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Abstract 

 

This study aims to highlight the contribution of Language Curricula to fostering critical literacy and 

conceptualizing respective critical skills through a comparative analysis of basic aspects of their 

theoretical framework. In particular, it investigates how the principles of critical literacy are presented in 

two Language Curricula, the Cross-thematic Curriculum framework (2003) and the Curriculum of the 

New School (2011), in an attempt to identify the innovative characteristics of the latter curriculum and 

mark the most effective instructional practices that focus on the evaluation of the ideological dimension 

of language. Moreover, an attempt was made to map the aspects of convergence and divergence, as well 

as to pinpoint the rate of exploiting the theoretical principles in the teaching practice, through a 

comparative study of summative tables proposed for the fifth and sixth primary school grades. 

Λέξεις-κλειδιά: επικοινωνιακή / κειµενοκεντρική προσέγγιση, κριτικός γραµµατισµός, Αναλυτικά 

Προγράµµατα Σπουδών, γλωσσική διδασκαλία, Α/βαθµια Εκπαίδευση 

 

1. Εισαγωγή 

Η έννοια του γραµµατισµού (Μητσικοπούλου, 2001: 209), εστιάζοντας στη δυνατότητα 

του ατόµου να λειτουργεί αποτελεσµατικά δια του λόγου σε διαφορετικά 

επικοινωνιακά περιβάλλοντα, συνέβαλε στον επαναπροσδιορισµό της αντίληψης για τη 

γλώσσα ως αντικειµένου διδασκαλίας. Η πολυπλοκότητα των κοινωνικών εξελίξεων µε 

σηµείο αναφοράς την εµφάνιση νέων επικοινωνιακών τακτικών και νέων −υβριδικών 

συχνά− κειµενικών ειδών έφερε στο επίκεντρο την αναγκαιότητα προσδιορισµού όλων 
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εκείνων των δεξιοτήτων που µπορούν πλέον να καταστήσουν τα µέλη µιας κοινωνίας 

εγγράµµατα. Μια βασική παραδοχή υπήρξε πως η αποτελεσµατική χρήση της γλώσσας 

δεν εξαρτάται απλά από την κατάκτηση του γλωσσικού συστήµατος, από την 

επεξεργασία, µε άλλα λόγια, αποκοµµένων προτάσεων ή ασκήσεων (Halliday et al, 

1964: 181), αλλά από τη συνειδητοποίηση των παραµέτρων που καθορίζουν µια 

δεδοµένη κατάσταση επικοινωνίας (Hymes, 1971). Έτσι, βασικό στόχο της γλωσσικής 

διδασκαλίας αποτέλεσε  η καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας (Μήτσης, 2004: 

29) των µαθητών/τριων, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να χρησιµοποιούν τη γλώσσα 

µε τον κατάλληλο για κάθε περίσταση τρόπο, αλλά και ν' αναπτύξουν κριτική 

συνείδηση των χρήσεων και των λειτουργιών της.  

Σε θεσµικό επίπεδο, ήδη από τη δεκαετία του 1980 (Χαραλαµπόπουλος, 2000), η 

σύνταξη των Αναλυτικών Προγραµµάτων για την  Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση επιδίωξε να ενσωµατώσει δηµιουργικά τις µεθοδολογικές αρχές της 

επικοινωνιακής κειµενοκεντρικής προσέγγισης (Αρχάκης, 2005, Χαραλαµπόπουλος και 

συν., 1997) συντελώντας έτσι στη σταδιακή αποδέσµευση από τις πρακτικές της 

παραδοσιακής ρυθµιστικής διδασκαλίας. Η εξοικείωση µε τη λειτουργική 

διαφοροποίηση της γλώσσας, µέσα από στρατηγικές κατανόησης ποικίλων κειµενικών 

ειδών και παραγωγής αποτελεσµατικών κειµένων, υποβοήθησε την ουσιαστικότερη 

κατανόηση της επικοινωνιακής διαδικασίας στο σύνολό της, αποσαφηνίζοντας 

παράλληλα τη λειτουργία των λεκτικών και εξωλεκτικών µηχανισµών που τη διέπουν.  

Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε, υπό το βάρος και των ραγδαίων εξελίξεων, και 

η διατύπωση των αρχών του κριτικού γραµµατισµού ο οποίος, θέτοντας στο επίκεντρο 

την κοινωνική και ιδεολογική διάσταση της γλώσσας, συνέδεσε τον λόγο µε την 

αποδέσµευση του ατόµου από κυρίαρχες αντιλήψεις και ιδεολογίες (Freire, 1970). Ο 

κριτικός γραµµατισµός επιχείρησε στην ουσία ν' αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίο 

γλωσσικά στοιχεία και χρήσεις προβάλλουν σχέσεις εξουσίας και ιδεολογίες τις οποίες 

οι άνθρωποι συχνά δυσκολεύονται να αντιληφθούν (Fairclough, 1992: 7). Και εδώ η 

αποκωδικοποίηση της επικοινωνιακής διαδικασίας τίθεται ως προτεραιότητα, αλλά 

νοείται περισσότερο "ως ένα δυναµικό, µεταλλασσόµενο ανάλογα µε τις 

κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες φαινόµενο" (Χατζησαββίδης, 2012: 22). Η ανάλυση 

του παραγόµενου λόγου συντελείται στο κοινωνικό γίγνεσθαι και συµβάλει στη 

µορφωτική και κοινωνική ‘απελευθέρωση’.  
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Σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, η συνειδητοποίηση και επίγνωση του ρόλου που 

διαδραµατίζει η γλώσσα στη διαµόρφωση της κοινωνικής πραγµατικότητας συντελεί σε 

µια πιο κριτική διερεύνηση των παραµέτρων που καθορίζουν τη γλωσσική χρήση σε 

διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Η αναστοχαστική προσέγγιση και 

διαπραγµάτευση των παραγόµενων µέσα στην τάξη προφορικών και γραπτών κειµένων 

προϋποθέτει συγχρόνως την ενεργοποίηση των πρότερων εµπειριών των µαθητών, οι 

οποίοι επιδιώκεται να µετατραπούν σε κριτικά υποκείµενα µέσω της ενεργής 

συµµετοχής τους σε ποικίλες διδακτικές πρακτικές (Χατζησαββίδης, 2010).  

