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H Δηδηθή Αγσγή είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο θιάδνο πνπ πεξηέρεη αξθεηνχο φξνπο 

θαη ζπληνκνγξαθίεο πνπ ζα δπζθνιέςνπλ ηνλ αλαγλψζηε. Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξνχκε 

ζθφπηκν γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπ, λα παξαζέζνπκε πξηλ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηηο 

ζπληνκνγξαθίεο πνπ ζα ζπλαληήζεη:  

 

 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

ΑΜΔΑ:   Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

ΑκεΑ:      Άηνκα κε Αλαπεξία 

ΑκEΔΑ :   Άηνκα κε Eηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο,  

Γ.Δ.Α.Δ.:  Γνκέο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο 

Γ.Δ.Δ.:      Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

ΓΔΠ-Τ:    Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα 

Γ.Κ.Γ:      Γεμηφηεηεο Καζεκεξηλήο Γηαβίσζεο 

Δ. Α.:        Δηδηθή Αγσγή 

ΔΑΔ:        Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε 

ΔΓΔΑΤ:   Δπηηξνπή Γηαγλσζηηθήο Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

ΔΔΔ:         Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

ΔΔΔΔΚ:   Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

ΔΔΠ:        Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 

ΔΒΠ:        Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 

ΔΠΔ:        Δμαηνκηθεπκέλν Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο 

ΗΔΠ:         Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

ΗΠΓ:         Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα 

Η.Σ.Τ.Δ.:   Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

ΚΓΑΤ:     Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο & Τπνζηήξημεο 

ΚΔΓΓΤ:   Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο & Τπνζηεξημεο 

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ: Κέληξα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε ε.α. 

Κ.Π.  :      Κηλεηηθφηεηα θαη Πξνζαλαηνιηζκφο 

ΜΓΓΔ:     Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Π. Γ.:        Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Π. Δ.:        Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Π. Η.:         Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

ΠΑΠΔΑ:  Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

ΜΔΑ:     ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο 

ΜΔΑΔ:   ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο – Δθπαίδεπζεο 

Σ.Δ.Δ.:      Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

Σ.Δ..Δ.Α: Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Δηδηθήο Αγσγήο 

T.Y.:          Σκήκα Τπνδνρήο 

Τ. Α.:        Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Τ. Δ.:         Τπνπξγηθή Δγθχθιηνο 

ΤΠ.Δ.Π.Θ:Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.: Τπνπξγείν Γηα Βίνπ Μάζεζεο  & Θξεζθεπκάησλ 

Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α.: Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 

Τ.ΠΑΗ.Θ.        : Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

Τ.Σ.                 : Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ σο ζεσξία θαη σο 

πξάμε κεηξάεη πάλσ απφ κηζφ αηψλα ζε δηεζλέο επίπεδν. Σα πξψηα πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο σζηφζν, ηνπνζεηνχληαη ηζηνξηθά ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην έξγν ηνπ Πιάησλα. ηνπο “Νφκνπο” ηνπ, (819α), αλαθέξεη: “Ση θαη 

πφζν θαη πφηε πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο θαη πψο ην θαζέλα (κνξθσηηθφ αγαζφ) 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα άιια ή λα νξηνζεηείηαη απέλαληη ησλ άιισλ, κε ιίγα ιφγηα ε 

δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα γίλεη ζσζηά, ψζηε λα πξνρσξήζεη ν καζεηήο ζηε ζπλέρεηα 

ζηηο πςειφηεξεο επηζηήκεο” (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009). Πξνγξάκκαηα ζπλαληάκε θαη 

ζηελ ειιεληζηηθή θαη ηε βπδαληηλή πεξίνδν, φπνπ ηελ “εγθχθιηα παηδεία” απνηεινχζαλ 

νη trivium θαη quatrivium ή ηξηηχο θαη ηεηξαθηχο ή “επηά ειεχζεξεο ηέρλεο”, δειαδή 

Γξακκαηηθή, Ρεηνξηθή θαη Φηινζνθία αθελφο θαη Αξηζκεηηθή, Γεσκεηξία, 

Αζηξνλνκία θαη Μνπζηθή αθεηέξνπ (Γελδξηλνχ & Ξσρέιιεο , 1999). Σε δηάζπαζε ηνπ 

ζπκπαγνχο ΑΠ ησλ επηά ειεπζέξησλ ηερλψλ ζε κηα λέα methodus informandi, 

επηρείξεζε ν Κνκέληνο (1592-1670), κε βαζηθά καζήκαηα ζην Γεκνηηθφ/Λατθφ 

ζρνιείν, ηε Μεηξηθή Γιψζζα (νκηιία, αλάγλσζε θαη γξαθή), ηελ Αξηζκεηηθή θαη ηα 

Θξεζθεπηηθά. Σα ζεκεξηλά ζρνιηθά curricula πήξαλ ηε κνξθή ηνπο αξρηθά θαηά ην 18
ν
 

αηψλα, ελψ δέρηεθαλ ηελ επηξξνή ηεο ρνιήο ηνπ Έξβαξηνπ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. 

Ο φξνο „ζρεδηαζκόο ΑΠ‟, έρεη κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά -κεηαμχ άιισλ- απφ ηελ 

Υεηκαξηνχ ζηα πιαίζηα παξνπζίαζεο ησλ ηάζεσλ ζρεδηαζκνχ ΑΠ ζηελ Αγγιία θαη έρεη 

απνδνζεί σο “δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηεο 

νξγάλσζεο θαη ζχλζεζεο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Απνηειεί νπζηαζηηθφ 

ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη έρεη δηηηφ ξφιν: κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί, απφ ηε κηα κεξηά, σο ην θχξην „εξγαιείν‟ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ζθνπνί ηεο 

εθπαίδεπζεο επηηπγράλνληαη ζε κηα γεληθεπκέλε βάζε, θαη απφ ηελ άιιε σο παξάγνληαο 

βαζηθφο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ηφζν γηα ηε δηαηχπσζε απηψλ ησλ ζθνπψλ φζν θαη 

γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Ζ φιε δηαδηθαζία δηαξζξψλεηαη 

ζπνλδπισηά ζε νξηζκέλεο θάζεηο θαη θαζφιε ηε δηάξθεηά ηεο απνηηκψληαη ηα πνηθίια 

θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέγνληαη νη ζθνπνί, ε επίδξαζε εμσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ, ε 

επηινγή κνληέισλ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (δειαδή θάπνηνπ πάγηνπ πξνηχπνπ 

δηεπζέηεζεο θαη δφκεζεο ησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ παξέρνληαη) ή δηδαζθαιίαο 

θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο  θαη επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ φινπ 

πξνγξάκκαηνο” (Υεηκαξηνχ , 1987: 28). 

Σν δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΑΠ), 

έρεη εμαζθαιίζεη ην ακείσην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ θηινζφθσλ θαη ησλ 

αλαιπηψλ θαη βξίζθεηαη πάληα ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ 

αληηπαξαζέζεσλ, αθνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηακφξθσζε ηεο  ηαπηφηεηαο θάζε λέαο 

γεληάο, ηε κεηαβίβαζε αμηψλ θαη ην κνίξαζκα θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ξφισλ 

ζηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο, θαη άξα ηελ πξνεηνηκαζία ζρεκαηηζκνχ κηαο νιφθιεξεο 

θνηλσλίαο κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ παξνχζα εξγαζία πεγάδεη απφ πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζην 

ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ). πγθεθξηκέλα, ε πξνζσπηθή 

εκπεηξία ηφζν σο θνηλσληθή παηδαγσγφο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αηφκσλ κε ηχθισζε, φζν θαη σο εθπαηδεπηηθφο καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δεκφζηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ, έρεη θάλεη αηζζεηφ ην 

έιιεηκκα ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ άγλνηα ησλ αλαγθψλ αιιά θαη ησλ 



 8 

ηθαλνηήησλ απηψλ ησλ καζεηψλ, ελψ εγείξεη πξνζσπηθά εξσηήκαηα γηα ηελ έιιεηςε 

ζεζκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ηηο παιηλσδίεο θαη ηηο αζάθεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη πξάμε πεξηνξίδνληαο ηελ επεκεξία απηψλ ησλ πνιηηψλ, πνπ 

απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε αλαπεξία πξνζεγγίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ Πνιηηεία θαζψο πιήζνο παξακέηξσλ ζπλδηακνξθψλνπλ ην 

απνθαινχκελν “πξφβιεκα” θαη γη‟ απηφ θάζε αλαδήηεζε πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα 

ηεο ζχλζεηεο ζεψξεζήο ηνπο. Σέηνηεο παξάκεηξνη ζεσξνχκε πσο είλαη: 

 

• ν ηξφπνο πνπ νξίδεηαη ε αλαπεξία κέζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο Νφκνπο γηα ηελ 

ΔΑΔ.,  

• νη Λφγνη πνπ δηακνξθψλνληαη γχξσ απφ ηηο επζχλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλαπεξία, 

• ε “ηαπηφηεηα” ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ πνιηηηθή θαη ιακβάλνπλ 

ηηο απνθάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε,  

•  νη δνκέο ιεηηνπξγίαο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ηελ θάλνπλ δηαθξηηή απφ 

ηελ εθπαίδεπζε ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηέινο, 

• νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλαπήξσλ, πξνηάζζνληαο 

σο εζηθά επηβεβιεκέλε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο. 

 

Μέζα απφ ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ (λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ) πνπ 

αθνξνχλ ηελ ΔΑΔ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θσηίζνπκε ηελ θαζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο θαη λα εληνπίζνπκε φζν ην δπλαηφλ  πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε αλαπεξία, πέξα απφ ηελ θαζαπηή ζσκαηηθή 

αλαπεξία, πνπ ππνζέηνπκε πσο ππάξρνπλ. Αο ζεκεησζεί πσο ε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαπάλσ παξακέηξσλ  δε ζεκαίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ απφ 

απηέο. Αληίζεηα, απνηππψλεη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηινγέο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζην ΑΠ γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α. θαη αθνξνχλ: 

 

• ηηο ζεσξίεο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

• ηελ αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία 

• ηε δηδαζθαιία εο γιψζζαο 

• ηηο εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο αλαπήξσλ πνπ επηδηψθνπλ λα δηακνξθψζνπλ 

 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο πνπ επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί κε ηε ζπλεμέηαζε 

ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη ηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα κέζα απφ ηελ αλάιπζε,  είλαη λα εληνπηζηεί ν βαζκφο ζπλνρήο ή ην κέγεζνο 

ησλ αληηθάζεσλ αλάκεζα ζηηο αξρηθέο εμαγγειίεο ηεο Πνιηηείαο θαη ηηο ζεσξεηηθέο 

παξαδνρέο ηεο γηα ηα ΑΠ καζεηψλ κε αλαπεξία απφ ηε κηα θαη ηηο επηινγέο πνπ 

ηειηθά νξίδνληαη γη΄ απηνχο κε ηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπο απφ ηελ άιιε.   

Σειηθφο ζηφρνο είλαη λα θαηαγξάςνπκε θαη λα κηιήζνπκε αλνηρηά γηα ηα 

εκπφδηα γχξσ απφ ηελ εηδηθή θαη εληαμηαθή εθπαίδεπζε, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο 

ιφγνπο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο κηαο εληαίαο εθπαίδεπζεο πνπ λα απεπζχλεηαη ηζφηηκα 

ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο. 
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ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ εξγαζία ζπλνπηηθά εκθαλίδεη ηελ παξαθάησ δνκή: 

 

Σν πξψην ηκήκα πνπ απνηειεί ην “Α. Σν ζεωξεηηθό κέξνο ” ηεο εξγαζίαο 

ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα: 

 

ην πξψην θεθάιαην, “1.0. Θεωξίεο Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ”, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (ΑΠ), ηε κνξθή ηνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπ κέζα ζην 

ρξφλν, κέζα ζε δχν ππνελφηεηεο. πγθεθξηκέλα:  

 

1.1. ην πξψην ηκήκα πξνζδηνξίδεηαη ελλνηνινγηθά ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. 

Δδψ πεξηιακβάλνληαη ηα είδε /κνληέια ΑΠ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, θαζψο θαη ηα θχξηα 

ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ ζεκειίσζε, φπσο ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΑΠ, νη ζθνπνί ηνπ, ε 

εγθπξφηεηα, ε δνκή, ε δηάηαμε ηεο χιεο.  

 

1.2. Αθνινπζεί ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζε δηεζλέο πιαίζην, κε αλαθνξέο θπξίσο 

απφ ηελ Ακεξηθή αιιά θαη ηε Βξεηαλία γχξσ απφ ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδφζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ην ΑΠ. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν κεγάιεο 

παξαδφζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ γηα ην ΑΠ:  

• Ζ „πξαθηηθή‟ αλάπηπμε ηνπ ΑΠ απφ ην 1918, θαηά ηελ νπνία ην ΑΠ 

αληηκεησπίδεηαη σο δηαδηθαζία θαη ζχιιεςε, θαζαξά γξαθεηνθξαηηθά κε ηνπο  

αθαδεκατθνχο λα έρνπλ ην πξψην ιφγν. 

• Ζ θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ σο Λφγνο (discource) ή σο θείκελν. Ζ λέα αληίιεςε 

μεθηλά απφ ην 1960 θαη δίλεη ζην ΑΠ έλα πην πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα. ηελ παξάδνζε 

απηή αλήθνπλ ηξία θηλήκαηα· 

- ν κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκφο,  

- ην θίλεκα ηεο απνδφκεζεο θαη  

- ν κεηα-κνληεξληζκφο. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην, “2.0. Ζ Δηδηθή Αγωγή ζηελ Διιάδα κέζα από ηα 

θείκελα & ηε Ννκνζεζία”, παξνπζηάδνληαη ζε ηέζζεξηο ππνελφηεηεο, αξρηθά ε πνξεία 

ηεο Δηδηθήο Αγσγήο σο θιάδνπ ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ πιαίζην, 

έπεηηα ε παξάιιειε ζχγθξηζε  κε ην ειιεληθφ πιαίζην κέζα απφ ηνπο Νφκνπο ηεο 

ειιεληθήο Πνιηηείαο θαη ηειηθά ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην 

ΑΠ γηα καζεηέο κε αλαπεξία. Αλαιπηηθά: 

 

2.1. Ζ πξψηε ππνελφηεηα αθηεξψλεηαη ζηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο σο θιάδνπ εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δηεζλή θαη επξσπατθφ ρψξν. 

 

2.2. ηε δεχηεξε επηρεηξείηαη ε παξάιιειε εμέηαζε ησλ κνληέισλ πνπ 

θπξηάξρεζαλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζηε ρψξα καο. 

 

2.3. Δμεηάδεηαη ε αλάπηπμε ηεο  Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) ζηε 

ρψξα καο, κέζα απφ ηα θείκελα θαη ηνπο Νφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  
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2.4. Ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηελ ηέηαξηε ππνελφηεηα φπνπ παξαζέηνπκε ηηο 

ηειεπηαίεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (2003-2004) 

γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (εεα) φπσο ελαξκνλίζηεθαλ κε ηηο αξρέο 

ηνπ ηειεπηαίνπ  Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ  Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) 

ηνπ 2003 θαη ζηα νπνία εμαγγέιιεηαη πσο  ζηεξίρηεθε ε αλάπηπμε ησλ πην πξφζθαησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ θαη δφζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε ην ζρνιηθφ 

έηνο 2006-2007, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ πνπ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο καζεηέο.  

 

Σν ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν “3.0. Ζ δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιώζζαο ζηελ 

Διιάδα”, αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο ππνελφηεηεο. Αλαθέξνληαη νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηηο απαξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ε 

δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο σο κεηξηθήο κέζα απφ ηα ειιεληθά ΑΠ θαη ηέινο ε 

γισζζηθή δηδαζθαιία κέζα απφ ηα δηαθνξνπνηεκέλα ΑΠ Δηδηθήο Αγσγήο. 

 

3.1. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη πέληε γισζζζνδηδαθηηθέο ζεσξίεο· 

- ε παξαδνζηαθή / άκεζε πξνζέγγηζε 

- ν δνκηζκφο ή ζηξνπθηνπξαιηζκφο 

- ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ή ιεηηνπξγηζκφο 

- ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε  

- ε πνιπηξνπηθφηεηα/πνιπγξακκαηηζκνί 

 

            3.2. Ζ δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο· ηελ παξαδνζηαθή, πνπ 

νξίδεη εγγξάκκαην ην άηνκν πνπ θαηέρεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, 

ηε ιεηηνπξγηθή φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηε ρξήζε  ηεο γιψζζαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

αληαιιαγήο λνεκάησλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ζ UNICEF 

(1962) νξίδεη απηήλ ηελ θαηεχζπλζε σο “ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ 

ζηελ νκάδα θαη ζηελ θνηλφηεηά ηνπ θαη ηνπ νπνίνπ νη επηηεχμεηο ζηελ αλάγλσζε, ηε 

γξαθή θαη ηελ αξηζκεηηθή ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπλερίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ αηνκηθή ηνπ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηάο ηνπ” (Baynham, 

2002: 19). Ζ ηξίηε θαηεχζπλζε αθνξά ηελ  θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Γιψζζαο, κε ηελ έλλνηα φηη  νη καζεηέο,  καζαίλνπλ λα εξεπλνχλ πψο θαη γηαηί  είλαη 

δνκεκέλν κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν έλα θείκελν,  πνηα ζθνπηκφηεηα πξνσζεί ή θξχβεη. 

Αληιψληαο απφ ηε γισζζνινγηθή θαη παηδαγσγηθή παξάδνζε θαη απφ ηελ Κξηηηθή 

Αλάιπζε Λφγνπ, ε γισζζηθή επίγλσζε γίλεηαη αληηιεπηή σο ηκήκα ελφο επξχηεξνπ 

ζηφρνπ, ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο, ηεο „απνθπζηθνπνίεζεο‟ ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2007). 

 

3.3. ηε ζπλέρεηα πξνζεγγίδεηαη ε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο κέζα απφ ην 

ειιεληθά γισζζηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηελ εμέιημε πνπ απηά παξνπζίαζαλ ζηα 

ζέκαηα ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ ζπληαθηηθνχ, ησλ αζθήζεσλ, ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ, ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε λέεο επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηελ αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκφ ζην γισζζηθφ ζρεδηαζκφ. 

 

3.4. Ζ ππνελφηεηα απηή εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο καο γιψζζαο ζε 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ε.ε.α.). Παξνπζηάδεηαη ην αξρηθφ Πιαίζην 

ΑΠ ζηελ Δηδηθή Αγσγή (ΠΑΠΔΑ), γηα λα δνζεί ζηε ζπλέρεηα έκθαζε ζηνλ φξν 

δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ αλάγθε γηα λέα, πξνζαξκνζκέλα ΑΠ, απηά ηνπ ηππηθνχ 

ζρνιείνπ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο απηψλ ησλ καζεηψλ.  
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Αθνινπζεί  ην “Β. Σν εξεπλεηηθό κέξνο” ηεο εξγαζίαο, κε δχν θεθάιαηα: 

 

To θεθάιαην “4.0. Απνδόκεζε ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ ΑΠ γηα ηε Γιώζζα 

γηα ηπθινύο καζεηέο”, είλαη εθηελέζηηεξν θαη αξηζκεί πέληε ππνελφηεηεο. 

 

4.1. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζε πιήξε αλάιπζε. 

 

4.2. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ, δειαδή ην ΑΠ ηεο 

Γιψζζαο γηα ηπθινχο καζεηέο, θαζψο θαη ην επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ζπληάρηεθε. 

 

4.3. Έπεηηα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Πεξηγξάθεηαη ε ζεσξία 

θαη ηα κεζνδνινγηθά κνληέια ηξηψλ εξεπλεηψλ, ηνπ N. Fairclough, ηεο Sh. Grundy θαη 

ηνπ Γ. Κνπηζνγηάλλε πνπ νξίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, νη νπνίεο ζα καο 

επηηξέςνπλ λα θαηαζθεπάζνπκε ην δηθφ καο εξεπλεηηθφ καο εξγαιείν γηα λα 

εμεηάζνπκε απφ ηζάξηζκεο νπηηθέο γσλίεο ην πιηθφ καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνλ N. 

Fairclough ζα πηνζεηήζνπκε ηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα 

απνδνκήζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ θξχβνληαη ζην θείκελν ηνπ ΑΠ. Με ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ε Sh. Grundy θαηέηαμε ηηο δηδαθηηθέο παξαδφζεηο, ζα  

δηαθξίλνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ζεσξίαο ηνπ επίζεκνπ ΑΠ θαη ηεο πξάμεο πνπ πξνσζεί 

γηα λα απνθαλζνχκε γηα ηε ζχλδεζε πνπ επλνείηαη ή φρη κεηαμχ ηνπο  θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε. Σέινο, ν Κνπηζνγηάλλεο δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο καζεηηθέο ηαπηφηεηεο. 

Με ην ζρήκα ηνπ ξφκβνπ αλαπαξηζηά ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε. Οη αθκέο ηνπ 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηηο εγγξάκκαηεο καζεηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ θαηαιακβάλνπλ ην 

θέληξν ηνπ. Σν είδνο ησλ εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ ησλ ηπθιψλ πνπ ην 

δηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ ζθνπεχεη λα δηακνξθψζεη είλαη άιιν έλα απφ ηα εξεπλεηηθά 

καο εξσηήκαηα ζην νπνίν επηζπκνχκε λα δψζνπκε απάληεζε κέζσ ηεο νπηηθήο 

Κνπηζνγηάλλε. 

 

4.4. Παξνπζηάδεηαη ην εξγαιείν αλάιπζεο. 

 

Σέινο, ζην θεθάιαην “5.0. πκπεξάζκαηα” ζπγθεληξψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  
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Α. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ  
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1.0. ΘΔΧΡΗΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ  

 

1.1.  ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ      

 

Τπάξρεη πιεζψξα νξηζκψλ γηα ην ηη είλαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Άιινη 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν εχξνο θαη άιινη κηθξφηεξν, αλάινγα κε ηα επηπιένλ δνκηθά 

ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνπλ. Απηφ δελ θάλεη έλαλ νξηζκφ πιεξέζηεξν απφ έλαλ άιιν. Οη 

νξηζκνί κπνξνχλ λα είλαη είηε ζεκεία εθθίλεζεο (απφ πνχ μεθηλάκε, γηαηί), είηε ζεκεία 

πξννξηζκνχ (πνχ πάκε). Οπσζδήπνηε φκσο  ζπκβάιινπλ ζην λα αλαπηπρζεί 

παξαγσγηθφο ιφγνο γχξσ απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (ΑΠ) ,(Goodlad, 1979) 

ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  Οη νξηζκνί γηα ην ΑΠ απνηππψλνπλ ηε 

θηινζνθία θαη ηελ πνιηηηθνθνηλσληθή ηδενινγία γηα ην ηη είλαη κάζεζε θαη δηδαζθαιία 

θαη γηα ην πνηα είλαη ε απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ ζε θάζε ηζηνξηθή ζπγθπξία. 

Αληαλαθινχλ ηηο αμίεο θάζε ρψξαο, ηελ θνηλσληθή ηεο ηδενινγία θαη ην βαζκφ 

νηθνλνκηθήο ηεο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο. Θεσξνχληαη επίζεο “ηζηνξηθά πξντφληα” 

(Γξφιιηνο, 2005:25) πνπ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα δπν δνκηθά ζηνηρεία, ηνπο 

ζθνπνχο θαη ην πεξηερφκελν.  Ο αγγιφθσλνο φξνο curriculum, κε ιαηηληθή ξίδα 

(currere=ηξέρσ) ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε ηνλ ειιεληθφ, “αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα”, επεηδή ππνδειψλεη “κηα νξγαλσηηθή δνκή (θχθιν ζε ζηάδην) πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε απφδνζε, ηφζν απφ δηαρεηξηζηηθή, φζν θαη απφ καζεζηαθή 

ζθνπηά” (Υαηδεγεσξγίνπ, 2004:100). Καηά κία άιιε άπνςε, ζεσξείηαη επξχηεξνο κηα 

θαη πεξηιακβάλεη θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε κέζνδν, 

ηα κέζα δηδαζθαιίαο , ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θ.ά. (Φινπξήο, 2000). 

Οη Pinar et al κεηαθξάδνπλ ην curriculum ζαλ “race-course” ή “career” (Pinar, 

et al , 2008:25). Αιινχ αλαθέξεηαη σο “currere” πνπ γηα ηνλ Pinar απνηειεί έλαλ άιιν 

φξν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Ζ εθπαίδεπζε ελλνείηαη σο ν δηάινγνο ηνπ αηφκνπ 

κε ηνλ θφζκν. Οη ελφηεηεο απηέο δελ απνκνλψλνληαη γηα λα αλαιπζνχλ. 

“Ζ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε 

αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ρσξίο πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο, πνπ πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ 

ρσξίο λα ηνλ θαηαθεξκαηίδεη, κηα δηαδηθαζία ζχλζεζεο θαη νινθιήξσζεο ζηελ νπνία 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηε δηαιεθηηθή δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηελ ίδηα 

ζηηγκή μεπεξλνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ”, (Pinar & Reynolds, 1991:32). 

 Ο Dewey εηζάγεη πξψηνο ηελ αμία ηεο άκεζεο, βησκαηηθήο εκπεηξίαο πνπ 

θέξλεη ην παηδί θνληά ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Κάλεη ιφγν γηα ηελ „αξρή ηεο ζπλέρεηαο 

ηεο εκπεηξίαο‟ κε ηελ έλλνηα πσο φ,ηη έρεη βησζεί απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή 

λέσλ εκπεηξηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δξάζε θαη νδεγνχλ ζε λέεο εκπεηξίεο (1929:24) 

θαη γηα ηελ „αξρή ηεο αιιειεπίδξαζεο‟, κε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο αλάκεζα ζε 

παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ. Καηλνηνκεί ιέγνληαο πσο “ην ζρνιείν είλαη ε δσή, φρη 

πξνεηνηκαζία γηα ηε δσή” (Dewey, 1929:28-30). Σα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ζην ηθάγν, ππήξρε έληνλε αληηπαξάζεζε απφςεσλ ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ην πνχ ζα δίλνληαλ πξνηεξαηφηεηα, ζην ΑΠ ή ζην 

παηδί. Ο Dewey δε ζπκκεξηδφηαλ απηφ ην δίιεκκα. Γηα θείλνλ παηδί θαη ΑΠ 

απνηεινχζαλ ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν ΑΠ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη απνηειεί θχθιν κειέηεο πνπ παξνπζηάδεη 

πιηθφ πνπ εθηείλεηαη πίζσ ζην ρξφλν θαη έμσ ζην ρψξν (Dewey, 1902). Θεσξεί πσο ε 

εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξίεο δσήο. Ζ εκπεηξία ζηηο δπν δηαζηάζεηο ηεο, ηελ 

πξάμε θαη ηε δνθηκή απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ θαη 
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βιέπεη ην ΑΠ σο ηε γλψζε πνπ νξγαλψλεηαη θαηά ην ζπλήζε ηξφπν γχξσ απφ ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα, αιιά ηειηθά εθείλνη πνπ ζα ηε δηαρεηξηζηνχλ είλαη νη καζεηέο 

(Dewey, 1902). 

 Ο F. Bobbitt ζα αλαθεξζεί ζηε δηπιή κνξθή ηεο εκπεηξίαο· ζηελ 

θαζνδεγνχκελε (directed) θαη ζηε κε θαζνδεγνχκελε (undirected), 

ζπκπεξηιακβάλνληαο έηζη ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο 

εθηφο ζρνιείνπ (out-of-school experiences) (Bobbitt, 1918). 

Ο L. Stenhouse, αλαγλσξίδνληαο πσο “νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ην Α.Π. 

κπνξεί λα κελ επηιχνπλ ηα ζρεηηθά κε απηφ πξνβιήκαηα, αιιά είλαη γεγνλφο πσο 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζακε λα ηα εμεηάζνπκε” (Stenhouse, 

2003:11), πξνηείλεη έλαλ “πξνζσξηλφ νξηζκφ”: “Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα κεηάδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αξρψλ θαη ζηνηρείσλ κηαο εθπαηδεπηηθήο 

πξφηαζεο ζε κία ηέηνηα κνξθή πνπ λα είλαη αλνηρηή ζε εμνλπρηζηηθή θξηηηθή θαη ηθαλή λα 

κεηαηξέπεη ηε ζεσξία ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ”(Stenhouse, 2003:15). Γηα ηνλ Stenhouse 

“Σν ΑΠ δελ είλαη πξφζζεζε ή ζπληαγή αιιά απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο” (Stenhouse, 2003:12). 

Οη Γελδξηλνχ & Ξσρέιιεο  (1999), νξίδνπλ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα σο “έλα 

δηάγξακκα ή έλαλ θαηάινγν απφ επηδηψμεηο (ζθνπνχο) ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δηδαθηέαο 

χιεο θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ή ζρνιηθφ ηχπν, ηάμε θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν 

(κάζεκα). Γειαδή ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

γεληθά νξίδεη έκκεζα ή άκεζα αθελφο ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

(δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο) θαη αθεηέξνπ ηηο αλαηξνθνδνηηθέο δηαδηθαζίεο (αμηνιφγεζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο)”. πλδέεηαη δε άκεζα κε ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα κε ηα νπνία ζπλαπνηεινχλ ηελ επίζεκε θαη λφκηκε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηηο λνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηα Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηνπ θξάηνπο. 

Ο νξηζκφο γηα ην ΑΠ δηεπξχλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδεηαη έλα 

δεχηεξν, πνπ δξα παξάιιεια κε ην πξψην, επίζεκν πξφγξακκα, δηδάζθνληαο ζηνπο 

καζεηέο αλεπίζεκα ή θαη κε ζπλεηδεηά αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. Πξφθεηηαη γηα ην 

ιεγφκελν „παξαπξφγξακκα‟ ή „ιαλζάλνλ‟ ή „θξπθφ (hidden curriculum) αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα‟, φπσο ην νλφκαζε ν Ph. Jackson: “ηα πιήζε, ν έπαηλνο θαη ε εμνπζία 

δίλνπλ απφ θνηλνχ έλα μερσξηζηφ χθνο ζηε δσή ηεο ηάμεο θαη δηακνξθψλνπλ έλα θξπθφ 

Α.Π. ην νπνίν θάζε καζεηήο (θαη εθπαηδεπηηθφο) πξέπεη λα θαηαθηήζεη εάλ ζθνπεχεη λα 

ραξάμεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ επηηπρή πνξεία ζην ζρνιείν. Οη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο ζηελ ηάμε κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε αληίζεζε 

κε ηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο, δειαδή ην «επίζεκν Α.Π.», ζην νπνίν νη εηδηθνί ηεο 

εθπαίδεπζεο έρνπλ δψζεη ηε κεγαιχηεξή ηνπο πξνζνρή. Σα δχν Α.Π. ζπλδένληαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο” (Jackson, 1968:33-34 / Stenhouse, 2003:60). 

Αθνξά “θαλφλεο θαη αμίεο πνπ, έκκεζα, αιιά απνηειεζκαηηθά, δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία 

αιιά δελ αλαθέξνληαη ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο” (Apple, 

1986:172). 

 

Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε δηαθνξεηηθά είδε ΑΠ, αλάινγα κε ην θξηηήξην 

θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ επηιέγεηαη θάζε θνξά. Έηζη, εάλ εζηηάζνπκε ζηα πεξηζψξηα 

πξσηνβνπιίαο πνπ δίλνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα επηιέμεη ηηο ζπλζήθεο 

δηδαζθαιίαο θαη λα νξγαλψζεη ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ ή αθφκα λα πξνζαξκφζεη ηα κέζα θαη ηηο ηερληθέο ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο 

ηάμεο ηνπ, κηιάκε γηα “αλνηρηά” θαη “θιεηζηά” πξνγξάκκαηα-πιαίζηα. Γηα αηψλεο ην 

ΑΠ αληαλαθινχζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ρσξίο ίρλνο παξαρψξεζεο ειεπζεξίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οξηζκέλα 

πξννδεπηηθά θηλήκαηα φπσο απηφ ηεο Νέαο Αγσγήο, ην ρνιείν Δξγαζίαο, αιιά θαη 
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θσηηζκέλνη παηδαγσγνί φπσο νη Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Cousinet, Decroly, 

Freinet θαη νη παηδαγσγνί ηνπ Ακβνχξγνπ απνηέιεζαλ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο 

ρσξίο ζπλέρεηα. 

Δάλ πάιη ην θξηηήξην είλαη ν θηινζνθηθφο ηνπο πξνζαλαηνιηζκφο, κε άιια 

ιφγηα ε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδνπλ, ηφηε ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ M. Schiro 

ζηε κειέηε ηνπ “Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα Καιχηεξα ρνιεία”(1978), δηαθξίλνληαη 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

• ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα,  

• ηα καζεηνθεληξηθά,  

• ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη  

• ηεο θνηλσληθήο αλαδφκεζεο.  

 

Σν ΑΠ σο εηδηθφο θιάδνο ζπνπδψλ πξψηα εκθαλίδεηαη ζηελ Ακεξηθή ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, πνπ επεξέαζαλ ηε 

ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή γηα ην ΑΠ ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ 

νπηηθψλ έγηλε γλσζηφ σο θίλεκα ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο. πνπ βξέζεθε ζηνλ 

αληίπνδα ηεο παξαδνζηαθήο νπηηθήο πνπ επηθξάηεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1890, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία “ην ΑΠ έπξεπε λα θαιιηεξγεί  ηηο πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο πνπ ππεξεηνχζαλ 

ηα ρσξηζηά καζήκαηα” (Γξφιιηνο, 2011:229). Ζ πξννδεπηηθή εθπαίδεπζε  

ζπκπεξηέιαβε ηε καζεηνθεληξηθή, ηε θηιειεχζεξε κεηαξξπζκηζηηθή νπηηθή, ηελ 

νπηηθή ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλαζπγθξφηεζεο. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο νπηηθέο γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΠ: 

 

• Σα Θεκαηνθεληηθά ή Τινθεληξηθά ή ηεο Αθαδεκαϊθήο Θεωξίαο ΑΠ 

(School Academic Ideology), κε πξνζαλαηνιηζκφ ηε κεηάδνζε επηζηεκνληθψλ 

γλψζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ΑΠ ήηαλ ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο χιεο ζε 

θιάδνπο θαη ηνκείο καζεκάησλ. Βαζηθή επηδίσμε ήηαλ ε απφθηεζε αθαδεκατθήο 

ζεσξεηηθήο γλψζεο θαη ε δηάπιαζε ηνπ ραξαθηήξα, ελψ ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο 

δελ ήηαλ ζηα άκεζα ζρέδηα ησλ ζπληαθηψλ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ.  

 

• Σα Παηδνθεληξηθά ή Μαζεηνθεληξηθά ΑΠ (The Child Study Ideology), 

πνπ εζηηάδνπλ ζηηο νπζηαζηηθέο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ. Σνπ 

θηλήκαηνο ηεο κειέηεο ηνπ παηδηνχ εγήζεθε ν S. Hall. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΠ είρε σο 

αθεηεξία ηηο παξνξκήζεηο ηνπ παηδηνχ. Σν πξφγξακκα δελ ήηαλ απζηεξά 

πξνζδηνξηζκέλν θαη νη καζεηέο απνιάκβαλαλ ειεπζεξία δξάζεο ζχκθσλα κε ηηο 

επηζπκίεο ηνπο. 

εκαληηθή σζηφζν ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ C. Eliot ζηε δηακφξθσζε 

καζεηνθεληξηθψλ ΑΠ. Kαηά ηελ εγεζία ηνπ ζηελ Δπηηξνπή ησλ Γέθα (the Committee 

of Ten) ζηελ Ακεξηθή, αλαγλψξηζε ηηο απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε 

αληηθείκελα πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ πξαγκαηηθά. Δηζεγήζεθε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θνηηεηέο. Παξάιιεια δίλεηαη έκθαζε απφ 

ηελ Δπηηξνπή ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη φρη ζηελ 

απνκλεκφλεπζή ηνπο. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ εθθξάδεηαη είλαη θηιειεχζεξε κε 

ξηδνζπαζηηθέο ζέζεηο, κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη ε ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Αθνινπζνχλ θαη λέεο επηηξνπέο πνπ κειεηνχλ ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πεξίνδνο 

απφ ην 1890 σο ην 1910 ζα νλνκαζηεί “πεξίνδνο δηακφξθσζεο ηνπ ΑΠ απφ ηηο Δζληθέο 

Δπηηξνπέο” (Φινπξήο, 2000:19). Σν θίλεκα ησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ιατθψλ καδψλ 

ζα αλζίζεη ην 1920 θαη ζα αληηθαηαζηήζεη ην σθειηκηζηηθφ θίλεκα πνπ επηθξάηεζε ηελ 
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πεξίνδν 1860-1920 σο απνηέιεζκα κηαο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκηθά θνηλσλίαο κε 

αλάγθεο γηα εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

• Σα ΑΠ Κνηλωληθήο Απνηειεζκαηηθόηεηαο (The Social Efficiency 

Ideology). Ζ νπηηθή ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (1918-1929) ζπκπίπηεη κε 

ηε ιεγφκελε ρξπζή επνρή ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θαηαπίεζεο θαη ησλ 

ζπληεξεηηθψλ ηδεψλ. ηεξηδφηαλ ζηηο αθξηβείο κεηξήζεηο θαη ζηα πξφηππα (standards). 

Δηζήγαγε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ θαη απζηεξνχο ειέγρνπο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ δαζθάισλ. Γηαηππψζεθε πξψηε θνξά απφ 

ηνλ F. Bobbit ην 1918 ζην βηβιίν ηνπ, “The Curriculum”.  Σν ΑΠ πνπ ζρεδίαζε είρε σο 

ζεσξεηηθή βάζε ηε κπηρεβηνξηζηηθή ςπρνινγία , ην θίλεκα γηα ηε κέηξεζε ηεο 

λνεκνζχλεο θαη ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν ηνπ Ross (1901).  Σν δεκφζην ζρνιείν κπνξνχζε 

λα ιεηηνπξγήζεη ζηε βάζε ηνπ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο κε ςπρνιφγνπο ζην ξφιν ησλ 

ζρεδηαζηψλ ηνπ ΑΠ θαη κε ηνπο δαζθάινπο ζην ξφιν ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ΑΠ, 

δηαθνξνπνηψληαο ην αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηάμε ησλ καζεηψλ θαη ην εξγαζηαθφ 

κέιινλ ηνπο. Σν ΑΠ βαζίζηεθε ζηηο αμίεο ηεο θηιειεχζεξεο επηρεηξεκαηηθήο 

θνηλσλίαο. Ζ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα έπξεπε λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα αλαπηπζζφηαλ βάζεη επαγγέικαηνο. Ο Bobbit θαζηεξψλεη ε δηαηχπσζε 

ζαθψλ ζηφρσλ, πνπ ζεκειηψλνληαη ζηελ αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

γλσζηή σο “job analysis” (Γξφιιηνο, 2011: 134). πγθεθξηκέλα πξφηεηλε πέληε ζηάδηα 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΠ: 

 

• Αλάιπζε ζπλνιηθήο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο 

• Αλάιπζε έξγνπ 

• Γηαηχπσζε ζηφρσλ 

• Δπηινγή ζηφρσλ 

• Λεπηνκεξεηαθφο ζρεδηαζκφο 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξλνχζε ζηα ρέξηα ησλ εηδηθψλ θαη 

“ζεκειησλφηαλ ζηνλ πνιηηηθφ ζθνπφ γηα αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ππάξρνπζαο νηθνλνκηθνθνηλσληθήο νξγάλσζεο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζπαηάιεο θαη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ ζ‟ απηήλ ηελ νξγάλσζε” 

(Γξφιιηνο, 2005: 269). Ζ νπηηθή απηή εληζρχζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ΖΠΑ ζην Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν, θαη δηήξθεζε κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50. 

 

• Σα ΑΠ Κνηλωληθήο Αλαζπγθξόηεζεο /Αλαδόκεζεο (Social Reconstruction 

Ideology), Με ηε θξίζε ηνπ 1929 εκθαλίδεηαη ε νπηηθή ηεο Κνηλσληθήο Αλαδφκεζεο 

(1929-1941), πνπ επηδηψθεη ηε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

επηζπκεί ην ΑΠ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, 

φπσο ε αληζφηεηα, ε θαηάρξεζε εμνπζίαο θ.ά. Ζ αιιαγή ηνπ ΑΠ ζα επέθεξε 

θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε κέζσ ελφο ιατθνχ ζρνιείνπ θαη φρη ελφο ζρνιείνπ γηα ιίγνπο. 

Ο ξφινο ησλ δαζθάισλ ζα ήηαλ θαζνδεγεηηθφο. Χο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο δπλάκεηο 

ζα δηακφξθσλαλ κέζα ζην ΑΠ ηηο θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη ηα ηδαληθά γηα ηε λέα γεληά. 

Θα βνεζνχζαλ ηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ 

επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ σο κειινληηθνί ελεξγνί πνιίηεο (Γξφιιηνο, 2011). 

 Ακθηζβεηνχληαη νη ζπληεξεηηθνί πνιηηηθνί ζθνπνί ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

νπηηθψλ θαη ν θαπηηαιηζκφο. Πξνηείλεηαη απαιιαγή απφ θάζε πεξηνξηζκφ θαη 

θπξηαξρία θνηλσληθψλ πξνλνκίσλ. Σν θίλεκα έξρεηαη ζην πξνζθήλην ηελ πεξίνδν ηνπ 

πνιέκνπ θαη βξίζθεηαη ζην απφγεηφ ηνπ ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα. Δπηδηψθεη λα 

ζρεκαηίζεη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα λα επηιπζνχλ άκεζα πξνβιήκαηα θνηλσληθά. 

Σα πξψηα  απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηε δεκνζηφηεηα ην 1944 απφ κφληκε επηηξνπή πνπ 
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αζθεί εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (educational policies commission) ζε έθζεζε κε ηίηιν 

“Δθπαίδεπζε γηα φιε ηελ Ακεξηθάληθε Νενιαία” (Φινπξήο, 2000: 24). Σν πλεχκα ηεο 

έθζεζεο είλαη αλάινγν κε θείλν ηνπ 1918, φηαλ ν F. Bobbit  εμέδσζε ην βηβιίν ηνπ 

“The Curriculum” φπνπ έδηλε έκθαζε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη πηνζεηνχζε κεζφδνπο 

αλάινγεο κε εθείλεο ησλ βηνκεραληψλ. Τπάξρεη σζηφζν αιιαγή ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο· γίλεηαη πξνζπάζεηα 

απνθπγήο ηεο νξγάλσζεο ηνπ ΑΠ πάλσ ζε ρσξηζηνχο θιάδνπο γλψζεο, ην ΑΠ γίλεηαη 

πην ιεηηνπξγηθφ θαη κέρξη ην 1950 ειαηηψλνληαη νη πξνζθεξφκελεο αθαδεκατθέο 

γλψζεηο. Μεηά ηελ εθηφμεπζε ηνπ ζνβηεηηθνχ “πνχηληθ” (1957), γίλεηαη ιφγνο γηα 

θξίζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλνπο θιάδνπο θαη αχμεζε ησλ 

σξψλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ηα καζεκαηηθά θαη ηηο μέλεο γιψζζεο. Έηζη ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαηά ηηο δεθαεηίεο ‟50 θαη ‟60 δφζεθε έκθαζε ζηε 

δνκή θαη ζηε θχζε ηεο γλψζεο γη‟ απηφ ραξαθηεξίζηεθαλ γλσζηνθεληξηθά (subject 

centered), κε έκθαζε ζηελ ηερλνινγία, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ζ 

νπηηθή απηή πνπ είρε πνιηηηθφ ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αλάγθεο 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηζρπξνπνίεζεο ησλ ΖΠΑ ζηνλ ςπρξνπνιεκηθφ 

αληαγσληζκφ, ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ Bruner (Γξφιιηνο, 2005). 

 

Γπν άιιεο νπηηθέο πνπ μερσξίδνπλ αλάκεζα ζ΄ εθείλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηα πιαίζηα ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πνπ ζθξάγηζαλ ηελ ηζηνξία ησλ 

παηδαγσγηθψλ ηδεψλ θαη ηελ πξσηαξρηθή δηακφξθσζε ηνπ πεδίνπ ηνπ ΑΠ, είλαη απηά 

ηεο Φηιειεχζεξεο Μεηαξξπζκηζηηθήο ηνπ J. Dewey θαη ηεο Λατθήο, Ρηδνζπαζηηθήο θαη 

Γεκνθξαηηθήο νπηηθήο ηνπ P.Freire (Γξφιιηνο, 2005). 

 

• Σν ΑΠ ηεο Φηιειεύζεξεο Μεηαξξπζκηζηηθήο, επηδεηνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ζε θάζε θνηλσλία. “…o βαζηθφο πνιηηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο (νπηηθήο) ήηαλ ε νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο πνπ ζα 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ αξκνλία, νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη κεγέζπλζε, κηαο „νξγαληθήο‟ 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο ζα ηαπηίδνληαλ” 

(Γξφιιηνο, 2005:268).  ε ζπλζήθεο δεκνθξαηίαο, φπνπ ε αηνκηθφηεηα είλαη ζεβαζηή, 

άηνκν θαη θνηλσλία νδεγνχληαη απφ θνηλνχ ζηελ πξφνδν. ηελ πξνζέγγηζε ηεο λέαο 

απηήο ηάζεο αιιά θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ΑΠ, θνξπθαίν παξάδεηγκα ππήξμε ε 

κνξθή ηνπ J. Dewey. Θεσξείηαη παηέξαο ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο Ζ.Π.Α. 

θαη εηζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο ηνπ πξαγκαηηζκνχ, αθνχ ζπλέδεζε νξγαληθά ηε γλψζε 

κε ηελ έξεπλα θαη ηε δξάζε. Αληηηάρηεθε ηφζν ζηελ εξβαξηηαλή κεζνδνινγία, φζν θαη 

ζην θίλεκα κειέηεο ηνπ παηδηνχ. Ίδξπζε απφ ην 1896 ην πεηξακαηηθφ ζρνιείν 

(laboratory school) ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγνπ θαζηεξψλνληαο ην ζχζηεκα 

δηδαζθαιίαο βαζηζκέλν ζηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε (learning by doing). ηα βηβιία 

πνπ δεκνζίεπζε, ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα My Pedagogic Creed (1897), 

The School and Society(1899),  The child and the Curriculum (1902), How we Think 

(1910), Democracy and Education (1916), Experience and Nature (1925),  Logic:The 

Theory of Inquiry (1938), Σα ζρνιεία ηεο εξγαζίαο (ρ.ρ.) θ.ά, απνηππψλνληαη νη απφςεηο 

ηνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΠ. Σν ΑΠ ζεκειηψλεηαη ζηηο θπζηθέο πξνδηαζέζεηο ηνπ 

παηδηνχ. ην curriculum πξέπεη λα ππάξρεη εθπαίδεπζε γηα ηελ εξγαζία θαη ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν, γηα αλζξσπηζηηθέο θαη επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη φρη δηδαζθαιία 

κεκνλσκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Ο καζεηήο δελ πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ άζθεζε ελφο 

νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο (occupation), αιιά εμνπιίδεηαη κέζα απφ πξαθηηθά 

πξνγξάκκαηα κε θξηηηθφ ζηνραζκφ γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. 

Γλσζηέο είλαη νη κέζνδνη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (problem solving), ηεο κεζφδνπ 

“project” θαη ηεο ελεξγεηηθήο κεζφδνπ. Σα ηνπηθά Παλεπηζηήκηα ζε ζπλεξγαζία κε 
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θνξπθαίνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν ΑΠ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη είλαη “θχθινο κειέηεο πνπ παξνπζηάδεη πιηθφ 

πνπ εθηείλεηαη πίζσ ζην ρξφλν θαη έμσ ζην ρψξν”, (Dewey,1902). Απφ πνιηηηθήο 

ζθνπηάο, ν Dewey πξφζβιεπε ζηελ επέθηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Με άιια ιφγηα νη 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ δελ ζπκπεξηιάκβαλαλ θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο. Οη 

απφςεηο  ηνπ Dewey, ζηα πιαίζηα ηεο Μεηαξξπζκηζηηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ηνπ 

ρνιείνπ Δξγαζίαο , είραλ απφερν ζηελ Δπξψπε θαη  ζηελ Διιάδα κε εθπξφζσπν ηνλ 

Αι. Γεικνχδν. Ο Dewey (1902) εληφπηζε ζχγθξνπζε ζηελ εθπαίδεπζε αλάκεζα ζε δπν 

νκάδεο πνπ δηέθξηλαλ ην ΑΠ ζε καζεηνθεληξηθφ (child-centered) θαη ζε 

καζεκαηνθεληξηθφ (subject-centered). Ζ πξψηε ζεσξνχζε πσο αξρή θαη ηέινο ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη ην παηδί απφ νπνίν έπξεπε λα πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα 

καζήκαηα θαη λα κελ ππνηάζζεηαη ε εκπεηξία ηνπ ζην ΑΠ. Ζ δεχηεξε ππνζηήξηδε ηελ 

αμία ησλ καζεκάησλ ζην ΑΠ πνπ παξείραλ ην ζθνπφ θαη ηε κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη δηεχξπλαλ ηελ πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ηνπ παηδηνχ. Ο Dewey δελ απνδερφηαλ ηελ 

χπαξμε ράζκαηνο αλάκεζα  ζηελ εκπεηξία θαη ηα καζήκαηα θαη ππνζηήξημε πσο 

καζεηήο θαη ΑΠ είλαη φξνη πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Γξφιιηνο, 2011). 

 

• Σν ΑΠ ηεο Λαϊθήο, Ρηδνζπαζηηθήο θαη Γεκνθξαηηθήο νπηηθήο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

ΑΠ γηα ηνλ Freire ηελ πεξίνδν 1964-1980, είρε σο πνιηηηθφ ζθνπφ ην “ξηδηθφ 

θνηλσληθνπνιηηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ κε ζνζηαιηζηηθή θαηεχζπλζε θαη εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ 

ηε δηακφξθσζε θξηηηθήο ζπλείδεζεο, θαηάιεμε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο σο 

απειεπζεξσηηθήο πξάμεο πνπ πξνσζνχζε ηελ πξαγκάησζε ηνπ πνιηηηθνχ ζθνπνχ”  

(Γξφιιηνο, 2005:134). Κεληξηθή ζέζε ζηε ζεσξία ηνπ Freire θαηέρεη ε αληίιεςή ηνπ 

γηα ηε γλψζε.  Ζ γλψζε είλαη δξαζηεξηφηεηα ππνθεηκέλσλ,  αλαδχεηαη απφ ην 

ζηνραζκφ ηεο πξάμεο, δελ είλαη πνηέ νινθιεξσκέλε ή νπδέηεξε γηαηί βαζίδεηαη ζε 

αλζξψπηλνπο θαλφλεο θαη ζπκθέξνληα. Απνηειεί ηαπηφρξνλα θνηλσληθή θαηαζθεπή 

αιιά θαη βάζε γηα θνηλσληθή δξάζε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο γλψζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε 

ηε ζπλείδεζε, ηελ επίγλσζε γηα ηνλ θφζκν, γηα ηνλ εαπηφ καο, γηα ηε γλψζε καο. 

Δπεξεαζκέλνο απφ ην καξμηζκφ, ν Freire δηαθσλνχζε κε έλα πξφγξακκα ζρεδηαζκέλν 

απφ „ηα πάλσ πξνο ηα θάησ‟, (top-down), ζχκθσλα δειαδή κε ηελ θνζκναληίιεςε ησλ 

εηδηθψλ θαη φρη ηελ θνζκναληίιεςε ηνπ ιανχ. Ζ δηδαθηέα χιε ζεσξνχζε πσο πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηηο νξγαλσκέλεο, ζπζηεκαηνπνηεκέλεο θαη αλαπηπγκέλεο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ καζεηψλ. ζν γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, φηη πξέπεη λα  αλαδεηείηαη 

ζηηο ζπλζήθεο ηνπ παξφληνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΠ γηλφηαλ απφ 

ην δάζθαιν ζε ζπλεξγαζία κε ην καζεηή. Σα ζέκαηα πνπ παξάγνληαλ κέζα απφ 

δηάινγν, επηιέγνληαλ κε βάζε ηε βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ην λφεκα 

πνπ είραλ γη‟ απηνχο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Freire βξηζθφηαλ ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπ ιανχ, 

ε κφξθσζε ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα ζρεδηάδεηαη κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ.  

  

Ζ πξψηε απφ ηηο παξαπάλσ νπηηθέο, ηνπ παξαδνζηαθνχ ΑΠ, ηεο Αθαδεκατθήο 

Θεσξίαο, αθνξά ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλεο χιεο, ελψ νη επφκελεο ηξεηο (ε 

καζεηνθεληξηθή, ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αλαζπγθξφηεζεο), αθνξνχλ ζπζηεκαηνπνηεκέλνπο ζηφρνπο πνπ επηηπγράλνληαη κέζα 

απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε  κηιάκε γηα ζηνρνθεληξηθά 

πξνγξάκκαηα (Υαηδεγεσξγίνπ, 2004). ηα πινθεληξηθά δφζεθε απφ ηελ επνρή ηεο 

αλαγέλλεζεο κεγάιε αμία ζηηο θιαζηθέο ζπνπδέο. Αξγφηεξα αθνινχζεζαλ νη θπζηθέο 

επηζηήκεο, νη μέλεο γιψζζεο, ε ηερλνινγία, νη θνηλσληθέο επηζηήκεο θ.ά. ιεο απηέο νη 
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γλψζεηο είλαη αδηακθηζβήηεηεο αμίαο θαη πξέπεη λα κεηαδνζνχλ ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο. Τπάξρνπλ σζηφζν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πινθεληξηθά πξνγξάκκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα ζηα γισζζηθά ΑΠ, ζε άιια πξνζδηνξίδεηαη ε δηδαζθαιία ησλ ηππηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο, ελψ ζε άιια ε θαηαλνκή ηεο γισζζηθήο χιεο είλαη 

ζεκαζηνινγηθά ή πξαγκαηνινγηθά πξνζδηνξηζκέλε. 

Σα ζηνρνθεληξηθά πξνγξάκκαηα ζεσξνχληαη απνηέιεζκα ζηξνθήο απφ ηα 

πινθεληξηθά πνπ πξνεγήζεθαλ. “Έλα πιηθνθεληξηθφ πξφγξακκα απνηειεί έλαλ ηχπν 

θαηαιφγνπ ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο χιεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί ζηελ ηάμε, ελψ 

ηα ζηνρνθεληξηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα  

επηηεπρζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ή ηεο κάζεζεο”(Γελδξηλνχ & Ξσρέιιεο, 

1999: 81-2). Σα ζηνρνθεληξηθά βαζίδνληαη πάλσ ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, 

κεηξήζηκνπο, κηα θαη πάληα αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε γηα λα επηβεβαηψζεη ή φρη ηελ 

επίηεπμή ηνπο. Δδψ κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζην απνηέιεζκα θαη φρη ζηε δηαδηθαζία.  

Καη ζ‟ απηά φκσο ππάξρνπλ αληίζηνηρεο δηαθνξέο· ζε θάπνηα νη ζηφρνη αθνξνχλ ηε 

δηαδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. ε θάπνηα άιια ελδηαθέξνπλ νη γλσζηηθέο 

θαη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. Απηά 

ηαηξηάδνπλ ζηα δηθά καο πξνγξάκκαηα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. πσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα πνπ ζα αλαιχζνπκε ην πξφγξακκα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ην πξφγξακκα 

απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεγνξίεο ζηφρσλ:  

 

α) ζηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ,  

β) ηελ αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη  

γ) ηε “γισζζηθή επίγλσζε”. 

 

Σα ζηνρνθεληξηθά πξνγξάκκαηα ζπληζηνχλ εξγαιεηαθή αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη είλαη ηαπηφρξνλα θιεηζηά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ 

αθνχ πεξηνξίδνπλ ηε δξάζε θαη ηελ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πξνγξάκκαηα  

ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ κε ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ ζε μερσξηζηνχο ξφινπο 

ηεο εθπαίδεπζεο. ηεξίδνπλ ζπγθεληξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ 

„απνεπαγγεικαηνπνίεζε‟ (deskilling) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ παηδαγσγηθή 

απνζηνιή ηνπ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

εηο βάξνο ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο (Καδακίαο, 2000). 

. 

O Stenhouse (2003), αλαθέξεη αθφκα ην κνληέιν Γηαδηθαζίαο απφ ην 1975. Σν 

Μνληέιν Γηαδηθαζίαο (ΜΓ) αλαπηχρζεθε ζηνλ αληίπνδα ηνπ ζηνρνθεληξηθνχ 

κνληέινπ, κε πίζηε ζηελ ελεξγφ δξάζε ηνπ καζεηή κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηελ αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο θαη φρη απιά κάζεζεο θαη απνκλεκφλεπζεο. Ζ 

θξηηηθή ζθέςε επηηξέπεη ζην καζεηή ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ  θαη ηε κεηαθνξά ηεο 

γλψζεο θαη ζε άιινπο ηνκείο. Κάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ Αγγιία ηε δεθαεηία ηνπ 

‟70 κε εηζεγεηή ηνλ L. Stenhouse. Ο ίδηνο ζεσξεί ην ΑΠ σο „ππφζεζε‟ πνπ πξέπεη λα 

ειεγρζεί σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

έρεη ελεξγφ ξφιν· σο ζπληνληζηήο ηεο δηαδηθαζίαο νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηε γλψζε 

κέζσ ηεο αλαθαιππηηθήο /δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ θαη αμηνινγεί πνηνηηθά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ, αιιά θαη ηνπο καζεηέο κε πεξηγξαθηθή θαη φρη βαζκνινγηθή 

αμηνιφγεζε. Παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζηελ απηναμηνιφγεζε, κηα θαη ελδηαθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηεο  βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, παξά ζηα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ. Σν κνληέιν είλαη καζεηνθεληξηθφ, ζηεξίδεηαη ζε αξρέο δηδαζθαιίαο θαη 

φρη  ζε δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. Δπηπιένλ ην ΑΠ δε ζρεδηάδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ αιιά 

αλαπηχζζεηαη κέζα ζηελ ηάμε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο. πγθξηηηθά κε ην 
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ζηνρνζεηηθφ κνληέιν, “..ην κνληέιν δηαδηθαζίαο ..είλαη πην θαηάιιειν απφ ην 

ζηνρνζεηηθφ κνληέιν ζε ηνκείο ηνπ Α.Π. πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε γλψζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε. Σν ζηνρνζεηηθφ κνληέιν θαίλεηαη πσο είλαη πην θαηάιιειν ζε ηνκείο ηνπ 

Α.Π. πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ” (Stenhouse, 2003:128). 

 

 Άιια ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ζπζηεκαηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ΑΠ αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή 

ζηήξημή ηνπ απφ ην 1960 θαη κεηά, ήηαλ ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΑΠ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, ε λνκηκφηεηα ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ε εγθπξόηεηα ηνπ ΑΠ πνπ 

βξηζθφηαλ ζε επζεία εμάξηεζε απφ ηελ απνδνρή ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Άιιν ζέκα νπζίαο φζνλ αθνξά ην ΑΠ είλαη ε δνκή ηνπ. Παιαηφηεξα ην ΑΠ 

νξγαλψλνληαλ ζε θχθινπο ζπνπδψλ κε βάζε πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα καζήκαηα. 

Ο θαηαθεξκαηηζκφο ζε θιάδνπο θαη ηνκείο καζεκάησλ ππήξμε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ επξσπατθψλ ΑΠ, νη ζπληάθηεο ησλ νπνίσλ είραλ δερηεί ηελ επηξξνή 

ζπληεξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ θηλεκάησλ, φπσο ην εξβαξηηαλφ. χκθσλα κε απηφ φζν 

κεγαιχηεξε ε θαηάηκεζε ηεο χιεο, ηφζν θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο. 

Έηζη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα βαζηθή επηδίσμε ησλ ΑΠ ήηαλ ε ζεσξεηηθή γλψζε 

θαη ε ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ. Πην ζχγρξνλα νξγαλψλνληαη κε βάζε ηηο θνηλσληθέο 

ζπνπδέο, ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θ.ά. Πξφζθαηα ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηεξίρηεθε γχξσ απφ ζεκαηηθνχο άμνλεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ΑΠ απνηειεί ε δηάηαμε ηεο ύιεο. ην παξειζφλ ηα 

κνξθσηηθά αγαζά παξνπζηάδνληαλ ζηνπο καζεηέο ζε επάιιειε δηάηαμε, είηε σο 

αληνχζα θιίκαθα κε πξννδεπηηθή δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ, είηε σο νκφθεληξνη θχθινη 

γηα εκβάζπλζε ζηε γλψζε αλά ηάμε/βαζκίδα. ηελ παξάιιειε δηάηαμε επηρεηξείηαη 

ζπγρξνληζκφο ησλ γλψζεσλ. ηε λεφηεξε επνρή επηθξάηεζε ε ζπεηξνεηδήο δηάηαμε 

(spiral curriculum), πνπ πξνζηδηάδεη κε εθείλε ησλ νκφθεληξσλ θχθισλ, αιιά δηαζέηεη 

δηαθνξεηηθή ςπρνινγηθή βάζε. O J. Bruner ήηαλ απηφο πνπ πξφηεηλε ην ζπεηξνεηδέο 

πξφγξακκα κε αλάπηπμε θαη επαλάπηπμε ίδησλ ζεκάησλ αιιά κε κεγαιχηεξν βαζκφ 

δπζθνιίαο απφ ηάμε ζε ηάμε. Υξεζηκνπνηήζεθε ε επαγσγηθή κέζνδνο ζηε δηεξεχλεζε 

κνξθψλ δηδαζθαιίαο θαη ε αλαθαιππηηθή κάζεζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟70 ζηελ Ακεξηθή, λα αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα φπνπ ε ρξήζε βηβιίσλ 

κε ηε γλσζηή θαηάηκεζε ηεο γλψζεο εγθαηαιείπεηαη θαη πξνηηκνχληαη ηα παθέηα 

κάζεζεο (learning packets) κε νινθιεξσκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Ο Bruner κε ηελ 

εξγαζία ηνπ “Ζ δηαδηθαζία ηεο παηδείαο”, γξακκέλε ην 1960, επεξέαζε ηε δηακφξθσζε 

ησλ σο ηφηε ΑΠ σο πξνο ηε ζχληαμε θαη ηελ εθαξκνγή. εκαληηθή αξρή γηα εθείλνλ 

ήηαλ πσο νπνηνδήπνηε παηδί κπνξεί λα δηδαρζεί νηηδήπνηε, αξθεί απηφ λα γίλεη ζηε 

„γιψζζα‟ πνπ θαηαιαβαίλεη.  

ηαλ πάιη αλαθεξφκαζηε ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηε γξακκηθή δηάηαμε ηεο χιεο, φπσο γλψζεηο ζε 

ρξνλνινγηθή ρσξίο θελά ζεηξά. Μπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε φκσο θαη ηε δηάηαμε θαηά 

λεζίδεο ή παξαδεηγκαηηθή δηάηαμε πνπ πξνζθέξεη ηε γλψζε κέζα απφ 

αληηπξνζσπεπηηθά κφλν παξαδείγκαηα (Γελδξηλνχ & Ξσρέιιεο , 1999). 
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     1.2. ΣΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΚΔ  

            ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΑΤΣΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

     1.2.1. ΑΠΟ ΣΖΝ „ΠΡΑΚΣΗΚΖ‟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΑΠ, ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ  

               ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΟΤ ΑΠ 

 

Οη ζπνπδέο γηα ην ΑΠ (curriculum studies) εμειίρζεθαλ ζε ηδηαίηεξν 

δηεπηζηεκνληθφ θιάδν. Ζ θηινζνθία, ε θνηλσληνινγία, ε γισζζνινγία, ε ινγνηερλία, ε 

ςπρνινγία θαη ε παηδαγσγηθή, απνηέιεζαλ ην ζεσξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν γηα λα 

θαζνξηζηεί ε γλψζε πνπ ζχλλνκα κε ην ππάξρνλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηθφ ζπγθείκελν, ζα πξφζθεξε ην ζρνιείν. Σε δηεπηζηεκνληθφηεηα ηνπ πεδίνπ 

πξναλαγγέιιεη θαη ν ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ  The Journal of Curriculum Theorizing : An 

Interdisciplinary Journal of Curriculum Studies, γλσζηφ ζηηο κέξεο καο σο JCT. 

  Σν ΑΠ σο θιάδνο μεθηλά λα αλαπηχζζεηαη ην 1918 κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Franklin Bobbitt, “The Curriculum”. Ζ πξψηε απηή πεξίνδνο ζεκαδεχεηαη 

απφ ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ απφ εηδηθνχο (specialists) πνπ αθνινπζνχζαλ 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ελδηαθέξνληαλ γηα ηα ζρνιηθά αληηθείκελα αιιά 

θαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο εληφο ζεζκηθψλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ζπκβάζεσλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην πνηεο ήηαλ νη θαηάιιειεο 

ηδέεο θαη πνηα ηα θαηάιιεια πξνβιήκαηα γηα ηνπο καζεηέο γηα λα κειεηεζνχλ. 

Δλδηέθεξε ε αλάπηπμε ηνπ ΑΠ σο δηαδηθαζία θαη σο ζχιιεςε θαη ε εθηέιεζε ήηαλ 

ζέκα γξαθεηνθξαηηθφ θαη ζεζκηθφ δήηεκα. Σελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο ηνπ ΑΠ ε 

ζρέζε δαζθάισλ θαη αθαδεκατθψλ είλαη ηεξαξρηθή. Οη πξψηνη είλαη πειάηεο, ελψ νη 

δεχηεξνη νη εηδηθνί (expert-client relationship characteristic) (Pinar et al, 2008). 

Γηάθνξεο θηινζνθηθέο παξαδφζεηο αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ηηο ζπνπδέο ησλ 

ΑΠ πνπ επεξέαζαλ ην ζρεδηαζκφ ηνπο θαη εμαθνινπζνχλ λα δηαθαίλνληαη ζηε 

θηινζνθία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο αθφκα θαη ζήκεξα. Πξηλ ην ‟50 νη εηδηθνί επηζηήκνλεο 

ζρεδίαδαλ ην ΑΠ δηαρένληαο ηνλ θπξίαξρν επηζηεκνληθφ ιφγν κέζα ζην ΑΠ. Ήηαλ νη 

θχξηνη ζρεδηαζηέο ηνπ (master planners). Μεηά ην ‟50 φκσο αλαιακβάλνπλ ην 

δεπηεξεχνληα ξφιν ησλ ηερληθψλ (technicians), “άλζξσπνη πνπ απνδέρνληαη 

αδηακαξηχξεηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ άιισλ” θαη “απιά δηεθπεξαηψλνπλ ηελ πνιηηηθή 

άιισλ” (Pinar et al, 2008: 6). ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 επηρεηξείηαη αλακφξθσζε ηνπ ΑΠ 

αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο βειηίσζεο θαη ηεο „πξαθηηθήο‟ αλάπηπμεο ηνπ ΑΠ θαη φρη σο 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ κέζα ζε δεδνκέλε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, θάηη 

πνπ ζα γίλεη φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα κεηά ην ‟80. Ζ δξάζε θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο ζα  είλαη ζην εμήο ζεκαληηθφηεξα απφ ηελ έξεπλα. 

Σξεηο ζπνπδαίνη εηδηθνί ζην ρψξν κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δνκήο ηνπ, ήηαλ νη F. Bobbitt, R. Tyler θαη 

J. Schwab. Γλσζηφ έξγν ηνπ Tyler είλαη ην “Basic Principles of Curriculum and 

Instruction” (1949), πεξηζζφηεξν γλσζηφ σο Tyler‟s Rationale πνπ πεξηιάκβαλε 

βαζηθέο αξρέο θαη απνηέιεζε νδεγφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηνλ Pinar (2008), ην 

έξγν ηνπ Tyler ζεσξείηαη ε ελζάξθσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ΑΠ πνπ θπξηάξρεζε ζην 

πεδίν απηφ γηα δχν δεθαεηίεο, 1950-1970. Κχξηνη ζθνπνί ηνπ έξγνπ απηνχ ήηαλ ε 

αλάπηπμε, ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή ηνπ ΑΠ θαη ε απνηίκεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Έλα 

έξγν πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεσξεηηθφ παξά κφλν πξαθηηθφ. πγθεθξηκέλα 

φπσο καο πιεξνθνξεί ν Stenhouse (2003:13), ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ έξγνπ ηνπ ν 

Tyler ζέηεη ηέζζεξα εξσηήκαηα: 
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1. "Ση είδνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζα πξέπεη λα ζέηεη ην ζρνιείν; 

2. Ση είδνπο κνξθσηηθέο εκπεηξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ψζηε ελδερνκέλσο 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ; 

3. Πψο ζα κπνξνχζαλ λα νξγαλσζνχλ απνηειεζκαηηθά απηέο νη εθπαηδεπηηθέο 

εκπεηξίεο; 

4. Πψο κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε αλ έρνπλ επηηεπρζεί απηνί νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη;” 

 

Σν έξγν ηνπ Schwab, “The Practical 4” (1983), εζηηάδεη ζε ηέζζεξα θνηλά 

ζεκεία ζηελ εθπαίδεπζε, ην δάζθαιν, ην καζεηή, ην ηη δηδάζθεηαη θαη ην ιφγν ηεο 

δηδαζθαιίαο. ην έξγν απηφ ζπλαληάκε δνκηθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΠ θαη 

ππφ απηήλ ηελ έλλνηα αλήθεη ζηελ ίδηα παξάδνζε κε ηε δνπιεηά ηνπ Tyler αιιά θαη κε 

ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom et al, (1956).
1
.Κνηλφο ζθνπφο θαη ησλ ηξηψλ ήηαλ λα δνζεί 

βνήζεηα απφ ηνπο εηδηθνχο ζηνπο πξαθηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ΑΠ. 

ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνληαη ΑΠ πνπ ζηφρεπαλ ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα γηα ηε 

κάζεζε (measured curriculum), κε ζπλέπεηα ε ζεσξία λα βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ 

πξάμε. 

 

  ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 ιφγσ ηεο δηαζηεκηθήο/ζηξαηησηηθήο ζπγθπξίαο ηεο 

εθηφμεπζεο ηνπ πνχηληθ, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηζηήκεο θαη ηα καζεκαηηθά 

σο πξναπαηηνχκελν βήκα γηα ηελ εζληθή θπξηαξρία. ηα 1969 ην παξαδνζηαθφ ΑΠ 

δηέξρεηαη θξίζε. “The era of „curriculum development‟ is past.” (Pinar, at al , 2008:5). 

Ζ ζχγρξνλε επνρή ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ, νδεγεί απφ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ΑΠ (curriculum development) ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεδίνπ (curriculum 

understanding)  κε θαλεξή ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ, ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη ζεζκηθά. 

χκθσλα κε ηνπο Pinar et al (2008), γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζχγρξνλνπ πεδίνπ είλαη 

απαξαίηεην λα αληηιεθζνχκε ην ΑΠ σο Λφγν (discourse) ή σο θείκελν, κε ηελ έλλνηα 

φρη κφλν ηνπ γξαπηνχ αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα ην αλαιχζνπκε 

εζηηάδνληαο ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ίδην ην πεδίν, κειεηψληαο ηηο ιέμεηο 

θαη ηηο ηδέεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ θαζψο θαη κέζα απφ ηνπο θαλφλεο πνπ αξζξψλεηαη 

ν ιφγνο απηφο: “Με ηνλ φξν „discourse‟ ελλννχκε κία ζπγθεθξηκέλε δηαθεηκεληθή 

πξαθηηθή, ή κηα θφξκα άξζξσζεο πνπ αθνινπζεί νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη πνπ 

θαηαζθεπάδεη ηα αληηθείκελα πνπ κειεηά. Κάζε επηζηήκε ή πεδίν κειέηεο κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί σο θείκελν θαη λα αλαιπζεί σο ηέηνην. Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη λα 

κειεηεζεί ε γιψζζα ηνπ πεδίνπ”, (Pinar, et al , 2008:7). Πην αλαιπηηθά, κε ηνλ φξν 

„θείκελν‟ (text) πνπ αξρηθά πηνζεηεί ν J. Derrida, νη κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηέο ππνλννχλ 

ηελ αλζξψπηλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζην ιφγν θαη άξα ηε 

γιψζζα. Καηά αλάινγν ηξφπν ν φξνο „discourse‟ ππνλνεί ηελ θνηλσληθή καο ζρέζε 

πνπ θαηαγξάθεηαη κε φξγαλν ηε γιψζζα θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ απηή. 

 

“Ζ πεξίνδνο γηα ηελ „αλάπηπμε‟ ηνπ ΑΠ έρεη ιήμεη” ζεκεηψλεη ν Pinar. 

“Γελλήζεθε: ην 1918. Πέζαλε: ην 1969” (Pinar et al , 2008: 5,6). ηε Γαιιία, απφ ηα 

κέζα ηνπ 1960 ε θαηλνκελνινγία απνηειεί ηε λέα θηινζνθηθή παξάδνζε ζηηο ζπνπδέο 

γηα ην ΑΠ. Βαζηθφο εηζεγεηήο ηεο είλαη ν Dwayne Huebner απφ ην 1975. ηεξίδεηαη 

ζηελ νληνινγία θαη ηελ επηζηεκνινγία θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

                                                 
1
 Ο C. Cherryholmes αλαγλσξίδεη ζηα έξγα ησλ Tyler, Schwab, Bloom, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε 

ζεσξία ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ, φπσο είλαη ε ηάμε, νη νδεγίεο θαη νη αξρέο πνπ ζεσξνχληαη δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΑΠ θαη ηνπ πξνζδίδνπλ λνκηκφηεηα, (Pinar, et al  2008: 485-488). 
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θαηλνκέλσλ, δειαδή φζσλ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο ζπλεηδεηφηεηαο. Με 

ζεκείν εθθίλεζεο ηε ζπλεηδεηά βησκέλε εκπεηξία, επηρεηξεί λα γεθπξψζεη ην ράζκα 

αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν. Βιέπεη ην θείκελν θαη ηνλ αλαγλψζηε σο 

νιφηεηα, σο έλα. Δδψ ν ξφινο ηεο γιψζζαο είλαη ζεκαληηθφο. Ζ γιψζζα απνηειεί ην 

δηαπεξαηφ κέζν πνπ παξνπζηάδεη ηελ εκπεηξία. ην έξγν ηνπ, “The Tasks of the 

Curricular Theorist”, αλαξσηηέηαη γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπ ΑΠ θαη 

εμεγεί πσο πξέπεη λα βξνπλ πψο δνκείηαη ν θφζκνο θαη λα ην εθθξάζνπλ κέζσ ηεο 

γιψζζαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ ε γιψζζα δεκηνπξγεί. Καηά ηε 

γλψκε ηνπ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα γίλνπλ πνιηηηθνί αθηηβηζηέο θαη λα δξάζνπλ γηα 

κηα πην δίθαηε εθπαίδεπζε. Σν ίδην ην ΑΠ ην βιέπεη σο πξάμε (praxis). Οη απφςεηο ηνπ 

ζα βξνπλ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή θαη ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα φπσο ε 

γιψζζα, ν ιφγνο θαη ε δηαθεηκεληθφηεηα. Οη Husserl θαη Heidegger, ζπλερηζηέο ηνπ 

θηλήκαηνο, αλαδεηθλχνπλ ην ΑΠ σο πνζνηηθή θνηλσληθή επηζηήκε. Μηα άιιε ζπλέπεηα 

απηήο ηεο θηινζνθηθήο παξάδνζεο, είλαη ε θαζνξηζηηθή ζεκαζία πνπ έπαημε ε 

θαηλνκελνινγηθή ζθέςε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ππαξμηζκνχ, ζε Γαιιία θαη Γεξκαλία, κε 

πην γλσζηφ ην έξγν ηνπ Sartre.  

 

Αιιαγή ζθπηάιεο γίλεηαη απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο. Οη Gunter, Pinar, W. Van 

Mannen θαη Aoki, έθεξαλ ζηηο ζπνπδέο ηνπ ΑΠ ηελ άλζηζε ηεο θαηλνκελνινγίαο. ηηο 

αξρέο ηνπ ‟70 νη William E. Pinar θαη Max van Mannen ππήξμαλ νη ζπλερηζηέο ηεο 

θαηλνκελνινγίαο ζηηο ζπνπδέο γηα ην ΑΠ. Ο δεχηεξνο ζα γλσξίζεη ηνλ J. Habermas θαη 

ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ηνλ πξψην κέζα απφ ην έξγν ηνπ: “Curriculum Theorizing: 

The Reconceptualists” (1975). Πξάγκαηη, ε πεξίνδνο 1969-1979 είλαη ε δεθαεηία 

θαηαθιπζκηθήο αιιαγήο θαη λέσλ παξαδεηγκάησλ. Πάλσ απφ 400 βηβιία γηα ην ΑΠ ζα 

δεκνζηεπηνχλ απηή ηε δεθαεηία. Θα πξαγκαηνπνηεζεί νπζηαζηηθή αλαζεψξεζε ζηηο 

αξρηθέο αληηιήςεηο γηα ηα ΑΠ, γηα ηελ αμία,  ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο κεζφδνπο 

έξεπλαο ηνπ πεδίνπ. Οη αλαζεσξεηέο ηνπ ΑΠ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ην αλαλεψζνπλ απφ 

ηα κέζα θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ πξαθηηθή έξεπλα ζηελ 

εθπαίδεπζε (practitioners).  

Ο δεκνζηνγξάθνο θαη θνηλσληνιφγνο Ch. Silberman ζα δεκνζηεχζεη ην βηβιίν 

“Crisis in the Classroom: The Remaking of American Education”, φπνπ ζα 

αλαγλσξίζεη ηελ απνηπρία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Ζ ιίζηα κε ηηο αξρέο ηνπ Tyler 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο κέζν-ζπληαγή γηα ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ν Silberman ζα θάλεη ιφγν γηα ζχγρπζε κέζσλ θαη ζθνπψλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ηεο 

εθπαίδεπζεο. ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζηελ αλαθνξά Plowden Report (1963), δεηά „αλνηρηή 

ηάμε‟ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη αλεμάξηεηε κειέηε/κειέηε θαη‟ επηινγή 

γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Οπζηαζηηθά απέλαληη ζηηο δνκέο ηεο πεηζαξρίαο 

ηνπ κπηρεβηνξηζκνχ θαη, ηεο ςπρξήο γλψζεο, πξνηείλεη κηα νπκαληζηηθή πξνζέγγηζε, 

κε ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο κε αμίεο θαη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ πξνο ηνπο καζεηέο.  

Ο Οξγαληζκφο “The Association for Supervision and Curriculum 

Developement” (ASCD) πνπ είρε ηδξπζεί ην 1946 κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη θνηλφ 

έδαθνο γηα ηνπο αθαδεκατθνχο ηνπ ΑΠ, ηνπο επηζεσξεηέο, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο 

δαζθάινπο, ζα ηηηινθνξήζεη ην βηβιίν ηεο ρξνληάο κε ηίηιν “To Nurture Humaness” 

(1970). Θα γίλεη ιφγνο γηα πξνζσπηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ A. Maslow, 

γηα γλψζε ηνπ εαπηνχ θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε (University of Rochester conference) 

θαη γηα „νηθνινγηθφ κνληέιν‟ ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηνλ Goodlad, (Pinar at al , 

2008:188,190,192). 

Ο J. Schwab σο άλζξσπνο ηεο πξάμεο θαη φρη ηεο ζεσξίαο, επεξεαζκέλνο απφ 

ηνλ Dewey θαη ηνλ Αξηζηνηέιε ζα ζρεκαηίζεη έλαλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ νδεγφ γηα ην 

ζρεδηαζκφ ΑΠ κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζα πξνηείλεη ηε δηαινγηθή κνξθή 
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δηδαζθαιίαο πηζηεχνληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα κέζα απφ ηε 

δηδαζθαιία. 

