθηθεί) και ο 

κριτικός γραµµατισµός. 

• Η διαφορά των δύο προγραµµάτων όσον αφορά το είδος του γραµµατισµού που 

επιδιώκουν να καλλιεργήσουν γίνεται εµφανής και από την ίδια τη δόµησή τους. 

Συγκεκριµένα, ενώ το ΔΕΠΠΣ παρουσιάζει τους στόχους και τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη γραµµατική και το λεξιλόγιο σε χωριστά 

κεφάλαια, το ΠΣ του ΝΑ σχολείου εντάσσει τόσο το λεξιλόγιο όσο και τη 

γραµµατική στο πλαίσιο της παραγωγής και κατανόησης προφορικών και 

γραπτών κειµένων, δείχνοντας έτσι µε σαφήνεια τον ρόλο τους στην κατασκευή 

νοήµατος και την αξία της διδασκαλίας τους µόνο µέσα στο πλαίσιο κειµένων 

και πρακτικών λόγου. Η επιλογή αυτή συνάδει µε τη φιλοσοφία τόσο του 

λειτουργικού όσο και του κριτικού γραµµατισµού, καθώς η λειτουργική 

γραµµατική αποτελεί και το κυριότερο εργαλείο εξήγησης του λόγου ως 

κοινωνικής πρακτικής.  

• Και τα δύο Προγράµµατα εντάσσουν στο περιεχόµενό τους ποικιλία κειµενικών 

ειδών και τύπων. Ωστόσο, το ΠΣ του ΝΣ δοµεί τη διδασκαλία αποκλειστικά 

πάνω σε αυτά, συνδεδεµένα µε το πλαίσιό τους και ιδωµένα ως νοηµατικές 

δοµές αλλά και ως κοινωνικές πράξεις. Αντιθέτως, το ΔΕΠΠΣ εντάσσει στα 

περιεχόµενά του και ποικιλία στόχων και δραστηριοτήτων που περιορίζονται 

στο επίπεδο της πρότασης και σε µηχανιστικές ασκήσεις εξάσκησης.  

• Το ΔΕΠΠΣ έχει κάποιες αναφορές στους τύπους κειµένων όλων των 

µαθηµάτων και τους εντάσσει στα περιεχόµενά του. Σηµαντική διαφορά µε το 

ΠΣ του ΝΣ, όµως, αποτελεί το γεγονός ότι το τελευταίο δεν εντάσσει απλώς όλα 

τα σχολικά κείµενα στα περιεχόµενα της διδασκαλίας του, αλλά προωθεί την 

κριτική τους αντιµετώπιση, όπως και µε τα υπόλοιπα κείµενα (σ. 13). 



• Η συστηµατική καλλιέργεια του λειτουργικού γραµµατισµού από το ΠΣ του ΝΣ 

είναι ισοσκελισµένη τόσο στον γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Αντιθέτως, 

στο ΔΕΠΠΣ η παρουσία λειτουργικών στοιχείων είναι σαφώς µεγαλύτερη στις 

ενότητες που αφορούν τον προφορικό λόγο. Οι ενότητες που σχετίζονται µε τον 

γραπτό λόγο περιέχουν λιγότερους στόχους και δραστηριότητες που σχετίζονται 

µε την καλλιέργεια του λειτουργικού γραµµατισµού σε σχέση µε αυτές του 

προφορικού λόγου, αυξάνοντας παράλληλα τις δοµικού τύπου µηχανιστικές 

δραστηριότητες µε επίκεντρο την πρόταση, που αναδεικνύουν µία πιο 

ατοµική/ψυχολογική θέαση του γραµµατισµού.  

• Η καλλιέργεια του λειτουργικού γραµµατισµού είναι συστηµατική επιλογή του 

ΠΣ του ΝΑ από την Α΄ κιόλας δηµοτικού, ενώ η λειτουργική διάσταση του 

γραµµατισµού δεν αξιοποιείται ουσιαστικά καθόλου από το ΔΕΠΠΣ στις 

πρώτες τάξεις (ειδικά στους άξονες του γραπτού λόγου), το οποίο 

επικεντρώνεται περισσότερο στους µηχανισµούς κωδικοποίησης και 

αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου.  