Η διδασκαλία έτσι τοποθετείται στο πολιτισµικό περιβάλλον όλων των µελών της 

σχολικής κοινότητας τα οποία συνδιαµορφώνουν δηµιουργικά τη διαδικασία της 

κριτικής ερµηνείας του λόγου, αµφισβητώντας κυρίαρχες τάσεις και παγιωµένες 

τακτικές. Καρπός της κοινής προσπάθειας είναι και η ανάδειξη του δυναµικού 

χαρακτήρα της γλώσσας µε τη µελέτη αποκλινουσών γλωσσικών µορφών, καθώς η 

γλωσσική ποικιλότητα συνιστά κατεξοχήν ενδείκτη κοινωνικών και πολιτισµικών 

αλλαγών. 

 

2. Αρχές κριτικού γραµµατισµού και Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 
 

2.1. Σκοποί και µεθοδολογία της έρευνας  

 

Βασικός στόχος της συγκεκριµένης µελέτης είναι η ανίχνευση και καταγραφή, µέσα 

από την κριτική προσέγγιση του ΔΕΠΠΣ για τη γλωσσική διδασκαλία στο δηµοτικό 

(2003) και του αντίστοιχου Προγράµµατος Σπουδών του Νέου Σχολείου (2011), των 

στοιχείων εκείνων που συµβάλλουν στην καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού των 

µαθητών/τριων  και στην ανάπτυξη των ανάλογων κριτικών δεξιοτήτων. Με σηµείο 

εκκίνησης το γενικό πλαίσιο αρχών που διέπει το καθένα από δυο θεσµικά κείµενα, 

δίνεται έµφαση στα σηµεία σύγκλισης και απόκλισης τόσο σε επίπεδο γενικών και 

επιµέρους στόχων  όσο και διδακτικής µεθοδολογίας, ώστε να διαφανούν τα καινοτόµα 

χαρακτηριστικά του νέου προγράµµατος και ν' αποτυπωθεί η διαφοροποίηση που 

επήλθε µε την πάροδο του χρόνου στη φιλοσοφία των προγραµµάτων. 	  

Εξετάζεται   ο βαθµός ενσωµάτωσης στο ΠΣ του Νέου Σχολείου νέων ερευνητικών 

δεδοµένων υπό την επίδραση του κριτικού γραµµατισµού και αξιοποίησης  των αρχών 
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της επικοινωνιακής κειµενοκεντρικής προσέγγισης µέσω της συγκρότησης   

συγκεντρωτικών συγκριτικών πινάκων. Οι βασικοί άξονες των προτεινόµενων 

υποκατηγοριοποιήσεων εστιάζουν στη ρητή ή υπόρρητη ενίοτε διατύπωση στόχων και  

θέσεων αναφορικά µε τη λειτουργική χρήση της γλώσσας, την απόκτηση κριτικής 

γλωσσικής επίγνωσης και  γλωσσικών / µεταγλωσσικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα 

µελετάται και η αξιοποίηση των παραδοχών της παιδαγωγικής των πολυγραµµατισµών.  

 

2.2. Προς µια συγκριτική µελέτη: κριτική παρουσίαση των ερευνητικών 

δεδοµένων  

 

2.2.1. Θεωρητικό πλαίσιο και σκοποί της γλωσσικής διδασκαλίας 

  

Η φιλοσοφία των δυο προγραµµάτων αντικατοπτρίζεται στην καταγραφή των σκοπών 

και στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας, ενώ αποσαφηνίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό και 

στο εισαγωγικό κεφάλαιο υπό τον τίτλο ‘γενικά’ του πιο πρόσφατου από τα δυο (Π.Σ., 

2011: 2-6). Ειδικότερα, στο ΔΕΠΠΣ ο γενικός σκοπός καταδεικνύει την πρόκριση της 

κειµενοκεντρικής επικοινωνιακής προσέγγισης, καθώς η διδασκαλία της γλώσσας 

συνδέεται µε την ανάπτυξη της ικανότητας των µαθητών να χειρίζονται 

αποτελεσµατικά τον λόγο, προφορικό και γραπτό, "ώστε να συµµετέχουν ενεργά στη 

σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους" (ΔΕΠΠΣ, 2003:14). Στους ειδικούς σκοπούς 

υπογραµµίζεται, επίσης, η αναγκαιότητα απόκτησης κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, 

αλλά και η επιδίωξη ανάπτυξης της ικανότητας των µαθητών να τροποποιούν και να 

δηµιουργούν  � µε τη βοήθεια ενδεδειγµένων γλωσσικών µέσων �  πραγµατικότητα µε 

τον λόγο τους (ΔΕΠΠΣ, 2003: 17-18).  

Στο πρόγραµµα, ωστόσο, του νέου σχολείου η κοινωνική διάσταση του λόγου 

φαίνεται πως τοποθετείται σε πρώτο πλάνο, καθώς εκεί υιοθετούνται µε σαφήνεια οι 

αρχές της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού "σύµφωνα µε τον οποίο κάθε 

πολιτισµικό προϊόν προσεγγίζεται µαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσµα 

ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών" (Π.Σ., 2011: 5). Γύρω από τη 

βασική αυτή παραδοχή κινείται και η πιο αναλυτική καταγραφή των ανάλογων σκοπών 

και στόχων όπου, ενδεικτικά, η κριτική αποτίµηση διαφόρων τρόπων γραφής συνδέεται 

άρρηκτα µε τα κοινωνικά συµφραζόµενα µέσα στα οποία εµφανίζονται, ενώ η 
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διαφοροποίηση του λεξιλογίου ερµηνεύεται µε βάση τις κοινωνικές και πολιτισµικές 

σχέσεις που αυτό εκφράζει σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Π.Σ., 2011: 8). Ουσιαστική 

διαφοροποίηση εµφανίζουν τα δυο θεσµικά κείµενα ως προς την ανάδειξη του ρόλου 

της γλωσσικής ποικιλότητας και ιδεολογίας. Έτσι, η γνώση της γλωσσικής παράδοσης 

και η συνειδητοποίηση της κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλίας της ελληνικής 

(ΔΕΠΠΣ, 2003: 18) προϋποθέτει πλέον την ουσιαστικότερη κατανόηση της λειτουργίας 

των γλωσσικών µορφών ως µηχανισµών δόµησης ταυτοτήτων, ιδεολογιών, στάσεων 

και συµπεριφορών (Α.Π., 2011: 8). Οµοίως, τα κειµενικά είδη και τα είδη λόγου µε τα 

οποία οι µαθητές επιδιώκεται να έρθουν σε επαφή κατανοώντας τη σηµασία και την 

προθετικότητά τους, ώστε να παράγουν αποτελεσµατικό λόγο (Π.Σ., 2011: 8 και 

ΔΕΠΠΣ, 2003: 18), νοούνται ως "προϊόντα κοινωνικών παραγόντων και σχέσεων 

εξουσίας" που διαµορφώνονται µε βάση τις σύγχρονες οικονοµικές, πολιτικές και 

πολιτισµικές εξελίξεις.  