Σν 1974 ν J. B. Mcdonald  ζα δεκνζηεχζεη ην έξγν “A Transcendental 

Developmental Ideology of Education” φπνπ ζα θάλεη ιφγν γηα ηα φξηα ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ΑΠ θαη ηελ αλάγθε γηα απηνβηνγξαθηθφ θαη πνιηηηθφ ιφγν. ηε ζεκαηηθή ηνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε παξαδφζεηο φπσο ηε θαηλνκελνινγία θαη ηε ζενινγία. 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟70 έγηλαλ πνιιά ζπλέδξηα θαη γξάθηεθαλ πνιιά ζπλνπηηθά 

εγρεηξίδηα (synoptic textbooks) γηα ηνπο δαζθάινπο, αιιά θαη δνθίκηα ηφζν ζηηο 

Ζ.Π.Α. φζν θαη ζηε Βξεηαλία, κε ζθνπφ λα γίλεη αλάιπζε ζηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΠ. Σα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ ήηαλ ε αλάπηπμε, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ζηηο ζπνπδέο ηνπ ΑΠ, κε δηάζεζε αιιαγήο απφ ην 

παξαδνζηαθφ πξφγξακκα ζε έλα πξννδεπηηθφ. Αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

εμεηάζηεθαλ ήηαλ ε επηξξνή ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ απφ ηνλ 

J.S.Mann, νη επεξρφκελεο αιιαγέο απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία κέζα ζηηο 

ηάμεηο εηο βάξνο ηνπ αλζξσπηζκνχ κε πην γλσζηφ ην έξγν ηνπ Tanner, “Secondary 

Curriculum: Theory and Development”, ην 1971, ε ζπλερηδφκελε επηξξνή ηνπ 

κπηρεβηνξηζκνχ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ΑΠ, ε ζέζε ηεο ηέρλεο ζην ΑΠ απφ ηνλ E. Eisner 

ζην έξγν ηνπ “The Educational Imagination” ην 1979, βαζηθά εξσηήκαηα ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΠ γηα ηνπο ζθνπνχο, ηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

αλακφξθσζή ηνπ απφ ηνλ H. Kliebard ζην έξγν “Curriculum and Evaluation”, ηε 

ζεσξία ηνπ ΑΠ ζηεξηγκέλε ζηε θηινζνθία απφ ηνλ Hirst, ζην “Knowledge and the 

Curriculum” ην 1974 θ.ά. Δίλαη γεγνλφο πσο ζηνλ απφερν ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ, 

ππήξμαλ θνηλσληθέο αλαηαξάμεηο. ην πλέδξην ηνπ ASCD ζην ηθάγν ην 1969, ε 

εθπξνζψπεζε ηεο θνηλσλίαο απφ νκάδα πνιηηψλ πξνθάιεζε ηέηνηα έληαζε ψζηε λα 

γίλεη ιφγνο γηα „θνηλσληθή επαλάζηαζε‟. Σν επφκελν πλέδξην ηνπ Οξγαληζκνχ ζην 

αλ Φξαλζίζθν, ην 1970, ηέζεθαλ ξαηζηζηηθά θαη εζληθά δεηήκαηα θαη εμεηάζηεθε 

θαηά πφζν ην ΑΠ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

πλνςίδνληαο, ε δεθαεηία απηή (‟60-‟70), ζπκπεξηέιαβε ηα ηέζζεξα ζεσξεηηθά 

θηλήκαηα ηνπ πεδίνπ:  

• ην θίλεκα κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε, φπνπ ην ιφγν γηα ην ζρεδηαζκφ 

  ΑΠ είραλ νη εηδηθνί, 

• ην θίλεκα γηα ηνλ νπκαληζκφ, φπνπ δίλεηαη έκθαζε  απφ ηε θαηλνκελνινγηθή 

  παξάδνζε ζην καζεηή,  

• ηνλ θνηλσληθνπνιηηηθφ νπκαληζκφ φπνπ εμεηάδεηαη ε αληαπφθξηζε ηνπ ΑΠ  

  ζηελ θνηλσλία θαη  

• ηεο ππεξβαηηθήο ζθέςεο κε θαλεξή ηελ αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ ΑΠ.  

 

Παξάιιεια ζπλαληήζεθαλ ηξεηο νκάδεο εξεπλεηψλ γηα ην ΑΠ κε αληίζηνηρεο 

ζεσξίεο: 

• ε παξαδνζηαθή (traditional) νκάδα κε ηνπο Tyler, Daniel &   Laurel Tanner 

  θαη Ph. W. Jackson,  

• ε ελλνηνινγηθή-εκπεηξηθή (conceptual-empirical) πνπ ζηξέθεηαη απφ ηε  

  ζεσξία ζηελ πξάμε θαη  

• ηεο αλαζεψξεζεο (reconceptualist) κε θχξηα κνξθή ηνλ Pinar.  

Καηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ ζηελ άιιε ζεκεηψζεθε κεγάιε αληηπαιφηεηα θαη 

ακθηζβήηεζε.  

 

Μεηά ην ‟80 ε αλάγθε γηα αλαζεψξεζε ράλεη έδαθνο γηα λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάγθε θαηαλφεζεο ηνπ ΑΠ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία 
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καξμηζηψλ κειεηεηψλ θαζψο θαη  ζηηο λέεο απηνβηνγξαθηθέο, θαηλνκελνινγηθέο θαη 

κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηηθέο ζπνπδέο. Σν ΑΠ παχεη λα ελδηαθέξεη απνθιεηζηηθά σο 

ζρνιηθφ πιηθφ θαη θαηαλνείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο. 

πγθεθξηκέλα ε πξνζπάζεηα γηα θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ αλαθέξεηαη ζε “ζεζκηθέο θαη 

δηαθεηκεληθέο πξαθηηθέο, δνκέο, εηθφλεο θαη εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ 

θαη λα αλαιπζνχλ… πνιηηηθά, ξαηζηζηηθά, απηνβηνγξαθηθά, θαηλνκελνινγηθά, ζενινγηθά, 

δηεζλψο θαη κε φξνπο θχινπ θαη απνδφκεζεο ”, (Pinar et al , 2008:16). Ο ίδηνο ν φξνο 

„θαηαλφεζε‟ (understanding), παξαπέκπεη ζηελ εξκελεπηηθή θαη ην κεηα-

ζηξνπθηνπξαιηζκφ θαη αθνξά δεηήκαηα εξκελείαο ηνπ λνήκαηνο πνπ πεξηέρεη θάζε 

θείκελν πνπ κέλεη λα απνθαιπθηεί. Καηαλφεζε είλαη ε „αλάγλσζε‟ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε δπλαηφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα ηεο δψζεη λφεκα (meaning making). 

Υαξαθηεξηζηηθνί ελδείθηεο ηεο ζηξνθήο απηήο απνηεινχλ νη ηίηινη ζρεηηθψλ κε 

ηα πξνγξάκκαηα βηβιίσλ φπνπ ν φξνο „αλάπηπμε‟ πνπ πξσηνζηαηνχζε ζηνπο ηίηινπο 

ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο πεξηφδνπ 1920-80
2
, ηψξα απνπζηάδεη ή έρεη αληηθαηαζηαζεί 

απφ ηνλ φξν „αλαζεψξεζε‟. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην έξγν, “Curriculum: 

Perspective, Paradigm, Possibility” ηνπ W. Schubert γξακκέλν ην 1986. Έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο επνρήο είλαη πσο ελψ ζην παξάδεηγκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ΑΠ ππήξρε θνηλφο ηφπνο ζπκθσλίαο ησλ δηαθφξσλ παξαδφζεσλ, ζην λέν παξάδεηγκα 

ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ΑΠ ζπλαληάκε θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ πεδίνπ ηφζν ζηηο ζηξαηεγηθέο 

ιφγνπ φζν θαη ζηα ζέκαηα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. Κη ελψ ε ζεσξία απνηεινχζε “ηελ 

νπξά ηνπ ζθχινπ φζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή” ζηε ζχγρξνλε επνρή  ζεσξία θαη πξάμε 

ελαξκνλίδνληαη θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο κηθξαίλεη. Μηα αθφκα δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή θαη ηε ζχγρξνλε επνρή απνηειεί ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη δεηιά κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο θαη ησλ εηδηθψλ- 

αθαδεκατθψλ. ε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ πεδίν πνπ ήηαλ α-ζεσξεηηθφ θαη αλ-

ηζηνξηθφ, ην αλαζεσξεκέλν θαη ζχγρξνλν πεδίν θαηαλνείηαη θπξίσο ηζηνξηθά. Απφ ην 

ηέινο ηνπ „70 ζεσξείηαη πσο μεθηλά ε ζχγρξνλε επνρή γηα ηε κειέηε ηνπ ΑΠ θαη ε 

θαηαλφεζή ηνπ πέξα απφ ηζηνξηθφ θαη σο πνιηηηθφ θείκελν, σο θείκελν θνηλσληθνχ 

θχινπ, ζενινγηθφ, σο απηνβηνγξαθηθφ/βηνγξαθηθφ θείκελν, σο ζεζκηθφ θείκελν, σο 

αηζζεηηθφ, δηεζλέο θαη απφ ηα ηέιε ηνπ ‟80 σο θείκελν κε ξαηζηζηηθφ πεξηερφκελν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Αλαθέξνπκε ηνπο ραξαθηεξηζηηθφηεξνπο ηίηινπο δεκνζηεπκάησλ πνπ θαλεξψλνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΠ: 

W.W. Charter‟s (1923) Curriculum Construction  

H. L. Caswell & D.S. Campbell‟s (1935)Curriculum Development 

 R. W. Tyler‟s (1949) Basic Principles of Curriculum and Instruction  

Smith, Stanley & Shores‟ (1957) Fundamentals of Curriculum Development  

Hilda Taba‟s (1962) Curriculum Development: Theory and Practice  

Daniel &Laurel Tanner‟s (1975) Curriculum Development: Theory into Practice  
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1.2.2. ΚΗΝΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΟΤ ΑΠ :  

            ΜΔΣΑ-ΣΡΟΤΚΣΟΤΡΑΛΗΜΟ, ΑΠΟΓΟΜΖΖ,  

            ΜΔΣΑ-ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟ           

 

 

Μεηά ηε θαηλνκελνινγία, ε εξκελεπηηθή παξάδνζε εκθαλίδεηαη πην επξεία θαη 

δηεπηζηεκνληθή. Απνθαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζα ζην 

ζρνιείν φπσο ηε δνπλ νη δξψληεο ηεο εθπαίδεπζεο, δάζθαινη θαη καζεηέο. Ζ βησκέλε 

εκπεηξία ησλ πξνζψπσλ σζηφζν ζπλδέεηαη κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή θνπιηνχξα. Ζ 

θαηλνκελνινγία γίλεηαη αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θαηαλφεζεο ηεο εκπεηξίαο, αιιά 

θαη ε θξηηηθή ζεσξία θαη ν κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκφο ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

αηνκηθφηεηαο κέζα ζ‟ έλα θνηλσληθφ πιαίζην. Ο W. M. Reynolds ζα βαζίζεη ην έξγν 

ηνπ, “Regarding Curriculum Theory: The Development of a New Hermineutic” (1989), 

ζηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εξκελεπηηθή ζπλδπάδνληάο ηε κε ηε ζηνραζηηθή θηινζνθία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θεηκέλσλ ζηε ζεσξία ηνπ ΑΠ. Ζ θαηλνκελνινγία δε ζα βξεη γφληκν έδαθνο ιφγσ 

άιισλ παξαδφζεσλ, φπσο ε δπηηθή κεηαθπζηθή ή φπσο ζα πεη ν Pinar (1990) ιφγσ 

άγλνηαο, θφβνπ θαη ερζξφηεηαο απηνχ πνπ θάπνηνη δελ θαηαλννχλ. Σν γλσζηφηεξν 

„κφην‟ ηεο θαηλνκελνινγίαο ππήξμε ε έθθξαζε „επηζηξνθή ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα‟ (back 

to things themselves), ππνλνψληαο ηελ επηζηξνθή ζε κηα ζθαίξα πξντδεαζκνχ ηε 

ζηηγκή πνπ ε βησκέλε εκπεηξία δελ έρεη αθφκα εθθξαζηεί κε ην ιφγν. Σα ζηνηρεία πνπ 

γίλνληαη εκθαλή ζηελ θαηλνκελνινγηθή παξάδνζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΠ είλαη ε 

επηζπκία γηα ηελ θαζαξφηεηα ηεο εκπεηξίαο, ηελ αζσφηεηα θαη ηελ ηηκηφηεηα. Γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ απζεληηθή εκπεηξία θαη ηε γιψζζα, ζηελ απζεληηθή 

εκπεηξία θαη ηε ζθέςε, γη‟ απηφ θαη ζα ακθηζβεηεζεί. O Derrida ζα πεη πσο αθφκα θαη 

κηα ΄ζακπή‟ εκπεηξία (dump experience) κεηαθέξεηαη κε ηε κνξθή ιφγνπ. Γε κπνξεί λα 

ππάξμεη „θαζαξή‟ εκπεηξία. Κη ν Lyotard ζα ζπκπιεξψζεη πσο κφιηο πεξηγξαθεί κηα 

απζεληηθφηεηα, παχεη λα είλαη απζεληηθή. “χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Hussler.. ε 

κάρε ηεο γιψζζαο ελάληηα ζηνλ εαπηφ ηεο ζπλίζηαηαη ζην λα θξαηήζεη ηελ απζεληηθφηεηά 

ηεο… ηε κάρε απηή, ε ήηηα ηνπ θηιφζνθνπ θαη ηνπ ιφγνπ είλαη ζίγνπξε, εθφζνλ ε 

απζεληηθφηεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πεξηγξαθεί, δελ είλαη πηα απζεληηθή” (Descombes, 

1980:161). Ζ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ε θαηλνκελνινγία ήηαλ πσο δε δηέζεηε πνιηηηθφ, 

ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ.   

ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε αλαιπηηθά ηξία θχξηα θηλήκαηα πνπ έζεζαλ θαίξηα 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεσξία ηνπ ΑΠ απφ ηελ νλνκαδφκελε „δεχηεξε γεληά‟ ησλ 

αθαδεκατθψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαηαλφεζή ηνπ σο θείκελν. Πξφθεηηαη γηα  

θηλήκαηα ηνπ κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκνχ, ηεο απνδφκεζεο θαη ηνπ κεηα-κνληεξληζκνχ. 

Έδσζαλ έκθαζε ζηε γιψζζα πνπ έρεη αλαπφθεπθηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εκπεηξία θαη 

ηνλ θφζκν, ηελ εκπεηξία θαη ην ιφγν. Ο ιφγνο κε ηελ έλλνηα ηνπ „discourse‟ (βι. ζ.22), 

είηε γξαπηφο, είηε πξνθνξηθφο, θαηαιακβάλεη ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο, ην θνκκάηη πνπ απνθαιείηαη θνηλσληθφ. χκθσλα κε ηνλ Merleau – Ponty 

“ην πξσηαξρηθφ λφεκα ηνπ ιφγνπ είλαη λα βξεζεί απηφ ην λφεκα ζε έλα ηέηνην θείκελν 

εκπεηξίαο, ην νπνίν πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη” (1962:388). Σν λφεκα είλαη 

παξεκβαηηθφ. Παξνπζηάδεη θαηά πξνζέγγηζε ηηο αξρηθέο καο εκπεηξίεο. ην πεδίν ηνπ 

ΑΠ ε γιψζζα είλαη ην φξγαλν πνπ θαηαγξάθεη ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην ίδην ην θείκελν ηνπ ΑΠ θαη κειεηψληαο ηηο ππνδειψζεηο ηεο θαη ηα 

δεπηεξεχνληα λνήκαηα ηεο γιψζζαο, κπνξνχκε ηειηθά λα αλαιχζνπκε κηα δεδνκέλε 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηηο αλζξψπηλεο πξνζέζεηο, ηα θίλεηξα, ηα αληη-θίλεηξα, 
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απηά πνπ ιέγνληαη θαη φζα θξχβνληαη. Ο John Fiske ζεσξεί πσο ν ιφγνο δελ είλαη πνηέ 

νπδέηεξνο (1994). Δλδέρεηαη κάιηζηα λα είλαη πνιηηηθφο. ην ίδην κήθνο θχκαηνο 

θηλείηαη θαη ν Foucault (1987). πλέδεζε ην ιφγν κε ηελ εμνπζία. Ο ιφγνο πεξηγξάθεη 

“κηα νληφηεηα αθνινπζηψλ, ζεκείσλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη δειψζεηο” . Μηα δήισζε δελ 

απνηειεί απφ κφλε ηεο λφεκα, αιιά είλαη νη θαλφλεο ζε κηα έθθξαζε πνπ ηελ θάλνπλ 

δήισζε. Ζ νξγαλσκέλε δηαζπνξά δειψζεσλ απνηειεί απηφ πνπ νλνκάδεη 

„ζρεκαηηζκνχο ιφγνπ‟ (discursive formations) κε δεδνκέλε ηδενινγία, πνιηηηθή. Μηιά 

κάιηζηα γηα ζχκπιεγκα γλψζεο θαη εμνπζίαο. πγθεθξηκέλα κειέηεζε ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηνπο θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο αλαδχζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ ηζηνξηθά νη «ιφγνη» 

ή νη «ζρεκαηηζκνί ιφγνπ» ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Οη «δηαδηθαζίεο απνθιεηζκνχ» , νη αξρέο ηεο απαγφξεπζεο, ηεο δηαίξεζεο θαη ηεο 

απφξξηςεο, νξίδνπλ ηη είλαη ζεκηηφ αληηθείκελν ζθέςεο θαη ηη δελ είλαη θαη έηζη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξνζέηεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ίδησλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζθέςεο, 

νξίδνπλ πφηε, πνχ, πψο θαη γηαηί επηηξέπεηαη ή δελ επηηξέπεηαη λα κηιάκε θαη 

νξνζεηνχλ πεξηνρέο ιφγνπ πέξα απφ ηα φξηα ηνπ ζεκηηνχ. ην εζσηεξηθφ απηψλ ησλ 

«ιφγσλ» ιεηηνπξγνχλ αξρέο «ζπαληφηεηαο» νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο 

ζπλνρή „ απνηειέζκαηά ηνπο είλαη ε δηακφξθσζε ζρέζεσλ απζεληίαο αιιά θαη ε 

αλάπηπμε απξφζσπσλ θαζεζηψησλ πεηζαξρίαο, ηειεηνπξγηθψλ θαη θνηλνηήησλ ιφγνπ. 

Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ «ζρεκαηηζκψλ ιφγνπ» φζν 

θαη κεηαμχ ηνπο, είλαη ζρέζεηο εμνπζίαο. 

 

Σo πξψην θίλεκα, ν κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκόο, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο 

ζπνπδέο ηνπ ΑΠ ην 1979 ζην παλεπηζηήκην ηνπ Rochester φηαλ ν P. Taubman  εμεγεί 

κε ηε δηαηξηβή ηνπ ηελ επηζηεκνινγία ηνπ Foucault. Αθνινπζεί (1980) ην πλέδξην γηα 

ην ΑΠ, γλσζηφ ζήκεξα ζαλ „Bergamo Conference‟, φπνπ νη Daignault & Gauthier 

(1980) ρξεζηκνπνίεζαλ φξνπο ηνπ κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκνχ. Γελληέηαη ζηνλ αληίπνδα 

ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ πνπ απνηεινχζε „κέζνδν κειέηεο‟ φπνπ ηα πξνγξάκκαηα, νη 

πξνηάζεηο θαη ε έξεπλα λνκηκνπνηνχληαλ κε θξηηήξην ηελ ηάμε θαη ηε ινγηθή. ην 

θίλεκα απηφ ην άηνκν δηεπηδξά κε ηελ θνηλσλία φρη κφλν ζπγρξνληθά, φπσο ζην 

ζηξνπθηνπξαιηζκφ, αιιά δηαρξνληθά-ηζηνξηθά (historical awareness), κέζα απφ ηε 

γιψζζα. Ο κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκφο ζέιεη λα απνθαιχςεη θαη λα αλαγλσξίζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Θεσξεί φηη δελ ππάξρεη πνιηηηθή νπδεηεξφηεηα θαη φηη ην ΑΠ 

είλαη έλα ηζηνξηθφ πξντφλ, έλα πξντφλ εμνπζίαο. Γλσζηνί κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηέο ζηε 

Γαιιία ππήξμαλ νη Foucault, Lacan, Kristeva, Deleuze, Derrida θαη ζηελ Ακεξηθή νη J. 

Daignault, C. Gauthier, P. Taubman, θαη j. jagodzinski θαζψο θαη ν αθαδεκατθφο ζηηο 

πνιηηηθέο επηζηήκεο C. Cherryholmes (Pinar & Raynolds, 1991). Ο Daignault (1988), 

ζπνπδαίνο ζεσξεηηθφο ηνπ ΑΠ, ην αλαγλσξίδεη σο πέξαζκα κέζσ ηεο ζθέςεο 

θαιχπηνληαο ην θελφ (gap) αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαιπηέο θαη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηεο πξάμεο εληνπίδνληαο απνπζία θνηλήο γιψζζαο κε απνηέιεζκα θελφ 

ζηελ έξεπλα θαη ηελ πξάμε, πνπ κφλν ε παηδαγσγηθή είλαη ζε ζέζε λα γεθπξψζεη. Ο 

Gauthier έζεζε ηα ζέκαηα ηεο ζεσξίαο, ηεο πξάμεο θαη ηεο έξεπλαο-δξάζεο, ν 

Taubman ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο (gender identity formation) (1982) θαη ηνπ 

θεκηληζκνχ. Ο Cherryholmes (1988) πξνηείλεη κηα κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ. Σν ΑΠ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα, αζηάζεηα, έιιεηςε 

ζηαζεξφηεηαο θαη δηακάρε γηαηί ε δηαδηθαζία είλαη κία, απηή ηεο θαηαζθεπήο πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηελ απνδφκεζε θαη πάιη απφ ζπγθξφηεζε. Κάζε θαηαζθεπή ΑΠ 

είλαη παξαπιαλεηηθή, ρσξίο ζεκέιηα γηαηί είλαη πξντφλ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ. Γε 

βξίζθεηαη φκσο έμσ απφ ηα άηνκα θαη απηφ απνηειεί ππφζρεζε γηα κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, θάλεη ιφγν γηα „θξηηηθφ πξαγκαηηζκφ‟, γηα 

επαλεθηίκεζε ησλ επηινγψλ καο, ησλ αμηψλ, ησλ θείκελσλ νδεγηψλ, ησλ ιφγσλ 
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ζρεηηθά κε ην ΑΠ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: “Αλ κπνξνχκε λα είκαζηε θξηηηθά 

πξαγκαηηζηέο ζηελ αθνινπζία θαηαζθεπή, απνδφκεζε, θαηαζθεπή.. ηνπ πψο δνχκε θαη 

πψο ρηίδνπκε απφ θνηλνχ θνηλφηεηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαιχηεξα νξάκαηά καο γηα ην 

ηη είλαη φκνξθν, θαιφ θαη αιεζηλφ, ηφηε ε αζπιιφγηζηε αλαπαξαγσγή φζσλ βξίζθνπκε 

γχξσ καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θάπνησλ αδηθηψλ, ίζσο λα  δακάδνληαλ θαη λα 

άιιαδαλ ιηγάθη” (Cherryholmes, 1988:186). O Clermont Gauthier (ζην Pinar & 

Reynolds,1991:11) θάλεη ιφγν γηα ηε κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηηθή έξεπλα-δξάζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη παληνχ θαη φρη κφλν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Θα αλαδείμεη ηελ 

νπζηαζηηθή ηεο αμία πνπ δελ είλαη ε ζρέζε ηεο κε ηα άηνκα, αιιά ε ζρέζε κε ηε γλψκε 

ηνπο, ηελ άπνςή ηνπο. πλδέεηαη δειαδή πάλσ απ‟ φια κε ην ζέκα ηεο γιψζζαο. 

 Κνηλφ ζεκείν ησλ κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηψλ είλαη ν λένο ηξφπνο πνπ βιέπνπλ 

ηνλ θφζκν. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ ζα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο δξάζεο (practitioners) θαη ηελ θνηλσλία. 

 

Σνλ φξν „απνδόκεζε‟ (deconstruction) πξφηεηλε ν Derrida γηα λα επηζεκάλεη 

ηελ αδηέμνδε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εκπεηξία θαη ηε γιψζζα. ηφρνο δελ είλαη ε 

θαηαλφεζε ηεο φπνηαο αξλεηηθήο ζεκαζίαο ηνπ ιφγνπ ζην θείκελν, αιιά ε 

απνγχκλσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ιφγνπ, λα δηαθαλεί πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ηνπ 

ιφγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, καδί κε απηά πνπ απνθιείεη ή αξλείηαη. Ζ „απνδφκεζε‟ είλαη 

πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηδενινγηθφ πεξηερφκελν θαη ιεηηνπξγία. Αθνξά ηηο 

„δεπηεξεχνπζεο ζεκαζίεο‟ πνπ πεξηιακβάλεη ε αλζξψπηλε γιψζζα. Οη  Barthes θαη 

Foucault ζπκθσλνχλ πσο ηίπνηα δελ είλαη θαζαξή ή πξσηαξρηθή εκπεηξία γηα λα 

εξκελεπηεί. ια είλαη εξκελείεο επί εξκελεηψλ. Απηφ ινηπφλ πνπ πξνζθέξεη ε 

„απνδφκεζε‟ είλαη λα θαηαδείμεη ηελ απζαηξεζία ησλ εξκελεηψλ φρη γηα ράξε ηεο 

επηζηεκνινγίαο θαη ηεο εζηθήο ζρεηηθφηεηαο, αιιά γηα λα απειεπζεξψζεη ηνλ 

αλαγλψζηε θαη λα απειεπζεξψζεη ην θείκελν (Pinar & Reynolds, 1991: 6). Ο Daignault 

αθνινπζψληαο ηνλ Derrida ηνπνζεηεί ην ΑΠ σο „ζχλζεζε‟ ζην δίπνιν αλάκεζα ζηε 

ζεσξία θαη ηελ πξάμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηθαιείηαη ηξεηο έλλνηεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

„expressible‟, „expressed‟ θαη  „expressing‟ πνπ ζε κηα απφπεηξα κεηάθξαζεο ζα 

ιέγακε πσο αληηζηνηρνχλ ζην „δπλαηφ λα εθθξαζηεί‟, ζε απηφ πνπ „έρεη εθθξαζηεί‟ θαη 

ζε απηφ πνπ „εθθξάδεη‟. 

 Ζ πξψηε αληηζηνηρεί ζε κε ππαξθηέο-εηθνληθέο ζεκάλζεηο πνπ γίλνληαη 

αληηιεπηέο κφλν κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζψκαηνο ή ηνπ λνήκαηνο ηεο γιψζζαο. Ζ 

δεχηεξε έλλνηα απνηειεί έλα ζχκβνιν, ελζαξθψλεη κηα ηδέα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

δπλαηφηεηα ηεο γιψζζαο λα ην παξνπζηάζεη αλνηρηά, λα ην απνθαιχςεη. Έηζη 

ζρεκαηίδεηαη έλα ζπλερέο (continuum), ζην έλα άθξν ηνπ  νπνίνπ βξίζθεηαη ε Ηδέα θαη 

ζην άιιν ην ΑΠ πνπ ηελ ελζαξθψλεη. Απηφ πνπ ππάξρεη ζηε κέζε -„in between‟- θαηά 

ηνλ Daignault θαη θάλεη ηε δηαθνξά είλαη ην „expressing‟ πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ 

“ηε δπλακηθή κηαο αλάιπζεο θαη κηαο ζχλζεζεο”. Ζ ζχλζεζε αληηζηνηρεί ζηηο ζεκάλζεηο 

πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηηο αηζζήζεηο θαη ην λφεκα, ελψ ε αλάιπζε αθνξά ηελ 

απνδφκεζε ηεο εθθξαδφκελεο ηδέαο, ηνπ “expressed”. Ζ ηειεπηαία απειεπζεξψλεη 

θξπκκέλα ή μεραζκέλα λνήκαηα. Έηζη ην ΑΠ ππάξρεη πέξα απφ  ιέμεηο θαη κε ιέμεηο 

“Curriculum Beyond Words, With Words” θαη ν Daignault δηεπθξηλίδεη πσο “ην ΑΠ 

πίζσ απφ ηηο ιέμεηο, είλαη απηφ πνπ ιέσ, κε ιέμεηο είλαη απηφ πνπ θάλσ” (Pinar  et al. 

2008:484).  Ζ ηειεπηαία απηή επεμήγεζε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 

δεκηνπξγίαο, ηεο πξάμεο ζην ζχζηεκα ηνπ ΑΠ. ρεκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα 

απνδψζνπκε ηε ζεσξία ηνπ Daignault σο εμήο: 
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Expressibles                             Expressing                               Expressed  

 

(Ηδέα )                           (analyzer  & synthesizer )                      (ΑΠ) 

 

Μεηαβηνκεραληθά, έλα λέν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ πνπ 

αληηιακβάλεηαη ην αλζξψπηλν είδνο βηνινγηθά θαη φρη κεραληζηηθά. ηελ πεξίνδν απηή 

μερσξίδνπκε ηε κνξθή ηνπ W. Doll ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κεηακνξθψζεη ηε 

κνληέξλα νπηηθή ηνπ ΑΠ ζε κηα κεηα-κνληέξλα πξννπηηθή, “A Post-Modern 

Perspective on Curriculum” (1993). Οη κεηα-πξαγκαηηζηηθέο ηνπ ζεσξήζεηο ζα 

επεξεάζνπλ ην ΑΠ ζηηο ζρέζεηο καζεηψλ-δαζθάινπ. Σα πξφζσπα αιιειεπηδξνχλ ζε 

κία ζρέζε αλαδήηεζεο απφ θνηλνχ φπνπ ηίπνηα δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν. Οη 

παξαδνζηαθέο κέζνδνη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αμηνιφγεζε, αληηθαζηζηνχληαη απφ ην 

δηάινγν, ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ηνλ πινπξαιηζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ ειεπζεξία. Ζ 

γιψζζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία έρεη θεληξηθή ζέζε. Σν ζχζηεκα πνπ πξεζβεχεη ν Doll 

ραξαθηεξίδεηαη αλνηθηφ, πνιχπινθν, απξφβιεπην, πνιηηηθά ζηξακκέλν ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, εμειίμηκν. Αθνινπζψληαο ηνλ Prigogine ζηε ζεσξία ηνπ ράνπο, ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αθφκα θαη ρανηηθφ ζε αληίζεζε κε ην κνληέξλν 

παξάδεηγκα πνπ δηέζεηε νκνηνκνξθία, γξακκηθή αιιεινπρία, επεδίσθε ηνλ έιεγρν, ηελ 

θνζκνινγηθή ηάμε θαη ην άηνκν είρε έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν λα δηαδξακαηίζεη: “ε 

δεκηνπξγηθφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ράνπο θαη ηάμεο, αλάκεζα ζηελ 

αδέζκεπηε θαληαζία θαη ηελ πεηζαξρεκέλε δεμηφηεηα” , (Doll, 1993: 88). πγθεθξηκέλα, 

γηα ηνλ έιεγρν πνπ θπξηαξρνχζε ζηελ πεξίνδν ηνπ κνληεξληζκνχ, ν Doll ηνλ 

παξνπζηάδεη σο ην θάληαζκα πνπ „έηξερε‟ ην ρξφλν θαη ζηνίρεησλε ην ΑΠ.  O Doll 

νξακαηίδεηαη έλα ΑΠ φπνπ “θαλείο δελ θαηέρεη ηελ αιήζεηα θαη φινη έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα γίλνπλ θαηαλνεηνί" (Doll, 1993: 151). Δηζάγεη ζην ΑΠ ηα “four Rs”: αθζνλία 

(richness) ζηα λνήκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο εξκελείαο, αλαδξνκή (recursion) κε ηελ 

έλλνηα ηνπ αλαζηνραζκνχ ζηε δνπιεηά ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ, ξεπζηφηεηα ζηηο 

πξνζσπηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο (relations) πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απφςεσλ θαη απειεπζεξψλνπλ, δξηκχηεηα (rigor) γηα λα απνθαιπθζνχλ νη ππάξρνπζεο 

ζεσξίεο θαη λα πξνθιεζεί δεκηνπξγηθφο δηάινγνο θαη ζπκθσλία. Tν παξάδνμν γηα ηνλ 

Doll βξίζθεηαη ζην γεγνλφο πσο, ελψ νχηε ν δάζθαινο είλαη καζεηήο, νχηε ην θείκελν 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ αλαγλψζηε, θαλέλαο απφ απηνχο δελ κπνξεί λα ππάξμεη φηαλ ιείπεη  

ην δεπγάξη ηνπ. 

Παξάιιεια κε ηνλ Doll, ζπνπδαίνη πνιηηηθνί ζεσξεηηθνί φπσο νη M. Apple, H. 

Giroux θαη P. McLaren αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή παηδαγσγηθή θαη ε P. Lather ηε 

ζεσξία γηα ην θεκηληζκφ, φπνπ ζα ελζσκαηψζνπλ κεηα-κνληέξλεο, κεηα-

ζηξνπθηνπξαιηζηηθέο, κεηα-απνηθηαθέο, απνδνκηζηηθέο θαη κεηα-καξμηζηηθέο ηδέεο. 

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ δελ απνηειεί ζεσξία ή πξαθηηθή γηα ην άιιν. Σν έλα 

πξνβιεκαηίδεη ην άιιν πξνο κηα πνιηηηζκηθή αιιαγή. Αλαπηχζζεηαη ε ηάζε γηα 

θξηηηθή θνηλσληθή επηζηήκε θαη έξεπλα,  γηα απειεπζεξσκέλε παηδαγσγηθή, γηα λέα, 

κε εγεκνληθή κνξθή γλψζεο θαη γηα λέα πξνζέγγηζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ 

ππνθεηκέλνπ.  

Ζ θξηηηθή έξεπλα γηα ην ΑΠ αληηθαζηζηά ηελ αλαζεσξεκέλε έξεπλα γηα ην ΑΠ. 

Σα αηηήκαηα πνπ πξνβάιιεη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ΑΠ, λα μεπεξαζηνχλ νη πξφηεξεο ιαλζαζκέλεο θαηαλνήζεηο θαη λα ζπλδεζεί ε ζεσξία 

κε ηελ πξάμε. ην έξγν ησλ παξαπάλσ κειεηεηψλ, γίλεηαη θαλεξφ πσο ν κεηα-

κνληεξληζκφο φπσο θαη ην ΑΠ δέρνληαη επηξξνέο απφ ηελ πνιηηηθή ζεσξία. Αξρηθά 

αλαγλσξίδεηαη πσο ην ΑΠ δελ είλαη πνιηηηθά νπδέηεξν,φπσο ήηαλ θνηλά απνδεθηφ πξηλ 

ην 1970. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ έπξεπε λα εκπιαηζησζεί θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

πνιηηηθά.  
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Μεηαμχ 1970-80 ν ξφινο ηνπ ΑΠ έγηλε θαηαλνεηφο σο ζεσξία αλαπαξαγσγήο 

(reproduction/correspondence theory)
3
, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζρνιείν “είλαη  

κεζάδσλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ „εξγαηηθνχ δπλακηθνχ‟”, “πξφθεηηαη γηα επηινγή 

κειινληηθψλ ζέζεσλ ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία”, απνηειεί δειαδή κεραληζκφ 

αλαπαξαγσγήο ηεο ήδε ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δνκήο, δειαδή ηεο 

ηαμηθήο δνκήο (Parsons, 1985: 252,256). Σα παηδηά μεθηλνχλ ζην ζρνιείν απφ κηα 

άληζε αθεηεξία. Ζ αληζφηεηα απηή ζπλδέεηαη κε ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην 

πνπ θέξεη ην θάζε παηδί απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. (Bowles & Gintis, 

Althusser, Bourdieu, Bernstein). 

Αθνινπζεί ε ζεσξία αληίζηαζεο (resistance theory), πνπ γίλεηαη ηδηαίηεξα 

αηζζεηή κεηαμχ 1980-84 θαη ε νπνία αλαγλσξίδεη ην ξφιν ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε 

δξάζε. Οη δξάζεηο, νη πξαθηηθέο θαη νη θνπιηνχξεο ησλ ππνθεηκέλσλ δελ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, δελ αλαπαξάγνληαη κφλν. πγθξνηνχληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο 

νκάδεο, απην-παξάγνληαη. (Gramsci, Freire, Apple, Giroux, Willis, Habermas θ.ά.). Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη σο „θνηλσληθνί εξγάηεο‟ λα εξεπλήζνπλ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε  ζεψξεζε ησλ παξαπάλσ ηδεψλ γηα κηα εθπαίδεπζε 

δεκνθξαηηθή, δίθαηε θαη κε βάζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ θξηηηθή ζεσξία 

πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηα κέζα λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδενινγίεο πνπ πεξηέρεη ην ΑΠ 

θαη ηειηθά ηηο επηπηψζεηο ζηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. 

 

 Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα ιέγακε φηη ε δηεζλήο ζπδήηεζε γηα ην ΑΠ είλαη 

πξάγκαηη εμαηξεηηθά πνιχπινθε. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ παξαδφζεσλ  πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηελ αλάγθε γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΠ σο παξαδνζηαθφ πεδίν, κέρξη ηε  ζεκεξηλή ηνπ 

κνξθή, έλα αλαζεσξεκέλν πεδίν κε θπξίαξρε ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο ηνπ ΑΠ.   

Ζ ζχγθξνπζε ησλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδφζεσλ γχξσ απφ ηηο ζπνπδέο γηα ην 

ΑΠ πξνθάιεζαλ ζχκθσλα  κε ηνλ Pinar „θξίζε ηαπηφηεηαο‟ ζην ΑΠ (Pinar et al, 

2008:849) θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο κεηαμχ ηνπο αληηζέζεηο, νη ζεκαληηθφηεξεο 

απφ ηηο νπνίεο είλαη: 

 

● Ζ παιαηφηεξε επηζηεκνινγηθή ζεσξία, ε παξαδνζηαθή, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηάμε θαη ινγηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηηο επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο. Αληίζεηα, ε νπκαληζηηθή 

ηάζε, ζηξέθεηαη θαηά ηεο ςπρξήο γλψζεο θαη ηεο πεηζαξρίαο. Ζ ηάζε πάιη γηα 

αλαζεψξεζε ηνπ ΑΠ θάλεη πην νπζηαζηηθή ηελ αληίζεζή ηεο ζηελ παξαδνζηαθή ζεσξία 

αιιά θαη ζηε θαηλνκελνινγία. Απφ ηελ πξαθηηθή αλάπηπμε ηνπ ΑΠ κεηαβαίλεη ζηελ 

έξεπλα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ.  

 

● ηελ παξαδνζηαθή ηάζε ην ΑΠ απνηεινχζε έλα είδνο ζπληαγήο πνπ δελ 

επεξεαδφηαλ απφ ηελ εθάζηνηε ηζηνξηθή ζηηγκή. ρεδηάδνληαλ απφ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο (specialists), πνπ αλαδεηνχζαλ λα αλαπηχμνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε λφξκα 

θαη ηα θαηάιιεια εγρεηξίδηα πνπ ζα εκπεξηείραλ βαζηθέο αξρέο θαη νδεγίεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο πξαθηηθνχο (practitioners). ηελ ηάζε γηα „αλαζεψξεζε‟ θαη 

θαηαλφεζε, ην ΑΠ ζεσξείηαη θείκελν θαη επηρεηξείηαη ε δπλαηφηεηα αλάγλσζήο ηνπ γηα 

λα απνθαιπθζεί ην λφεκα πνπ θξχβεη. Ζ γιψζζα θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζ‟ απηήλ ηελ 

                                                 
3
 ηε ζεσξία αλαπαξαγσγήο πεξηιακβάλνληαη νη αλαιχζεηο: 

α) Ζ ξηδνζπαζηηθή ζεσξία αλαπαξαγσγήο ησλ S. Bowles & H. Gintis 

β) Ζ λενκαξμηζηηθή ζεσξία ηεο ηδενινγηθήο αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηνπ L. Althusser  

γ) Ζ ζεσξία πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ Bourdieu 

δ) Ζ θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ πξαθηηθψλ πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ ηνπ Β. Bernstein 
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πξνζπάζεηα, αθνχ δελ είλαη πνηέ νπδέηεξε θαη πξέπεη λα απνδνκεζεί ην λφεκά ηεο γηα 

λα απειεπζεξσζεί ην θείκελν θαη ν αλαγλψζηεο. Ζ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ζηεξίδεηαη 

ζηα δεδνκέλα ηνπ πεδίνπ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη κπνξεί λα έρεη πεξηερφκελν 

ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθνχ θχινπ, ζενινγηθφ, ζεζκηθφ, ξαηζηζηηθφ θά. 

 

● ηελ παξαδνζηαθή ζεσξία, νη κνξθσηηθέο εκπεηξίεο επηιέγνληαλ απφ ηνπο 

„εηδηθνχο‟ ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. Δλψ ε νπκαληζηηθή 

ηάζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε θαηλνκελνινγία, ελδηαθέξεηαη γηα ην καζεηή, ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ θαη επηδηψθεη ε κειέηε λα απνηειεί επηινγή ηνπ ίδηνπ. Γίλεη βάξνο ζηελ εκπεηξία 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζπλδέεηαη κε ην θνηλσληθφ 

πιαίζην. Δδψ ζπκθσλεί κε ηελ ηάζε γηα „αλαζεψξεζε‟ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εξκελεπηηθή, ην κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκφ θαη ηελ θξηηηθή ζεσξία, θαη θαηαβάιιεη 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ αηφκνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

● ηελ παξαδνζηαθή ηάζε, νη κνξθσηηθέο εκπεηξίεο επηιέγνληαη γηα λα 

νδεγήζνπλ ζε αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Απηφ ειέγρεηαη κε αμηνιφγεζε 

θαη κεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ε πξάμε λα θπξηαξρεί ζηε ζεσξία θαη νη δπν ηνπο λα 

απέρνπλ πάξα πνιχ. ηελ πεξίνδν γηα „αλαζεψξεζε‟ θαη θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ ε 

απφζηαζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε γεθπξψλεηαη. Σν πξψην απνηειεί 

δεπγάξη ηνπ δεχηεξνπ.  

 

● Καηά ηελ πεξίνδν „αλάπηπμεο‟ ηνπ ΑΠ, νη εθπαηδεπηηθνί φθεηιαλ λα 

αθνινπζνχλ πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ „εηδηθψλ‟ ρσξίο λα κεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ΑΠ κε θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο 

ηνπο. Καηά ηελ πεξίνδν θαηαλφεζεο ηνπ ΑΠ, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη άλζξσπνη ηεο 

δξάζεο, αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εηδηθνχο-

αθαδεκατθνχο. 
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      2.0. Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ  

             ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

      2.1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ      

             ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Δ  ΤΝΑΡΣΖΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ 

             ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - 

             ΣΟ  ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ  ΠΡΟΔΓΓΗΖ  ΣΟΤ 

             ΑΝΑΠΖΡΟΤ ΜΑΘΖΣΖ 

 

Πξψηεο αλαθνξέο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

εληνπίδνληαη ζηα έπε ηνπ ηπθινχ πνηεηή κεξνπ. ηε πάξηε ε αλαπεξία ζεσξνχληαλ 

θαηαδηθαζηέα απφ ηελ θνηλσλία. ηελ πξνρξηζηηαληθή πεξίνδν, ηα "ειαηησκαηηθά" 

άηνκα θαηαδηψθνληαλ ή θαη ζαλαηψλνληαλ. Με ηελ εκθάληζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη 

ηα θεξχγκαηα αγάπεο θαη θηιαλζξσπίαο, ηα άηνκα απηά έηπραλ πεξίζαιςεο θαη 

πξνζηαζίαο. Ηδξχζεθαλ άζπια, νηθνηξνθεία, καθξηά σζηφζν απφ ηνπο ππφινηπνπο 

αλζξψπνπο, φπνπ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ηνπνζεηνχληαλ θαη παξέκελαλ ζε φιε 

ηνπο ηε δσή. Σνλ 13
ν
 αηψλα ε αγσγή ησλ „αλαπήξσλ‟ γηλφηαλ κε κνξθή ειεεκνζχλεο. 

Μέρξη ην 19
ν
 αηψλα ζε παγθφζκην επίπεδν δελ ππήξρε θαλέλα εθπαηδεπηηθφ 

ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Απαξρή ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

ζεσξείηαη ν 19
νο

 αηψλαο, φηαλ ζπνπδαίνη γηαηξνί, παηδαγσγνί θαη θηιφζνθνη φπσο νη 

Itard, Pestalozzi, Montessori θ.ά, κειέηεζαλ ηελ „αλαπεξία‟ θαη δνθίκαζαλ λα βξνπλ 

ιχζεηο. Αλάκεζά ηνπο ν Γάιινο γηαηξφο Luis Braille πνπ ηελ πεξίνδν 1831-1836 

εθεπξίζθεη θαη ηειεηνπνηεί ην νκψλπκν ζχζηεκα γξαθήο θαη αλάγλσζεο γηα ηπθινχο. 

Πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ησλ αλαπεξηψλ, ηαμηλφκεζή ηνπο θαη 

επηζηεκνληθή-αλζξσπηζηηθή αληηκεηψπηζε αλάπεξσλ αηφκσλ σζηφζν, θαηαβάιιεηαη 

ηνλ 20φ αηψλα, κε ηνπο δχν Παγθφζκηνπο πνιέκνπο λα απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή .  

Ζ ηζηνξία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα ζεκαδεχηεθε απφ πιήζνο αιιαγψλ 

πνπ ζπλδένληαη αθφκα θαη ζήκεξα κε παξάγνληεο θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο, λνκνζεηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο θαη πνιχ ιηγφηεξν κε παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Σα ζηάδηα απφ ηα 

νπνία πέξαζε ε Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο δε δηέθεξαλ απφ εθείλα 

ζηηο άιιεο ρψξεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ. πλνςίδνληαη ζε ηξία: α) ην ζηάδην ηεο 

απνκφλσζεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία, β) ηεο θηιαλζξσπίαο, ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ηεο δηαρσξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη γ) ηεο δηεθδίθεζεο ίζσλ επθαηξηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη  έληαμεο ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

Ζ πεξίνδνο 1960-70 απνηειεί ζηελ Δπξψπε θαη θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. πεξίνδν 

ακθηζβήηεζεο θαη θξηηηθήο γηα ηνλ εμνζηξαθηζκό κεηνλνηηθώλ νκάδωλ από ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλωληθή δωή (ζηάδην α). Ζ Δηδηθή Αγσγή εηζέξρεηαη ζην β‟ 

ζηάδην, όπνπ ην ηαηξνθεληξηθό κνληέιν θπξηαξρεί σο θηινζνθία. Ο Phillip Wood 

(1997), δηαθξίλεη ζηελ αλαπεξία ηξεηο έλλνηεο ηηο νπνίεο πηνζεηεί θαη ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο (Word Health Organization) (Εψληνπ-ηδέξε,1998:16): “Άηνκα κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο ζεσξνχληαη απηά πνπ έρνπλ θάπνην κεηνλέθηεκα, θάπνηα αληθαλφηεηα 

θαη θάπνην ειάηησκα θαη πξέπεη λα ηχρνπλ πεξίζαιςεο, ζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο θαη 

νκαινπνίεζεο (normalization)”. Μάιηζηα ην 1980 ζα ζπληάμεη έλα πξψην ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο (International Classification of Impairment, Disability and Handicap 

[ICIDH], φπνπ αλαθέξεηαη ε αδπλακία ησλ αλαπήξσλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο νη 

„θπζηνινγηθνί‟ άλζξσπνη, ιφγσ ελδνγελψλ ειαηησκάησλ. Έηζη, παξάιιεια κε ην 

ζσκαηηθφ κεηνλέθηεκα, ηα άηνκα κε αλαπεξία απνθηνχλ θαη θνηλσληθφ κεηνλέθηεκα. 
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Πξφθεηηαη γηα ηελ «θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηεο αλαπεξίαο» πνπ ηνπο απνδίδνπλ ηα άηνκα 

ρσξίο θάπνηα αλαπεξία θαηά ηε ζπλαλαζηξνθή καδί ηνπο. Καηά ηε Βιάρνπ, ζηα 

πιαίζηα ηεο παηδηθήο θνπιηνχξαο θαηαζθεπάδεηαη ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηεο 

αλαπεξίαο φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο έρνπλ θνηλσληθή 

ζεκαζία, κηα θαη ππνδειψλνπλ πεξαηηέξσ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Βιάρνπ,2000). Ζ 

αληίδξαζε ζην κνληέιν απηφ αθνινπζείηαη απφ έληνλν δηάινγν γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, ηελ ηζφηηκε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην ηππηθφ ζρνιείν. Έηζη ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1959 (απφθαζε 1386, αξρή 

5), ζηε „Γηαθήξπμε ηωλ Γηθαηωκάηωλ ηνπ Παηδηνύ‟ αλαθέξεηαη πσο: “ην παηδί πνπ 

είλαη ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά ή θνηλσληθά κεηνλεθηηθφ ζα παξέρεηαη  εηδηθή κεηαρείξηζε, 

εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα πνπ απαηηείηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπ” (ΟΖΔ, 1959). 

Αθνινπζνχλ δχν Γηαθεξχμεηο ηνπ ΟΖΔ. ηε „Γηαθήξπμε ηωλ Πλεπκαηηθά 

Καζπζηεξεκέλωλ Αηόκωλ‟ ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 1971 (απφθαζε 2856), ηνλίδεηαη: “Σν 

πλεπκαηηθά θαζπζηεξεκέλν άηνκν έρεη δηθαίσκα γηα […] εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, 

απνθαηάζηαζε θαη θαζνδήγεζε πνπ ζα ην θάλνπλ ηθαλφ λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ ζην κέγηζην δπλαηφ” (ΟΖΔ, 1971). ηε „Γηαθήξπμε ηωλ Γηθαηωκάηωλ ηωλ 

Αλαπήξωλ Αηόκωλ‟, 9 Γεθεκβξίνπ 1975 (απφθαζε 3447), ε θνηλσληθή θαη ε 

εθπαηδεπηηθή ελζσκάησζε ζπλαξηψληαη: “Σα αλάπεξα άηνκα έρνπλ δηθαίσκα γηα […] 

εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, απνθαηάζηαζε […] θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο πνπ 

ζα επηζπεχζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ή επαλελζσκάησζήο ηνπο” 

(ΟΖΔ, 1975).  

 

Μέρξη ην 1960 ζηελ Διιάδα δε ζεκεηψλεηαη θακία δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην εμσηεξηθφ. Σν παζνινγηθό-ηαηξηθό κνληέιν πξνζέγγηζεο 

ηεο αλαπεξίαο είλαη θπξίαξρν. Σηο θαηαβνιέο ηνπ βξίζθνπκε ζην νπζηνθξαηηθφ 

επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα πνπ ζα ζηεξηρηεί ζηε “δηαγλσζηηθή πεξηγξαθηθή 

κεζνδνινγία” (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ & Παπάλνπ, 2012). Ζ αλαπεξία πξνζεγγίδεηαη κε 

νδεγφ ηελ αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή αιήζεηα, πνπ απνθηά εγθπξφηεηα κε ηνλ νξηζκφ 

ηνπ “πξνβιήκαηνο”, ηελ επηζηεκνληθή πεξηγξαθή ηνπ, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο παξέκβαζεο/ζεξαπείαο γηα 

“απνθαηάζηαζε”. Ζ εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή γλψζε πξνζδίδεη θχξνο ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε θιηληθά θξηηήξηα θαη κέζσ γισζζηθήο 

θαηαζθεπήο λνκηκνπνηείηαη θαη θαηαμηψλεηαη ε ηαηξηθή πξνζέγγηζε. ξνη φπσο 

“θαλνληθφ”, “θπζηνινγηθφ”, “παζνινγηθφ”, “ζσκαηηθή αλεπάξθεηα”, “κεηνλεμία”, θ.ά. 

είλαη κεξηθνί αλάκεζα ζε  πνιινχο άιινπο γηα ηελ αλζξψπηλε θπζηνινγία πνπ 

ππνδειψλνπλ φηη ην “πξφβιεκα” είλαη θαζαξά πξνζσπηθφ. Ζ ζσκαηνπνίεζε ηεο 

αλαπεξίαο ζπλέβαιε ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο αλεπάξθεηαο ησλ αλαπήξσλ γηα 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπο ζπκκεηνρή, κε επαθφινπζν ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο ζε ηδξχκαηα σο έλδεημε θνηλσληθήο παξνρήο απφ ηελ Πνιηηεία! Ο 

εγθιεηζκφο ζε ηδξχκαηα είλαη απφξξνηα απηήο ηεο λνκηκνπνίεζεο. Αιιά θαη ζε επίπεδν 

θνηλσληθνχ ηζηνχ, ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ πξνσζείηαη γηα ηελ αλαπεξία γηα ηελ 

αλάγθε δειαδή ησλ αλαπήξσλ απφ πξνζηαζία, νδεγεί ζην θηιαλζξσπηθφ ηδεψδεο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα νίθηνπ θαη αλνρήο. Μηα πξψηε πξνζπάζεηα ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ θαηά ηα άιια ζα απνθέξεη ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά νθέιε γηα ηα 

άηνκα κε ε.ε.α., ζα νξγαλσζεί αξρηθά ζηα πιαίζηα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. 

Έηζη, ην 1906 ηδξχεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ. Βηθέιια, ηνπ Γ. Γξνζίλε θαη 

ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ Θεφθιεηνπ ν „Οίθνο Σπθιψλ‟ ζηελ Καιιηζέα πνπ 

ιεηηνπξγεί σο Φηιαλζξσπηθή Δηαηξεία κε ζθνπφ ηελ πεξίζαιςε θαη εθπαίδεπζε 

ηπθιψλ παηδηψλ 7-18 ρξφλσλ. Σν πξψην ζρνιείν γηα ηπθιά παηδηά ηδξχζεθε απφ ηνλ 

„Οίθν Σπθιψλ‟ θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1907. Γηεπζχληξηα αλαιακβάλεη ε 
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παηδαγσγφο Δηξήλε Λαζθαξίδνπ, κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Αθνινπζεί ε ίδξπζε θαη 

άιισλ ζσκαηείσλ /ζπιιφγσλ αιιά θαη ηξηάληα πεξίπνπ ηδξπκάησλ-εθπαηδεπηεξίσλ 

γηα ηα νπνία ην Κξάηνο αξθείηαη ζηελ επνπηεία ηνπο κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο. Αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαη: 

 

• Σν „ρνιείν Κσθαιάισλ‟ ζηνπο Ακπειφθεπνπο (1923) 

• Σν  „Νηθνπνχιεην‟ νίθεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο νηθνηξνθείν αξξέλσλ 

(1924) θαη ην αληίζηνηρν ζειέσλ (1928). 

• Σν „Πξφηππν Δηδηθφ ρνιείν Αζελψλ‟ ζηελ Καηζαξηαλή, φλνκα πνπ πήξε απφ 

ηε δηεπζχληξηά ηνπ Ρφδα Η. Ηκβξηψηε (1937). 

• Σν ζσκαηείν „Οξγάλσζε Πξνζηαζίαο Σπθιψλ Βνξείνπ Διιάδνο‟ (1948), ζηε 

Θεζζαινλίθε  (Οξθαλφο, 2009).  

• Ζ ρνιή Σπθιψλ Β. Διιάδνο «Ο Ήιηνο», ζηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία 

ιεηηνπξγνχζε αξρηθά κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία απφ ην 1948 (ηαζηλφο, Γ., 1991:55). 

            • Ο «Φάξνο Σπθιψλ», νξγάλσζε θαη απηή ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, απφ ην 

1950 επνπηεπφηαλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ηαζηλφο, Γ.,1991:52). 

• Σν 1952 εθπαηδεχνληαη γηα πξψηε θνξά ηπθινί ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

• Σε δεθαεηία ηνπ ‟50 αλαπηχζζνληαη ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα θαη θιηληθέο κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ παηδηνχ. Ηδξχεηαη ην „Κέληξν Φπρηθήο 

Τγηεηλήο‟ (1956).  

• Σν 1958 ηδξχεηαη απφ ηελ παηδαγσγφ Δπηπρία Ναλάθνπ ην Φπρνινγηθφ 

Κέληξν Βνξείνπ Διιάδνο, (ΦΚΒΔ). Σν 1960 γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε ιεηηνπξγίαο 

ρνιείνπ Δηδηθήο Αγσγήο. 

• Σν „ηνππάζεην‟ θαη ε „Θενηφθνο‟ (1954) γηα λνεηηθά ζηεξεκέλα παηδηά θαη 

ην „ηθηαξίδεην‟ γηα ηα απξνζάξκνζηα (1962) 

• Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηαζηάζεσο Αλάπεξσλ Παίδσλ 

(ΔΛΔΠΑΠ), σο θηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν, Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ απφ ην 

1938.  

• Σν Νεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Αζθιεπηείνπ Βνχιαο, γηα 

παηδηά κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ηα νπνία ήηαλ ηξφθηκνη ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Μέζα ζην ‟60 ζα θάλνπλ δεηιά ηελ εκθάληζή ηνπο νξγαλψζεηο θαη ζσκαηεία 

αλαπήξσλ θαη γνλέσλ. Μέρξη ηα κέζα ηνπ ‟70, ε εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, κέζσ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ θηιαλζξσπία νπζηαζηηθά απνηέιεζε βαζηθφ κεραληζκφ 

γηα ην θξάηνο γηα θνηλσληθφ έιεγρν. 

 

Πνιχ αξγφηεξα αξζξψλεηαη ιφγνο γηα πξψηε θνξά κε ηε κνξθή αλαπεξηθνχ 

θηλήκαηνο πνπ δηεθδηθεί απφ ηελ πνιηηεία θαη ηελ θνηλσλία λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο 

ηνπο σο πξνο ηελ θνηλσληθή έληαμε , ηε κφξθσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπο (Λακπξνπνχινπ & Παληειηάδνπ, 2000). Ζ εθπαίδεπζε 

ησλ αλαπήξσλ επξφθεηην λα πεξάζεη απφ ηα πνιιά ζηάδηα γηα λα θηάζνπκε λα κηιάκε 

ζήκεξα γηα ζπλεθπαίδεπζε ή έληαμε. Θα παξαθνινπζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ην ζηάδην 

ηεο „νκαινπνίεζεο‟, ηεο ελζσκάησζεο, ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο 

Παηδαγσγηθήο ηεο έληαμεο. Αο δνχκε φκσο πξψηα ηηο εμειίμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν.   

ε δηεζλέο θαη επξσπατθφ πιαίζην νη δεθαεηίεο ησλ αιιαγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο κε ε.α., ζεσξνχληαη ε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80. Μηα λέα 

θξηηηθή θνηλσληθή ζεψξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλάπεξνπο, 

δεκηνχξγεζε έλα ξηδνζπαζηηθφ θίλεκα. χκθσλα κε απηφ, ηα άηνκα κε αλαπεξία 

θαζίζηαληαη αλάπεξα απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, εμαηηίαο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ 
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πεξηνξηζκψλ πνπ ηνπο ζέηεη. Πξφθεηηαη γηα επηζηεκνινγηθή κεηαηφπηζε απφ ην ηαηξηθφ, 

ζην θνηλωληθό κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο (ζηάδην γ), Ζ έλλνηα-θιεηδί πνπ 

θαίλεηαη λα επαλαλνεκαηνδνηείηαη ζηελ πνξεία απηήο ηεο εμέιημεο, είλαη ε έλλνηα ηεο 

„δηαθνξεηηθφηεηαο‟. ηα πιαίζηα ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ ε έλλνηα απηή ζεκαηνδνηεί 

ηελ νξγαληθή αλεπάξθεηα πνπ νπσζδήπνηε δηαθνξνπνηεί ην άηνκν κε ζσκαηηθή 

δπζιεηηνπξγία. Απηφ φκσο δελ ην θάλεη ςπρηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά αλάπεξν. Ζ 

αλαπεξία
4
 είλαη απνηέιεζκα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απφ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

αηφκνπ ζηα θνηλά. Με άιια ιφγηα ην θνηλσληθφ κνληέιν δηαρψξηζε ηε ζσκαηηθή 

δπζιεηηνπξγία απφ ηελ αλαπεξία, θαηαδεηθλχνληαο πσο ε αλαπεξία απνηειεί 

θνηλσληθή θαηαζθεπή. ηνλ αγψλα γηα ηελ εξκελεία ηεο αλαπεξίαο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ζε απηήλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλαπήξσλ, πξσηνζηάηεζαλ γπλαίθεο εξεπλήηξηεο κε 

αλαπεξία. Σελ ίδηα πεξίνδν δεκηνπξγείηαη ην Γηεζλέο θαη Δπξσπατθφ Αλαπεξηθφ 

Κίλεκα.  

Οη πκεσλίδνπ θαη Φηηάθα (2012: 7-8) παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά ηα δχν 

κνληέια θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο: “χκθσλα κε ην ηαηξηθφ κνληέιν (medical/clinical 

model), ε αλαπεξία ζεσξείηαη έλα „πξφβιεκα‟ ηνπ αηφκνπ ην νπνίν θαη πξέπεη λα 

ζεξαπεπζεί ψζηε ην άηνκν λα „νκαινπνηεζεί‟, λα γίλεη δειαδή ίδην κε απηφ πνπ 

ζεσξείηαη ε λφξκα ζε κηα θνηλσλία (Oliver, 1990; French, 1994).  Ζ επηθξάηεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ κνληέινπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε δχλακε ησλ γηαηξψλ θαη άιισλ 

„εηδηθψλ‟ νη νπνίνη ζεσξνχληαη νη κφλνη πνπ γλσξίδνπλ ηη είλαη θαιχηεξν γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο, θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δσή ηνπο.  

Αληίζεηα, ην θνηλσληθφ κνληέιν (social model), ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηε Βξεηαλία ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε θνηλσλία θαζηζηά ηα άηνκα αλάπεξα 

εθφζνλ ζέηεη θξαγκνχο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή 

(Finkelstein, 1980; Oliver, 1990; 1996).  Σν „πξφβιεκα‟ παχεη λα εζηηάδεηαη ζην ίδην ην 

άηνκν, αιιά κεηαθέξεηαη ζηελ απνηπρία ηεο θνηλσλίαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ αηζζεηεξηαθά, ζσκαηηθά ή ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα”.   

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ηαηξηθνχ θαη θνηλσληθνχ κνληέινπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ πνπδψλ πεξί Αλαπεξίαο ζηε Βξεηαλία, ηηο ΖΠΑ θαη ηηο 

θαλδηδλαβηθέο ρψξεο. Αλαπηχρζεθαλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο: ε πιηζηηθή πνπ ζεσξεί ηνλ 

νηθνλνκηθφ παξάγνληα ππαίηην γηα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ε θεκηληζηηθή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο 

εκπεηξίαο ζε αγψλεο  πνιηηηθνχο, κε ην ζιφγθαλ „ην πξνζσπηθφ είλαη πνιηηηθφ‟ θαη ε 

κεηακνληεξληζηηθή-κεηαζηξνπθηνπξαιηζηηθή. Ζ πξνζέγγηζε απηή δίλεη έκθαζε ζηε 

ζεσξεηηθή θαηαλφεζε ηεο αλαπεξίαο ζε ζρέζε ηελ θνπιηνχξα, ηελ ηζηνξία, ηε 

ξεηνξηθή θαη ηελ ηαπηφηεηα. Τπνζηεξίδεη επίζεο ηελ απνδφκεζε ησλ φξσλ πνπ 

δηαρσξίδνπλ ηα άηνκα ζε άηνκα κε αλαπεξίεο θαη άηνκα ρσξίο αλαπεξίεο θαη αζθεί 

θξηηηθή ζηελ χπαξμε κνληέισλ πνπ επεμεγνχλ πνιχπινθα ζέκαηα ηεο αλαπεξίαο, γηαηί 

δηαθσλνχλ κε ηελ χπαξμε κηαο θαη κνλαδηθήο αιήζεηαο ε νπνία κπνξεί λα εθθξαζηεί 

κέζσ ελφο κνληέινπ, έζησ θαη αλ απνδέρνληαη πσο ην θνηλσληθφ κνληέιν ζπλέβαιε 

ζηελ πνιηηηθή δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκΔΑ (πκεσλίδνπ & Φηηάθα, 2012).   

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπγθεληξψλεη ηα θχξηα ζεκεία πξνφδνπ πνπ ζεκεηψζεθε 

γηα ηε κεηαηφπηζε απφ ην ηαηξηθφ ζην θνηλσληθφ κνληέιν: 

 

Ηαηξηθό θαη θνηλωληθό κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο 

Ηαηξηθό Μνληέιν                                      Κνηλωληθό Μνληέιν 

                                                 
4
 χκθσλα κε ην DPI (Disabled People‟s International) ην 1982 ε αλαπεξία νξίδεηαη σο “ε απψιεηα ή ν 

πεξηνξηζκφο ησλ επθαηξηψλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο θνηλφηεηαο ζε 

ηζφηηκε βάζε κε φια ηα ππφινηπα κέιε εμαηηίαο ησλ δνκηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εκπνδίσλ”. 
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Πξνζσπηθή ηξαγσδία                                Κνηλσληθή θαηαπίεζε 

Πξνζσπηθφ πξφβιεκα                               Κνηλσληθφ πξφβιεκα 

Αηνκηθή κεηαρείξηζε                                 Κνηλσληθή δξάζε 

Ηαηξηθνπνίεζε                                           Απηνβνήζεηα 

Δμεηδίθεπζε (απφ κε αλάπεξα άηνκα)      Δκπεηξία/Πείξα (απφ άηνκα κε αλαπεξία) 

Πξνζαξκνγή                                             Δπηβεβαίσζε 

Αηνκηθή ηθαλφηεηα                                    πιινγηθή ηθαλφηεηα 

                                                    (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ & Παπάλνπ, 2012: 73) 

 

Απνηέιεζκα επηξξνήο ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο, 

απνηέιεζε ε εληαμηαθή εθπαίδεπζε. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζεκειίσζήο ηεο μεθηλνχλ 

ην 1977 ζηηο ΖΠΑ θαη ην 1983 ζηε Βξεηαλία: 

Ο λόκνο P.L. 94-142 ζηηο Ζ.Π.Α. (Education for All Handicapped Children 

Act/EHA) ην 1975, φξηζε φπσο φια ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο λα ιακβάλνπλ 

δεκφζηα εθπαίδεπζε αλεμάξηεηα κε ην πνχ θνηηνχζαλ. Απηή ε θάιπςε γηα φια ηα 

παηδηά νλνκάζηεθε «κεδεληθή απφξξηςε» (zero reject), (Παζηαξδήο , 1992).  

Ζ έθζεζε ηεο Mary Warnock (1978) αθνξνχζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηελ Αγγιία, αλέθεξε πσο «φια ηα άηνκα θαη φζν 

είλαη αλζξψπηλα δπλαηφ πξέπεη λα έρνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηηο επθαηξίεο γηα 

απηνπξαγκάησζε θαη νινθιήξσζε […] Παξάιιεια ππνζηεξίδνπκε νιφςπρα ηελ αξρή 

ηεο παξνρήο θνηλψλ πξνγξακκάησλ γηα φια ηα παηδηά». Ζ ίδηα ε Warnock πξνζδηφξηζε 

ηξία είδε ελζωκάηωζεο (mainstreaming): ηε ρσξνηαμηθή ελζσκάησζε (θνίηεζε ζην 

ηππηθφ ζρνιείν), ηελ θνηλσληθή (ζπλαιιαγή θαη επαθή κε ηα άιια παηδηά) θαη ηε 

ιεηηνπξγηθή (ζπληζηά ηα πξαγκαηηθά νθέιε πνπ απνθνκίδεη απφ ην ηππηθφ ζρνιείν, 

φπνπ αλαπηχζζεηαη σο ην ζεκείν πνπ ηνπ επηηξέπνπλ νη δπλαηφηεηέο 

ηνπ),(James,1998). Ζ έθζεζε: 

• αλαγλψξηζε επίζεκα ηνλ φξν ΑκεΑ (Άηνκα κε εηδηθέο Αλάγθεο) θαη αξγφηεξα 

ΑκεΔΑ (Άηνκα κε εηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο),  

• θαηάξγεζε ηνπο φξνπο „εθπαηδεχζηκνο‟, „ κε εθπαηδεχζηκνο‟, 

• ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ή Αλαπεξίεο 

• ππνζηήξημε ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ, κφλν γηα 

καζεηέο κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη 

• θαηέηαμε ηα άηνκα ζε έληεθα θαηεγνξίεο “εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ” 

 

ηε Γηαθήξπμε Sundberg γηα ηα Αλάπεξα Άηνκα (1981) εηζάγεηαη ν φξνο 

“intergration” (έληαμε)
5
. Ζ επηινγή ηεο έληαμεο γίλεηαη ην κέζν γηα ηε δεκηνπξγία 

θαιχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δελ απνηειεί απηνζθνπφ (Barton:1998: 84). 

                                                 
5
 Οη φξνη ελζσκάησζε, έληαμε, ζπλεθπαίδεπζε, ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε, 

inclusion- full inclusion, mainstreaming πηνζεηνχληαη γηα λα απνδψζνπλ θάζε θνξά ην αίηεκα γηα έλα 

ζρνιείν ρσξίο δηαρσξηζκνχο, απφ δηαθνξεηηθή φκσο νπηηθή. Ο φξνο ελζσκάησζε (incorporation, 

mainstreaming) πξνεγήζεθε ρξνληθά (1970-80) θαη ππνδειψλεη ηε “κνλφδξνκε πξνζθφιιεζε θαη 

εμνκνίσζε” ηε ζπγρψλεπζε, απνξξφθεζε απφ ην ζχλνιν ελφο απηφλνκνπ ζηνηρείνπ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Αληίζεηα, ζηελ έληαμε (intergration), “δηαηεξνχληαη ηα αξρηθά βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά” (Εψληνπ-ηδέξε, 1998
 
:125-126), δελ αιινηψλνληαη θαη δελ “νκαινπνηνχληαη”, παξά 

κεηαβάιινληαη πνηνηηθά ζε κηα πνξεία νινθιήξσζεο ή ζπκπιήξσζεο κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

αιιειναπνδνρήο ησλ δχν πιεπξψλ. (Λαηηληθά: integer= αθέξαηνο, νιφθιεξνο θαη integrare = 

αθεξαηνπνηψ, νινθιεξψλσ). Ο φξνο „έληαμε‟ ζεσξείηαη πνιχ πην δπλακηθφο θαη επξχο ζπγθξηλφκελνο 

κε ηνλ φξν ζπλεθπαίδεπζε, κηα θαη αθνξά ζπλνιηθφηεξεο εληαμηαθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνηηκάηαη  (Κνπξθνχηαο, 

2008:1). ηα ζρνιεία ζπλεθπαίδεπζεο θνηηά φπνπ ν “θαζέλαο αλήθεη, γίλεηαη δεθηφο, ππνζηεξίδεη θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Σάθα, 
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ηηο πξνζπάζεηεο απηέο πξνζηίζεηαη ε Πξσηνβνπιία γηα ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε 

–ΠΓΔ (Regular Education Initiative-REI) απφ Ακεξηθαλνχο επηζηήκνλεο ζηηο αξρέο ηνπ 

‟80. Ζ πξσηνβνπιία απηή μεθίλεζε ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ηεο νκαινπνίεζεο 

γηα κεηνλνηηθέο νκάδεο. ήκεξα έρεη εμειηρζεί θαη ζηεξίδεηαη ζην „Μνληέιν 

Πξνζαξκνζκέλσλ πλζεθψλ Μάζεζεο‟ γηα ηε θνίηεζε φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ  

“ηππηθή“ εθπαίδεπζε κε πξνγξάκκαηα εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο θαη κε ηε ρξήζε 

ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ (Γελά, 2004) 

Φαίλεηαη πσο επηηειείηαη νξηζηηθή κεηαζηξνθή απφ ηε δηαρσξηζηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ε.ε.α.) ζηελ θνηλή θνίηεζή 

ηνπο κε ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά θαη αλαπηχζζεηαη έληνλε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ ηεο inclusion, ηεο 

΄ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο‟ ή ηεο „εθπαίδεπζεο ηνπ κε απνθιεηζκνύ‟ ή ηεο 

„εθπαίδεπζεο γηα όινπο‟ ζην ηππηθφ ζρνιείν. Πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ησλ 

κνληέισλ θαη ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο, εμαζθαιίδνληαη θνλδχιηα γηα έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

βνεζεηηθήο ηερλνινγίαο. Πξνσζείηαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην θαηαιιειφηεξν ζρνιηθφ πιαίζην, ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί ππνρξεψλνληαη απφ ην Νφκν λα θαηαξηνχλ εμαηνκηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα θάζε καζεηή. ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ηνπ, δηθαίσκα πνπ θαηνρπξψλεηαη λνκηθά. Ζ 

πξφνδνο ζηελ έξεπλα, νδεγεί ζηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ζηάζεο θαη λννηξνπίαο θαη 

καδί αληηθαζηζηάηαη ε νξνινγία πνπ παξέπεκπε ζε παζνινγηθή εηηθεηνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ (λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα, εγθεθαιηθά δπζιεηηνπξγηθά θιπ.). Ακεξηθή θαη 

Δπξψπε πηνζεηνχλ ηε θηινζνθία ηεο έληαμεο ή ζπλεθπαίδεπζεο. Απφξξνηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο είλαη ε εκθάληζε δύν κνληέιωλ, ην πεξηβαιινληηθό (Hegarty, 1987) θαη 

ην θνηλωληθό (Canevaro, 1984). Σν πξψην, δίλεη έκθαζε ζηελ αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ καζεηψλ (πρ. ξάκπεο 

γηα πξφζβαζε) ζε αληίζεζε κε ηελ πξφηεξε λννηξνπία πνπ απαηηνχζε ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ καζεηή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σν δεχηεξν, αλαδεηθλχεη ηελ αλαπεξία σο 

θνηλσληθά δνκεκέλε έλλνηα πνπ γηα ηελ απνδφκεζή ηεο σο ηέηνηα θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε θαη απνδνρή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλάπεξνπ ζην ηππηθφ 

ζρνιείν.  

ηελ Διιάδα, κεηαβαίλνπκε απφ ηε θηιαλζξσπία ζε έλα Κξάηνο Πξφλνηαο κε 

30 ρξφληα θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ηελ Ακεξηθή. 

Απφ ην ‟70 θαη κεηά ην ειιεληθφ θξάηνο εμαζθαιίδεη ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηα κέιε ηνπ 

θαη πξνζηαηεχεη ηα πην αδχλακα απφ κεραληζκνχο πνπ αλαπαξάγνπλ θνηλσληθέο 

                                                                                                                                              
1998:101). ”Ο φξνο „inclusion‟ επηιέρηεθε απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ έγηλε αλαδηακφξθσζε ηνπ ΑΠ 

θαη ν φξνο έληαμε ζπλδέζεθε κε έλα απνηπρεκέλν πξφγξακκα. ηελ Διιάδα δελ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην. 

“Σν επίζεην „inclusive‟ πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξ. „includere‟ πνπ ζεκαίλεη „ζπκπεξηιακβάλσ‟.[ ..] ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζπλνπηηθά σο „ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε’ ή αθφκε σο „εθπαίδεπζε ηνπ κε 

απνθιεηζκνύ’”. (Εψληνπ-ηδέξε, 2004). .Ζ „Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δ.Α.‟ έρεη 

πηνζεηήζεη ηνλ φξν „inclusive education‟ θαη „inclusion‟ πνπ ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη εθηφο απφ 

„ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε‟ θαη σο „ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε‟ θαη „ζπκκεηνρή‟ αληίζηνηρα, κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κε ε.α. ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. ηελ νπζία, έληαμε 

ζεκαίλεη απνδνρή! Απνδνρή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, φξνπ πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ επξεία ηνπ έλλνηα. Γελ 

πεξηνξίδεηαη ζε ζσκαηηθέο δηαθνξέο θαη δελ εζηηάδεη ζε αλάγθεο ζεξαπεπηηθέο ή θαξκαθεπηηθέο αιιά 

επεθηείλεηαη ηφζν ζε δηαθνξέο καζεζηαθέο-γλσζηηθέο, φζν θαη ζε ςπρν-θνηλσληθέο  θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ, φπνπ παξέρνληαη ηζφηηκεο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη αλαπηχζζνληαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  αλάκεζα ζε φια ηα παηδηά. 
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αληζφηεηεο, πξνζθέξνληάο ηνπο, ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο,  αληηζηαζκηζηηθή 

αγσγή. Σν Διιεληθφ χληαγκα ηνπ 1975, αλαγλσξίδεη γηα πξψηε θνξά θαη κάιηζηα κε 

ηξφπν ζαθή θαη θαηεγνξεκαηηθφ, ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα άξζξα 21 θαη 25 ηνπ πληάγκαηνο: ην άξζξν 21 

§3 αλαθέξεηαη  : “ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη ιακβάλεη εηδηθά 

κέηξα γηα ηε πξνζηαζία ηεο λεφηεηνο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο πεξίζαιςεο 

ησλ απφξσλ”. Σν άξζξν 25, §1αλαθέξεη πσο: “ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ 

θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ηεινχλ ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο”. Λφγνο γηα 

Κνηλσληθή Μέξηκλα γίλεηαη πξψηε θνξά απφ ην Ν.1143/1981 (άξζξν 1), ρσξίο λα 

ππάξρεη επξχηεξν ζρέδην λφκνπ. Γηα ζπκβνπιεπηηθή θαη θνηλσληθή εξγαζία θάλεη ιφγν 

ν Ν.2817/2000, ελψ γηα ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ν Ν. 3699/2008.  

ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ε εμέιημε, σο άιιε επηξξνή ηεο ηαηξηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ αλάπεξνπ καζεηή (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ & Παπάλνπ, 2012), είλαη ε 

επίζεκε θαηνρχξσζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κε ηε ζέζπηζε ηεο εηδηθήο αγσγήο, αθνχ 

θάηη παζνινγηθφ έπξεπε λα δηαρσξηζηεί απφ ην „θαλνληθφ‟, ηελ ηππηθή δειαδή 

εθπαίδεπζε ή ην „θαλνληθφ‟ ζρνιείν, φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη. πγθεθξηκέλα, 

κφιηο ην 1969 ηδξχεηαη ε Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Γξαθείνπ Δηδηθήο Αγσγήο απφ ην 

ΤΠΔΠΘ, πνπ κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γίλεηαη Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο ην 1976. 

Δπίζεο απφ ην 1969 μεθηλά κνλνεηήο κεηεθπαίδεπζε δαζθάισλ ζηελ ε.α. ζην 

Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν, πνπ ην 1975 γίλεηαη δηεηήο. Σν 1973 ζπζηήλεηαη ζηε 

Θεζζαινλίθε ην δεχηεξν ίδξπκα γηα ηπθινχο , „ Ο Ήιηνο‟. Σα έηε 1973 θαη 1975, ε 

Αλαζεσξεηηθή Βνπιή θαηνρπξψλεη ζπληαγκαηηθά ην δηθαίσκα εθπαίδεπζεο ησλ 

Αηφκσλ κε Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΑ) (άξζξν 21) θαη ηδξχνληαη ηα πξψηα 43 

εηδηθά ζρνιεία. Ζ ηάζε πνπ επηθξαηεί είλαη πσο ν ζεζκφο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη 

απηνηειέο θνκκάηη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο «κε δηθή ηεο λνκηθή ππφζηαζε θαη 

πξνγξακκαηηζκφ» (Εψληνπ-ηδέξε, 2000: 30). 

Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ ‟80, ε Δηδηθή Αγσγή ιεηηνπξγεί κε απνζπαζκαηηθέο 

λνκνζεζίεο θαη δηαηάγκαηα. ηε ζπλέρεηα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο, θεξδίδεη έδαθνο ζηα 

πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ δηαιφγνπ ν λένο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ αλαπήξσλ, ην θνηλσληθφ κνληέιν. Θεζκηθά πξψην δηζηαθηηθφ βήκα ζην ρψξν ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο απνηειεί ε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ1143/1981 πνπ πξνεηνηκαδφηαλ απφ ην 

1975. Πξψηε θνξά ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαιακβάλεη ζπζηεκαηηθά ηελ επζχλε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ΑκΔΑ, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην γηα ηε Ννκνζεζία. 

Αθνινπζεί πεξίνδνο έληνλεο θηλεηηθφηεηαο. Σν 1982 ην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΔ.Α.Σ.), πεξλά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη κεηνλνκάδεηαη 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Σπθιψλ Καιιηζέαο. ην ΑΠ ηνπ 1982 δε γίλεηαη θακία 

αλαθνξά ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ή ηελ αλαπεξία. 

 Ο επφκελνο Νφκνο ηάζζεηαη  ππέξ ηεο έληαμεο  (Ν. 1566/85). Χο „έληαμε‟ 

νξίδεηαη “ε απφ θνηλνχ δηδαζθαιία παηδηψλ κε ή ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, σο κέξνο ηεο 

γεληθήο αξρήο φηη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ησλ ίδησλ 

επθαηξηψλ κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία” (Ζκέιινπ, 2003: 86). Με ηνλ ίδην Νφκν 

ζεζκνζεηνχληαη ε Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ θαη νη εηδηθέο ηάμεηο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηα εηδηθά ζρνιεία πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηδξχνληαη 

(εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία Ησαλλίλσλ θαη Πάηξαο ,1989).  

Γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή, “δελ ππάξρεη παηδί πνπ λα κελ εθπαηδεχεηαη” (Segal, 1967). 

Αξθεί ε εθπαίδεπζε λα είλαη ζπζηεκαηηθή, πξνζβάζηκε θαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

επαγγεικαηίεο, ζε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ην 1990 ε 

Δηδηθή Αγσγή κπαίλεη ζε λέα επνρή. Σν 1990 εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ ζπκβνχιην 

ν Κνηλνηηθφο Υάξηεο ησλ ζεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νπνίν 
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αλαθέξεηαη φηη θάζε αλάπεξν άηνκν, αλεμάξηεηα απφ ηε πξνέιεπζε θαη ηε θχζε ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ, πξέπεη λα απνιακβάλεη ζπγθεθξηκέλσλ πξφζζεησλ επεξγεηεκάησλ κε 

ζθνπφ λα επλνεζεί ε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ηνπ. Σα επεξγεηήκαηα απηά 

πξέπεη λα αθνξνχλ, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηελ εξγνλνκία, ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ηελ 

θηλεηηθφηεηα, ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηε θαηνηθία. Οη νξγαλψζεηο ησλ αλαπήξσλ 

δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκά ηνπο λα είλαη δηαθνξεηηθνί θαη λα γίλνληαη απνδεθηνί σο 

ηέηνηνη απφ ηελ θνηλσλία. Ζ αλαπεξία επαλαπξνζδηνξίδεηαη. εβαζκφο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηζνηηκία, θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη πξνζπειαζηκφηεηα ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο δσήο, είλαη νη λέεο αξρέο πνπ νθείινπλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ 

θνηλσλία θαη ην ζρνιείν. πλεθπαίδεπζε είλαη ην αίηεκα ησλ θαηξψλ θαη φρη έληαμε. 

Σν ηππηθφ ζρνιείν πξέπεη λα αλαδηνξγαλσζεί, λα αιιάμεη ηα ΑΠ θαη λα πξνηείλεη λέα 

κε κεγαιχηεξε επειημία, λα πεξηνξίζεη ηελ αθαδεκατθή κφξθσζε. Γίλεηαη ιφγνο αθφκα 

θαη γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ „Δηδηθή Αγσγή‟ κε ηνλ φξν „πλεθπαίδεπζε‟, 

αθνινπζψληαο ηα πξνηάγκαηα ησλ θαηξψλ. 

Σν 1993 θπθινθνξεί ζηελ Αγγιία έλα πξαθηηθφ εγρεηξίδην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη άιισλ θνξέσλ (ζρνιεία, δήκνη, θνηλσληθέο ππεξεζίεο, 

ππεξεζίεο πγείαο), κε ηνλ ηίηιν “The „SEN Code of Practice’ on the identification and 

assessment of pupils with SEN, (The 1993 Education Act)”. Παξάιιεια ζηελ Διιάδα, 

απφ ην 1992 εθδίδεηαη απφ ηε Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο ην “Γειηίν Πιεξνθνξηψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο. ρνιηθή θαη Κνηλσληθή Δλζσκάησζε”, σο πιεξνθνξηαθφ έληππν. 

Σν 1994 ε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα πξνσζεί ην κνληέιν ηεο “inclusive 

education” (ζπλερήο αγψλαο γηα δεκηνπξγία θαιχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) 

δηαθεξχζζνληαο  ηελ αξρή “Δθπαίδεπζε-γηα-ινπο”. Πξφθεηηαη γηα “ρνιείν ίζσλ 

επθαηξηψλ […] ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα, 

νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο, δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο..”. “…Ζ θαηεπζπληήξηα αξρή ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη ην πιαίζην απηφ ζεκαίλεη, φηη ηα ζρνιεία πξέπεη λα ππνδέρνληαη φια ηα παηδηά, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο θπζηθέο, πλεπκαηηθέο, θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, γισζζηθέο ή 

άιιεο ηθαλφηεηεο” (UNESCO, 1994). ηα παξαπάλσ ζπκθψλεζαλ 92 θπβεξλήζεηο θαη 

25 δηεζλείο νξγαληζκνί, βάδνληαο ηέινο ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα „νκαινπνίεζε‟ ησ 

αλαπήξσλ. 

Αθφκα πην πξφζθαηα, ζηε Γηαθήξπμε ηεο Μαδξίηεο (2002), δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ππνγξακκίδεηαη ε απνκάθξπλζε απφ 

θάζε θηιαλζξσπηθή ζηάζε.  

Ζ Διιάδα ππνρξεψλεηαη λα ελαξκνληζηεί κε απηέο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο.  Έηζη 

κε ην Ν. 3699/2008 πηνζεηείηαη θαη ζηε ρψξα καο ε ηάζε ηεο „Παηδαγωγηθήο ηεο 

Έληαμεο‟ ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε,  πνπ δελ απνηειεί ηδηαίηεξν θιάδν ηεο 

Παηδαγσγηθήο ή ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο. Απνηειεί ην ζχλνιν παηδαγσγηθψλ θαη 

κνξθσηηθψλ ζεσξήζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, 

ην ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηεξφηεηαο, ηελ παξνρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ. 

Δπηπιένλ εκπεξηέρεη θνηλσληθν-πνιηηηθέο δηαζηάζεηο κε πξνγξακκαηηζκέλν ραξαθηήξα 

θαη ζθνπεχεη ζε κηα εκβάζπλζε ησλ κέρξη ηψξα παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ, 

κε έκθαζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Ζ „Παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο‟ εμεηάδεηαη 

ζε ζρέζε κε ηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε ζεσξία, ηελ 

ηερληθή θαη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε. Ζ έληαμε είλαη πνιηηηθφο αγψλαο θαη σο πνιηηηθή 

ηδέα αθνξά γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 

Βαζηθέο θηινζνθηθέο αξρέο ηεο  „Παηδαγσγηθήο ηεο Έληαμεο‟:  

• ια ηα παηδηά έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ίζεο επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε 

• Σα παηδηά είλαη ίζα αιιά φρη ίδηα  

• Κάζε καζεηήο έρεη ηε κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα θαη κπνξεί λα σθειεζεί απφ έλα  
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   θαηάιιεια δηακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

•  Γελ ππάξρεη παηδί „κε εθπαηδεχζηκν‟. 

• Ζ θαηεγνξηνπνίεζε, ε εηηθεηνπνίεζε θαη ν ζηηγκαηηζκφο έρνπλ επηβιαβείο 

επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. 

χκθσλα κε ηε Εψληνπ-ηδέξε (2004), ε εληαμηαθή εθπαίδεπζε απαηηεί: 

1. Πάιε κε ζηφρν ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ δνκψλ, 

2. Μεηάβαζε απφ έλα κνληέιν θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε έλα κνληέιν ίζσλ επθαηξηψλ  

    θαη δηθαησκάησλ, 

3. Άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, 

4. Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

5. Δπαλεμέηαζε ησλ αμηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

6. Ρηδνζπαζηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, 

7. ρεδηαζκφ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

8. Δθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 Πξαθηηθά, έληαμε γηα έλαλ καζεηή ζεκαίλεη:   

• Να είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ, «γηα λα κε ράλνπλ ηηο 

επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο πνπ παξέρνληαη ζην ρψξν ηεο γεηηνληάο» ,  «ηα ελ ιφγσ παηδηά 

δνπλ καθξηά απφ ην ζρνιείν απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνλ νπνίνλ δελ ηα θαινχλ 

νη ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο ζε νκαδηθέο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Γελά, 2000 ).  

• Να θνηηά ζηελ ηππηθή ηάμε καδί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ πνπ απνηεινχλ ζχκθσλα 

κε ηνλ Vygotsky πξφηππα πςειφηεξνπ επηπέδνπ αιιά φρη απξφζηηα επεηδή βξίζθνληαη 

εληφο ηεο «δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμήο ηνπ». 

• Να ηνπ πξνζθέξεηαη ε απαξαίηεηε ζηήξημε ζε πιηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο. 

• Να θαιχπηεη ηηο ςπρν-θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο αλάγθεο ηνπ.  

• Να αλαπηχζζεη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο.  

Με ιίγα ιφγηα ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη γηα λα επηηχρεη έλα βαζκφ απηνπξνζδηνξηζκνχ, 

δειαδή απηνπξαγκάησζε, απηνξξχζκηζε, απηνλνκία θαη ςπρηθή ελδπλάκσζε, ζε 

αληίζεζε κε ην ζπξξηθλσκέλν θνηλσληθφ ξφιν ζηνλ νπνίν σο ηψξα ην ηαηξηθφ κνληέιν 

ηνπο απέδηδε, ζεσξψληαο ηνπο αλεπαξθείο θαη κε ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο.        

 

Γηα ηελ επηηπρία ηεο έληαμεο νθείινπλ λα δηέπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

βαζηθέο αξρέο: 

• H θαηαιιειφηεηα ή κε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο απνθαζίδεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 

   παηδηνχ. Έηζη, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε. 

• Ο ξπζκφο έληαμεο ηνπ παηδηνχ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ 

• ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλνη θαη εμαηνκηθεπκέλνη ζηφρνη. 

• Πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλή αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. 

• Έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο νδεγεί πξνο επξχηεξε ελζσκάησζε ην παηδί 

• πρλή αμηνιφγεζε ηνπ ζπκηθνχ γηα λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα φπσο «γηαηί εγψ λα  

   έρσ απηή ηε κεηνλεμία;» 

• Γηεπηζηεκνληθή νκάδα παξαθνινχζεζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη νη γνλείο   

(Γελά,1998) 

 

 

 

 

      2.2. ΜΟΝΣΔΛΑ  ΚΑΗ  ΓΟΜΔ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

             (ΓΔΑΔ) ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
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      2.2.1. Μνληέια ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε  

 

Οη απαηηήζεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ, αλέδεημαλ ηε γλψζε σο 

παξάγνληα θνηλσληθήο επηηπρίαο ηνπ αηφκνπ. Πξνζπεξλψληαο ηελ αζπινπνίεζε,  ν 

ζεζκφο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο έθεξε φια ηα παηδηά ζηα ζρνιεία. Σν ζρνιείν 

έγηλε παξάγνληαο θαζνξηζκνχ ηνπ ηη είλαη „θαλνληθφηεηα‟ θαη ηη „αλαπεξία‟. Ζ γλψζε 

θαη ε παξαγσγή ηεο νδήγεζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηε 

δηαβαζκηζκέλε επίδνζε, δεκηνπξγψληαο λέεο θαηεγνξίεο αλεπάξθεηαο θαη αλαπεξίαο. 

Ζ εηδηθή αγσγή σο θιάδνο ζηεξίρηεθε ζηελ πεπνίζεζε πσο ηα εηδηθά ζρνιεία 

κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα ζηα παηδηά κε ε.α. Έηζη ε εθπαίδεπζε 

ιεηηνχξγεζε δηαρσξηζηηθά θαη δηαθνξνπνηήζεθε πιήξσο απφ ηελ θαλνληθή. 

Αθνινχζεζε ν λφκνο 94/142 ζηηο ΖΠΑ πνπ κε πξφηππν ην ζθαλδηλαβηθφ 

κνληέιν ηνπ ειάρηζηα πεξηνξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, δέρηεθε ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ 

κε αλεπάξθεηα ζηελ ηππηθή ηάμε, σο κέζν νκαινπνίεζεο. Πξνσζήζεθε νπζηαζηηθά ε 

ελζσκάησζή ηνπο ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ ελζσκάησζε έιαβε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Γηαθξίλνληαη ηέζζεξα κνληέια 

πινπνίεζεο ηεο ελζσκάησζεο (Σδνπξηάδνπ, 2000): 

 

•Σν θαηεγνξηθό. Βαζίδεηαη ζην ακεξηθάληθν πξφηππν θαη ζεσξείηαη 

παξαδνζηαθφ. ‟ απηφ ε ελζσκάησζε εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο αλεπάξθεηαο. Σν 

αθνινπζνχλ ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία θαη ε Γαιιία. 

• Σν κνληέιν Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ. Οη καζεηέο εληάζζνληαη 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή κε βάζε ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο αλάγθεο. Απηφ είλαη ην βξεηαληθφ 

κνληέιν θαη ην αθνινπζνχλ ε Οπαιία θαη ε Ηξιαλδία. 

• Σν κνληέιν εμωηεξηθήο ζηήξημεο πνπ επηθξαηεί ζε Βέιγην θαη Διβεηία ζην 

νπνίν ηα παηδηά κε ε.α. δέρνληαη βνήζεηα έμσ απφ ην ηππηθφ ζρνιείν, ψζηε λα κπνξνχλ 

ζηε ζπλέρεηα λα ελζσκαησζνχλ ζην ηππηθφ. 

• Σν κνληέιν ελζωκάηωζεο γηα όινπο πνπ επηθξαηεί ζηελ Ηηαιία θαη ηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο. χκθσλα κε απηφ ην ηππηθφ ζρνιείν είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα 

„αιιάμεη‟ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ησλ παηδηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο. 

Οη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο πέηπραλ, ηα πξνγξάκκαηα φκσο δελ απέδσζαλ γηα 

παηδηά κε ήπηεο ή βαξηέο αλαπεξίεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ καζεηέο πνιιψλ ηαρπηήησλ. 

ήκεξα ζηε θαλδηλαβία εθαξκφδεηαη έλα επηηπρεκέλν κνληέιν πνπ :  

α) ελνπνηεί ηππηθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε κε ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ηχπσλ 

ζρνιείσλ θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο πξνγξακκάησλ θαη  

β) δηακνξθψλεη ΑΠ ηππηθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε νιηζηηθή  

πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή θαη κεζφδνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

καζεηψλ. Σν επίθεληξν εδψ πνπ θάλεη ηε δηαθνξά είλαη ν καζεηήο θαη φρη ε γλψζε. 

 

ζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ζπλεθπαίδεπζεο ζήκεξα, ππάξρνπλ ηξία κνληέια 

ζπλεθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.(Δπξσπατθή Δπηηξνπή/ Eurydice/Eurostat, 

1999/2000.Δπξσπατθφο Φνξέαο Δηδηθήο Αγσγήο, 2003:8): 

 

1. Έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε (θαηεγνξία κηαο 

δηαδξνκήο)(one-track approach). Έλα ζρνιείν γηα φινπο Ηζπαλία, Διιάδα, 

Ηηαιία, Πνξηνγαιία, νπεδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία, Κχπξνο. 

2. Δηδηθά ζρνιεία, εηδηθέο ηάμεηο (θαηεγνξία δηπιήο δηαδξνκήο) (two-track 

approach) μερσξηζηή λνκνζεζία ηππηθήο-εηδηθήο. Διβεηία, Βέιγην 
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3. Πνηθηιία επηινγψλ κεηαμχ ηππηθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο (θαηεγνξία 

πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ) (multi-track approach) Γαλία, Γαιιία, Ηξιαλδία, 

Λνπμεκβνχξγν, Απζηξία, Οπγγαξία, Πνισλία, Φηιαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Λεηνλία, Ληρλελζηάηλ, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Δζζνλία, Ληζνπαλία, Πνισλία, 

ινβαθία, ινβελία 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ,  

 

-“Ζ ηάζε πνπ επηθξαηεί απηή ηε ζηηγκή ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη λα εληάζζνληαη ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο εθπαίδεπζεο 

ζηα γεληθά ζρνιεία παξέρνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηάθνξεο κνξθέο ππνζηήξημεο 

απφ άπνςε πξνζσπηθνχ, πιηθνχ θαη εμνπιηζκνχ” (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 1997:123). 

- λα δεκηνπξγνχληαη πνιπδχλακα εθπαηδεπηηθά θέληξα, 

- λα αλαπηχζζνληαη εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε φιεο  

   ηηο ρψξεο 

- λα δίλνληαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

   αλά ρψξα 

- λα πθίζηαληαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπλεθπαίδεπζε 

- λα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε 

- λα εθπαηδεχνπλ έλα 2% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο κε ε.ε.α. ζε  

   ρσξηζηφ πεξηβάιινλ (Γεσξγηάδε, Κνπξθνχηαο, Καιχβα, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Διιάδα: Γνκή Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο (ΓΔΑΔ) 

            ρνιηθέο Μνλάδεο ΔΑΔ (ΜΔΑΔ) Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο  
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ηελ Διιάδα, ππήξμε ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ε.ε.α. κφλν 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Π.Δ.) ζε επίπεδν Δηδηθψλ ζρνιείσλ θαη Δηδηθψλ 

Σάμεσλ πνπ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κε ην Ν. 2817/2000. Γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα (Γ.Δ.) 

Δ.Α., ηελ Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Δ.Δ.Δ.), ηελ αλάπηπμε δηαγλσζηηθψλ 

δνκψλ θαη ηελ αλάπηπμε Α.Π. ε κέξηκλα είλαη ππνηππψδεο κέρξη ην Ν. 2817/2000 . 

Απνθάζεηο πάξζεθαλ πξψηε θνξά κε ην Ν.3699/2008. Χζηφζν, αλαθνξά ζηηο 

βαζκίδεο ηεο Πξνζρνιηθήο, Γεκνηηθήο, Μέζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο έρεη 

γίλεη απφ ην Ν. 1143/1981. Γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ έρεη γίλεη αθφκα θακία 

πξφβιεςε κε λφκν. Ζ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ε.ε.α. αθνινπζεί ηε δνκή θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. ηελ Π.Δ. παξέρεηαη ζε: 

 

2.2.2.1. Δηδηθό Νεπηαγωγείν. Φνηηνχλ καζεηέο 4-7 ρξφλσλ. Νεπηαγσγείν θαη 

Γεκνηηθφ ζεσξνχληαη εληαία κνλάδα. Με ην Ν. 3699/2008 (άξζξν8,1αα) εηζάγεηαη ν 

ζεζκφο ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο. 

 

2.2.2.2. To Δηδηθό Γεκνηηθό ζρνιείν: Λεηηνχξγεζε πξηλ απφ ην Ν. 1143/1981. 

ήκεξα αλήθεη ζην ΤΠΔΠΘ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ΠΓ603/1983 γηα παηδηά 4-

14 ρξφλσλ γηα Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ. Πξφθεηηαη γηα ππνρξεσηηθή βαζηθή 

εθπαίδεπζε. Πεξηιακβάλεη ηξηεηέο λεπηαγσγείν θαη επηαεηέο δεκνηηθφ. Νεπηαγσγείν 

θαη Γεκνηηθφ απνηεινχλ κία εληαία κνλάδα. Σν πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ εηδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ΔΔΠ), δαζθάινπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο 

(ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, εξγνζεξαπεπηή, ινγνζεξαπεπηή, θπζηθνζεξαπεπηή, 

θαη ελίνηε λνζειεπηή, κνπζηθνζεξαπεπηή) θαη εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (ΔΒΠ). Οη 

απφθνηηνη Γεκνηηθνχ απφ 14-22 εηψλ κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ) θαη απφ 19 ή/θαη 22 εηψλ 

ζε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Γ.Δ.Δ). Σν εηδηθφ λεπηαγσγείν θαη 

δεκνηηθφ ιεηηνπξγνχλ κε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηφρνπο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

φκνηα κε εθείλα ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ. Σα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα είλαη 

ζεξαπεπηηθά/ππνζηεξηθηηθά θαη λα πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα ηππαζίαο, θνιχκβεζεο, 

ςπρνινγηθή ζηήξημε γνλέσλ θ.ά. Δπίζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εμαηνκηθεπκέλα, 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο (ΔΠΔ). ην εηδηθφ ζρνιείν, εθηφο απφ αίζνπζεο δηδαζθαιίεο 

πξνβιέπνληαη ρψξνη εθπαίδεπζεο ζε πξνγξάκκαηα θαζεκεξηλήο/απηφλνκεο δηαβίσζεο, 

φπσο θνπδίλα, ηξαπεδαξία, πνιπαηζζεηεξηαθφ δσκάηην, θήπνο θ.ά. Ο ηειηθφο ζθνπφο 

είλαη θνηλφο κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Παξέρεηαη δειαδή ζσζηή εθπαίδεπζε θαη φρη 

κφλν θξνληίδα θαη βνήζεηα. Ζ δηαθνξά βξίζθεηαη ζηα κέζα θαη ζην βαζκφ 

πξαγκαηψζεψο ηνπ, εμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α.  

 

Σν Δηδηθφ ζρνιείν κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

- ε αλεμάξηεην δηδαθηήξην. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κνξθή ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

δηαθξηηή. 

- ην ίδην ζπγθξόηεκα κε ην ηππηθφ ζρνιείν (ζπζηεγαδόκελν). 

- Μέζα ζε ίδξπκα (νηθνηξνθείν), φπνπ ηα παηδηά δνπλ κφληκα. 

- Μέζα ζε λνζνθνκείν ή ζε ζεξαπεπηηθό θαηάζηεκα αλειίθσλ. 

- ε Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο ηωλ Μνλάδωλ Φπρηθήο Τγείαο (Ν.3699/2008). 

- ε Κέληξα εκέξαο. Ολνκάδνληαη θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο. Λεηηνπξγνχλ ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Φηινμελνχλ παηδηά κε πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ζεξαπεία θαη ηελ „απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο‟. 

Γηαζέηνπλ αλάινγν πξνζσπηθφ (γηαηξφ, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ςπρνιφγν, 
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εξγνζεξαπεπηή, θπζηθνζεξαπεπηή θ.ά.). ε θάπνηα απφ ηα ηδξχκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ 

ζρνιεία ζηα νπνία θνηηά κέξνο  ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, ηα παηδηά πνπ θξίλνληαη 

εθπαηδεχζηκα.  

Σα θέληξα απηά πξνθαινχλ ηδξπκαηνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ζα έπξεπε λα 

ιάβνπλ άιιε κνξθή ή λα θιείζνπλ. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ην Δζληθφ Ίδξπκα 

Απξνζαξκφζησλ Παίδσλ Κξήηεο ππάρζεθε ζην Τπ. Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199 Α΄), νπφηε 

άξρηζαλ λα πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ γηα ΑΜΔΑ. Αθφκα 

ππάξρνπλ ηα Δηδηθά Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο Νέσλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηάμεηο 

γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. 

 

Κάζε Δηδηθφ ζρνιείν ζεσξείηαη απηνηειήο κνλάδα ζχκθσλα κε ην Π.Γ. θαη 

κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ: 

- Δηδηθφ ζρνιείν ηπθιψλ θαη ακβιπψπσλ 

- Δηδηθφ ζρνιείν θσθψλ θαη βαξεθφσλ 

- Δηδηθφ ζρνιείν γηα θηλεηηθέο αλαπεξίεο 

- Δηδηθφ ζρνιείν γηα καζεηέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

-Πνιπδχλακα θέληξα Δ.Α.Δ γηα πνιιαπιέο αλαπεξίεο. 

Οη εγγξαθέο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. ζην Δηδηθφ ζρνιείν γίλνληαη ζηνλ αλάινγν 

ρξφλν θαη κε ηα ίδηα δηθαηνινγεηηθά κε ην ηππηθφ ζρνιείν. Ζ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ 

ζρνιείνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ θχξηα αλαπεξία ηνπ καζεηή θαη έπεηηα απφ δηαγλσζηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ νηθείνπ Κέληξνπ Γηάγλσζεο Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΚΔ.Γ.Γ.Τ), κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία εηδηθψλ ζρνιείσλ ζεσξείηαη εκπφδην ζηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο 

ζηελ Διιάδα. Δπίζεο θξίλεηαη αξλεηηθά σο ζρνιείν “θιεηζηφ”, δελ είλαη ην ζρνιείν 

ηεο γεηηνληάο. Δπηπιένλ είλαη ζρνιεία “ζηηγκαηηζκέλα” θαη‟ φλνκα, θαη πξννξίδνληαη 

γηα ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά θαηεγνξία καζεηψλ κε ε.α. πνπ ζπλδένπλ ηε δσή ηνπο κε 

ηελ εηηθέηα εθείλνπ πνπ αμηνινγήζεθε θαη θξίζεθε αξλεηηθά. 

 

2.2.2.3.  ρνιηθή ηάμε ηνπ ηππηθνύ ζρνιείνπ, “εθφζνλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο κε ήπηεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο” (Ν.3699/2008, 

άξζξν 6,1α ). 

 

2.2.2.4. ρνιηθή ηάμε ηνπ ηππηθνύ ζρνιείνπ κε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. ηελ 

πεξίπησζε ζηήξημεο καζεηή κέζα ζηελ ηππηθή ηάμε απφ εμεηδηθεπκέλν δάζθαιν ΔΑΔ, 

απνηειεί εθπαίδεπζε κε  παξάιιειε ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε.(Ν.3699/2008, άξζξν 

6,1β). Πξφθεηηαη γηα ζπλδηδαζθαιία κε ηαπηφρξνλε παξνπζία ηππηθνχ θαη εηδηθνχ 

δαζθάινπ ζηελ ηάμε ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

2.2.2.5. Δηδηθά νξγαλωκέλν θαη θαηάιιεια ζηειερωκέλν Σκήκα Έληαμεο (Σ.Δ.). 

Θεζκνζεηήζεθε κε ην Ν.1566/1985 κε ηνλ φξν „εηδηθή ηάμε‟. Μεηνλνκάζηεθε κε ην Ν. 

2817/2000 ζε Σ.Δ. ‟ απηφ θνηηνχλ καζεηέο κε “ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο θαη 

πξνζαξκνγήο εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ” (Ν. 2817/2000, άξζξν 1, 1) θαη ρξεηάδνληαη ζπζηεκαηηθή 

εθπαηδεπηηθή ζηήξημε γηα κηθξφ ή κεγάιν δηάζηεκα ζε μερσξηζηφ ηκήκα 

πξνζαξηεκέλν ζην ηππηθφ ζρνιείν πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο, απφ εηδηθφ 

παηδαγσγφ.  

ε επίπεδν ξεηνξηθήο, ε λέα δνκή γηα ην ΣΔ δείρλεη πσο ν Νφκνο θηλείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηηο εηδηθήο αγσγήο, ηελ αλάγθε δειαδή γηα έληαμε. ηελ νπζία ε 

έληαμε θαηαζηξαηεγείηαη. ηελ §12 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πεξηνξίδεηαη ε δηάζεζε γηα 
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έληαμε θαη δηαπηζηψλεηαη λένο απνθιεηζκφο κε ηε ιεηηνπξγία θαη άιισλ δνκψλ ε.α.ε, 

κε λνζειεπηηθφ-ζεξαπεπηηθφ πεξηερφκελν: “ηαλ ε θνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ζηα ηκήκαηα 

έληαμεο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, ιφγσ ηνπ είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ πξνβιήκαηφο 

ηνπο, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ παξέρεηαη: α) ζε απηνηειή ζρνιεία εηδηθήο 

αγσγήο, β) ζε ζρνιεία ή ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή είηε σο παξαξηήκαηα 

άιισλ ζρνιείσλ ζε λνζνθνκεία, θέληξα απνθαηάζηαζεο, ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ, ή 

ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ αηφκσλ, εθφζνλ νη δηαβηνχληεο ή λνζειεπφκελνη ζε απηά 

είλαη παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, γ) ζην ζπίηη, ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο…” 

Απφ ην 2008, ην ΣΔ παίξλεη λέα κνξθή θαη θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ αξηηφηεξε 

πξφηαζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, ζηα ειιεληθά, ηππηθήο 

θαηεχζπλζεο ζρνιεία. Λεηηνπξγεί “κέζα ζηα ζρνιεία γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο κε δχν (2) δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνγξακκάησλ” (Ν. 3699/2008, άξζξν 

6,1γ), αλάινγα κε ηηο ε.ε.α. ησλ καζεηψλ θαη ηελ έθηαζε θαη ην είδνο ηεο βνήζεηαο : 

 α) ην Σ.Δ. ηνπνζεηνχληαη καζεηέο κε ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, κε 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη ΓΝ 50/55 έσο 65/70 ή ζρνιηθή αλσξηκφηεηα. ε απηνχο 

πξνζθέξεηαη “εμεηδηθεπκέλν νκαδηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηεπξπκέλνπ 

σξαξίνπ”, αλεμάξηεην απφ ην θνηλφ. 

β) ηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε ήπηεο κνξθέο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, 

παξέρεηαη κεξηθή θνίηεζε κε “θνηλφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα” κέρξη δεθαπέληε 

ψξεο ζην Σ.Δ. Σηο ππφινηπεο ψξεο θνηηνχλ ζηελ ηππηθή ηάμε.  

χκθσλα κε ην ηειεπηαίν Γειηίν Πιεξνθνξηψλ Δηδηθήο Αγσγήο (1994), νη 

εηδηθέο ηάμεηο σο ζεζκφο ζηφρεπαλ ζηε ζρνιηθή ελζσκάησζε καζεηψλ κε ε.ε.α.  

Πξαθηηθά, ην λεντδξπζέλ απφ ην 2000 Σ.Δ. θηινμέλεζε καζεηέο κε ήπηεο δπζθνιίεο. 

πγθεθξηκέλα ζε έξεπλα γηα ην ζεζκφ ηνπ Σ.Δ. κε ηίηιν: “Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηππηθήο ηάμεο γηα ην ξφιν ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο θαη γηα ην δηθφ ηνπο 

ξφιν ζηελ έληαμε παηδηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ”, ζην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα “πνηα παηδηά ρξήδνπλ έληαμεο”, “ε αλάιπζε δεδνκέλσλ έδεημε φηη ηα παηδηά κε 

ηδηαηηεξφηεηεο πξνζιακβάλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-

Τ),πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

γισζζηθά/πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα” (Μπηιαλάθε & Σξαγνπιηά, 2010:5).
6
. Απηή ήηαλ 

ε κία νκάδα καζεηψλ κε “πξνβιήκαηα”, πνπ “εθθνιάθζεθε ζην εζσηεξηθφ” ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ άιιε νκάδα “βξίζθεηαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ” ηνπ 

(καζεηέο κε αλαπεξία). “Ζ γεληθή εθπαίδεπζε εκθαλίδεηαη λα βάιιεηαη απφ δχν νκάδεο 

αηφκσλ ειιεηκκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο”. Καη νη δπν 

νκάδεο “απεηινχλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ηκήκαηα έληαμεο ιεηηνπξγνχλ σο 

κέζν ειέγρνπ θαη ςχρξαλζεο ησλ πξνζδνθηψλ θνίηεζεο ζην γεληθφ ζρνιείν…”
7
,“θαη σο 

                                                 
6
 ε πξνζσπηθή πηινηηθή έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΣΔ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηππηθήο αγσγήο ζεσξνχζαλ ην ΣΔ ζεζκφ έληαμεο 

“αδχλακσλ”  καζεηψλ, απηψλ δειαδή  πνπ αλήθαλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Παξάιιεια, απέθιεηαλ 

απφ ην ΣΔ θαη ην ηππηθφ ζρνιείν παηδηά κε απηηζκφ ή ζνβαξέο πνιιαπιέο αλαπεξίεο πνπ θαηά ηε γλψκε 

ηνπο άπηνληαλ ςπρνινγηθψλ ή ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ. 
7
 χκθσλα κε ηνλ Stephen C. Wright (2001) θαη ηε Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Σαπηφηεηαο (Θ.Κ.Σ.) 

ππάξρνπλ επλνεκέλεο θαη κε νκάδεο ζηελ θνηλσλία.  Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ επλνεκέλσλ νκάδσλ 

θαη γηα ηε κείσζε ηεο πεπνίζεζεο γηα αδηθία ησλ κε επλνεκέλσλ , δίλεηαη κηα ςεχηηθε πξνζδνθία ζηα 

κέιε ησλ νκάδσλ απηψλ γηα δπλαηφηεηα θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνσζείηαη 

κφλν ε δπλαηφηεηα αηνκηθήο αλέιημεο θάπνησλ κειψλ ηεο κε επλνεκέλεο νκάδαο γηα λα εκθαλίδεηαη 

δίθαην ην θνηλσληθφ ζχζηεκα. Σν πέξαζκα απφ έλα θαηψηεξν επίπεδν ζε έλα αλψηεξν απνηειεί ηελ 
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κεραληζκφο πξνζηαζίαο ηνπ πιαηζίνπ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο” 

(Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ, 2012:132,133). 

 Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3699/2008 ε δεχηεξε απηή νκάδα κε καζεηέο κε 

ζνβαξφηεξεο ε.ε.α. (απηηζκφο, εγθεθαιηθή παξάιπζε θ.ά), ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

Σ.Δ.  

εκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, ήηαλ πσο ν ζεζκφο δελ 

πξνσζνχζε ηηο αξρέο ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ νπζηαζηηθά πξφζθεξε κεξηθή 

ζπλεθπαίδεπζε θαη ρσξνρξνληθή ηνπνζέηεζε/ζπλχπαξμε καζεηψλ κε πεξηνξηζκέλεο 

ζνβαξφηεηαο πξνβιήκαηα ζην ΣΔ ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο κε αλαπεξία δελ 

αληηκεησπίδνληαλ ηζφηηκα κε ηνπο ππφινηπνπο. Γηαπηζηψζεθαλ παγησκέλεο ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο πνπ απνηεινχζαλ ην δείγκα, πνπ αξλνχληαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ζην ΣΔ ή ηε ζπλεθπαίδεπζή ηνπο 

ζηελ ηππηθή ηάμε φπνπ αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ κε ην κέζν φξν ησλ καζεηψλ γηα 

λα θαιχςνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο χιεο ζηα πεξηζψξηα ρξφλνπ φπσο απηά νξίδνληαη απφ 

ηα απζηεξά, αθαδεκατθά πξνζαλαηνιηζκέλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο λνεκνζχλεο. Παξφια απηά δήισζαλ πσο δελ 

επηδίσθαλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ, αιιά πξφζβιεπαλ ζηε δηαηήξεζή ηνπ. 

Γηαπίζησλαλ βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πνπ 

θνηηνχζαλ ζην ΣΔ., κεηψλνληαο ηα πξνβιήκαηα  δηδαζθαιίαο ζηηο ηάμεηο ηνπο, φπσο ν 

δηαθνξεηηθφο ξπζκφο θαη ζηπι κάζεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπο. Θεσξνχζαλ ην ΣΔ 

κνλαδηθφ κέζν ζηήξημεο, αθνχ δε ιεηηνπξγνχζαλ πάληα Σκήκαηα Τπνδνρήο γηα ηα 

αιιφγισζζα παηδηά θαη νη ίδηνη δελ είραλ ηελ ίδηα θαηάξηηζε κε έλαλ εηδηθφ παηδαγσγφ 

γηα λα ληψζνπλ πσο ν ξφινο ηνπο είλαη ηζφηηκνο κε εθείλνλ θαη αδηαθνξνπνίεηνο, άξα 

θαη ζπλππεχζπλνο κε απηφλ, πξάγκα πνπ ζα κείσλε ην κεηαμχ ηνπο έιιεηκκα 

ζπλεξγαζίαο θαη ζα πξνσζνχζε ηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ζπλαμηνιφγεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

 

2.2.2.6. Ζ θαη‟ νίθνλ δηδαζθαιία. Πξνβιέπεηαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ ιφγσ ζνβαξήο 

κνξθήο αλαπεξίαο ή ρξφληνπ λνζήκαηνο είλαη δχζθνιν λα κεηαβνχλ ζην ζρνιείν. Ζ 

δηδαζθαιία ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αθφκα θαη κε 

ηειεδηάζθεςε (Ν.2817/2000). Σελ εθπαίδεπζε ζην ζπίηη αλαιακβάλεη πξνζσπηθφ ηνπ 

ΚΔΓΓΤ ηνπ λνκνχ ή αλάινγα κε ηελ αλαπεξία εμεηδηθεπκέλνο δάζθαινο. 

 

Ζ Γ.Δ. ζχκθσλα κε ηνπο Ν.2817/2000 θαη Ν.3699/2008, παξέρεηαη ζε: 

 

2.2.2.7. Γπκλάζην Δ.Α.Δ. Δγγξάθνληαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ κε δπζθνιίεο κάζεζεο ή 

κε ειαθξέο κνξθέο αλαπεξίαο έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ησλ ΚΔΓΓΤ, απφ ην 14
ν
 έσο ην 

19
ν
 έηνο. 

2.2.2.8.   Δληαίν Λύθεην Δ.Α.Δ. Δγγξάθνληαη καζεηέο φπσο ζην Γπκλάζην Δ.Α.Δ.  

κέρξη ην 23
ν
 έηνο.  

2.2.2.9.     Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην 

2.2.2.10.   Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Λύθεην 

2.2.2.11. Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή, ζηελ νπνία εγγξάθνληαη απφθνηηνη 

Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ θαη Δηδηθνχ Γπκλαζίνπ. 

2.2.2.12. Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο. 

                                                                                                                                              
νξηαθή δηαπεξαηφηεηα (tokenism), πάλσ ζε έλα ζπλερέο (continuum), πνπ ζην έλα άθξν ηνπνζεηείηαη ην 

πιήξεο άλνηγκα ζηηο επθαηξίεο (open) θαη ζην άιιν ν επηβαιιφκελνο δηαρσξηζκφο (closed). 
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Οη ηειεπηαίεο ηέζζεξηο βαζκίδεο αθνξνχλ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε (Γ.Δ.Δ.) (Ν.3699/2008), πξψελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

(Σ.Δ.Δ.) (Ν.2817/2000) θαη κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη ην 22
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

 

Ζ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο  ΔΑΔ απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα:

 
 

Πεγή: Γηνχιε Παπαιεσλίδα (16-9-2008) 

           www.pi-schools.gr 

 

Ζ Υαξηνγξάθεζε Δηδηθήο Αγσγήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Π.Η. ην 2004, 

πεξηειάκβαλε ηελ θαηαγξαθή: 

 α) ησλ δνκψλ Δ.Α. θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

 β) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ εξγαδφκελσλ ζηελ Δ.Α. θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

γ) ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηεί ε Δ.Α. 

http://www.pi-schools.gr/


 48 

δ) ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δ.Α. θαη 

ε) ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

 Ζ έξεπλα γηα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο (.Μ.Δ.Α.) έγηλε κε ηε 

κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Απφ ηε ζπιινγή 1192 εξσηεκαηνινγίσλ πξνέθπςε πσο 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΜΔΑ (91,5%) αλήθνπλ ζηελ Πξσηνβάζµηα 

Δθπαίδεπζε (Ν=1124), ελψ ζηε ∆επηεξνβάζµηα αλήθεη ην 5,7% (Ν=68) (www.pi-

schools_gr/). 

             χκθσλα κε ηελ ίδηα δξάζε, ην 67,6% ησλ ΜΔΑ απνηεινχλ Σ.Δ. (Ν=806), ην 

12,8% είλαη εηδηθά δεµνηηθά ζρνιεία (Ν=152), ην 6,8% είλαη εηδηθά λεπηαγσγεία 

(Ν=81) θαη ην 4,4% είλαη Σ.Δ. λεπηαγσγείσλ (Ν=52). ηε ∆επηεξνβάζµηα Δθπαίδεπζε, 

ην 2,9% ησλ ΜΔΑ ζπλνιηθά αθνξά ζε Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. (Ν=34), ην 2,2 % απνηεινχλ ηα 

Σ.Δ. γπµλαζίνπ θαη ην 0,5% ηα εηδηθά γπµλάζηα (Ν=6). Σέινο, αθνινπζνχλ ηα εηδηθά 

ιχθεηα θαη ηα Σ.Δ. ιπθείνπ µε πνζνζηφ 0,3% (Ν=4) ην θαζέλα, ηα Σ.Δ. ΣΔΔ ηα νπνία 

θαηαιαµβάλνπλ ην 0,2% (Ν=2), θαζψο θαη ηα ΣΔΔ Δ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζµίδαο, ηα νπνία 

είλαη ειάρηζηα µε αληίζηνηρν πνζνζηφ 0,1% (Ν=1) ην θαζέλα:  

 

 ΠΗΝΑΚΑ 2: ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθέο Αγσγήο ζε φιε ηελ Διιάδα   

Δίδνο ΜΔΑ N % 

Δηδηθφ Νεπηαγσγείν 81 6,8 

Δηδηθφ ∆εµνηηθφ 152 12,8 

Δηδηθφ Γπµλάζην 6 0,5 

Δηδηθφ Λχθεην 4 0,3 

Σ.Δ.  Νεπηαγσγείνπ 52 4,4 

Σ. Δ. Γεµνηηθνύ 806 67,6 

Σ.Δ.  Γπµλαζίνπ 26 2,2 

Σ.Δ.  Λπθείνπ 4 0,3 

Σ.Δ.  ΣΔΔ 2 0,2 

ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγή  Α΄ αζµίδαο 1 0,1 

ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο  Β΄ βαζµίδαο 4 0,1 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 34 2,9 

∆ελ απαληήζεθε 20 1,7 

ΤΝΟΛΟ 1192 100 

Πεγή: www.pi-schools_gr/ 

 

ε πην πξφζθαηε ζπιινγή δεδνκέλσλ , ν αξηζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ 

είλαη: Νεπηαγσγεία Δ.Α. :100, Γεκνηηθά Δ.Α.: 173, Γπκλάζηα-Λχθεηα Δ.Α.: 16, Σ.Δ. 

Νεπηαγσγείνπ: 246, Σ.Δ. Γεκνηηθνύ: 1563, Σ.Δ. Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ: 332, Σ.Δ.Δ. –

ΔΠΑΛ  Δ.Α.: 24 θαη Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.: 77. Πεγή (2011): http://www.pi-

schools.gr_special_education_new/html/gr/linkfor/linkfor.htm  

Σα παξαπάλσ λνχκεξα αλαδεηθλχνπλ α) ηνλ πδξνθεθαιηζκφ ηεο Π.Δ. θαη ηελ 

αληζφξξνπε αλάπηπμε κεηαμχ ησλ δνκψλ Δ.Α. ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηνπιάρηζην κέρξη ην 2008 πνπ ιήθζεζαλ απνθάζεηο θαη γηα ηε Γ.Δ, β) ηελ αλάπηπμε 

πνιιαπιψλ ηχπσλ ζρνιηθψλ δνκψλ, κε ην ζεζκφ ησλ Σ.Δ. λα έρνπλ ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ ίδξπζε πνιιψλ ηκεκάησλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ 

Ν. 2817/2000 πνπ πξνσζεί ηε ζρνιηθή έληαμε. 

 

 

 

 

http://www.pi-schools_gr/
http://www.pi-schools_gr/
http://www.pi-schools_gr/
http://www.pi-schools.gr_special_education_new/html/gr/linkfor/linkfor.htm
http://www.pi-schools.gr_special_education_new/html/gr/linkfor/linkfor.htm
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 2.3. ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

ηελ Διιάδα έρνπλ ιεθζεί πάξα πνιιέο απνθάζεηο γηα ηελ Δ.Α.Δ. Απηέο έρνπλ 

πάξεη ηε κνξθή Νφκσλ, Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ (Π.Γ.) , Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ 

(Τ.Α.), Τπνπξγηθψλ Δγθπθιίσλ, Ννκνζρεδίσλ. Παξαθάησ ζα θάλνπκε κηα 

αλαζθφπεζε ζηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο. Γηεμνδηθά φκσο ζα παξνπζηάζνπκε 

ηέζζεξηο απφ ηνπο Νφκνπο  (Ν.1143/1981, Ν.1566/1985, 2817/2000 θαη Ν.3699/2008), 

πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ε.ε.α., επηθέξνπλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε θηινζνθία ηεο Δ.Α.Δ. θαη ζεκαηνδνηνχλ 

εμειίμεηο ζηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ: 

  

 2.3.1. Ν. 1143/1981 (ΦΔΚ 80/Α΄/31.3.1981)
8
 

  

“Πεξί Δηδηθήο Αγσγήο, Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεύζεσο, Απαζρνιήζεσο θαη 

Κνηλσληθήο Μεξίκλεο ησλ Απνθιηλόλησλ εθ ηνπ Φπζηνινγηθνύ Αηόκσλ θαη Άιισλ 

ηηλώλ Δθπαηδεπηηθώλ δηαηάμεσλ” 

 

Σν 1881, ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαιακβάλεη ζπζηεκαηηθά κε Νφκν γηα πξψηε 

θνξά ηελ επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α. Ο πξψηνο Νφκνο γηα ηελ 

Δηδηθή Αγσγή θάλεη ιφγν γηα ρσξηζηή εηδηθή εθπαίδεπζε . 

Ο ζθνπφο παξνρήο εηδηθήο αγσγήο, ν καζεηηθφο πιεζπζκφο πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη, αιιά θαη ην κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο πνπ ππνζηεξίδεη ν 

Νφκνο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1: 

 

 “θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε παξνρή εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο εηο απνθιίλνληα εθ ηνπ θπζηνινγηθνύ άηνκα
9
, ε ιήςηο 

κέηξσλ θνηλσληθήο κεξίκλεο θαη ε αληίζηνηρνο πξνο ηαο δπλαηφηεηάο ησλ έληαμηο απηψλ 

εηο ηελ θνηλσληθήλ δσήλ θαη ηελ επζγγεικαηηθήλ δξαζηεξηφηεηα, δηα ηεο εθαξκνγήο 

εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ ελ ζπλδπαζκψ πξνο ηαηξηθά θαη άιια θνηλσληθά 

κέηξα”.  

Ζ λννηξνπία ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο εθείλε ηελ επνρή βξίζθεηαη αθφκα 

καθξηά απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο έληαμεο. Ζ ηάζε απηή δηαθαίλεηαη ζηελ νλνκαζία ηνπ 

Νφκνπ, ην γισζζηθφ χθνο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. ην παξαπάλσ άξζξν, εχθνια 

εληνπίδεηαη ε αληίθαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πξφζεζε γηα έληαμε ησλ αλαπήξσλ 

ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή θαη ζηα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη  a priori ιφγσ 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπο. ..”  Δπηπιένλ, ηα παηδηά κε ε.α. 

ραξαθηεξίδνληαη κε φξνπο ηαηξηθνχο θαη αλαθέξνληαη αλάκεζά ηνπο καζεηέο 

ραλζεληθνί θαη άιινη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ “θνηλσληθή αιεηεία”. 

Σελ χπαξμε πεξηνξηζκψλ επηβεβαηψλνπλ άιια δχν άξζξα ηνπ Νφκνπ, φπσο 

έρνπλ επηζεκάλεη θαη άιινη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί επηζηακέλα κε ηελ θξηηηθή 

θαη ηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ Νφκσλ ηεο εηδηθήο αγσγήο (Εψληνπ-ηδέξε, 2004 & 

Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ, 2012). ην άξζξν 3, § 3, αλαθέξεηαη πσο ε εηδηθή αγσγή 

παξέρεηαη κφλν ζε εηδηθά ζρνιεία, εηδηθέο ηάμεηο θαη ηδξχκαηα.
10

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

πσο δε γίλεηαη πνπζελά ιφγνο γηα έληαμε ησλ αλαπήξσλ κέζα ζηελ ηππηθή ηάμε, 

                                                 
8
 Τπνγξάθηεθε απφ ηνλ Πξ. ηεο Γεκνθξαηίαο Κ. Γ. Καξακαλιή, ηνπο ππνπξγνχο Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο Κ. ηεθαλφπνπιν, Γηθαηνζχλεο Γ. ηακάηε, Δζλ. Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ Α. 

Σαιηαδνχξν, Οηθνλνκηθψλ Μ. Έβεξη, Δξγαζίαο  Κ. Λάζθαξε θαη Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ . Γνμηάδε. 
9
 Ζ ππνγξάκκηζε είλαη δηθή κνπ. 

10
 ΦΔΚ  1143/1981: “Ζ εηδηθή αγσγή θαη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζηο ησλ απνθιηλφλησλ αηφκσλ 

παξέρνληαη εηο εθπαηδεπηήξηα ή εηαίξαο κνλάδαο εηδηθήο αγσγήο” 
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παξάιιεια κε ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά. Σν ζεηηθφ φκσο είλαη πσο αθελφο 

νξίδεηαη ε παξνρή εηδηθήο αγσγήο ηφζν ζηα ηδησηηθά, φζν θαη ζηα δεκφζηα 

εθπαηδεπηήξηα θαη αθεηέξνπ νλνκάδνληαη νη δνκέο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ (εηδηθφ 

ζρνιείν, εηδηθή ηάμε). 

ην άξζξν 4, §1, αλαθέξεηαη: “Ζ θνίηεζηο ησλ απνθιηλφλησλ αηφκσλ εηο ηα  

εθπαηδεπηήξηα θαη ηαο ινηπάο κνλάδαο ηεο εηδηθήο αγσγήο δχλαηαη λα θαηαζηή 

ππνρξεσηηθή απφ ηνπ 6
νπ

 κέρξη ιαη ηνπ 17
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο…”. ην ίδην άξζξν, § 2, 

αλαθέξεηαη πσο “Δηο εμαηξεηηθάο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ή ε παξάηαζε ηεο 

θνηηήζεσο ησλ απνθιηλφλησλ αηφκσλ εηο ηα εθπαηδεπηήξηα θαη εηο εηέξαο κνλάδαο 

εηδηθήο αγσγήο θαη εηο ηα ζρνιεία Γεληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο πέξαλ ηνπ 

17
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ησλ”. 

Παξφια απηά ν Νφκνο πεξηειάκβαλε θάπνηεο ζεηηθέο δηαηάμεηο φπσο: 

            • ην θιείζηκν θαη ηελ εθθαζάξηζε ηδησηηθψλ θέληξσλ.  

            • ηε κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζεζκνχ ζην ΤΠΔΠΘ 

• ηελ νξγάλσζε θαηά θιάδνπο ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

πξνζσπηθνχ πγείαο 

• ηνλ πξνζδηνξηζκφ εηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

• ηε ζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

• ηε ζχζηαζε ηεζζάξσλ ζέζεσλ εηδηθψλ επηζεσξεηψλ 

 

Δπεηδή κε ην Νφκν απηφ δεκηνπξγείηαη έλα ρσξηζηφ ζχζηεκα αγσγήο 

παξάιιειν κε ην ππάξρνλ, ζα δερηεί ζθιεξή θξηηηθή θαη δελ ζα εθαξκνζηεί πνηέ. 

Δπηπιένλ, δηακνξθψλεηαη έλα “πληνληζηηθφλ θαη Γλσκνδνηηθφλ πκβνχιηνλ Δηδηθήο 

Αγσγήο”  ζην νπνίν κεηέρνπλ εηδηθνί θαη πξντζηάκελνη, φρη φκσο άηνκα κε αλαπεξία ή 

αξκφδηνη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θνξείο. 

Παξφηη ην πλεχκα πνπ δηαπλέεη ην Νφκν δηαηεξεί ζην αθέξαην  ηηο σο ηφηε 

πθηζηάκελεο πξντδεάζεηο  πεξί  «ησλ Απνθιηλφλησλ εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ Αηφκσλ» θαη 

ηηο αλαπαξάγεη, ε αμία ηνπ έγθεηηαη ζην φηη αλαγλσξίδεη ηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή 

ηζφηεηα θαη ηζνλνκία ησλ αλαπήξσλ θαη ζπκπιέεη κε ηηο εμειίμεηο ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο. Σν γεγνλφο πσο απηή ήηαλ ε πξψηε ζεζκηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Πνιηηείαο, απνηειεί θαηάθηεζε γηα ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

 

ηηο επηθξίζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Νφκνπ γηα “δπαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα” 

– ηππηθφ ζρνιείν θαη εηδηθέο ηάμεηο - (Ξεξνκεξίηε, 1997:32), ε Πνιηηεία απαληά κε λέν 

Νφκν, γλσζηφ θαη σο “αληη-309” ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε Δηδηθή Αγσγή εληάζζεηαη 

ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ, ζέηνληαο ηνπιάρηζην δηνηθεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο ζηελ πξάμε:     

                       
 

2.3.2.  Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ 167/Α΄/30.9.1985)
11

 

 

“ Γνκή θαη Λεηηνπξγία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” 

                                                 
11

 Γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή γίλεηαη ιφγνο ζην Η‟ θεθάιαην ηνπ Νφκνπ, ν νπνίνο ζην ζχλνιφ ηνπ αζρνιείηαη 

κε ζέκαηα δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Τπνγξάθεθε  απφ ηνλ πξ. ηεο Γεκνθξαηίαο 

Υ. Α. αξηδεηάθε θαη ηνπο ππνπξγνχο Πξ. ηεο Κπβέξλεζεο Α. Σζνραηδφπνπιν,  Δζσηεξηθψλ & 

Γεκφζηαο Σάμεο Α. Κνπηζφγησξγα, Τγείαο,  Πξφλνηαο  & Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Γ. Γελλεκαηά, ηνλ 

αλαπιεξσηή ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Θ. Πάγθαιν, Δζληθήο Παηδείαο &  Θξεζθεπκάησλ Α. Καθιακάλε, 

ηνλ πθππνπξγφ Πνιηηηζκνχ Γ. Παπαλδξένπ, Οηθνλνκηθψλ Γ. Σζνβφια, Γεσξγίαο Η. Πνηηάθε, 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ Δ. Κνπινπκπή θαη Δξγαζίαο Δ. Γηαλλφπνπιν. 
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ην λφκν απηφ ηα “απνθιίλνληα εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ άηνκα” κεηνλνκάδνληαη ζε 

“άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο”, ν νξηζκφο ηνπο φκσο παξακέλεη ηαηξνγελήο. Σν 

“Γλσκνδνηηθφλ πκβνχιηνλ” αληηθαζηζηάηαη απφ ην “πκβνχιην Δηδηθήο Αγσγήο”, 

φπνπ ζπκκεηείραλ ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλείο αλαπήξσλ, αιιά 

θαη απηφ είρε ηελ ηχρε ηνπ πξνεγνχκελνπ, δε ιεηηνχξγεζε πνηέ. Θεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

εληνπίδνληαη ζην Νφκν είλαη: 

• πηνζεηείηαη ε αξρή ηεο έληαμεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε 

αιιειναπνδνρή ησλ “καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο” απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζε έλα 

“φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ” (least restrictive environment). 

Δπηρεηξείηαη έηζη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ θαη ε πηνζέηεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ-αιιειεπηδξαζηηθνχ. 

• εηζάγεηαη ν ζεζκόο ηεο εηδηθήο ηάμεο ζην ηππηθφ ζρνιείν, 

• εγθαηαιείπεηαη ε πξννπηηθή ίδξπζεο επηπιένλ εηδηθψλ ζρνιείσλ, 

• εληάζζνληαη ζηαδηαθά ηα ηδησηηθά ζρνιεία ζην δεκφζην ηνκέα, 

• επηκεθχλεηαη ν ρξφλνο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ κε ε.α. ζην ζρνιείν, 

• πξνηείλεηαη ε ίδξπζε ζρνιήο ινγνζεξαπεπηψλ, 

• κεηαβηβάδνληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ε.α. ζην 

ΤΠΔΠΘ, 

• πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο ζηα εηδηθά ζρνιεία, 

• πξαγκαηνπνηείηαη εθηχπσζε κε ην ζχζηεκα Μπξάηγ (Braille) δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ γηα ηπθινχο καζεηέο. 

 

Χο απνηέιεζκα ηνπ λένπ Νφκνπ, κέζα ζηελ επφκελε πεξίνδν απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ κέζα ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, πξνσζψληαο ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο έληαμεο. κσο: 

• Απηφ γίλεηαη φκσο ρσξίο επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ κε απνηέιεζκα νη ηάμεηο 

απηέο λα απνηεινχλ θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα γηα καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.  

• Τπάξρεη ζχγρπζε εάλ δεκηνπξγείηαη  πξννπηηθή γηα έληαμε ή επηζηξνθή ζηε 

δηαρσξηζηηθή εθπαίδεπζε. Με ηελ επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ δηαησλίδεη ηε ζχγρπζε ζην 

έξγν ησλ πκβνχισλ, εηδηθήο θαη ηππηθήο αγσγήο. 

• Σν ηαηξηθφ κνληέιν θαη πάιη θπξηαξρεί. Μάιηζηα θαζνξίδεηαη σο αξκφδην γηα 

ην ηαηξνδηαγλσζηηθφ-ζπκβνπιεπηηθφ έξγν ην Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο θαη φρη ην 

ΤΠ.Δ.Π.Θ.  

• Γελ πξνβιέπεηαη ίδξπζε Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ζην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην (ΠΗ). 

•  Γελ πξνβιέπνληαη πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο.  

• Ζ επηκφξθσζε ζην Μαξάζιεην είλαη ειιηπήο θαη δελ ζεζκνζεηνχληαη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα πνπ άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟80, ε Δηδηθή Αγσγή σο γλσζηηθφ αληηθείκελν δελ είλαη ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα θαη πξνζθέξεηαη θαη‟ επηινγή  γηα έλα ή δχν εμάκελα.  

• Σα έηε 1983-84 πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο δαζθάισλ 

ζηε ΔΛΓΔ – ΔΛΔΣΔ – ΔΛΜΔ. Γελ πξνβιέπεηαη θάηη αλάινγν γηα ηνπο θαζεγεηέο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο. 

 

Αξγφηεξα κε ηα πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα HELIOS θαη HORIZON άξρηζε 

λα ζπδεηηέηαη ε έληαμε θπξίσο ηπθιψλ καζεηψλ ζε θνηλέο κε άιινπο καζεηέο ηάμεηο. 
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2.3.3. Νόκνο 1771/1988 (ΦΔΚ71/Α΄/19.4.1988) 

 

“Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζπνπδαζηώλ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ Νφκν : 

• Θεζκνζεηείηαη ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζε δεκνηηθά θαη γπκλάζηα γηα 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε  Γιψζζα θαη ηα Μαζεκαηηθά 

• Άηνκα κε ε.α. κπνξνχλ λα εηζάγνληαη ζε Αλψηεξα θαη Αλψηαηα 

Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. 

 

 

2.3.4. Ν. 2817/2000 (ΦΔΚ 78/Α΄/14.3.2000)
12

 

 

“Δθπαίδεπζε ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο” 

 

Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνπ Ν. 1566, ζπληάζζεηαη 

ην 1995 ζρέδην λφκνπ πνπ ηειηθά ςεθίδεηαη ζηηο 14 Μαξηίνπ 2000. Με ην Νφκν απηφ 

ε Δηδηθή Αγσγή ζηελ Διιάδα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

πγθεθξηκέλα: 

• Δπαλαδηαηππψλεηαη ε νξνινγία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

θνηλέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, κεηαηνπίδνληαο ην θέληξν βάξνπο απφ ηελ 

παζνινγία ησλ ΑκΔΑ ζηελ παζνινγία ηεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 1, § 

6, φπνπ αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο εηδηθήο αγσγήο, ν φξνο „Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο‟, 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν „Άηνκα .κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο‟: “ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξέρεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζην 

πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο επηδηψθεη ηδηαίηεξα: α) ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, β) ηε 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε έληαμε θαη 

επαλέληαμή ηνπο ζην θνηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε ζπκβίσζε κε ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, γ) ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, δ) ηελ αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ ηζφηηκε 

θνηλσληθή ηνπο εμέιημε”. 

Δληχπσζε πξνθαιεί ε ρξήζε ηνπ φξνπ επαλέληαμε πνπ φπσο ηνλ εξκελεχηεθε  

πξφθεηηαη γηα “δπλαηφηεηα έληαμεο καζεηψλ ζην ίδην ζχζηεκα πνπ ηνπο απέθιεηζε” 

(Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ, 2012:133), φπσο καζεηέο κε δπζθνιίεο κάζεζεο, 

αιιφγισζζνη, ή καζεηέο κε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

• Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αξρή ηεο έληαμεο. Μφλν νη καζεηέο κε πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία. 

• Ηδξχνληαη λένη ηχπνη ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο Α΄ θαη Β΄ 

βαζκίδαο, Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(Δ.Δ.Δ.Δ.Κ), Πνιπδχλακα Δληαία Κέληξα Δηδηθήο Αγσγήο, Δηδηθνί 

βξεθνζπκβνπιεπηηθνί ζηαζκνί, Οηθνηξνθεία γηα καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο, Πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο, Πξνγξάκκαηα παξνρή εηδηθήο αγσγήο 

                                                 
12

 Απνηειεί μερσξηζηφ απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε Νφκν. Δπηθπξψλεηαη απφ ηνλ Πξ. ηεο Γεκνθξαηίαο 

Κ. ηεθαλφπνπιν, ηνπο ππνπξγνχο  Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο Β. 

Παπαλδξένπ, Δμσηεξηθψλ Γ. Α. Παπαλδξένπ, Δζλ. Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Γ. Παπαλησλίνπ, 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ Κ. Λαιηψηε, Δζλ. Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ Γ. 

Αξζέλε, Τγείαο & Πξφλνηαο Γ. Παπαδήκα, Γηθαηνζχλεο Δ. Γηαλλφπνπιν, Σχπνπ & Μέζσλ Δλεκέξσζεο 

Γ. Ρέππα. 
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ζην ζπίηη, Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ Δηδηθφ ρνιείν Δηδηθήο Αγσγήο σο εληαία 

ζρνιηθή κνλάδα, Πξνγξάκκαηα πλθπαίδεπζεο, κεηνλνκάδνληαη νη Δηδηθέο Σάμεηο ζε 

Σκήκαηα Έληαμεο (Σ.Δ.) κέζα ζην ηππηθφ ζρνιείν (Δγθ. Γ6/161/5-4-2000 ΤΠΔΠΘ 

Γελ. Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ. θαη Γ.Δ.). 

• Γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ 

θαζνξίδνληαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. ηνπο απνθνίηνπο  ΔΔΔΔΚ ρνξεγείηαη  

ηίηινο πηζηνπνηεηηθνχ κε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

• Πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α. ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

θαη γηα θείλα πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

• Θεζκνζεηείηαη ε θαηάξηηζε εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

• Θεζκνζεηείηαη ε ιεηηνπξγία δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηε δηάγλσζε θαη 

ζηήξημε αηφκσλ κε ε.ε.α. θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο , „Κέληξα Γηάγλωζεο Αμηνιόγεζεο 

θαη Τπνζηήξημεο‟ (Κ.Γ.Α.Τ), ζε Ννκαξρηαθφ επίπεδν.  

• Καζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ησλ „πεξηνδεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ‟ 

• Γεκηνπξγνχληαη λέεο εηδηθφηεηεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή (κνπζηθνζεξαπεπηέο, 

δηεξκελείο ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο (Δ.Γ.Ν.), εθπαηδεπηέο θηλεηηθφηεηαο γηα 

ηπθινχο) 

• Αλαγλσξίδεηαη ε Δ.Ν.Γ. σο επίζεκε γιψζζα ησλ θσθψλ. 

•Πξνβιέπεηαη παξνρή κέζσλ δηδ/ιίαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (πνιπκέζα, 

αθνπζηηθά βαξεθνταο, ιεμηθά Δ.Ν.Γ., γξαθνκεραλέο γηα ην ζχζηεκα Μπξάηγ, 

πξνγξάκκαηα Ζ/Τ ερνγξάθεζεο βηβιίσλ γηα ηπθινχο θά.) 

• Ηδξχεηαη Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ζην Π.Η. πνπ πέξα απφ άιια ζέκαηα, ζα 

αζρνιεζεί κε ηελ εθπφλεζε ησλ ΑΠ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. (Εψληνπ-ηδέξε, 2000) 

Με ην Νφκν απηφ πηνζεηείηαη κηα λέα ζηάζε, ε „Παηδαγωγηθή ηεο Έληαμεο‟. 

Αθφκα πξαγκαηνπνηείηαη πηα ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε, θαζαξά εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα.  

 

 

2.3.5. Ν. 3194/2003 (ΦΔΚ 267/Α΄/ 18.11.2003) 

 

Ρύζκηζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

Ο πξνεγνχκελνο Νφκνο ζα ζπκπιεξσζεί  κε απηφλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα  

“Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο” (άξζξν 2) θαη ηελ “Ίδξπζε .Μ.Δ.Α. ζην Δζληθφ Ίδξπκα 

Κσθψλ”( άξζξν 3). ην 2
ν
 άξζξν γίλεηαη ιφγνο γηα ελίζρπζε ησλ δνκψλ ΔΑΔ κε 

ηελ αξηζκεηηθή ηνπο αχμεζε (Κ.Γ.Α.Τ., Δ.Δ.Δ.Δ.Κ., Σ.Δ.), αιιά θαη κε ηελ 

θαηάιιειε ζηειέρσζή ηνπο κε πξνζσπηθφ θαη κε λέεο εηδηθφηεηεο. Γίλεηαη έηζη 

ζεκαζία ζηα πξνζφληα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, αιιά απμάλεη θαη ηηο  

αξκνδηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ επζχλεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ηφζν γηα ην 

καζεηηθφ πιεζπζκφ, φζν θαη γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ηηο αλάγθεο ζηελ Δ.Α.Δ. 

ην άξζξν 3 ηδξχνληαη ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο κέζα ζην Δ.Η.Κ. 

πνπ ηίζεληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΤΠΔΠΘ. Γίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ζηειέρσζε απηψλ ησλ Μνλάδσλ πνπ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία αλαπήξσλ, ηνπο θσθνχο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνσζείηαη ε ηδέα γηα 

εμεηδηθεπκέλε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαπεξηψλ, πξάγκα πνπ ζα θαλεί 

κε ηελ εθπφλεζε μερσξηζηψλ ΑΠ (2003-2004) γηα θάζε θαηεγνξία καζεηψλ κε 

ε.ε.α. 
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2.3.6. Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΦΔΚ 449/η.Β/3.4.2007): 

 

Τπ. Αξηζκ. Γ6/ 28915/12.3.2007     (1) 

“Καζνξηζκόο εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ θιάδσλ ηνπ Δηδηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη εηδηθνύ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηνύλ ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο (ΜΔΑ)” 

 

Τπ. Αξηζκ.Γ6/28911/12.3.2007         (2) 

“Σξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Γηάγλσζεο, Αμηνιόγεζεο 

θαη Τπνζηήξημεο(ΚΓΑΤ) θαη σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί ζε 

απηά” 

 

Τπ. Αξηζκ.Γ6 / 27922/8.3.2007         (3) 

“Καζνξηζκόο ησλ ηδηαίηεξσλ θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ. α) Σνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, πνπ ππεξεηεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο (ΜΔΑ) ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (εηδηθά ζρνιεία, ηκήκαηα έληαμεο), 

θαη ζε πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο (παξάιιειε ζηήξημε θαη παξνρή δηδαζθαιίαο 

ζην ζπίηη).  

β) Σνπ εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη εηδηθνύ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ, πνπ 

ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο” 

 

Ζ ηξίηε ππνπξγηθή απφθαζε αλαθέξεηαη ζηηο “Γεληθέο αξρέο δενληνινγίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ εηδηθή αγσγή” θαη ζην θαζεθνληνιφγην θαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (εθπαηδεπηηθψλ εηδηθψλ ζρνιείσλ, Σ.Δ., 

παξάιιειεο ζηήξημεο, εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρνπλ δηδαζθαιία ζην ζπίηη θαη 

Γηεπζπληψλ), ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ) (ςπρνιφγσλ, θνηλ. 

ιεηηνπξγψλ, θπζηθνζεξαπεπηψλ, ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ, επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ), 

θαζψο θαη ηνπ εηδηθνχ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ εκεξήζηαο θξνληίδαο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο (ΔΒΠ). 

 

 

2.3.7. Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ 199/Α΄/2.10.2008)
13

 

 

 “Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηόκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο” 

 

Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην εηζάγεη δπν εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο:  

• Σν εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο θαη 

• Σελ πξψηκε παξέκβαζε,  

αιιά κε πνιιά ιάζε θαη ειιείςεηο. Δπηπιένλ : 

• Δηζάγεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή σο ππνρξεσηηθή. 

• Ο φξνο “Δηδηθή Αγσγή ” αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν “Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ)”  

• Δθθξάδεη πνιηηηθή βνχιεζε γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία πνπ φκσο παξακέλεη ζε επίπεδν δηαθήξπμεο. 

                                                 
13

 Απνηειεί μερσξηζηφ Νφκν. Τπνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξ. ηεο Γεκνθξαηίαο Κ. Παπνχιηα θαη ηνπο 

ππνπξγνχο Δζσηεξηθψλ Π. Παπιφπνπιν,  Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Γ. Αινγνζθνχθε, Δζλ. Παηδείαο 

& Θξεζθεπκάησλ Δ. ηπιηαλίδε, Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο Γ. Αβξακφπνπιν 
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• Δηζάγεη ην δηεζλή νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο θαη νξίδνληαη αθξηβψο νη θαηεγνξίεο 

ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχληαη άηνκα κε αλαπεξία ή ε.ε.α.
14

  Γλσξίδνληαο πνηνη είλαη νη 

καζεηέο κε αλαπεξία, ζρεδηάδεηαη ην θαηαιιειφηεξν δπλαηφ πξφγξακκα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε γη‟ απηνχο. 

• Πξνζδηνξίδεη ηε γεληθή εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ ΔΑΔ πνπ είλαη ε 

ζπλεθπαίδεπζε αιιά κφλν γηα καζεηέο κε νξηαθέο εηδηθέο αλάγθεο 

• Αλαγλσξίδεη ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο κε ηδηαίηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 

θαη ηαιέληα σο άηνκα κε ε.ε.α. 

• Αλαγλσξίδεη αληηζηνηρία θαη ηζνηηκία ησλ κνλάδσλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο κε 

απηέο ηεο ηππηθήο. 

• Αλαγλσξίδεη σο ηζφηηκα ηα δηπιψκαηα Δηδηθήο θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο 

• Πξνβιέπεη παξάηαζε ηνπ νξίνπ θνίηεζεο ηνπ καζεηή, κέρξη ην 22
ν
 έηνο 

• Δηζάγεη πξνγξάκκαηα „δηα βίνπ κάζεζεο‟ γηα ηα άηνκα κε ε.ε.α. 

•Μεηνλνκάδεη ηα Κ.Γ.Α.Τ. ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ, (Κέληξα Γηάγλσζεο 

Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο), κε δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο. 

• Θεζκνζεηείηαη ε αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε. 

• Καζνξίδεη κε αθξίβεηα ηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ. 

• Δηζάγεη ην ζεζκφ ηεο Δηδηθήο Γηαγλσζηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο (ΔΓΔΑ) 

• Δηζάγεηαη ν νξηζκφο ηεο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Μαζεηέο κε αλαπεξία θαη ε.ε.α. ζεσξνχληαη φζνη γηα νιφθιεξε  ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο 

ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, 

αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο. ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο φζνη παξνπζηάδνπλ 

λνεηηθήαλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή φξαζε), 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, 

δηαηαξαρέο νκηιίαο-ιφγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, 

δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ), ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. 

ηελ θαηεγνξία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ εκπίπηνπλ νη καζεηέο κε 

ρακειή ζρνιηθή επίδνζε πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο γισζζηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

Οη καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ιφγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ή ιφγσ ελδν-νηθνγελεηαθήο 

βίαο, αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Μαζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο  λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλα ζε βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα πξνζδνθψκελα γηα ηελ 

ειηθηαθή ηνπο νκάδα. 
15

 „Γηαθνξηθή δηάγλωζε‟ ή „δηαθνξνδηάγλωζε‟  είλαη ε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

απνθιείνληαη παζήζεηο κε παξφκνηα ζπκπηψκαηα ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηελ επηθξαηέζηεξε δηάγλσζε. 

Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε απνηειεί απνηέιεζκα δηεπηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηεο παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ. 
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2.3.8. Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ71/η.Α/19.5.2010)  

 

“Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – θαζηέξσζε θαλόλσλ αμηνιόγεζεο  θαη 

αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

 

Ο Νφκνο απηφο δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Πξνβαίλεη 

ζε ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ηξεηο ηεο βαζκίδεο. ην Α΄ 

θεθάιαην γίλνληαη δηεπζεηήζεηο πξνζσπηθνχ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σν ζεκαληηθφ ζην Νφκν απηφ είλαη πσο ε Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

(ΔΑΔ) δε δηαρσξίδεηαη αιιά αληηκεησπίδεηαη ηζφηηκα κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ζε φια 

ηα άξζξα ηνπ Νφκνπ γηα ηηο δπν πξψηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, γηα ηελ 

“θάιπςε ζέζεσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο α/ζκηαο θαη β/ζκηαο εθπαίδεπζεο” 

(ΚΔΦ.Α΄) ηζρχεη εμίζνπ ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο  εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ΜΔΑ απφ ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ. ηελ “Δπηινγή ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο” 

(ΚΔΦ.Β΄), αθνινπζείηαη θνηλή δηαδηθαζία ζηελ επηινγή ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ΔΑΔ θαη 

δηεπζπληψλ ΜΔΑΔ . 

 

Παξαθνινπζψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

δηαπηζηψλνπκε ρξνληθή θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ θαη ηηο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, φηαλ ζε δηεζλέο πιαίζην πηνζεηείηαη ε 

πνιηηηθή ηεο έληαμεο, ζηελ Διιάδα επαλεδξαηψλνληαη ηα εηδηθά ζρνιεία 

(Ν.1143/1981), φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα „ζπλεθπαίδεπζε‟, ζηελ Διιάδα δεκηνπξγνχληαη 

ξαγδαία εηδηθέο ηάμεηο, (Ν.1566/1985).  

Σν Κνηλσληθφ θξάηνο Πξφλνηαο άξγεζε λα παξέκβεη θαη λα αλαιάβεη ηηο 

επζχλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ κέρξη ην ‟75 

αληηκεησπίδνληαλ απφ δηάζεζε θηιαλζξσπίαο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο, ηελ πίεζε ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο θαη ηηο δηαθεξχμεηο δηεζλψο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ΑΜΔΑ, ε Διιάδα ππνρξεψλεηαη λα αλαπηχμεη θνηλσληθή πνιηηηθή. 

πγθξίλνληαο ηα θείκελα ησλ Νφκσλ θαη παξαθνινπζψληαο ηελ αιιαγή ηεο 

θξαζενινγίαο ζε απηά, εληνπίδνπκε κεηάβαζε απφ ην ηαηξνθεληξηθφ κνληέιν ζην 

θνηλσληθφ θαη ην εληαμηαθφ (Ν.2817/2000 θαη Ν.3699/2008). Ζ αξρηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ αλαπήξσλ σο άηνκα κε νξγαληθέο βιάβεο πνπ πξέπεη λα „ζεξαπεπηνχλ‟ κέζα ζε 

δηαθξηηά πξνγξάκκαηα θαη ζρνιεία/ηδξχκαηα κε ηε ζηήξημε εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ 

ηνπ ηαηξηθνχ ρψξνπ (Ν.1143/1981 θαη Ν.1566/1985) , κεηαηξέπεηαη ζε πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηειηθά ζε έληαμε (Ν.2187/2000) κε ηε 

βνήζεηα θαηάιιεια εηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ ηαηξηθή νξνινγία 

απαιχλεηαη θαη πηνζεηνχληαη πην εχερνη φξνη, πρ. ηα „θαζπζηεξεκέλα‟ ή 

„απξνζάξκνζηα‟ άηνκα νλνκάδνληαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή κε εηδηθέο 

δπζθνιίεο. Αθφκα κε ηελ πξνζζήθε λέσλ φξσλ, αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ 

καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ραξαθηεξίδνληαη σο 

άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε Δηδηθή Αγσγή κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή 

Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (Ν.2817/2000), θηι.  

Αθφκα δηαπηζηψλνπκε ζηα ζρέδηα Νφκνπ ηελ αξγή αιιά ζηαδηαθή πξφζβαζε 

ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ άηνκα κε ε.ε.α. Ο Ν.1143/1981 έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε δηαθξηηά απφ ηα ηππηθφ 

ζρνιεία, ηα νλνκαδφκελα εηδηθά ή εηδηθέο ηάμεηο. Ο Ν.1566/1985 πξνέβιεπε εηδηθέο 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ρσξίο λα νξίδεη ηηο δνκέο ηνπο. Ο Ν.2817/2000 αλνίγεη ην 

δξφκν γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κεξηκλά γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε κε ηελ κεηνλνκαζία ηεο Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Ν.1143/1981) ζε Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (ΣΔΔ) Α΄ θαη Β΄ 
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βαζκίδαο, νη νπνίεο κεηνλνκάδνληαη ζε Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα (ΔΔΓ) θαη 

Δηδηθά  Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΔΛ) κε ην Ν.3699/2008. ηνλ ίδην Νφκν  

(Ν.3699/2008) θαζηεξψλεηαη πξψηε θνξά ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

ε.ε.α. Έσο ηφηε ε εθπαίδεπζε απηψλ ησλ παηδηψλ δελ θξηλφηαλ ππνρξεσηηθή.  Γηα ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε σζηφζν ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη απφ ην Ν. 3848/2010 

αθνξνχλ κφλν ηελ αμηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

ζηειέρσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Λφγνο φκσο γηα πξφζβαζε  ΑΜΔΑ ζηε βαζκίδα απηή δε 

γίλεηαη θαη επνκέλσο έκκεζα παξεκπνδίδεηαη ε πιήξεο πξφζβαζή ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Γηα ηελ ψξα ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε ε.ε.α. 

ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε. 

ζνλ αθνξά ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε αλ θαη πξνηείλεηαη ήδε απφ ην 

Ν.1143/1981 ε βαζκηαία θαηάξγεζή ηεο θαη θαίλεηαη κε ην Ν. 1566/1985 λα 

αληηθαζίζηαληαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ ηδξχζεθαλ απφ Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, απφ έλα κεγάιν αξηζκφ δεκφζησλ 

εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη ηάμεσλ, νπδέπνηε έπαςε νξηζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Σν ηζηνξηθφ ηεο δηαρσξηζηηθήο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζεί λα είλαη θνκκάηη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο καο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δελ  πξνεηνηκάζηεθε 

κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ έληαμε. Σφζν ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην 

εληαίν θαη αλειαζηηθφ εζληθφ ΑΠ, κέζα ζ‟ έλα γλσζηνθεληξηθφ ζρνιείν, φζν θαη ν 

εμαηνκηθεπκέλνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. (Σκήκα Έληαμεο, 

παξάιιειε ζηήξημε, εηδηθφ ζρνιείν), αθήλνπλ ιίγα πεξηζψξηα γηα ην ζρεδηαζκφ 

πξαγκαηηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ εληαμηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δηδαθηηθήο κέζα ζηελ ηππηθή ηάμε. Ο εθζπγρξνληζκφο πνπ επηζεκάλζεθε ζηε 

λνκνζεζία έιαβε ρψξα ππφ ηελ πίεζε ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Δ. θαη ππφ ην 

πξίζκα ησλ εμειίμεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε δηεζλέο επίπεδν. Υαξαθηεξίδεηαη 

φκσο απφ πξνρεηξφηεηα ζηε ιήςε κέηξσλ, έιιεηςε ππνδνκψλ θαη κέξηκλαο γηα ηε 

ζηήξημε θαη κεηεμέιημή ηνπο. 

 

 

 

 

2.4. ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΑΠ  ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ  

 

Ο ρψξνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο παξέκελε αραξηνγξάθεηνο γηα πάξα πνιιά 

ρξφληα, παξά ηε ιεηηνπξγία λέσλ δνκψλ ΔΑΔ θαη παξά ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

καζεηψλ κε ε.ε.α. ζηα ζρνιεία ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα 

πνπ επηζεκάλζεθε ζην ρψξν (Λακπξνπνχινπ, Παληειηάδνπ & Μαξθάθεο, 1994), ήηαλ 

ε έιιεηςε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ. Σειεπηαία έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο ΔΑΔ, δεκνζηεχεηαη απφ ην ΤΠΔΠΘ ην 1994 κε ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ην 1989. Ζ αλάπηπμε ΑΠ Δηδηθήο Αγσγήο άξγεζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Απηφ είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο: α) ηελ έληνλε θαη απζαίξεηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ δηδαζθαιίαο ησλ ΑΠ ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηηο κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο φπσο εηδηθά ζρνιεία ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο αλαπεξίαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε κεγάιε απηνηέιεηα θαη β) ηελ απνηπρία 

εθαξκνγήο ησλ ΑΠ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο κε ε.ε.α, ρσξίο 

πξνεγνπκέλσο λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Έηζη ηίζεηαη ζνβαξφ δήηεκα ακθηζβήηεζεο φρη γηα ίζε, αιιά γηα δίθαηε 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε αθνχ θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ φινη αλεμάξηεηα απφ αλαπεξία ζην ίδην ΑΠ. πγθεθξηκέλα: 
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Σν ΤΠΔΠΘ αλαγλσξίδεη ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α ην δηθαίσκα γηα ίζεο επθαηξίεο 

κφιηο ην 1994, πξνηείλνληαο “εζσζρνιηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, φηαλ θαη 

φζν ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο (άξζξ.16 παξ. 4 ηνπ 

πληάγκαηνο), ρσξίο ππνηηκεηηθέο εηηθέηεο θαη ξαηζηζηηθέο δηαθξίζεηο…”, (ΤΠΔΠΘ, 

1994:10). Παξακέλεη σζηφζν αλνηρηφ ην ζέκα ηνπ “θαηάιιεινπ” Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ “θαηάιιεισλ” δηδαθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ έληαμε θαη φρη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΑΜΔΑ, αιιά θαη γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζή ηνπο. 