 

5. Επίλογος 
Η φιλοσοφία του κριτικού γραµµατισµού αποτελεί σήµερα την πιο σύγχρονη και 

ολοκληρωµένη φιλοσοφία διδασκαλίας του γραµµατισµού. Η καλλιέργεια κριτικών 

υποκειµένων αποτελεί, παράλληλα, και πραγµατική ανάγκη των σύγχρονων κοινωνιών, 

όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί υπό την επίδραση ποικίλων κοινωνικών, οικονοµικών, 

πολιτικών κ.ά. συνθηκών. Είναι γι αυτό ιδιαίτερα σηµαντικό το ότι τα ελληνικά 

Προγράµµατα Σπουδών, παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστηµονικές εξελίξεις και 

λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, µετά από µία µακρά πορεία, 

προσανατολίστηκαν το 2011 στην καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού. Είναι 

προφανές ότι ένα Πρόγραµµα Σπουδών δεν είναι από µόνο του αρκετό. Είναι, όµως, 

πιθανόν µία σηµαντική αφετηρία για την υλοποίηση του οράµατος της συνολικότερης 

αναµόρφωσης της παιδείας µε στόχο τη δηµιουργία µιας πιο δίκαιης κοινωνίας. 

 
Βιβλιογραφία 

Cope, B. &Kalantzis, M. (eds). 1993. The powers of literacy: A genre approach to teaching writing. 

London: The Falmer Press 

 



Fairclough, N. 1989. Language and Power. London & New York: Longman 

 

Fairclough, N. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press 

 

Halliday, M.A.K. 1994b. An introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold 

 

Κονσούλη, Ε. 2012. Αναλυτικά Προγράµµατα και Προγράµµατα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας των 

τελευταίων τριανταπέντε χρόνων για το Δηµοτικό Σχολείο: δείκτες µετάβασης από τον δοµισµό στην 

επικοινωνιακή προσέγγιση και την αξιοποίηση σύγχρονων θεωριών διδασκαλίας του γραµµατισµού. 

Στο Κουτσογιάννης, Δ., Νάκας, Α., Ντίνας, Κ., Παπαναστασίου, Γ. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιµ.). 

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «35 χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθµιση», ηλ. 

διευθ.:http://www.ins.web.auth.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=515&Itemi

d=168 

 

Μπονίδης, Κ. 2004. Το περιεχόµενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείµενο έρευνας. Αθήνα: Μεταίχµιο 

 

Πρόγραµµα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

(Δηµοτικό και Γυµνάσιο). Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. 2011. Ηλ. 

διευθ.:http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php 

 

Πρόγραµµα Σπουδών Για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δηµοτικό Σχολείο. Επιστηµονικό 

Πεδίο: Γλώσσα-Λογοτεχνία. 2011.  Ηλ. διευθ.:http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php 

 

Τεντολούρης, Φ. & Χατζησαββίδης Σ. (υπό δηµοσίευση). Η διδασκαλία της γλώσσας στην ύστερη 

νεωτερικότητα:αναζητώντας τους όρους µιας επιστηµολογικής προσέγγισης. 21st International 

symposium on Theoretical and applied Linguistics, April 5-7, 2013, Aristotle University of 

Thessaloniki, School of English, Department of Theoretical and Applied Linguistics. 

 

Φ.Ε.Κ. 303 Β΄, 13-3-2003 

 

Χατζησαββίδης, Σ. 2010. Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: Από τον 

επικοινωνιοκεντρισµό στον κοινωνιοκεντρισµό. Στο Ντίνας, Κ, Χατζηπαναγιωτίδη, Α., Βακάλη, Α., 

Κωτόπουλος, Τ. & Στάµου, Α. (επιµ.) Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου µε Διεθνή Συµµετοχή: «Η 

Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/µητρικής, δεύτερης/ξένης γλώσσας)», ηλ. 

διευθ.:http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/olomelia/xatzisavidis.pdf 