Το νέο πρόγραµµα µάλιστα επιδιώκει ν' αποσαφηνίσει περαιτέρω το πλαίσιο 

προσέγγισης των διαφορετικών κειµενικών ειδών, των οποίων η κριτική µελέτη, ως 

συνεργατική, δηµιουργική και αναστοχαστική διαδικασία (Π.Σ., 2011: 10), προϋποθέτει 

εκ µέρους του αναγνώστη −πέρα από γνωστικές δεξιότητες και γλωσσικές γνώσεις− 

την ενεργοποίηση πρότερων εµπειριών αναφορικά µε την εξωτερική πραγµατικότητα. 

Αλληλένδετη µε τη µελέτη της ιδεολογικής διάστασης του λόγου είναι και η 

διερεύνηση των νέων υβριδικών κειµενικών ειδών που αναδύονται κατά την 

καθηµερινή επικοινωνία  µέσω των ΤΠΕ. Έτσι, η κατά βάση λειτουργική προσέγγιση 

των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών η οποία επικεντρώνεται στο ΔΕΠΠΣ 

στη διαχείριση και αξιολόγηση πληροφοριών και στην επεξεργασία κειµένων (2003: 

18) εµπλουτίζεται στο νεότερο πρόγραµµα µε νέα δεδοµένα που άπτονται του 

πολυτροπικού, οπτικού και εν γένει πληροφορικού γραµµατισµού µέσα και από χρήση 

εργαλείων όπως το web 2.0 και άλλων εφαρµογών (Π.Σ., 2011: 10).   

Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι αξίες και στάσεις που αφορούν την προσωπική και 

κοινωνική ζωή των µαθητών, όπως ο σεβασµός στη διαφορετικότητα και στην 

προσωπικότητα των συνοµιλητών/-τριών, η αναγκαιότητα αρµονικής συνύπαρξης µε 

αλλόγλωσσους και δηµοκρατικής και ισότιµης συνεργασίας αποτελούν στο πρόγραµµα 

του νέου σχολείου µια ξεχωριστή ενότητα. Εκεί (Π.Σ., 2001: 11) δίνεται έµφαση και 

στον διερευνητικό τρόπο µάθησης η κυριαρχία του οποίου καθιστά για τους µαθητές-
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ερευνητές επιτακτική την ανάγκη πρόσβασης σε πρακτικές γραµµατισµού και εκτός 

σχολείου.  

 

2.2.2. Διδακτική µεθοδολογία και πρακτικές  

 

Η επεξεργασία διαφορετικών κειµενικών ειδών µε βάση τα διακριτά τους 

χαρακτηριστικά και η ανάδειξη της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας συνιστούν 

βασικές συνισταµένες και των δυο προγραµµάτων σπουδών, γεγονός που καθίσταται 

εµφανές συν τοις άλλοις από τη µελέτη των προτεινοµένων ανά τάξη συγκεντρωτικών 

πινάκων (ΔΕΠΠΣ, 2003: 18-40, Π.Σ., 2011: 32-94). Διαφοροποιήσεις, ωστόσο, 

παρουσιάζονται ως προς τη γενικότερη φιλοσοφία τους αναφορικά µε το περιεχόµενο 

της γλωσσικής διδασκαλίας αλλά και τις περιγραφόµενες διδακτικές µεθοδολογικές 

αρχές στο σύνολό τους. Ενδεικτικά, στο ΔΕΠΠΣ η γλωσσική διδασκαλία καλείται να 

αντιµετωπίζει "την ανάγκη του µαθητή να χειρίζεται διάφορα είδη λόγου, είτε ως 

κείµενα προς επεξεργασία είτε ως κείµενα που καλείται ή επιθυµεί να συνθέσει ο ίδιος" 

(2003: 42). Αντίθετα, στο νεότερο πρόγραµµα η µελέτη των κειµένων λειτουργεί ως 

σηµείο αναφοράς όχι µόνο για την καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων των 

µαθητών/τριών αλλά και για τη διαµόρφωση µέσω της υιοθέτησης µίας κριτικής 

στάσης απέναντι στη γλώσσα εγγράµµατων, δηµοκρατικών και κριτικά σκεπτόµενων 

πολιτών (Π.Σ., 2011: 12). 

Η ποικιλία των κειµενικών ειδών δεν αποτελεί υπό αυτήν την έννοια το µόνο 

ζητούµενο του νέου προγράµµατος, καθώς, παρότι γίνεται συστηµατικά αναφορά σε 

νέα είδη, υβριδικά, ψηφιακά και πολυτροπικά (Π.Σ., 2011: 12), το βάρος πέφτει στον 

τρόπο επεξεργασίας και κριτικής προσέγγισής τους. Τα κείµενα αντιµετωπίζονται ως 

προϊόντα επικοινωνίας, γλωσσικές και νοηµατικές δοµές, φορείς ιδεολογικών και 

κοινωνικοπολιτισµικών νοηµάτων, αλλά και µέσα ανάπτυξης των µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης. Αξίζει να σηµειωθεί πως στο διαθεµατικό 

πρόγραµµα, στο οποίο κυριαρχεί η συνήθης διάκριση σε κείµενα αναφορικού και 

κατευθυντικού λόγου, δεν γίνεται ειδική µνεία στα είδη αυτά, που ανήκουν σε 

διαφορετική κατηγορία από αυτά που στοχεύουν στη διερεύνηση του γλωσσικού 

συστήµατος (ΔΕΠΠΣ, 2003: 42). Πέραν της κατηγοριοποίησης των κειµενικών ειδών, 

κοινό σηµείο αναφοράς αποτελεί η ένταξη των κειµένων σε πραγµατικές συνθήκες µε 
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στόχο την ανάδειξη της επικοινωνιακής λειτουργίας της γλώσσας, καθώς το σύνολο 

των προτεινόµενων δραστηριοτήτων αποσκοπεί στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής 

επάρκειας των µαθητών τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Μεγαλύτερη 

βαρύτητα, ωστόσο, αποδίδεται συγκριτικά στον προφορικό λόγο στο πρόγραµµα του 

νέου σχολείου µέσω και της συστηµατικής παρουσίασης συγκεντρωτικών πινάκων 

τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή προφορικού λόγου (Π.Σ., 2011: 32-

45).  