Γπν ρξφληα κεηά, ζπληάζζεηαη ην ΠΑΠΔΑ (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο) κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 301/1996 (ΦΔΚ 

208/Α΄/29.8.1996). Απηφ  πξνβαίλεη ζε κεζνδνινγηθέο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία 

αηφκσλ κε ε.ε.α. θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε πέληε πεξηνρψλ: α) ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

εηνηκφηεηαο, β) ησλ βαζηθψλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ, γ) ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, δ) 

ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε) ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο ηνπο εηνηκφηεηαο. 

Μέρξη ην 2000 ηζρχεη ην ΑΠ πνπ ζεζπίζηεθε κε ην Π.Γ. 583/1982, ην νπνίν 

θαζφηη πξνεγήζεθε ηνπ Ν. 1566/1985, δελ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα δεδνκέλα 

θαη πξνθάιεζε εκπφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο έληαμεο, πξνηάζζνληαο ηελ παξαδνζηαθά 

απνδεθηή αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ. Γφζεθε έηζη ε 

ιαλζαζκέλε εηθφλα ηεο κε δηάθξηζεο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, παξφηη ε δνκή ηεο 

δηδαθηέαο χιεο παξέκελε αδηαθνξνπνίεηε θαη δε γηλφηαλ θακία αλαθνξά ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα απφ ην θαηά ηα άιια θνηλφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην. 

Καηά ην δηάζηεκα 2000-2002 ην ΠΗ εηζάγεη δχν θαηλνηνκίεο· ηελ έλλνηα ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο ζηελ νξγάλσζε ησλ ΑΠ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο επέιηθηεο δψλεο  πνπ εθαξκφδεηαη πηινηηθά.  Με ηελ πξψηε θαηλνηνκία, 

πξνζθέξεηαη ζην καζεηή κηα εληαηνπνηεκέλε θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

αθνχ δε ρσξίδεηαη ε γλψζε ζε καζήκαηα αιιά ζε ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ ίδην 

ην καζεηή ν νπνίνο αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ απφ άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, θάλεη 

ζπλδπαζκνχο θαη δηακνξθψλεη άπνςε γηα ηα ζέκαηα ησλ επηζηεκψλ πνπ 

αιιεινζπζρεηίδνληαη, θαζψο θαη γηα δεηήκαηα θαζεκεξηλήο δσήο. Μέζα απφ ηε 

δξακαηνπνίεζε, ηε κνπζηθή θαη άιιεο “δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο” ν καζεηήο 

εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο φξνο „δηαζεκαηηθφηεηα‟ (cross 

curricular themes) παξνπζηάδεηαη λα είλαη επξχηεξνο απφ απηφλ ηεο 

„δηεπηζηεκνληθφηεηαο‟ (cross-disciplinarity). Καη νη δπν πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ακεξηθαληθή εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνλ Beane (1997),  ζηε δηαζεκαηηθφηεηα ν 

ζρεδηαζκφο μεθηλά απφ έλα βαζηθφ ζέκα γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο έλλνηεο κε ηηο 

νπνίεο ζπλδέεηαη θαη λα ην δηεξεπλήζνπκε, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ καζεκάησλ. ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ν ζρεδηαζκφο 

μεθηλά αθξηβψο απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

καζεκάησλ. 

 Με ηελ επέιηθηε δψλε, ε δηαζεκαηηθφηεηα πξνσζείηαη πεξηζζφηεξν αθνχ  

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή κέζσ πινπνίεζεο project λα ζπλδέζεη ηε ζεσξία κε 

ηε δξάζε, κπνξεί λα επηιέγεη αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ηα βηψκαηα θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ θαη αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο. Δπλνείηαη ε κάζεζε κέζσ ηεο 

αλαθάιπςεο θαη ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο κέζα ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ επέιηθηε 

δψλε πξνζθέξεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε καζεηέο δηαθνξεηηθνχ 

δπλακηθνχ, ηνπ δίλεη θίλεηξα λα αζρνιεζεί κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηινγήο ηνπ, λα 

αλαπηχμεη ππεπζπλφηεηα. ηνλ εθπαηδεπηηθφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αξηηφηεξνπ 

ζρεδηαζκνχ θαηάιιεισλ κέζσλ θαη ζηφρσλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 

θαη ζηξαηεγηθέο (ιεθηηθέο ή κε) πνπ λα βνεζνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξφζβαζε ζηε 
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γλψζε. Με απηήλ ηελ έλλνηα επηρεηξείηαη –ηνπιάρηζην ζηελ α΄/ζκηα εθπαίδεπζε ε 

άκβιπλζε αληζνηήησλ θαη δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο εθπαίδεπζεο καζεηψλ κε 

ε.ε.α. κέζα ζην ηππηθφ ζρνιείν (δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή). 

Σν 2003 ην ΠΗ εθπνλεί ΓΔΠΠ θαη ΑΠ ηππηθήο αγσγήο, φπνπ γηα πξψηε θνξά 

γίλνληαη αλαθνξέο ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α. 

Σέινο, ην 2003-04, πινπνηείηαη πξφγξακκα απφ ην ΠΗ πνπ εληάρζεθε ζην 2
ν
 

ΔΠΔΑΔΚ ηνπ ΤΠΔΠΘ, φπνπ κε επηά νκάδεο εξγαζίαο, επηρεηξείηαη αθελφο ε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πξνζβάζηκεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην ΠΗ 

θαη ζην ΤΠΔΠΘ θαη αθεηέξνπ  ε αλάπηπμε απφ ηελ αξρή λέσλ ΑΠ ή ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ΑΠ ηεο ηππηθήο αγσγήο γηα επηά θαηεγνξίεο καζεηψλ κε ε.ε.α. 

(λνεηηθή αλεπάξθεηα, απηηζκφ, ηχθισζε, θψθσζε, θηλεηηθέο δπζθνιίεο), ζχκθσλα κε 

ην Ν 2817/2000 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Ν.3194/2003. Γηα ηνπο καζεηέο κε 

ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα θαη ηνπο ηπθινθσθνχο αλαπηχρζεθαλ δχν λένη 

νδεγνί κε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο α/βάζκηαο θαη β/βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Έλα επηπιένλ ΑΠ αλαπηχρζεθε γηα ηα ΣΔΔ Δ.Α., Α΄ θαη Β΄ βαζκίδαο. 

πγθεθξηκέλα, έμη ΑΠ αλαπηχρζεθαλ εθ λένπ θαη κφλν γηα ηνπο καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο έγηλε δηαθνξνπνίεζε/πξνζαξκνγή ησλ ΑΠ πνπ ππήξραλ γηα ηελ 

ηππηθή αγσγή ζε α/βάζκηα θαη β/βάζκηα εθπαίδεπζε. Τπεχζπλε ηεο ζχληαμεο ησλ ΑΠ 

γηα καζεηέο ηπθινχο ή κεξηθψο βιέπνληεο ήηαλ ε θ. Αζελά ηδέξε, πνπ θαηά ηε δηεζλή 

πξαθηηθή ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, δηαθνξνπνίεζε ην θνηλφ ΑΠ ηεο ηππηθήο αγσγήο, 

θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο.  Πξφζζεζε επίζεο νδεγίεο γηα ηε ζηήξημε ησλ 

ηπθιψλ καζεηψλ, φπσο αλάπηπμε δεμηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ, 

δεμηφηεηεο γηα απηφλνκε θαζεκεξηλή δηαβίσζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη έμσ απφ 

απηφ. Αθφκα πξφζζεζε ελδεηθηηθά δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο πνπ ζπλνδεχνληαλ θαη 

απφ πιηθφ δηδαζθαιίαο. Ζ ίδηα ηνλίδεη πσο “Γηα λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα επηηπρεκέλε 

ζρνιηθή έληαμε φισλ ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε θαη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ 

ΑΠ κε βαζηθφ θξηηήξην φρη ηελ νκνηνγέλεηα ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ αιιά ηε δηαθνξεηηθή 

ππφζηαζε ηνπ θάζε παηδηνχ” (Εψληνπ-ηδέξε, 2004). 

 

Γηα θείλε ,“Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη έρνληαο ππφςε 

ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο: α) ηελ θνηλσλία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο, β) ηα πνιηηηζκηθά 

αγαζά, γ) ηα λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, δ) ην άηνκν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ 

κεηαξξχζκηζε ή αλαζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηειεί επηηαθηηθή 

αλάγθε ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ έληαμε νη ζηφρνη κάζεζεο, ηα 

πεξηερφκελα κάζεζεο, ε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζζνχλ”.  

Γηα κηα επηηπρεκέλε έληαμε, δελ αξθνχλ απινπζηεπκέλνη ζηφρνη ή 

ηξνπνπνίεζε/κείσζε ηεο χιεο απφ ην δάζθαιν γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α., νη νπνίνη δελ 

πξνζεγγίδνληαη σο πξνζσπηθφηεηεο, αιιά σο άζξνηζκα ησλ δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ. 

Γελ αξθεί κφλν ν ζρεδηαζκφο ησλ ΑΠ, αιιά θαη ε θαηάιιειε πινπνίεζε. Σα 

παξαπάλσ ζπληζηνχλ ηα  “curriculum δηαίηεο”. Αληίζεηα πξνο απηά, ν δάζθαινο πξέπεη 

λα έρεη ηελ επρέξεηα γηα πξσηνβνπιία. Να κπνξεί λα ζηέθεηαη θξηηηθά ζηα ΑΠ θαη λα 

πξνρσξά ζε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη φρη ζε ηξνπνπνίεζε ή κείσζε ηεο χιεο 

θαη ησλ αζθήζεσλ. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν κε ζαθή δνκή αιιά 

γηα νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο απφ ην καζεηή σο θνηλσληθή ζρέζε, 

δηαδηθαζία θαη δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο αηνκηθή επηδίσμε. Ζ δηαθνξνπνίεζε πξέπεη 

λα ηδσζεί σο κηα παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα φισλ ησλ παηδηψλ, ηνλ ηξφπν θαη ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ 
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ηα δηαθνξεηηθά άηνκα κέζα ζε έλα επέιηθην πιαίζην, κε ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε, φρη ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο. 

Πέξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ησλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, ηα ΑΠ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο έληαμεο/ζπλεθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη φρη κε θξηηήξην ηελ ειηθηαθή νκνηνγέλεηα ησλ καζεηψλ, αιιά ηε 

δηαθνξεηηθή ηνπο ππφζηαζε θαη ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ: 

• Δύξνο. Σα ζεκεξηλά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη δνκεκέλα θαη θιεηζηά. Ζ δξάζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη πεξηέρνπλ πιεζψξα δηδαθηέαο χιεο πνπ 

πξέπεη λα θαιπθζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  Ο ΟΟΑ (1995), έρεη 

επηζεκάλεη πσο ε πνιηηηθή γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηελ Διιάδα θαζνξίδεηαη 

θπξίσο απφ ηελ πξνζθφιιεζε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα εθπνλνχληαη θαη εθδίδνληαη θεληξηθά. 

• πλάθεηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηα θαζεκεξηλά βηψκαηα ησλ καζεηψλ 

θαη ηα θνηλσληθά δεδνκέλα. Να πξνζαλαηνιίδεηαη ην ζρνιείν ζην παξφλ θαη φρη ζην 

κέιινλ. Δίλαη απηφ πνπ ππνζηήξηδε θαη ν Dewey φηη ε κάζεζε καο πξνεηνηκάδεη γηα ηε 

δσή θαη φρη γηα ην ζρνιείν 

• Ηζνξξνπία σο πξνο ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηέαο χιεο. Ο δηαρσξηζκφο  

ησλ καζεκάησλ ζε βαζηθά θαη δεπηεξεχνληα, νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ 

απνζπαζκαηηθή γλψζε. (Εψληνπ-ηδέξε, 2004). 

Γηα κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα πξνσζεί ηελ έληαμε, είλαη αλάγθε λα 

αξζνχλ ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε πέληε επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο: 

“ζην πξνζεζηαθφ επίπεδν, ζην επίπεδν δνκήο, ζην επίπεδν ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ζην επίπεδν ηεο παηδαγσγηθήο, αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο αμηνιφγεζεο”, 

(Εψληνπ-ηδέξε, Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ, 2012). Δίλαη γλσζηφ πσο γηα ηελ έληαμε δελ 

πξνεγήζεθε αλάινγνο ζρεδηαζκφο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα αιιειναπνδνρή, γηα 

επηκφξθσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε δαζθάισλ ηεο ηππηθήο ηάμεο φζνλ αθνξά ηελ 

έληαμε. ΑΜΔΑ κε ειαθξέο αλαπεξίεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο ηππηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ρσξίο θακηά ππνζηήξημε θαη δελ έρεη πξνβιεθηεί θαηάιιειε δηακφξθσζε ζρνιηθνχ 

ρψξνπ. Τπφ ηελ έιιεηςε απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

έληαμεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α., ζα πξέπεη λα ηδσζεί σο απνηπρία ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ 

ή θαη σο εζθεκκέλνο απνθιεηζκφο πνπ απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο γηα ην ηππηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, (Tomlison, 1981, 1982). 
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3.0.  Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

3.1. ΘΔΧΡΗΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, είλαη πνιιέο νη λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ αλαθχςεη 

ζηελ  εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ αλάγθε αληαπφθξηζεο 

ζε απηέο, εηδηθά ζην ζέκα ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ ε γιψζζα απνηεινχζε 

πάληα θαη απνηειεί ηε βάζε ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο γλψζεο, ηεο πξνφδνπ θαη ηεο 

αλάπηπμεο. Παξάγνληεο φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ, 

ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή ελνπνίεζε, ηα λέα πεξηβάιινληα πιεξνθφξεζεο θαη 

δηθηχσζεο, ε “έθξεμε” ηεο γλψζεο, ε μελφγισζζε θαηάξηηζε, ε ζρνιηθή απνηπρία, 

επέβαιαλ ζηελ Πνιηηεία ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, αιιά θαη ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ νξηζκνχ ηεο κεηξηθήο καο γιψζζαο 

(First Language, L1), αθφκα πεξηζζφηεξν κπξνζηά ζηελ θαηαζθεπαζκέλε 

θηλδπλνινγία γηα απψιεηα ηεο εζληθήο καο γιψζζαο
16

.  

 

Χο ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αη., νπφηε θαη δηαηππψζεθαλ νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ησλ 

κεγάισλ γισζζνινγηθψλ ξεπκάησλ, ε κεηξηθή γιψζζα δε ζεσξνχληαλ απαξαίηεην λα 

δηδαρηεί. Ζ δηδαθηηθή ηεο πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο δηδαθηηθήο ησλ μέλσλ 

γισζζψλ. ηνλ Μεζαίσλα επηθξάηεζε ε παξάδνζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο θαη ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο (ησλ λεθξψλ γισζζψλ), ηελ νπνία αθνινπζεί ε 

δηδαζθαιία ησλ δσληαλψλ γισζζψλ, γλσζηή σο “παξαδνζηαθή κέζνδνο” ή 

“πξνζέγγηζε”.  ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζα ακθηζβεηεζεί θαη ηε ζέζε ηεο ζα πάξεη 

ε “άκεζε πξνζέγγηζε” πνπ ζα δηαξθέζεη απφ ηνλ Α΄ σο ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν.  

(Σνθαηιίδνπ, 2003: 200). 

Οη γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο πνπ πηνζεηήζεθαλ 

ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αλάινγα κε ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

κεζνδνινγίεο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ:  

 

3.1.1.  Παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε- Άκεζε πξνζέγγηζε.   

      Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε  απνηέιεζε έλα ζχλνιν νδεγηψλ θαη ηερληθψλ. Ο 

γεληθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ε δηακφξθσζε θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ 

ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, θαλφλσλ θαη θεηκέλσλ ηεο αληίζηνηρεο γξακκαηείαο. Ζ γιψζζα  

είλαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ δηέπνληαη κνξθνινγηθά θαη ζπληαθηηθά απφ θαλφλεο. 

Δθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζεκαίλεη εθκάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, απνθνκκέλσλ απφ 

ην θείκελν πεξηβάιινλ. Μεζνδνινγηθά, ε χιε είλαη θαηαλεκεκέλε γξακκηθά. Εεηείηαη 

κεηάθξαζε απφ ηνλ επζχ ιφγν ζε πιάγην θαη ην αληίζηξνθν, θπξηαξρνχλ νη θαλφλεο 

γξακκαηηθήο, ε εθκάζεζε ιεμηινγίνπ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηε κνξθνινγία θαη ηε 

ζχληαμε. Οη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο αθνξνχλ ηελ “νξζή ”  ρξήζε ηεο γιψζζαο, ρσξίο 

                                                 

16
 Ζ Skutnabb-Kangas (1982) ζην θιαζηθφ ηεο έξγν Bilingualism or Not? παξνπζηάδεη ηα θξηηήξηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξψηε ή κεηξηθή γιψζζα (Γ1): 

Πξνέιεπζε: ε γιψζζα πνπ καζαίλεηο πξψηα 

Ηθαλφηεηα: ε γιψζζα πνπ γλσξίδεηο θαιχηεξα 

Λεηηνπξγία: ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείο πεξηζζφηεξν 

ηάζεηο: (α) ε γιψζζα κε ηελ νπνία ηαπηίδεζαη (εζσηεξηθή ηαχηηζε) θαη 

               (β) ε γιψζζα κε ηελ νπνία ζε ηαπηίδνπλ νη άιινη (εμσηεξηθή ηαχηηζε)    
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ιάζε, ηελ αληηγξαθή, ηελ θαιιηγξαθία.  Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο είλαη ε ιέμε θαη 

δίλεηαη βάξνο ζηε γξαπηή γιψζζα (“θείκελα πξνο κεηάθξαζηλ”), ελψ ν πξνθνξηθφο 

ιφγνο ζρεδφλ αγλνείηαη.  Ζ δηδαζθαιία είλαη παξαγσγηθή θαη ν δάζθαινο απνηειεί ηε 

κφλε πεγή γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κεησπηθή δηδαζθαιία θαη ηνλ θαηεπζπλφκελν 

δηάινγν θαη σο επνπηηθφ κέζν ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.    

     Αξγφηεξα ε κεηάθξαζε ζε κηα μέλε γιψζζα θαηαγγέιιεηαη, θαζψο θαη ε 

ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο πνπ ππνζηεξίδεηαη πσο πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη επαγσγηθά. ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε γιψζζα εμαθνινπζεί λα είλαη ζχλνιν 

ζηνηρείσλ θαη θαλφλσλ. Ζ μέλε γιψζζα φκσο πξέπεη λα θαηαθηηέηαη κε άκεζε έθζεζε 

ζε απηήλ, “γισζζηθφ ινπηξφ”, ρσξίο ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο (ρσξίο κεηάθξαζε). 

Οξγαλψλνληαη ιεμηιφγηα ζε “θέληξα ελδηαθέξνληνο”  θαη εξκελεχνληαη  ζηελ μέλε 

γιψζζα κε νξηζκνχο πνπ πξέπεη λα απνκλεκνλεχνληαη. Ζ θσλαρηή αλάγλσζε 

απνηειεί ηε βάζε ηεο δηδαζθαιίαο. Σα αλαγλσζηηθά πεξηέρνπλ  εηθνλνγξαθεκέλεο 

ιέμεηο   θαη ν δάζθαινο κηκείηαη ηε ζεκαζία ηνπο. Ζ γξαπηή εξγαζία έρεη ηε κνξθή ηεο 

ζχλζεζεο. (Σνθαηιίδνπ, 1986, 2003).   

 

3.1.2. Γνκηζκφο ή ζηξνπθηνπξαιηζκφο.  

 

       Ζ ζχγρξνλε γισζζνινγία θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κε ηνλ Ferdinand de Saussure 

ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα (1910-1920). Θέηεη σο βαζηθή αξρή ηε κειέηε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο ζην παξφλ θαη φρη ζηελ εμέιημή ηεο, θάλνληαο έηζη 

πξφηαζε γηα δηάθξηζε ζπγρξνλίαο-δηαρξνλίαο.   Δηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ 

„ζεκείνπ‟  ην νπνίν μερσξίδεη απφ ηε ιέμε θαη ηε θξάζε. Δίλαη ν πξψηνο πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κηαο επηζηήκεο γηα ηε κειέηε ησλ ζεκείσλ θαη θέξεη ην φλνκα 

ζεκεηνινγία  απφ ην ειιεληθφ ζεκείνλ = signe. Φηάλεη έηζη ζηελ έλλνηα ηνπ θψδηθα 

θαη ηεο δνκήο. Θεσξείηαη πξνάγγεινο ηνπ δνκηζκνχ, παξφιν πνπ ζπάληα αλαθέξεηαη 

ζηνλ φξν “δνκή” (structure). Γηαρσξίδεη αθφκα ηε γιψζζα  σο πην νπζηαζηηθή, κε 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα, απφ ηελ νκηιία  ζε ζπκπησκαηηθφ, δεπηεξεχνληα ξφιν. 

 

        Σηο απφςεηο ηνπ Saussure  δέρεηαη ν Benveniste απφ ηνλ θχθιν ηεο Πξάγαο, πνπ 

ζα δψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο γισζζηθήο δνκήο : “Αλ ππνζέζνπκε φηη ε γιψζζα απνηειεί έλα 

ζχζηεκα, πξφθεηηαη γηα αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ. Αθνχ θάζε ζχζηεκα ζρεκαηίδεηαη απφ 

εηδηθά αιιεινεμαξηψκελα ζηνηρεία, ηφηε δηαθξίλεηαη απφ ηα άιια ζπζηήκαηα γηα ηελ 

εζσηεξηθή δηάηαμε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, δηάηαμε πνπ απνηειεί ηε δνκή ηνπ ” 

(Παπαξίδνο, 1993:31). Ζ δηαθνξά ηεο δνκηθήο αληίιεςεο ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή γισζζνινγία έγθεηηαη ζην φηη πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηε δνκή απέλαληη 

ζην γισζζηθφ ζηνηρείν. Οη δνκηθέο αζθήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηα ζηε δηδαζθαιία 

ησλ μέλσλ γισζζψλ, φπνπ νη καζεηέο “ιεζκνλνχλ” ηε δνκή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο γηα 

λα αζθεζνχλ ζπζηεκαηηθά ζηε δνκή ηεο μέλεο.  

 

        Ο Δπξωπαϊθόο δνκηζκόο  (1930-1950), ρξεζηκνπνηεί ηελ νπηηθν-αθνπζηηθή 

κέζνδν. Οη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ θαηαζθεπαζκέλνπο δηαιφγνπο θαη δελ ηνπο 

δίλνληαη πεξηζψξηα γηα ειεχζεξε έθθξαζε. Απφ ηε ζρνιή ηεο Γελεχεο δίλεηαη έκθαζε 

ζηε ζεκαζία, αιιά αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο κνξθήο, φπσο θάλεη θαη ν 

Ακεξηθαληθόο δνκηζκόο  (1930-1950).  Ζ ζρνιή ηεο Πξάγαο βιέπεη ηε γιψζζα σο 

ζχζηεκα ιεηηνπξγηψλ  δίλνληαο έκθαζε ζηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία.  
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    Ο Ακεξηθαληθφο δνκηζκφο κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ L. Bloomfield (1933), 

ζηεξίδεηαη ζηελ πξνθνξηθν-αθνπζηηθή κέζνδν. H κάζεζε πεξλά απφ ηέζζεξα ζηάδηα: 

αθξφαζε-νκηιία-αλάγλσζε-γξαθή. Γίλεηαη ζεκαζία ζηελ πξνθνξά θαη αλαγλσξίδεηαη 

κφλν ε νκηιία, πνπ είλαη παξαηεξήζηκε θαη κεηξήζηκε.   Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

ζηεξίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζρέζε εξέζηζκα-αληίδξαζε θαη ζε εμσηεξηθά 

θίλεηξα. Έηζη ε δηαδηθαζία γίλεηαη κεραληζηηθή. Πξνσζείηαη ν απηνκαηηζκφο θαη ε 

επαλάιεςε θαη παξαβιέπεηαη ν δεκηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ηεο γιψζζαο.    

    Ο Noam Chomsky (1950-1960), αληηπξνηείλεη ζηελ “επηθαλεηαθή δνκή” ησλ 

ζηξνπθηνπξαιηζηψλ ηε “βαζηά δνκή” πνπ κε ηε κεζνιάβεζε “κεηαζρεκαηηζκψλ” 

εμεγεί ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Παξαδέρεηαη πσο ε ηθαλφηεηα γισζζηθήο 

θαηάθηεζεο βξίζθεηαη ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ ε νπνία απνδεηθλχεηαη δεκηνπξγηθή. 

Κξίλεη πσο ν απηνκαηηζκφο δελ νδεγεί ζε θαηαλφεζε θαη αληηπξνηείλεη 

δεληξνγξάκκαηα θαη κεηαζρεκαηηζκφ πξνηάζεσλ ζε ηζνδχλακεο. Γηαθξίλεη ηε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα (competence) σο ην ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή 

θαη θαηαλφεζε άπεηξνπ αξηζκνχ πξνηάζεσλ θαη απνηειεί γισζζνινγηθή ζεσξία. Ζ 

γισζζηθή επηηέιεζε (performance) απφ ηελ άιιε, απνηειεί ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Απνηειεί δειαδή πξάμε. 

    πγθεθαιαησηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνκηζκνχ ζηε δηδαζθαιία είλαη:          

1. Κχξηνο ζηφρνο: ε επεμεξγαζία γισζζηθψλ δνκψλ γηα ηελ παξαγσγή νξζψλ 

γξακκαηηθά πξνηάζεσλ (γισζζηθή ηθαλφηεηα) θαη εζσηεξίθεπζε γηα  γισζζηθή 

επηηέιεζε θαη επηθνηλσλία.                                                                                                      

2. Βαζηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο: ε ιέμε .                                                                           

3. ηε δηδαζθαιία επηθξαηεί ν κπηρεβηνξηζκφο : ππνθαηάζηαηεο αληηδξάζεηο ζε 

αληίζηνηρα εξεζίζκαηα- ζπζηεκηθή επηβξάβεπζε.  Απηνκαηηζκφο θαη επαλάιεςε                                                                

4. ηξαηεγηθή:  Ο “θαηαζθεπαζκέλνο” δηάινγνο αληηθαζηζηά ην θείκελν.                        

5. Μέζνδνη: νπηηθναθνπζηηθέο / πξνθνξηθν-αθνπζηηθέο. Πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

πξνθνξά.                                                                                                                               

6. Αλάπηπμε ηεζζάξσλ καθξν-δεμηνηήησλ (αθξφαζε-νκηιία-αλάγλσζε-γξαθή)           

7. Λεμηιφγην πξνθαηαζθεπαζκέλν κε θξηηήξην ηε ζπρλφηεηα.                                                                          

8. Οπηηθναθνπζηηθά κέζα: καγλεηφθσλν, ζιάηληο, ηαηλίεο, “γισζζηθά εξγαζηήξηα”                                                                                                                    

9. Απζηεξά πξνγξακκαηηζκέλε πνξεία ζηελ νπνία ν δάζθαινο δελ παξεκβαίλεη. 

(Παπαξίδνο, 1993 θαη Σνθαηιίδνπ, 1986,2003)     

 

3.1.3. Δπηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ή Λεηηνπξγηζκφο (communicative approach) 

       Οη θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ 

σο ηψξα,  ζεσξνχλ ηε γιψζζα γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη θαηά ζπλέπεηα δίλνπλ 

βαξχηεηα ζηελ πξφηππε (standard) γιψζζα. Έηζη πξνζθέξνληαη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα σο ζχζηεκα, αιιά παξακειείηαη ε άζθεζε ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ε 

εμνηθείσζε κε ηε ιεηηνπξγηθή πνιπκνξθία ηεο. (Υαξαιακπφπνπινο, Υαηδεζαββίδεο, 

1997).  

        Σε δεθαεηία ηνπ ‟70, o M.A.K. Halliday αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή ζεψξεζε   

ηεο γιψζζαο “κε ηελ έλλνηα φηη ελδηαθεξφκαζηε ζην ηη κπνξεί λα θάλεη ε γιψζζα, ή πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηη κπνξεί λα θάλεη ν νκηιεηήο, παηδί ή ελήιηθαο, λα θάλεη κε απηήλ· 

πξνζπαζνχκε λα εμεγήζνπκε ηε θχζε ηεο γιψζζαο, ηελ εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε θαη 

δνκή, κε ηελ έλλνηα ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα ππεξεηεί” (M.A.K. Halliday, 

1978: 16). Σν κνληέιν γισζζηθήο κειέηεο  πνπ πξνηείλεη ζηεξίδεηαη ζηε πζηεκηθή 



 64 

Λεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή (ΛΓ), ε νπνία είλαη δίθηπν ζπζηεκάησλ (ζπζηεκηθή), 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζεκαζηνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ. 

Βάξνο δίλεηαη ζηε ζεκαζία θαη φρη ζηε δνκή ηεο γιψζζαο. Ζ γιψζζα είλαη έλα 

ζεκεηνγελέο ζχζηεκα. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεκαζία (ζεκαηλφκελνλ Se) θαη ηελ 

αλαπαξάζηαζή ηεο (ζεκαίλνλ Sa, θαηά Saussure), δελ είλαη απζαίξεηε. Παξεκβάιιεηαη 

ην επίπεδν ηεο “δηαηχπσζεο” [wording]. Ζ ζρέζε κεηαμχ ερεηηθψλ ζπκβφισλ θαη 

ιέμεσλ είλαη απζαίξεηε, φρη φκσο ε ζρέζε κεηαμχ ιέμεσλ θαη ζεκαζηψλ. Κάζε ιέμε 

εγγξάθεη άιιε ζεκαζία θαη εξκελεχεηαη απφ ηελ άπνςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην 

γισζζηθφ ζχζηεκα (ιεηηνπξγηθή). Οη επηινγέο ηνπ νκηιεηή πεξηιακβάλνπλ ιεμηινγηθά 

αιιά θαη γξακκαηηθά ζηνηρεία. Σν επίπεδν απηφ είλαη ην ιεμηθνγξακκαηηθό  

(δηαηππψζεηο ιέμεσλ θαη γξακκαηηθψλ δνκψλ).  Σα άιια δχν επίπεδα ηεο γιψζζαο 

θαηά ΛΓ είλαη ην θωλνινγηθό  (ερεηηθά ζχκβνια) θαη ην ζεκαζηνινγηθό  

(λνήκαηα). Ζ ζρέζε κεηαμχ ζεκαζηνινγίαο θαη ιεμηθνγξακκαηηθήο, ραξαθηεξίδεηαη 

“θπζηθή”. 

        Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΛΓ είλαη φηη νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ην θείκελν θαη 

φρη γχξσ απφ ηελ πξφηαζε, ην νπνίν δελ είλαη μεθνκκέλν απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη θαη θαηαλνείηαη. 

         Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ΛΓ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δηπιή. Αθελφο ε γλψζε ηεο 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο κηαο γιψζζαο λα θαηαιαβαίλνπλ πψο ηα ιεμηθνγξακκαηηθά 

ζηνηρεία θαηαζθεπάδνπλ λνήκαηα θαη άξα κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν 

ακθηζβήηεζεο θαη αλαθαηαζθεπήο (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο). Αθεηέξνπ, ε ζέζε φηη ε 

γιψζζα απνηειεί θνηλσληθή ζεκείσζε θαη πεγή θαηαζθεπήο λνεκάησλ, απνηέιεζε 

βάζε γηα ηo θίλεκα ηεο παηδαγσγηθήο κε βάζε ηα θεηκεληθά είδε  (Λχθνπ, 

2000).  

        Κη άιινη ζεσξεηηθνί ηεο εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο -θπξίσο Άγγινη- 

αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζρνιήο ησλ J. Firth θαη M. Halliday, 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη ζπλδένπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κε ηα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Γλσζηφηεξνη 

είλαη νη C. Candlin,  H. Widdowson,  W. Littlewood θ.ά, πνπ καδί κε ηνπο ακεξηθαλνχο 

θνηλσληνγισζζνιφγνπο D. Hymes, W. Labov θ.ά. δηακφξθσζαλ ην κνληέιν ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο (Μήηζεο, 1996).  

     Ο William Littlewood κηιψληαο γηα ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, αλαθέξεη φηη “ν 

πην ηθαλφο νκηιεηήο κηαο μέλεο γιψζζαο δελ είλαη πάληνηε απηφο πνπ μέξεη λα ρεηξίδεηαη 

ηηο δνκέο ηεο. πρλά είλαη ην άηνκν πνπ μέξεη λα επεμεξγάδεηαη ζπλνιηθά ηελ πεξίζηαζε 

ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ν ίδηνο θαη ν αθξναηήο ηνπ, λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο θνηλέο 

κεηαμχ ηνπο γλψζεηο (…) θαη λα επηιέγεη ηα θαηάιιεια γισζζηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηνπ κελχκαηφο ηνπ”, (Littlewood, 1981:5). Δπίζεο θάλεη ιφγν 

γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο “αλάδξαζεο” πνπ επηηξέπεη ζηνλ νκηιεηή λα επαλνξζψλεη, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο λα εθθξάζεη θαηάιιεια 

ην κήλπκά ηνπ. Γηα ηνλ Littlewood ε γιψζζα εθηφο απφ ιεηηνπξγηθφ θέξεη θαη 

θνηλσληθφ λφεκα. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεη δπν είδε επηθνηλσληαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ καζεηή:  

α .Γξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο.  

β. Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο δηάδξαζεο.  

Οη κελ πξψηεο, θαιιηεξγνχλ ηελ φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε κεηάδνζε 

λνεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, φπνπ ε αθξίβεηα θαη ε 

νξζφηεηα δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν. Οη δεχηεξεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνληαο ππφςε ην θνηλσληθφ ζπγθείκελν ηεο 

δηάδξαζεο. Δδψ δίλεηαη βάξνο ζηελ αθξηβή πξνθνξά θαη ηε γξακκαηηθή νξζφηεηα, 

(Littlewood, 1981).  
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         Ο Hymes (1967) πξνηείλεη ην κνληέιν “speaking”. Αθνξά ηα αξρηθά ηεο 

αθξνζηηρίδαο πνπ ζρεκαηίδνπλ  φξνη πνπ ζπληζηνχλ έλα επηθνηλσληαθφ γεγνλφο: 

Setting 

Participants 

Ends 

Acts 

Key 

Instrumentalities 

Norms 

Genre                                                (Σνθαηιίδνπ, 1986: 96-97) 

         Σν 1976 απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο λέαο ειιεληθήο. Μέρξη ηα λέα ΑΠ ηνπ 1980, ε 

γιψζζα δηδαζθφηαλ σο ρσξηζηά αληηθείκελα : Αλάγλσζε, Έθζεζε θαη Γξακκαηηθή, 

χληαμε απφ θχξηα βνεζήκαηα ησλ Μ. Σξηαληαθπιιίδε θαη Αρ. Σδάξηδαλνπ 

αληίζηνηρα (Υαξαιακπφπνπινο, Υαηδεζαββίδεο, 1997). Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

εηζάγεηαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν απφ ην 1982. 

             

         πλνςίδνληαο, βαζηθέο αξρέο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία απνηεινχλ: 

1. ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε γισζζηθή επάξθεηα θαη ε αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (competence de communication) αληί ηεο σο ηψξα 

γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (competence linguistique). Γελ αξθεί ε γλψζε ηεο 

γιψζζαο, αιιά ε γλψζε ηνπ “πξάηηεηλ” κε ηε γιψζζα. Ζ επηθνηλσληαθή 

δεμηφηεηα δηδάζθεηαη. Με ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ, ιεθηηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, ν ιφγνο γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξνο. 

2. ηξαηεγηθέο: Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν έλαληη ηνπ γξαπηνχ. 

Οκηιία ηεο γιψζζαο θαη ρξήζε ηεο απνηεινχλ γισζζηθή πξάμε. 

3. Πξνσζείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο, ε αιιειεπίδξαζε, ν δηάινγνο πνπ κε 

ηελ πξνζνκνίσζε θπζηθψλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ ηάμε, 

επηηπγράλεηαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ρξήζε ή θαηά ηνλ Widdowson 

ηελ “εθαξκνγή” ηεο γιψζζαο απζφξκεηα θαη θπζηθά. Ο δάζθαινο ζεσξείηαη 

ηζφηηκνο ζπλνκηιεηήο, ζπλεξεπλεηήο, ζπληνληζηήο. 

4. Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ γίλεηαη ζε απζεληηθά, κε θαηαζθεπαζκέλα πιαίζηα 

επηθνηλσλίαο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

5. Σερληθέο: γίλεηαη ρξήζε απζεληηθψλ πιηθψλ ζηελ ηάμε θαη φρη κφλν ρξεζηηθψλ. 

6. Ζ κέζνδνο αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο “ηαπηφηεηαο” θαη ησλ 

αλαγθψλ ηνπ καζεηή σο πξνυπφζεζε γηα νπνηνλδήπνηε ζρεδηαζκφ. 

7. Βαζηθή ζέζε ζηε δηδαζθαιία έρεη ην απζεληηθφ θείκελν, πξνθνξηθφ απφ 

απηφρζνλεο νκηιεηέο ή γξαπηφ ζηηο πνηθίιεο κνξθέο ηνπ. 

8. Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο είλαη ε πξφηαζε έλαληη ηεο ιέμεο. 

9. Ζ δηδαζθαιία είλαη ηαπηφρξνλα παξαγσγηθή θαη επαγσγηθή, κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. 

10. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ είλαη ελδηάκεζε, δηαδηθαζηηθή φπνπ ην 

ιάζνο απνπνηληθνπνηείηαη θαη ελδηαθέξεη ε θαηά ηνλ Chomsky “αλάιπζή” ηνπ 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή, ηελ θαιχηεξε επηινγή κέζσλ, 

ζηξαηεγηθψλ απφ ην δάζθαιν κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πξψηνπ. Ζ απηφ-

δηφξζσζε θαη ε απην-κάζεζε απνηεινχλ λέεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο. 
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11. Ζ ρξήζε ησλ Ο/Α θξίλεηαη απαξαίηεηε ζηελ ηάμε. (Μήηζεο, 1996,  

Υαξαιακπφπνπινο, Υαηδεζαββίδεο, 1997, Ηνξδαλίδνπ, θπξφεξα, 2008, 

Σνθαηιίδνπ 1986,2003). 

 

 

 3.1.4. Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε  (genre approach) 

 

Δπηθνηλσλνχκε, ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηνχκε ηε γιψζζα σο πιήζνο 

ζπλδπαζκψλ γισζζηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπληζηνχλ ελφηεηεο έθθξαζεο. Με άιια ιφγηα, 

“φηαλ επηθνηλσλνχκε γισζζηθά, επηθνηλσλνχκε  κε θείκελα”, (Γεσξγαθνπνχινπ, 

Γνχηζνο, 1999:17). Σν θείκελν απνηειεί κηα απηφλνκε ελφηεηα ιφγνπ, κε 

νινθιεξσκέλν λφεκα πνπ ζπληζηά έλα θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλν κήλπκα. Κάζε 

θείκελν δηακνξθψλεηαη έρνληαο ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ ξφιν, είλαη πιαηζησκέλν 

απφ  ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπγθξνηεί ηηο έλλνηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο κεηέρνληεο ζηηο πεξηζηάζεηο απηέο. (Μεηζηθνπνχινπ, 2006,β).  

            Σν αλαιπηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο θεηκελνινγηθήο πξνζέγγηζεο βξίζθεηαη ζηα 

λνεκαηηθά ζχλνια πνπ ζρεκαηίδνπλ νη πξνηάζεηο. Απφ ηελ άπνςε απηή ε γξακκαηηθή 

φπσο θαη ην ιεμηιφγην κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, 

φρη ην αληίζηξνθν. Με απηήλ ηελ έλλνηα ε γξακκαηηθή πξνθχπηεη κέζα απφ ην ιφγν 

θαη απνηειεί ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίηεπμε θεηκέλνπ. Χζηφζν δελ 

παξαβιέπεηαη φηη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ ζπλδέεηαη  κε ην άκεζν θαη επξχηεξν 

πεξηθείκελφ ηνπ, (Γεσξγαθνπνχινπ, Γνχηζνο, 1999:27) θαη φηη ην θείκελν απνηειεί 

κνλάδα κε δηθή ηεο πνιπεπίπεδε νξγάλσζε, (Αξράθεο, 2005:12). πγθεθξηκέλνη 

παξάγνληεο θεηκεληθφηεηαο απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο  ε ζπλνρή 

(κνξθήο), ε πιεξνθνξηθόηεηα, ε ζπλεθηηθόηεηα (πεξηερνκέλνπ),  ε πξνζεηηθόηεηα, 

ε δηαθεηκεληθόηεηα, ε πεξηζηαζηαθόηεηα, ε απνδεθηόηεηα, (Αξράθεο, 2005:12). 

       Μεηαμχ 1982 θαη 1985 εθδίδνληαη ζηελ Διιάδα λέα εγρεηξίδηα φπνπ επηρεηξείηαη ε 

έληαμε ηεο γξακκαηηθήο, πνπ σο ηφηε δηδαζθφηαλ σο ρσξηζηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν, 

ζ‟ έλα εληαίν γισζζηθφ κάζεκα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 ζηελ Ακεξηθή, ηελ Αγγιία 

θαη ηελ Απζηξαιία, ε γξακκαηηθή δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. Γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζηηο ΖΠΑ πηνζεηείηαη ην κνληέιν “process 

writing”, βαζηζκέλν ζε καζεηνθεληξηθέο αξρέο, ελψ ζηε Βξεηαλία εηζάγεηαη ην κφην 

“γλψζε γηα ηε γιψζζα” (knowledge about language), φπνπ απνπζηάδεη ε ξεηή 

δηδαζθαιία ηεο γισζζηθήο δνκήο θαη ρξήζεο. Ο ηξφπνο δνπιεηάο πνπ νη καζεηέο 

αθνινπζνχλ ζηελ ηάμε, ηνπο βνεζά λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο θαη 

ηε ρξήζεο ηεο, αιιά θαη λα κειεηήζνπλ ηελ ίδηα ηε γιψζζα σο αληηθείκελν. Οη 

Απζηξαινί ζεσξεηηθνί (Sydney Genre School) πάλσ ζηελ ίδηα ινγηθή, ηελ απνπζία 

δειαδή ξεηψλ νδεγηψλ, πξνηείλνπλ λα γίλεηαη επεμεξγαζία ηεο ζεσξίαο ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ. Καηά ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εξγαιεία ηεο 

ζπζηεκηθήο ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο (ΛΓ) θαη ε δφκεζε θαηά ηα θεηκεληθά είδε, 

(Καξαληδφια, 2000).  

      χκθσλα κε ηνλ Halliday , ν J.R. Martin εηζάγεη ην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, γλσζηφ σο  “εθπαίδεπζε κε βάζε ηα 

θεηκεληθά είδε” (genre-based literacy pedagogy movement). “…, ηα παηδηά 

δηδάζθνληαη ηα θεηκεληθά είδε ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο 

αλάγθεο θαη καζαίλνπλ πψο ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζηε δνκή θάζε θεηκεληθνχ είδνπο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηηο πεγέο ηεο γξακκαηηθήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε γξακκαηηθή 

παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά απφ ηελ αξρή σο πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο κέζα 



 67 

ζε «απζεληηθά» θείκελα ην ζπγθεηκεληθφ πιαίζην ησλ νπνίσλ είλαη γλσζηφ ζε απηά.” 

(Halliday, 2000).  

        Ζ ελλνηνινγηθή θαηεγνξία πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε θεηκέλνπ (text)-

ζπγθεηκέλνπ (context), είλαη ην θεηκεληθό είδνο.  ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν φξνο genre 

δειψλεη ηε δηαδηθαζία (process, π.ρ. πεξηγξάθσ) ή ην ηειηθφ πξντφλ (product π.ρ. 

πεξηγξαθή). ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη φξνη φπσο “θεηκεληθά είδε”, 

“θεηκεληθνί ηχπνη” “γέλε ιφγνπ”, “είδε ιφγνπ”.θ. ά (Ηνξδαλίδνπ, 2007: 358). Ο Martin 

νξίδεη ην θεηκεληθφ είδνο σο “ζηαδηαθή, ζηνρνζεηεκέλε θνηλσληθή δηαδηθαζία”. Με 

άιια ιφγηα, ηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ ( πξνθνξηθά, γξαπηά, πνιπηξνπηθά, 

ςεθηαθά), επηηξέπνπλ έρνληαο ην θαζέλα ραξαθηεξηζηηθή “ζρεκαηηθή δνκή”, λα 

επηηχρνπλ ηα κέιε κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο ηνπο θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο ηνπο, αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (Κέθηα, 2001). χκθσλα κε 

ηελ θεηκελνγισζζνινγία γηα λα θαηαζηεί ε επηθνηλσλία απνηειεζκαηηθή (θαη φρη 

ζσζηή ή ιάζνο), ζα πξέπεη ε ζεηξά πξνηάζεσλ πνπ επηιέγεηαη λα απερεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν, αλαγλσξίζηκν , ηχπν θεηκέλνπ πνπ λα πξαγκαηψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζπγγξαθέα/νκηιεηή, ηνπο νπνίνπο ν αθξναηήο/αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη. 

Γηα λα είλαη απηφ δπλαηφ ζα πξέπεη α) λα ππάξρεη γισζζηθή θαη λνεκαηηθή 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ (ζπλνρή, ζπλεθηηθφηεηα), β) ην 

θείκελν λα εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη γ) λα ππάξρεη νξγάλσζε ησλ 

πξνηάζεσλ ηέηνηα πνπ λα πξνζαλαηνιίδεη ζε δηαθξηηφ ηχπν θεηκέλνπ (Κσζηνχιε, 

2001). 

      Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ην επίπεδν ύθνπο. Απηφ ζπγθξνηείηαη απφ ηξεηο 

κεηαβιεηέο: 

α) ην πεδίν (field), πνπ αθνξά ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 

β) ηνπο ζπλνκηιηαθνχο ξφινπο (tenor), ηε ζρέζε κεηερφλησλ ζε κηα γισζζηθή 

επηθνηλσλία 

γ) ηνλ ηξφπν (mode). Αλαθέξεηαη ζηνλ ξφιν ηεο γιψζζαο ζε θάζε πεξίζηαζε. 

      Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη νη δπν 

πξνεγνχκελνη παξάγνληεο, κε αλάινγεο επηινγέο. Πξφθεηηαη γηα ην ηξίην επίπεδν 

αλάιπζεο πνπ αθνξά ηελ Ιδενινγία, ε θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. ην θαηλνηφκν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, δεχηεξν ζηε ζεηξά, Write it Right Project, (1991-1994), 

πξνηείλεηαη γηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηνπ χδλετ ην κνληέιν ηνπ ηξνρνχ πνπ 

απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο: 

α) απνδφκεζε πξφηππσλ θεηκέλσλ (εμνηθείσζε κε ηε δνκή ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ) 

β) απφ θνηλνχ κε ην δάζθαιν δηαπξαγκάηεπζεο θεηκέλνπ (παξαγσγή θεηκέλνπ κε 

βνήζεηα) 

γ) απηφλνκε δφκεζε (ζρεδηάζκαηα πνπ θαηφπηλ επεμεξγαζίαο παίξλνπλ κνξθή 

θεηκέλνπ) 

Σειηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ, ε ηθαλφηεηα δφκεζεο αιιά θαη απνδφκεζεο θεηκέλσλ απφ ηνπο 

καζεηέο, ε αλάπηπμε  κεηαγλσζηηθψλ θαη κεηαγισζζηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη ε 

θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ρξήζεσλ ηεο γιψζζαο θαη ε ηζφηηκε πξφζβαζή ηνπο ζηελ 

θνηλσληθή εμνπζία. (Κέθηα, 2001) 

        ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε ζπλχθαλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο 

γξακκαηηθήο εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη αθφκα θαη κε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

ηνπ 1999. Έηζη, ζην ππνθεθάιαην ηνπ Α.Π γηα ηελ αλάγλσζε ησλ Γ΄ θαη Γ΄ 

αλαθέξεηαη: “Αμηνπνίεζε θεηκέλσλ θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ. Δλδεηθηηθά αληηθείκελα 

αλάγλσζεο θαη κειέηεο: Σα δηάθνξα θείκελα ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, αγγειία, ηίηινη, πεξηγξαθή αθεγήκαηνο, πνηήκαηνο, πιεξνθνξηαθφ 

θείκελν, επηζηνιή, εκεξνιφγην, απηνβηνγξαθία, βηνγξαθία, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, 
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θαηάινγνο, ιεμηθφ, ράξηεο, ζρεδηάγξακκα, ηζηνξία κε εηθφλεο θαη ζθίηζα, ζεκεηψζεηο, 

εθεκεξίδα, πεξηνδηθφ, αθήγεζε, πεξηγξαθή, παξακχζη, αλέθδνην, δηήγεκα, κπζηζηφξεκα, 

πνίεκα, βηβιηνπαξνπζίαζε, θξηηηθή ζεαηξηθνχ, θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ, ρεηξφγξαθν, 

δαθηπιφγξαθα ή έληππα θείκελα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν χθνπο.” (ΔΠΠ, 1999). 

Παξφηη δηαθαίλεηαη ε πξνηεξαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο – θεηκέλνπ, ε θεηκεληθή 

δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο γηλφηαλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Σα κνξθνζπληαθηηθά  

θαηλφκελα (γξακκαηηθή, ζχληαμε, νξζνγξαθία, ζηίμε, παξαγσγή, ζχλζεζε θ.ά. ) 

δηδάζθνληαλ ρσξηζηά απφ ην εθάζηνηε θεηκεληθφ είδνο (Καξαληδφια, 2000).  

        ήκεξα, ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

θεηκεληθά πξνζαλαηνιηζκέλε. Χζηφζν εκθαλίδνληαη πνιιά πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

παξαγσγή ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο. Απηφ ελ κέξεη νθείιεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη καζεηέο αθνινπζνχλ κηα δηαδηθαζία ηξηψλ 

αιιεινθαιππηφκελσλ ζηαδίσλ: ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ – παξαγσγή θάπνηαο κνξθήο 

θεηκέλνπ – επεμεξγαζία ηνπ θαη ηειηθή κνξθή. Οη καζεηέο δελ αληηιακβάλνληαη ηελ 

πθή ηεο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο. Ζ Κσζηνχιε (2001), πξνηείλεη ηε ζπγθξηηηθή κειέηε 

απζεληηθψλ θεηκέλσλ κε γισζζηθή πνηθηιία, γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη 

γξαπηνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ. Μηα άιιε πξφηαζε είλαη ε αμηνπνίεζε κηαο καζεηηθήο 

κηθξν-νκάδαο ζην ξφιν ηνπ ζπλνκηιεηή κε ην ζπγγξαθέα-καζεηή. (Μαηζαγγνχξαο, 

2004:169). Μηα αθφκε πξφηαζε αθνξά ηελ πξνζζήθε κεηά ηε γξακκαηηθή ηεο ιέμεο 

θαη ηεο πξφηαζεο, ηεο γξακκαηηθήο ηεο παξαγξάθνπ, ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο 

γηα ηε καθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2004: 307). 

     Έλα θεηκελνθεληξηθφ πιαίζην γισζζηθήο δηδαζθαιίαο εηζάγεηαη κε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηνπ 2002 θαη πινπνηείηαη κε ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηνπ 2006-2007. ε απηά 

ε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζχζηαζε θεηκέλσλ. Σν θεηκελνθεληξηθφ-δηαδηθαζηηθφ κνληέιν, 

ελνπνηεί δηδαθηηθά ηελ θαηαλφεζε κε ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ. “Χο πιένλ θηιηθή 

γηα ηα παηδηά θαη ιηγφηεξν απαηηεηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηιέρζεθε ε ζεκαηηθή 

νξγάλσζε έλαληη ηεο νξγάλσζεο κε βάζε ηε δηάθξηζε είδε ιφγνπ/είδε θεηκέλσλ. ε θάζε 

ζέκα, π.ρ. «Ζ δσή ζηελ πφιε» (Δ΄ Γεκνηηθνχ), αληηζηνηρνχλ θείκελα αλαθνξηθνχ ή 

θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ θαη νη αζθήζεηο θαηαλφεζεο θαη πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο έθθξαζεο 

αλαδεηθλχνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο” (Ηνξδαλίδνπ, 2007:359). ην ΑΠ 

γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ αλαθνξηθνύ ιόγνπ  (αθήγεζε, πεξηγξαθή, βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θ.ά.) θαη θαηεπζπληηθνύ ιόγνπ  (πξφζθιεζε, παξάθιεζε, εξψηεζε, 

νδεγία, ζπληαγή θά.). ηα Βηβιία ηνπ Γαζθάινπ αλαθέξεηαη φηη “ν δάζθαινο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ σο έλα δείγκα εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα 

ρεηξηζηεί αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηάμεο”.  Με άιια ιφγηα έρεη ην πεξηζψξην 

πξνζζαθαίξεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ αξθεί ην θείκελν λα απνηειεί ην 

θεληξηθφ πιαίζην νξγάλσζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ψζηε λα απνθαιείηαη δίθαηα 

θεηκελνθεληξηθή. 

     πλνπηηθά ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε εκθαλίδεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

     1. ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία (πξνθνξηθή ή  

        γξαπηή) ζην εθάζηνηε επηθνηλσληαθφ πιαίζην, κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο   

        θεηκεληθνχο ηχπνπο. 

    2. Ζ δηδαζθαιία είλαη επαγσγηθή – απαγσγηθή 

    3. Μνλάδα αλάιπζεο απνηειεί ην θείκελν ζε πνηθηιία κνξθψλ. 

    4. Πξαγκαηνπνηείηαη δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

        θείκελν 

    5. Γίλεηαη ρξήζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ 

    6. Ζ κέζνδνο  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ζπλεξγαηηθή.  Ο δάζθαινο θαη νη 
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        Μαζεηέο θάλνπλ δηάινγν γηα ηα θπξίαξρα θεηκεληθά είδε θαη κε, γηα ακνηβαία 

        πνιηηηζκηθή δηείζδπζε θαη απνδνρή  

    7. Ζ αμηνιφγεζε έρεη ηξεηο κνξθέο:  

        Γηαγλσζηηθή κνξθή. 

        Γηαδηθαζηηθή, φπνπ γίλεηαη επεμεξγαζία  ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνπλ γηα λα 

        θαηαιήμνπλ ζην ηειηθφ. 

        Aπηναμηνιφγεζε: νη καζεηέο αλαιχνπλ θξηηηθά ηα θείκελά ηνπο.  

        Τηνζεηνχλ δηπιή νπηηθή. Σνπ δεκηνπξγνχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ θξηηηθνχ  

        αλαγλψζηε.  

    8. ηξαηεγηθέο : παξάγνληαη ζρεδηάζκαηα θεηκέλσλ κε ζπλεξγαζία θαηφπηλ  

        ζπγθξηηηθήο  κειέηεο απζεληηθψλ θεηκέλσλ. 

 

3.1.5. Πνιπηξνπηθφηεηα- Πνιπγξακκαηηζκνί         

      Ο γισζζηθφο γξακκαηηζκφο θαη ε επηθνηλσλία σο εληαίνο ρψξνο, απνηεινχλ πιένλ 

εθπαηδεπηηθή απαίηεζε ζην δηεζλή ρψξν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ο φξνο 

γξακκαηηζκφο  (literacy) (Baynham, 2002), αληηθαηέζηεζε ηνλ παιαηφηεξν φξν 

“αιθαβεηηζκφ” πνπ ζήκαηλε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη έλα 

γξαπηφ θείκελν. Πιένλ ζεκαηνδνηεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπ “λα θαηαλνεί, λα εξκελεχεη, λα 

αληηκεησπίδεη θξηηηθά θαη λα παξάγεη φια ηα είδε ιφγνπ θαη θεηκέλνπ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη θαη γεληθά λα ειέγρεη ηε δσή θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Με ηελ επξχηεξε έλλνηα ν γξακκαηηζκφο 

απνηειεί έλαλ θνηλσληθφ ζεζκφ, πνπ ζπλδπάδεη πνιιαπιέο πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

γλσζηηθέο πιεπξέο ”, (Φηεξληάηε, 2010). Χο ζπλέπεηα ησλ ζέζεσλ γηα ηνλ γξακκαηηζκφ, 

αλαπηχζζεηαη ε παηδαγσγηθή ηνπ  γξακκαηηζκνχ  (literacy pedagogy) (Cope & 

Kalantzis, 1993), κε βαζηθή κνλάδα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γξακκαηηζκνχ, ην θεηκεληθφ 

είδνο.  

          Σα ηειεπηαία ρξφληα έλα λέν πιαίζην έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ παηδαγσγηθή 

ηνπ γξακκαηηζκνχ, απηφ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (multiliteracies), (New London 

Group, 1996). Οη πνιπγξακκαηηζκνί ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο βαζείο 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζην παγθφζκην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεδίν, δηακνξθψλνληαο 

αλάινγν πξνζαλαηνιηζκφ  γηα ηελ εθπαίδεπζε. Απηέο αθνξνχλ αιιαγέο ζηελ κνξθή 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, “παγθνζκηνπνίεζε”, αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κεηαθνξάο 

πιεξνθνξηψλ, αμηψλ, αγαζψλ, κε ηελ έλλνηα ηεο “δηεζλνπνίεζεο”, αιιαγέο ζηελ 

πνιηηηζκηθή ζχλζεζε ησλ θνηλσληψλ, κε απνηέιεζκα ηελ “πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηα” θαη 

ηε γισζζηθή πνιπκνξθία, θαζψο θαη αιιαγέο ζην επηθνηλσληαθφ ηνπίν, κε ηε ρξήζε 

ηεο λέαο ηερλνινγίαο πνπ παξέρεη πιήζνο ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ πνηθηιία ζηηο κνξθέο ησλ θεηκέλσλ (Kress, 2000). Οη 

πνιπγξακκαηηζκνί απνηεινχλ επξχηεξε πξνζέγγηζε απηήο ηνπ γξακκαηηζκνχ, κε 

πνηνηηθέο θαη κε πνζνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, κε δεδνκέλν θαη ην ζρεκαηηζκφ ηνπ φξνπ 

ζηνλ πιεζπληηθφ.  

      Καηά ζπλέπεηα νθείινπκε λα αλαζεσξήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδνπκε ην 

(πνιπ)εγγξάκκαην άηνκν, σο εθείλν πνπ δηαζέηεη ζηξαηεγηθέο, επειημία θαη είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαιαβαίλεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ πνιπγξακκαηηζκφ θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

ζε πνηθηιία ηχπσλ θεηκέλνπ θαη ηερλνινγηψλ (γξαπηφ, πξνθνξηθφ, πνιπηξνπηθφ, 

ςεθηαθφ) κε ππεπζπλφηεηα, ζε έλαλ θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά, γισζζηθά 

δηαθνξνπνηεκέλν θφζκν, κε ζθνπφ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ σο ελεξγφο θαη 

πιεξνθνξεκέλνο πνιίηεο ζε απηφλ. Σν ηειεπηαίν πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα 
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αλαιχεη ηα θείκελα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο θξηηηθά (θξηηηθφο  γξακκαηηζκφο), λα 

αλαγλσξίδεη ηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο πνπ πεξηέρνπλ θαη λα αλαιακβάλεη δξάζε, 

(Katsarou, 2009).  

          Σαπηφρξνλα κε ηελ παξνπζία ηεο ζεσξίαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ελέθπςε θαη 

ε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. χκθσλα κε απηήλ, “ε γιψζζα δελ απνηειεί ην 

κνλαδηθφ ηξφπν λα εθθξαζηεί λφεκα”,(Katsarou, 2010). Χο θείκελν πιένλ λνείηαη ε 

φπνηα πεξίπησζε επηθνηλσλίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θάζε ηξφπν θαη κε θάζε 

ζπλδπαζκφ κέζσλ. Ο ζπλδπαζκφο πεγψλ, κέζσλ θαη ηξφπσλ θαηά ηελ επηθνηλσλία 

δηακνξθψλνπλ λφεκα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ην λφεκα ελφο θεηκέλνπ κνηξάδεηαη 

αλάκεζα ζηνλ ηξφπν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηνλ ηξφπν ηεο εηθφλαο. Ζ ηειεπηαία έρεη 

κηα αλαπαξαζηαηηθή θαη επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία. Πξνθαιεί ζην καζεηή “γλσζηηθή 

ζχγθξνπζε” αλάκεζα ζε απηά πνπ γλσξίδεη θαη απηά πνπ δε γλσξίδεη. Λεηηνπξγεί σο 

βαζηθφο “δηακεζνιαβεηήο” σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ 

(θπξφεξα, 2008). Ζ αλάγλσζε ηνπ γξαπηνχ κέξνπο, απνηειεί κφλν κεξηθή αλάγλσζε. 

Σν θείκελν παχεη λα είλαη ζπλερέο. πλίζηαηαη ζε ηίηινπο, ιεδάληεο, ζχληνκεο 

πεξηγξαθέο, νδεγίεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε αλάγλσζε φπσο ηε γλσξίδακε πξηλ απφ 

ζαξάληα ρξφληα, ζήκεξα απνζηαζεξνπνηείηαη, είλαη πεξηνξηζκέλε εάλ δελ 

αλαπιαηζησζεί (Kress, 2000).  

         Σα θείκελα ζήκεξα είλαη πνιχζεκα θαη “δελ απνηεινχλ θπιαθή ελφο θαη κφλνλ 

λνήκαηνο.” Κείκελα ζήκεξα ζεσξνχληαη πέξα απφ ηα γξαπηά θείκελα, νη αθίζεο, ηα 

video-clips, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, πνιηηηθνί ιφγνη, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή 

ζεαηξηθά δξψκελα θ.ά. (Υνληνιίδνπ, 1999). 

         Καηά ηηο ζεσξίεο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ε κάζεζε 

γίλεηαη αληηιεπηή σο δηαδηθαζία παξαγσγήο λνήκαηνο, “meaning making”, κέζσ ηεο 

νπνίαο νη ίδηνη νη καζεηεπφκελνη αλαζρεκαηίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γελ είλαη απινί 

θαηαλαισηέο ηεο γιψζζαο θαη παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, 

αιιά παξάγνληεο αιιαγψλ θάλνληαο ρξήζε θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ.  

        Βαζηθέο αξρέο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (ζεσξίαο θαη πξάμεο) απνηεινχλ νη 

παξαθάησ, (Καηζαξνχ, 2011): 

1. Ζ δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία αμηνπνηεί ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ, δελ 

εμαιείθεη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία δέρεηαη επηξξνέο 

απφ ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ Dewey ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ, φρη φκσο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ, αιιά γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθήο ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπο θαη γηα ράξε ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ. 

2. Ζ δηδαζθαιία απνηειεί πξνεηνηκαζία γηα πνιηηηζκηθή δξάζε γηα ηνπο καζεηέο. 

Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαηαζθεπήο λνήκαηνο 

κέζα απφ έλα επξχ θάζκα κέζσλ θαη ηξφπσλ. 

3. Oη δηαθνξεηηθνί ζεκεησηηθνί ηξφπνη πξνζαλαηνιίδνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο 

παηδαγσγηθήο κεηαγιψζζαο λφεκα-σο-ζρέδην  (Design) πνπ πεξηιακβάλεη ηξία 

ζηνηρεία : 

●To ρεδηαζκέλν, πνπ απνηειεί ην θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  

           θαηαζθεπήο λνήκαηνο, 

        ● Σν ρεδηαζκφ, πνπ αθνξά ηελ αλακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

           ρεδηαζκέλνπ γηα ηε δηακφξθσζε λνήκαηνο, 

    ● Σν Αλαζρεδηαζκέλν, ην ηειηθφ πξντφλ, έλα λέν πβξηδηθφ,   

         δηαπνιηηηζκηθφ θαη δηαθεηκεληθφ λφεκα. 

4. ηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ζπλαληάκε ηέζζεξηο παηδαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο:  

      ● Σελ  Σνπνζεηεκέλε Πξαθηηθή ,  πνπ ζηεξίδεηαη ζηα βηψκαηα ησλ 
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      καζεηψλ, ζην ζρεδηαζκέλν θαη ην ζρεδηαζκφ.   

     ● Σελ  Αλνηρηή Γηδαζθαιία ,  φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ξεηή δηδαζθαιία 

       ηεο κεηαγιψζζαο, αλαθνξηθά κε ην ζρέδην. 

     ●  Σελ  Κξηηηθή Πιαηζίσζε ,  φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη εξκελεία ησλ  

       θεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά πιαίζηα πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ 

     ● Σε  Μεηαζρεκαηηζκέλε Πξαθηηθή ,  φπνπ νη καζεηέο κεηαθέξνπλ 

      ζρέδην λνήκαηνο απφ έλα πιαίζην ζε έλα άιιν. 

ηα παξαπάλσ ζπλαληάκε ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο 

ζεσξίαο ηνπ Vygotsky γηα ηε ζεκαζηνινγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή ηεο δχλακε ζηε δηακφξθσζε λνήκαηνο απφ ην ππνθείκελν. Κνηλφ 

ζεκείν κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θαη ηα κέζα πνπ αλαθέξνπλ νη πνιπγξακκαηηζκνί- ηα 

εξγαιεία θαηά ηνλ Vygotsky απφ ηα νπνία δηακεζνιαβείηαη ε αλζξψπηλε δξάζε. Ζ 

θνηλσληθή κάζεζε άιισζηε γηα ηνλ Vygotsky πξαγκαηψλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ζηα πιαίζηα ηεο Εψλεο Δγγχηεξεο 

Αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηψληαο σο πφξνπο ην ζρεδηαζκέλν θαη ην ζρεδηαζκφ, αιιά θαη κε 

ηελ νηθνδφκεζε ζθαισζηάο κάζεζεο ζηε θάζε ηεο αλνηρηήο δηδαζθαιίαο, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ελήιηθα.  

       Μία αθφκα ζπλεηζθνξά ζηε ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο είλαη απηή ηνπ θνηλσλην-γισζζνιφγνπ M.A.K. Halliday κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ λνήκαηνο ζρεδίνπ, αιιά θαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο ιεηηνπξγηθήο 

γξακκαηηθήο, ε νπνία πηνζεηείηαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη 

απνηειεί έλα κεηαγλσζηηθφ εξγαιείν, κηα κεηαγιψζζα πνπ λα είλαη εθπαηδεπηηθά 

πξνζβάζηκε θαη “πνπ λα πεξηγξάθεη ην λφεκα ζηηο δηάθνξεο απνρξψζεηο ηνπ…” 

(Kalantzis & Cope, ρ.ρ). Δπηδξάζεηο φκσο δέρνληαη θαη απφ ηηο Νέεο πνπδέο 

Γξακκαηηζκνχ, πνπ ζεσξνχλ “ην γξακκαηηζκφ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξαθηηθή 

θαη φρη ζχλνιν απφ απνπιαηζησκέλεο δεμηφηεηεο πνπ θαηαθηηνχληαη απφ έλα κφλν 

άηνκν. Δπηπιένλ, ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή κνηξάδεηαη θνηλή ζέζε κε ηελ παξαπάλσ 

ζεσξία. Ο θφζκνο επηδέρεηαη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο, ηφζεο φζεο θαη νη θνπιηνχξεο 

πνπ θνπβαινχλ νη καζεηέο ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα αθνχγεηαη ε δηθή 

ηνπο “θσλή” ζηελ ηάμε (Καηζαξνχ, 2011). 

      Ζ ζπκβνιή ησλ ζεσξηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ γξακκαηηζκψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζεκαληηθή.  

● πκβάιιεη ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ κε ηε ρξήζε ρεδίνπ.  

● Ζ πνιπηξνπηθφηεηα απνηειεί κέζν δηδαζθαιίαο κε ηελ έλλνηα φηη αλαπιαηζηψλεη 

ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζε ζρνιηθή θαη δίλεη ζηνπο καζεηέο πνιινχο- 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο λα εθθξάζνπλ λνήκαηα. 

     ● Απνηειεί θαη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο αθνχ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ πψο ηνπο επεξεάδνπλ νη θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη πψο λα παξάγνπλ νη ίδηνη λφεκα θάλνληαο ρξήζε ησλ 

πνηθίισλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο. 

     ● πλδέεηαη κε ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα δηαζεκαηηθφηεηα 

ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο θαη ζηελ αλάγθε λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θψδηθεο (πρ. γισζζηθφ), ρσξίο λα ραζνχλ ζην πιήζνο ησλ 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ή λα εζσηεξηθεχζνπλ κφλν κηα μέλε γιψζζα, δεδνκέλνπ φηη 

πνιιά απφ απηά ζπρλά πξνβάιινπλ ηελ πην ηζρπξή ζήκεξα πνιηηηζκηθά γιψζζα, ηελ 

αγγιηθή. 

     ● πλδέεηαη κε ηε δηαθεηκεληθφηεηα. Οη καζεηέο καζαίλνπλ κε ηε ζχγθξηζε 

θεηκέλσλ θαη κε ηε ζηήξημε ησλ δαζθάισλ λα γίλνληαη ελεξγνί ζρεδηαζηέο θεηκέλσλ. 

Αθφκα καζαίλνπλ λα ζπγθξίλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο κε ηνπο ιφγνπο ηνπ 
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ζρνιείνπ ή θαη ηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο πνπ θξχβνπλ ηα θείκελα. Μαζαίλνπλ λα ηνπο 

απνδνκνχλ θαη λα ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληί ηνπο..  Οη δηδαζθφκελνη πξνζηαηεχνληαη 

απφ αξλεηηθέο ζπλεπαγσγέο φπσο ηνπο κεραληζκνχο θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη ηξφπσλ 

δσήο,  θαη ηηο πξαθηηθέο ρεηξαγψγεζεο (πρ. κέζσ δηαθήκηζεο) πνπ πξνβάιινληαη απφ 

ηα πνιπκέζα. Παξάιιεια ηνπο πξνζθέξεηαη θνηλσληθή ελδπλάκσζε θαη απνθεχγεηαη ε 

νκνγελνπνίεζε. 

 

            Δλ ζπληνκία ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ είλαη: 

1. Βαζηθφ ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ε αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ θαη  

κεηαγισζζηθψλ δεμηνηήησλ , γηα ηελ θαηαλφεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

           θαη απνδφκεζε ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ.       

2. Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο απνηεινχλ ηα πνιπηξνπηθά θείκελα. 

3. ηξαηεγηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα: ε βησκαηηθφηεηα (π.ρ. ζηε θάζε ηεο 

ηνπνζεηεκέλεο πξαθηηθήο), ε δηαζεκαηηθφηεηα, ε δηαθεηκεληθφηεηα, ε 

πνιπηξνπηθφηεηα 

4. ηελ αμηνιφγεζε, πξνσζείηαη ε απηναμηνιφγεζε (ην αλαζρεδηαζκέλν), αιιά 

θαη ε δηαγλσζηηθή θαη ε δηαδηθαζηηθή αμηνιφγεζε  

5. Ζ κέζνδνο είλαη ε ζπλεξγαηηθή. Τπάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

ζπκκαζεηψλ, αιιά θαη κε ην δάζθαιν. 

6.  Ζ δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ, είλαη θαη παξαγσγηθή θαη επαγσγηθή.  

7. Πξαγκαηνπνηείηαη παξαγσγή θεηκέλσλ κε βάζε ην ρέδην, πνπ λα παξάγνπλ 

λφεκα. 

 

 

 

 

3.2. ΚΡΗΣΗΚΖ  ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ 

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο έρεη σο ζηφρν λα αλαπηχμεη ην άηνκν ηελ ηθαλφηεηα 

λα γξάθεη, λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ηα είδε ιφγνπ, θαζψο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά κεηα-γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη  απζεληηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, γηα λα πεηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη κε ηελ θνηλφηεηά ηνπ κέζσ πξνθνξηθψλ, 

πνηθίισλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη κε γισζζηθψλ (ι.ρ. εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα, 

ράξηεο θιπ.) (βι. θαη Μεηζηθνπνχινπ, ρ.ρ.) Πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή ζέζε πσο ην 

εγγξάκκαην άηνκν γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε, δίλεηαη έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα αληαιιαγήο λνεκάησλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο. Πξφθεηηαη γηα ηε ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 

επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ.  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 δίλεηαη κηα ηξίηε δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Γιψζζαο, ηελ θξηηηθή. Απφ ην Απζηξαιηαλφ πκβνχιην γηα ην Γξακκαηηζκφ Δλειίθσλ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θξηηηθή ζθέςε θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

αλζξψπσλ “λα ζθέθηνληαη, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ακθηζβεηνχλ, έηζη ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσλία” (Baynham, 2002: 21). Ζ θξηηηθή δηάζηαζε 

δίλεη έκθαζε ζηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη εδψ δε ζεσξνχληαη 

δεδνκέλνη αιιά ππνβάιινληαη ζε θξηηηθή αλάιπζε ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

Έλαο άιινο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θξηηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, 

είλαη απηφο ηνπ „θξηηηθνχ γξαµµαηηζµνχ‟ (Critical Literacy) πνπ νη αξρηθέο ηνπ 



 73 

θαηαβνιέο ηνπνζεηνχληαη ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ Freire θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960. 

Δίλαη ηέηνηαο έθηαζεο ε επηξξνή θαη ε δηάδνζή ηνπ πνπ ηα πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά 

ξεχµαηα απφ ην 1990 θαη κεηά ππνζηεξίδνπλ φηη θηλνχληαη θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηνπ θξηηηθνχ γξαµµαηηζµνχ. Γηα ηνλ Κνπηζνγηάλλε (2013), ππάξρεη αζάθεηα ζηνλ φξν 

„θξηηηθφο‟ θαη εληνπίδεη πνιινχο θξηηηθνχο γξακκαηηζκνχο θαη ζρνιέο ζθέςεο κε ηε 

δηθή ηνπο εθδνρή, φπσο ε  δηδαζθαιία µε βάζε ηα θεηµεληθά είδε θαη νη 

πνιπγξαµµαηηζµνί (Cope & Kalantzis, 2000). Καη νη δχν ππνζηεξίδνπλ φηη αμηνπνηνχλ 

ην πιαίζην ηνπ θξηηηθνχ γξαµµαηηζµνχ, εληάζζνληάο ηνλ φµσο ζε δηαθνξεηηθά 

επηζηεµνληθά πιαίζηα.  

Ο N. Fairclough (1995), θάλεη δηαρσξηζκφ ηεο γλψζεο ηεο Γιψζζαο (Language 

Awareness/ LA) απφ ηελ θξηηηθή γλψζε γηα ηε Γιψζζα (Critical Language 

Awareness/CLA). Ζ πξψηε, πξνσζεί θπξίαξρεο λφξκεο γηα ηε „ζσζηή‟ κνξθή ησλ 

θεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, πηέδεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ θαλφλα ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αθαδεκατθνχ γξαςίκαηνο θαη λα πηνζεηνχλ ην ηξηηνπξφζσπν (απξφζσπν) 

ζηπι ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αληί ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο α΄εληθνχ 

πξνζψπνπ. Ο  Fairclough ζεσξεί πσο ε LA απνηπγράλεη λα πξνζεγγίζεη ηε γιψζζα 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ θαη επηπιένλ αδπλαηεί λα ζπληνλίζεη ηα δηαθνξεηηθά κέξε 

ηνπ ΑΠ γηα ηε γιψζζα. Ζ γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο απνκνλσκέλν ζηνηρείν ζην ΑΠ, 

ελψ ζα έπξεπε λα ζπλππάξρεη κε ηελ αλάπηπμε πξαθηηθήο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ζηε γιψζζα. Πηζηεχεη πσο “..ε θξηηηθή γλψζε ηεο γιψζζαο επεξξεάδεη ηηο 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο” (Fairclough, 1995:225). 

ε αληίζεζε κε ηελ LA, ε CLA ρηίδεηαη έρνληαο σο βάζε ηηο ήδε 

δηακνξθσκέλεο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ππαξθηή εκπεηξία ηνπο. Οη 

εκπεηξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζψκα γλψζεο πάλσ ζην νπνίν ζα 

εξεπλεζνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιιεη ην ζρνιείν. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα ππάξρεη 

δηαξθήο δηαζχλδεζε ηεο θξηηηθήο γλψζεο γηα ηε γιψζζα κε ηε γισζζηθή πξαθηηθή ηνπ 

καζεηή πνπ λα έρεη λφεκα γηα θείλνλ, λ‟ αληαπνθξίλεηαη δειαδή ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ζέισ ηνπ.  Έηζη ν καζεηήο ζα βηψζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηθψλ ηνπ 

απνθάζεσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο ζχλδεζεο ηεο θξηηηθήο γλψζεο κε ηηο πξνζσπηθέο 

απνθάζεηο, είλαη  ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ησλ θνηλσληνγισζζηθψλ ζπκβάζεσλ φπσο 

απηή πνπ πξναλαθέξζεθε. Σέηνηεο απνθάζεηο κπνξεί λα είλαη αηνκηθέο αιιά θαη 

ζπιινγηθέο θαη νδεγνχλ ζηελ επαλεμέηαζε θαη αιιαγή ησλ πξαθηηθψλ ηφζν ησλ 

καζεηψλ, φζν θαη ησλ δαζθάισλ ζηνπο ξφινπο ηνπο σο νκηιεηέο, αθξναηέο, 

αλαγλψζηεο ή ζπγγξαθείο. Χο επαθφινπζν είλαη ε δηακφξθσζε πξνζσπηθνχ 

αθαδεκατθνχ ζηπι αιιά θαη πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ CLA ελδπλακψλεη καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο απέλαληη ζε αθαδεκατθνχ ηχπνπ ζπκβάζεηο θαη ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ απφ πνχ πξνέξρνληαη θαη πνηεο είλαη νη ζπλέπεηέο ηνπο. 

Οη ίδηνη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα απνθαζίζνπλ κπξνζηά ζην 

δίιεκκα λα απνδερηνχλ απηέο ηηο ζπκβάζεηο ή λα δηεθδηθήζνπλ δηθαηψκαηα. Οη 

επηινγέο πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηε βάζε (bottom-up) θαη φρη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο 

ηνπ ΑΠ (top-down). 

Με ηελ θξηηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, νη καζεηέο, πέξα απφ ηηο δνκέο ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ, καζαίλνπλ λα αλαδεηνχλ γηαηί  είλαη δνκεκέλα κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηα θείκελα,  πνηνη ιφγνη (discourse) αθνχγνληαη, πνηα ζπκθέξνληα εμππεξεηνχλ, πνηεο 

θσλέο απνπζηάδνπλ θαη γηαηί.  Ζ γιψζζα κειεηάηαη πιαηζησκέλε κε ηα ζπκθξαδφκελα 

ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο γισζζηθήο ελεκεξφηεηαο θαη 

ηνπ πεξηθεηκέλνπ.  

      Καηά ηνλ Freire ε αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ πξνεγείηαη πάληνηε ηεο αλάγλσζεο ηεο 

ιέμεο. Ζ ιέμε „αλάγλσζε‟ εδψ ζεκαηνδνηεί ηελ εξκελεία θαη φρη απιά ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ. Κξηηηθή αλάγλσζε-ζθέςε θαη θνηλσληθή 



 74 

δξάζε απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γιψζζαο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ σζηφζν είλαη ε ρεηξαθέηεζε ηνπ καζεηή θαη απξηαλνχ 

πνιίηε θαιιηεξγψληαο ζε απηφλ θξηηηθή κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

απηφ πνπ ν Freire νλνκάδεη “παξαγσγηθφ ζέκα”. Ο Freire νξακαηίδεηαη ην μεπέξαζκα 

ηεο απνηακηεπηηθήο ινγηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Απέλαληη ζηνλ παζεηηθφ καζεηή πνπ 

ζαλ άδεην δνρείν απνδέρεηαη ηε γλψζε απφ ην δάζθαιν θαζνδεγεηή-κεηαδφηε ηεο 

γλψζεο, πξνηείλεη ηελ ελεξγή αλάιπζε εθ κέξνπο ηνπ ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαη ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο ζε πξαγκαηηθφ δηάινγν κε ην δάζθαιν (Γξφιιηνο et al, 2002).  