Ως προς την επεξεργασία των κειµενικών ειδών, κοµβική µεθοδολογικά είναι η 

διάκριση των τριών σταδίων κατά την παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου, η οποία 

προβλέπει τη φάση του γενικού σχεδιασµού, αυτήν της συγγραφής της πρώτης εκδοχής 

του κειµένου και, τέλος, το στάδιο του έλεγχου και αξιολόγησης επί τη βάσει 

διορθώσεων ή προσθηκών (ΔΕΠΠΣ, 2011: 42). Η διάκριση αυτή σε προσυγγραφικό, 

συγγραφικό και µετασυγγραφικό στάδιο αποσαφηνίζεται περαιτέρω στο πρόγραµµα 

του νέου σχολείου (2011: 18) µε τη βοήθεια των προτεινόµενων δραστηριοτήτων 

επαναδιατύπωσης των παραγόµενων προφορικών ή γραπτών κειµένων όπου δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλλιέργεια ποικίλων γνωστικών και µεταγνωστικών 

στρατηγικών. Πρόκειται, ειδικότερα, για µια διαδικασία που αποσκοπεί στον 

προσδιορισµό µέσω συνεχούς αλληλεπίδρασης των στρατηγικών εκείνων που θα 

υποβοηθήσουν την προσαρµογή του λόγου στο ενδεδειγµένο κειµενικό είδος και στο 

κατάλληλο επίπεδο ύφους. Η αξιολόγηση εδώ, ωστόσο, δια της σύγκρισης του αρχικού 

και του τελικού κειµένου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, εφόσον νοηµατοδοτείται, µέσα από 

την ισότιµη αλληλεπίδραση, η ίδια η διαδικασία ως τρόπος καλλιέργειας γλωσσικών 

δεξιοτήτων και διαδικαστικών γνώσεων.  

Η κριτική ανάγνωση των προγραµµάτων εγείρει και το ζήτηµα του ρόλου του 

διδάσκοντα κατά τη διεξαγωγή των προτεινόµενων γλωσσικών δραστηριοτήτων, αλλά 

και της σχέσης που αυτός διατηρεί ή οφείλει να διατηρεί µε τους µαθητές/τριες του στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και εδώ παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις κυρίως ως προς τη φύση της διδακτικής παρέµβασης του 

εκπαιδευτικού (ΔΕΠΠΣ, 2003: 41 και Π.Σ., 2011: 16). Έτσι, ενώ στο ΔΕΠΠΣ τονίζεται 

πως ο εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει τέτοιες  πρωτοβουλίες που θα του 

επιτρέψουν να προσαρµόζει κάθε φορά τα µέσα διδασκαλίας στις περιστάσεις και 

στους στόχους του µαθήµατος, στο πρόγραµµα του νέου σχολείου κατανέµεται σε 
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αυτόν ο ρόλος του ισότιµου συντονιστή. Στο επίκεντρο, βέβαια, των διδακτικών 

δράσεων τίθενται και στις δυο περιπτώσεις οι ίδιοι οι µαθητές, καθώς τα ενδιαφέροντα 

και οι εµπειρίες τους συνδιαµορφώνουν κατ' αντιστοιχία την επιλογή των προς 

διαπραγµάτευση κειµενικών ειδών και τον χρόνο διεκπεραίωσης των επιλεγµένων 

θεµατικών ενοτήτων.  

Η διδασκαλία του γλωσσικού συστήµατος και στα δυο προγράµµατα κινείται γύρω 

από τη διερεύνηση της λειτουργικής διάστασης της γλώσσας, καθώς ρυθµιστής 

αναδεικνύεται η γλωσσική χρήση σε δεδοµένα καταστασιακά περιβάλλοντα. Οι µορφές 

συνδυάζονται έτσι µε διακριτές επικοινωνιακές λειτουργίες, ώστε να καθίσταται κάθε 

φορά εµφανής η λειτουργία που επιτελεί ένα συγκεκριµένο γλωσσικό στοιχείο 

αναλογικά µε άλλα στοιχεία που έχουν την ίδια ή διαφορετική λειτουργία. Το κύριο 

βάρος φέρει η γραµµατική του κειµένου και της επικοινωνίας, την οποία υπηρετεί η 

γραµµατική της λέξης και της πρότασης, και ως εκ τούτου (ΔΕΠΠΣ, 2003: 43) 

συνιστάται η µελέτη των βασικών χαρακτηριστικών των διαφορετικών τύπων 

κειµένων. Στο Π.Σ. (2011: 13) προτίθεται και η κριτική διάσταση µε έµφαση στην 

ενίσχυση της επίγνωσης του τρόπου µε τον οποίο η γλώσσα λειτουργεί σε 

συγκεκριµένα κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα χρήσης και στην προσέγγιση της 

δοµής γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών. Εστιάζεται λοιπόν στη µελέτη των 

µηχανισµών κατασκευής ύφους ως αποτέλεσµα γραµµατικών επιλογών άρρηκτα 

συνδεδεµένων µε την κριτική αποκωδικοποίηση κοινωνικών, πολιτικών και 

ιδεολογικών µηνυµάτων. 

Στο χωριστό κεφάλαιο που αφιερώνεται στην αξιολόγηση περιγράφονται τόσο οι 

διαφορετικές φάσεις που µπορεί να λάβει η αξιολογική διαδικασία όσο και οι 

διαφορετικές µορφές της (ΔΕΠΠΣ, 2003: 45-6 και Π.Σ., 2011: 19-20). Ειδικότερα, ενώ 

και στο ΔΕΠΠΣ προσδιορίζονται οι διδακτικές ενέργειες που µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο της διαγνωστικής, της διαµορφωτικής και της τελικής 

αξιολόγησης, το Π.Σ. διευρύνει το πεδίο ενσωµατώνοντας και άλλες εναλλακτικές 

µορφές αξιολόγησης. Εκτός από τα οφέλη, συνεπώς, της αυτοξιολόγησης και της 

αλληλοαξιολόγησης που προσδιορίζονται συχνά και στα βιβλία του δασκάλου 

διαφορετικών τάξεων (ενδεικτικά: ΒΔΕ΄ 2006: 13 και ΒΔΒ΄ 2006: 9), προτείνεται και η 

συστηµατική παρατήρηση και η αξιολόγηση µέσω των σχεδίων εργασίας η εκπόνηση 

των οποίων προβλέπονταν και στο ΔΕΠΠΣ (2003: 40) αποσκοπώντας όµως κυρίως 
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στην καλλιέργεια µιας διαθεµατικής αντίληψης για τη γνώση. Τοµή του νέου 

προγράµµατος αποτελεί η αναλυτική παρουσίαση του φακέλου των γλωσσών 

(portfolio) στο οποίο οι ίδιοι µαθητές/µαθήτριες µε τη συνδροµή του ενίοτε και του 

εκπαιδευτικού προβαίνουν στην αυτοαξιολόγησή τους ως προς τις αναπτυσσόµενες 

γλωσσικές, και όχι µόνο, δεξιότητες (Π.Σ., 2011: 20). 

 

2.2.3. Συγκριτική επεξεργασία των πινάκων: δοµή και εννοιολογικοί άξονες 

 

Όπως ήδη έχει ειπωθεί, η διατύπωση του γενικού θεωρητικού πλαισίου συνοδεύεται και 

στα δυο προγράµµατα (ΔΕΠΠΣ, 2003: 18-40 και ΠΣ του Νέου Σχολείου 2011: 32-94) 

από συγκεντρωτικούς υποστηρικτικούς πίνακες που ως στόχο θέτουν την αποσαφήνιση 

προτεινόµενων ανά τάξη στόχων και δραστηριοτήτων. Σε ένα ερευνητικό πλαίσιο, η 

κριτική επεξεργασία των πινάκων τόσο σε επίπεδο συνολικής διάρθρωσης του υλικού 

όσο και σε επίπεδο θεµατικής αποσκοπεί στην πιο ενδελεχή εξέταση του βαθµού 

νοηµατοδότησης των αρχών του κριτικού γραµµατισµού στη διδακτική πρακτική, 

αναδεικνύοντας παράλληλα τα µεθοδολογικά εργαλεία που διαθέτει προς αξιοποίηση 

σε ρεαλιστικές συνθήκες ο  εκπαιδευτικός.  

Όπως προκύπτει έτσι από τον Πίνακα 1, στο ΠΣ του Νέου Σχολείου µεγαλύτερη 

έµφαση αποδίδεται στον προφορικό λόγο, καθώς αντικείµενο επεξεργασίας αποτελεί 

εξίσου και η κατανόηση και η παραγωγή του, ενώ η ενίσχυση της αναγνωστικής 

ικανότητας −που αποτελεί θεµελιώδη άξονα των πινάκων στα ΔΕΠΠΣ (2003) σε 

αντιδιαστολή µε τη γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου− αντικαθίσταται στο νέο 

Πρόγραµµα από τη µελέτη στοχευµένων διαδικασιών κατανόησης. Καταργείται 

παράλληλα η αυτονοµία της γραµµατικής και του λεξιλογίου ως θεµατικών ενοτήτων 

και ενσωµατώνονται από κοινού στους συγκεντρωτικούς πίνακες του νέου 

Προγράµµατος όπου εξετάζεται η λειτουργική και επικοινωνιακή διάσταση γλωσσικών 

µέσων / φαινοµένων υπό το πρίσµα του κριτικού γραµµατισµού. 

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για τους πίνακες που αφορούν στο ΔΕΠΠΣ τη 

διαχείριση της πληροφορίας και εστιάζουν στον εντοπισµό, την σύνθεση και την 

αξιολόγηση εκ µέρους του µαθητή διαφορετικών δεδοµένων, καθώς και οι θεµατικές 

αυτές εντάσσονται στις βασικές δεξιότητες-πυλώνες του νέου ΠΣ µε σηµείο αιχµής την 
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επεξεργασία των πολυτροπικών κειµένων και τη δηµιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Ουσιαστική διαφοροποίηση παρατηρείται, τέλος, ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης των 

διαφορετικών τάξεων, καθώς στο νεότερο Πρόγραµµα κάθε τάξη αποτελεί αντικείµενο 

χωριστής επεξεργασίας σε αντίθεση µε το ΔΕΠΠΣ όπου οι ενιαίες κατευθύνσεις 

επικεντρώνονται κάθε φορά σε δυο διαφορετικές τάξεις (Α' και Β',  Γ' και Δ' και  Ε' και 

Στ' αντίστοιχα).  

 

Πίνακας 1. Διάρθρωση συγκεντρωτικών πινάκων 
 

Επεξεργασία 
Πινάκων 

ΔΕΠΠΣ  (2003,  18-40) Π.Σ. (2011, 32-94) 

Δοµικά χαρακτηριστικά / 
κατευθύνσεις   

1. Προφορικός Λόγος  
2. Γραπτός Λόγος  
     2.1.Ανάγνωση  
     2.2. Γραφή και παραγωγή 
     γραπτού λόγου  
3. Λεξιλόγιο  
4. Γραµµατική  
5. Διαχείριση της πληροφορίας  

1. Κατανόηση προφορικών 
κειµένων  
2. Παραγωγή προφορικών 
κειµένων  
3. Κατανόηση γραπτών 
κειµένων  
4. Παραγωγή γραπτών 
κειµένων  

 

Ως προς τους επιµέρους εννοιολογικούς άξονες των πινάκων (Πίνακας 2), κοµβική 

εµφανίζεται και στα δυο προγράµµατα η διατύπωση της στοχοθεσίας όπου 

περιγράφονται, ανά µία ή δυο τάξεις αντίστοιχα, τα επιθυµητά µαθησιακά 

αποτελέσµατα. Στο ΔΕΠΠΣ µάλιστα κρίνεται απαραίτητη η πρόταξη ενός γενικού 

σκοπού για κάθε πίνακα χωριστά, ώστε να προσδιορίζονται µε σαφήνεια οι βασικές ανά 

θεµατική κατεύθυνση επιδιώξεις. Κοινή συνισταµένη και των δυο προγραµµάτων 

παραµένει η εκτενής περιγραφή ενδεικτικών δραστηριοτήτων που ευρισκόµενοι σε 

άµεση συνάρτηση µε τους στόχους που κάθε φορά τίθενται παρέχουν στον/στην 

εκπαιδευτικό τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών διδακτικών ενεργειών.  