Γεδνκέλνπ φηη ηα δπν βαζηθά δνκηθά ζπζηαηηθά απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε 

θξηηηθή ζθέςε θαη ε θνηλσληθή δξάζε, ζηφρνο ησλ καζεηψλ είλαη λα κάζνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηηο λφξκεο ηεο εθπαίδεπζεο, λα είλαη δχζπηζηνη ζηελ 

πξνζθεξφκελε γλψζε θχξνπο, λα εξεπλνχλ, λα αλαιχνπλ θαη λα αλαξσηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ γλψζε. 

Πξνυπφζεζε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο απνηειεί ε θαηαλφεζε ηνπ 

πψο δνκείηαη ην θείκελν, ε αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιφγσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε 

απηφ, αιιά θαη ηθαλή γλψζε γηα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη πψο απηή κπνξεί λα 

αξζξψζεη ηδενινγία. Μφλν κε ηελ πξφζβαζε φισλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ “ηζρπξψλ” 

θεηκεληθψλ εηδψλ ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο εμνπζίαο θαη 

ηελ απνδφκεζή ηνπο, είλαη εθηθηή ε ρεηξαθέηεζε ησλ νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

θνηλσληθφ πεξηζψξην θαη ε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Τπφ απηέο ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη έρνληαο ππφςε ηηο ζέζεηο ηνπ Freire ζα κπνξνχζακε λα δνχκε κε 

πεξηζζφηεξε αηζηνδνμία ηελ απαξρή κηαο αλαζπγθξνηεκέλεο θνηλσλίαο κε εθ λένπ 

δηακνξθσκέλεο ζρέζεηο, ακνηβαίαο πνιηηηζκηθήο δηείζδπζεο θαη απνδνρήο κεηαμχ 

εμνπζηαζηψλ θαη εμνπζηαδφκελσλ (Cope & Kalantzis, 1993: 78-84). 

Ζ ζρέζε  ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ, ιεηηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο, είλαη 

“ζπκπιεξσκαηηθή ή πξνζζεηηθή”. Ζ πξψηε, ζέηεη δεηήκαηα θνηλσληθψλ ζηφρσλ θάησ 

απφ ζπγθεθξηκέλα ζπκθξαδφκελα ρξήζεο. Ζ δεχηεξε, ε θξηηηθή, απνηειεί “κεηα-

επίπεδν ζπλεηδεηφηεηαο”, γισζζηθήο θαη θνηλσληθήο. Γελ απνδέρεηαη άθξηηα ηνπο 

θπξίαξρνπο ζεζκνχο θαη ιφγνπο , αιιά ηνπο ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε θαη δηεξεπλά πψο 

απηνί ιεηηνπξγνχλ (Baynham, 2002: 19,12). 

 

 

 

3.3. ΓΛΧΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ   

 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ πσο ε ζρέζε θάζε αηφκνπ κε ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα 

είλαη ζρέζε απζηεξά πξνζσπηθή. πλδέεηαη κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζηελ πνιιαπιή ηεο 

έθθαλζε: θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή, πνιηηηζηηθή, κνξθσηηθή, εζληθή. 

Ήδε απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε καζεηψλ 

δχν ηαρπηήησλ. Οη ζεσξεηηθνί ηεο Αλαπαξαγσγήο (Bowles & Gintis, Althusser, 

Bourdieu, Bernstein), δηαπηζηψλνπλ πσο ηα παηδηά μεθηλνχλ ην ζρνιείν απφ κηα άληζε 

αθεηεξία. πγθεθξηκέλα ν P. Bourdieu ζα εμεγήζεη πσο ε αληζφηεηα απηή ζπλδέεηαη 

κε ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ  ή κνξθσηηθφ  θεθάιαην πνπ θέξεη θαζέλα απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Θα δηαθξίλεη κάιηζηα ηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ζε: 

●  „ελζσκαησκέλε θαηάζηαζε‟, έλα ζχλνιν πξνδηαζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ (habitus =   

     έμε) 

●  „αληηθεηκελνπνηεκέλε θαηάζηαζε‟, πνιηηηζκηθά αγαζά, βηβιία, ηαμίδηα θ.ά. 

●  „ζεζκνπνηεκέλε θαηάζηαζε‟, ζε κνξθή ηίηισλ πνπ απνλέκεη ην ζρνιείν. 
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    Σν ζρνιείν λνκηκνπνηεί ηελ θνπιηνχξα ηεο πξνλνκηνχραο νκάδαο, γεγνλφο πνπ 

ζπληζηά ζπκβνιηθή βία  γηα ηα παηδηά ησλ κε πξνλνκηνχρσλ: “..ε ζρνιηθή γιψζζα 

είλαη ε κεηξηθή γιψζζα κφλν ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κνξθσκέλα ζηξψκαηα” 

(Φξαγθνπδάθε,1985:365). Δπηβάιιεη (βία) γιψζζα, έλλνηεο, εξκελείεο, αμηνινγήζεηο, 

έκκεζα (ζπκβνιηθή) σο επίζεκεο θαη λφκηκεο. 

    Αλάινγε κε ην habitus , αιιά πην δηεπξπκέλε είλαη ε έλλνηα ηνπ θψδηθα  ηνπ 

Bernstein. Κψδηθαο γη‟ απηφλ δελ ζεσξείηαη κφλν ε γιψζζα αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Μαζεηέο απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο δηαζέηνπλ πινχζην 

γισζζηθά επεμεξγαζκέλν θψδηθα. Αληίζεηα, νη καζεηέο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ 

δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν γισζζηθά θψδηθα . Τπνζηεξίδεη αθφκα πσο ε 

πνιηηηζκηθή αλαπαξαγσγή είλαη ζηελ νπζία ε παηδαγσγηθή ζρέζε κεηαμχ κεηαδφηε θαη 

δέθηε. Ζ κεηάδνζε ηεο κάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε θαλφλεο βεκαηηζκνχ, ξπζκνχ 

πξφζιεςεο ηεο γλψζεο: “..o θαλφλαο βεκαηηζκνχ ηεο κεηάδνζεο δξα επηιεθηηθά πξνο 

φθεινο απηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζιάβνπλ ηνλ θπξίαξρν παηδαγσγηθφ θψδηθα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη απηή είλαη κηα ηαμηθή αξρή επηινγήο”. (Bernstein,1989 :134) 

      Με βάζε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο, θαηαξξέεη ν κχζνο γηα καζεηέο κε „θησρφ 

ιεμηιφγην‟. “Δθείλν πνπ αιεζεχεη είλαη φηη ηα παηδηά απηά έρνπλ άιιν ιεμηιφγην” 

(Σνθαηιίδνπ, 1986: 14). Έλαο γισζζηθφο ζρεδηαζκφο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

δηαθνξέο απηέο. 

 

Δπηπιένλ ε παηδεία νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ θαηξψλ. Μεγάιεο 

αιιαγέο έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε εθπφλεζεο λέσλ Πξνγξακκάησλ κηα θαη ηα 

παιαηφηεξα (1982-84) θξίλνληαη παξσρεκέλα κπξνζηά ζηηο παγθφζκηεο γεσπνιηηηθέο 

κεηαβνιέο, ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ην θαηλφκελν ηεο 

πνιπγισζζίαο θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο, ηηο ηερλνινγίεο 

αηρκήο θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ επηθνηλσλία, ην ζπγρξσηηζκφ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ 

παξνπζία νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. Απ‟ φια ηα παξαπάλσ έρνπλ επίζεο 

πξνθχςεη λέεο αλάγθεο θαη αξρέο, φπσο ν ζεβαζκφο ζηελ εηεξφηεηα, ε αξρή ηεο 

αλεμηζξεζθίαο, ε απνδνρή ηνπ άιινπ θαη ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ, ε εηξεληθή 

ζπκβίσζε θαη ε ζπλεξγαζία. 

Δπνκέλσο επηβάιιεηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο 

θαη αλαζεψξεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ πνιίηε πνπ επηδηψθεη ε ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή λα δηακνξθψζεη. Αο ζεκεησζεί πσο ζηα πιαίζηα ζπγθξηηηθήο κειέηεο 

(ΤΠΔΠΘ- ΠΗ, 2003)
17

 γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα, δηαπηζηψζεθε πσο ζηελ Διιάδα ν εηήζηνο 

δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο μεπεξλά 

ην κ.ν. ηφζν ζηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, φζν θαη ζε θείλε ησλ 10. Αληίζεηα, είλαη 

θαηψηεξε ηνπ κ.ν. ησλ άιισλ ρσξψλ ζηελ ειηθία ησλ 13 ρξφλσλ, δειαδή, ζηε β΄ζκηα 

εθπαίδεπζε
18

. Φαίλεηαη εδψ ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη απφ ηελ Πνιηηεία ζηε δηδαζθαιία 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζε πξψηκε ειηθία, αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα κειέηε 

δηεζλψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

                                                 
17

 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο νξγάλσζεο ζρνιηθνχ ρξφλνπ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπσο, ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ησλ ΖΠΑ, Ηαπσλίαο θαη Ν. Εειαλδίαο (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ,2003). 
18

 Σα ζηνηρεία γηα ηελ Δπξψπε αθνξνχλ ηα έηε 1997-98 θαη 1999-2000, έηε πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηελ 

έλαξμε ηνπ γισζζηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πηλ. 9 ηεο έθζεζεο. πγθεθξηκέλα ζηελ 

Διιάδα δηαηίζεληαη εηήζηα απφ ηηο 655 ψξεο δηδ/ιίαο, νη  236, δει. νη πεξηζζφηεξεο  γηα ηε δηδ/ιία ηεο  

κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, ελψ αληίζηνηρα ζηελ Ηξιαλδία 342, ζηελ Ηαπσλία 308, ζηε 

Γαιιία 293, ζην Βέιγην 272, ζηε Γαλία 270, ηελ Απζηξία 210, ζηελ Ηζπαλία 172, ηε Ννξβεγία 171,  

ζηηο Φηιαλδία θαη Γεξκαλία 152, ηελ Ηζιαλδία 158, ζηε θσηία 143, ηελ Ηηαιία 121 θ. ά.  ηελ ειηθία 

ησλ 10 εηψλ ε κεηξηθή καο γιψζζα δηδάζθεηαη ζε 211 ψξεο θαη ζηελ ειηθία ησλ 13, 105 ψξεο εηήζηα.  
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ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (ΓΔΠΠ 2003) επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην “πνηα 

γιψζζα ζα δηδάζθεη ν ζρνιηθφο ζεζκφο”. Απφ ηε δηθή καο ζθνπηά ζέηνπκε ην δήηεκα 

ζηελ νπζία ηνπ, δειαδή ζην πνηνο είλαη ν ζθνπφο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη θαη‟ 

επέθηαζε, αλ απηφ ην αγαζφ θαηαλέκεηαη ηζφηηκα ζε φινπο ηνπο καζεηέο (Σνθαηιίδνπ, 

1986). Δπίζεο εμεηάδνπκε αλ πξνσζείηαη κέζα απφ ηα ΑΠ ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

γιψζζαο πνπ λα απνηειεί απνδεθηή λφξκα. 

Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθά πψο πξνέθπςε ν γισζζηθφο ζρεδηαζκφο θαη πνηα 

πξνγξάκκαηα αληηθαηέζηεζαλ ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε Νφκν ηνπ θξάηνπο απφ 23-3-2003. 

Σα παιηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (1982-1984) εθπνλήζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ 

ηηο αλάγθεο ηεο δνκηθήο γιωζζνινγίαο θαη λα εμππεξεηήζνπλ επηθνηλωληαθνύο 

ζηόρνπο. Απηφ αληαλαθιάηαη ζηα αληίζηνηρα γισζζηθά εγρεηξίδηα ηνπ δεκνηηθνχ, φπνπ 

πξνσζνχληαλ νη δνκηθέο αζθήζεηο  θπξίσο δχν ηχπσλ, ηεο  αληηθαηάζηαζεο  θαη 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ . “Οη δχν απηνί ηχπνη αζθήζεσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

γισζζηθέο ζεσξίεο ξηδηθά αληίζεηεο, είλαη απφδεημε ηνπ εθιεθηηθηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ εθαξκνζκέλε γισζζνινγία ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία: δαλείδεηαη απφ θάζε ζεσξία 

φ, ηη θξίλεη ρξήζηκν” (Παπαξίδνο, 2004:82). Άιινη ηχπνη αζθήζεσλ πνπ ζεσξνχληαλ 

απνηειεζκαηηθνί ήηαλ απηνί ηεο επαλάιεςεο, ηεο αλάπηπμεο, ηνπ ζπλδπαζκνχ, ηνπ 

θαηεπζπλφκελνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπκπιήξσζεο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δνκψλ 

πξφζβιεπε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπο δεμηφηεηαο, ελλνψληαο ηελ “απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία ηνπο κε ην πεξηβάιινλ” (ΠΗ-ΤΠΔΠΘ, 1985). Γηδαθηηθφο ζηφρνο παξέκελε 

ε παξαγσγή απζφξκεηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Σα ΑΠ 1982-84 

αθνινπζνχζαλ ηηο αξρέο ηνπ δηδαθηηθνχ δνκηζκνχ πνπ έρνληαο σο κέζν ηελ πξφηαζε 

(δνκή), ζηφρεπαλ ζηελ επηθνηλσλία. Φαίλεηαη φκσο λα ππήξρε έλα θελφ ζηε ζχλδεζε 

ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο κε ηελ επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα. Σν πξφβιεκα ήηαλ 

κεζνδνινγηθφ. Μάιηζηα παξαηεξήζεθε κηα κεζνδνινγηθή αληίθαζε. Διάρηζηε κνλάδα 

ηεο γιψζζαο ζεσξήζεθε ε πξφηαζε θαη εμεηαδφηαλ κε θαζαξά γισζζνινγηθά 

θξηηήξηα. Κάζε γξακκαηηθφ θαηλφκελν πνπ ήηαλ εληαγκέλν ζε θείκελν, απνκνλσλφηαλ 

απφ ηνλ πιαηζησκέλν ιφγν γηα λα εμεηαζηεί ρσξηζηά.  Τπήξρε κε άιια ιφγηα 

πεξηνξηζκφο ζηα φξηα κηαο θξάζεο πνπ δελ επέηξεπε ηε ζεψξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

θεηκεληθήο δνκήο. Απηφ ζήκαηλε αδπλακία αληίιεςεο ηεο γισζζηθήο πξάμεο πνπ είλαη 

ε κνλάδα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. 

Μεζνδνινγία ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο ηεο γιψζζαο αλαπηχρζεθε ζηελ 

Διιάδα κεηά ζρεδφλ απφ κηα εηθνζαεηία. Με ην γισζζηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 1997-2007 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηάβαζε απφ ηελ πξφηαζε ζην ιφγν, κέζα απφ απζεληηθέο 

θνηλσληθέο θαη θεηκεληθέο πεξηζηάζεηο. Θεκειηαθά ζεκεία αλαθνξάο ησλ 

Πξνγξακκάησλ απνηέιεζαλ ε αλαιπηηθή θηινζνθία, ε πξαγκαηνινγηθή γισζζνινγία, 

ε εζλνγξαθία ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη δηαζεκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπ 

δεκνηηθνχ. θνπφο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ, ήηαλ ε 

ηθαλφηεηα θαηάιιειεο επηθνηλσλίαο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο θαη ε 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ (Παπαξίδνο, 

2004). 

πγθεθξηκέλα, ην 1997 ζπζηήλεηαη Θεκαηηθή Δπηηξνπή  γηα ηελ αλαζεψξεζε 

ησλ Γισζζηθψλ Πξνγξακκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε 

ζηφρν ηελ εθπφλεζε Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΔΠΠ) θαη ηελ 

παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ
19

. Σν 1999 δεκνζηεχεηαη ην Π ηεο γιψζζαο ηνπ 

                                                 
19

 Σελ Δπηηξνπή απνηεινχζαλ νη: Υ. Σζνιάθεο, Φ. Καθξηδήο, Α. Καξαγεσξγίνπ, Μηρ. Κνπηδάθεο, Γ. 

Λππνπξιήο, Αζ. ηέεθνο θαη Υ. Παπαξίδνο, ν νπνίνο ζπλέηαμε ην ΔΠΠ ηεο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ. 
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Γεκνηηθνχ πνπ απνηειεί δηεχξπλζε θαη απινχζηεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ΔΠΠ ηνπ 

1997.
20

 Σν 2001 ην Π ηνπ 1999 αλαζεσξείηαη θαη κεηνλνκάδεηαη ζε  Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξφγξακκα πνπδψλ (ΓΔΠΠ). Πξφθεηηαη γηα έλα αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα έληαμεο. Βαζηθή δηαθνξά ηνπ κε ην αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα είλαη ε 

έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε δηαζεκαηηθόηεηα ,  ε νπνία νξίδεηαη θνηλά θαη γηα ηνπο 

καζεηέο κε ε.ε.α. ηνπο νπνίνπο ζεσξεί “αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο” 

(ΓΔΠΠ, 2002:12).  πσο δειψλεηαη θαη ζηελ νλνκαζία ηνπ επηρεηξείηαη ε θάζεηε θαη 

νξηδφληηα ζπλνρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη “Δληαίν”  ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή ηεο γλψζεο απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα θαη απφ βαζκίδα 

ζε βαζκίδα, αιιά θαη “Γηαζεκαηηθφ” ζηνλ νξηδφληην άμνλα γηα λα δηαζθαιηζηεί κε 

πνιινχο ηξφπνπο ε δηεπηζηεκνληθή ζπζρέηηζε ζεκαληηθψλ εζληθψλ ζηφρσλ πνπ λα 

κπνξνχλ λα δηαρένληαη ζε φια ηα καζήκαηα (πρ. αγσγή πγείαο). Δπηδίσθε αθφκα ηε 

ζχκπξαμε δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία άιισλ, πβξηδηθψλ (πρ. ηε 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο). Χζηφζν, ζηελ νπζία ηνπ, νχηε δηαζεκαηηθφ (cross curricular) 

κπνξεί λα εθιεθζεί ην λέν ΓΔΠΠ, αθνχ δελ θαηαξγεί αιιά δηαηεξεί ηελ χπαξμε 

δηαθξηηψλ καζεκάησλ, νχηε δηεπηζηεκνληθφ (interdisciplinary),  κπνξεί λα ζεσξεζεί, 

αθνχ πξφθεηηαη γηα ην ζηνηρεηψδεο γλσζηηθφ πξφγξακκα ηεο α΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο 

ηίηινο  ηειηθά ζεσξήζεθε ζπκβαηηθφο γηα έλαλ αθφκα ιφγν· “Ζ δηαζεκαηηθφηεηα [...] 

είλαη εγγελέο ζηνηρείν ηεο γιψζζαο”, (Παπαξίδνο, 2004:93). Γηαθξίλεηαη ζε 

„εμσγισζζηθή‟ ,  „ελδνγισζζηθή‟  θαη „ιεηηνπξγηθή‟  δηαζεκαηηθφηεηα. Ζ πξψηε 

γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηή φπσο ππνζηεξίδεη ε αλαιπηηθή θηινζνθία (ρνιή ηεο 

Απζηξαιίαο), αθνχ φια ηα λνεηά θαη κε αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ, πξνζεγγίδνληαη 

αλαγθαζηηθά κέζα απφ ηε γιψζζα. Ζ δεχηεξε έρεη λα θάλεη κε ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ 

γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο κε άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Ζ ηξίηε αθνξά ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ ρξήζηε κέζα απφ ηε γιψζζα. Γχν βαζηθέο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο είλαη 

ν αλαθνξηθφο ιφγνο  (ελεκεξψλνπκε ηνλ αθξναηή/αλαγλψζηε γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα) θαη ν θαηεπζπληηθφο ιφγνο  (ηνλ παξνηξχλνπκε λα δξάζεη κε 

θάπνηνλ ηξφπν). 

Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην ηειεπηαίν ΓΔΠΠ (2003) σο 

απνηέιεζκα ζχγρξνλσλ πξαγκαηνινγηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο απηέο 

εμειίρζεθαλ κε ηηο αλάινγεο ηαμηλνκήζεηο “εηδψλ ιφγνπ” θαη “θεηκεληθψλ εηδψλ” απφ 

ηε ρνιή ηεο Απζηξαιίαο κέζα απφ ην ξεχκα ηεο “παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ κε 

βάζε ηα θεηκεληθά είδε (genre pedagogy)”, γλσζηφ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70  ζε 

Αγγιία, Ακεξηθή, πνπ φκσο γίλεηαη δηεμνδηθά γλσζηφ ζηελ Διιάδα κεηά ην 2000. Με 

άιια ιφγηα ην αλαθεξφκελν ΓΔΠΠ ηνπ 2003 θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γιψζζαο 

ηνπ 2006-07 πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηφ, πξνσζνχλ θεηκελνθεληξηθέο, δηαζεκαηηθέο, 

δηεπηζηεκνληθέο,  επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξνζεγγίζεηο πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ.  

Σν Π Γιψζζαο κεηνλνκάζηεθε ζε ΑΠ. πσο θαη ην ΓΔΠΠ έρεη σο αξρή 

δφκεζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ην θεηκεληθφ είδνο θαη φρη θάπνην γξακκαηηθφ θαηλφκελν. 

‟ απηφ έγθεηηαη θαη ε πξσηνηππία ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Σν Π πεξηέιαβε 

ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ ηχπσλ θεηκέλσλ, ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ιφγνπ αλάινγα κε ηηο 

πξνζέζεηο θαη ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη “πξνηεηλφκελα δηαζεκαηηθά ζρέδηα 

εξγαζίαο”. Μνλάδα επηθνηλσλίαο παξάιιεια κε ηελ πξφηαζε, ζεσξείηαη ε γισζζηθή 

πξάμε.  

Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο γξακκαηηθήο αξρίδεη ην 1997 θαη ζα νινθιεξσζεί κε ηε 

Νέα Γξακκαηηθή γηα ηηο ε΄ θαη ζη΄ Γεκνηηθνχ ην 2008. Ζ παιηά γξακκαηηθή ηνπ 

                                                 
20

 Σελ Οκάδα χληαμεο ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Υ.Παπαξίδνπ, απνηεινχζαλ νη:Η. Αλησλίνπ, Δπ. 

Αξαλίηνπ, Η. Μπαζιήο, Η. Παπαγξεγνξίνπ.  
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Σζνιάθε πεξηειάκβαλε ην κνξθνινγηθφ ζηνηρείν ηεο γιψζζαο θαη ην ζεκαζηνινγηθφ. 

Απνπζίαδε ε δηδαζθαιία ηεο χληαμεο θαη επηπιένλ δελ αληαπνθξηλφηαλ πηα ζηα 

ζχγρξνλα γισζζηθά εγρεηξίδηα κε ηε δηεπξπκέλε γξακκαηηθή χιε. Ζ παξαδνζηαθή 

γξακκαηηθή εζηίαδε ζην επίπεδν ηεο δνκήο, φρη φκσο ζην ρξεζηηθφ επίπεδν, ηελ 

πξαγκαηνινγία, ηε κειέηε δειαδή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, 

σο εξγαιείν ζθέςεο θαη επηθνηλσλίαο. Ζ Νέα Γξακκαηηθή δηδάζθεηαη ζε ηξία επίπεδα:  

“α) γξακκαηηθή ηεο ιέμεο (δνκή ηεο ιέμεο, ιεμηιφγην, ζεκαζηνινγία, εηπκνινγηθφ θηι), 

 β) γξακκαηηθή ηεο πξφηαζεο (δνκή ηεο πξφηαζεο, ζεκαζηνινγία θηι) θαη 

 γ) γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο (δνκή ηνπ θεηκέλνπ, γισζζηθέο πξάμεηο 

θαη είδε ιφγνπ, θαλφλεο επηθνηλσλίαο)” (Παπαξίδνο, 2004:111-112). 

Άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ ε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο χιεο. Σνλίδεηαη 

πσο ε χιε ηεο Νέαο Γξακκαηηθήο πεξηνξίζηεθε πεξίπνπ θαηά ην έλα ηέηαξην ζε ζρέζε 

κε ηελ παιηά, αθαηξψληαο πεξηηηά ζηνηρεία πνπ επηβάξπλαλ δάζθαιν θαη καζεηή. 

εκεηψλεηαη πάλησο απφ ην ζχκβνπιν ηνπ ΠΗ, Υ. Παπαξίδν πσο δελ πξέπεη λα μερλάκε 

πσο ε Γξακκαηηθή ηνπ Γεκνηηθνχ “Λεηηνπξγεί νπζηαζηηθά σ ζπκβαηηθφ ππνθαηάζηαην 

ελφο επηζηεκνληθνχ βηβιίνπ-θνξέα ηνπ επίζεκνπ θαλφλα (λφξκαο) ηεο εζληθήο γιψζζαο, 

σο ρξεζηηθφ εξγαιείν θαη αλαθνξά - πνπ ην ζπλαληάεη θαλείο εχθνια ζε θάζε ζπίηη- φρη 

κφλν γηα ηνλ ίδην ην καζεηή, αιιά θαη γηα ηνλ θάζε γνλέα πνπ ζέιεη λα βνεζήζεη ην παηδί 

ηνπ θνληνινγίο, γηα θάζε απιφ πνιίηε πνπ δελ έρεη πξφζβαζε ζε εκβξηζή πνλήκαηα” ( 

Παπαξίδνο, 2011:1). 

Με ην λέν ΓΔΠΠ, “ε γιψζζα πξνζεγγίδεηαη σο ζηνηρείν εζληθήο ηαπηφηεηαο, 

θνξέαο καθξαίσλεο εζληθήο παξάδνζεο θαη γξακκαηνινγίαο· ιακβάλνληαο ..ππφςε ηε 

ζεκεξηλή επξσπατθή θαη νηθνπκεληθή θνηλσλία, ζεσξείηαη δίαπινο επηθνηλσλίαο ησλ 

απαληαρνχ ειιελνθψλσλ…απφ θαζαξά πξαθηηθή άπνςε, ε γιψζζα ζπληζηά θνξέα θαη 

κέζν πξνψζεζεο ησλ ζθνπψλ ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ θαη ..σο κέζν κάζεζεο ζηνλ 

ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ ρψξν, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη φηη απνηειεί αληηθείκελν 

κάζεζεο θαζαπηή”. Απνηέιεζε δειαδή νξηδφληην ζηφρν φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο, κε αζθήζεηο θπξίσο “επηθνηλσληαθνχ” ηχπνπ, 

ζπζηεκαηηθά δηαξζξσκέλεο θαη θαηαλεκεκέλεο θαηά ζηφρν θαη γισζζηθφ θαηλφκελν. 

“Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνπζία αιιφγισζζσλ πιεζπζκψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ε γιψζζα πξνζθέξεηαη σο κέζν έληαμεο ησλ αιινδαπψλ” (ΓΔΠΠ, 2002). 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΓΔΠΠ πέξα απφ ηε δηδαζθαιία εηδψλ ιφγνπ θαη 

ηππνινγίαο θεηκέλσλ θαη ηε ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ηα άιια καζήκαηα είλαη: 

• ε ελεξγή εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

• ε πξφζβαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ 

κέζσ Ζ/Τ 

• ε πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηα πνιπηξνπηθά 

θείκελα 

• ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ινγνηερλία γεηηνληθψλ ιαψλ, αιιά θαη κε ηα 

ειιεληθά ηδηψκαηα 

• ε εηζαγσγή θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο 

• ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο 

• ε παξνρή κεγαιχηεξνπ πεξηζσξίνπ γηα πξσηνβνπιίεο ζε ζπγγξαθείο θαη ζην 

δάζθαιν. 

Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ΓΔΠΠ εληνπίδνπκε 

εδψ θαη θάπνηα εηδηθά ζηνηρεία πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ φια ηα πξνγξάκκαηα πξηλ 

ην 1997:  

•Λακβάλεη ππφςε δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία καζεηέο 

πνπ έρνπλ άιιε κεηξηθή γιψζζα απφ ηελ ειιεληθή. 

• Λακβάλεη ππφςε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο.  
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Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη επίζεκα ηνπιάρηζην λα γίλεηαη ζνβαξή πξνζπάζεηα 

δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ φπσο ε εηδηθή αγσγή, ε ζεσξία ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ε θνηλσληνινγία 

ηνπ ζρνιείνπ θ.ά. ια απηά σζηφζν κέλεη λα απνηππψλνληαη ζηελ πξάμε θαη φρη κφλν 

ζην ραξηί σο ζηνηρεία θαιήο πξφζεζεο ή ξεηνξηθήο ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ ΑΠ. Απφ 2003 

έρεη πεξάζεη κηα δεθαεηία δηδαζθαιίαο κε βάζε ην ΑΠ θαη ηα ελαξκνληζκέλα κε απηφ 

λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ α/ζκηα απφ ην δηδαθηηθφ έηνο 2006-07. Σν 

δηάζηεκα είλαη ππεξαξθεηφ γηα λα αλαδεηεζεί εάλ πξαγκαηηθά ππήξμε εθζπγρξνληζκφο 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη,  

νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδχλακσλ νκάδσλ πνπ θνηηνχλ ζην 

ζρνιείν, ζην είδνο ησλ εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ πνπ ην ζεκεξηλφ ζρνιείν 

δηακνξθψλεη θαη γεληθφηεξα ζην αλ θαη θαηά πφζν απέρεη ε ζεσξία απφ ηελ πξάμε. 

 

 

 

3.4. ΑΠ. ΝΔΟΔΛΛ. ΓΛΧΑ  ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

3.4.1. Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) 

Σν πξψην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ρψξα 

καο είλαη ην Π.Α.Π.Δ.Α. (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο) θαη 

ζεζπίδεηαη κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.301/ 1996
21

. θνπόο ηνπ είλαη “ε 

ππνζηήξημε ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο  Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΔΑ), ψζηε λα 

πξναρζνχλ ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά ζην 

βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηέο ηνπο επηηξέπνπλ θαη ηειηθά λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ θαη ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Δηδηθόηεξνη ζθνπνί ηνπ ΠΑΠΔΑ θαηά πεξηνρέο είλαη νη εμήο: 

A) ρνιηθή εηνηκόηεηα: Σα παηδηά: 

Να αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν ή κε 

άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο.
22

 

- Να αλαπηχμνπλ ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

- Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

- Να νξγαλψζνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν. 

- Να απνθηήζνπλ εηνηκφηεηα γηα ηελ νκαιή εηζαγσγή ηνπο ζηηο βαζηθέο 

ζρνιηθέο δεμηφηεηεο. 

Β) Βαζηθέο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο: Σα παηδηά: 

 - Να θαηαθηήζνπλ ηνπο κεραληζκνύο αλάγλσζεο, γξαθήο θαη 
θαηαλόεζεο θεηκέλνπ.                                                                                    - 
Να θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο.                                                                                                      

                                                 
21

 Φεθίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο Κ. ηεθαλφπνπιν θαη ηνλ ππνπξγφ ΔΘ. Π.Θ. Γ. 

Παπαλδξένπ. ΦΔΚ 208 Σ.Α΄ 29-8-1996. 
22

 Με ηελ ππνγξάκκηζε εζηηάδνπκε ζηα δχν πξψηα θεθάιαηα πνπ αλαθέξνπλ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

αθνξνχλ ην γισζζηθφ κάζεκα. 
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-  Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε ζρνιηθή θαη ηελ                            
θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

Γ) Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ: Σα παηδηά: 

 - Να γλσξίζνπλ ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.                
- Nα απνδεθηνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα γίλνπλ απνδεθηά απφ απηφ.                  
-  Να θηάζνπλ ζην αλψηεξν δπλαηφ επίπεδν απηνλνκίαο. 

Γ) Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Σα παηδηά: 

 - Να βηψζνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο.           
- Να εκπεδψζνπλ ηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο.                                                              
-  Να αμηνπνηνχλ ζσζηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. 

Δ) Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκόηεηα. Σα παηδηά: 

 - Να νξγαλψζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο                                                       
-  Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο,                              
-  Να αλαπηχμνπλ πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο,                                             
-  Να πξνζαλαηνιηζηνχλ επαγγεικαηηθά”. 

   Σν Πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο παξαθάησ κεζνδνινγηθέο νδεγίεο:                             
“Α) πζηεκαηηθή παξαηήξεζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ, Β) Άηππε παηδαγσγηθή 
αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ, θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ 
δπλαηνηήησλ, ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, Γ) Δπηινγή ησλ 
δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γ) Έληαμε 
ζχγρξνλσλ ζηξαηεγηθψλ, κέζσλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ 
δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δ) Αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 
θαη επαλαηξνθνδφηεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ ”.(ΠΑΠΔΑ, 1996, άξζξν1). 

πσο παξαηεξνχκε ην Πξφγξακκα απηφ εθηφο απφ δηδαθηηθνχο/εθπαηδεπηηθνχο 
ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ καζεκάησλ (γιψζζα, καζεκαηηθά, 
εηθαζηηθά), ζπκπιεξψλεηαη θαη κε άιιεο απαξαίηεηεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ αληαπνθξίλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ΑκΔΔΑ 
(επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, δεμηφηεηεο απηνλνκίαο, θνηλσληθή/πεξηβαιινληηθή 
πξνζαξκνγή, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε/πξνζσπηθφηεηα) θαη νινθιεξψλνπλ ηελ 
εθπαίδεπζή ηνπο, πξνρσξψληαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη 
απνθαηάζηαζε. Σν Πξφγξακκα δειαδή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο πξψηηζηεο 
αλάγθεο/δπλαηφηεηεο  ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο παηδηψλ, ρσξίο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
νπνίσλ δελ ππάξρεη θακία πηζαλφηεηα πξνφδνπ ζε γλψζεηο αθαδεκατθέο. 

Οη κεζνδνινγηθέο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ, αθνξνχλ αθξηβψο απηφ· ηελ αξρηθή 
εθηίκεζε απφ ην δάζθαιν ησλ αλαγθψλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ, ηνπ ζηπι θαη ηνπ ξπζκνχ 
κάζεζεο ηνπ καζεηή, ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο θαη ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ηνπ κε ην 
πεξηβάιινλ, ην ζχλνιν ησλ θαηαθηεκέλσλ γλψζεσλ, ηηο λνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ηηο 
ζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. ηε ζπλέρεηα ζέηεη κηθξνχο ζηφρνπο γηα έλα 
βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα θαη πξνζπαζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια σο πξνο ηηο  
αηζζήζεηο ηνπ καζεηή κέζα θαη πιηθά λα επηηχρεη έλα ζηφρν ηε θνξά κε ζπζηεκαηηθή 
δηδαζθαιία θαη ζπρλή επαλάιεςε. Αθνινπζεί απνηίκεζε ηεο πξνφδνπ θαη 
επαλαθαζαξηζκφ ησλ ζηφρσλ πνπ δελ επηηεχρζεθαλ.  

Σν Πξφγξακκα ηνλίδεη πσο είλαη ελδεηθηηθφ θαη δελ πεξηνξίδεη ηελ πξσηνβνπιία 
ηνπ δαζθάινπ. Αξρέο ηνπ είλαη ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, απαξαίηεηεο 
ιφγσ ησλ αηνκηθψλ θαη ελδναηνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ΑκεΔΑ αθφκα θαη 
αλάκεζα ζε καζεηέο ηεο ίδηαο αλαπεξίαο θαη ειηθίαο. Γηα ην ιφγν απηφ αλαθέξεηαη 
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πσο ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν λα δηαηαρζεί ε χιε θαηά ηάμεηο ή βαζκίδεο ή ειηθίεο , 
φπσο ζπκβαίλεη κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ. Άιισζηε απηφο είλαη θαη ν 
ιφγνο πνπ καζεηέο ελφο εηδηθνχ ζρνιείνπ δε ρσξίδνληαη πνηέ ζε ηάμεηο αληίζηνηρεο ηνπ 
ηππηθνχ ζρνιείνπ, αιιά ζε βαζκίδεο (πρ. πξνβαζκίδα, πξψηε βαζκίδα θ.ά). Σέινο, 
πξνηείλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ ΠΑΠΔΑ κε ηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ ζε δηηηή δηάηαμε 
πξνζβαζηκφηεηαο: α) νξηδφληηα, ζηε ζεκαηνινγία θάζε καζήκαηνο, β) θάζεηε, ζε φιεο 
ηηο βαζκίδεο, απφ ην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην.  

Σα δχν πξψηα θεθάιαηα αλαθέξνληαη ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία.  Ζ 1
ε
 γεληθή 

ελφηεηα απφ ην θεθάιαην Α,  θαη ε 1
ε
 θαη ε 2ε ελφηεηα, απφ ην θεθάιαην Β. Απηέο 

αλαιχνληαη ζε ππνελφηεηεο κε πην εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ φια ηα 
ΑκΔΔΑ ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε εμαηνκηθεπκέλεο  δηδαθηηθέο πεξηπηψζεηο: 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α) ΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ                                      

Α. 1
ε
 ΓENIKH ENOTHTA: Αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

1. Ηθαλφηεηα αθξφαζεο      2. πκκεηνρή ζε δηάινγν   3. Γνκή ηνπ ιφγνπ                                  

4. Παξαγσγή  πξνθνξηθνχ ιφγνπ   5. Βαζηθφ ιεμηιφγην  6. Δλαιιαθηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο
23

. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β) ΒΑΗΚΔ ΥΟΛΗΚΔ ΚΑΗ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ             

1
ε
 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηε Γιψζζα θαη ηα 

Μαζεκαηηθά                                                                                                                   1. 

Πξναγλσζηηθφ ζηάδην   2. Πξνγξαθηθφ ζηάδην  

Β. 2
ε
 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Γεμηφηεηεο ζηελ Αλάγλσζε θαη ηε Γξαθή                                      

1. Μεραληζκφο αλάγλσζεο θαη γξαθήο  2. Γξαπηφο ιφγνο σο κέζνλ επηθνηλσλίαο 

Αλαγλσξίδνληαη σζηφζν ζην ΠΑΠΑΔΑ ζνβαξά ζέκαηα θαηά πεξίπησζε 

αλαπεξίαο πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ θαη θπξίσο ηε 

γιψζζα θαη πξέπεη λα δηδάζθνληαη εμαηνκηθεπκέλα. Γη‟ απηφ ζπληζηάηαη λα 

πξνζηεζνχλ θπιιάδηα ΑΠ γηα :     

- ην πξφγξακκα παηδηψλ κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο,                

- ηε γιψζζα παηδηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο,                                                                                 

- ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο,                            

- ην πξφγξακκα παηδηψλ κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηπθιφ, ηνλ θσθφ, ην καζεηή κε λνεηηθή ζηέξεζε θαη κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 
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3.4.2. Πξνζαξκνζκέλα θαη Γηαθνξνπνηεκέλα ΑΠ Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο    

Σν 2003, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζην θεθ.3.3, ην ΠΗ εθπφλεζε 

λέα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ. ε απηά ζπλαληάκε επλντθέο ζπλζήθεο κέζα ζην ηππηθφ ζρνιείν 

γηα ηελ έληαμε/ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Υσξίο φκσο 

ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ή δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ΑΠ, ηα εκπφδηα ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζα παξέκελαλ ηεξάζηηα. Ζ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ελφο εληαίνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηά ην βξεηαληθφ κνληέιν, αιιά θαη ηαπηφρξνλα 

δηαθνξνπνηεκέλνπ γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α., απνηέιεζε έλα θηιφδνμν πξφγξακκα πνπ 

κεηά απφ αίηεκα 27 ρξφλσλ πινπνίεζε ην ΠΗ. Σα έηε 2003-04 ππήξμε κηα 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε αξρηθά απέλαληη ζε έμη θαηεγνξίεο καζεηψλ κε ε.ε.α. :   

α) κε βαξηά θαη κέηξηα-ειαθξηά λνεηηθή πζηέξεζε ,                                                                    

β) κε πξνβιήκαηα αθνήο,                                                                                                              

γ) κε πξνβιήκαηα φξαζεο,                                                                                                           

δ) κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο,                                                                                                             

ε) κε απηηζκφ,                                                                                                                                

ζη) κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο (ηπθινθσθά). 

Γηα ηελ πεξίπησζε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα αθνινπζνχζε ΑΠ 

ζε θάπνηα επφκελε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. θνπόο ηνπ έξγνπ ήηαλ: α) ραξηνγξάθεζε 

ζηνηρείσλ ηεο  Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ πιεξέζηεξε ελζσκάησζή ηεο ζην εληαίν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα , β) λα δεκηνπξγεζνχλ πξννπηηθέο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ γηα 

ηζφηηκε θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. πνπ θνηηνχλ ζε φιεο 

ηηο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.                                                                                                                                       

Ο φξνο “δηαθνξνπνίεζε”  δηαθξίλεηαη απφ ηνλ φξν “ηξνπνπνίεζε”  ιφγσ 

κηαο πνηνηηθήο δηαθνξάο (Γηαθνξνπνηεκέλν ΓΔΠΠ & ΑΠ γηα ηπθινχο, 2004). Ο 

φξνο “δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία”  αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα κε ηππηθνχο καζεηέο. Γίλεηαη έκθαζε ζε 

δχν βαζηθνχο άμνλεο: ην καζεηή θαη ην ΑΠ. Χο πξνο ην καζεηή ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζα γίλεη α) αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο ηνπ εηνηκφηεηαο, 

δειαδή ην ζεκείν πξαγκαηηθήο κάζεζεο ζην νπνίν βξίζθεηαη, β) κε ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν ίδηνο λα θάλεη επηινγέο θαη γ) κε ην δηθφ ηνπ ζηπι 

κάζεζεο (δεκηνπξγηθφηεηα, αλαιπηηθή ή ζπλζεηηθή ζθέςε, ζπγθεθξηκέλε ή 

αθεξεκέλε θ.ά.). Χο πξνο ην δεχηεξν άμνλα, ην ΑΠ, ε δηαθνξνπνίεζε πεξηερνκέλνπ 

(δηάζηαζε 1) έρεη λα θάλεη κε ην ηη δηδάζθεηαη αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζην 

ηη δηδάζθεηαη. Ο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο: α) 

Δλλνηνθεληξηθή δηδαζθαιία (Concept-based thinking). Ζ κάζεζε πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ θνηλψλ ζηνηρείσλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη επηηπγράλεηαη ε γελίθεπζε ηεο γλψζεο, β) Υξήζε 

πνιιαπιψλ θεηκέλσλ θαη πιηθψλ, γηα λα θαιπθηνχλ ηα πνηθίια ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ,  γ) Γεκηνπξγία καζεζηαθψλ ζπκβνιαίσλ, γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

επζχλεο ηεο κάζεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, δ) πνηθηιία ηξφπσλ ζηήξημεο γηα 

ηελ πξφζβαζε ζε πιηθά  (νξγαλσηέο ζεκεηψζεσλ, καγλεηνθσλεκέλα θείκελα θ.ά). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο (δηάζηαζε 2), αθνξά δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πνπ 

πξνζθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο κε δηαθνξνπνηεκέλν βαζκφ βνήζεηαο, κε ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο θαηαλννχλ θάπνηα έλλνηα. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηειηθνύ πξνϊόληνο 

(δηάζηαζε 3). Ο καζεηήο κε ηελ παξαγσγή έξγσλ ηνπ πνπ θέξνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζηπι, δείρλεη ηη έκαζε (Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ, 2008). 
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ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί αλαπαξηζηψληαη νη δχν άμνλεο σο πξνο ηνπο νπνίνπο 

γίλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο: 

 

                                 Πξώηνο άμνλαο: Μαζεηήο          Γεύηεξνο άμνλαο: ΑΠ                                                                           

 

                                      Δπίπεδν ή δηδ. εηνηκφηεηα               Πεξηερφκελν 

                                                                                                           Δπεμεξγαζία 

                                                                                                           Σειηθφ πξντφλ 

Γηαθνξνπνηεκέλε δηδ/ιία                  Δλδηαθέξνληα                          Πεξηερφκελν 

                                                                                                            Δπεμεξγαζία 

                                                                                                            Σειηθφ πξντφλ 

                                                         Μαζεζηθφ πξνθίι                         Πεξηερφκελν 

                                                                                                            Δπεμεξγαζία 

                                                                                                            Σειηθφ πξντφλ 

(Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ, 2008) 

Αληίζεηα, ε ηξνπνπνίεζε σο απφξξνηα ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζηα παιηφηεξα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα θαη πην πξφζθαηα ζηα 

Σκήκαηα Έληαμεο, κε ηελ απφζπξζε καζεηψλ κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα απφ ηελ 

ηάμε, εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ καζεηψλ ζην εληαίν αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Γηα ηνπο καζεηέο κε αδπλακίεο, νη πξνζδνθίεο είλαη ρακειφηεξεο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πξνζθέξνληάο ηνπο φκσο κηθξφηεξν αξηζκφ εξγαζηψλ, 

αληηθαζηζηψληαο ηηο δπζθνιφηεξεο κε απινχζηεξεο θαη αθαηξψληαο ηνπο χιε, ην κφλν 

πνπ επηηπγράλνπλ είλαη κεγαιχηεξν ζηηγκαηηζκφ θαη απνθιεηζκφ ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε 

πάιη ησλ κε ηππηθψλ καζεηψλ ζε νκνγελείο νκάδεο δελ εμαζθαιίδεη δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία. Βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ηειεπηαίαο είλαη ε επέιηθηε νκαδνπνίεζε 

(ηπραία νκαδνπνίεζε, oκάδεο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, νκάδεο κηθηνχ επηπέδνπ, νκάδεο 

επηινγήο ησλ καζεηψλ θαη νκνηνγελείο νκάδεο). Απηφ πνπ ηειηθά απαηηείηαη είλαη 

ρξήζε πνηθίισλ ζηξαηεγηθψλ, δηδαθηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

πνιπαηζζεηεξηαθψλ κεζφδσλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ηζφηηκε παξνρή επθαηξηψλ πνπ δελ 

αξθείηαη ζηε ζεσξία αιιά δηαπηζηψλεηαη θπξίσο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

Απφ ηα παξαπάλσ Γηαθνξνπνηεκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ην ΓΔΠΠ & 
ΑΠ ηπθιψλ ζα απνηειέζεη ην εκπεηξηθφ καο πιηθφ, ην νπνίν ζα πεξηγξάςνπκε θαη ζα 
αλαιχζνπκε σο πξνο ην πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο ζχληαμήο ηνπ ζην εξεπλεηηθφ κέξνο 
ηεο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί. 
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4.0. ΑΠΟΓΟΜΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΑΠ  ΓΗΑ ΣΤΦΛΟΤ 

ΜΑΘΖΣΔ 

 

 

             4.1. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

 

Σν ελδηαθέξνλ καο ζηελ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεηαη ζην ζρεδηαζκφ ΑΠ γηα 

ηελ Δ.Α.Δ., πνπ απφ ην 1985 παχεη λα ιεηηνπξγεί σο μερσξηζηφ απηφλνκν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην Νφκν 1143/1981 θαη ελζσκαηψλεηαη ζην ζχζηεκα ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο
24

 κε ην Νφκν 1566/85 „Πεξί Γνκήο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο‟.
25

 Θεσξψληαο ην ΑΠ γηα καζεηέο 

κε αλαπεξία θείκελν, επηζπκνχκε κέζα απφ ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηνπ ιφγνπ θαη  ηελ 

απνδφκεζε ηνπ θεηκέλνπ, λα δηεξεπλήζνπκε ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο πνπ 

πξνβάιινληαη γηα ην είδνο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο πνπ επηδηψθεηαη λα 

ιάβνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ε.ε.α.) θαη ηηο εγγξάκκαηεο 

ηαπηφηεηεο πνπ πξνζδνθνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηα λέα Γηαθνξνπνηεκέλα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ κέζα ζην ζρνιηθφ ζεζκφ. Θα εμεηάζνπκε εάλ νη αληηιήςεηο απηέο 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμαγγειία ησλ πην πξφζθαησλ Γ.Δ.Π.Π.. & Α.Π.. (2003)
26

: 

“..φινη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε αλάγθε ή ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηελ εζληθή, πνιηηηζκηθή ή θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα, πξέπεη λα έρνπλ ίζεο 

επθαηξίεο κάζεζεο κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο κέζα ζε έλα ζρνιείν γηα φινπο” (Β. 

Λακπξνπνχινπ, ΠΗ 2
ν
 ΔΠΔΑΔΚ, ΠΡΑΞΖ 1.1.4 , ΓΡΑΖ Β΄ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. 2003-

2004). Σέινο, ζα εμαθξηβψζνπκε ηελ χπαξμε ή φρη δεπηεξεπφλησλ θηλήηξσλ ή 

αληηηηζέκελσλ ιφγσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ επηδίσμε, πνπ κπνξεί λα ιαλζάλνπλ 

κέζα ζε έλα θεηκεληθφ είδνο, φπσο είλαη ην ΑΠ. ηε κειέηε καο ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ΑΠ γηα άηνκα κε ε.ε.α. έρεη επηπιένλ ραξαθηήξα δενληνινγηθφ-εζηθφ θαη 

φρη κνλάρα πεξηγξαθηθφ. Μαο ελδηαθέξεη εάλ πέξα απφ ηε ξεηνξηθή, πξνσζνχληαη 

αθελφο ζπζηεκαηηθή, κεζνδεπκέλε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α., 

δίθαηε κεηαρείξηζε -φρη ίζε- κε απηή ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ θαη 

αθεηέξνπ ηελ αλάπηπμε κέζα ζην ζρνιηθφ ζεζκφ ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα αληίζηνηρσλ ηνπ επίθαηξνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ. Δπηπιένλ 

ζηφρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ησλ ππνθεηκέλσλ, 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηηο δνκέο εηδηθήο αγσγήο ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε γηα πεξαηηέξσ δξάζε θαη βειηίσζή ηνπο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα εξωηήκαηα εξεπλεηηθά πνπ ζέηνπκε γηα λα απαληεζνχλ 

νξίδνληαο ζπγθεθξηκέλα ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο, δειαδή ην Γηαθνξνπνηεκέλν 

ΑΠ ηεο Δ.Α.Δ. γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, είλαη ηα αθφινπζα: 

                                                 
24

 Πξνηηκνχκε ηνλ φξν „ηππηθή‟ εθπαίδεπζε θαη „ηππηθφ‟ ζρνιείν αληί ηνπ φξνπ „γεληθή‟ εθπαίδεπζε ή 

„γεληθφ‟/„θαλνληθφ‟/ „ζπλεζηζκέλν‟ ζρνιείν, θαζψο ν πξψηνο αληηζηνηρεί ζηελ νξζή νξνινγία „ηππηθά‟ 

αλαπηπζζφκελα παηδηά, ελψ γηα „θαλνληθά‟ αλαπηπζζφκελα παηδηά δελ γίλεηαη ιφγνο. 
25

 πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 32  ηνπ Νφκνπ (Ν.1566/30-9-85 ΦΔΚ 167/30-9-85 η.Α΄) πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζθνπφ θαη ηε κνξθή ηεο εθπαίδεπζεο, ζεκεηψλεηαη: “Ζ εηδηθή αγσγή θαη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο παξέρεηαη: α) ε θαλνληθά ζρνιεία ζηα νπνία είλαη εληαγκέλα 

ηα άηνκα απηά, ….” 
26

Πξφθεηηαη γηα ην ΔΡΓΟ: ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ-ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ  
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1. Πνηνη Λφγνη δηαηξέρνπλ ηε κνξθή ηνπ Γηαθνξνπνηεκέλνπ ΑΠ ηεο Δ.Α.Δ. γηα 

καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία, πνηεο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ή ζηφρνπο εθθξάδνπλ; 

2. ε πνηεο  γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξίεο ζηεξίδεηαη ην Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ ηπθιψλ;  

3. Πψο απνθαζίδεηαη /πξνζδηνξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γηαθνξνπνηεκέλνπ 

ΑΠ;        

4. Ση είδνπο εγγξάκκαηεο ππνθεηκεληθφηεηεο θαιιηεξγνχληαη/ πξαγκαηψλνληαη κέζσ 

ηεο γιψζζαο, κέζα απφ πνην είδνο κνξθσηηθψλ εκπεηξηψλ; Δίλαη νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ επηζπκεηνί, δίθαηνη θαη λφκηκνη; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

4.2. ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ, Ζ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  TOY ΚΑΗ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ  ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ 

 

πσο αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο (βι. ζ.83, θεθ.3.4.2), ην αληηθείκελν 

αλάιπζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ην Γηαθνξνπνηεκέλν Γ.Δ.Π.Π.. & Α.Π.. γηα 

καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία. Απφ ην ζχλνιν ΓΔΠΠ & ΑΠ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

αλάπηπμε λέσλ ή δηαθνξνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ ΑΠ ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ 
(ΔΝΔΡΓΔΗΑ: 1.1.4 “Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο (ΑκεΑ) ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε” ΠΡΑΞΖ 

Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ: 1.1.4.α), επηιέμακε λα αλαιχζνπκε ην δεχηεξν, ην πξφγξακκα δειαδή 

πνπ δηαθνξνπνηήζεθε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ καζεηψλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ηπθινχο ή κεξηθψο βιέπνληεο. Οη ιφγνη ηεο επηινγήο απηήο είλαη: 

α) Γηα ηνπο νπηηθά αλάπεξνπο καζεηέο, ζηεξίρηεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο -
κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία -  ε επηινγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 
βιεπφλησλ θαη φρη ε αλάπηπμε ελφο εμαξρήο λένπ, φπσο ζπλέβε ζηηο ππφινηπεο 
θαηεγνξίεο καζεηψλ κε ε.ε.α. Σν “δηαθνξνπνηεκέλν” απηφ πξφγξακκα απνηειεί 
“εξγαιείν” ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αθνχ ηνπ  παξέρεη  επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα 
ηηο επηπηψζεηο ηεο ηχθισζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο φκσο λα ζπλνςίδεη 
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ λα απνηεινχλ “ζπληαγνιφγην” θαη λα ηνλ δεζκεχεη. 
Άιισζηε, κηα απφ ηηο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ήηαλ πσο ε εηδηθή αγσγή δελ 
δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο απφ απηέο ηεο πνηνηηθήο ηππηθήο 
παηδαγσγηθήο (Εψληνπ-ηδέξε, 2004). Οη ζηφρνη αλάκεζα ζηα ΑΠ ηπθιψλ θαη 
βιεπφλησλ παξακέλνπλ θνηλνί θαη γίλεηαη αλάιπζε ζε ππνζηφρνπο, θαζψο θαη 
επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κφλν εθεί πνπ ν βαζκφο δπζθνιίαο γηα ηνπο 
ηπθινχο καζεηέο θξίλεηαη πςειφο. Δπηηπγράλεηαη έηζη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηπθιψλ 
καζεηψλ, κηα πην ζηελή παξαθνινχζεζε θαη δηαηήξεζε ελφο εληαίνπ αλαιπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, φπσο ην εκπλεχζηεθαλ νη δεκηνπξγνί ηνπ γηα ην ηππηθφ ζρνιείν, φπνπ 
γίλνληαη ζπρλέο αλαθνξέο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη 
“αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο” (ΓΔΠΠ, ΤΠΔΠΘ, 2002:12).  

β) Οη πεξηπηψζεηο ηπθιψλ θαη θσθψλ καζεηψλ απνηεινχλ ηηο πην βαηέο κνξθέο 
έληαμεο/ελζσκάησζεο καζεηψλ κε ε.ε.α. ζε κηα ηππηθή ηάμε, αθνχ αθνινπζνχλ κε 
πεξηζζφηεξν φκνην ηξφπν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ην πξφγξακκα,  απ‟ φ, ηη άιιεο 
πεξηπηψζεηο αλαπήξσλ, επεηδή δηαζέηνπλ ηθαλφ κ.ν. λνεκνζχλεο. Αθφκα απινχζηεξεο 
ζα ραξαθηεξίδακε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεξηθψο βιεπφλησλ θαη ησλ βαξήθνσλ 
καζεηψλ. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο καζεηή κε ηχθισζε ζηα νπνία πξέπεη λα 
δνζεί μερσξηζηή πξνζνρή ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ 
πξνεγεζεί ε αξκφδνπζα αμηνιφγεζε είλαη:               

1. Πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθκάζεζε 
ηεο γξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο braille, φπνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αλάγλσζε ησλ 
θεηκέλσλ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη ζεηξά, ηελ ηαρχηεηα ηεο αλάγλσζεο, αιιά θαη 
ηελ θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.                                                                                                    
2. ηεξενηππίεο θηλήζεσλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη έρνπλ αληίθηππν ζηελ 
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε.                                                                                                      
3. Πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επηθνηλσλία,  πνπ νθείινληαη ζηελ αδπλακία 
αληίιεςεο κνξθαζκψλ ιφγσ απνπζίαο ηνπ νπηηθνχ αηζζεηεξίνπ, ηελ αδπλακία 
θαηαλφεζεο ησλ κεηαθνξψλ, ην ειιηπέο  ιεμηιφγην θαη ηελ δπζθνιία εκπινπηηζκνχ ηνπ 
ιφγσ απνπζίαο ησλ εηθφλσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ θ.ά.  Χζηφζν, 
ππάξρεη δεθηηθφηεηα ζηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ εθπαίδεπζε  θαη ηελ θνηλσληθή επαθή.                                                                                                                 
4. Φπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο χπαξμεο κηαο εκθαλνχο 
κεηνλεμίαο. 
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 γ) Ζ πξνζσπηθή δηδαθηηθή εκπεηξία κε ηπθινχο καζεηέο θαη καζεηέο κε νπηηθή 
εμαζζέληζε, θαζψο θαη ησλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη ζε απηνχο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 
θαη ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν.                                                                                       

                                                                                                                           

4.2.1. Σν Γηαθνξνπνηεκέλν ΓΔΠΠ & ΑΠ γηα ηπθινχο, νη ζπλζήθεο 
δηακφξθσζήο ηνπ θαη ε πεξηγξαθή ηνπ. 

Μηα ζεηξά απφ ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηα θεθ 2.1. (βι.ζ. 35-39) θαη  

3.3. (βι. ζ.75-78), αλάγθαζαλ ηελ ειιεληθή Πνιηηεία λα αλαδεηήζεη αιιαγή ηφζν ζε 

επίπεδν θηινζνθίαο ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ δνκψλ, ηεο παηδαγσγηθήο νξνινγίαο, φζν  

θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ΑΠ ηεο.  

Θπκίδνπκε ζπλνπηηθά πσο απφ ηε κηα ην ηαηξηθφ κνληέιν εγθαηαιείπεηαη θαη ην 

θνηλσληθφ αιιειεπηδξαζηηθφ παίξλεη ηε ζέζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχεηαη ε 

δπζθνιία ηνπ παηδηνχ σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αλαπεξίαο θαη 

πεξηβάιινληνο. Ζ ζεσξία ζπκπνξεχεηαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απφςεηο ησλ Piaget (ην 

παηδί ιακβάλεη ηε γλψζε απφ ην πεξηβάιινλ) , Vygotsky (ν ελήιηθαο δηακεζνιαβεί γηα 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο) θαη Bruner (νη ελήιηθεο πξνζθέξνπλ δνκεκέλεο 

αιιειεπηδξάζεηο ζε λνεκαηνδνηεκέλα πιαίζηα). Πξνσζεί δε ηελ ελεξγή κέζα απφ 

παηρλίδη θαη ηε δνθηκή, ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε θαη ηε κάζεζε κέζσ επηινγήο 

απνθάζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ.  

Οη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη ε επξχηεξε νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο είλαη πνπ 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα βηψζεη ην άηνκν ηελ αλαπεξία ηνπ θαη φρη ε αλαπεξία 

θαζεαπηή (νχιεο, 2008). Ζ αμηνιφγεζή ηνπ δελ εζηηάδεη ζηηο ηαηξηθέο αηηίεο αιιά 

ζηηο „εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο‟ πνπ λννχληαη σο δπζθνιίεο κάζεζεο 

(Learning Difficulties). Απφξξνηα απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ε ζεκειίσζε ηεο εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ θαηνρπξψλεηαη κε Νφκνπο θαη Γηαθεξχμεηο (o 

Νφκνο P.L. 94-142, ε έθζεζε Warnock, νη Γηαθεξχμεηο Sandberg, Salamanca, 

Μαδξίηεο). Δπηπιένλ, πξηλ ηξηάληα ρξφληα ζπιιακβάλεηαη ε ηδέα ηνπ Καζνιηθνχ 

ρεδηαζκνχ γηα ηε Μάζεζε (Universal Desiagn for Learning) απφ ηα κέιε ηνπ 

Κέληξνπ γηα ηελ Δθαξκνζκέλε Δηδηθή Σερλνινγία (Center for Applied Special 

Technology – CAST), πνπ εδξεχεη ζηε Βνζηψλε ηεο Μαζαρνπζέηεο ησλ Ζ.Π.Α. Ο 

Καζνιηθφο ρεδηαζκφο γηα ηε Μάζεζε ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο, αίξνληαο ηα εκπφδηα πνπ πξνθαινχλ ηα „κηαο εληαίαο θνπήο‟, 

αλειαζηηθά θαη αδηαθνξνπνίεηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, νη 

καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο δελ νθείινπλ λα “δηνξζσζνχλ”, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθπαηδεπηνχλ ζχκθσλα κε ηα γεληθήο αγσγήο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζην θνηλφ 

ζρνιείν, αιιά ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη εθείλα πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ, ψζηε 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Σα κέιε ηνπ Κέληξνπ άξρηζαλ λα εξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά 

πξνο ηελ αλάπηπμε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ πνπ ζα επέηξεπαλ ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

αλάγθεο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο 

(generalcurriculum). Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ επηθεληξψζεθε ζηνπο καζεηέο πνπ 

παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο, θαζψο βξίζθνληαλ ζην πεξηζψξην (in the margins), 

δειαδή καζεηέο κε ζνβαξέο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο. 

Αξρηθά νη ζπληδξπηέο ηνπ CAST , Anne Meyer θαη David Rose, πξνζπάζεζαλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο απηνχο κέζσ ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο 

(assistivetechnology). Απφ ην 1990 ε ζθέςε  ηνπο κεηαηνπίδεηαη (conceptualchange) 
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απφ ηνπο καζεηέο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηφ έζεηε 

ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία ( Παπαδνπνχινπ, 2011). 

 Απφ ηελ άιιε, ηα ειιεληθά γισζζηθά πξνγξάκκαηα θξίλνληαη παξσρεκέλα 

κπξνζηά ζηα λέα δεδνκέλα ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηαο, ησλ εμειίμεσλ ζηελ 

επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, ηεο αλάπηπμεο λέσλ γισζζνδηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε λέσλ ζεκεησηηθψλ ζηφρσλ επηθνηλσλίαο βάζεη ηεο 

πνιπκνξθίαο ησλ θεηκέλσλ. Ζ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ ηη ζεκαίλεη εγγξάκκαηνο 

πνιίηεο, είλαη νξαηή. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ ΓΔΠΠ & ΑΠ γηα ηπθινχο καζεηέο 
λεπηαγσγείνπ, α/ζκηαο θαη β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (2 ηφκνη), νινθιεξψλεηαη ηνλ Απξίιην 
ηνπ 2004. Σν πληνληζηηθφ πκβνχιην (..) ηνπ Π.Η. ζπγθξνηεί αξρηθά ηηο επηηξνπέο 
γηα ηε ραξηνγξάθεζε θαη γηα ηα ΑΠ Δηδηθήο Αγσγήο (7/15-5-2003). Δπηζηεκνληθή 
ππεχζπλε ηνπ έξγνπ γηα ηνπο ηπθινχο νξίδεηαη ε Αζελά Εψληνπ-ηδέξε, αλαπιεξψηξηα 
Καζεγήηξηα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ ίδηα επηιέγεη ηελ 
επηζηεκνληθή νκάδα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ΑΠ γηα ηπθινχο, πνπ απνηεινχλ νη 
θ.θ, Π. Καξαγηάλλε, Δ. Νηεξνπνχινπ, Γ. Παπαζηαπξηλίδνπ θαη Ζ. παλδάγνπ (8/26-5-
2003). Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη δηπιφο: “α) λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία γηα ηε 
ραξηνγξάθεζε πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ελζσκάησζεο ηεο Δηδηθήο 
Αγσγήο ζην εληαίν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο θαη β) λα δεκηνπξγεζνχλ 
πξννπηηθέο κέζσ ησλ Α.Π.. γηα πςειήο πνηφηεηαο, απαηηεηηθήο, ηζφηηκεο θαη 
θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζηηο 
δηάθνξεο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο” (Λακπξνπνχινπ, 2003). Οη 
θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη απφ ην .. είλαη:  

α) Να κειεηεζνχλ πξνζεθηηθά ηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ ηεο ηππηθήο αγσγήο θαη λα 
γίλνπλ νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηηο ε.ε.α. ησλ καζεηψλ ψζηε λα θαηαζηεί 
δπλαηή ε έληαμή ηνπο ζην ηππηθφ ζρνιείν κε βάζε ην Ν.2817/2000 θαη  

β) Να αλαπηπρζνχλ εηδηθά ΑΠ απφ ηελ αξρή κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 
αλαπεξίαο θαη φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

Ζ επηζηεκνληθή νκάδα γηα ην ΑΠ ηπθιψλ, κειεηά ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 
θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνρσξά ζε ραξηνγξάθεζε 
θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ ΑΠ ηπθιψλ. Αθνινπζεί ε ζπγγξαθή ησλ έξγσλ θαη 
αμηνιφγεζή ηνπο απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο Έιιελεο θαη μέλνπο. Δγθξίλνληαη γηα 
εθηχπσζε απφ ην Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Π.Η. (1/4-3-2004) θαη γίλεηαη κε δπν 
εκεξίδεο δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. 

 ην Πξφγξακκα γηα ηπθινχο πεξηιακβάλνληαη ηα θεθάιαηα: 

   ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ                                                                                                                  
● Δηζαγωγή (απφ ηε Εψληνπ-ηδέξε)                                                                                     
● Υαξηνγξάθεζε ηεο ζρέζεο Δθπαηδεπηηθνύ θαη ΑΠ 

Αξρηθά παξαηίζεηαη ζρεηηθή Ννκνζεζία πνπ απφ ην 1981 επηδεηνχζε ην 
ζρεδηαζκφ ΑΠ ζην ρψξν ηεο Δ.Α.Δ., επηρεηξείηαη ε αηηηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ΑΠ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ. Πξψηα 
δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηνλ 
ηξφπν νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη “εκαίλεη πνηθίιε ρξήζε κνξθψλ 
δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα καζεζηαθά ζηπι ησλ 
παηδηψλ. εκαίλεη επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη αλαδηακφξθσζε ηεο ζεκαηνινγίαο, αλαιπηηθή 
δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ, ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηεο επηηπρίαο (Byers and 
Rose, 1996). Δίλαη θάζε είδνπο πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο ηεο 
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δηδαζθαιίαο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ επνπηηθνχ πιηθνχ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζεζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο, ψζηε λα ηζρπξνπνηείηαη ε απφδνζε ηνπ καζεηή θαη λα ηνπ δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία” 
(Γηαθνξνπνηεκέλν ΓΔΠΠ & ΑΠ, 2004: 13-14), (βι. αλαιπηηθά θαη ζ.79-80 ηεο 
εξγαζίαο). ηε ζπλέρεηα πξαγκαηεχεηαη ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
δηαζεκαηηθόηεηαο πνπ “δελ πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ 
κε εηδηθέο αλάγθεο” (Γηαθνξνπνηεκέλν ΓΔΠΠ & ΑΠ, 2004: 15), “αιιά είλαη 
ζπλπθαζκέλε κε πξνζεγγίζεηο φπσο ε βησκαηηθή-αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε 
(Byers,1994) θαη ν επνηθνδνκεηηζκφο (Μαηζαγγνχξαο, 2002)”. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο 
“δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαδηθαζία, παξά ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ε νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηα θπζηθά ηεο πιαίζηα θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ησλ καζεηψλ 
ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ” (Γηαθνξνπνηεκέλν ΓΔΠΠ & 
ΑΠ, 2004: 18) .  

 ● Σν Εήηεκα ηεο Κ.Π. θαη νη Γ.Κ.Γ. ζην Γ.Δ.Π.Π..           

 Σίζεηαη ζην ΓΔΠΠ ην δήηεκα ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 
(Κ.Π.), θαζψο θαη νη δεμηόηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίωζεο (Γ.Κ.Γ.) πνπ πξνζθέξνπλ 
ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ δεηεκάησλ θαη πξνζδηνξίδνπλ 
ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο θαη απηνλνκίαο ησλ ηπθιψλ ζε ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ 
πιαίζην. εκεηψλεηαη πσο νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 
Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (Δ.Δ.Π.) πνπ ν δάζθαινο ζπληάζζεη ζηα 
πιαίζηα ηνπ ΓΔΠΠ θαη αθνξά α) ηηο θνηλέο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη β) ηηο 
αηνκηθέο αλάγθεο θάζε καζεηή θαη γ) ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαπεξία 
καζεηή. Άξα “δελ απνηεινχλ εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα πξνο ηνπο ηπθινχο καζεηέο, αιιά 
κέξνο ελφο ζπλφινπ εθπαηδεπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
Δ.Δ.Π. κε ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε καζεηή ζηελ ηάμε. Ζ 
δηάθξηζε απηή είλαη ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ν παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 
Δ.Δ.Π. θαη λα απνθεπρζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ, σο ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ηχθισζε θαη ησλ Κ.Π., Γ.Κ.Γ. σο κεξψλ απηήο ηεο «ζεξαπείαο»”, (Γηαθνξνπνηεκέλν 
ΓΔΠΠ &ΑΠ, 2004:24). 

● Αμηνιόγεζε 

Γίλεηαη αθφκα εθηελήο αλαθνξά ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο αμηνιφγεζεο θαη πηνζεηείηαη 

ην λέν κνληέιν ησλ Gipps, 1996; Tilstone,et al.2000; Conner,1991; Marvin, 1990; 

Rouse and Agene,1998, “πνπ δελ παξαγλσξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή 

θαη δε ζπζηάδεη βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ” (Γηαθνξνπνηεκέλν ΓΔΠΠ &ΑΠ, 2004:27). Αθνινπζνχλ νη 

ζεσξεηηθέο αξρέο ησλ εηζεγεηψλ ηνπ λένπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο (ε δηακνξθσηθή 

αμία ηεο αμηνιφγεζεο, ε αμία ηεο δηαδηθαζίαο έλαληη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κάζεζεο, 

ε απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θ.ά.). ηε ζπλέρεηα πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ησλ Cohen, 

L., Manion, L. & Morrison, K. (1996:394) γηα ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηα νπνία 

κπνξεί λα βαζηζηεί ε αμηνιφγεζε. Απηά κπνξεί λα είλαη : 

Α. Γξαπηά (ηεζη, εξγαζίεο, portfolio καζεηή, απηναμηνιφγεζε) θαη  

Β. Με γξαπηά (εξσηήζεηο, παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε,παξνπζηάζεηο, καγλεηνθψλεζε/ 

/βίληεν/θσηνγξαθίεο θαη παηρλίδη ξφισλ).  

Γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλάγθε ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο ησλ αηφκσλ κε ηπθιφηεηα πνπ 

απνηειεί ελαξθηήξην βήκα ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αθνχ ζπιιέγνληαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο αηζζεηεξηαθέο, γλσζηηθέο, θηλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, αιιά θαη 

ηελ αλάγθε ηεο αμηνιφγεζεο σο κηα δηαξθνχο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

βειηησζεί ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ην πεξηβάιινλ, λα 

αξζνχλ ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ. 
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    θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα θαηαγξαθεί ε πξφνδνο ηνπ καζεηή, λα εληνπηζηνχλ 

ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία, νη αλάγθεο ηνπ, ην γλσζηηθφ ηνπ χθνο, ν ξπζκφο κάζεζεο, ε 

αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο (θηλεηηθφ, γλσζηηθφ, λνεηηθφ, θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθφ, ηνκέα επηθνηλσλίαο). 

     Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη: 

● Να νδεγεί ζηελ παξνρή ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ επθαηξηψλ κάζεζεο γηα ην καζεηή. 

● Να δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δείμνπλ ηη γλσξίδνπλ θαη ηη κπνξνχλ λα 

θάλνπλ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΔΡΟ                                                                                                                    

 ● Γεληθέο Παξαηεξήζεηο – Πξνϋπνζέζεηο 

Πξνηείλνληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε 
αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.  

●ΓΔΠΠ & ΑΠ γηα ην Νεπηαγωγείν 

           Δίλαη ην πξψην απφ ηα δηαθνξνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Αλαθέξεηαη ν 
ζθνπφο φπσο αλαθέξεηαη ζην Γ.Δ.Π.Π.. ζ.1,2 “ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ είλαη ην 
θίλεηξν γηα ηε κάζεζε. Σα παηδηά κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη πινχζην ζε εξεζίζκαηα 
πεξηβάιινλ εμεξεπλνχλ κε ηηο αηζζήζεηο, δεκηνπξγνχλ ηδέεο θαη δνκνχλ ηε γλψζε” θαη 
“πξνθεηκέλνπ δε λα είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ γηα φια ηα παηδηά 
ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζα πξέπεη…λα πξνζαξκφδεηαη κε επειημία ζηηο αλάγθεο, ζηηο 
ηθαλφηεηεο θαη ζηηο θιίζεηο ηνπ θάζε παηδηνχ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγεηηθή 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ, φπσο είλαη π.ρ. ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα παηδηά κε 
ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο”. ηε ζπλέρεηα παξέρνληαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ 
δξαζηεξηνηήησλ ζε Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Μειέηε Πεξ/ληνο, Δηθαζηηθά, Γξακαηηθή 
Σέρλε, Φπζηθή Αγσγή, Μνπζηθή θαη Πιεξνθνξηθή, κέζα ζε ζχλνιν 54 ζειίδσλ. Οη 
πίλαθεο πνπ αθνξνχλ θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν παξνπζηάδνπλ ζε ζηήιεο: α) ηηο 
ηθαλφηεηεο πνπ επηδηψθεηαη λα αλπηπρζνχλ, β) ην πεξηερφκελν/ηηο ελδεηθηηθέο 
δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γ) ηηο ζεκειηψδεο έλλνηεο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 
θαη δ) ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνηείλεηαη. 

Αθνινπζνχλ ηα δηαθνξνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο α/ζκηαο γηα 
ηπθινχο καζεηέο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα: 

● ΓΔΠΠ & ΑΠ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν.    

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν κειέηεο θαη 
αλάιπζεο ηεο εξγαζίαο καο. Καηαιακβάλεη ηηο ζειίδεο 96-113 (aps_tiflosi_basic.doc). 
Παξνπζηάδεη ζε κνξθή θεηκέλνπ θαη φρη πηλάθσλ  ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο 
αλά δχν ηάμεηο (Α-Β, Γ-Γ, Δ-Σ ΣΑΞΔΗ) : 

Α. ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΛΟΓΟ                                                                                                                                                                          

Β. ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ-ΑΝΑΓΝΧΖ                                                                                    

Γ. ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ  -  ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΟΓΟΤ                                               

Γ. ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ  -  ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ                                                                          

Δ. ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ                                                                                                                         

Σ. ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ                                                                                                           

Ε. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 
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Αθνινπζνχλ ηα: 

● ΓΔΠΠ & ΑΠ εηθαζηηθώλ.                                                                                        
● ΓΔΠΠ & ΑΠ ζεάηξνπ.                                                                                                
● ΓΔΠΠ & ΑΠ ζξεζθεπηηθώλ.                                                                                 
● ΓΔΠΠ & ΑΠ ηζηνξίαο.                                                                                              
● ΓΔΠΠ & ΑΠ θνηλωληθήο θαη πνιηηηθήο αγωγήο.                                                    
● ΓΔΠΠ & ΑΠ καζεκαηηθώλ.                                                                                     
● ΓΔΠΠ & ΑΠ κειέηεο πεξηβάιινληνο.                                                                       
● ΓΔΠΠ & ΑΠ κνπζηθήο.                                                                                             
● ΓΔΠΠ & ΑΠ πιεξνθνξηθήο.                                                                                    
● ΓΔΠΠ & ΑΠ ζρνιηθνύ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ.                                           
● ΓΔΠΠ & ΑΠ θπζηθήο.                                                                                              
● ΓΔΠΠ & ΑΠ ρεκείαο.                                                                                                   
● ΓΔΠΠ & ΑΠ γεωγξαθίαο.                                                                                        
● ΓΔΠΠ & ΑΠ ηερλνινγίαο.  

● Πξνγξάκκαηα ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Γηαζεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ 

ηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θαη ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. εηζάγεηαη ε  Αγωγή Τγείαο κε 
ζέκαηα φπσο νη δηαπξνζσπηθέο/δηαθπιηθέο ζρέζεηο, ε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε θ.ά. 

Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα γηα ηα πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 
δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα καζεηέο Νεπηαγσγείνπ, ην Γεκνηηθνχ θαη 
Γπκλαζίνπ. Αθνξνχλ δξαηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο (πγηεηλή δνληηψλ, 
δηαηξνθή, θπθινθνξηαθή αγσγή θ.ά) . Σέινο δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηπηψζεηο 
ηεο ηχθισζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Γηα ην Γηαθνξνπνηεκέλν ΓΔΠΠ & ΑΠ γηα ηπθινχο καζεηέο ηνπ 2004, ππεχζπλνη 
αλά κάζεκα είλαη νη θαζεγεηέο:                                                                                      
Α. Νέηε: Γιψζζα-Ηζηνξία-Θξεζθεπηηθά                                                                          
Ν. Βνλφξηαο – Α. Νέηε: Γεσγξαθία-Γεσινγία-Μειέηε πεξ/ληνο                                   
Φ. Καηζνχθεο: Πιεξνθνξηθή                                                                                          
Α. Μπνπξηά: Μαζεκαηηθά- Μειέηε πεξ/ληνο                                                                                                                                                    
Π. Σζατξίδεο: Μνπζηθή 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ ΑΠ ηπθιψλ θαη ζε 

άιια καζήκαηα πέξα απφ ηα ζεσξεηηθά (Γιψζζα, Θξεζθεπηηθά). ε φια ηα καζήκαηα 

παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην 1987 βηβιία ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ κεηαγξαθεί 

ζην ζχζηεκα Braille ή έρνπλ ηππσζεί ζε κεγεζπκέλν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο γηα 

ακβιχσπεο. Έρνπλ επίζεο εηθνλνγξαθεζεί. Σελ επζχλε ησλ βηβιίσλ είρε  κέρξη 

πξφζθαηα ν Ο.Δ.Γ.Β. Απφ ην 2014 πξνβιέπεηαη λα αλαιάβεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

έθδνζεο ζε πξνζβάζηκε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη δσξεάλ δηάζεζεο ζε φια 

ηα δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο θαη 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηεο αιινδαπήο, ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. ην Η.Σ.Τ.Δ. (Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ 

θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.), πνπ ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ ζε δηάθνξνπο κνξθφηππνπο. 

Οη ηπθινί καζεηέο είλαη αλάγθε λα εθνδηάδνληαη κε κεγεζπληηθνχο θαθνχο, 
γξαθνκεραλέο Braille, H/Y, ςεθηαθφ πιηθφ θαη άιια νπηηθν-αθνπζηηθά κέζα 
Τπνζηεξηθηηθήο Σερλνινγίαο (Τ.Σ.) φπσο ηειεφξαζε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο (CCTV), 
καγλεηφθσλν, γηα λα δηεπθνιχλνληαη ζηε κάζεζε. Αθφκα ππάξρεη ινγηζκηθφ 
κεγέζπλζεο θαη αλάγλσζεο νζφλεο, ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία (text to 
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speech), εθηππσηήο Braille, νκηινχληα βηβιία θά. Πξνκήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 
(έξγν ΔΠΔΑΔΚ, ΠΗ). ηελ Ηζηνξία, ηελ Γεσγξαθία, Γεσινγία, Μειέηε πεξ/ληνο, θαη 
ηα Μαζεκαηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάγεη θαζεκεξηλά 
πξνπιάζκαηα θαη άιια δηδαθηηθά κέζα θαη αλάγιπθα πιηθά φπσο καθέηεο, ράξηεο 
αθήο, καζεκαηηθά φξγαλα, φξγαλα θπζηθήο θαη ρεκείαο, αζιεηηθφ πιηθφ, απηηθά 
δηαγξάκκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηδαρηνχλ αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη 
εηθφλεο νη ηπθινί καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηηο ζπιιάβνπλ νπηηθά, παξά κφλν 
απηηθά (πρ. έλα εθαίζηεην, ηε ζθαίξα σο γεσκεηξηθφ ζηεξεφ, ην δεθαδηθφ κέηξν θ.ά). 
Να ζεκεησζεί πσο αλάγιπθα πιηθά φπσο αλάγιπθνη ράξηεο, γεσκεηξηθά φξγαλα θιπ., 
έρνπλ πάςεη λα θαηαζθεπάδνληαη γηα λα πξνκεζεχνληαη κε απηά ηα ζρνιεία, νπφηε 
έλαο επηπιένλ θφξηνο εξγαζίαο πέθηεη ζην δάζθαιν. Σελ παξαγσγή νπηηθνχ πιηθνχ κε 
αλάγιπθε κνξθή ζε thermoform ή PIAF πνπ ππάξρεη ζηα βηβιία ησλ βιεπφλησλ, 
αλέιαβε κηα κηθξή νκάδα εξγαζίαο ηνπ ηππνγξαθείνπ ηνπ ΚΔ.Α.Σ. κε ζπζθεπέο πνπ 
θάπνηα πεξίνδν κέζα ζην 2010-11, έπαςε λα ιεηηνπξγεί.  