 

Πίνακας 2. Επιµέρους υποκατηγοριοποίηση  

 

 

 

Εννοιολογικοί 

άξονες 

1. Διατύπωση σκοπού  
 
2. Υποενότητες  

 2.1. Στόχοι 
 
2.2. Θεµατικές ενότητες 
 

-  
 
1. Υποενότητες  

1.1. Προσδοκώµενα µαθητικά 
αποτελέσµατα  
1.2. Βασικά θέµατα-κειµενικά είδη  
1.3. Ενδεικτικές Δραστηριότητες  
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2.3. Ενδεικτικές Δραστηριότητες 
 

      1.4. Εκπαιδευτικό υλικό 

Ουσιαστική καινοτοµία του νέου προγράµµατος, όµως, διαφαίνεται πως είναι η 

στοχευµένη αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού η οποία επιτυγχάνεται µέσω της 

συστηµατικής παραποµπής τόσο στα σχολικά εγχειρίδια όλων των τάξεων όσο και στα 

αντίστοιχα λογισµικά. Η πρόβλεψη έτσι αυτής της ειδικής ενότητας συντελεί στην 

αποσαφήνιση και στη ρεαλιστική προσέγγιση ενός πλέγµατος διδακτικών αρχών που 

κατά παράδοση φάνταζε στα µάτια των εκπαιδευτικών ασαφές ή εξόχως θεωρητικό 

στις επιµέρους του κατευθύνσεις. Πιο στοχευµένη τέλος εµφανίζεται στο νέο 

πρόγραµµα και η παρουσίαση των θεµάτων, καθώς εστιάζει, σε αντίθεση µε την 

αντίστοιχη ενότητα του ΔΕΠΠΣ, και στις θεµατικές των ενοτήτων και στα υπό 

επεξεργασία κειµενικά είδη. Πρόκειται για µια διχοτόµηση που δεν προβλεπόταν στο 

παλαιό πρόγραµµα όπου υπό τον τίτλο θεµατικές ενότητες προσδιορίζονταν 

επιγραµµατικά από κοινού βασικές διδακτικές ενέργειες και στόχοι.  

 

2.2.4. Εκπαιδευτικό υλικό για την Ε' και Στ' τάξη: κριτική προσέγγιση 

 

Η δηµιουργία συγκεντρωτικών πινάκων για τις δυο µεγαλύτερες τάξεις κινήθηκε γύρω 

από την αναγκαιότητα συστηµατικής καταγραφής των σηµείων σύγκλισης και 

απόκλισης των δυο προγραµµάτων ως προς τους ερευνητικούς άξονες που είχαν τεθεί. 

Η κριτική αντιπαράθεση που ακολούθησε την επεξεργασία ενός εκτεταµένου σώµατος 

δεδοµένων κατέδειξε αρχικά πως βασικό σηµείο αναφοράς είναι η ανάδειξη της 

λειτουργικής / πραγµατολογικής διάστασης της γλώσσας, καθώς δίνεται βαρύτητα στην 

κατανόηση των ειδικών παραµέτρων που καθορίζουν την εκάστοτε περίσταση 

επικοινωνίας (ΔΕΠΠΣ, 2003: 20-1 και Π.Σ., 2011: 101-3, 111-2), στην προθετικότητα 

του κάθε κειµενικού υπό επεξεργασία είδους (ΔΕΠΠΣ, 2003: 24-5 και Π.Σ, 2011: 95-6, 

103-4) και στην επιδίωξη ικανοποίησης διαφορετικών επικοινωνιακών αναγκών µε τη 

βοήθεια συνειδητών επιλογών (ΔΕΠΠΣ, 2003: 20-1 και Π.Σ., 2011: 101-3, 111-2). 

Ως προς την απόκτηση κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, καθίσταται εµφανής µέσω 

της καταγραφής των εκφορών (Πίνακας 3) η προσπάθεια ανάδειξης στο νεότερο 

πρόγραµµα του δυναµικού χαρακτήρα των διαδικασιών παραγωγής και κατανόησης 

του λόγου ως αντικειµένων συλλογικής διαπραγµάτευσης. Η µελέτη έτσι των 

ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτισµικών συνθηκών και αναγκών ενισχύει την ικανότητα των 
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µαθητών/τριων να εντοπίζουν την οπτική γωνία, τα υπονοούµενα και τα διαφορετικά 

επίπεδα ύφους των οµιλητών/-τριών ή συγγραφέων που προέρχονται από διαφορετικά 

κοινωνικά και γλωσσικά υπόβαθρα. Και στο ΔΕΠΠΣ αντίστοιχα, παρόλο που δε γίνεται 

ρητή αναφορά στην έννοια του κριτικού γραµµατισµού, διατυπώνεται η αναγκαιότητα 

υιοθέτησης κριτικής στάσης κατά την κατανόηση κυρίως του γραπτού λόγου, ενώ 

συστηµατική είναι και η αναφορά στις διαδικασίες της αξιολόγησης από µέρους του 

µαθητή διαφορετικής φύσης πληροφοριών ή δεδοµένων.   

 

Πίνακας 3. Κριτική γλωσσική επίγνωση 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
 

Κατανόηση 
προφορικού λόγου 

Παραγωγή 
προφορικού λόγου 

Κατανόηση  
γραπτού λόγου 

Παραγωγή  
γραπτού λόγου 

ΔΕΠΠΣ, 2003: 20-1 
 

ΔΕΠΠΣ, 2003: 24-5 
 

  ΔΕΠΠΣ, 2003: 28-9 

Αναλύει και αξιολογεί 
τις πληροφορίες, που 

του δίνονται, 
εκτιµώντας όλα τα 
στοιχεία του λόγου 
(γλωσσικά, όπως η 

χρήση των 
µορφοσυντακτικών 
δοµών, εξωγλωσσικά, 
όπως τα πρόσωπα και η 
περίσταση της οµιλίας, 
και παραγλωσσικά, 
όπως ο τόνος της 
φωνής, η στάση του 
σώµατος κ.τ.ό.). 

 Διαµορφώνει 
βαθµιαία θετική, 
αλλά και κριτική 
στάση απέναντι στο 
βιβλίο και γίνεται 
σταδιακά ένας 
ανεξάρτητος και 

επαρκής 
αναγνώστης, που 
χαίρεται την 
ανάγνωση. 

 
Αναπτύσσει 
«γλωσσικές 

αντιστάσεις» και 
κριτική στάση 

απέναντι στο λόγο 
των άλλων. 

 
Εξοικειώνεται µε τον 
ιδιωµατικό λόγο και 
επισηµαίνει τις 
δοµικές διαφορές 
από το διδασκόµενο 
κανόνα της κοινής 
νεοελληνικής 
γλώσσας. 

 

Προβληµατίζεται σε 
περιπτώσεις φραστικών 

επιλογών και 
διατύπωσης, µε κριτήριο 
τον εκάστοτε στόχο του 

λόγου του.  
 

Επικαλείται το γλωσσικό 
του αίσθηµα. 
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ΠΣ, 2011: 95-6 
& 103-4 

 

ΠΣ, 2011: 97-8 
& 106-7 

ΠΣ, 2011: 99-100  
& 108-9 

ΠΣ, 2011: 101-3  
& 111-2 

Συµµετέχουν στο 
διάλογο µεταξύ 
κειµένων που 

προέρχονται από άτοµα 
µε διαφορετικά 
κοινωνικά και 

γλωσσικά υπόβαθρα και 
στα οποία 

χρησιµοποιούνται 
διαφορετικές ποικιλίες 
και επίπεδα ύφους. 

 
Συµµετέχουν σε 

διάλογο εκπαιδευτικών 
και µαθητών και 

µαθητριών στο πλαίσιο 
του κριτικού 
γραµµατισµού. 

 
Συµµετέχουν στο 
διάλογο µεταξύ των 

«επίσηµων» κειµένων 
µε τα κείµενα της 
καθηµερινής 

Μαθαίνουν να 
καταλήγουν σε 
συµπεράσµατα 
και προτάσεις, 
παράγουν 
κείµενα, τα 
δηµοσιοποιούν 
στην κοινότητα 
και δέχονται την 
κριτική της. 

 
Επιλέγουν 
γλωσσικά 
στοιχεία 

(λεξιλόγιο, 
µορφολογία, 
σύνταξη) 

ανάλογα µε τις 
επικοινωνιακές/
κοινωνικο-
πολιτισµικές 
συνθήκες και 
ανάγκες. 

 
 

Αξιολογούν την 
αποτελεσµατικότητα 
των κειµένων που 
επεξεργάζονται. 

 
Εντοπίζουν την 

πολυφωνικότητα των 
κειµένων και 
διακρίνουν την 
οπτική του 
συγγραφέα 

Σχεδιάζουν κείµενα µετά 
από διαπραγµάτευση, 
ανάλογα µε τις 
επικοινωνιακές/ 

κοινωνικο-πολιτισµικές 
συνθήκες και ανάγκες. 

 
Μαθαίνουν να κρίνουν, 
να επικυρώνουν ή 

να αµφισβητούν θέσεις 
και απόψεις, πάντοτε µε 

επιχειρήµατα 
 

Κατανοούν ότι η 
παραγωγή γραπτού 
κειµένου συνιστά µια 
δυναµική διαδικασία που 
αναδύεται µέσα από την 
ενεργό εµπλοκή των 

µαθητών και µαθητριών 
µε διαδικασίες συλλογής, 
σύγκρισης, καταγραφής 
και αναθεώρησης του 
περιεχοµένου και της 
γλωσσικής του 
διατύπωσης. 

 

Το νέο πρόγραµµα εστιάζει, σε αντίθεση µε το προηγούµενο, στην εξοικείωση των 

µαθητών µε πολυτροπικά κείµενα (Π.Σ., 2001: 101-3 και 111-2), υπογραµµίζοντας τη 

σηµασία χρήσης και σχολιασµού διαφορετικών σηµειωτικών κωδίκων. Ειδικότερα, 

επιδιώκεται οι µαθητές/τριες ν' ασκηθούν "στην ενεργητική αξιοποίηση της γλώσσας σε 

αλληλεπίδραση µε άλλους σηµειωτικούς κώδικες, όπως της εικόνας και του ήχου" και 

να αναπτύξουν "κριτική αντίσταση σε σαφή ή υπονοούµενα νοήµατα, π.χ. σε κείµενα 

τηλεοπτικών διαφηµίσεων, σε συνδυασµό µε εικόνα, κίνηση, µουσική κτλ." (Π.Σ., 

2011: 97-8 και 106-7 αντίστοιχα). Ανάλογες αναφορές απουσιάζουν από το ΔΕΠΠΣ 

όπου η επεξεργασία των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο 

της καλλιέργειας των πολυγραµµατισµών καλύπτεται σε ένα βαθµό από τον σχετικό 

πίνακα που αφορά τη διαχείριση της πληροφορίας. Έτσι, ως στόχος για τον µαθητή της 

Ε΄ και Στ΄ τάξης (ΔΕΠΠΣ, 2003: 40) τίθεται "να είναι σε θέση να εντοπίζει και να 

αξιολογεί τις πληροφορίες που χρειάζεται, χρησιµοποιώντας διάφορες πηγές 
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πληροφόρησης, γλωσσικές και µη", αλλά και "να αναλύει και να συνθέτει δεδοµένες 

πληροφορίες".  