Πέξα απ‟ απηφ φκσο, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια κέζα ζην ειιεληθφ 
αιθάβεην braille, πνπ πξνέθπςε απφ ην βξεηαληθφ κεηά ηελ επηθξάηεζή ηνπ ην 1916 
σο ν θαιχηεξνο θψδηθαο απέλαληη ζην ακεξηθάληθν NYpoint (NEW YORK point) ζηνλ 
“πφιεκν ησλ θνπθίδσλ”. Σα ζχκβνια απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηε 
κνπζηθή. πλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ (Παπαδφπνπινο, 2005):  

• Ο ινγνηερληθόο braille θώδηθαο, πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο (literary code, 
grade 1 and grade 2). ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε πξψηε. Ζ δεχηεξε, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά πηα ζην εμσηεξηθφ, πεξηέρεη ζπληνκνγξαθίεο   

πρ.  ύκβνιν        ζπληνκνγξαθία     εξκελεία    

          • ••                  (ac)                      according.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ξπζκφο αλάγλσζεο κεηψλεηαη θαηά 20-25% , ηα βηβιία πνπ 
έρνπλ κεηαγξαθεί θαη ηππσζεί κε ην ζχζηεκα braille έρνπλ κεησκέλν φγθν θαη βάξνο 
θαη νη βηβιηνζήθεο γηα ηπθινχο γίλνληαη πην εχρξεζηεο θαη ιεηηνπξγηθέο. 

• Ο Nemeth Braille θώδηθαο (Nemeth Braille code for Mathematics and Science No-
tation), γηα ζπκβνιηζκφ ζηα Μαζεκαηηθά θαη  ζηελ επηζηεκνληθή ζεκεηνγξαθία. Σν 
βηβιίν πνπ πεξηέρεη ηνλ θψδηθα Nemeth απνηειείηαη απφ 40 ζειίδεο κε ζχκβνια θαη ε 
θάζε ζειίδα πεξηιακβάλεη 12-21 ζχκβνια. Ο λένο θψδηθαο έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
θαη δελ απνηειεί επέθηαζε ηνπ Braille. Πξέπεη λα γίλεη κεηαγξαθή ησλ φισλ ησλ 
βηβιίσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ζχκβνιά ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ δχζθνιε θαη 
ρξνλνβφξα εξγαζία. Λφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο, δελ ηππψλνληαη  θαη δελ πξνκεζεχνληαη 
φιεο νη ζρνιηθέο βαζκίδεο ηα βηβιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν δηδαθηηθφ έηνο 2013-14, 
δφζεθαλ πξψηε θνξά βηβιία Μαζεκαηηθψλ ζε θψδηθα Nemeth ζηελ Δ΄θαη Σ΄ ηάμε 
δεκνηηθνχ, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ νη καζεηέο γηα ην Γπκλάζην. ηηο ππφινηπεο ηάμεηο 
νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ηα παιηά ζχκβνια Μαζεκαηηθψλ ηνπ ινγνηερληθνχ θψδηθα 
Braille θαη λα κεηαθξάδνπλ νη ίδηνη γηα ηνπο καζεηέο ηνπο.  

• Ο Computer Braille θώδηθαο (Computer Braille Code), γηα ηελ πιεξνθνξηθή θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζεκεηνγξαθία ππνινγηζηψλ.   

 • Ο Braille θώδηθαο γηα ηερληθέο κνξθέο θαη κνξθέο εγρεηξηδίνπ (Braille Code for        
Textbook Formats and Techniques). Να ζεκεησζεί πσο απφ ην 1992 βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε πξνζπάζεηα γηα έλαλ ελνπνηεκέλν θψδηθα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ ηπθιψλ 
επηζηεκφλσλ Γξ T.V.Cranmer θαη Γξ A. Nemeth. 
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           4.3. H ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

χκθσλα κε ηελ αλαδξνκή πνπ πξνεγήζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη πνπ 

αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ έξεπλα ησλ ΑΠ ζηελ Ακεξηθή θπξίσο αιιά θαη ζηε 

Βξεηαλία, πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη κεηά, απφ ηφηε 

δειαδή πνπ ζεκεηψζεθε ζηξνθή απφ ηελ „αλάπηπμε‟ ηνπ ΑΠ πξνο ηελ „θαηαλφεζή‟ 

ηνπ. Σν ΑΠ σο θιάδνο κειεηήζεθε πνιχπιεπξα, σο ηζηνξηθφ (αλάπηπμε θαη 

αλαζεψξεζε ηνπ ΑΠ), πνιηηηθφ, ξαηζηζηηθφ, ζενινγηθφ, αηζζεηηθφ, θπιεηηθφ, δηεζλέο, 

απηνβηνγξαθηθφ/βηνγξαθηθφ, θαηλνκελνινγηθφ, κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηηθφ, κεηα-

κνληέξλν θαη απνδνκεκέλν θείκελν. Καζεκία απφ ηηο νπηηθέο απηέο ζπλέβαιιε ζηε 

γφληκε ζπδήηεζε γηα ην ΑΠ θαη πξφηεηλε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζήο ηνπ, 

φπσο αλαιχζακε ζην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο.  

Αθεηεξία πάληα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηξφπν 

ζεψξεζήο ηνπ, ήηαλ πάληα ε γιψζζα. Ζ γιψζζα, κε ηε κνξθή Λφγνπ (discourse), 

δειαδή σο ζχζηεκα λνήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο/επηηειέζεηο, ακαιγάκαηα 

ιέμεσλ, αμηψλ, ζθέςεσλ, ζέζεσλ, ππεξεηζκάησλ, δηαηξέρεη νιφθιεξν ην ζρνιηθφ 

ζεζκφ θαη θαζνξίδεη ην δηδαθηηθφ γίγλεζζαη ζην ζχλνιφ ηνπ (θίλεκα language across 

the curriculum), θαηά ην βξεηαληθφ πξφηππν. Δίλαη γλσζηφ πσο νη θνηλσληθνί ζεζκνί 

νξγαλψλνληαη κε ζπζηεκαηηθνχο ηξφπνπο νκηιίαο (Kress 1989: 7), αιιά θαη γξαθήο.  

Ζ γιψζζα, φπσο εμεγεί ε Δ. Καξαληδφια (2000), επέρεη θεληξηθφ ξφιν  θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ ΑΠ κε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο· αδηαρψξηζηε απφ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ην λφεκα ζηελ θνηλσθηθν-πνιηηηζκηθή ηνπο δηάζηαζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη φηαλ απνηππψλεηαη  ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, ηα κεηαηξέπεη ζε πνιηηηθά. Ζ γιψζζα, ηα θείκελα θαη ν ιφγνο  απνηεινχλ 

ζπκβνιηθφ αγαζφ, αλαπαξηζηνχλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ηνλ θνηλσληθφ θαη ην θπζηθφ 

θφζκν, ππεξεηνχλ ζπκθέξνληα ηάμεο, θχινπ, πνιηηηζκνχ. Σν πεξηερφκελφ ηνπο δελ 

είλαη νπδέηεξν. Ζ ηδενινγηθή ηνπο δηάζηαζε είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα 

απνθαιχπηεηαη κέζα απφ θξηηηθή ζηάζε, ηελ θξηηηθή ζεσξία θαη ηελ θξηηηθή 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Ζ ηειεπηαία  (critical literacy), επηηξέπεη κέζα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηε βαζηά θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε δπλακηθψλ 

λνεκάησλ πνπ ελππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ ιφγν θαη ηα ζρνιηθά θείκελα, θαζψο θαη ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάδνληαη.  

Ζ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηε 

γιψζζα. Ο M.A.K. Halliday (1978) ππέδεημε πσο ε γιψζζα απνηειεί „θνηλσληθή 

ζεκεησηηθή‟ πνπ δνκεί ηελ εκπεηξία καο. πληζηά ηξφπν θαηαζθεπήο θαη αληαιιαγήο 

λνεκάησλ. Ζ κειέηε ηεο γιψζζαο σο ηέηνηαο επηβάιιεη ηε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Αλαθέξεη: “Δγψ 

αληηκεησπίδσ ηε γιψζζα σο έλα κέζν γηα ηελ θαηαζθεπή λνεκάησλ[…].Οη δηαδηθαζίεο 

θαη νη ζπλζήθεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ γίλνληαη αθνξκή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηε κνξθή θεηκέλνπ, πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ. Άξα ν φξνο „ λφεκα‟ έρεη κηα 

θαζαξά ιεηηνπξγηθή ρξνηά αθνχ είλαη ζε άκεζε ζρέζε κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ε γιψζζα έρεη αλαπηπρζεί παξάιιεια κε ηνλ άλζξσπν σο θνηλσληθφ 

νλ.” (Halliday, 1999). Με ηε βνήζεηα ηεο γιψζζαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

γξακκαηηθφ ζχζηεκα ηεο γιψζζαο, κεηαηξέπνπκε ηελ εκπεηξία καο ζε λφεκα θαη έηζη 

ηελ θαηαλννχκε. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο κεηαηξνπήο είλαη ε γλψζε. Σν κνληέιν πνπ 

πξνηείλεη ν Halliday είλαη ε πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή (ΛΓ) πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζεκαζηνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Μέζσ ηεο ΛΓ 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε ηα “θπζηθνπνηεκέλα” (denaturalized) 

θνηλσληθά λνήκαηα, λα ηα ακθηζβεηήζνπκε θαη λα ηα αλαθαηαζθεπάζνπκε. (Λχθνπ,  

2000). 
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Σηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη Λφγνπ, έρεη κειεηήζεη θαη ν M. Foucault πνπ έρεη 

επίζεο αζρνιεζεί κε ηελ θξηηηθή ζεσξία θαη ηελ αλάιπζε ιφγνπ σο κεζνδνινγία. Ο 

Λφγνο είλαη γηα ηνλ Foucault έλα ζχζηεκα ηδεψλ ηνπνζεηεκέλν ζην γξαπηφ ιφγν ζε 

“δειψζεηο” / θείκελα πνπ απνηεινχλ βαζηθέο κνλάδεο ιφγνπ (Foucault, 1969). Ο ιφγνο 

κπνξεί λα απνθηά δχλακε θαη αμία κφλν κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

πεξηζηάζεηο, ρψξν ή ρξφλν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζεκεησηηθήο 

επηθνηλσλίαο.  Ζ αλάιπζε ιφγνπ ηνπ Foucault ζηξέθεηαη πξνο ηα θείκελα πνπ 

εκπεξηέρνπλ θπξίαξρνπο (dominant) ιφγνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εμνπζία επηρεηξεί λα 

παξνπζηάζεη σο θπζηθά ηα θνηλσληθά θαηλφκελα θαη άξα ακεηάβιεηα, ελψ παξάιιεια 

λνκηκνπνηείηαη λα αζθεί πάλσ ζε θνηλσληθέο νκάδεο ηνλ έιεγρν θαη λα επηβάιιεη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε θνπθσταλή αλάιπζε ιφγνπ απφ εθείλε ηνπ 

Fairclough είλαη φηη ε δεχηεξε αθνξά ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ: 

“Ζ αλάιπζε Λφγνπ […] ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη ιεπηνκεξή γισζζνινγηθή 

αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, θάηη πνπ δελ ελδηαθέξεη ηφζν ηελ αλάιπζε Λφγνπ θαηά ηε 

θνπθσταλή παξάδνζε” (Fairclough, 2003:215). 

 

Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλάο καο ζα επηθεληξσζεί ζχκθσλα κε ηελ πξνηξνπή 

ηνπ Fairclough (2003:209), ζε έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα κε ζεκεησηηθή πιεπξά, πνπ ζα 

ην πξνζεγγίζνπκε κε αλάινγε θξηηηθή δηάζεζε πνπ ζηφρν έρεη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Σν θνηλσληθφ πξφβιεκα κε ηε κειέηε ηνπ ΑΠ, φπσο ην αληηιακβάλεηαη 

ν Stehnhouse (2003:13), “είλαη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο ηδέεο θαη ηηο επηδηψμεηο καο θαη 

ζηηο πξνζπάζεηέο καο λα ηηο ζέζνπκε ζε εθαξκνγή”. Δπνκέλσο πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ 

νη δπν δηαζηάζεηο ηνπ ΑΠ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηη ζα ήζειε θαλείο λα ζπκβαίλεη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνπ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. Απφ ηελ άιιε ε έιιεηςε ζεσξεηηθψλ 

εξγαιείσλ γηα κηα ζπλνιηθή αλάγλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θάλεη απηή ηε 

δηεξεχλεζε ζρεδφλ αδχλαηε. Απηφ πνπ ζα επηρεηξήζνπκε εκείο εδψ δελ έρεη ζρέζε κε 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, αιιά κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ επίζεκνπ ΑΠ γηα ηνπο ηπθινχο ωο γξαπηνύ θεηκέλνπ, θαη κάιηζηα 

σο (καθξν)θεηκεληθνύ είδνπο (Κνπηζνγηάλλεο, 2010α), κε ηελ έλλνηα φηη θηινμελεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ιφγνπο ή θεηκεληθά είδε. H Christie (1997: 135) ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ φξν „curriculum macrogenre‟ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεσξψληαο ην 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο σο καθξνδνκή πνπ ζπλίζηαηαη ζε ζεηξά θεηκεληθψλ εηδψλ. 

Αληίζεηα, γηα ηελ πξσηνβάζκηα πξνηηκά ηνλ φξν „curriculum genre‟, δειαδή δηδαθηηθφ 

θεηκεληθφ είδνο κε κεηαιεηηνπξγίεο εκπεηξηθέο, δηαπξνζσπηθέο, θεηκεληθέο. Αλαθέξεη 

πσο ν φξνο αξρηθά πξνηάζεθε απφ ηνλ Martin (1994,1995) πνπ φξηζε σο „macrogenre‟ 

ην ζχλνιν ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ είλαη νξγαληθά ζπλδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ 

πξνθχςεη απφ „ινγνγέλεζε‟,  μεδίπισκα δειαδή ησλ ίδησλ ησλ θεηκέλσλ απφ ηελ αξρή 

πξνο ηε κέζε θαη ην ηέινο ηνπο. Ο φξνο „logogenesis‟ αλήθεη ζηνλ Halliday ζην 

Halliday & Martin, 1993:18 (Christie, 2002:97). 

Αθνινπζψληαο ηελ απζηξαιηαλή ζρνιή θαη ηνλ Martin (2009), ην θεηκεληθφ 

είδνο απνηειεί κηα “ζηαδηαθή θαη ζηνρνζεηεκέλε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα”. Δθφζνλ 

ην ΑΠ έρεη ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ζηφρνπο πνπ πξαγκαηψλνληαη κέζα απφ ηε 

δηαδνρή βεκάησλ, κπνξεί λα εηδσζεί σο θεηκεληθφ είδνο πνπ δηαπεξλάηαη απφ 

ζεσξεηηθέο παξαδφζεηο θαη ιφγνπο  πνπ κπνξεί λα ζπγρσλεχνληαη πξνθαιψληαο κε ηε 

κίμε ιφγσλ, δειαδή ηε δηαινγηθφηεηα, (interdiscoursivity) θαη λένπο πβξηδηθνχο 

ιφγνπο. Γεδνκέλνπ φηη ηα θεηκεληθά είδε είλαη ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο θαη θαηαλννχληαη 

ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο δξάζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη (Κνπηζνγηάλλεο, 

2010α), κπνξεί θαη ην ΑΠ πνπ απνηειεί πιαίζην θνλσληθήο δξάζεο πνπ κεηαβάιιεηαη 

απφ ηα αιιειεπηδξψληα πξφζσπα αιιά θαη απφ θνηλσληθά δεδνκέλα, λα αλαιπζεί θαη 
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λα εμεηαζηεί κε βάζε ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή, ή  “σο κειέηε πεξίπησζεο” θαηά ηνλ 

Stehnhouse (2003:12). 

 Σν δεηνχκελν θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη νη πξαθηηθέο 

(Grundy,2003:17) πνπ ην ζπγθεθξηκέλν ΑΠ ππνδεηθλχεη ζηα ππνθείκελα θαη ν 

ηξφπνο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεδνκέλε ζεσξία ηνπ επίζεκνπ ΑΠ. Γηα ηελ εμέηαζε 

ηνπ ΑΠ θαη ηελ θαηαρψξεζή ηνπ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο παξαδφζεηο απφ 

πιεπξάο πξάμεο, ζα ζηεξηρηνχκε ζηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο Grundy πνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (θεθ.4.3.2.,ζ.99-101). 

 

Ζ „αλάγλσζε‟ ηνπ ΑΠ ζα ζηεξηρηεί ζηε γιώζζα. Σν ΑΠ σο επίζεκν, 

ζεζκηθφ θείκελν αληαλαθιά ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, εκπεξηέρεη 

θίλεηξα, πξνζέζεηο, ηελ ηδενινγία ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ θαζψο θαη ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο πνπ ηείλεη λα ειέγρεη ην ζρνιείν σο θνηλσληθφ ζεζκφ ηνπ θξάηνπο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο ιεηηνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηνπο καζεηέο κε ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εγγξάκκαησλ 

ηαπηνηήησλ.  Χο πνιηηηθφ θείκελν, κπνξεί λα θαηαλνεζεί κέζα ζε θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην. Παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο σο 

θπξίαξρνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνζησπά άιινπο πνπ ηνπο ζεσξεί δεπηεξεχνληεο.  Ζ 

πξνζέγγηζή ηνπ ζα έρεη ηε κνξθή απνδόκεζεο πνπ κε ηε κέζνδν ηεο θξηηηθήο 

αλάιπζεο ιόγνπ φπσο ηελ παξνπζίαζε ν N. Fairclough, ζα καο βνεζήζεη λα ην 

θαηαλνήζνπκε. Θα απνζαθελίζνπκε ζρέζεηο ιφγνπ θαη πνιηηηθήο δχλακεο, ζα 

θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα πεξηνξηζκνχο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνπο κε ην 

πεξίβιεκα ηεο λνκηκφηεηαο γηα νξηζκέλεο νκάδεο καζεηψλ αιιά θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ην ηξηκεξέο ζρήκα ιόγνη-θείκελα-ηαπηόηεηεο, ζα 

εμεηαζηνχλ πνηνη Λφγνη ξπζκηζηηθνί (regulative register) ή δηδαθηηθνί (instructional 

register) πξνσζνχλ πνηα  αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ, κε πνηα κέζα (θεηκεληθά είδε), 

αιιά θαη πνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη θαη‟ επέθηαζε πνηεο καζεηηθέο ηαπηόηεηεο απηνί 

ζπγθξνηνχλ. Σν επίπεδν χθνπο ηνπ ξπζκηζηηθνχ ιφγνπ ζρεηίδεηαη κε ην „πψο‟ ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαγκαηψζεσλ, ελψ ην επίπεδν χθνπο ηνπ δηδαθηηθνχ ιφγνπ κε ην „ηη‟, 

Christie,1997: 136,148-150). Oη Halliday, Fairclough θαη Κνπηζνγηάλλεο ζπλδένπλ ην 

Λφγν θαη ηα θείκελα κε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εγγξάκκαηεο καζεηηψζεο ηαπηφηεηεο. 

Ο Halliday πξνηείλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ 

ζπγθείκελν θαη παξνπζηάδεη ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο ησλ θεηκέλσλ ζηε πζηεκηθή 

Λεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή: ηελ αλαπαξαζηαηηθή (ideational), ηε δηαπξνζσπηθή 

(interpersonal) θαη ηελ θεηκεληθή (textual). ηηο ηξεηο απηέο ιεηηνπξγίεο ν Fairclough 

(2003:26-27)  αμηνπνηψληαο λεφηεξεο γισζζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο αληηζηνηρεί ηνπο 

Λφγνπο, ηηο ηαπηφηεηεο θαη ηα θεηκεληθά είδε. Σέινο ν Κνπηζνγηάλλεο παξνπζηάδεη 

κηα πην εθηελή πξφηαζε γηα λα ηελ αλάγλσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ θαη ηελ 

παξαβάιιεη κε εθείλεο (2010α : 351):     
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Λεηηνπξγίεο ηεο 

γιώζζαο-ηωλ θεηκέλωλ 

(Halliday) 

Ζ ζεκείωζε (ν ιόγνο) 

ζηηο θνηλωληθέο 

πξαθηηθέο (Fairclough) 

Παηδαγωγηθόο ιόγνο 

(πξόηαζε Κνπηζνγηάλλε) 

Αλαπαξαζηαηηθή 

ιεηηνπξγία (έρεη ζρέζε 

κε ην πεξηερφκελν) 

Λφγνη (δηαθνξεηηθνί 

ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο 

πηπρψλ ηνπ θφζκνπ) 

Λφγνη: ε θάζε δηδαζθαιία 

αλήθεη (ή δεκηνπξγεί) 

ζπλνιηθά ή ελ κέξεη ζε 

θάπνηνλ/νπο ιφγνπο. 

Γηαπξνζσπηθή 

ιεηηνπξγία (ζρέζεηο θ΄ 

ηξφπνο δξάζεο πξνο 

ηνπο άιινπο) 

Σαπηφηεηεο (πνηθίινη 

ηξφπνη χπαξμεο) 

Σαπηφηεηεο: θάζε 

δηδαζθαιία πξνυπνζέηεη 

θαη δηακνξθψλεη 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

εγγξάκκαηα ππνθείκελα. 

Κεηκεληθή ιεηηνπξγία 

(ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ 

θεηκέλνπ) 

Κεηκεληθά είδε (κνξθέο 

δξάζεο θ΄ 

αιιειεπίδξαζεο) 

Κείκελα: ε δηδαζθαιία 

είλαη θεηκεληθφ είδνο 

 

 

Χο εξγαιείν γηα λα αλαγλψζνπκε ηηο καζεηηθέο ηαπηφηεηεο εδψ, ζα 

αμηνπνηήζνπκε ην πξσηνηππηθφ ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ κνληέιν ηνπ ξφκβνπ 

ηνπ Γ. Κνπηζνγηάλλε (2012) πνπ αλαπαξηζηά φιε ηε γισζζηθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ηελ αληηιακβάλεηαη σο φιν (whole language).   

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηα κνληέια ησλ Fairclough, Grundy 

θαη Κνπηζνγηάλλε. Σα ηξία απηά κνληέια ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ζρεκαηηζκνχ ηεο 

δηθήο καο πξφηαζεο πνπ ζα απνηειέζεη θαη ην εξεπλεηηθφ καο εξγαιείν. 

 

 

4.3.1. Σν ηξηκεξέο κνληέιν αλάιπζεο ηνπ N. Fairclough 

 

H Κξηηηθή Αλάιπζε Λόγνπ (ΚΑΛ), είλαη κηα πνηνηηθή εξκελεπηηθή κέζνδνο 

κε εηζεγεηή ηνλ Norman Fairclough, πνπ θαηά θχξην ιφγν αληρλεχεη ηελ ηδενινγία πνπ 

είλαη „θξπκκέλε‟ κέζα ζηα θείκελα θαη ζπληζηά αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα. ηφρνο ηεο ινηπφλ είλαη λα θέξεη ζηελ 

επηθάλεηα φρη κφλν απηά πνπ ιέγνληαη αιιά θαη απηά πνπ έρνπλ ήδε εηπσζεί θαη 

ζεσξνχληαη „θπζηθά‟ θαη δεδνκέλα (Fairclough, 1995). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ΚΑΛ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο αλάιπζεο ζην πιαίζην ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο.  

         Ζ ΚΑΛ βιέπεη ην ιφγν σο κηα κνξθή θνηλσληθήο πξαθηηθήο. Λφγνο θαη θνηλσλία 

βξίζθνληαη ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε αιιεινδηακφξθσζεο. Ο ιφγνο δηακνξθψλεη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηαπηφηεηεο, πεπνηζήζεηο. Με άιια ιφγηα απνηειεί κνριφ 

θνηλσληθήο αιιαγήο, κπνξεί λα (αλα)παξάγεη ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ νκάδσλ θαη λα 

ρηίδεη ηδενινγίεο. Ζ  ΚΑΛ  ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε 

γιψζζα ησλ θεηκέλσλ, ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηελ ηδενινγία. ηε ζπλέρεηα 

„απνθπζηθνπνηεί‟ ηελ ηδενινγία πνπ ν θπξίαξρνο ζρεκαηηζκφο έρεη „θπζηθνπνηήζεη‟ κε 

ηελ „θαλνληθφηεηα‟, ηελ πιαζηή αίζζεζε φηη ηα πξάγκαηα είλαη φπσο ζα έπξεπε λα 

είλαη, (Μπνλίδεο, 2004). Έηζη, ν ζρνιηθφο ζεζκφο ζεσξείηαη ηδενινγηθφο κεραληζκφο 

πνπ (αλα)παξάγεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ πνπ θάλνπλ νη 

δπλάκεηο εμνπζίαο. 

       Ζ ΚΑΛ πηνζεηεί ηε ζέζε ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ηεο εζλνκεζνδνινγίαο φηη 

ε γιψζζα ζηα θείκελα πξέπεη λα αλαιχεηαη εληφο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο 

ζπκθξαδφκελσλ (in social context). Γη‟ απηφ ε κέζνδνο απηή απνθαιείηαη θαη 
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„κεηαγισζζηθή‟ αθνχ ζηεξίδεηαη ζηα ζπκθξαδφκελα ηνπ ιφγνπ ή ηε ζεκαζία πνπ 

θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ζπληαθηηθή/γξακκαηηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ζπληζηά 

παξάδεηγκα θξηηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. 

 

       Κείκελν, πξαθηηθέο ιόγνπ (θαηαζθεπή, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε θεηκέλνπ) θαη 

θνηλωληθέο πξαθηηθέο κειεηψληαη σο αλαπφζπαζηε ζχλζεζε ηξηψλ κεξψλ, φπσο ηελ 

εηζήγαγε ν  N. Fairclough (2000). Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 

βήκαηα : 

     Αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ην θνηλωληθό πξόβιεκα πνπ έρεη ζεκεησηηθή πιεπξά. 

Αθνινπζνχλ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηνπ θεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα κε βάζε ηα 

εξωηήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έρνπλ ηεζεί, επηιέγνληαη ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ σο 

ζεκαηηθνί άμνλεο πξνο αλάιπζε, πάληα εληαγκέλα ζην ζπγθείκελφ ηνπο γηα λα 

απνδίδεηαη λφεκα. Πξαγκαηνπνηνχληαη ηξεηο παξαδφζεηο αλάιπζεο γηα ηα αληίζηνηρα 

ηξία κέξε-επίπεδα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ρσξίο φκσο λα πξνθαζνξίδεηαη ε ζεηξά· 

γισζζνινγηθή αλάιπζε γηα ην θείκελν, εξκελεπηηθή ή κηθξν-θνηλσληνινγηθή αλάιπζε 

ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ θαη καθξν-θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαθηηθήο ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο. Ζ πξψηε ραξαθηεξίδεηαη σο 

„πεξηγξαθή‟, ελψ νη άιιεο σο „εξκελεία‟ θαη σο „εμήγεζε‟, αληίζηνηρα, (Fairclough, 

2003:209, Μπνλίδεο, 2004: 145). 

 

Η. Αλάιπζε θεηκέλνπ (γιωζζνινγηθή αλάιπζε) 

Πεξηγξάθνληαη ηφζν ηα γισζζηθά ζηνηρεία, φζν θαη ηα λνήκαηα πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

θνηλσληθέο ζρέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη : 

•  Σν ιεμηιφγην, (ιέμεηο κε ηδενινγηθφ κήλπκα, κεηαθνξέο, επθεκηζκνί θ.ά.) 

• Ζ  γξακκαηηθή  θαη ε ζχληαμε ,  (ε ηξνπηθφηεηα ησλ ξεκάησλ, νη εγθιίζεηο θ.ά)    

•  Ζ  θεηκεληθή νξγάλσζε. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξεη ε ζπλεθηηθφηεηα ησλ πξνηάζεσλ, ν 

έιεγρνο πνπ αζθείηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ πξνζσπηθή αιιειφδξαζε, 

ε δνκή /αξρηηεθηνληθή ηνπ θεηκέλνπ (ζεηξά παξάζεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ), ε δχλακε ησλ εθθξάζεσλ, ε δηαθεηκεληθφηεηα, (Fairclough, 

1995:188) 

 

ΗΗ. Αλάιπζε γιωζζηθώλ πξαθηηθώλ (κηθξν-θνηλωληνινγηθή αλάιπζε) 
Βαζηθνί παξάκεηξνη αλάιπζεο απνηεινχλ:  

α) ε δηαθεηκεληθφηεηα  (intertextuality), ε εκθαλήο χπαξμε δειαδή άιισλ ιφγσλ 

κέζα ζην θείκελν θαζηζηψληαο ην πνιπθσληθφ θαη ε ζχγθξηζε ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ 

κε ηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο),  

β) ε δηα-ινγηθφηεηα  ( interdiscoursivity), ε δεκηνπξγία θεηκέλνπ κε ζηνηρεία πνπ 

αλήθνπλ ζε κία ή δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ιφγνπ (genres), 

γ)  ε ζπλνρή  (coherence),  

δ) νη δηαθεηκεληθέο αιπζίδεο  (intertextual  chains) , ε νξηδφληηα ζρέζε 

θεηκέλσλ πνπ πξνεγνχληαη θαη φζσλ έπνληαη,  

ε) ε ζρέζε θεηκέλνπ κε άιια  πνπ απνηεινχλ καθξηλφ ή θνληηλφ πιαίζηφ ηνπ        

(θάζεηε ζρέζε).  

Δμεηάδεηαη αθφκα ην είδνο ησλ πξνυπνζέζεσλ (presuppositions) πνπ παξεκβάιινληαη 

ζηα θείκελα ή θαη ηπρφλ ζηνηρεία κεηα-ιφγνπ (metadiscource) ή εηξσλείαο (irony)  

(Fairclough, 1992). Δπηδηψθεηαη λα δνζεί εξκελεία γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζεκαηνδνηείηαη ν ιφγνο απφ ηα γχξσ θαηαζηαζηαθά ζπκθξαδφκελα , ηε ιεγφκελε 

“θαηαζηαζηαθφηεηα”. 

ηηο παξακέηξνπο α θαη β δίλεη έκθαζε ε παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ, ζηε δ  ε 

θαηαλνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ε θαηαλάισζε ζηελ γ. 
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ΗΗΗ. Αλάιπζε ηεο θνηλωληθνπνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο (καθξν-θνηλωληνινγηθή 

αλάιπζε ) 

ην ηξίην βήκα δίλεηαη ε εμήγεζε. Παξνπζηάδεηαη δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  

θαηαζθεπάζηεθε ε πξαγκαηηθφηεηα, ε κεηαβνιή ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ή ε 

αλαπαξαγσγή ηνπο απφ ην ιφγν εγεκνλίαο, βάζεη πνησλ ηδενινγηψλ. Δμεηάδεηαη ην 

θνηλσληθφ πιέγκα ηνπ ιφγνπ (social matrix of discourse), φπνπ εληνπίδνληαη νη 

θνηλσληθέο θαη εγεκνληθέο ζρέζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην πιέγκα απηφ θάησ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ιφγνπ θαη ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή. Παξάιιεια εμεηάδνληαη νη 

ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο (effects) ηνπ ιφγνπ, δειαδή νη πεπνηζήζεηο , ε 

γλψζε θαη νη θνηλσληθέο ππνθεηκεληθφηεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ, ( Fairclough ,1992).  

Σειηθή επηδίσμε είλαη ε θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηηο 

παξειθπζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ιφγνπ. 

      Σν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ έγθεηηαη ζην φηη δελ ππάξρεη έλα μεθάζαξν 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ λα θαηεπζχλεη ηνλ άπεηξν εξεπλεηή θαη λα κελ αθήλεη 

πεξηζψξηα δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ, (Παγθνπξέιηα & Παπαδνπνχινπ, 

2009). 

Σν ηξηκεξέο κνληέιν αλάιπζεο ηνπ N. Fairclough πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή, 

εξκελεία θαη εμήγεζε ησλ δηαιεθηηθψλ ζρέζεσλ ζηελ ηνπηθή (π.ρ. κηα δηδαζθαιία), ηε 

ζεζκηθή (ζεζκνί φπσο ΓΔΠΠ, ΑΠ, ΧΠ, χιε) θαη ηελ θνηλσληθή επηθξάηεηα (εμνπζία 

ηνπ δαζθάινπ, αληαγσληζκφο ζηελ ηάμε, θξπθφ ΑΠ): 

         
 

 

 

 

 

 

Ζ κέζνδνο ηεο ΚΑΛ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο κεηαδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

εθθξαζηέο ησλ νπνίσλ ππήξμαλ θπξίσο νη Michel Foucault, Ernesto Laclau, Chantal 

Mouffe, Jacques Derrida, θαη Judith Butler. Ο κεηαδνκηζκφο σο ζεσξία θαη σο 

κεζνδνινγία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αζρνιείηαη κε ηε κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζεζκνχ, ηηο πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ, 

ηηο ελαιιαθηηθέο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε 

ππνθεηκεληθνηήησλ ζε αληηδηαζηνιή κε εθείλεο πνπ ε επίζεκε ζρνιηθή θνπιηνχξα 

 

 

 

 

 

 

               

                     

          

                                 

                               ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ     

                                           (social practice) 
                       ( επξχηεξν πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, ζεζκηθφ  

 

πιαίζην) 

 

 

 

 

 

              

          

          ΓΛΧΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ       
                 ( discource practice) 

        (παξαγσγή, δηαλνκή, θαηαλάισζε) 

 

 

            ΚΔΗΜΔΝΟk               ΚΔΗΜΔΝΟ 
   γισζζνινγηθή  

αλάιπζε 

εξκελεία 

πεξηγξαθή 

εμήγεζε 
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επηρεηξεί λα θαηαζθεπάζεη.  Ζ ΚΑΛ αλαπηχζζεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 

θαηά ηελ άλνδν ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο. Αξρέο ηεο κεηαλεσηεξηθήο ζθέςεο είλαη : 

α) Ακθηζβήηεζε, αλαζηνραζκφο θαη θξηηηθφο έιεγρνο πάλσ ζε θάζε αιήζεηα πνπ 

εκθαλίδεηαη σο „αληηθεηκεληθή‟ 

β) Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηειεί ππφ δηαξθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ξεπζηφηεηα 

γ) Ζ γλψζε είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλε θαη δηαρέεηαη ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο κε ζθνπφ 

ηε δηαηήξεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

δ)  Απνδνρή θαη ζεβαζκφο ηεο εηεξφηεηαο  

ε) Ζ δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε, δελ επηβάιιεηαη 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αξρέο, ην κεηαλεσηεξηθφ ΑΠ ζηνρεχεη ζηελ ελεξγή δξάζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (δαζθάισλ θαη καζεηψλ), ζηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

παηδαγσγηθήο σο απνηέιεζκα ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζηελ αλάπηπμε 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη αλαζηνραζκνχ εθ κέξνπο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπο απφ άξξεηεο ζεσξίεο θαη πξνθαηαιήςεηο, θαη ηειηθά ζηε 

ρεηξαθέηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ θαηεπζπλφκελν ιφγν. 

Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζηνηρεία ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ πνπ 

πξνδίδνπλ κεηαλεσηεξηθφηεηα φπσο, ε αλάγθε γηα ακθηζβήηεζε ηεο „κνλαδηθήο 

αιήζεηαο‟, γηα απν-νπδεηεξνπνίεζε ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο (πξνθνξηθή, γξαπηή, 

ζπκβνιηθή) πνπ είλαη αφξαηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

δεζπνηηθνχ ιφγνπ, γηα μεζθέπαζκα ζρέζεσλ αληζφηεηαο, θπξηαξρίαο, ππνηαγήο, γηα 

δηαθεηκεληθή αλάιπζε θεηκέλνπ, γηα δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη 

εμνπζίαο, θαηαζθεπήο δεδνκέλσλ ππνθεηκεληθνηήησλ θαη γλψζεο  θ.ά.. Σα παξαπάλσ 

ζπληζηνχλ ηνλ έλα ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΑΛ, ηνλ θξηηηθφ. Ο δεχηεξνο ξφινο ηεο 

είλαη επνηθνδνκεηηθφο· παξέρεη ηα εξγαιεία γηα εκπξφζεηε δξάζε (agency) 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ, αθνχ πξψηα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηνλ θφζκν ηα θείκελα, ηα  ζπκθέξνληα πνπ θξχβνπλ, ηηο ζρέζεηο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ζε  επίπεδν ζρνιηθνχ ζεζκνχ θαη ηάμεο. 

 

 

4.3.2. Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο Grundy 

Ζ Shirley Grundy ζεσξεί ην ΑΠ πνιηηηζηηθφ θαηαζθεχαζκα πνπ δελ ππάξρεη 

“έμσ θαη πξηλ απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία.” Αληίζεηα, “πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ελφο ζπλφινπ αλζξψπηλσλ πξαθηηθψλ” (Grundy, 2003:17). Μάιηζηα 

δηαθξίλεη ηξηψλ εηδψλ ΑΠ: ην ΑΠ σο “πξνϊόλ”, ην ΑΠ σο “πξαθηηθή” θαη ην ΑΠ σο 

“πξάμηο”. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα ζρέδηα πνπ παξάγνληαη απφ θάπνηα “χζηαηε 

εμνπζία” βξίζθνληαη έμσ θαη πξηλ απφ ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ. Ζ πινπνίεζε ησλ 

ζρεδίσλ εμαξηάηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ δαζθάινπ, ηνπ νπνίνπ ε δξάζε είλαη 

„θαηαζθεπαζηηθή‟/αλαπαξαγσγηθή θαη  πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην πξντφλ, πνπ είλαη ν 

καζεηήο θαη ν νπνίνο ιακβάλεη παζεηηθά ζρεδηαζκέλεο εκπεηξίεο. Ζ ζεσξία ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή, ρσξίο λα εξκελεχεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο δηαθαηέρεηαη απφ 

ηερληθφ ελδηαθέξνλ, δειαδή απφ ζρέζεηο εμνπζίαο πξνο δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, πνπ αληηκεησπίδνληαη σο 

αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα εθηηκάηαη απφ ηξίηνπο θαηά πφζν ην πξντφλ αληαπνθξίζεθε 

ζηα αξρηθά ζρέδηα. Με άιια ιφγηα αθαηξείηαη ηφζν απφ ηνπο καζεηέο, φζν θαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ν έιεγρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν ΑΠ σο πξντφλ 

αληηζηνηρεί ζην κνληέιν ηεο 4κεξήο δνκήο ηνπ ΑΠ απφ ηνλ Tyler ην 1949 (ζηφρνη-χιε-

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο-αμηνιφγεζε), πνπ είλαη δηαπνηηζκέλν απφ ηερλνινγηθή 
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ζπλείδεζε. ηε ινγηθή ηνπ ελζσκαηψλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ εξγνζηαζίνπ, φπνπ ν 

καζεηήο απνηειεί ηελ πξψηε χιε γηα ηηο ζπκβαηηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο (Γξφιιηνο, 

2005).  

 ηε δεχηεξε, ε πξνζέγγηζε ηνπ ΑΠ γίλεηαη κε θνξά απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 

(bottom-up). Oη δάζθαινη είλαη δεκηνπξγνί ηνπ ΑΠ θαη δηαθαηέρνληαη απφ πξαθηηθφ 

ελδηαθέξνλ. Γίλεηαη αμία ζηελ πξνζσπηθή ηνπο θξίζε θαη έρνπλ ην δηθαίσκα αιιά θαη 

ηελ ππνρξέσζε λα εξκελεχζνπλ ην ΑΠ γηα λα παξαρζεί πξνζσπηθφ λφεκα πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ επηινγή ηεο δξάζεο ηνπο. Έηζη, κε ηελ παξαγσγή λνήκαηνο κέζα απφ ην 

θείκελν, ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ζπγγξαθέα-αλαγλψζηε σο ηζφηηκα ππνθείκελα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ πξαθηηθή δξάζε. Δλδηαθέξνληαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο εκπεηξίεο γηα κάζεζε ζηνπο καζεηέο ηνπο. Οη 

ηειεπηαίνη δελ αληηκεησπίδνληαη πηα σο αληηθείκελα, αιιά σο ππνθείκελα κε ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηελ κάζεζε πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο. Σν ΑΠ 

είλαη εληαίν θαη νιηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν. ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο, θξηηέο ησλ 

πξάμεψλ ηνπο είλαη νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο. Σελ πξαθηηθή πξνζέγγηζε  είρε 

πηνζεηήζεη ν L. Stenhouse φηαλ ην 1975 έγξαθε γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ΑΠ κηινχζε γηα έλα θείκελν κε πξνηάζεηο, πνπ ν εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηήο, έπξεπε λα 

ην αληηιακβάλεηαη σο κηα ζεηξά „ππνζέζεσλ‟ γηα έιεγρν κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα.  

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα πηνζεηνχλ ζηηο πξαθηηθέο ηνπο νη δάζθαινη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΑΠ σο “πξάμηο” είλαη ην ρεηξαθεηηθφ ελδηαθέξνλ. Σν ελδηαθέξνλ 

απηφ είλαη αζχκβαην κε ην ηερληθφ, αιιά ζπκβαηφ κε ην πξαθηηθφ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν ηειεπηαίσλ βξίζθεηαη ζηε “κεηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο”, δειαδή ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν θαηαλνεί θάπνηνο θαη δξα ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη  (Grundy, 2003:118). 

Κεληξηθή ζεκαζία εδψ δελ έρεη θπξίσο ε θξίζε, αιιά ε θξηηηθή. Παξάδεηγκα 

δαζθάινπ κε ρεηξαθεηηθφ ελδηαθέξνλ ππήξμε ν Βξαδηιηάλνο εθπαηδεπηηθφο P. Freire 

πνπ έθαλε ιφγν γηα “απειεπζεξσηηθή εθπαίδεπζε”. Οξγάλσζε ην ΑΠ πάλσ ζε αξρέο 

θαη φρη ζε ζηφρνπο. Φξφληηζε νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο λα έρνπλ λφεκα γηα ηνπο 

ελήιηθνπο καζεηέο ηνπ κα θπξίσο ε κάζεζε λα έρεη θξηηηθφ επίθεληξν. Ζ θξηηηθή 

κπνξεί λα αζθεζεί κέζα ζε κηα θνηλφηεηα φπνπ ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε θαη ηα κέιε 

καζαίλνπλ κέζα απφ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, 

κέζα απφ απζεληηθέο ζθέςεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ, αβέβαην θφζκν. Οη ζρέζεηο εμνπζίαο, ε 

ηδενινγία, ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε. Οη καζεηέο κέζα ζε ζρέζεηο ηζφηεηαο θαη 

απηνλνκίαο θξίλνπλ νη ίδηνη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο κάζεζήο ηνπο 

θαη απνθαζίδνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζήο ηνπο γηα ηνλ θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλν θφζκν.  

Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ ΑΠ απφ ηε Grundy σο “πξαθηηθή” θαη σο “πξάμηο” 

καο παξαπέκπνπλ ζηα θηλήκαηα γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ. 

πσο ζηα θηλήκαηα απηά, έηζη θαη Grundy βιέπεη ην δάζθαιν ζε ξφιν αλαβαζκηζκέλν. 

Θεσξεί ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ ΑΠ θαη ηνπο 

δαζθάινπο ηεο δξάζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ΑΠ λα δηαζέηεη δεμηφηεηεο φπσο πξνζσπηθή θξίζε θαη πξαθηηθή δξάζε. Ζ ηειεπηαία 

πξνζθέξεη ηε γλψζε πνπ νδεγεί ζην ζπιινγηζκφ γηα λα κπνξεί λα δνζεί πξνζσπηθή 

εξκελεία ζην ΑΠ θαη λα παξαρζεί πξνζσπηθφ λφεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο ακθηζβεηψληαο 

ηελ εμνπζία κπνξεί λα είλαη θξηηηθφο, λα αλαγλψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

θαηαλνήζεη ην ΑΠ απειεπζεξψλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο καζεηέο απφ απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο ηνπ ιφγνπ. πσο θαη ν Gauthier, ε Grundy βιέπεη πσο ε ζχλδεζε ζεσξίαο 

θαη πξάμεο ζα πξνθχςεη κε ην θαηλνηφκν πξφγξακκα ηεο έξεπλαο-δξάζεο. Οη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κάζεζε, βάζεη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, καζαίλνπλ λα 

απηναμηνινγνχληαη θαη λα θαηαλννχλ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο κέζα ζην θνηλσληθφ 

πιαίζην πνπ αλήθνπλ. 
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4.3.3. Ο ξφκβνο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Γ. Κνπηζνγηάλλε 

 

Ζ γιψζζα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πξνζιακβάλεη επξχηεξν λφεκα γηα ηνλ Γ. 

Κνπηζνγηάλλε. Αμηνπνηψληαο ηηο κεηαδνκηζηηθέο γισζζνινγηθέο αλαδεηήζεηο, 

επηδηψθεη ηελ „αλάγλσζε‟ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ θαηά ηελ πξφηαζε ηνπ Bernstein 

(1996) θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ, επηζεκαίλνληαο πσο 

ε γιψζζα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε θαη θηλείηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο:  

 ● Χο κέζν ζπγθξφηεζεο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ ιφγνπ (register)
27

 

πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο παιαηφηεξεο θαη ηηο πην ζχγρξνλεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ 

(δηδαζθαιία αγγιηθήο γιψζζαο, λέσλ ηερλνινγηψλ) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξάιιεια απφ ηνπο καζεηέο.
28

, (ζεκείν Β) 

 ● σο δηαθξηηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν (ε κεηξηθή γιψζζα, L1), 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2012), (ζεκείν Γ) αιιά θαη  

● σο κέζν δηδαζθαιίαο πνπ πξνσζεί πξαθηηθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ ζηνπο καζεηέο, (ζεκείν Γ). 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ζρεκαηηθά ζε έλα δπλακηθφ κνληέιν ζε 

ζρήκα ξφκβνπ, πνπ  επηηξέπεη λα αλαδεηθλχνληαη ηα ζεκεία κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζηηο θνξπθέο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλδένληαη άκεζα κε ην θέληξν 

ηνπ. Πξφθεηηαη γηα “έλα ζρήκα πνπ δηαηππψλεη θαλνληθφηεηεο αιιά θαη δπλακηθέο ηάζεηο 

γηα κεηαβνιέο θαη απνθιίζεηο” (Κνπηζνγηάλλεο, 2012). ηηο θνξπθέο ηνπ ξφκβνπ 

ηνπνζεηνχληαη ηα παξαπάλσ ηξία ζεκεία, αιιά θαη έλα ηέηαξην, ην ζεκείν (Α), πνπ 

αθνξά ηε γλψζε γηα ηνλ θφζκν φρη φκσο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, αιιά κέζα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ θαη πξνζπαζεί λα 

γεθπξψζεη ηνλ θφζκν ηνπ κε απηφλ ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο ζην θέληξν ηνπ ξφκβνπ φπνπ 

νη δηαγψληεο δηρνηνκνχληαη, ηνπνζεηνχληαη νη πξνο δηακφξθσζε καζεηηθέο 

ηαπηόηεηεο. Απηέο θαλνληθνπνηνχληαη απφ ηε γλψζε γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν (Α), 

απφ ηνπο γξακκαηηζκνχο κε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιφγνπ ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο (Β), απφ ηηο αφξαηεο κνξθέο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο πνπ ππεξθεξλνχλ 

πηα ηηο νξαηέο θαη ην ξπζκηζηηθφ ιφγν
29

 (Γ), ελψ αληηιακβάλεηαη ηε γιψζζα σο φιν 

φπνπ ν ξφινο ηεο γξακκαηηθήο ππνβαζκίδεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ησλ 

γισζζνδηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ  (Γ). Γηα ην ιφγν απηφ νη ηαπηφηεηεο ζπλδένληαη κε 

δηαθεθνκκέλε γξακκή κε ην ζεκείν Γ, ελψ κε ηα ππφινηπα ζεκεία (Α, Β, Γ), 

ζπλδένληαη κε βέιε αιιειεπίδξαζεο. Ζ πξφηαζε Κνπηζνγηάλλε δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά απφ εθείλε ηνπ Bernstein. ην ζεκείν Α ν Bernstein απνηππψλεη ην 

δηδαθηηθφ ιφγν θαη ζην Γ ην ξπζκηζηηθφ ιφγν πνπ ζχκθσλα κε θείλνλ δηακνξθψλεη ηηο 

καζεηηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο. Γηα ηνλ Κνπηζνγηάλλε (2012: 216), “φιεο νη πιεπξέο ηνπ 

                                                 
27

 Ο φξνο αλήθεη ζηνλ Halliday (2007:196-197) θαη απνηειεί ην ζρνιηθφ επίπεδν χθνπο, δει. ηε 

γισζζηθή πνηθηιία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθείκελνπ. 
28

 Σν ζρνιηθφ register απνηειεί ην πξαγκαηηθφ ΑΠ, είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν, 

θαηά ηνλ Stehnhouse. Ζ εμέηαζε ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζα 

πξφζθεξε λένπο νξίδνληεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ κέζσ ηεο εζλνγξαθηθήο κειέηεο, θάηη πνπ δεηιά θαη 

απνζπαζκαηηθά επηρεηξείηαη ζήκεξα απφ νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο –εξεπλεηέο (practitioners). 
29

 Ο Bernstein (1996), αλαθέξεη δπν άμνλεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ: ην „δηδαθηηθφ 

ιφγν‟ (instructional discourse) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηδαθηέα χιε, δει. ζην „ηη‟ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζην 

„ξπζκηζηηθφ ιφγν‟ (regulative discourse), πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε, δει. ζην „πψο‟ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη είλαη απηφο πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο. Καηά ηνλ Bernstein, νπζηαζηηθά ππνηάζζνπκε ην δηδαθηηθφ 

ιφγν ζην ξπζκηζηηθφ. 
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ξφκβνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην είδνο ησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ ζπγθξνηνχληαη, 

γη‟ απηφ θαη νη ηαπηφηεηεο ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηνπ ξφκβνπ. Σν είδνο ησλ 

επηινγψλ…ζε θάζε άθξε ηνπ ξφκβνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην είδνο ησλ καζεηηθψλ 

ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη”. 

 Γίλεηαη έηζη ζρεκαηηθά κηα νιηζηηθή αληίιεςε γηα ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε 

πνπ ζηνλ αγγινζαμνληθφ θφζκν νλνκάδεηαη „Whole language‟ θαη πνπ απφ ηηο αξρέο 

ηνπ ‟70 αληηθαηέζηεζε ηελ παιαηφηεξε αληίιεςε, γηα κηα γιψζζα θαηαθεξκαηηζκέλε 

πνπ ε κάζεζή ηεο γηλφηαλ απνζπαζκαηηθά, ρσξίο λα ζπλδένληαη ηα κέξε ηεο ζε φιν 

θαη ε θαηαλφεζή ηεο ήηαλ ειιηπήο (παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο κε έκθαζε ζηε γξακκαηηθή). Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κπνξεί λα 

απνηππψζεη ηε ζπλχπαξμε/κίμε  δηάθνξσλ ιφγσλ (δηαινγηθφηεηα),  ηηο ηάζεηο γηα 

αιιαγέο, αιιά θαη ηηο ππάξρνπζεο ζηαζεξέο δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην παξαθάησ 

ζρήκα απνηππψλεηαη ν ιφγνο ησλ νιηζηηθψλ αληηιήςεσλ: 

 

ηξνθή ζηνλ θφζκν ηνπ παηδηνχ, 

      ηελ θαζεκεξηλφηεηα                               

                       Α 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 Σαπηφηεηεο  

Γ            -------------   ■                          Β   Β. Δπηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, 

                                                           ην γξάςηκν σο δηαδηθαζία 

                             

Γ. Διάρηζηε 

 έκθαζε ζηε 

 δηδ/ιία ηεο 

 Γξακκαηηθήο 

 

                                    

                                   Γ     Αφξαηεο κνξθέο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο 

 

 Ο ιφγνο ησλ νιηζηηθψλ αληηιήςεσλ ζε ζρήκα ξφκβνπ  

                       (Κνπηζνγηάλλεο,  2012: 218)    

 

Ζ πξφηαζε Κνπηζνγηάλλε κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζηελ έξεπλα, ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή ηε δηδαζθαιία, θαζφηη κπνξεί λα απνηππψλεη δπλακηθά ηα 

φξηα κεηαμχ δηαθφξσλ ιφγσλ, ηηο κεηαβνιέο θαη ηηο ηζρχνπζεο δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2012). ηε δηθή καο έξεπλα ζα αμηνπνηεζεί ζηελ „αλάγλσζε‟ ηνπ 

ΑΠ ηπθιψλ καζεηψλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ απέρεη ή φρη ην είδνο ηνπ ξφκβνπ πνπ 

θηλείηαη ε πξνηεηλφκελε απφ ην ΑΠ δηδαζθαιία (ην είδνο ησλ εγγξάκκαησλ 

ηαπηνηήησλ πνπ επηδηψθεη λα θαηαζθεπάζεη), απφ ην είδνο ηνπ ξφκβνπ ζην νπνίν 

κπνξνχλ λα θηλεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο κε ε.ε.α. (κε ηηο εγγξάκκαηεο 

ηαπηφηεηεο πνπ ήδε δηαζέηνπλ φηαλ εηζέιζνπλ ζην ζρνιείν). Έηζη ζα δηαπηζησζεί αλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ΑΠ πξνσζεί κηα απνηειεζκαηηθή ή κηα αλαπνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 
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γη‟ απηνχο ηνπο καζεηέο. Να δηεπθξηλήζνπκε εδψ πσο νη ζπγθεθξηκέλεο 

„ππνθεηκεληθφηεηεο‟ αθνξνχλ ηπθινχο καζεηέο κε ιηγνζηέο θνηλσληθέο εκπεηξίεο, 

πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην, δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηθαλφηεηεο, άξα θαη 

δηαθνξεηηέο „θσλέο‟ πνπ κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ κέζα ζηελ εθπαίδεπζε, εάλ θαη 

εθφζνλ είλαη πινπξαιηζηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη αλαγλσξίδεη, απνδέρεηαη θαη ζέβεηαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

 

 

     4.4. ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΑΝΑΛΤΖ 

 

4.4.1. Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν αλάιπζεο. 

 

    Καηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε βάζε ην  παξάδεηγκα ησλ ηξηψλ 

επηπέδσλ αλάιπζεο θαηά ηνλ Fairclough. Υσξίδεηαη ζε ηξία κέξε πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηα ηξία επίπεδα: ηo θείκελν , ηηο πξαθηηθέο ιφγνπ  θαη ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή , 

φπσο έρνπλ ήδε αλαιπζεί (βι.θεθ.4.3.1). Δμεηάδεηαη ε ζρέζε θεηκέλνπ-ιφγνπ-

ηδενινγίαο. πγθεθξηκέλα, ην ΑΠ αληηκεησπίδεηαη σο  θείκελν-θνξέαο ηδενινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν εληνπίδεηαη ζηηο δνκέο ηνπ ιφγνπ θαη επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο 

εμνπζίαο κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα ηηο παξάγεη, λα ηηο ζπληεξεί ή λα ηηο ππνλνκεχεη. 

ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, πιηθφ ηεο αλάιπζεο απνηειεί ην Γηαθνξνπνηεκέλν 

Γ.Δ.Π.Π.. & Α.Π.. ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ηπθινχο καζεηέο δεκνηηθνχ, απφ ην 

νπνίν έρνπλ επηιεγεί απνζπάζκαηα (corpus δεηγκάησλ ιφγνπ) αθνχ πξψηα 

θσδηθνπνηήζεθαλ (coding) θαη αλαδείρηεθαλ νη ζεκαηηθνί άμνλεο πξνο αλάιπζε 

(Πξνθνξηθφο ιφγνο, Γξαπηφο ιφγνο-Αλάγλσζε, Γξαπηφο ιφγνο-Γξαθή θαη Παξαγσγή 

ιφγνπ, Γξαπηφο ιφγνο-Λνγνηερλία, Λεμηιφγην, Γξακκαηηθή, Γηαρείξηζε ηεο 

Πιεξνθνξίαο), εληαγκέλνη ζην κέγηζην δπλαηφ ζπγθείκελφ ηνπο. 

 

●  Ζ γισζζνινγηθή εμέηαζε ηνπ θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ιεμηινγίνπ, ηε 

γξακκαηηθή θαη ηε ζχληαμε θαη ζε δεχηεξε θάζε ηελ θεηκεληθή νξγάλσζε. Απηή 

πεξηιακβάλεη :  

α) Σε ζπλεθηηθφηεηα .  Πεξηγξάθεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηβάιινπζα πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (situational context). 

(Φηεξληάηε, 2004). 

β) Σνλ έιεγρν αιιειεπίδξαζεο (interactional control) ησλ πξνζψπσλ, πνηνο ειέγρεη ηη. 

γ) Σε γξακκαηηθή ζε ηξεηο δηαζηάζεηο:  ηεο κεηαβαηηθφηεηαο, ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο 

ηξνπηθφηεηαο : 

 H κεηαβαηηθφηεηα ,  αθνξά ηε ρξήζε ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο θσλήο θαη ηελ 

νπζηαζηηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  Ζ εκπξφζεηε δξάζε (agency), ε έθθξαζε 

αηηηφηεηαο (causality) θαη ε απφδνζε επζχλεο. 

Σν ζέκα, αθνξά ηελ χπαξμε θηλήηξσλ, ππνζέζεηο πνπ ππνθξχπηνληαη θαη ηελ χπαξμε 

θάπνηνπ πξφηππνπ ζηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ επαλαιακβάλεηαη.  

Ζ ηξνπηθφηεηα, αθνξά βνεζεηηθά ξήκαηα, βνπιεηηθά (π.ρ. ζέισ), επηηαθηηθά (π.ρ. 

πξέπεη) εγθιίζεηο, επηξξήκαηα θαη ελδηαθέξεη ε ζπρλφηεηά ηνπο.                                   

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδνπλ θάπνηεο ιέμεηο-θιεηδηά, κε πνιηηηζκηθή ζεκαζία, 

ην λφεκα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αιιάδεη (word meaning).  

Δπίζεο, ε ρξήζε κεηαθνξψλ  κε λφεκα ηδενινγηθφ, πνιηηηζκηθφ, ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

● Ζ αλάιπζε ησλ πξαθηηθψλ ιφγνπ πεξηιακβάλεη ηε γισζζνδηδαθηηθή ζεσξία ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη ν ιφγνο ηνπ θεηκέλνπ, ην είδνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο 

(θξηηηθή ή κε) πνπ θαιιηεξγείηαη ζηνπο καζεηέο, ηε δηαθεηκεληθή αλάιπζε (ζχλδεζε κε 
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Γ.Δ.Π.Π.., ηε λνκνζεζία, νδεγνχο γηα ην δάζθαιν), ηελ χπαξμε άιισλ Λφγσλ ζην 

θείκελν θαη ηε ζπλνρή ηνπ, πψο δειαδή γίλεηαη θαηαλνεηφ ην θείκελν. 

● Ζ αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο αθνξά ηελ παξαγσγή, αλαπαξαγσγή ή 

κεηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηηο κνξθέο ηδενινγίαο σο θαηαζθεπήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Αληρλεχνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη θνηλσληθέο δνκέο 

θαζνξίδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ιφγνπ θαη ην αληίζηξνθν, θαη θαλεξψλνπλ ηηο επηδξάζεηο 

ηνπ ιφγνπ πνπ παξακέλνπλ αδηαθαλείο ζε κηα επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. 

      Οη ηξεηο απηέο αλαιχζεηο απνηεινχλ ηελ πεξηγξαθή, ηελ εξκελεία θαη ηελ εμήγεζε  

ηνπ ιφγνπ κέζα ζε δεδνκέλεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

 

Σν θείκελν 

ΑΠ Γιώζζαο 

δεκνηηθνύ γηα 

ηπθινύο καζεηέο 

(πεξηγξαθή/text 

description) 

Πξαθηηθέο ιόγνπ (text practice) 

 

Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) 

(εξκελεία/text interpretation) 

Κνηλωληθή 

πξαθηηθή (social 

practice) 

λνκηκνπνίεζε 

(εμήγεζε) 

Λεμηι γξακκ  πξφη Γι.ζεσξία   Λφγνη  Γ.Δ.Π.Π..    Α.Π..   Κξηηηθή  

                                  Νφκνη                       Γηδ/ιία 

 

 

 

                                           
                              Σν εξγαιείν αλάιπζεο θαηά Fairclough 

 

 

 

4.4.2. Σν είδνο ηνπ ΑΠ γηα καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία.  

Με ην παξαπάλσ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ζα ζπιιέμνπκε παξάιιεια ηηο 

πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπκε ην είδνο ζην νπνίν 

αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν ΑΠ  κε βάζε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο Grundy, δειαδή αλ 

ιεηηνπξγεί ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία σο πξντφλ, σο πξαθηηθή ή σο πξάμηο. Tα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην εξγαιείν αλάιπζεο θαηά Fairclough, ζα 

δψζνπλ απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αλάιπζεο, φπσο : 

Α) ε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ ΑΠ,  

Β) ν βαζκφο ζπκκεηνρήο θαη ν ξφινο πνπ αλαιακβάλνπλ ηα δξψληα πξφζσπα ζηελ 

ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ΑΠ κέζα ζην ζρνιηθφ γίγλεζζαη (ξφινο δαζθάινπ, ξφινο 

καζεηή),                                                                                                                              

Γ) ν ηξφπνο πνπ πξνσζείηαη ε κάζεζε,                                                                                               

Γ) ε κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο πνπ επηρεηξείηαη θαη                                                                     

Δ) νη βαζχηεξεο αλάγθεο πνπ εμππεξεηνχληαη. 

 Έηζη, ην είδνο ηεο γισζζνδηδαθηηθήο ζεσξίαο ζα  απαληήζεη ζηηο θαηεγνξίεο Β, Γ, Γ.  

Ζ δηαθεηκεληθή αλάιπζε (ΓΔΠΠ, ΑΠ, Λφγνη), ζα απνζαθελίζεη ηηο Α θαη Β. Με 
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άιια ιφγηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο αλάιπζεο θαηά Fairclough, νη πξαθηηθέο ιφγνπ, ζα 

απαληήζεη ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο θαηεγνξίεο αλάιπζεο γηα εμέηαζε ζηελ ηξηκεξή 

δηάθξηζε ηεο Grundy. Σελ θαηεγνξία Δ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο πνπ 

εμππεξεηνχληαη, ζα ηηο δηαπηζηψζνπκε κε ην ηξίην κέξνο αλάιπζεο θαηά Fairclough, 

ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή. 

 

  Καηεγνξίεο αλάιπζεο κε βάζε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο Grundy: 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΛΤΖ    

Α) ρεδηαζηέο ΑΠ    

Β1) Ρφινο δαζθάινπ    

Β2) Ρφινο καζεηή    

Γ) Σξφπνο κάζεζεο    

Γ) Αμηνιφγεζε/έιεγρνο    

Δ) Αλάγθεο πνπ             

εμππεξεηνχληαη 

   

ΔΗΓΟ ΑΠ Χ ΠΡΟΨΟΝ Χ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Χ ΠΡΑΞΗ 

 

4.4.3. Σν είδνο ησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη.           

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερηνχλ απφ ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

θαηά Fairclough, εηδηθφηεξα απφ ην δεχηεξν κέξνο ηεο αλάιπζεο, δειαδή ηηο πξαθηηθέο 

ιφγνπ (ΑΠ, Λφγνη, Κξηηηθή δηδαζθαιία, Γξακκαηηθή). Αμηνπνηψληαο ην ξφκβν ηνπ Γ. 

Κνπηζνγηάλλε, ζα αλαιπζνχλ νη θαηεγνξίεο: 

α) ην ελδηαθέξνλ ηνπ ΑΠ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη ελδηαθέξνληα πνπ 

θνπβαινχλ ηα παηδηά απφ ηηο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη ην πφζν 

πεξηνξίδεηαη ή δηεπθνιχλεηαη ε ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε, 

β) ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ κνξθψλ δηδαθηηθήο πξαθηηθήο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ΑΠ  

(πνιπγξακκαηηζκνί),          

γ) ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ πξνσζεί ην ΑΠ θαη  

δ) ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην ξφιν ηεο γξακκαηηθήο. Ζ Γξακκαηηθή απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πξνο αλάιπζε θαη ν ξφινο ηεο ζην ΑΠ ζα δηαθαλεί απφ 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Οπφηε, ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

παίξλεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή σο εμήο: 
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Σν θείκελν 

ΑΠ Γιώζζαο 

δεκνηηθνύ γηα 

ηπθινύο καζεηέο 

(πεξηγξαθή/text 

description) 

Πξαθηηθέο ιόγνπ (text practice) 

 

Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) 

(εξκελεία/text interpretation) 

Κνηλωληθή 

πξαθηηθή (social 

practice) 

λνκηκνπνίεζε 

(εμήγεζε) 

Λεμηι γξακκ  πξφη Γι.ζεσξία   Λφγνη  Γ.Δ.Π.Π..    Α.Π..  Κξηηηθή 

                                 Νφκνη                       Γηδ/ιία 

 

 

 

 

 

                                  

                                       (Α,Β1,Β2, Γ,Γ)                           (α,β,γ)                                

 

 

                                          Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν αλάιπζεο 

 

4.5. ΔΤΡΖΜΑΣΑ/ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Οη ζεκαηηθνί άμνλεο πξνο αλάιπζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ΑΠ ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη νη : 

Α)  Πξνθνξηθφο ιφγνο,                                          ζ.96-99 

Β)  Γξαπηφο ιφγνο-Αλάγλσζε,                             ζ.100-102 

Γ)  Γξαπηφο ιφγνο-Γξαθή θαη Παξαγσγή ιφγνπ, ζ.102-104 

Γ)  Γξαπηφο ιφγνο-Λνγνηερλία,                            ζ.104-106 

Δ)  Λεμηιφγην,                                                        ζ.106-108 

Σ) Γξακκαηηθή,                                                   ζ.108-110 

Ε)  Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο                          ζ.110-111 

 

ε θάζε ζεκαηηθφ άμνλα αληηζηνηρνχλ αξηζκεκέλνη νη ζηφρνη γηα ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο αλά δηεηία θνίηεζεο (Α-Β ηάμε, Γ-Γ, Δ-

Σ). Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο δξαηεξηφηεηεο φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

δηαζεκαηηθέο. Αθφκα πξνηείλεηαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ κέζα ζηελ ηππηθή ηάμε. 

Παξαζέηνπκε ην ηκήκα ηνπ ΑΠ πνπ αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (ζ.96-99) θαη 

ζα ην αλαιχζνπκε Α) σο πξνο ηελ θεηκεληθή ηνπ νξγάλσζε, Β) σο πξνο ηελ θξηηηθή 

αλάιπζε ιφγνπ ηνπ Fairclough, Γ) κε βάζε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο Grundy θαη Γ) 

θαηά ην ξφκβν ηνπ Κνπηζνγηάλλε.  

ΔΗΓΟ ΑΠ 

 θαηά Grundy 

 (Α,Β,Γ,Γ) 

ΔΗΓΟ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

θαηά Κνπηζνγηάλλε 

(α,β,γ,δ) 

ΔΗΓΟ ΑΠ 

θαηά  Grundy 

      (Δ) 
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                                       Α) ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΛΟΓΟ 

                                                            Α-Β ΣΑΞΖ 

 
1. Γηα λα αληαπεμέιζεη ν καζεηήο ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ είλαη 
απαξαίηεην απφ ην λεπηαγσγείν θαη ζπλέρεηα ζηελ Α’ ηάμε λα θαιιηεξγείηαη ε 
αθνπζηηθή ηνπ αληίιεςε. Ηζηνξίεο κε ήρνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα 
αληηθείκελα, ή κνπζηθά φξγαλα,  ή δψα, ή δξαζηεξηφηεηεο. Σν παηδί θαιείηαη λα 
αλαγλσξίζεη ηνπο ήρνπο θαη λα ηνπο αλαπαξάγεη, αλ απηφ είλαη δπλαηφ π.ρ. κε 
κνπζηθά φξγαλα, κε ηα δάρηπιά ηνπ, κε άιια αληηθείκελα. 
2. Γπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ηπθινχο καζεηέο φηαλ πξφθεηηαη λα 
θάλνπλ πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ, θηηξίσλ, πεξηνρψλ, ηφπσλ. 
Οη πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ απαηηνχλ θαιιηέξγεηα ηεο αθήο κε δηαθνξεηηθά 
αληηθείκελα σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο, ην πιηθφ, ην βάξνο, ηελ πθή 
επηθάλεηαο θ.ιπ. αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ην ιεμηιφγην πνπ αλαθέξεηαη ζε 
θαζέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ. Μαζαίλνπλ ηα παηδηά λα 
απνκνλψλνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθφξσλ πξαγκάησλ, δψσλ θ.ιπ. 
Σα αηλίγκαηα είλαη κηα άξηζηε δηδαθηηθή πξφηαζε θαη επεηδή απαηηνχλ ηε γλψζε 
ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο «ιχζεο» καζαίλνπλ ζηα παηδηά βαζηθά 
γλσξίζκαηα δψσλ, αληηθεηκέλσλ θ.ιπ. ηα νπνία απνζηεζίδνπλ  κε παηγληψδε 
ηξφπν. 
Απφ ηα θνληηλά αληηθείκελα κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε πην καθξηλά θαη 
αδχλαηα λα ηα αγγίμνπλ ηα παηδηά φπσο είλαη ην ζπίηη καο,  ηα θηίξηα θ.ιπ. 
Με καθέηεο, πξνπιάζκαηα θαη ράξηηλεο θαηαζθεπέο εηζάγνπκε ηηο έλλνηεο πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο πεξηγξαθέο. 
Ζ πεξηγξαθή ησλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζψπσλ απφ άηνκα κε 
ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο δελ είλαη δπλαηή θαη δελ έρεη θαη πξαθηηθφ 
αληίθξπζκα γηα λα γίλεηαη (παξά ηελ εθηίκεζε θαη απφιαπζε ινγνηερλεκάησλ). 
Καιιηεξγείηαη κε ζχλδεζε επηζέησλ κε απηηθά εξεζίζκαηα ησλ καζεηψλ π.ρ. ν 
καζεηήο πξέπεη λα αγγίμεη ξπηηδηαζκέλν δέξκα γηα λα θαηαιάβεη ηε ζεκαζία ηεο 
ιέμεο ξπηίδα θαη ζπλεπψο ξπηηδηαζκέλν. Πξέπεη επίζεο λα δηδαρηεί ηα δηάθνξα 
ζρήκαηα καηηψλ, ηα ρξψκαηα ή κήθε καιιηψλ γηα λα θαηαιάβεη ηηο πεξηγξαθέο. 
Ζ θαιιηέξγεηα απηήο ηεο ελφηεηαο ζα ζπκβάιιεη θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
καζεηψλ λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ  κεηαθνξέο θαη παξνκνηψζεηο 
ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν ζηηο επφκελεο ηάμεηο  
( βιέπε ζηφρνο , 3, 16  Γ’-Γ’ ηάμε, ζηφρνο 9,  Δ’-Σ’ ηάμε). 
Αληίζεηα, αζρνινχκαζηε ηδηαίηεξα κε ηνπο εζηθνχο ραξαθηεξηζκνχο πξνζψπσλ 
αμηνινγψληαο ηηο πξάμεηο ηνπο. 
3. Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξηγξαθή θηλήζεσλ ηνπ 
πξνζψπνπ. Σα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αδπλαηνχλ λα 
γλσξίδνπλ ηνπο κνξθαζκνχο πνπ ζπλνδεχνπλ ην ιφγν θάζε αλζξψπνπ νπφηε 
θαη λα θάλνπλ ζχλδεζε έθθξαζεο- ζπλαηζζήκαηνο- πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. Γελ κπνξνχλ ηα ηπθιά άηνκα λα 
ιάβνπλ ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη κέζσ ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο. Σα ίδηα 
δελ κηκνχληαη θηλήζεηο θαη κνξθαζκνχο αιιά κφλν λα δηδαρζνχλ κπνξνχλ ηα 
παξαπάλσ. Γηδάζθνπκε ηα παηδηά λα ζπλδένπλ θάπνηεο πεξηγξαθέο 
κνξθαζκψλ ή θηλήζεσλ  καο κε  ζπλαηζζήκαηα πνπ ηα ζπλνδεχνπλ ψζηε λα 
αθνινπζνχλ ηε λνεκαηηθή εμέιημε κηαο ηζηνξίαο θαη λα απνιακβάλνπλ 
ινγνηερληθά έλα θείκελν π.ρ. «.. άλνημε δηάπιαηα ηα κάηηα ηνπ …» ην παηδί 
θαηαιαβαίλεη φηη ε παξαπάλσ κεηαθνξά ζεκαίλεη έθπιεμε ή θφβν. 
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4. Ζ ηθαλφηεηα αθήγεζεο ηζηνξηψλ, παξακπζηψλ, θ.ά. κπνξεί  λα θαιιηεξγείηαη 
κε ηε δηήγεζε ηζηνξηψλ απφ ηε δσή ηνπ παηδηνχ ή απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 
γεληθφηεξα.  
  

Εποπτικό υλικό  

Ζ ρξήζε καθεηψλ ηξηζδηάζηαησλ αιιά θαη ζθεληθψλ θνπθινζέαηξνπ είλαη 
ζεκαληηθά ρξήζηκε, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξνθνξηθφο ιφγνο εμαζθείηαη 
πνηθηινηξφπσο (ιεμηιφγην, ξεκαηηθνί ηχπνη, δνκή πξνηάζεσλ θ.ιπ.) ελψ 
ελζαξξχλεηαη ν ιφγνο ηνπ παηδηνχ θαη αλαπηχζζεηαη ε θαληαζία ηνπ. 
 

Παξαηήξεζε:  ην ιεμηιφγην ησλ ηπθιψλ πεξηιακβάλεη  ιέμεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Δίλαη θησρφ ζε ιέμεηο πνπ ζπλαληνχκε ζηε 
ινγνηερλία ή ζπαληφηεξεο ρξήζεο απφ ηνπο αλζξψπνπο. Πνιιέο θνξέο 
ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη ιίγν ή θαζφινπ θαη ηηο καζαίλνπλ 
θαηά ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηνπο  βιέπνληεο ρσξίο λα έρνπλ θακία 
αλαπαξάζηαζε γηα ην λφεκά ηνπο. 

Αο αλαινγηζηνχκε πφζα έληππα θπθινθνξνχλ ζε Braille, πφζα εμσζρνιηθά 
βηβιία, πφζεο νδεγίεο ή ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ειάρηζηα σο θαζφινπ. Σα 
νπηηθά εξεζίζκαηα ησλ βιεπφλησλ πνπ δίλνπλ θαηλνχξγηεο επθαηξίεο γηα γλψζε 
δελ ππάξρνπλ ζηνπο ηπθινχο (επηγξαθέο, ηίηινη θ.ιπ.)  

 
Πξέπεη λα γίλεηαη κεγάιε επεμεξγαζία ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ φζνλ 
αθνξά ην ιεμηιφγην: εξκελεία θαη αλαπαξάζηαζή ηνπ. 
 

ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΛΟΓΟ 

Γ-Γ  ΣΑΞΖ     

3. Ηζρχνπλ φζα εηπψζεθαλ ζην ζηφρν Γ ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. 
4. ρνιηαζκφο εηθφλαο. 
Ο ηπθιφο κπνξεί λα ζρνιηάζεη χζηεξα απφ ππφδεημε θάπνηεο αλάγιπθεο 
εηθφλεο θαη γηα νξηζκέλνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο (γεσκεηξηθά ζρήκαηα, είδε 
γξακκψλ, ζχγθξηζε κεθψλ, θ.ά.) 
ηε γεληθφηεηά ηνπο νη αλάγιπθεο εηθφλεο φηαλ αλαπαξηζηνχλ εηθφλεο 
βιεπφλησλ είλαη αθαηαλφεηεο ζηνπο ηπθινχο. 
Σν ηξηζδηάζηαην θαη φζν δπλαηφλ θνληά ζηα πξαγκαηηθά κεγέζε θξίλεηαη φηη 
είλαη ην θαηαιιειφηεξν επνπηηθφ πιηθφ, κεηά ην πξαγκαηηθφ. 
5. Τπάξρεη έλα θελφ θαηά ηελ πεξηγξαθή γεγνλφησλ εθ’ φζνλ ν ηπθιφο 
αληηιακβάλεηαη θαη πεξηγξάθεη φζα αθνχεη κφλν θαη φρη φζα γίλνληαη. 
Μεζνιαβνχλ θηλήζεηο θαη γεγνλφηα πνπ δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί  δηα ηεο 
αθνήο. Απηφ νδεγεί, εηδηθά ζηηο κηθξέο ειηθίεο, πνπ ε θξίζε θαη ε δηαίζζεζε δελ 
έρνπλ αλαπηπρζεί ηφζν, ζε παξεξκελείεο θαη ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. 
Γηεγνχκαζηε ζηα παηδηά φζα δελ κπνξνχλ λα αθνχζνπλ θαη ηα νδεγνχκε ζε 
θξίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα π.ρ. ζηελ αλάιπζε κηαο δηαθήκηζεο πξέπεη λα 
πεξηγξάςνπκε ηελ εηθφλα ή ηηο ζθελέο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά πιήξσο 
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ηελ πξνπαγάλδα ηεο δηαθήκηζεο θαη ζηγά-ζηγά κε ηελ άζθεζε κπνξνχλ  λα 
αληηιακβάλνληαη θαη φζα ζπκβαίλνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα ηα αθνχζνπλ. 
6. 7. Ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα. 
Παξαηήξεζε: Όζν πεξηζζφηεξεο νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ε επαθή ηνπο κε 
ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηφζν επθνιφηεξε ε εθπαίδεπζή ηνπο φζν 
κεγαιψλνπλ. 
 

ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ   ΛΟΓΟ                                                                                        

Δ- Σ   ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ             

 

1. ηφρνο.  Απφ ηηο ηάμεηο Α, Β γίλεηαη πξνεξγαζία γηα ηε δηδαζθαιία ησλ  
εθθξαζηηθψλ κέζσλ (κεηαθνξψλ, παξνκνηψζεσλ, πξνζσπνπνηήζεσλ),  γηα λα 
δηδαρζνχλ ζηηο Γ, Γ  ψζηε ζηηο Δ-Σ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην καζεηή κε 
άλεζε θαη λα ηηο απνιακβάλεη φηαλ ηηο ζπλαληά ζην ιφγν. 

Παξαηήξεζε: Ο ηπθιφο καζεηήο αδπλαηεί ιφγσ έιιεηςεο εληχπσλ βνεζεκάησλ ζε 

Braille, ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, βηνγξαθίεο, λα ζπλζέζεη κφλνο ηνπ εξγαζίεο κε 

ζθνπφ λα ηηο παξνπζηάζεη ζε άιινπο. Διπίδνπκε ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ λα 

γίλεη πξνζηηή ζε θάζε καζεηή γηα ηηο παξαπάλσ αλάγθεο. 

9. Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη νη θηλήζεηο ησλ εζνπνηψλ ζε ζεαηξηθέο 
παξαζηάζεηο δε γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο ηπθινχο καζεηέο, κπνξνχλ φκσο 
λα δηδαρζνχλ θαη λα κηκεζνχλ παξφκνηεο θηλήζεηο κέζα απφ ηε ζεαηξηθή αγσγή 
θαη ηε δξακαηνπνίεζε απφ ηα ηελ πξνλεπηαθή ηνπο ειηθία. Έηζη θαηά ηελ 
παξαθνινχζεζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κπνξνχλ λα θαληάδνληαη θαη λα 
ππνζέηνπλ ηηο θηλήζεηο επί ζθελήο. 