Κοινή συνισταµένη των δυο προγραµµάτων είναι και η προσέγγιση διαφορετικών 

στρατηγικών επεξεργασίας των κειµένων µέσα από την ανάπτυξη γλωσσικών και 

κυρίως συγκεκριµένων µεταγλωσσικών δεξιοτήτων. Έτσι, ενδεικτικά υπογραµµίζεται η 

αναγκαιότητα καλλιέργειας διαφορετικών αναγνωστικών στρατηγικών ανάλογα µε το 

αν το κείµενο είναι συνεχές ή µη συνεχές (χάρτης, γράφηµα, σχεδιάγραµµα κτλ.) ή 

υπερκείµενο (Π.Σ., 2011: 99-100 και 108-9 για τις δυο τάξεις αντίστοιχα), ενώ 

προτείνεται στον µαθητή να "χρησιµοποιεί την αναγνωστική του δεξιότητα ως γενική 

δεξιότητα µάθησης, αξιοποιώντας την στα άλλα µαθήµατα και στις προσωπικές του 

ανάγκες γραπτής επικοινωνίας" (ΔΕΠΠΣ, 2003: 24-5). Εν τούτοις, διαφοροποιήσεις 

παρουσιάζονται στη συχνότητα εµφάνισης των εκφορών και στη γενικότερη φιλοσοφία 

που διέπει την ανάπτυξη των επιλεγµένων στρατηγικών, καθώς στο ΠΣ του νέου 

σχολείου ευνοείται σε µεγαλύτερο βαθµό η ανάληψη πρωτοβουλιών συλλογικής 

δράσης και ενισχύεται, στο πλαίσιο της κριτικής διαπραγµάτευσης, ο ουσιαστικός 

διάλογος τόσο µεταξύ των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και µε τα ίδια τα 

κείµενα.  

 

3. Συζήτηση  
 

Η κριτική προσέγγιση των δυο Προγραµµάτων Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία, 

αρχικά, αναδεικνύει τον συµπληρωµατικό τους χαρακτήρα, υπογραµµίζοντας 

παράλληλα την έντονη επίδραση των κοινωνικών και πολιτισµικών εξελίξεων στη 

διαµόρφωση µιας νέας αντίληψης για τη γλώσσα και την εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα. Η παρουσία νέων µορφών εικονιστικής αναπαράστασης που 

συνδυάζουν συχνά εικόνα και ήχο (Kress, 2000, Χοντολίδου, 1999), καθώς και η 

εµφάνιση συναφών επικοινωνιακών τακτικών διαµορφώνουν νέες πρακτικές 

κοινωνικής έκφρασης και συντελούν στον επαναπροσδιορισµό της έννοιας του 

κειµένου ως αντικειµένου διδασκαλίας. Η τριβή των διδασκοµένων µε κείµενα και είδη 

λόγου που προέρχονται πλέον από ένα ευρύ φάσµα µέσων και από ένα ευρύ φάσµα 

πολιτισµικών πηγών (Kalantzis et al, 2001) δεν µπορεί να περιοριστεί στη µελέτη των 

βασικών δοµικών ή άλλων χαρακτηριστικών τους. Αυτό που οι σύγχρονες απαιτήσεις 
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επιτάσσουν είναι η αντιµετώπιση του κειµένου ως πολιτισµικού προϊόντος που 

παράγεται και γίνεται κατανοητό µέσα από την κριτική διερεύνηση των κοινωνικών 

συµφραζοµένων παραγωγής και πρόσληψής του. 
Διαφάνηκε µε σαφήνεια πως το Π.Σ. του νέου σχολείου, αξιοποιώντας το πλαίσιο 

αρχών της κειµενοκεντρικής / επικοινωνιακής προσέγγισης (Κωστούλη 2001,  

Χαραλαµπόπουλος 2000) και την προϋπάρχουσα εµπειρία της εφαρµογής τους, 

εστιάζει περισσότερο από το προγενέστερο στην αναγκαιότητα κριτικής 

διαπραγµάτευσης µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες ισότιµης συνεργασίας. Επιδίωξη, 

έτσι, δεν αποτελεί µόνον η αποτελεσµατική χρήση της γλώσσας σε διαφορετικά 

καταστασιακά περιβάλλοντα αλλά και η απόκτηση µιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης 

(Fairclough, 1992: 2) που θα επιτρέψει στους µαθητές και τις µαθήτριες να 

κατανοήσουν ουσιαστικά την κοινωνική διάσταση του λόγου και να χρησιµοποιούν τον 

λόγο µε στόχο τη χειραφέτηση (Clark et al, 1997) και την απελευθέρωσή τους από 

κυρίαρχες αντιλήψεις. Επιθυµητός στόχος είναι οι µαθητές και οι µαθήτριες, σε 

συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό-συντονιστή, να συνδιαµορφωθούν µέσα από  

διαλογικές διαδικασίες σε κριτικά υποκείµενα, σε άτοµα που µπορούν να 

διαπραγµατεύονται κριτικά τον κόσµο τους και να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους ως 

µελλοντικοί ενεργοί πολίτες.  

Παράλληλα, η υιοθέτηση των αρχών του κριτικού γραµµατισµού, που διέπει και τη 

φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράµµατος και τον σχεδιασµό των προτεινόµενων σε 

αυτό δραστηριοτήτων, µπορεί να επιφέρει σηµαντικές διαφοροποιήσεις στον 

υφιστάµενο τρόπο προσέγγισης των επιλεγµένων ειδών λόγου σε επίπεδο σχολικής 

τάξης, καθώς και η ίδια η τάξη οικοδοµείται βάσει αυτού του πλέγµατος αρχών 

σταδιακά (Kωστούλη, 2005) σε κοινότητα γραµµατισµού (literacy community), δηλαδή 

σε ένα σύνολο ατόµων που, µε σηµείο αναφοράς κείµενα που ανταποκρίνονται στα 

ενδιαφέροντά τους, επικοινωνούν µεταξύ τους υιοθετώντας διαφορετικές ανάλογα µε 

την περίπτωση κειµενικές πρακτικές και αποτελεσµατικές επικοινωνιακές στρατηγικές.  

Καταλήγοντας, το Π.Σ. του νέου σχολείου α) ευνοεί ένα θεµατοκεντρικό πλαίσιο 

διδασκαλίας, όπου αξιοποιούνται και ερµηνεύονται κριτικά ποικίλες πηγές και 

προωθείται η παραγωγή ποικίλων γραπτών, προφορικών, οπτικών και πολυτροπικών 

κειµένων για να εξυπηρετήσουν δεδοµένους σκοπούς και β) ενισχύει ένα 

µαθητοκεντρικό πλαίσιο το οποίο συµβάλλει στην ενεργό εµπλοκή των µαθητών/τριών 
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διαµορφώνοντας νέες καινοτόµες πρακτικές µε απώτερο στόχο, µέσα από την 

καλλιέργεια δηµιουργικών ικανοτήτων και κριτικών δεξιοτήτων, τη δηµιουργία  

κριτικά σκεπτόµενων και ενεργών πολιτών. 
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