Γηδάζθνπκε ζην παηδί ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ πνπ απαηηείηαη ζε θάζε 
πεξίζηαζε ψζηε ην ζψκα λα ζπλνδεχεη ζσζηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε 
ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο, θνηλσληθέο εθδειψζεηο, θ.ά. 

-Αθήλνπκε ην παηδί λα καο αγγίδεη θαη λα παξαηεξεί ηε δηθή καο ζηάζε. 

- Ύζηεξα πξνζπαζεί λα θάλεη ην ίδην. 

- Κάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. 

Δίλαη απαξαίηεην ε κάζεζε ζην ζρνιείν λα ζπλνδεχεη   θαη λα πιεξνί ηηο αλάγθεο 

ηεο δσήο. 

 

4.5.1. Αλάιπζε θαη επξήκαηα ζηνλ άμνλα  „Πξνθνξηθφο ιφγνο‟ 

 

4.5.1.1. „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟ : Κεηκεληθή Οξγάλσζε 

πλεθηηθόηεηα: ηελ παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ηπθιψλ καζεηψλ, αθνινπζείηαη κηα γξακκηθή-ρξνλνινγηθή 

παξάζεζε, βεκάησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο : 

1. Καιιηέξγεηα αθνπζηηθήο αληίιεςεο 

2. Άζθεζε ηεο αθήο. 
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3. Αλάπηπμε ιεμηινγίνπ γηα πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ 

4. Δθκάζεζε ελλνηψλ γηα πεξηγξαθή εηθφλσλ 

5. Καηαλφεζε εζηθψλ ραξαθηεξηζκψλ γηα πεξηγξαθή πξνζψπσλ 

6. χλδεζε έθθξαζεο-ζπλαηζζήκαηνο-πξνθνξηθνχ ιφγνπ γηα ζσζηή επηθνηλσλία 

7. Ηθαλφηεηα δηήγεζεο πξνζσπηθψλ ηζηνξηψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία 

8. Ηθαλφηεηα αθήγεζεο άιισλ ηζηνξηψλ/παξακπζηψλ 

9. Αλάπηπμε θξίζεο θαη θαληαζίαο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε βνήζεηα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία είλαη απφιπηα θπζηνινγηθή θαη απαξαίηεηε ζε 

πεξηπηψζεηο απψιεηαο κηαο αίζζεζεο. Δθπαηδεπηηθά, είλαη αλάγθε λα εζηηάζνπκε θαη 

λα αζθήζνπκε εληαηηθά άιιεο αηζζήζεηο, φπσο ε αθνή θαη ε αθή γηα λα ππνθαηαζηαζεί 

ην έιιεηκκα ζηελ φξαζε. ηα παξαπάλσ ζηάδηα εληνπίδνπκε λα παξαθνινπζείηαη ην 

θνηλφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αζξνηζηηθή ινγηθή (ιεμηιφγην, 

έλλνηεο, ραξαθηεξηζκνί, γξακκαηηθή, πεξηγξαθή, δηήγεζε, αθήγεζε), θαηά θχξην ιφγν 

φκσο λα ζπλππάξρνπλ ζπλδπαζηηθά νη λεφηεξεο ζεσξίεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο 

(επηθνηλσληαθή, θεηκελνθεληξηθή, πνιπγξακκαηηζκνί). Δπηθνηλσληαθά, ελδηαθέξεη ε 

δηδαζθαιία ηνπ παηδηνχ γηα “ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ πνπ απαηηείηαη ζε θάζε 

πεξίζηαζε ψζηε ην ζψκα λα ζπλνδεχεη ζσζηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε ζπδεηήζεηο, 

παξνπζηάζεηο, θνηλσληθέο εθδειψζεηο, θ.ά” (Α.Π.. 2004:99). Κεηκελνθεληξηθά, ν 

καζεηήο αζθείηαη απφ λσξίο ζε είδε θεηκέλνπ φπσο ε πεξηγξαθή θαη ε δηήγεζε. 

Δπηπιένλ ε ρξήζε κηαο ζεηξάο πνιπαηζζεηεξηαθψλ κέζσλ φπσο αληηθείκελα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή εκπεηξία, ηξηζδηάζηαηεο καθέηεο-πξνπιάζκαηα, ζθεληθά θνπθινζέαηξνπ, 

αλάγιπθεο εηθφλεο, ε ρξήζε ηερλνινγίαο, ε δηαθήκηζε, απνηεινχλ πνηθίιεο πνζνηηθέο 

θαη πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη 

ηξφπνπο παξαγσγήο λνήκαηνο (meaning making) απφ ίδηνπο ηνπο ηπθινχο καζεηέο πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. 

ηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο πνπ θάλνπλ έληνλε ηελ παξνπζία ηνπο ζην θείκελν είλαη ην 

γεγνλφο πσο ελζαξξχλεηαη ε ζηήξημε ησλ καζεηψλ ζηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

γηα λα δηεγεζνχλ κηα ηζηνξία (ηνπνζεηεκέλε πξαθηηθή) θαη ε πξνζπάζεηα λα 

νδεγεζνχλ ηα παηδηά ζε θξίζεηο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξνπαγάλδαο πνπ θξχβεηαη ζε 

κηα δηαθήκηζε (θξηηηθή πιαηζίσζε), “ Γηεγνχκαζηε ζηα παηδηά φζα δελ κπνξνχλ λα 

αθνχζνπλ θαη ηα νδεγνχκε ζε θξίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα π.ρ. ζηελ αλάιπζε κηαο 

δηαθήκηζεο πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε ηελ εηθφλα ή ηηο ζθελέο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα 

παηδηά πιήξσο ηελ πξνπαγάλδα ηεο δηαθήκηζεο θαη ζηγά-ζηγά κε ηελ άζθεζε κπνξνχλ  

λα αληηιακβάλνληαη θαη φζα ζπκβαίλνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα ηα αθνχζνπλ.” (Α.Π.. 

2004:99).  

Σν παξαπάλσ παξαπέκπεη επίζεο ζηελ θξηηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, 

εθφζνλ νη καζεηέο θαινχληαη κέζα απφ ηελ „αλάιπζε‟ ηεο δηαθήκηζεο λα αληηιεθζνχλ 

ηα ζπκθέξνληα πνπ εμππεξεηνχληαη. 

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη βνεζεηηθφο/θαζνδεγεηηθφο φπνπ είλαη απαξαίηεην 

θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαηηθή. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

δάζθαινο είλαη απηέο ηεο βησκαηηθφηεηαο, ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ηεο 

δηαθεηκεληθφηεηαο, ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζην ιεμηιφγην ησλ ηπθιψλ καζεηψλ πνπ είλαη 

„θησρφ‟ θαη πξνηείλεηαη εκθαηηθά “ε εξκελεία θαη ε αλαπαξάζηαζή ηνπ” μεθηλψληαο 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο.  
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Βάξνο δίλεηαη θαη ζηε Γξακκαηηθή αθνχ γίλεηαη ιφγνο “γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

εθθξαζηηθψλ κέζσλ (κεηαθνξψλ, παξνκνηψζεσλ, πξνζσπνπνηήζεσλ)” (Α.Π.. 

2004:99), αιιά κε ζηφρν „λα απνιακβάλνπλ‟ νη καζεηέο ινγνηερληθά έλα θείκελν. 

Γεληθφηεξα, κε ηε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ θαη θαηάιιεισλ βνεζεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη θαηαλνεηή θάζε εηζεξρφκελε πιεξνθνξία, φπσο επίζεο θαη ν 

ζεβαζκφο ζηα ηδηαίηεξα βηψκαηα ησλ ηπθιψλ καζεηψλ, δηαπηζηψλεηαη ε ιήςε κέηξσλ 

αληηζηαζκηζηηθήο αγσγήο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπ ιφγσ ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπο ηδηαηηεξφηεηαο, αιιά θαη ε απνπζία επηδίσμεο γηα νκνηνγέλεηα ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

Έιεγρνο: Οη εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ ζεσξνχλ ππνρξέσζε ηνπ δαζθάινπ ηεο ηππηθήο ηάμεο 

λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Απηφ γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ηα επηηαθηηθά ξήκαηα θαη ηηο εθθξάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην απφζπαζκα. 

Ο εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο σο αθεηεξία ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ καζεηή, νθείιεη λα 

πξνζθέξεη κέζα ζε θιίκα απνδνρήο ηα κέζα θαη ηελ θαζνδήγεζε λα βηψζεη ηηο 

θαηάιιειεο εκπεηξίεο ψζηε “λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ”. 

Γελ ελδηαθέξεη εδψ ε αμηνιφγεζε, αιιά ε πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή.  

 

Γξακκαηηθή:  

● Μεηαβαηηθφηεηα: „λα θαιιηεξγείηαη‟(3), „λα αλαγλσξίζεη‟, „λα αλαπαξάγεη‟, 

„καζαίλνπλ‟ (3),  „αλαπηχζζνληαο‟, „ λα απνκνλψλνπλ‟, „λα πξνρσξήζνπκε‟, „λα 

αγγίμνπλ‟(3), „εηζάγνπκε‟, „λα θαηαιάβεη‟(2), „λα θαηαλννχλ‟(2), „λα 

ρξεζηκνπνηνχλ‟(2), „αζρνινχκαζηε‟, „αδπλαηνχλ‟(2), „δελ κπνξνχλ‟(3), „δελ 

κηκνχληαη‟, „λα δηδαρηνχλ‟(4), „λα ζπλδένπλ‟(2), „λα απνιακβάλνπλ‟(2), „εμαζθείηαη‟, 

„ελζαξξχλεηαη‟, „αλαπηχζζεηαη‟, „λα ζρνιηάζεη‟, „δηεγνχκαζηε‟, „ηα νδεγνχκε‟, „λα 

πεξηγξάςνπκε‟, „λα αληηιακβάλνληαη‟, „ειπίδνπκε‟, „λα κηκεζνχλ‟, „λα θαληάδνληαη‟, 

„λα ππνζέηνπλ‟, „δηδάζθνπκε‟, „λα ζπλνδεχεη‟, „αθήλνπκε‟, „λα παξαηεξεί‟, 

„πξνζπαζεί‟. 

Σα 2/3 ησλ ξεκάησλ βξίζθνληαη ζην γ΄ πξφζσπν εληθνχ ή πιεζπληηθνχ ηεο 

ππνηαθηηθήο θαη αλαθέξνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ ζηελ ηάμε πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζηε γλψζε κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, 

ηελ πξνζπάζεηα, ηηο ππνζέζεηο θαη ηελ άζθεζε ηεο θαληαζίαο. Ο δάζθαινο 

αλαιακβάλεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαζνδεγεηή-κεηαδφηε, κφλν εθφζνλ πξψηα 

δηαπηζησζεί πσο ηα παηδηά βάζεη ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο „δελ κπνξνχλ‟ή „αδπλαηνχλ‟ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Με άιια 

ιφγηα ε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ζηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο πάλσ ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , φπνπ αθήλνληαη λα δνθηκάζνπλ 

θαη λα αλαθαιχςνπλ, ελψ δε γίλεηαη ιφγνο πνπζελά γηα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ 

δηδαζθαιία δελ είλαη νχηε δαζθαινθεληξηθή, νχηε βηβιηνθεληξηθή. Έρεη θαζαξά 

καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα. 

 

 ● Θέκα: Σν πξφηππν πνπ επαλαιακβάλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα είλαη νη 

“δπζθνιίεο πνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ηπθινχο καζεηέο”. Σα ηπθιά άηνκα δελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ πεξηγξαθέο, δελ έρνπλ πινχζην ιεμηιφγην, δε ιακβάλνπλ ηα 

εμσιεθηηθά κελχκαηα ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο, δελ 

αληηιακβάλνληαη ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο παξνκνηψζεηο, δελ κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ 

εξγαζίεο ρσξίο ηε βνήνεηα ηεο ηερλνινγίαο, δελ δηαηζζάλνληαη θηλήζεηο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα δνπλ ή λα αθνχζνπλ. Μέιεκα ηνπ δαζθάινπ είλαη ε άκβιπλζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ κέζσ παξνρήο θαηάιιεισλ βνεζεκάησλ. Σν θίλεηξν ησλ  εηζεγεηψλ ηνπ 

ΑΠ θαίλεηαη λα είλαη θαζαξά ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηχρε απηψλ ησλ καζεηψλ κέζα 
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ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Χζηφζν φηαλ κηινχλ γηα ηελ ηερλνινγία ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ έθθξαζε „ειπίδνπκε λα γίλεη πξνζηηή ζε θάζε καζεηή”, δίλνληαο ηελ εληχπσζε πσο 

γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ χπαξμε κηαο αληζφηεηαο πνπ ζα παξακείλεη εκπφδην 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. 

● Σξνπηθφηεηα: Ζ παξνπζία ηεο ππνηαθηηθήο έγθιηζεο πνπ ππεξηεξεί, θαλεξψλεη 

πίζηε πσο νη ηπθινί καζεηέο έρνπλ δπλαηφηεηεο ζηε κάζεζε. Γη‟ απηφ ν ξφινο ηνπο 

είλαη θπξίαξρνο θαη ηνπο δίλνληαη πξσηνβνπιίεο. πνπ ππάξρεη ξήκα ζε α΄πιεζπληηθφ 

ηεο νξηζηηθήο, ηελ πξσηνβνπιία παίξλεη ν δάζθαινο γηα λα πξνσζήζεη ηνλ παξαπάλσ 

ζθνπφ. Ο ξφινο ηνπ είλαη δηεπθνιπληηθφο. Οη εηζεγεηέο, ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζην ξφιν απηφ κε ηε ρξήζε ηνπ πιεζπληηθνχ, κηα θαη νη ίδηνη είλαη 

εθπαηδεπηηθνί. Τπάξρεη δειαδή ηαχηηζε εθείλνπ πνπ ζρεδηάδεη ην ΑΠ θαη εθείλνπ πνπ 

ην δηδάζθεη. Απηφ ζα καο νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πην θάησ, φζνλ αθνξά 

ην είδνο ηνπ ΑΠ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο Grundy. 

● Λέμεηο-θιεηδηά: „ειπίδνπκε‟. Αληίζεηα κε ηελ πίζηε πνπ δείρλνπλ νη εηζεγεηέο ηνπ 

ΑΠ ζηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ, είλαη επηθπιαθηηθνί απέλαληη 

ζηε δπλαηφηεηα παξνρήο βνεζεκάησλ απφ ηελ Πνιηηεία. 

                                                                                                                                                               
4.5.1.2. „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟ : Αλάιπζε κε βάζε ηελ ΚΑΛ ηνπ N.Fairclough 

● ην θείκελν (πεξηγξαθή) 

Οη δπλαηφηεηεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη απηφ απαζρνιεί 

ηνπο εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ. Απηφ εθθξάδεηαη απφ ηελ έληνλε παξνπζία ηνπ απξφζσπνπ 

ξήκαηνο „κπνξεί-νχλ‟(4), „δελ κπνξεί-νχλ‟(3), „αδπλαηεί-νχλ‟ θαη εθθξάζεσλ πνπ 

θαλεξψλνπλ αδπλακία, „δελ είλαη δπλαηή‟,  „δελ έρεη πξαθηηθφ αληίθξπζκα‟, „δελ 

ππάξρνπλ‟. ιεο απηέο νη δπζθνιίεο επηηείλνληαη απφ άιιεο ιέμεηο πνπ δείρλνπλ 

εμσηεξηθή πίεζε φπσο, „αληαπεμέιζεη‟, „απαηηήζεηο‟, αλ απηφ είλαη δπλαηφ‟, 

„απαηηνχλ‟(2), „απαηηείηαη‟, „δπζθνιίεο‟, „αθαηαλφεηεο‟, „θελφ‟.  

Χο ζπλέπεηα απηήο ηεο αλεζπρίαο, εληνπίζακε ζην απφζπαζκα  ιέμεηο θαη 

εθθξάζεηο κε ηδηαίηεξν βάξνο, φπσο ην απξφζσπν επηηαθηηθφ ξήκα „πξέπεη‟(4) θαη ηελ 

απξφζσπε έθθξαζε „είλαη απαξαίηεην‟ (3). Ζ ζχληαμή ηνπο κε ππνηαθηηθή θαλεξψλεη 

ηα ζρέδηα ησλ εηζεγεηψλ γηα άξζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ. Δπηπιένλ, ηα επηηαθηηθά 

ξήκαηα παξαπέκπνπλ θαη ζηηο αμίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ.
30

 Απφ ηελ άιιε, ε 

παξνπζία ησλ εθθξάζεσλ απηψλ θαλεξψλεη ππνρξέσζε ή αλαγθαηφηεηα. Απηά 

αθνξνχλ ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο είλαη εληαγκέλνη 

καζεηέο κε ηχθισζε, αιιά θαη ηε ζέζε ηεο Πνιηηείαο απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ηα άηνκα κε αλαπεξία. Γηα ηελ Πνιηηεία νη 

εηζεγεηέο αθήλνπλ λα δηαθαλεί ε αβεβαηφηεηά ηνπο κε ην ξήκα „ειπίδνπκε‟ γηα ηελ 

εμεχξεζε θαη ηε δηαλνκή ησλ απαηηνχκελσλ παξνρψλ.   

Χζηφζν φιεο απηέο νη ηξηηνπξφζσπεο θαη απξφζσπεο εθθξάζεηο, απηφ πνπ 

επηδηψθνπλ είλαη λα θαιιηεξγήζνπλ κηα αίζζεζε νπδεηεξφηεηαο απφ κέξνπο ησλ 

εηζεγεηψλ, παξφηη ζηηο πξνζέζεηο ηνπο είλαη λα αζθήζνπλ πίεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ ηππηθψλ ηάμεσλ θαη λα θαηαξξίςνπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο  ηνπο. 

                                                 
30

 Οη Zavalloni & Louis-Guerin (1996:15-16), αλαθέξνληαη ζηηο ιέμεηο ηαπηφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζθέςε βάζνπο (βι. θεθ. 1.3). χκθσλα κε απηνχο, ε έθθξαζε “επηζπκψ λα γίλσ ” παξαπέκπεη ζηα 

ζρέδηα, ε έθθξαζε “απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη” ζηα θίλεηξα, “απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη” ζηηο αμίεο, θαη  

“απηφ πνπ κνπ αξέζεη ζηνπο άιινπο”,  ζηηο ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ. 
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ε επίπεδν πξνηάζεσλ ην θείκελν είλαη γξακκέλν ζε κνξθή νδεγηψλ θαη κε 

αξίζκεζε, θαζψο αθνινπζεί ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο κε ηε ζεηξά πνπ είλαη 

δηαηππσκέλνη ζην ΑΠ. Οη νδεγίεο είλαη ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο. Σα επηηαθηηθά 

ξήκαηα δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξαβιέςνπλ ηελ αλάγθε γηα 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο.    

● ηηο Πξαθηηθέο Λφγνπ (εξκελεία) 

ζνλ αθνξά ηηο γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξίεο, αλαθέξακε πσο νη εηζεγεηέο ηνπ 

ΑΠ αθνινπζνχλ ηε ινγηθή ηεο δνκηθήο δηδαζθαιίαο κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηεζζάξσλ 

καθξν-δεμηνηήησλ (αθξφαζε-νκηιία-αλάγλσζε-γξαθή). Άιινο έλαο ιφγνο πνπ εληζρχεη 

ηελ άπνςή καο είλαη θαη απηφο πνπ κφιηο αλαθέξζεθε. Ζ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

νδεγηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρσξίο εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή, θαινχληαη λα 

εληάμνπλ καζεηέο κε ε.ε.α. ζηηο ηάμεηο ηνπο θαη πξέπεη λα ηηο αθνινπζήζνπλ. Δδψ δε 

δηαθαίλνληαη πεξηζψξηα γηα παξέκβαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Παξάιιεια κε ην Γνκηζκφ ζπλαληάκε (βι. ζ.107), ηελ Δπηθνηλσληαθή, ηελ 

Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη απηή ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Αλαθνξηθά κε ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη, δηαπηζηψζακε πσο 

δίλεηαη βάξνο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ αιιά θαη ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο εμαζθνχληαη πξνθνξηθά ζε είδε θεηκέλσλ (πεξηγξαθή 

αληηθεηκέλσλ/ραξαθηήξσλ/, δηήγεζε ηζηνξηψλ) βγαικέλσλ απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εκπεηξία γηα λα θαηαθηήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ιεμηιφγην, ηε ζρέζε 

εμσιεθηηθψλ-ιεθηηθψλ κελπκάησλ, πεξηερφκελν, χθνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα 

αλαπαξάγνπλ (δηήγεζε παξακπζηνχ). ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ αζθνχληαη ηα παηδηά 

κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σνπο πξνζθέξεηαη ε δηδαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ηεο δηαθήκηζεο γηα λα λα βξνπλ ηα 

κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ κέζσ απηήο θαη λα πξνβνχλ ζε θξίζεηο γηα ην πψο απηά 

δνκνχληαη ψζηε λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο θαηαλαισηέο. 

    ζνλ αθνξά ηε δηαθεηκεληθφηεηα, ν ιφγνο ηνπ δαζθάινπ δηαιέγεηαη κε ην 

Γηαθνξνπνηεκέλν Γ.Δ.Π.Π.. & Α.Π.. (2004) πνπ δίλεη έκθαζε ζηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, αιιά θαη κε ην Α.Π. γηα 

ηελ ειιεληθή γιψζζα ηεο α/ζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ηζρχεη απφ ηηο 23-3-2003 ηνπ 

νπνίνπ ηε ζηνρνζεζία αθνινπζεί. 

 

● ηελ Κνηλσληθή Πξαθηηθή (εμήγεζε) 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα ηππηθή ηάμε φπνπ 

ζπλππάξρνπλ ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά κε παηδηά κε ηχθισζε. Καιπκκέλε  

ζχγθξνπζε εληνπίδεηαη αλάκεζα ζην ιφγν ησλ εηζεγεηψλ ηνπ ΑΠ θαη ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ σο ηψξα αθνινπζνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηππηθήο ηάμεο. Οη 

πξαθηηθέο απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ην ΑΠ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο φπνπ ππφ ηελ 

πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ έθηαζε ηεο πξνβιεπφκελεο δηδαθηέαο χιεο, νη καζεηέο 

γίλνληαη παζεηηθνί απνδέθηεο ηεο γλψζεο απφ ην δάζθαιν-κεηαδφηε ν νπνίνο πξνσζεί 

άζειά ηνπ ηελ αθνκνίσζε θάζε εηεξφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, εγθαηαιείπνληαο 

θάζε δξάζε λα ζηεξίμεη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ κε ειιείκκαηα ζην ιεμηιφγην θαη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ζηηο αηνκηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ζχκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία 

ηνπ Freire.                                                                                                                        

Οη εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο, πξνσζνχλ ηελ πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο γλψζεο, δίλνπλ επθαηξίεο δξάζεο ζηνπο ηπθινχο καζεηέο κέζα απφ 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθζέηνπλ ηνπο καζεηέο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη 
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απμάλνπλ ηα βνεζήκαηα ψζηε λα γίλεηαη θάζε εηζεξρφκελε πιεξνθνξία θαηαλνεηή θαη 

απφ απηνχο. Γελ επηδηψθνπλ φκσο ηε ξήμε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θξαηψληαο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο ην ξφιν ηνπ εηδήκνλα, γη‟ απηφ ν ιφγνο ηνπο είλαη ηξηηνπξφζσπνο ψζηε λα  

γίλεηαη αληηιεπηφο σο νπδέηεξνο. 

 

4.5.1.3. „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟ : Αλάιπζε γηα ην είδνο ηνπ ΑΠ κε βάζε ηελ Σξηκεξή 

δηάθξηζε ηεο Grundy  

Με ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζηνλ άμνλα „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟, ζα 

επηρεηξήζνπκε λα θαηαηάμνπκε ην Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ γηα ηπθινχο ζε θάπνην απφ 

ηα ηξία είδε ζηα νπνία ε Grundy δηαθξίλεη ην ΑΠ, δει. σο „πξντφλ‟, σο „πξαθηηθή‟ ή 

σο „πξάμηο‟, εμεηάδνληαο ηηο πέληε θαηεγνξίεο αλάιπζεο: 

Α) Οη ζρεδηαζηέο ηνπ ΑΠ 

Β1) Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

Β2) Ο ξφινο ηνπ καζεηή 

Γ) Ο ηξφπνο ηεο κάζεζεο 

Γ) Αμηνιφγεζε/έιεγρνο 

Δ) Βαζχηεξεο αλάγθεο πνπ εμππεξεηνχληαη 

Α) ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ ΑΠ, έρνπκε 

δεη πσο πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο (βι ζ.85). “Λφγσ ηεο έιιεηςεο 

πκβνχισλ θαη Παξέδξσλ ζην Π.Η. εμεηδηθεπκέλσλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο καζεηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ην ζπληνληζκφ ησλ ΑΠ γηα θάζε θαηεγνξία καζεηψλ αλέιαβαλ εηδηθνί 

ηνπ ρψξνπ, θπξίσο Παλεπηζηεκηαθνί, νη νπνίνη ζπγθξφηεζαλ ζπγγξαθηθέο νκάδεο γηα 

θάζε θαηεγνξία εηδηθψλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε ην λ. 2817/2000, ελψ ην γεληθφ 

ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο απηήο αλέιαβε ν έλαο απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ απηνχ (Μ. 

Μαξθάθεο)”, “πλνιηθά εξγάζηεθαλ ζην έξγν απηφ 170 άηνκα, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο” (Λακπξνπνχινπ, Παληειηάδνπ & 

Μαξθάθεο, 2004:247, 248). Απηφ καο παξαπέκπεη ακέζσο ζηε δεχηεξε δηάθξηζε ηεο 

Grundy, δει. ζην ΑΠ σο „πξαθηηθή‟.  Οη εηζεγεηέο είλαη ηαπηφρξνλα θαη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ δηαθαηέρνληαη απφ πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ, αλαιακβάλνπλ δξάζε. Δίλαη νη ίδηνη 

ζρεδηαζηέο θαη δηεθπεξαησηέο ηνπ ΑΠ κέζα ζηελ ηάμε. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΠ 

θαίλεηαη λα γίλεηαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up). Δπηπιένλ δεκηνπξγείηαη ε 

αίζζεζε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο αθαδεκατθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δξάζεο. Οη ηειεπηαίνη επηζπκνχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπο ζηε 

κάζεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο ζεσξνχλ ελεξγά ππνθείκελα. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπο φκσο είλαη θαη ρεηξαθεηεηηθφ. Δλδηαθέξνληαη λα αζθήζνπλ 

ηνπο καζεηέο ζε έλαλ θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο, λα ηνπο κάζνπλ λα πξνβαίλνπλ ζε θξίζεηο 

θαη λα αληηιακβάλνληαη ηα ζπκθέξνληα πνπ ν ιφγνο θξχβεη, λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε κηα 

„απειεπζεξσηηθή εθπαίδεπζε‟ φπσο ππνζηήξηδε ν Fraire. Σν ζηνηρείν απηφ κεηαηξέπεη 

ην είδνο ηνπ ΑΠ θαη ζε „πξάμηο‟. 

Β1) ρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, είδακε ήδε ζην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

φηη είλαη ξφινο δηεπθνιπληή, δηακεζνιαβεηή ζηελ πξνζπάζεηα νηθεηνπνίεζεο ηεο 

γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, δηαθνξνπνηψληαο θαη απμάλνληαο ην βαζκφ παξνρήο 

βνήζεηαο, πξνο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, πξνζθέξνληαο ηα θαηάιιεια 

αθνπζηηθά θαη απηηθά εξεζίζκαηα. 
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Β2) Οη καζεηέο δε ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ηεο απνηακηεπηηθήο ινγηθήο. 

Δλζαξξχλεηαη ν ιφγνο ηνπο, γίλνληαη ελεξγνί αθξναηέο θαη ζπλνκηιεηέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, δηεγνχληαη ηζηνξίεο, θάλνπλ ππνζέζεηο, πξνβαίλνπλ ζε 

ραξαθηεξηζκνχο θαη ζε θξίζεηο. Ο ξφινο ηνπο είλαη ελεξγεηηθφο θαη δηεξεπλεηηθφο 

κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα. 

Γ) Ζ γλψζε ζηνλ „πξνθνξηθφ ιφγν‟ παξάγεηαη κέζα απφ βησκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (“δξακαηνπνίεζε, ζπδεηήζεηο, 

παξνπζηάζεηο, θνηλσληθέο εθδειψζεηο)”, κέζα απφ ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ζπλεξγαηηθήο ελδπλάκσζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ην δάζθαιν.  

Γ) Ζ αμηνιφγεζε παξνπζηάδεηαη σο κηα εμσηεξηθή δηαδηθαζία απφ ην δάζθαιν 

πξνο ηνπο καζεηέο πνπ θαηαιακβάλεη νιφθιεξε ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (δηακνξθσηηθή). Γελ ελδηαθέξεη κφλν ην ηειηθφ απνηέιεζκα φπνπ 

εθηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ε δηαδηθαζία: “-Αθήλνπκε 

ην παηδί λα καο αγγίδεη θαη λα παξαηεξεί ηε δηθή καο ζηάζε. –Όζηεξα πξνζπαζεί λα 

θάλεη ην ίδην. –Κάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο.” Αθήλεηαη φκσο λα λνεζεί πσο ν 

καζεηήο κηκείηαη ην δάζθαιν θαη ζηε ζπλέρεηα εθείλνο ην δηνξζψλεη. Γελ ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα απηφλνκεο δξάζεο θαη επηινγψλ απφ ηνπο καζεηέο, νχηε δπλαηφηεηα 

απηναμηνιφγεζεο.  

Δ) Πξφζεζε ησλ εηζεγεηψλ ηνπ ΑΠ θαίλεηαη λα είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

ηπθιψλ παηδηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ε ζσζηή επηθνηλσλία θαη 

ζπλδηαιιαγή κε ην αλζξψπηλν θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε θαη ε πξνζηαζία ηνπ εαπηνχ θαη γεληθφηεξα ε αλάπηπμε απηνλφκεο 

δηαβίσζεο. Οη ίδηνη φκσο αλαθέξνπλ πσο “Ο ηπθιφο καζεηήο αδπλαηεί ιφγσ έιιεηςεο 

εληχπσλ βνεζεκάησλ ζε Braille, ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, βηνγξαθίεο, λα ζπλζέζεη κφλνο 

ηνπ εξγαζίεο κε ζθνπφ λα ηηο παξνπζηάζεη ζε άιινπο. Διπίδνπκε ε ηερλνινγία ησλ 

ππνινγηζηψλ λα γίλεη πξνζηηή ζε θάζε καζεηή γηα ηηο παξαπάλσ αλάγθεο” (ΑΠ, 2004: 

99). Ζ ιχζε πνπ πξνηείλνπλ ζην πξφβιεκα είλαη ν πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ, πνπ ζα αλαιάβεη κε ηηηάληα πξνζπάζεηα λα θαιχςεη φια ηα θελά. 

 

4.5.1.4. „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟ : Αλάιπζε γηα ην είδνο ησλ καζεηηθψλ 

ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην Ρφκβν ηνπ Κνπηζνγηάλλε 

πσο είδακε παξαπάλσ (ζ. 92), ζχκθσλα κε ηνλ N. Fairclough ε έλλνηα ηεο 

ηαπηφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηή σο ε ξεηνξηθή εθδνρή ησλ πνηθίισλ ηξφπσλ χπαξμεο θαη 

ηνπνζέηεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηνλ θφζκν. Ζ ηαπηφηεηα δελ έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα. 

Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη. Οη 

πξφζθαηεο κεηαζηξνπθηνπξαιηζηηθέο θαη κεηακνληέξλεο ζεσξίεο έρνπλ ζπλδέζεη ηελ 

ηαπηφηεηα κε ην ιφγν θαη ζπγθεθξηκέλα ηζρπξίδνληαη φηη έρεη δνκεζεί κέζα ζην ιφγν 

θαη ηα θείκελα. Καηά έλα κέξνο κφλν ηζρχεη. Ζ άπνςε απηή απνηπγράλεη λα 

αλαγλσξίζεη ζηνλ άλζξσπν ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ δξάζηε πνπ κπνξεί κε ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπ κε ηνλ θφζκν λα αιιάμεη ηηο ζπλζήθεο. Σν είδνο ηεο ηαπηφηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην άηνκν δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί αιιά 

θαη απφ άιιν ζεκεησηηθφ πιηθφ, φπσο ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ην ληχζηκν, ε εκθάληζε, 

ην ζηπι (Fairclough, 2003). Σν γισζζηθφ κάζεκα θαη ε δηδαζθαιία (Κνπηζνγηάλλεο, 

2010), ζπληειεί ζην ζρεκαηηζκφ εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ  δηαθφξσλ εηδψλ, αλάινγα 

κε ηηο ζέζεηο πνπ νη καζεηέο πηνζεηνχλ απέλαληη ζηα θείκελα θαη ηε δηδαζθαιία θαη 

ηειηθά απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηέρνπλ ζε 

δηδαθηηθά ζπκβάληα δηακνξθψλνληαη σο ηαπηφηεηεο απφ ηηο δνκέο ηνπ ζρνιηθνχ 
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ζεζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα θαη νη ίδηνη αλαπηχζζνληαο πξσηνβνπιίεο θαη εκπξφζεηε 

δξαζηεξηφηεηα (agency), είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο δνκέο 

απηέο. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ΚΑΛ ζηνλ άμνλα 

„Πξνθνξηθφο Λφγνο‟, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ πνπ ην 

Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ δηακνξθψλεη γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ 

ηππηθή ηάμε, έρνληαο ππφςε ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο: 

α) ην ελδηαθέξνλ πνπ  ζην ΑΠ γηα ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ηπθιψλ 

καζεηψλ απφ ην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

β) ηελ πνηθηιία ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνηείλεη 

γ) ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη  

δ) ην ξφιν ηεο γξακκαηηθήο, έηζη φπσο πξνσζείηαη ζην ΑΠ. 

α) Γηα ηελ άζθεζε ζηνλ „Πξνθνξηθφ Λφγν‟ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ηπθινχ καζεηή ζηελ αθήγεζε, πξνηείλεηαη ραξαθηεξηζηηθά “Ζ 

ηθαλφηεηα αθήγεζεο ηζηνξηψλ, παξακπζηψλ, θ.ά κπνξεί λα θαιιηεξγείηαη κε ηε δηήγεζε 

ηζηνξηψλ απφ ηε δσή ηνπ παηδηνχ ή απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ γεληθφηεξα.” (Α.Π.., 2004: 

97, ζηφρνο 4). Πην θάησ (Α.Π.., 2004: 99) αλαθέξεηαη: “Παξαηήξεζε: ζν 

πεξηζζφηεξεο νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ε επαθή ηνπο κε ηε δσή θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ηφζν επθνιφηεξε ε εθπαίδεπζή ηνπο φζν κεγαιψλνπλ.” ηελ ίδηα 

ζειίδα ζπληζηάηαη κε έληνλα γξάκκαηα: “Δίλαη απαξαίηεην ε κάζεζε ζην ζρνιείν λα 

ζπλνδεύεη θαη λα πιεξνί ηηο αλάγθεο ηεο δσήο” 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγνπκε είλαη πσο δελ παξαθάκπηεηαη ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ απηψλ ζην φλνκα ηεο νκνηνγέλεηαο ή ηεο αθνκνίσζεο, 

ηαθηηθέο πξνο ηηο νπνίεο ην ειιεληθφ ζρνιείν είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαη θξνληίδεη λα 

λνκηκνπνηεί κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα αλάινγσλ ζπκπεξηθνξψλ. Σν ζρνιείν 

ιεηηνπξγεί σο “πνιηηηζκηθφ ρσλεπηήξη” θαη ε εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί αθνκνησηηθά 

φπσο ιέλε νη  Kalantzis & Cope (1999), αιιά θαη σο κέζν απνθιεηζκνχ, πξνβάιινληαο 

πεξηζζφηεξν ην έιιεηκα ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ, παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο. 

ην ζπγθεθξηκέλν άμνλα αμηνπνηείηαη θάζε πξνζσπηθφ βίσκα θαη πάλσ ζηηο εκπεηξίεο, 

ην ιεμηιφγην, ηνλ ππαξθηφ πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ καζεηή θαιιηεξγνχληαη νη λέεο 

δεμηφηεηεο αθνπζηηθήο θαη απηηθήο αληίιεςεο, εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ, 

πεξηγξαθήο, δηήγεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θξίζεο θαη ηεο θαληαζίαο. 

β) Αλαθεξζήθακε ήδε ζηηο γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξίεο πνπ πξνσζνχληαη απφ ην 

Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ. Αλάκεζά ηνπο βξίζθεηαη θαη ε δηδαζθαιία ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. Πξνηείλνληαη πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη θαη επνπηηθά πιηθά γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. εκεηψλεηαη ε αμία ηεο ρξήζεο ηξηζδηάζηαησλ 

καθεηψλ θαη ζθεληθψλ θνπθινζέαηξνπ “γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξνθνξηθφο ιφγνο 

εμαζθείηαη πνηθηινηξφπσο (ιεμηιφγην, ξεκαηηθνί ηχπνη, δνκή πξνηάζεσλ θ.ι.π.) ελψ 

ελζαξξχλεηαη ν ιφγνο θαη αλαπηχζζεηαη ε θαληαζία ηνπ” (Α.Π.., 2004:97). Ζ 

ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο, ζρνιηαζκνχο αιιά θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ΑΠ απνηεινχλ ζηνηρεία πνιπηξνπηθφηεηαο θαη δελ 

παξαπέκπνπλ ζηε ινγηθή ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο χιεο πνπ ζα άθελε ηνπο καζεηέο 

αδηάθνξνπο θαη ζα δηακφξθσλε „αδηάθνξεο καζεηηθέο ηαπηφηεηεο‟ ή „παζεηηθνχο 

απνδέθηεο‟ ηεο γλψζεο. 

γ) Οη ελαζρνιήζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πνπ πεξηέρνληαη ζην ΑΠ 

(ζπδεηήζεηο, ζρνιηαζκνί, θξίζεηο), παξαπέκπνπλ ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη 
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αθνξνχλ δεηήκαηα πνπ απαληνχλ φρη κφλν ζην ζρνιηθφ αιιά θαη ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζπγθείκελν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (π.ρ. ε δηαθήκηζε).  

δ) Ο ξφινο ηεο γξακκαηηθήο δηαθαίλεηαη ήδε ζεκαληηθφο ζηνλ „Πξνθνξηθφ 

ιφγν‟. Αλαθέξνληαη ζρήκαηα ιφγνπ φπσο κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο, 

πξνζσπνπνηήζεηο. 

Δδψ ζα πεξηνξηζηνχκε λα πνχκε πσο νη πηζαλέο ηαπηφηεηεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη απφ ην ΑΠ φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ δεκηνπξγηθφ, κε λφεκα 

ραξαθηήξα γηα ηα παηδηά θαζψο θαη ζηνηρεία θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, δελ κπνξεί λα είλαη „πεξηνξηζκέλνπ ηχπνπ εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο‟. 

Πξφθεηηαη γηα „ηαπηφηεηεο δξάζεο‟ θαη ιφγσ θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

πηζαλφλ θαη „ηαπηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο‟ κε ηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, εθφζνλ αίξνληαη ηα εκπφδηα απφ ην δάζθαιν. 

 

4.5.1.5. χλνςε ησλ επξεκάησλ ζηνλ άμνλα „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟ 

πλνπηηθά ηα επξήκαηα ζηνλ άμνλα „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟ είλαη: 

●Σν Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην ΑΠ ηνπ 2003 αθνχ αθνινπζεί 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο δεκνηηθνχ. Πξνσζείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

εμαγγειίεο ηνπ ΓΔΠΠ (2004) ε θαζνιηθή ζρεδίαζε γηα ηε κάζεζε φισλ ησλ καζεηψλ 

κε θαη ρσξίο ε.ε.α. ζην θνηλφ ζρνιείν. χκθσλα αθφκα κε ην Ν.2817/2000 πξνσζείηαη, 

ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, ε παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο. 

● Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηνλ άμνλα „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κνξθή 

νδεγηψλ πνπ δίλνληαη ζην α΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν απφ ηνπο εηζεγεηέο ζην δάζθαιν, 

σο έλδεημε ζπλεξγαζίαο  καδί ηνπ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί εμήγεζε γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ 

ηπθιψλ καζεηψλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν.  

● Πξνηείλνληαη πνηθίια κέζα θαη πιηθά ζπλδπάδνληαο ηηο ηέζζεξηο γισζζνδηδαθηηθέο 

ζεσξίεο (δνκηζκφ, επηθνηλσληαθή, θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, πνιπγξακκαηηζκνχο).  

● Σα βνεζήκαηα ζηεξίδνληαη ζηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ηπθιψλ. 

● εκαληηθή ζέζε ζηελ αλάπηπμε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαηέρνπλ ην ιεμηιφγην θαη ε 

γξακκαηηθή. 

● Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο είλαη ιεηηνπξγηθή αιιά επηρεηξείηαη θαη ε θξηηηθή, κε ηελ 

πξνζπάζεηα ακθηζβήηεζεο θαη ησλ κελπκάησλ πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο απφ θάπνηα  

θεηκεληθά είδε φπσο ε δηαθήκηζε. 

● Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ην δάζθαιν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (δηακνξθσηηθή) 

● Ο ξφινο ησλ εηζεγεηψλ είλαη δηπιφο· πηέδνπλ ην δάζθαιν λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο 

ηνπ αίξνληαο ηα εκπφδηα πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζέηεη ζηα ηπθιά παηδηά θαη 

απνζησπνχλ ηηο επζχλεο ηεο Πνιηηείαο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί. 

● Ζ ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή είλαη ζπλεξγαηηθή. Ο δάζθαινο θαζνδεγεί θαη 

δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο θη εθείλνη αλαιακβάλνπλ κε ηνλ θαηξφ φιν θαη πην ελεξγή 

ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Απνθηνχλ ηαπηφηεηεο „δξάζεο‟ θαη πηζαλφλ 

„δηαπξαγκάηεπζεο‟ , κφλνλ εάλ ν δάζθαινο θαιχςεη ηα ειιείκαηα ζηελ ηάμε γηα 

πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία. Γηαθνξεηηθά απνθηνχλ ηαπηφηεηεο „εμαξηψκελεο‟ αθνχ 

αλαγθάδνληαη λα ζηεξίδνληαη ζηνπο βιέπνληεο. 
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● Σν ΑΠ εκθαλίδεηαη  σο „πξαθηηθή‟ αθνχ ππάξρεη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ απφ 

καζεηέο θαη δαζθάινπο ζηε δηακφξθσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζπκβάλησλ θαη σο „πξάμηο‟ 

αθνχ θαιιηεξγείηαη θξηηηθφ πλεχκα ζθέςεο ζηνπο καζεηέο. Σα εκπφδηα σζηφζν ζηελ 

πξφζβαζε ζηνπο ε/π θαη ε έιιεηςε έληππνπ πιηθνχ, αθαηξεί απφ ηνπο καζεηέο ηε 

δπλαηφηεηα λα θηλεζνχλ απηφλνκα θαη λα δηακνξθψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πξνο φθειφο ηνπο. 

Σν θείκελν  

Α.„Πξνθνξηθόο ιόγνο‟                                                                

ζ. 96-99 

(πεξηγξαθή/text 

description) 

Πξαθηηθέο ιόγνπ (text practice) 

 

Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) 

(εξκελεία/text interpretation) 

Κνηλωληθή  

πξαθηηθή                                                                                                                                               

(social    

practice) 

λνκηκνπνίεζε 

(εμήγεζε) 

Λεμηι     γξακκ  πξφη 

πξέπεη,     Δ.Φ.     νδε-     

είλαη       Τπνη.    γίεο 

απαξαί- γ΄πι/ελ   

 ηεην,          

κπν-        Δ.Φ. 

ξνχλ,     α΄πιεζ 

απαη- 

ηνχλ, 

ειπί-   

δνπκε 

Γι.ζεσξία   Λφγνη  Γ.Δ.Π.Π..    Α.Π.. Γηδ/ιία 

Γνκηζκφο                     2004         2004 

Δπηθ/θή                       Νφκνη        2003    Κξηηηθή,                                                    

Κεηκ/θή                        2000 

                                                       (ζηφ-   Λεηη/θή                                                                                                                                

Πνιπγξακκ                                    ρνη) 

                                     

                                            

                                                                  

 

 

Πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε 

κάζεζεο 

Γξψληα πξφζσπα 

νη ηπθινί καζεηέο 

κέζα ζε πιαίζηα, 

βνεζεηηθφο θαη 

θαζνδεγεηηθφο ν 

ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ πνπ έρεη 

θαη ην ξφιν ηνπ 

αμηνινγεηή 

Οδεγίεο ζε χθνο 

νπδέηεξν 

 

 

                                  

                                       (Α,Β1,Β,  

    

                         

                                              

 

Αλάιπζε κε βάζε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηνλ άμνλα Α) „Πξνθνξηθφο ιφγνο‟ 

 

Tν ΑΠ σο 

„ΠΡΑΚΣΗΚΖ‟ 

θαη  σο 

„ΠΡΑΞΗ‟ ππφ 

πξνυπνζέζεηο, 

(θαηά Grundy 

 Α,Β,Γ,Γ) 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ 

„ΓΡΑΖ‟ & πηζαλφλ 

„ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ‟ 

ππφ πξνυπνζέζεηο, 

(θαηά Κνπηζνγηάλλε,  

α, β, γ, δ ) 

Σν ΑΠ σο 

„ΠΡΑΚΣΗΚΖ‟ 

θαη σο 

„ΠΡΑΞΗ‟ππφ 

πξνυπνζέζεηο, 

(θαηά  Grundy, 

Δ) 
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Β)  ΑΞΟΝΑ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ-ΑΝΑΓΝΧΖ 

 

Α-Β  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

1. Κακία δηαθνξνπνίεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζχλδεζεο πξνθνξηθήο θαη 
γξαπηήο γιψζζαο εθηφο απφ ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν γξαθήο. 
 
2. Σν ηπθιφ παηδί έξρεηαη ζε επαθή κε ηε γξαθή ηνπ ζην ζρνιείν. Γελ 
ππάξρνπλ δείγκαηα ηεο γξαθήο ηνπ ζην ζπίηη, νη γνλείο δε γλσξίδνπλ απφ πξηλ 
ηε γξαθή θαη δπζηπρψο πνιιέο θνξέο νχηε κεηά ηε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ζην 
ζρνιείν, ζηελ αγνξά ηα πξντφληα δελ έρνπλ γξαθή Braille, αλ εμαηξέζνπκε έλα 
ή δχν. 
Έηζη ην παηδί αληηιακβάλεηαη ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηεο γξαθήο κε δείγκαηα 
ζρνιηθά φπσο βηβιία, εκεξνιφγηα θ.ιπ. κε ηα νπνία θάλεη θαη ηηο ζπιινγέο ηνπ 
απφ δηάθνξα δείγκαηα γξαθήο. 
 
 ηνπο ηπθινχο καζεηέο μεθηλάκε ηελ πξψηε αλάγλσζε κε έλα 
πξναλαγλσζηηθφ ζηάδην ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

- αζθήζεηο αθήο ζε δηάθνξα πιηθά. 
- αζθήζεηο αθήο ζε απιέο αλάγιπθεο εηθφλεο (πνπ απνηεινχληαη απφ 

απιέο γξακκέο ηηο νπνίεο αθνινπζεί ην παηδί κε ηα δάρηπιά ηνπ). 
- αζθήζεηο θαηαλφεζεο ηεο ζέζεο ησλ θνπθίδσλ ζην εμάζηηγκν ηνπ Braille. 
- παηρλίδηα αλαγλψξηζεο ζπλδπαζκψλ ησλ έμη θνπθίδσλ ηνπ Braille ζαλ 

ζρήκαηα θαη φρη ζαλ γξάκκαηα. 
- δηδαζθαιία θάζε γξάκκαηνο ρσξηζηά (αθνινπζείηαη δηαθνξεηηθή ζεηξά 

απφ ηνπο βιέπνληεο αλάινγα ηε δπζθνιία ηνπ γξάκκαηνο ζηε γξαθή 
Braille). 

- ην παηδί γξάθεη θαη δηαβάδεη ην φλνκά ηνπ. 
- ζρεκαηηζκφο ζπιιαβψλ, ιέμεσλ, πξνηάζεσλ, κηθξνχ θεηκέλνπ. 

16. Δίλαη απαξαίηεηε ε κειέηε θαη δεκηνπξγία – εθηχπσζε ιεμηθψλ ζε Braille 
(ηα ειεθηξνληθά είλαη πην εχρξεζηα). 
 

ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ-ΑΝΑΓΝΧΖ 

Γ-Γ ηάμε 

 1. Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ραξηψλ. Όζν πην λσξίο ην παηδί εθπαηδεχεηαη 
ζηελ θαηαλφεζε ραξηψλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ, ηφζν θαιιηεξγεί ηελ αληηιεπηηθή 
ηνπ ηθαλφηεηα σο πξνο απηά. 
Οη ηάμεηο απηέο είλαη θαηάιιειεο γηα λα αξρίζνπκε ηα παξαπάλσ. 
Λακβάλνπκε ππ’ φςηλ ηα παξαθάησ: 
-νη ράξηεο ησλ θξαηψλ λα είλαη ζηελ ίδηα θιίκαθα ψζηε ην παηδί λα 
αληηιακβάλεηαη ην φιν ηνπ πεξηγξάκκαηνο θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπγθξίζεηο 
εθηάζεσλ. 
-πάλσ ζηνλ ίδην ράξηε δελ βάδνπκε πνιιά ζηνηρεία, γηαηί επέξρεηαη ζχγρπζε, 
πεξηνξηδφκαζηε ζε δπν π.ρ. πξσηεχνπζεο θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. 
-ην αλάγιπθν ησλ ραξηψλ λα έρεη χςνο ψζηε λα είλαη εχθνια δηαθξηηφ κε ηελ 
αθή, λα δηαθξίλεηαη ε ζηεξηά απφ ηε ζάιαζζα, ε ιίκλε απφ ηελ πεδηάδα. 
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      Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζρεδηαγξακκάησλ ζηα 
νπνία ηα ηπθιά άηνκα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη γηα λα ηα δηαβάδνπλ φηαλ 
ππάξρνπλ θαη λα κπνξνχλ απηφλνκα λα θηλνχληαη. Γηα ηα παηδηά ελδηαθέξνλ ζα 
έρεη ην ζρεδηάγξακκα ελφο κνπζείνπ πνπ ζα επηζθεθζνχλ, ν ράξηεο ηεο 
θαηαζθήλσζεο πνπ ζα πάλε ην θαινθαίξη, ην ζρεδηάγξακκα ηεο δηαδξνκήο 
ηνπο κέρξη ην λέν ηνπο ζρνιείν, π.ρ. Γπκλάζην. 
 
Με εηθφλεο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίεο θαη πάληα κε ηελ 
θαζνδήγεζε ηνπ ηπθινχ απφ θάπνην βιέπνληα. Κξηηήξην καο πάληα ζα είλαη ηη 
θαηαλννχλ ηα παηδηά. Λακβάλνπκε ππ’ φςηλ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο 
θαη ηε κέρξη ηφηε εθπαίδεπζή ηνπο. 
Οη καθέηεο κε νιφγιπθα αληηθείκελα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εηθνλνπνηεκέλν 
παξακχζη. 
 
4. Ο δάζθαινο ζα γξάςεη έληππα πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ζε Braille 
φπσο εθεκεξίδα (πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ζρνιηθή εθεκεξίδα), θξηηηθή 
ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ, βηβιηνπαξνπζίαζε, κηθξέο αγγειίεο, θ.ά. ή λα 
δηαβαζηνχλ απφ ην δάζθαιν παξφκνηα δείγκαηα ιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε απφ ηα 
απζεληηθά έληππα. 
 
 
15. Όηαλ ζέηνπκε ζα ζηφρν ηε ζπλζεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ έρνπκε λα 
αληηκεησπίζνπκε ηε ζνβαξή έιιεηςε ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ ή βηβιηνζήθεο ζε 
γξαθή Braille θαη ζπλεπψο νη ηπθινί έρνπλ ηελ αλάγθε βιέπνληνο λα ηνπο 
δηαβάζεη ή αξθνχληαη ζηα ζρνιηθά θαη κφλν εγρεηξίδηα. 
Παξαηήξεζε: Σα παξαπάλσ απαηηνχλ πνιχ ρξφλν γηα λα δηδαρζνχλ θαη 
ππαγνξεχνπλ ειάηησζε ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ζε ζχγθξηζε κε φζεο 
ππάξρνπλ ζήκεξα ζηα ζρνιηθά βηβιία (2003). 
 

ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ –ΑΝΑΓΝΧΖ 

Δ-Σ    ΣΑΞΖ 

 

Ηζρχνπλ φζα εηπψζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κε ηελ παξαηήξεζε φηη 
ηψξα είλαη πην εχθνιε ε πινπνίεζή ηνπο εθ’ φζν δελ είλαη πξσηφγλσξα ζηνπο 
καζεηέο. 
10.Δπεηδή βάδνληαο έλα ζηφρν θη έρνληαο έλα ζθνπφ ε δνπιεηά καο απνθηά 
άιιε αμία θαη ελδηαθέξνλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 
δξαζηεξηφηεηα αλάγλσζεο θαη ερνγξάθεζεο βηβιίσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 
βηβιηνζήθεο νκηινχλησλ βηβιίσλ.  
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4.5.2. Αλάιπζε πξνο ηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο-Αλάγλσζε‟ 

 

4.5.2.1. „Γξαπηφο Λφγνο-Αλάγλσζε‟: Κεηκεληθή Οξγάλσζε 

 

πλεθηηθόηεηα: Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηεο αλάγλσζεο ησλ 

ηπθιψλ, πξνηείλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία βεκάησλ, μεθηλψληαο απφ ην 

πξναλαγλσζηηθφ ζηάδην γηα ηηο ηάμεηο Α-Β, πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο:  

1. Άζθεζε ηεο αίζζεζεο αθήο. Ζ αλάπηπμή ηεο ζα βνεζήζεη ην καζεηή λα αληηιεθζεί 

ην εμάζηηγκν ηνπ Braille πνπ απνηειείηαη απφ έμη αλάγιπθεο θνπθίδεο.  

2. Απηηθή αλαγλψξηζε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ θνπθίδσλ, σο ζέζε θαη σο 

πξνζαλαηνιηζκφο. Αξρηθά αληηκεησπίδνληαη σο ζρήκαηα θαη έπεηηα σο γξάκκαηα.  

3. Δθκάζεζε ησλ ζπλδπαζκψλ-γξακκάησλ. Δδψ αθνινπζείηαη δηαθνξεηηθή ζεηξά απφ 

ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ ζηνπο βιέπνληεο θαη εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ δπζθνιίαο 

θάζε ζπλδπαζκνχ. 

4. Γξαθή θαη αλάγλσζε ηνπ νλφκαηνο. 

5. ρεκαηηζκφο ζπιιαβψλ, ιέμεσλ, πξνηάζεσλ, κηθξνχ θεηκέλνπ. 

 

Παξαηεξνχκε, φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν άμνλα, „Πξνθνξηθφο ιφγνο‟, λα 

αξηζκνχληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη κε ηε ζεηξά πνπ δηαηππψλνληαη ζην ΑΠ. Μάιηζηα 

ζρνιηάδεηαη πσο “θακία δηαθνξνπνίεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζχλδεζεο πξνθνξηθήο θαη 

γξαπηήο γιψζζαο εθηφο απφ ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν γξαθήο” δε ρξεηάδεηαη (ΑΠ, 

2004:100). Δπηπιένλ, αθνινπζνχληαη ηα πξνβιεπφκελα αλαγλσζηηθά ζηάδηα ηνπ 

ηππηθνχ ζρνιείνπ (πξναλαγλσζηηθφ, πξνγξαθηθφ). Φαλεξψλεηαη κε απηνχο ηνπο 

ηξφπνπο ε δηάζεζε ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ ΑΠ λα παξακείλνπλ ζπλεπείο ζηηο εμαγγειίεο 

ηνπο γηα ηελ αλάγθε ελφο εληαίνπ ΑΠ γηα καζεηέο κε θαη ρσξίο ε.ε.α. θαη λα 

επηθπξψζνπλ ηε ζηάζε ηνπο γηα ηε κε δεκηνπξγία ελφο λένπ ΑΠ γηα ηπθινχο, αθνχ 

ην ππάξρνλ κπνξεί λα θαιχςεη φινπο ηνπο καζεηέο, κε ηελ πξνζζήθε κεξηθψλ 

απαξαίηεησλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη θαη ε θηινζνθία ηεο 

έληαμεο καζεηψλ κε αλαπεξία ζην ηππηθφ ζρνιείν. 

ηε ζπλέρεηα πξνηείλεηαη ε κειέηε θαη παξαγσγή θαηάιιεισλ επνπηηθψλ θαη 

κέζσλ θαη πιηθψλ (ιεμηθά θαη έληππα ζε Braille, αλάγιπθνη ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα, 

εηθφλεο, καθέηεο, νκηινχληα βηβιία). Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ 

πνηθίινπο δξάζηεο. Έηζη, ην βάξνο γηα ηα ειεθηξνληθά ιεμηθά, ε αμία ησλ νπνίσλ 

πξνβάιιεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελδπλάκσζε καζεηψλ κε πεξηνξηζκέλν γισζζηθφ 

θψδηθα θαη ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο, πέθηεη ζηελ Πνιηηεία. Σν ίδην θαη ε 

θαηαζθεπή ραξηψλ ησλ θξαηψλ κε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα. Σα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζηηο δηαδξνκέο πνπ ζα θάλνπλ νη καζεηέο ζε πεξηπάηνπο ή ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε απηφλνκεο δηαβίσζεο, ζα 

παξάγνληαη βησκαηηθά ζηελ ηάμε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Αθφκα, αλαθέξεηαη ξεηά πσο 

είλαη έξγν ηνπ δαζθάινπ ε παξαγσγή απζεληηθψλ εληχπσλ ζε γξαθή Braille (ζρνιηθή 

εθεκεξίδα, θξηηηθή ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ, βηβιηνπαξνπζίαζε, κηθξέο αγγειίεο), 

πνπ απνηεινχλ “δείγκαηα ιφγνπ” θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαη 

είλαη εθείλνο πνπ “ζα (ηα) γξάςεη” ή ζα ηα δηαβάζεη. Σέινο, ηνλίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ζηε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο νκηινχλησλ βηβιίσλ, 

κε αλάγλσζε θαη ερνγξάθεζε απφ ηνπο ίδηνπο.  

Ζ πνηθηιία ησλ πξνηεηλφκελσλ κέζσλ παξαπέκπεη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. Δπνκέλσο ζπλαληάκε φιεο ηηο ζεσξίεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γιψζζαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ θξηηηθή δηδαζθαιία, αθνχ ηνλίδεηαη πσο νη καζεηέο 

θαηαλννχλ, αληηιακβάλνληαη θαη παξάιιεια πξνβαίλνπλ ζε ζπγθξίζεηο. Γίλνληαη 
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ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ νηθεηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζηεξηγκέλνη ζηηο πξνγελέζηεξεο 

εκπεηξίεο ηνπο αιιά θαη δηεπθνιπληέο ζηελ νηθεηνπνίεζε ηεο γλψζεο απφ λεφηεξνπο 

καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή πιηθψλ γηα εθείλνπο. 

 Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ δεηείηαη λα είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη ξπζκηζηηθφο 

απέλαληη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ, νη βιέπνληεο 

καζεηέο δε κέλνπλ ακέηνρνη, επαηζζεηνπνηνχληαη, εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία 

ηεο έληαμεο. Γίλνληαη βνεζνί ή νδεγνί ησλ ηπθιψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, αιιειεπηδξνχλ 

θαη ζπλεθπαηδεχνληαη καδί ηνπο θαζνδεγψληαο ηνπο ζε παξακχζηα θαη ηζηνξίεο κε 

εηθφλεο. Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε βιέπνληεο θαη ηπθινχο καζεηέο απνηειεί 

πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα γηα ηνπο δεχηεξνπο, πνπ ληψζνπλ φηη δελ είλαη πεξηηηνί, αιιά 

αλήθνπλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γηακνξθψλεηαη κηα θνηλή θνπιηνχξα κε ηηο αμίεο 

θαη ηηο αξρέο ηεο έληαμεο πνπ λα είλαη απνδεθηή απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη 

απνηειεί νδεγφ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

ια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ  αηνκηθέο δηαθνξέο, είλαη ζεβαζηέο πξνζσπηθφηεηεο,  

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα πιαίζηα ελφο δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ, κπνξνχλ λα 

απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη λα πξννδεχνπλ ζπγθξηλφκελα κφλν κε ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα 

ζ‟ έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο  θαη 

φρη ζηελ απφδνζε. Πξνσζείηαη κία  «αλνηρηή» ηάμε  ζηελ θαηλνηνκία, φπνπ ζα ππάξρεη 

πλεχκα νκαδηθφ, δηάζεζε γηα σθέιηκε επηθνηλσλία κε ηε ρξήζε θνηλνχ γισζζηθνχ 

θψδηθα, ηε ιήςε θνηλψλ απνθάζεσλ  πνπ ζηεξίδνληαη απφ φινπο θαη φπνπ ε ζπλνρή 

θαη ε ζχκπλνηα ζα ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζρέζεηο καζεηψλ θαη δαζθάινπ. Απνθιείνληαη 

σζηφζν απφ ην ην ξφιν ηζφηηκνπ ζπλεξγάηε νη γνλείο. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα δίλεη κηα ζέζε ππεξνρήο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ζρέζε κε ην γνλέα (expert 

model). Ο εθπαηδεπηηθφο δηαζέηεη ζεζκνζεηεκέλε εμνπζία θαη ελεξγεί εθ κέξνπο ησλ 

γνλέσλ, ππνβαζκίδνληαο ην δηθφ ηνπο ξφιν. Αθφκα δε γίλεηαη ιφγνο γηα ηε 

δηακνξθνχκελε αληίιεςε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή γηα ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο., ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. 

 

 

Έιεγρνο: Οη ζρεδηαζηέο ηνπ ΑΠ, ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο απνηεινχλ εδψ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζε ηζφηηκνπο ξφινπο θαηαζέηνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε. Οη ζρεδηαζηέο ζέηνπλ σο 

ζθνπφ, ε δνπιεηά ηνπ δαζθάινπ “λα απνθηά άιιε αμία θαη ελδηαθέξνλ”. Ο δάζθαινο 

πνπ ζηελ ηάμε ηνπ εθπαηδεχνληαη απφ θνηλνχ καζεηέο κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο, πξέπεη 

λα έρεη φξακα θαη λα ιεηηνπξγεί σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο. Να θαηαινγίδεη 

επζχλεο ζηηο αλεπάξθεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο, λα εληνπίδεη θαη λα αίξεη έκςπρα θαη 

άςπρα εκπφδηα, λα επαλαπξνζδηνξίδεη ξεαιηζηηθφηεξνπο θαη επηηεχμηκνπο ζηφρνπο. Οη 

βιέπνληεο καζεηέο λα πηνζεηνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα 

πξνάγνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο έληαμεο. Δδψ φκσο αθνχγεηαη κφλν ε θσλή ησλ 

ζρεδηαζηψλ πνπ πξνβάιινπλ ην θξηηήξηφ ηνπο (“ηη θαηαλννχλ ηα παηδηά”), ζέηνπλ ην 

ζηφρν (“ηε ζπλζεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ”) θαη έρνπλ σο ζθνπφ (ε δνπιεηά ηνπ 

δαζθάινπ “λα απνθηά άιιε αμία θαη ελδηαθέξνλ”). 

 

Γξακκαηηθή:  

● Μεηαβαηηθφηεηα: 

“έξρεηαη”, “αληηιακβάλεηαη”, “εθπαηδεχεηαη”, “πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη”, “αξθνχληαη”, 

“θάλεη”, “θαιιηεξγεί”, “λα πξνβαίλεη”, “λα δηαβάδνπλ”, “λα θηλνχληαη”, “κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ”, “ζα επηζθεθζνχλ”, “ηη θαηαλννχλ”,  “είλαη απαξαίηεηε (2)”, “δελ 

ππάξρνπλ (2)”, “δε γλσξίδνπλ”, “δελ έρνπλ”, “μεθηλάκε”, “γηα λα αξρίζνπκε”, “δελ 

βάδνπκε”, “πεξηνξηδφκαζηε”, “ιακβάλνπκε”, “ζέηνπκε”, “λα αληηκεησπίζνπκε”, 
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“βάδνληαο ζηφρν”, “έρνληαο ζθνπφ”, “ζα γξάςεη”, “λα δηαβαζηνχλ”, “λα ηνπο 

δηαβάζεη”. 

ηα παξαπάλσ ζπλαληάκε πέληε ξήκαηα ζε παζεηηθή θσλή φπνπ νη καζεηέο 

είλαη απνδέθηεο ελεξγεηψλ. Αλάκεζά ηνπο ππάξρεη έλα ηζρπξφ “πξέπεη”, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ δαζθάινπ. Αθνινπζνχλ δχν ξήκαηα ελεξγεηηθήο 

θσλήο. Τπάξρνπλ έπεηηα ηέζζεξα ζε ππνηαθηηθή θαη έλα ζε κέιινληα νξηζηηθήο πνπ 

θαλεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ, απηά πνπ πξέπεη, επηβάιιεηαη ή κπνξνχλ 

λα θάλνπλ. Ο ξφινο ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλνο, φρη ηφζν απφ ηηο 

δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, αιιά απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ην ηη 

ζεσξείηαη απαξαίηεην. Αληίζεηα, ν ξφινο ησλ ζρεδηαζηψλ είλαη θπξίαξρνο, αθνχ 

έρνπκε ελλέα ελεξγεηηθά ξήκαηα, ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ έκκεζα ηε δξάζε ηνπ 

δαζθάινπ. Οη ζρεδηαζηέο ζέηνπλ θξηηήξηα, ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θαη ν δάζθαινο 

θαιείηαη λα ηα δηεθπεξαηψζεη. Σα ηειεπηαία ηξία ξήκαηα κάιηζηα αλαθέξνληαη κε 

άκεζν ηξφπν ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα πξνβεί πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη ην έξγν ηνπ αμία θαη ελδηαθέξνλ. Έκκεζα δειαδή ηνπ αζθείηαη θαη κηα 

πίεζε αμηνινγηθή φζνλ αθνξά ηε δνπιεηά ηνπ. Δληνπίδνπκε επνκέλσο έλαλ πεξηνξηζκφ 

ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ αθνχ ηνπ αθαηξείηαη θάζε πξσηνβνπιία θαη ηνπ ππνδεηθλχεηαη 

επηηαθηηθά πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί. 

 
● Θέκα: ην θείκελν ησλ δχν ζειίδσλ αλαιχεηαη πιήζνο εκπνδίσλ πνπ έρνπλ λα 

μεπεξάζνπλ νη ηπθινί καζεηέο ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε ζηε κνξθή Braille. Οη 

πεξηνξηζκνί μεθηλνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα, αθνχ νη γνλείο αγλννχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

γξαθή θαη δελ ηε δηδάζθνπλ ζηα παηδηά ηνπο. ηελ αγνξά ππάξρνπλ κφλν ειάρηζηα 

βηβιία ή άιια πξντφληα ηππσκέλα ζε Braille. Γείγκαηα ηεο γξαθήο απηήο ζα 

ζπλαληήζνπλ ηα παηδηά πξψηε θνξά ζην ζρνιείν. Κη εθεί “έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε 

ηε ζνβαξή έιιεηςε ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ ή βηβιηνζήθεο ζε γξαθή Braille ”, θαζψο 

επίζεο ηελ έιιεηςε ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ, ραξηψλ, ζρεδηαγξακκάησλ, καθεηψλ θαη 

απζεληηθψλ εληχπσλ. “πλεπψο νη ηπθινί έρνπλ αλάγθε βιέπνληνο λα ηνπο δηαβάζεη ή 

αξθνχληαη ζηα ζρνιηθά θαη κφλν εγρεηξίδηα” (ΑΠ, 2004: 102). Σν θεθάιαην απηφ 

θιείλεη κε ηελ παξαηήξεζε πσο γηα λα παξαρζνχλ ηα απαξαίηεηα κέζα απφ ην 

δάζθαιν- αθνχ δελ παξέρνληαη απφ ηελ Πνιηηεία- θαη λα ηα δηδάμεη ρξεηάδεηαη πνιχο 

ρξφλνο. Γηα πιεφλαζκα ρξφλνπ ζπληζηάηαη κείσζε ηεο χιεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

(ηνπ 2003). Ζ επαλάιεςε ησλ ειιείςεσλ ζε κέζα θαη πιηθά ππνδεηθλχεη ην δηπιφ 

θίλεηξν ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ ΑΠ. Αθελφο ζέινπλ δίλνληαο νδεγίεο, λα 

θηλεηνπνηήζνπλ ην δάζθαιν ζηελ παξαγσγή ηνπ ρξνλνβφξνπ θαη κεγάινπ ζε φγθν 

πιηθνχ (ραξηψλ, καθεηψλ, ζρεδηαγξακκάησλ, εληχπσλ) θαη αθεηέξνπ αθήλνπλ αηρκέο 

πξνο ηελ Πνιηηεία γηα ηελ έιιεηςε κέξηκλαο φζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή 

(ιεμηθά, ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ, βηβιηνζήθε, δηαθνξνπνηεκέλα βηβιία), πνπ απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε αλαπεξία ζην ηππηθφ ζρνιείν. 

Απηφ πνπ νπζηαζηηθά ηνλίδνπλ είλαη πσο νη καζεηέο απηνί είλαη εμαξηψκελνη απφ ηνπο 

βιέπνληεο, δελ ηνπο δίλεηαη δπλαηφηεηα γηα απηφλνκε δηαβίσζε θαη αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ην ηππηθφ ζρνιείν εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί γηα ηνπο βιέπνληεο θαη 

άξα νη αξρέο ηεο έληαμεο θαηαζηξαηεγνχληαη. 

 

● Σξνπηθφηεηα: Σα ξήκαηα ζε ελεξγεηηθή θσλή νξηζηηθήο ή ππνηαθηηθήο 

α΄πιεζπληηθνχ, έρνπλ σο ππνθείκελν ηαπηφρξνλα ηνπο εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα ηνπο εηζεγεηέο λα δείμνπλ εηιηθξηλή θαη ηζφηηκε 

ζπλεξγαζία (partnership) θαη ζπκπαξάζηαζε απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ πσο νη ξφινη ηνπο είλαη αδηάθξηηνη θαη αδηαθνξνπνίεηνη, δεδνκέλνπ φηη 

έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο πνηνηηθνχ ζρνιείνπ γηα φινπο. Πξνζπαζνχλ 
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λα απνθξχςνπλ ην ηεξαξρηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ θαζνξίδεη ηα φξηα θαη ηε 

κνξθή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, απνθιείνληαο ηελ εηιηθξηλή αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ 

ακνηβαία θαηαλφεζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχλζεζε απφςεσλ, ηελ νπζηαζηηθή 

ζπκθσλία θαη δξάζε. Δπηρεηξνχλ λα ηνλίζνπλ ηηο  ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο, ηελ αλάγθε 

γηα ζχλζεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ, ηε 

ρσξίο δηάζεζε επηβνιή πξναπνθαζηζκέλσλ ιχζεσλ , ηελ ηζνηηκία ησλ ξφισλ, ηνλ 

αιιεινζεβαζκφ, ην κνίξαζκα ησλ επζπλψλ, ηε δεκνθξαηηθή ζπλδηαιιαγή κε 

επίθεληξν πάληα ην παηδί θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

● Λέμεηο-θιεηδηά: “θξηηήξηφ καο πάληα”, “ζηφρν”, “ζθνπφ”. Οη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο 

έρνπλ έλα εηδηθφ βάξνο.  Θπκίδνπλ έληνλα θαζνδήγεζε, έλαλ θαηαζθεπαζκέλν νδεγφ 

γηα ην δάζθαιν, ζέηνπλ φξηα πνπ δελ κπνξεί λα ηα ππεξβεί θαη δελ πξέπεη λα αγλνήζεη. 

Ζ επηινγή ησλ ιέμεσλ ζηνλ εληθφ αξηζκφ θαλεξψλεη αθφκα ηε κνλαδηθφηεηα ηεο αμίαο 

ηνπο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη άιιν θξηηήξην απφ ην “ηη θαηαλννχλ ηα παηδηά”, νχηε 

άιινο ζηφρνο απφ ηε “ζπλζεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ”, αιιά νχηε θαη άιινο 

ζνβαξφηεξνο ζθνπφο απφ ην λα έρεη ε δνπιεηά ηνπ δαζθάινπ “αμία” θαη  “ελδηαθέξνλ”, 

πνπ βέβαηα ζα επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ νδεγηψλ. 

 
  
 
4.5.2.2. „Γξαπηφο Λφγνο-Αλάγλσζε‟: Αλάιπζε κε βάζε ηελ ΚΑΛ ηνπ N. Fairclouhg 

 

● ην θείκελν (πεξηγξαθή) 

 

πσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν άμνλα, ηνλ „Πξνθνξηθφ ιφγν‟, ηνλίδνληαη ηα  

εκπφδηα ζηε κφξθσζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Δδψ γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ην 

θνηλσληθφ έιιεηκκα. Ζ γξαθή Braille είλαη ειάρηζηα δηαδεδνκέλε ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία πνπ θαίλεηαη λα είλαη θηηαγκέλε κφλν γηα φζνπο βιέπνπλ. Ζ αγνξά 

ελδηαθέξεηαη κφλν γηα πγηείο θαηαλαισηέο. Γείγκαηα ηεο γξαθήο ηπθιψλ ζπλαληάκε 

κφλν ζηα θνπηηά ησλ θαξκάθσλ, ζηνπο αλειθπζηήξεο θάπνησλ μελνδνρείσλ θαη ζε 

αεξνδξφκηα. Απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ ησλ ηπθιψλ παηδηψλ ππάξρεη άγλνηα ηεο 

γξαθήο, κηα θαη δελ ππάξρεη πξψηκε ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε (early intervention), 

απφ νκάδα εηδηθψλ,  γηα ηελ ελεκέξσζε, ηε ζηήξημε θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο ψζηε λα 

απνηειέζνπλ ην πξψην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ πνξεία ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηελ έληαμε. ην ζρνιείν, πνπ είλαη ν κνλαδηθφο ρψξνο πνπ ε γξαθή 

δηδάζθεηαη, ππάξρνπλ ζνβαξά ειιείκκαηα ζηα εηδηθά βνεζήκαηα θαη ην ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ. ια απηά θαηαγγέιινληαη κε ηηο θξάζεηο “Γελ ππάξρνπλ δείγκαηα γξαθήο ηνπ 

ζην ζπίηη”,”νη γνλείο δε γλσξίδνπλ απφ πξηλ ηε γξαθή”,”ζηελ αγνξά ηα πξντφληα δελ 

έρνπλ γξαθή Braille” (ΑΠ, 2004:100). Καη ζπλερίδεηαη ε παξάζεζε ησλ αλαγθψλ κε 

ηηο επηηαθηηθέο εθθξάζεηο: “Δίλαη απαξαίηεηε ε κειέηε θαη δεκηνπξγία-εθηχπσζε 

ιεμηθψλ ζε Braille”, “Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ραξηψλ”, “πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη” 

ζηα ζρεδηαγξάκκαηα, “ζνβαξή έιιεηςε ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ ή βηβιηνζήθεο ζε γξαθή 

Braille” (ΑΠ, 2004:101,102). θνπφο ησλ εηζεγεηψλ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηηο αδχλακεο νκάδεο ησλ 

καζεηψλ ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ σο εζηθή ππνρξέσζή ηνπο λα πξνζθέξνπλ αθνχ 

απνδεηθλχεηαη πσο είλαη νη κφλνη πνπ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ. Παξάιιεια ζα 

αλαβαζκίζνπλ ην ιεηηνχξγεκά ηνπο. 

ε επίπεδν πξνηάζεσλ ην θείκελν εκπεξηέρεη έλα καθξχ ζχλνιν νδεγηψλ 

δνζκέλεο ζε κνξθή πξνηάζεσλ, απνθεχγνληαο ην απζηεξφ χθνο ζπζηεκαηνπνηεκέλνπ 

θαηαιφγνπ. 
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● ηηο Πξαθηηθέο Λφγνπ (εξκελεία) 

 

Οη ζεσξίεο ηεο γιψζζαο πνπ αθνινπζνχληαη θη εδψ είλαη ζπλδπαζκφο 

παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ. Ζ δνκηθή δηδαζθαιία γίλεηαη αηζζεηή ζηα ζηάδηα 

εθκάζεζεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, φπσο έρνπκε ήδε δεη (βι.ζ. 121, θεθ.4.5.2.1.). Ζ 

επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο εληνπίδεηαη ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο 

ιεμηινγίνπ. Ζ θεηκελνθεληξηθή, ζηα πνηθίια δείγκαηα γξαθήο φπσο ην βηβιίν, ην 

εκεξνιφγην θαη άιια απζεληηθά έληππα πνπ πξνζθνκίδεη ν δάζθαινο ζην καζεηή, γηα 

λα αληηιεθζεί ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηεο γξαθήο. Ζ δηδαζθαιία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, 

πξνσζείηαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε ραξηψλ θαη 

ζρεδηαγξακκάησλ πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα είλαη ιεηηνπξγηθνί θαη λα θηλνχληαη 

απηφλνκα ζε ζρνιηθνχο θαη εμσζρνιηθνχο ρψξνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.  

ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, είλαη ιεηηνπξγηθή κε ηελ έλλνηα φηη 

ηα παηδηά καζαίλνπλ αλάγλσζε μεθηλψληαο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη γλσζηά 

αληηθείκελα πάλσ ζε καθέηεο γηα λα δηαβάζνπλ έλα παξακχζη. Παξάιιεια είλαη θαη 

θξηηηθή αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αληίιεςε γηα λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη λα βγάδνπλ 

ζπκπεξάζκαηα αγγίδνληαο ηα αλάγιπθα πεξηγξάκκαηα ησλ ραξηψλ. 

Γηαθεηκεληθά, νη εηζεγεηέο αθνινπζνχλ ην Νφκν ηνπ 2000 κε ηνλ νπνίν 

πξνσζείηαη ε Παηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο. Τπνζηεξίδνπλ ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο φπσο παξνπζηάδεηαη ζη, Γ.Δ.Π.Π.. & Α.Π.. (2004), ελψ ζηέθνληαη 

θξηηηθά απέλαληη ζην κέγεζνο ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ 

2003, πνπ ν δάζθαινο πξέπη λα ειαηηψζεη πξνθεηκέλνπλ λα δηαζέζεη ρξφλν ζηηο 

νκάδεο ησλ επάισησλ καζεηψλ ηνπ πνπ ην έρνπλ αλάγθε. 

 

● ηελ Κνηλσληθή Πξαθηηθή (εμήγεζε) 

 

Οη εηζεγεηέο πξνηείλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο γξαθήο Braille θαη ηεο αλάγλσζήο ηεο απφ ηνπο ηπθινχο καζεηέο. 

Δλδηαθέξνληαη γηα ηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη πηέδνπλ γηα λα 

ελεξγνπνηεζνχλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ κέζσλ απηψλ. Σνλίδνληαη νη ειιείςεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο (ιεμηθά, 

ράξηεο, βηβιία, ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ), ζεκεηψλεηαη ην απηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί απφ ην δάζθαιν σο αληηζηάζκηζκα ησλ ειιεηκκάησλ (ράξηεο, 

ζρεδηαγξάκκαηα, καθέηεο, έληππα πιηθά) θαη επηζηξαηεχνπλ ηνπο βιέπνληεο καζεηέο 

σο βνεζνχο ησλ ηπθιψλ, αιιά θαη ηνπο καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο νκηινχλησλ βηβιίσλ γηα φιν ην ζρνιείν. Έηζη ε παξνπζία 

ηπθιψλ καζεηψλ ζηελ ηππηθή ηάμε, παχεη λα απνηειεί επζχλε κφλν ηνπ δαζθάινπ ζην 

ηκήκα ηνπ νπνίνπ θνηηνχλ, γίλεηαη ππφζεζε θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ζ θνηλσληθή 

κάζεζε άιισζηε γηα ηνλ Vygotsky πξαγκαηψλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο θαη ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ζηα πιαίζηα ηεο Εψλεο Δγγχηεξεο Αλάπηπμεο 

(ΕΔΑ), ρξεζηκνπνηψληαο σο πφξνπο ην ζρεδηαζκέλν θαη ην ζρεδηαζκφ
31

, αιιά θαη κε 

                                                 
31

 ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (Καηζαξνχ, 2011) αλαθέξεηαη πσο νη 

δηαθνξεηηθνί ζεκεησηηθνί ηξφπνη πξνζαλαηνιίδνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο παηδαγσγηθήο 

κεηαγιψζζαο λφεκα-σο-ζρέδην  (Design) πνπ πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία : 

●To ρεδηαζκέλν, πνπ απνηειεί ην θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  θαηαζθεπήο λνήκαηνο, 

●Σν ρεδηαζκφ, πνπ αθνξά ηελ αλακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρεδηαζκέλνπ γηα ηε 

δηακφξθσζε λνήκαηνο, 

● Σν Αλαζρεδηαζκέλν, ην ηειηθφ πξντφλ, έλα λέν πβξηδηθφ,  δηαπνιηηηζκηθφ θαη 

δηαθεηκεληθφ λφεκα. 
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ηελ νηθνδφκεζε ζθαισζηάο κάζεζεο (scaffolding) ζηε θάζε ηεο αλνηρηήο 

δηδαζθαιίαο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ελήιηθα.  

Παξαιείπεηαη εδψ βέβαηα λα αλαθεξζεί ε επζχλε φινπ ηνπ ζρνιείνπ (ηνπ 

Γηεπζπληή, ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ, φινπ ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, αθφκα θαη ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο). Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εληζρχεη ηελ θνπιηνχξα ηεο έληαμεο θαη επηθέξεη ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Μέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο επηκφξθσζεο, πξνάγνληαη νη επαγγεικαηηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο, απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ κηα θνηλή 

γιψζζα. Αθφκα κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη επαγγεικαηηθά κέζσ ελφο «δηθηχνπ έξεπλαο» 

(research network) (Ainscow, 2007:5-15), πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο δξάζεηο. Αηζζεηή 

παξακέλεη ζηα ζρνιεία ηππηθήο αγσγήο θαη ε απνπζία δηεπηζηεκνληθήο, ζπλεξγαηηθήο 

νκάδαο γηα ελδνζρνιηθή ζηήξημε (school-based support) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ίδξπζε 

ζρνιηθψλ ππεξεζηψλ, ζηειερσκέλσλ απφ ζρνιηθφ ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ θαη 

άιιεο εηδηθφηεηεο, κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή, ζεσξείηαη εχξπζκν 

θαη ηθαλφ ζρήκα ζηήξημεο. Θα κπνξνχζακε ίζσο λα ζεσξήζνπκε ηηο παξαιείςεηο απηέο 

εζθεκκέλεο, κηα θαη ε θεληξηθή εμνπζία δε ζπλεζίδεη λα δεκηνπξγεί δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο κε άιιεο αξρέο φπσο π.ρ. ην Παλεπηζηήκην πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη απνθεχγεη ηελ αλάκημε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ. 

 
 
4.5.2.3. „Γξαπηφο Λφγνο – Αλάγλσζε‟: Αλάιπζε γηα ην είδνο ηνπ ΑΠ κε βάζε ηελ 

ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο Grundy 

 

Α) Οη ζρεδηαζηέο ηνπ ΑΠ κε ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ ζην α΄ πξφζσπν 

πιεζπληηθνχ, θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα λα αλαδείμνπλ κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο. Γηαπηζηψλνπκε σζηφζν φηη πέθηνπλ ζε αληίθαζε. 

Κξαηνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηνλ θπξίαξρν ιφγν θαη εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν 

„εηδηθνί‟, άξα θαη θαηαιιειφηεξνη γηα λα ππνδείμνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, 

πεξηνξίδνληαο έκκεζα ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ. Απηή ε δηαρσξηζηηθή πξαθηηθή πνπ 

βαζηιεχεη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ππνλνκεχεη ηελ εληαμηαθή πξννπηηθή ηεο 

παηδείαο, δεκηνπξγψληαο ζηεγαλά αλάκεζα ζηελ εηδηθή θαη ηελ ηππηθή αγσγή, αλάκεζα 

ζε „εηδηθνχο παηδαγσγνχο‟ σο θαηαιιειφηεξα ζηειέρε ηεο Δ.Α.Δ. θαη δαζθάινπο-

απνδέθηεο ηεο θαζνδήγεζεο εθ ησλ άλσ (top-down). Ζ ινγηθή ηεο πξφθξηζεο ησλ κελ 

έλαληη ησλ δε, πηζσγπξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε κνληέια εθπαίδεπζεο πνπ 

έρνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο ηε θπζηνπαζνινγία ησλ καζεηψλ, ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο 

θαη φρη ηελ παξνρή ηζφλνκεο παηδείαο γηα φινπο. Ζ ινγηθή απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ φπνηα πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηελ πνιηηηθή ηεο έληαμεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ φπσο νξίδεηαη απφ ηε χκβαζε ησλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (2006), πνπ επηβάιιεη ζηελ Πνιηηεία λα 

εθπαηδεχεη παηδαγσγνχο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

Έηζη, ελψ ζηνλ πξνεγνχκελν άμνλα παξαθνινπζήζακε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζε καζεηέο θαη δαζθάινπο λα αλαιακβάλνπλ εκπξφζεηε δξάζε ζην ζρνιηθφ ρψξν, εδψ 

ε δξάζε ηνπο πεξηνξίδεηαη θαη αθήλεηαη λα δηαθαλεί κηα ζηξνθή ζην είδνο ηνπ ΑΠ, 

απφ ην ΑΠ σο “πξαθηηθή” θαη κε θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία σο “πξάμηο”, πξνο ην 

ΑΠ σο “πξντφλ”! Κη ελψ νη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο 

νκηινχλησλ βηβιίσλ, απηφ δελ είλαη απνηέιεζκα δηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο, νχηε 

θαζνδήγεζεο απφ ην δάζθαιν. Δίλαη ιχζε αλάγθεο κπξνζηά ζηηο ειιείςεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ „πεξλάεη‟ κε ηελ θάιπςε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

ζπκκαζεηψλ εθ κέξνπο ησλ δαζθάισλ απφ ηνπο εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ. Αλ ε πξαγκαηηθή 

αλάγθε ήηαλ ε νπζηαζηηθή επαηαζζεηνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζηα αδχλακα 
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κέιε ηνπ, ηφηε ζα ήηαλ επξχηεξε θαη ζα ζπκπεξηιάκβαλε φπσο είδακε ζην θεθάιαην 

γηα ηελ  „θνηλσληθή πξαθηηθή‟, φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 
 
Β1) Δπνκέλσο ν δάζθαινο εδψ θαηέρεη ξφιν δεπηεξεχνληα, δηεθπεξαησηηθφ, φζνλ 

αθνξά ην „ηη‟ θαη ην „πψο‟ ηεο δηδαζθαιίαο. Παξάιιεια εκθαλίδεηαη λα θαηέρεη ξφιν 

ππνζηεξηθηηθφ/πξνζηαηεπηηθφ γηα ηηο επάισηεο νκάδεο ησλ καζεηψλ ηνπ, θάηη πνπ 

πεξηνξίδεηαη ζην ρψξν ηεο ηάμεο. 

 

Β2) Οη καζεηέο πάιη, βιέπνληεο θαη κε, αιιεινζηεξίδνληαη θαη αιιειιεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. Τπάξρεη φκσο ζπλέρεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο ηελ ψξα 

ηνπ δηαιιείκκαηνο, ζην παηρλίδη, ή ην απφγεπκα ζηε γεηηνληά θαη ζηηο επηζθέςεηο ζηα 

ζπίηηα ησλ ζπκκαζεηψλ ζηηο γηνξηέο; Δάλ ε πνιηηηθή φιεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ έληαμε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ σο ηζφηηκα κέιε ηεο ζε 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζε εμσζρνιηθέο, ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ε πξνζπάζεηα ζε επίπεδν ηάμεο είλαη νπηνπηθή θαη επηθαλεηαθή. Σν 

αίζζεκα ηνπ „αλήθεηλ‟ πξέπεη λα πθίζηαηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

ησλ ηπθιψλ. 

 

Γ) Ζ γλψζε ζηεξίδεηαη ζηηο “πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο” ησλ ηπθιψλ καζεηψλ θαη ζηε 

“κέρξη ηφηε εθπαίδεπζή ηνπο”. Ζ κάζεζε πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

βιέπνληεο ζπκκαζεηέο πάλσ ζε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν 

δάζθαινο. Οη ηπθινί καζεηέο φκσο παξακέλνπλ εμαξηεκέλνη απφ ηνπο βιέπνληεο θαη 

παξφηη ηνλίδεηαη ε αλάγθε θαιιηέξγεηαο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο θαηαλφεζήο ηνπο, 

πεξηνξίδνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ιφγσ έιιεηςεο πιηθψλ θαη κέζσλ. Οη θαιέο 

πξνζέζεηο παξακέλνπλ ζηε ζεσξία ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα γίλνπλ πξάμε. 

 

Γ) ην ζπγθεθξηκέλν άμνλα δε γίλεηαη ιφγνο γηα αμηνιφγεζε καζεηψλ. Ζ αμηνιφγεζε 

αθνξά ην δάζθαιν. Ζ δνπιεηά ηνπ ζεσξείηαη άμηα θαη απνδνηηθή, αλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ θηλεηνπνηήζεη φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ θαη αλ κπνξέζεη λα δηδάμεη φια φζα πξνηείλνληαη, εμαζθαιίδνληαο ρξφλν 

κεηψλνληαο ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα 

ηειηθή αμηνιφγεζε θαη φρη γηα αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο. 

 

Δ) Ζ αλάγθε πνπ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηείηαη ζηνλ άμνλα απηφ είλαη ε παξαγσγή 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε θάζε ζρνιείν λα απνηειεί 

κεραλή παξαγσγήο ζηελ ππεξεζία ηνπ θξάηνπο, θαιχπηνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη 

αλαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ κε ε.ε.α. 

 

 

 

 

4.5.2.4. „Γξαπηφο Λφγνο – Αλάγλσζε‟: Αλάιπζε γηα ην είδνο ησλ καζεηηθψλ 

ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην Ρφκβν ηνπ Κνπηζνγηάλλε 

 

Απφ ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ΚΑΛ, ζηνλ άμνλα„Γξαπηφο Λφγνο – 

Αλάγλσζε‟, ζα δηεξεπλήζνπκε ην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ πνπ πξνσζείηαη ζην 

Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο, ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο: 
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α) Τπάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηπθιψλ καζεηψλ αθνχ 

ηνλίδεηαη πσο “Κξηηήξηφ καο πάληα ζα είλαη ηη θαηαλννχλ ηα παηδηά. Λακβάλνπκε ππ‟ 

φςηλ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε κέρξη ηφηε εθπαίδεπζή ηνπο” (ΑΠ, 

2004:102). Αθφκα αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζρεδηαγξακκάησλ : “..ηα ηπθιά 

άηνκα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη γηα λα ηα δηαβάδνπλ φηαλ ππάξρνπλ θαη λα κπνξνχλ 

απηφλνκα λα θηλνχληαη” (ΑΠ, 2004: 101). Οη ηπθινί καζεηέο δε δνπλ απνκνλσκέλνη 

απφ ηελ θνηλσλία. πκκεηέρνπλ ζε επηζθέςεηο κνπζείσλ, πάλε ζε θαινθαηξηλέο 

θαηαζθελψζεηο, δηαζρίδνπλ κφλνη ηνπο ην δξφκν γηα λα θηάζνπλ ζην ζρνιείν ηνπο. 

Δίλαη απαξαίηεην λα εθπαηδεχνληαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ψζηε λα κεηαθηλνχληαη 

απηφλνκα θαη κε αζθάιεηα. Δπηδηψθεηαη ινηπφλ ε απηφλνκε δηαβίσζε θαη ε πξνζσπηθή 

αλεμαξηεζία ησλ αηφκσλ απηψλ. Πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθή 

δσή θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, επαγγεικαηηθέο. 

Να γίλνπλ ιεηηνπξγηθά θαη παξαγσγηθά κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη λα κε ζηεξίδνληαη 

παξαζηηηθά ζε θάπνην βνήζεκα ή επίδνκα. Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί 

λα αξθείηαη νδεγψληαο ηνλ ηπθιφ ζην επίπεδν ηνπ παξαγσγηθνχ πνιίηε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε. 

 

β) Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη αξθεηέο θαη αθνξνχλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ θηλεηηθφηεηα (ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα), ηελ επηθνηλσλία 

(εηθφλεο, καθέηεο, έληππα δείγκαηα γξαθήο). Απηά βέβαηα ζην επίπεδν Γεκνηηθνχ, 

απνηεινχλ βαζηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, απαξαίηεηεο ζε θάζε άλζξσπν γηα λα 

δήζεη ηθαλνπνηεηηθά κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Γηα λα μερσξίζεη θάπνηνο ηπθιφο 

επαγγεικαηηθά ή θνηλσληθά ζίγνπξα απαηηνχληαη πνιχ πεξηζζφηεξα εθφδηα απφ ηελ 

Πνιηηεία, πνπ ήδε δηαπηζηψλνπκε πσο είλαη πεξηνξηζκέλα ζηελ πξψηε βαζκίδα ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπ. 

 

γ) Ζ γιψζζα, φζνλ αθνξά ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο θαη ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλσλ πνπ εμππεξεηνχλ ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη δηαβίσζε ηνπ ηπθινχ καζεηή. 

 

δ) Ο ξφινο ηεο Γξακκαηηθήο δε θαίλεηαη ζε απηφλ ηνλ άμνλα. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαδήηεζή καο γηα ην είδνο ηεο ηαπηφηεηαο πνπ 

δηακνξθψλεηαη, κπνξνχκε λα πνχκε πσο πξφθεηηαη γηα „πεξηνξηζκέλνπ ηχπνπ 

εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο‟. Πξνσζνχληαη „ιεηηνπξγηθέο‟  ηαπηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή 

δηαβίσζε ησλ ηπθιψλ, αιιά θαη „παξαγσγηθέο‟, κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο πνιηηψλ 

πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πιηθέο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

 

 

4.5.2.5. χλνςε ησλ επξεκάησλ ζηνλ άμνλα „ Γξαπηφο Λφγνο – Αλάγλσζε‟ 

● Σν ΑΠ ηνπ 2004 ζηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο – Αλάγλσζε‟, ζπκπνξεχεηαη κε ηε 

θηινζνθία ηνπ ΓΔΠΠ (2004) γηα εληαία εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ ζην θνηλφ 

ζρνιείν θαη κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΑΠ (2003) ηνπ θνηλνχ ζρνιείνπ. Γίλεηαη 

φκσο θξηηηθή ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ηνπ 2003 γηα ην κέγεζνο ηεο χιεο πνπ απνηειεί 

μφδεκα ρξφλνπ εκπνδίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηπθιψλ καζεηψλ θαη επνκέλσο 

αληηζηξαηεχνληαη ην Γηαθνξνπνηεκέλν πξφγξακκα γηα ηνπο καζεηέο απηνχο. 

Δμαθνινπζεί λα ζηεξίδεη ην Ν.2817/2000 γηα ηελ έληαμε καζεηψλ κε εεα ζην ηππηθφ 

ζρνιείν. 
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● Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο – Αλάγλσζε‟, γίλεηαη κέζα απφ 

πιήζνο νδεγηψλ πξνο ην δάζθαιν δνκεκέλεο κε επειημία θαη φρη σο είδνο απζηεξνχ 

θαηαιφγνπ. Οη ίδηνη νη εηζεγεηέο εκθαλίδνληαη σο εηιηθξηλείο θαη ηζφηηκνη ζπλεξγάηεο, 

παξφηη έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν σο „εηδήκνλεο‟ απέλαληη ζην δάζθαιν ηεο ηππηθήο ηάμεο 

πνπ δελ έρεη ιάβεη θακία επηκφξθσζε γηα καζεηέο κε εεα. 

● Δληνπίδνπκε ηελ παξνπζία θαη ησλ ηεζζάξσλ ζεσξηψλ δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, 

θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθή θαη θξηηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. 

● Σα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο, 

θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ζπλδένληαη κε ηα βηψκαηά 

ηνπο ζηηο ζρνιηθέο θαη ηηο εμσζρνιηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

● Σν ιεμηιφγην θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφ, αθνχ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ έιιεηςε 

ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ. ηνλ άμνλα απηφ δε γίλεηαη ηδηαίηεξνο ιφγνο γηα ηε  

γξακκαηηθή. 

● Σν είδνο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη εδψ, αθνξά ηηο επεγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο 

ηνπ δαζθάινπ (skills) θαη φρη ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ. 

● Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη πξνζηαηεπηηθφο απέλαληη ζηνπο ηπθινχο καζεηέο θαη 

ξπζκηζηηθφο ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην έκςπρν πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο. Γελ έρεη φκσο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Αλαγθάδεηαη λα αθνινπζήζεη νδεγίεο „εθ 

ησλ άλσ‟ θαη επσκίδεηαη ην βάξνο παξαγσγήο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ απνπζηάδνπλ απφ 

ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχλ  καζεηέο κε εεα. Ο ίδηνο δε ζηεξίδεηαη απφ θαλέλαλ 

(δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ζχιινγν δηδαζθφλησλ-γνλέσλ, ΚΔΓΓΤ, ζρνιηθφ ζχκβνπιν, 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θ.ά.). 

● Ο ξφινο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηπθινί καζεηέο είλαη πεξηνξηζκέλνο, αθνχ δελ 

ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα πιηθά πνπ ζα ηνπο παξείραλ απηνλνκία θαη ειεπζεξία 

θηλήζεσλ. Οη ζπκκαζεηέο ηνπο έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί θαη ππάξρεη πλεχκα 

αιιειεγγχεο ζηελ ηάμε. Απηφ απνηειεί άιινλ έλα πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα γηα ηνπο 

ηπθινχο κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Σαπηφρξνλα φκσο απνηειεί θαη εμάξηεζή ηνπο 

απφ ηνπο βιέπνληεο θαη εκπφδην γηα απηφλνκε δηαβίσζε εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ. Οη 

ηαπηφηεηεο πνπ πξνσζνχληαη γη‟ απηνχο είλαη „πεξηνξηζκέλνπ ηχπνπ εγγξάκκαηεο 

ηαπηφηεηεο‟, ηθαλέο λα ηνπο βγάινπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φρη φκσο θαη γηα λα 

δηάγνπλ κηα απηφλνκε θαζεκεξηλφηεηα. 

● χκθσλα κε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο Grundy, ηα επξήκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν 

άμνλα ραξαθηεξίδνπλ ην ΑΠ σο „πξντφλ‟. Ζ ζρνιηθή ηάμε ζηελ νπνία 

ζπλεθπαηδεχνληαη καζεηέο κε θαη ρσξίο αλαπεξία, ιεηηνπξγεί πξνο ηελ παξαγσγή ησλ 

κέζσλ πνπ ε Πνιηηεία δελ θξνληίδεη λα παξέρεη ζηνπο επάισηνπο καζεηέο. Οη 

ηειεπηαίνη, ιακβάλνπλ κφλν ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηε δσή ηνπο θαη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Καηά θχξην ιφγν κέζα ζηελ ηάμε δηδάζθνληαη λα 

εμαξηψληαη απφ ηνπο βιέπνληεο, αθνχ ζηεξνχληαη ην θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 

Ο δάζθαινο θαη νη ζπκκαζεηέο απνηεινχλ ππνζηεξηθηηθνχο παξάγνληεο, αιιά ν ξφινο 

ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ ηάμε θαη είλαη απνθνκκέλνη απφ άιινπο θνξείο πνπ ζα 

πξφζθεξαλ ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε. 

         Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο: 
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Σν θείκελν 

Β.  „Γξαπηόο                                                                   

ιόγνο- Αλάγλωζε‟ 

       ζ. 100-102 

(πεξηγξαθή/text 

description) 

Πξαθηηθέο ιόγνπ (text practice) 

 

 

Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) 

(εξκελεία/text interpretation) 

Κνηλωληθή  

πξαθηηθή                                                                                                                                               

(social    

practice) 

λνκηκνπνίεζε 

(εμήγεζε) 

Λεμηι     γξακκ  πξφη 

πξέπεη,    Δ.Φ.    νδε-    

είλαη      Τπνη.    γίεο 

απαξαί-  Οξηζη    κε     

 ηεηε      α΄πιεζκνξθή                                                              

,                          πξνηά- 

                            ζεσλ 

 

 

   

θξηηήξην 

ζηφρνο 

ζθνπφο 

Γι.ζεσξία   Λφγνη  Γ.Δ.Π.Π..    Α.Π.. Γηδ/ιία 

Γνκηζκφο     ζρνι       2004         2004    Λεηηνπξ- 

Δπηθ/θή         εγρεηξ   Νφκνο        2003    γηθή                                                    

Κεηκ/θή        2003      2000 

Πνιπγξακκ                                  (ζηφ-    Κξηηηθή                                                                                                                                                                   

                                                      ρνη) 

                                     

                                           

                                                                    

 

 

Πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε 

κάζεζεο 

Γξψληα πξφζσπα 

νη ηπθινί καζεηέο, 

πξνζηαηεπηηθφο/ 

ππνζηεξηθηηθφο ν 

ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ. ε 

βνεζεηηθφ ξφιν νη 

ζπκκαζεηέο. Ζ 

ηάμε ιεηηνπξγεί σο 

φιν πνπ 

αιιειεπηδξά. 

(ΕΔΑ, scaffolding) 

Απνπζηάδεη ε 

εκπινθή ησλ 

ππφινηπσλ θνξέσλ 

ζε επίπεδν ζρ. κνλ. 

Οδεγίεο κε κνξθή 

ζπλεξγαηηθήο 

πξαθηηθήο.  

Δηζεγεηέο-

δάζθαινη: ξφινη  

ηζφηηκνη & 

αδηαθνξνπνίεηνη, 

κφλν ζηε ξεηνξηθή 

 

 

                                  

                                       (Α,Β 

              

Tν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟,  

(θαηά Grundy 

 Α,Β,Γ,Γ) 

„ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΔ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ‟ 

„ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΔ‟ & 

„ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ‟, 

(θαηά Κνπηζνγηάλλε 

  α,β,γ) 

Σν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟, 

(θαηά  Grundy 

      Δ) 
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Γ)  ΑΞΟΝΑ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ-ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΟΓΟΤ   

Α-Β ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

1. ηνπο ηπθινχο καζεηέο δηδάζθνπκε ηε ζσζηή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε 

γξαθή, ηε ζσζηή ζέζε ησλ δαθηχισλ πάλσ ζηα πιήθηξα ηεο κεραλήο γηα λα 

γξάςνπλ θαη ζηα γξακκέλα θείκελα γηα λα δηαβάζνπλ γηαηί έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ πγεία ηνπ ζψκαηνο θαη  ηε ζσζηή αλάγλσζε θαη γξαθή (ην 

ζηξαβφ θάζηζκα, ε ιάζνο ζέζε ησλ ρεξηψλ πάλσ ζην ραξηί) δπζθνιεχνπλ ηελ 

πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή. 

 Ζ πξψηε αλάγλσζε μεθηλά κε πξναζθήζεηο αλάγλσζεο ψζηε ην παηδί λα 

εμαζθεζεί ζηελ εχξεζε ηεο  αξρήο θαη ηνπ ηέινπο ηνπ θεηκέλνπ, ηελ αξρή θαη ην 

ηέινπο ηεο ζεηξάο θαηαλνψληαο ηελ επζεία θαη αθνινπζψληαο ηε κε ηα δάρηπιά 

ηνπ, λα αιιάδεη ζεηξά ρσξίο λα ράλεηαη, λα κελ αθήλεη ζεηξέο θ.ιπ. 

3. Γηα ηελ πξψηε γξαθή ππάξρνπλ αζθήζεηο πξνγξαθήο. Σν παηδί καζαίλεη λα 

αληηγξάθεη ζσζηά ζχκβνια πνπ ηνπ δίλνληαη γξακκέλα, λα αθήλεη ηα θελά πνπ 

πξέπεη θαη λα κάζεη λα ζβήλεη ψζηε λα παξνπζηάδεη έλα επαλάγλσζην γξαπηφ. 

Πξνο ην ηέινο ηεο Β’ ηάμεο ην παηδί κε θίλεηξν ηελ πξνζθνξά ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ αλαιακβάλεη ηελ αληηγξαθή κηθξψλ βηβιίσλ γηα λα εληαρζνχλ 

ζηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ. ε έλα δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα νη 

καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα θηινηερλήζνπλ θηφιαο ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ, λα 

ην ζπλνδεχζνπλ κε θάπνηεο θαηαζθεπέο ηνπο πνπ ζα παίμνπλ ην ξφιν ηεο 

εηθφλαο. 

 4. Σα γξάκκαηα ζηε γξαθή Braille δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ άηνκν ζε άηνκν 

είλαη  ηππνπνηεκέλα εθ’ φζνλ είλαη κεραλήο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα γξάθνπλ 

πάληα πάλσ ζηε γξαπηή εξγαζία ηνπο ην φλνκά ηνπο γηα λα βξίζθεη ν θαζέλαο 

θαη θπξίσο ν δάζθαινο ην γξαπηφ ηνπ,  εθ’ φζνλ δηαθέξεη κφλν ην πεξηερφκελν 

απφ άηνκν ζε άηνκν. 

ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 

ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ   Γ-Γ  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ  

1. Γηα ηε ζσζηή νξζνγξαθία απαηηείηαη αλάγλσζε πνιιψλ βηβιίσλ θαη ζπλερήο 

γξαπηή εμάζθεζε. 

ηνπο βιέπνληεο ηα ζπρλά νπηηθά εξεζίζκαηα ζπληεινχλ ζηελ απνζηήζηζε κηαο 

ιέμεο, ζπλεπψο, ζηε ζσζηή νξζνγξαθία. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα ζπκβεί ζηνπο 
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ηπθινχο κε ην ζπρλφ δηάβαζκα ψζηε ε απνζηήζηζε λα ζπληειείηαη κέζσ ηεο 

αθήο. Πνιιέο θνξέο φκσο νη καζεηέο ιφγσ έιιεηςεο βηβιίσλ ή γηα δηεπθφιπλζε 

ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ερνγξαθήζεηο πνπ δελ ζπληεινχλ ζηελ πξφνδν ηεο 

νξζνγξαθίαο.  

Να ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ζε ιεμηθά ζπκβαηηθά ή 

ειεθηξνληθά. 

2. Σνληζκφο δε γίλεηαη ζηε γξαθή Braille. Γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ ζεκείσλ 

ζηίμεο βνεζά ε δξακαηνπνίεζε ελφο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, αθνχ ηα παηδηά ην 

κεηαηξέςνπλ ζε δηάινγν. Ύζηεξα θαηαγξάθνπλ ηνπο δηαιφγνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηά ηα ζεκεία ζηίμεο. 

3. Οη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ αληηγξαθή θεηκέλσλ αλαιακβάλνληαο ηελ 

αληηγξαθή κηθξψλ εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ γηα ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο. 

4. Ζ αιιεινδηφξζσζε είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία αιιά αλαγθάδεη ηνπο 

καζεηέο λα εληνπίζνπλ νξζνγξαθηθά ιάζε θαη λα ηα δηνξζψζνπλ 

εθαξκφδνληαο  ηνπο γξακκαηηθνχο-νξζνγξαθηθνχο  θαλφλεο. 

8. Οη καζεηέο θάλνπλ γξαπηέο εξγαζίεο ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, φρη κφλν πξνθνξηθά πνπ εμππεξεηνχλ ρξνληθά ηε δηδαζθαιία, 

γηαηί έηζη εμνηθεηψλνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά είδε ιφγνπ. 

9. Μέζα ζην ζρνιείν ή κε άιια καζεηηθά ζχλνια νη καζεηέο λα 

αιιεινγξαθνχλ, λα ζπγγξάθνπλ κηα εθεκεξίδα, λα θάλνπλ αλαθνηλψζεηο, λα 

αλαιακβάλνπλ ηηο πξνζθιήζεηο ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ. Έηζη αλαιακβάλνπλ ηελ 

επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ιφγνπ κέζα απφ κε ηεηξηκκέλεο εξγαζίεο. 

Μπνξεί λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ηζηνξία κηζνγξακκέλε δνζκέλε κέζα απφ 

εηθφλεο,  πνπ πεξηγξάθνληαη ιεθηηθά,  θαη ηνπο δεηείηαη λα ηε ζπλερίζνπλ. 

Γξάθνπλ παξαηεξήζεηο ή επραξηζηίεο κεηά απφ κηα επίζθεςε ζε κνπζείν ή 

άιιε εθδήισζε ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν χθνο αλάινγα κε ηνλ 

απνδέθηε. 

16. Με ηε βνήζεηα εξσηήζεσλ ή ηίηισλ δνκνχλ έλα θείκελν κε παξαγξάθνπο. 

18.  Γίλνπκε έληππν πιηθφ ζηνπο καζεηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλζέζνπλ 

κφλνη ηνπο κηα εξγαζία μεθηλψληαο απφ ην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην, (δπζηπρψο 

ηα έληππα πξέπεη λα αληηγξαθνχλ απφ ην δάζθαιν ζηε γξαθή Braille εθ’ φζνλ 

νη δηάθνξνη θνξείο πνπ ηα εθδίδνπλ αδηαθνξνχλ αλ είλαη πξνζηηά ζηα άηνκα κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο). 
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ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 

ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ,  Δ-Σ  ΣΑΞΖ 

13.   Σν ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ ζε απηέο ηηο ηάμεηο είλαη θησρφηεξν απφ απηφ 
πνπ ζα έπξεπε θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνπο βιέπνληεο καζεηέο. Δλψ κέρξη 
ηηο δπν πξνεγνχκελεο ηάμεηο (Γ, Γ), παξαηεξνχκε έλα δηαξθή εκπινπηηζκφ, ζηηο 
ηάμεηο Δ, Σ, ππάξρεη κηα ζηαζηκφηεηα. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη 
λα νξγαλψζνπκε κηα ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη χζηεξα 
ηε γξαθή πεξηιήςεσλ, αμηνινγήζεσλ ή θαη θξηηηθψλ απφ ηνπο καζεηέο. Θα 
κπνξνχζε ε βηβιηνπαξνπζίαζε απηή λα δεκνζηνπνηείηαη γηαηί είλαη έλα θίλεηξν 
ηζρπξφ. 
 
14.  Οη εξγαζίεο πνπ πξνηάζεθαλ ζηνπο ζηφρνπο 9, 18 ηεο πξνεγνχκελεο 
ελφηεηαο πξνηείλνληαη θαη εδψ κε απαηηεηηθφηεξν θαη πην δηεπξπκέλν 
ραξαθηήξα. 
 
18.  Καιφ είλαη νη καζεηέο λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο ενξηέο κε 
δηθέο ηνπο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο θαη πνιιέο θνξέο ηελ ζπλνιηθή παξνπζίαζή 
ηεο. 
 
 
 
 
4.5.3. Αλάιπζε πξνο ηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο-Γξαθή θαη Παξαγσγή Λφγνπ‟ 

        

4.5.3.1.   „Γξαπηφο Λφγνο-Γξαθή θαη Παξαγσγή Λφγνπ‟: Κεηκεληθή Οξγάλσζε 

 

πλεθηηθόηεηα: ηελ παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ γηα ηε γξαθή θαη ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε ζεηξά βεκάησλ θαη νδεγηψλ 

θαηά ηε δηδαζθαιία πνπ αθνξά: 

 

1. Tελ πξν-γξαθή         

2. Tηο πξν-αζθήζεηο αλάγλσζεο 

3. Tελ αληηγξαθή 

4. Tελ νξζνγξαθία 

5. Tα ζεκεία ζηίμεο 

6. Tνπο νξζνγξαθηθνχο θαη γξακκαηηθνχο θαλφλεο 

7. Tηο  ζπλζεηηθέο εξγαζίεο κε πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην  

8. Tελ παξαγσγή εηδψλ ιφγνπ   (αιιεινγξαθία, εθεκεξίδα, αλαθνηλψζεηο,ηζηνξίεο,  

 παξαηεξήζεηο, επραξηζηήξηα, πξνζθιήζεηο κε θαηάιιειν χθνο γηα ηνλ απνδέθηε).  

9. Tελ παξαγσγή θεηκέλσλ κε παξαγξάθνπο (πεξηιήςεηο, αμηνινγήζεηο, θξηηηθέο,                                                  

βηβιηνπαξνπζηάζεηο). 

Σα βήκαηα απηά δε ζπλδένληαη κε ρξνληθνχο ζπλδέζκνπο, φπσο ζα αλακελφηαλ 

ζηελ πεξίπησζε κηαο αθνινπζίαο. Δδψ ηα ζηάδηα δηδαζθαιίαο γξαπηνχ ιφγνπ 

ζπλδένληαη κε ξήκαηα πνπ θαλεξψλνπλ  ρξφλν (πρ. “μεθηλά”) αιιά θαη ηε  δπλαηφηεηα 

ή ηελ αδπλακία (“ππάξρνπλ”, “απαηηείηαη”, “(δελ)ζπληεινχλ”, “(δε)γίλεηαη”) λα 

εθαξκνζηνχλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε ηπθινχο καζεηέο.  

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη θνηλνί γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη ελαξκνλίδνληαη κε 

ην ΑΠ (2003) ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ. Δηζάγνληαη κε ξήκαηα γηα λα είλαη κεηξήζηκα ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο (“λα γξάςνπλ”,”λα δηαβάζνπλ”,”λα αληηγξάςνπλ ζσζηά” 

θιπ.). Γισζζνδηδαθηηθά, νη πξψηνη εθηά ζηφρνη παξαπέκπνπλ ζηε δνκηζηηθή 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κε ηελ θαηάηκεζε ηεο χιεο ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο 

(αλάγλσζε, αληηγξαθή, νξζνγξαθία, γξακκαηηθή, παξαγσγή ιφγνπ), ελψ νη ηειεπηαίνη 

δχν ζηελ επηθνηλσληαθή, ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ηνπο 

πνιπγξακκαηηζκνχο.  

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη δηφινπ ειεγθηηθφο φζνλ 

αθνξά ηνπο ζηφρνπο. ηελ νξζνγξαθία γηα παξάδεηγκα, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην 

ρξνληθφ πεξηζψξην λα θάλνπλ “αιιεινδηφξζσζε”. Ζ εηεξναμηνιφγεζε, παξφηη 

ρξνλνβφξα φπσο επηζεκαίλεηαη, βνεζά πεξηζζφηεξν ζηε δηαηήξεζε ζηε καθξά κλήκε 

ηεο νξζήο γξαθήο ησλ ιέμεσλ. 

Άιιεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αληηγξαθή βηβιίσλ γηα ηε δαλεηζηηθή 

βηβιηνζήθε, θηινηέρλεζε εμψθπιισλ, δξακαηνπνίεζε ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, 

παξνπζηάζεηο ζρνιηθψλ γηνξηψλ), ζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηνλ βησκαηηθφ ηξφπν 

κάζεζεο, ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο  θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο. 

εκαζία δίλεηαη εθηφο απφ νξζνγξαθηθνχο θαη  ζε γξακκαηηθνχο θαλφλεο θαη 

ζην ιεμηιφγην. 

πλνιηθά, πξνζθέξνληαη νη θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηε ζεηξά θαη ζην 

ρξφλν πνπ απαηηεί ην καζεζηαθφ ζηπι θαη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη. Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο αλ νη 

ζηφρνη δελ θαηαζηνχλ επηηεχμηκνη, απηφ ζα νθείιεηαη ζην πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο πνπ 

νξγάλσζε ν δάζθαινο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ δελ έιαβε ππφςε ηνπ. Δίλαη ζαθέο 

πσο ηα παηδηά ζα κάζνπλ, αλ πξνζθέξνληαη νη ζσζηέο ζηξαηεγηθέο αληηζηαζκηζηηθήο 

αγσγήο. 

 

Έιεγρνο: Οη εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ εμαθνινπζνχλ λα θαιιηεξγνχλ θιίκα εκπηζηνζχλεο 

κε ην δάζθαιν ηεο ηππηθήο ηάμεο, ρξεζηκνπνηψληαο ξήκαηα α΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ 

(“δηδάζθνπκε”, “δίλνπκε έληππν πιηθφ”, “λα νξγαλψζνπκε κηα ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε 

εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ”). Παίξλνπλ ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη σο ηζφηηκνη ζπλεξγάηεο 

παξνπζηάδνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε 

ε.ε.α.(ειιείκκαηα, ελδννκαδηθέο δηαθνξέο, δηδαθηέα χιε, ρξνληθά πεξηζψξηα , 

ειιείςεηο ζηελ παξαγσγή κέζσλ). 

 

Γξακκαηηθή:  

● Μεηαβαηηθφηεηα: “γηα λα γξάςνπλ”, ”γηα λα δηαβάζνπλ”, ”λα εμαζθεζεί”, ”λα 

αιιάδεη ζεηξά”,  ”λα κελ αθήλεη ζεηξέο”,  ”λα αληηγξάθεη”, ”λα αθήλεη θελά”, ”λα 

κάζεη λα ζβήλεη”, ”λα παξνπζηάδεη”, “ζα κπνξνχζαλ λα θηινηερλήζνπλ”, “λα 

ζπλνδεχζνπλ”, ”λα εληνπίζνπλ”, “λα δηνξζψζνπλ”,  “λα αιιεινγξαθνχλ”, “λα 

ζπγγξάθνπλ”, “γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλζέζνπλ”, “κεηαηξέςνπλ”, 

”αλαιακβάλεη(νπλ)(νληαο)(4)”, “θαηαγξάθνπλ”, ”πξέπεη λα γξάθνπλ”,  ”αζθνχληαη”, 

“εμνηθεηψλνληαη”, “δνκνχλ”, “θαηαλνψληαο”, “αθνινπζψληαο”, “εθαξκφδνληαο”,  

“ρξεζηκνπνηψληαο”, “μεθηλά”, “ππάξρνπλ”, “δίλνληαη”, “κπνξεί λα δνζεί”, “κπνξεί λα 

ζπκβεί”, ”ηνπο δεηείηαη”, “απαηηείηαη”, “(δελ) ζπληεινχλ”, “λα ππάξρεη”, ”(δε) γίλεηαη”, 

“πξέπεη λα αληηγξαθνχλ”,   “δηδάζθνπκε”, “δίλνπκε”, “λα νξγαλψζνπκε”. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ξεκάησλ αθνξά ηνπο ηπθινχο καζεηέο θαη βξίζθνληαη ζηελ 

ππνηαθηηθή ελεζηψηα ή ανξίζηνπ, ελεξγεηηθήο θσλήο. Κάπνηα άιια βξίζθνληαη ζηελ 

νξηζηηθή. ια θαλεξψλνπλ ηελ ελεξγεηηθή δξάζε απφ ηελ νπνία πξέπεη λα 

δηαθαηέρνληαη νη καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο δελ απνηεινχλ παζεηηθνχο 

δέθηεο ηεο κάζεζεο. Αληίζεηα, επηδηψθεηαη ε απξφζθνπηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηφ δείρλεη ην ξήκα πνπ επαλαιακβάλεηαη, ην ξήκα 

“αλαιακβάλνπλ”. Ληγφηεξν απφ ην 1/3 ησλ ξεκάησλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

δαζθάινπ θαη ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, πνπ δίλνληαη απξφζσπα ή ηξηηνπξφζσπα. Ζ 

ηαθηηθή απηή πξνηηκήζεθε γηα λα κε δνζεί ε εληχπσζε ρεηξαγψγεζεο θαη 

θαζνδήγεζεο ηνπ δαζθάινπ απφ ηνπο εηδηθνχο. Ρεηή απαίηεζε εκθαλίδεηαη ζηελ 

έθθξαζε ησλ εηζεγεηψλ ζε έλα κφιηο ζεκείν,  “ηα έληππα πξέπεη λα αληηγξαθνύλ απφ 

ην δάζθαιν ζηε γξαθή Braille”. Καη εδψ φκσο δηθαηνινγνχλ πξνζεθηηθά ηελ απαίηεζε 

απφ ην δάζθαιν, αθήλνληαο ζνβαξή θαηεγνξία (causality) γηα αδηαθνξία ζε άιινπο 

παξάγνληεο, ρσξίο λα ηνικνχλ λα θαηνλνκάζνπλ ηνπο πξαγκαηηθνχο ππεχζπλνπο ,  

(“εθ‟ φζνλ νη δηάθνξνη θνξείο πνπ ηα εθδίδνπλ αδηαθνξνύλ αλ είλαη πξνζηηά ζηα άηνκα 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο”) (ΑΠ, 2004:104). Σελ εηθφλα ζχκπιεπζεο θαη 

ζπκπαξάζηαζεο ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκπιεξψλνπλ ηξία ξήκαηα ζην 

α΄πιεζπληηθφ ελεζηψηα ηεο ΔΦ, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηελ έλαξμε, ζην κέζνλ  θαη 

ζην θιείζηκν ηνπ θεηκέλνπ, “δηδάζθνπκε” (δηδ. ζηφρνο 1, ζ.102), “δίλνπκε” (δηδ. 

ζηφρνο 18, ζ.104), “λα νξγαλψζνπκε” (δηδ. ζηφρνο 13, ζ.104). Απηά ππελζπκίδνπλ ηελ 

απφ θνηλνχ πξνζπάζεηα ησλ εηζεγεηψλ κε εθείλε ησλ δαζθάισλ. Γχν απφ ηα ξήκαηα 

ζπλνδεχνληαη απφ δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο πνπ εηζάγνληαη κε κφξηα πνπ θαλεξψλνπλ 

απνηέιεζκα/ζθνπφ. Έηζη ηνλίδεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ λα δηδάμεη ν δάζθαινο ηε 

ζσζηή ζηάζε ζψκαηνο, “γηα λα γξάςνπλ” θαη “γηα λα δηαβάζνπλ” απνηειεζκαηηθά νη 

καζεηέο ζηελ πξψηε γξαθή θαη αλάγλσζε. Αθφκα ζα πξέπεη λα δώζεη έληππν πιηθφ 

ζηνπο καζεηέο “γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλζέζνπλ κφλνη ηνπο κηα εξγαζία”. Με άιια 

ιφγηα νη δηδαθηηθέο πξάμεηο ηνπ δαζθάινπ έρνπλ ηεξάζηην αληίθηππν ζηε κάζεζε ησλ 

ηπθιψλ παηδηψλ, πνιχ κεγαιχηεξν απφ φ, ηη ζπκβαίλεη κε ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα 

παηδηά θαη απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

● Θέκα:  Γίλεηαη κεγάιν βάξνο ζηε ιέμε “ζσζηή” θαη ηηο ζπλψλπκέο ηεο, πνπ  

επαλαιακβάλνληαη ζρεδφλ ζε θάζε δηδαθηηθφ ζηφρν : “ζωζηή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο 

θαηά ηε γξαθή..”, “ζωζηή ζέζε ησλ δαθηχισλ πάλσ ζηα πιήθηξα..”, “αληηγξάθεη 

ζωζηά ζχκβνια”, “Γηα ηε ζωζηή νξζνγξαθία..”, “Γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ ζεκείσλ 

ζηίμεο..”, “Γξάθνπλ επραξηζηίεο …ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν χθνο..” Ζ έκθαζε 

ζηελ νξζφηεηα, έρεη σο θίλεηξν λα θξαηά ζε εγξήγνξζε ην δάζθαιν, ηνλίδνληαο θάζε 

ζηηγκή πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζηελή επίβιεςε θάζε δξαζηεξηφηεηαο γηα λα έρνπκε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ πεξίπησζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη ηπθινί 

καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαθηήζνπλ θάπνηεο δεμηφηεηεο θαη εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε δπζθνιία απφ φ,ηη ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά λα δερηνχλ ηελ φπνηα 

αιιαγή πνπ ζα ζεκάλεη αθφκα κεγιχηεξε πξνζπάζεηα. Αλ θάηη δηδαρηεί ιάζνο, 

δηαηεξείηαη ιάζνο. Οη εηζεγεηέο γλσξίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε ςπρνινγία ησλ καζεηψλ 

απηψλ, επηδηψθνπλ λα πξνιάβνπλ ηηο ιάζνο ηερληθέο εθ κέξνπο ησλ δαζθάισλ θαη ηνπο 

επηζηνχλ ηελ πξνζνρή. 

 

● Σξνπηθφηεηα: ην θείκελν ππάξρνπλ πνιιέο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο ηειηθέο θαη 

αηηηνινγηθέο πνπ εηζάγνληαη κε ην ζχλδεζκν “ψζηε” θαη “γηα λα”. Έηζη επεμεγείηαη ζην 

δάζθαιν ηνπο ιφγνπο πνπ πξέπεη λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο. 

Φαλεξψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηινγψλ ηνπ πάλσ ζηνπο καζεηέο. Οη κεηνρέο 

επίζεο πνπ ππάξρνπλ είλαη ηξνπηθέο. Σξφπν θαλεξψλεη θαη ην επίξξεκα “έηζη” πνπ 

επαλαιακβάλεηαη γηα λα ππνδείμεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε ηα επηηαθηηθά 

ξήκαηα “πξέπεη” πνπ αλαθέξνληαη ζην δάζθαιν αιιά θαη ζηνπο καζεηέο, 

ππνδεηθλχνπλ αθφκα κηα θνξά ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ζηελ ηάμε. Ζ ηαθηηθή απηή ζπκίδεη 

ην παιηφ κπηρεβηνξηζηηθφ κνληέιν εξεζίζκαηνο-απνηειέζκαηνο (Stimulus-Response) 

αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ην καζεηή. Οη ελέξγεηεο ηνπ πξψηνπ έθεξλαλ ηα 
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αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δεχηεξνπ, ρσξίο απηφο λα κπνξεί λα 

επεξεάζεη ην απνηέιεζκα. Κξίλεηαη επνκέλσο απαξαίηεηε ε απζηεξή θαζνδήγεζε θαη 

ν έιεγρνο. 

 

● Λέμεηο-θιεηδηά: “αδηαθνξνχλ”.  Ζ ιέμε απνδίδεη βαξηέο επζχλεο ζε θνξείο πνπ κε 

ηελ έγθξηζε ηεο Πνιηηείαο έρνπλ αλαιάβεη λα εθδίδνπλ έληππα πξνζηηά ζηνπο καζεηέο 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

 

 

4.5.3.2. „Γξαπηφο Λφγνο-Γξαθή θαη Παξαγσγή Λφγνπ‟: Αλάιπζε κε βάζε ηελ ΚΑΛ 

ηνπ N. Faircough 

 

● ην θείκελν (πεξηγξαθή) 

 

Με ηελ εμέηαζε ηνπ απνζπάζκαηνο δηαπηζηψλνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηελ 

αλεζπρία ησλ εηζεγεηψλ γηα ην πφζν ζσζηά ζα δηδαρηνχλ απφ ην δάζθαιν, καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη δπλαηφηεηέο ηνπο είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο γη‟ απηφ ζπρλά 

αλαθέξνληαη εθθξάζεηο πνπ θαλεξψλνπλ δπλαηφηεηα ή αδπλακία (“γηα λα κπνξέζνπλ 

λα ζπλζέζνπλ”, “κπνξεί λα δνζεί”, ”(δε) γίλεηαη”, “δελ ζπληεινχλ”, “ην ιεμηιφγην είλαη 

θησρφηεξν”). Οη νδεγίεο είλαη θαηαηγηζηηθέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη επηηαθηηθά ξήκαηα 

(“πξέπεη”) θαη ρξνλνηξνπηθά επηξξήκαηα πνπ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα επηινγήο 

(“πάληα”). Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζεί ην πεξηνξηζηηθφ θιίκα θαη ε πίεζε 

πνπ αζθείηαη ζην δάζθαιν, παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη επιαβηθά νη νδεγίεο. Σν θίλεηξν ησλ εηζεγεηψλ είλαη ε 

ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ κηθξψλ καζεηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Να ηεζνχλ 

ζσζηά νη βάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ γηα λα 

κπνξέζνπλ σο ελήιηθνη λα δηάγνπλ αλεμάξηεηε δηαβίσζε, λα έρνπλ νηθνλνκηθή 

απηάξθεηα θαη απηνλνκία, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε. Οη ηειεπηαίεο 

επηδηψμεηο αληαλαθινχλ θαη ηηο αμίεο ηνπο γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

Γλσξίδνπλ σζηφζν πσο νη πξνζπάζεηεο νη δηθέο ηνπο, ησλ δαζθάισλ αιιά θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ, δε ζηεξίδνληαη νπζηαζηηθά απφ ηελ επίζεκε Πνιηηεία, ηεο 

νπνίαο νη θνξείο “αδηαθνξνχλ”! Ζ ηχρε απηψλ ησλ καζεηψλ επαθίεηαη νπζηαζηηθά ζηηο 

θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο πνπ ζα θαηαβάιιεη ν άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή 

επαθή καδί ηνπο θαη νη εηζεγεηέο έρνπλ ηζρπξή ηελ πεπνίζεζε πσο κπνξεί λα παίμεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο δσήο ηνπο. Απηφλ ηνλ άλζξσπν, ην δάζθαιν, 

πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ σο πνιχηηκν ζπλεξγάηε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Ζ 

επηινγή κάιηζηα ηνπ εληθνχ αξηζκνχ φηαλ ηνλ θαηνλνκάδνπλ, ηνπ πξνζδίλεη ηελ 

αξκφδνπζα αίγιε θαη αμία. 

 

  

● ηηο πξαθηηθέο Λφγνπ (εξκελεία) 

 

Ζ πξνζέγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαίλεηαη λα γίλεηαη κέζσ ηνπ Γνκηζκνχ. Οη 

εηζεγεηέο αλαθέξνληαη ζηα ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία ηνπ, φπσο ε νξζνγξαθία, ε 

ρξήζε παξαγξάθσλ, ην ιεμηιφγην, νη ζπληαθηηθνί - γξακκαηηθνί θαλφλεο. Τπάξρνπλ 

σζηφζν θαη ζέκαηα εηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε αιιεινγξαθία, νη 

αλαθνηλψζεηο, νη πξνζθιήζεηο, νη επραξηζηίεο πξνο ην κνπζείν κεηά απφ εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε,  φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε έλαλ πξαγκαηηθφ 

παξαιήπηε/απνδέθηε, “ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν χθνο” γηα λα απεπζπλζνχλ. Ζ 
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αλάγθε γηα θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη εκθαλήο φηαλ ηνλίδεηαη πσο “Έηζη 

αλαιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ιφγνπ κέζα απφ κε ηεηξηκκέλεο 

εξγαζίεο” (ΑΠ, 2004: 103). Δλδηαθέξεη ε ηππηθή νξγάλσζε ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο 

(ππεξδνκή), πρ. κηαο αιιεινγξαθίαο κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππαγνξεχεη θαη γίλεηαη 

ιφγνο γηα ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ.  

Σν απφζπαζκα δηαιέγεηαη κε ην θεηκελνθεληηθφ-δηαδηθαζηηθφ κνληέιν 

(Μαηζαγγνχξαο, 2004: 200) γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ πνπ αθνξά ηξία 

ζηάδηα/θάζεηο: 

 
ΣΑΓΗΑ ΚΑΗ ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΗΚΟΤ-ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

Η. ΠΡΟΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 

   Α. Φάζε Απζεληηθνπνίεζεο 

   Β. Φάζε Παξαγσγήο Ηδεψλ 

   Γ. Φάζε Οξγάλσζεο Ηδεψλ 

ΗΗ. ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 

   Γ. Φάζε Αξρηθήο Κεηκελνπνίεζεο 

ΗΗΗ. ΜΔΣΑΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 

   Δ.   Φάζε Βειηησηηθήο Αλαδηακφξθσζεο Αξρηθνχ Κεηκέλνπ 

   Σ. Φάζε Δπηκέιεηαο Σειηθνχ Κεηκέλνπ 

   Ε.   Φάζε Απηo- θαη Δηεξν-Αμηνιφγεζεο Σειηθνχ Κεηκέλνπ θαη ησλ πγγξαθηθψλ 

          Γηαδηθαζηψλ 

 

ηνλ άμνλα πνπ αλαιχνπκε (ζ.102-104) γίλεηαη ιφγνο κφλν γηα ην πξνζπγγξαθηθφ 

ζηάδην, ελψ κε ηελ έθθξαζε “μεθηλψληαο απφ ην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην” αθήλεηαη λα 

ελλνεζεί  φηη ζα αθνινπζήζνπλ θαη ηα επφκελα αιιά ζε βάζνο ρξφλνπ, αθνχ ηα άηνκα 

κε ε.ε.α. καζαίλνπλ κε αξγά θαη ζηαζεξά βήκαηα θαη ζπρλέο επελαιήςεηο. Με ηελ 

ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ ή ησλ ηίηισλ θαη ηεο “κηζνγξακκέλεο ηζηνξίαο δνζκέλεο κέζα 

απφ εηθφλεο” νη καζεηέο ζα νδεγεζνχλ ζηαδηαθά ζην ζπγγξαθηθφ ζηάδην (“δνκνχλ έλα 

θείκελν κε παξαγξάθνπο”). Γηα ην ηξίην ζηάδην πνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ δε γίλεηαη 

ιφγνο. Δλδηαθέξεη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξνεοηνηκαζία ηνπ θεηκέλνπ, ην πξφρεηξν 

γξάςηκν (draft) θαη ε δηφξζσζε (redraft), φρη φκσο ε επαλεγγξαθή (revision) θαη ε  

ηειηθή αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ (Υνληνιίδνπ, 2008), “Σν ειιεληθφ ζρνιείν 

αληηκεησπίδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε παξαδνζηαθφ θαη ιαλζαζκέλν ηξφπν. 

Σα γξαπηά θείκελα ησλ καζεηψλ γξάθνληαη άπαμ θαη αμηνινγνχληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρσξίο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα επέκβεη ζην θείκελφ ηνπ λα ην 

βειηηψζεη θαη λα ην παξνπζηάζεη εθ λένπ γηα αμηνιφγεζε” (Υνληνιίδνπ, 2008:31). Ζ 

χπαξμε πνιπγξακκαηηζκψλ γίλεηαη αηζζεηή κε ηελ χπαξμε ησλ εηθφλσλ, έλα κέζν πνπ 

κπνξεί λα δηακνξθψζεη λφεκα, κηα ηζηνξία, ρσξίο ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Σν λφεκα 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλζέηνπλ νη καζεηέο κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηνλ ηξφπν ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη ζηνλ ηξφπν ηεο εηθφλαο. Τπάξρεη ηαπηφρξνλα κηα αλαπαξαζηαηηθή θαη κηα 

επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία.  

Ο γξακκαηηζκφο πνπ πξνσζείηαη είλαη ν ιεηηνπξγηθφο. Οη καζεηέο αζθνχληαη 

ζε θαζνξηζκέλεο λφξκεο θεηκέλσλ, σο παζεηηθνί θαηαλαισηέο ηνπο. Μέλεη αζαθέο αλ 

ηα θείκελα πνπ δίλνληαη θξίλνληαη ή ακθηζβεηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο. Έηζη δελ 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. 

 

 

● ηελ Κνηλσληθή Πξαθηηθή (εμήγεζε) 

 

Παξαηεξείηαη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ ζχκπξαμεο θαη ζχκπιεπζεο 

αλάκεζα ζηνπο εηζεγεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
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εκπιεθφκελσλ θνξέσλ απνηειεί ερέγγπν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

Παηδαγσγηθήο ηεο Έληαμεο. Ζ ρξήζε ξεκάησλ φπσο “δηδάζθνπκε”, ”δίλνπκε” θαη “λα 

νξγαλψζνπκε” θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ησλ εηζεγεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ηε 

κνξθή ζπλεξγαηψλ ηνπ δαζθάινπ, ελψ ην ξήκα “αδηαθνξνχλ” ηνπο θέξλεη ζε άκεζε 

αληηπαξάζεζε κε θνξείο ηεο εμνπζίαο. ηελ νπζία φκσο δελ δηαπηζηψλνπκε ιφγνπο 

αληίζηαζεο εθ κέξνπο ηνπο, αθνχ δελ θαηνλνκάδνπλ ηνπο θνξείο θαη δε ζηξέθνληαη 

ελαληίνλ ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ. Καιιηεξγνχλ έλα ζπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη παξάιιεια εκθαλίδνληαη ζε θιίκα αληηπαξάζεζεο κε ηελ Πνιηηεία, 

ρσξίο νπζηαζηηθά λα απαηηνχλ ξηδηθέο κεηαβνιέο. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κάζεζεο, πξνηείλνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο, ε γλψζε λα παξάγεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, σο 

απνηέιεζκα βησκαηηθνχ θαη απζεληηθνχ ιφγνπ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ελεξγνπνηψληαο θαηά ηελ νξνινγία ηνπ Vygotsky ηε  “Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο” 

(ΕΔΑ). Έηζη, θαζεηί ρηίδεηαη ζηαδηαθά, κε επάξθεηα ρξφλνπ γηα θάζε καζεηή, 

ζηεξίδνληαο θάζε λέα γλψζε ζηελ ήδε θαηαθηεκέλε. 

 

 

 

4.5.3.3. „Γξαπηφο Λφγνο-Γξαθή θαη Παξαγσγή Λφγνπ‟: Αλάιπζε γηα ην είδνο ηνπ 

ΑΠ κε βάζε ηελ Σξηκεξή δηάθξηζε ηεο Grundy 

 

Α) Δίδακε ακέζσο πην πάλσ πσο νη ζρεδηαζηέο ηνπ Γηαθνξνπνηεκέλνπ ΑΠ 

επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηάμεο. Θεσξνχλ ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΠ πνπ νη ίδηνη δηακφξθσζαλ.  

Β1) Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ζα θαιχςεη νπζηαζηηθά ηα θελά πνπ αθήλνπλ νη 

επίζεκνη θνξείο θαη ε εμνπζία. Γίλεηαη θαλεξφ πσο νη εηζεγεηέο επηζπκνχλ νη 

δάζθαινη λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνπλ θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηελ 

ηάμε. Γελ αθήλνπλ πεξηζψξηα δξάζεο ή ακθηζβήηεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

πξνηείλνληαη ζην δάζθαιν. Σν είδνο ηνπ ΑΠ πνπ θαίλεηαη λα πξνσζείηαη εδψ είλαη ην 

ΑΠ σο πξντφλ.  

Β2) ρεηηθά κε ηνπο καζεηέο, δίλνληαη ηα πεξηζψξηα ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. ηελ νπζία 

φκσο ζρεδηάδνληαη λα είλαη θαζνδεγνχκελεο απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ δαζθάινπ. Κάπνπ 

θάπνπ δίλεηαη ε ππφλνηα πιήξνπο απηνλνκίαο, φπσο πρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εηεξναμηνιφγεζεο. Καη ηφηε φκσο θάπνηνο άιινο πέξα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αμηνινγεί. 

Γελ πξφθεηηαη γηα απηναμηνιφγεζε, φπνπ νη ίδηνη ζα πξνβνχλ ζε θξίζεηο ηνπ εαπηνχ θαη 

ζα νδεγεζνχλ ζε αλαζηνραζκφ γηα ηνλ ηξφπν δηαβάζκαηνο, ζε απηνδηφξζσζε θαη ζε 

βειηίσζε. Δπνκέλσο ην ελδηαθέξνλ δελ είλαη ρεηξαθεηεηηθφ. Άξα  δε κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα ΑΠ σο „πξάμηο‟. 

Γ) Ζ κάζεζε ζηνπο ηπθινχο καζεηέο επηηπγράλεηαη κε πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλα 

βήκαηα ζε αιιεινπρία θαη κε πνιιέο επαλαιήςεηο. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηε γλψζε μεθηλψληαο 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Οη εξγαζίεο πνπ πξνζθέξεη ν δάζθαιφο ηνπο είλαη 

κελ πξνζρεδηαζκέλεο αιιά αθνξνχλ απζεληηθέο, βησκαηηθέο πεξηζηάζεηο θαη 

επηδηψθνπλ ηελ εμάζθεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά είδε ιφγνπ. Απηφ δελ πξέπεη λα καο 

παξαπιαλά θαη λα κηιάκε γηα ΑΠ σο „πξαθηηθή‟. 

Γ) Ζ αμηνιφγεζε εδψ παίξλεη ηε κνξθή αιιεινδηφξζσζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. ίγνπξα ζα αθνινπζεί θαη ν έιεγρνο ηνπ δαζθάινπ σο επηβεβαίσζε ηεο 

νξζήο δηφξζσζεο. Τπάξρεη δειαδή κηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε απφ ζπκκαζεηέο θαη 

δάζθαιν. Σειηθή αμηνιφγεζε δελ αλαθέξεηαη. Χζηφζν θαίλεηαη εθηφο απφ ηε 
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δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, λα ελδηαθέξεη θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δθηφο απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζπκκαζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηνπ δαζθάινπ, πνπ ζεκαίλεη 

αληαγσληζκφ ζηελ ηάμε, πξνηείλεηαη  θαη ε εμσηεξηθή επηβξάβεπζε ζε κεγαιχηεξεο 

ηάμεηο, φπσο ε δεκνζηνπνίεζε κηαο βηβιηνπαξνπζίαζεο. Οη εμσηεξηθνί εληζρπηέο 

παξαπέκπνπλ επίζεο ζε αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ καζεηψλ γηα ηελ επηβξάβεπζε ηνπ 

θαιχηεξνπ. Απηφ φκσο πνπ ελδηαθέξεη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. είλαη ε 

βειηίσζε ηνπ εαπηνχ, άξα ε ζχγθξηζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κφλν. Ζ ελίζρπζε θαη ε 

ηθαλνπνίεζε πξέπεη λα είλαη εζσηεξηθή θαη φρη εμσηεξηθή. 

Δ) Ζ αλάγθε πνπ εμππεξεηεί ην ΑΠ ζηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο-Γξαθή θαη 

Παξαγσγή Λφγνπ‟, είλαη λα απνθηήζνπλ νη ηπθινί καζεηέο ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο θαη λα αζθεζνχλ ζε πνηθίια είδε ιφγνπ, ηφζν ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο δνκήο φζν θαη  ζηε ζχλζεζε εξγαζηψλ, κέρξη έλα αξρηθφ, πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην. 

Οη εηζεγεηέο εληνπίδνπλ “ζηαζηκφηεηα” ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο ζηηο Δ-Σ ηάμεηο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κε 

δηαθαλνχλ δηαθξίζεηο θαη κεξνιεςίεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, παξνπζηάδνπλ ην 

πξφβιεκα ζηαζηκφηεηαο ζην ιεμηιφγην, σο θνηλφ ζε φινπο. ε ζρέζε φκσο κε ηελ 

εμέιημε πνπ πξνππήξρε ζηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο, νη καζεηέο ρσξίο ε.ε.α. είραλ ήδε 

πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλν ιεμηιφγην απφ εθείλνπο κε ε.ε.α. Αληηκεησπίδνπλ ην 

δήηεκα κε κηα ιχζε θνηλή γηα φινπο, ηελ νξγάλσζε δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. Ζ ζέζε 

ηνπο είλαη πξνθιεηηθά άληζε θαη άδηθε, αθνχ θαζέλαο αληηιακβάλεηαη πσο ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο κελ θαη ηνπο δε, ζα είλαη αλάινγα ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα πνπ 

ήδε έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία ιφγσ ηεο 

νηθνγελεηαθήο ηνπο πξνέιεπζεο, ησλ νηθνγελεηαθψλ πφξσλ θαη ησλ ζσκαηηθψλ ηνπο 

δπλαηνηήησλ.  

 

 

 

4.5.3.4. „Γξαπηφο Λφγνο-Γξαθή θαη Παξαγσγή Λφγνπ‟: Αλάιπζε γηα ην είδνο ησλ 

καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην Ρφκβν ηνπ Κνπηζνγηάλλε 

 

Απφ ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ΚΑΛ ζηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο-

Γξαθή θαη Παξαγσγή Λφγνπ‟, ζα δνχκε ην είδνο ησλ ηαπηνηήησλ πνπ ην 

Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ πξνσζεί γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο, κε βάζε ηηο α,β,γ,δ 

θαηεγνξίεο αλάιπζεο: 

 

α) ην απφζπαζκα ηνπ ΑΠ πνπ εμεηάδεηαη ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηε 

βησκαηηθή κάζεζε κέζσ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηπθιψλ καζεηψλ. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο, ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ζηελ 

νξγάλσζε δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. Απνζησπνχληαη φκσο εληειψο ηα ειιείκκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζην ιεμηιφγηφ ηνπο ιφγσ ηνπ „πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ‟ (γιψζζα, ζηάζεηο, 

δεμηφηεηεο) πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα παηδηά απηά κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη παξφηη ζηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο-Αλάγλσζε‟, νη εηζεγεηέο είραλ 

επηζεκάλεη πσο ην ηπθιφ παηδί έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηε γξαθή Braille 

ζην ζρνιείν, δηφηη “δελ ππάξρνπλ δείγκαηα ηεο γξαθήο ηνπ ζην ζπίηη , νη γνλείο δε 

γλσξίδνπλ απφ πξηλ ηε γξαθή….” (ΑΠ, 2004: 100). Σν ζρνιείν επνκέλσο απαηηεί  

απφ φινπο ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα γιψζζα, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε 

ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο απφ ην νπνίν πξνήιζαλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη αληηζηαζκηζηηθά. Δδψ 

ππάξρεη λνκηκνπνίεζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ησλ ηππηθά 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ πνπ ζπληζηά ζπκβνιηθή βία  γηα ηηο επάισηεο νκάδεο 
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παηδηψλ. Ζ ζπκβνιηθή βία , έλλνηα πνπ πξνηείλεηαη ζην έξγν κε ηίηιν “Αλαπαξαγσγή” 

ηνπ Bourdieu (1990), “αθνξά ζηελ επηβνιή ηεο γιψζζαο, ησλ ελλνηψλ, εξκελεηψλ, 

αμηνινγήζεσλ πνπ επηβάιινληαη (βία), έκκεζα (ζπκβνιηθή) σο επίζεκεο θαη λφκηκεο” 

(Φξαγθνπδάθε,  1985:167), ελψ δε δηδάζθνληαη απφ ην ζρνιείν. 

 

β) Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη πνηθίιεο (αλάγλσζε πνιιψλ 

βηβιίσλ, πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά ιεμηθά, δξακαηνπνίεζε ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ,         

αληηγξαθή εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ, αιιεινδηφξζσζε, γξαπηέο εξγαζίεο, ζπγγξαθή 

εθεκεξίδαο, πξνζθιήζεηο ζρνιηθψλ ενξηψλ, θηινηέρλεζε εμσθχιισλ, γξαθή 

αμηνινγήζεσλ βηβιίσλ, βηβιηνπαξνπζηάζεηο θ.ά). Αθνξνχλ φιεο ηηο ζεσξίεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο δελ είλαη απνδέθηεο ηεο 

γλψζεο, παίξλνπλ ελεξγά κέξνο ζηελ νηθεηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ρσξίο σζηφζν λα 

έρνπλ πξψην ιφγν ζε απηφ θαη ρσξίο λα παίξλνπλ νπζηαζηηθά πξσηνβνπιίεο γηα ηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.  

 

γ) Ζ αληαιιαγή κελπκάησλ κε πξαγκαηηθνχο απνδέθηεο (πξνζθιήζεηο, 

βηβιηνπαξνπζίαζε, αλαθνηλψζεηο, παξνπζηάζεηο γηνξηψλ), παξαπέκπεη ζε 

επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο.  

 

δ) Οη γξακκαηηθνί θαλφλεο έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην ΑΠ θαη γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηνχο ζηε θάζε ηεο αιιεινδηφξζσζεο ηεο νξζνγξαθίαο. 

Τπεξνρή ζηελ θαηνρή ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θέξνπλ ηα παηδηά κε κνξθσηηθά 

εθφδηα απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο πνπ έρνπλ άκεζε ζρνιηθή ρξεζηκφηεηα. Ζ ζρνιηθή 

επηηπρία ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ πνπ δηαζέηνπλ πινχζην επεμεξγαζκέλν 

θψδηθα θαηά ηνλ Bernstein (1971), είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλή απφ εθείλε ησλ ηπθιψλ 

καζεηψλ, κε πεξηνξηζκέλν γισζζηθφ θψδηθα.  

 

Οη ηαπηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα δεδνκέλα, είλαη ηαπηφηεηεο 

“δηαθξηηέο”. Παξφηη δε γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε θαη ρσξίο ε.ε.α., 

νπζηαζηηθά ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο ζεζκφο απνθιεηζκνχ απφ ηε ζρνιηθή επηηπρία 

ησλ ηπθιψλ καζεηψλ. Οη ιχζεηο ζηα ειιείκκαηά ηνπο πνπ ηφζν έληνλα πξνβάιινληαη, 

είλαη θνηλέο θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο ηππηθήο ηάμεο θαη ιεηηνπξγνχλ ππέξ ησλ 

δεχηεξσλ. Οη καζεηέο κε ειιείκαηα βνεζηνχληαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο γηα ηε δσή θαη φρη γηα λα θαηαιάβνπλ πςειέο ζέζεηο ζηνλ αληαγσληζηηθφ 

ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ ζηίβν. Θα πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθνί γηα λα κελ επηβαξχλνπλ 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη παξαγσγηθνί γηα λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

θξάηνπο. 

 

 

4.5.3.5. χλνςε ησλ επξεκάησλ ζηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο- Γξαθή &                 

Παξαγσγή Λφγνπ‟ 

 

● πσο θαη νη πξνεγνχκελνη άμνλεο, έηζη θαη ν „Γξαπηφο Λφγνο- Γξαθή &    

Παξαγσγή Λφγνπ‟ ελαξκνλίδεηαη κε ην ΓΔΠΠ ηνπ 2004 φζνλ αθνξά ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαζνιηθή κάζεζε πξνο φινπο ηνπο καζεηέο, ην ΑΠ ηνπ 2003 

θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, αιιά θαη ην Ν. 2817/2000 πνπ αθνξά ηελ πιήξε έληαμε 

καζεηψλ κε αλαπεξία ζην θνηλφ ζρνιείν. Δπηπιένλ, δηαιέγεηαη κε ηνλ επίζεκν ιφγν 

ηνπ θ. Μαηζαγγνχξα φζνλ αθνξά ην θεηκελνθεληξηθφ-δηαδηθαζηηθφ κνληέιν 

παξαγσγήο ιφγνπ (2004). Απφ ηα ηξία ζηάδηα ζπγγξαθηθά ζηάδηα (πξνζπγγξαθηθφ, 
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ζπγγξαθηθφ, κεηαζπγγξαθηθφ), ζηέθεηαη ηδηαίηεξα ζην πξψην, ειάρηζηε αλαθνξά 

γίλεηαη ζην δεχηεξν θαη θακία ζην ηξίην πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ αξρηθνχ γξαπηνχ. 

 

● Οη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο εηζεγεηέο πξνο ην δάζθαιν είλαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο, πην απαηηεηηθέο θαη κε πην δηεπξπκέλν ραξαθηήξα. Πεξηζηνηρίδνληαη 

κάιηζηα απφ ην επηηαθηηθφ ξήκα „πξέπεη‟ θαη ηα ηξνπηθά επηξξήκαηα „ζσζηά‟, „πάληα‟. 

 

● πλαληάκε θαη ηηο ηέζζεξηο ζεσξίεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο κε ηελ έκθαζε λα 

δίλεηαη ζηε δνκηζηηθή πξνζέγγηζε. 

 

● Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο είλαη ιεηηνπξγηθή, ελψ απνπζηάδεη ε νπνηαδήπνηε 

αλαθνξά πνπ λα ππνδεηθλχεη πσο θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή δηδαζθαιία ηεο. 

 

● Γίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζην ιεμηιφγην, ηνπο νξζνγξαθηθνχο θαη ηνπο γξακκαηηθνχο 

θαλφλεο. Σνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ λα δηδάζθνληαη φια “ζσζηά”. 

 

● Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηεξναμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ππφ ηε ζηελή 

επνπηεία ηνπ δαζθάινπ. Έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο εηεξναμηνιφγεζεο είλαη ε 

αλάπηπμε ζχγθξηζεο θαη αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ο ηπθιφο καζεηήο 

καζαίλεη θαιχηεξα φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Παξάιιεια κε ηνλ 

απηνέιεγρν, αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ηνλψλεηαη ην απηνζπλαίζζεκά 

ηνπ γηα φζα πεηπραίλεη. 

 

● Οη εηζεγεηέο δηεθδηθνχλ ην ξφιν ηνπ ηζφηηκνπ θαη αδηαθνξνπνίεηνπ ζπλεξγάηε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απαηηνχλ απφ απηφλ ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε φισλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπ πξνηείλνπλ, ρσξίο λα ηνπ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα 

πξνζσπηθέο επηινγέο. Ο δάζθαινο απνηειεί γη‟ απηνχο ην αληηζηάζκηζκα θαθήο 

πνιηηηθήο θαη αδηαθνξίαο ησλ επίζεκσλ θνξέσλ. 

 

● Οη καζεηέο είλαη δξψληα πξφζσπα. Οη δξάζεηο ηνπο ζηεξίδνληαη ζηνλ βησκαηηθφ θαη 

ηνλ δηαζεκαηηθφ ηξφπν κάζεζεο. Χζηφζν δελ ηνπο αλαγλσξίδεηαη ην έιιεηκκα ζην 

γισζζηθφ ηνπο θψδηθα σο απνηέιεζκα ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Ζ εμίζσζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο ζην γξαπηφ ιφγν κε εθείλεο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ, νπζηαζηηθά λνκηκνπνηεί ηελ 

Πνιηηεία λα κελ  θαηαβάιιεη επηπιένλ πξνζπάζεηεο ζε πιηθά θαη κέζα ψζηε λα 

ζπλδξάκεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ ηπθιψλ καζεηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ 

ηνπο. ηελ πνξεία ζα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηεο „δηαθξηηέο‟ ζε ζρέζε κε ηα ηππηθά 

αλαπηπζζφκελα παηδηά πνπ κπαίλνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε πεξηζζφηεξα πξνζφληα θαη 

αλακέλεηαη λα μερσξίζνπλ θαη λα επηηχρνπλ ζην ζρνιείν αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο δσή.  

●  Σν είδνο ηνπ ΑΠ πνπ δηακνξθψλεηαη ζηνλ άμνλα απηφλ είλαη εθείλν ηνπ 

„πξντφληνο‟, αθνχ νη δάζθαινη ππαθνχνπλ ζε κηα αλψηεξε αξρή θαη δελ έρνπλ ηνλ 

έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο. Απφ ηελ άιιε, δελ επηδηψθεηαη ε αλέιημε ησλ καζεηψλ ζηελ 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηεξαξρία, αιιά απνζησπνχληαη ηα επηπιένλ ειιείκαηα 

πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη εκθαλίδνληαη εμίζνπ ηθαλνί κε 

εθείλνπο, ψζηε λα ιάβνπλ ηειηθά ηνλ ίδην βαζκφ βνήζεηαο.  

  

Έηζη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
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Σν θείκελν 

Γ.  „Γξαπηόο                                                                   

Λόγνο- Γξαθή & 

Παξαγωγή Λόγνπ‟ 

       ζ. 102-104 

(πεξηγξαθή/text 

description) 

Πξαθηηθέο ιόγνπ (text practice) 

 

 

Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) 

(εξκελεία/text interpretation) 

Κνηλωληθή  

πξαθηηθή                                                                                                                                               

(social    

practice) 

λνκηκνπνίεζε 

(εμήγεζε) 

Λεμηι     γξακκ  πξφη 

πξέπεη,    Δ.Φ.    νδε-    

πάληα,     Τπνη.  γίεο 

απαηηεί-  Οξηζη   κε     

 ηαη         α΄πιεζκνξθή                                                                                            

                           πξνηά-  

                           ζεσλ 

δηδά-   

ζθνπκε, 

δίλνπ- 

κε, 

νξγαλψ- 

ζνπκε 

 

 

 

αδηαθν- 

ξνχλ 

Γι.ζεσξία   Λφγνη      Γ.Δ.Π.Π..Α.Π.. Γηδ/ιία  

Γνκηζκφο     Μαηζαγ     2004        2004,        

 Δπηθ/θή       γνχξαο                       ΑΠ    Λεηηνπξ-

Κεηκ/θή         ξαο          Νφκνο       2003    γηθή                                                    

Πνιπγξακκ   2004,      2000          (δηδ. 

                     Κεηκε-                        ζηφ-                                                                                                                                                                       

                     λνθε-                          ρνη) 

                     ληξηθφ/                

                     Γηαδη-                     

                     θαζηη- 

                     θφ 

                     κνληέ- 

                     ιν                                               

                      

 

Κξηηηθή 

Παηδαγσγηθή 

ΕΔΑ θαηά 

Vygotsky 

Γξψληα πξφζσπα 

νη ηπθινί καζεηέο, 

θαζνδεγεηηθφο/  

ππνζηεξηθηηθφο ν 

ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ ζηελ 

εθκάζεζε βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ 

παξαγσγήο ιφγνπ 

 

Καιιηέξγεηα 

ζπλεξγαηηθνχ  

θιίκαηνο κε ηνλ 

εθπ/θφ & εηθνληθή 

αληηπαξάζεζε κε 

ηελ επίζεκε 

Πνιηηεία 

 

 

 

                                  

                                       (Α,Β1,Β2,  

    

 

Tν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟  

 (θαηά Grundy, 

 Α,Β,Γ,Γ) 

„ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ 

 ΓΗΑΚΡΗΣΔ‟ 

„ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ‟ & 

„ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ‟ 

(θαηά Κνπηζνγηάλλε, 

α,β,γ,δ) 

Σν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟  

( θαηά  Grundy, 

      Δ) 
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Γ)  ΑΞΟΝΑ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ  -  ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

Α-Β   ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

1.   Οη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαβξεζνχλ ζε εθδειψζεηο πνπ ινγνηέρλεο 
δηαβάδνπλ θαη εμεγνχλ έξγα ηνπο. 
4.    Όπσο αλαθέξακε πνιιέο θνξέο,  φ,ηη αλαθέξεηαη ζηνπο ηπθινχο καζεηέο, 
ρσξίο ηελ απαξαίηεηε επνπηεία, κέλεη πάληα θάηη απξνζδηφξηζην θαη ζεσξεηηθφ 
ρσξίο λα θαηαλννχλ νη καζεηέο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. Οη έλλνηεο πνιηηηζκφο θαη 
παξάδνζε είλαη πιαηηέο θαη πνιχπιεπξεο έλλνηεο θαη είλαη απαξαίηεην νη 
καζεηέο λα γλσξίζνπλ φζα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα θαη δείγκαηα πνπ λα 
δειψλνπλ ή λα έρνπλ ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, φπσο ζηνιέο, 
αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο άιισλ επνρψλ, έξγα ηέρλεο ιατθψλ 
θαιιηηερλψλ, θ.ά. Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο πξέπεη λα είλαη 
ζπρλφηαηεο κε ηελ απαξαίηεηε πξνεξγαζία θαη κε εξγαζίεο- δξαζηεξηφηεηεο 
ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά.                                      
 

 

ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ -  ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

Γ-Γ   ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

2.  Υξεηάδεηαη πνιχ πξνθνξηθή εμάζθεζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο  
αληηθαζηζηνχλ πνηεηηθέο θξάζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ θαζεκεξηλνχ καο ιφγνπ. 
Πξνζεγγίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ην κεηαθνξηθφ ιφγν πνπ ζπλαληνχλ ζε απιέο 
ηζηνξίεο θαη παξακχζηα. Έηζη πξννδεπηηθά νη καζεηέο ζα απνιακβάλνπλ 
ινγνηερληθά θείκελα θαη ζα θαηαλννχλ ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη ησλ δηαθφξσλ 
κνξθψλ ηνπ. Σα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε αηληγκάησλ, 
παξνηκηψλ, αλεθδφησλ, αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ρηνχκνξ.  
Ζ δξακαηνπνίεζε, ην ζέαηξν πξνζθέξνληαη γηα ηηο ηάμεηο απηέο θαη ηνπο 
παξαπάλσ ζηφρνπο. 
6.  Δθκεηαιιεπφκαζηε ηα θείκελα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο 
άιισλ καζεκάησλ π.ρ. ηελ ηζηνξία, γηα λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε 
ινγνηερληθά θείκελα δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ θαη δηαθνξεηηθήο 
γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο.  
Υξεζηκνπνηνχκε πάληα έλαλ παγθφζκην ράξηε θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 
ρξφλνπ ζε επζεία ρξνλνγξακκή.  

 

ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ   -  ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

Δ-Σ ΣΑΞΖ 

1. Μπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κηα εθδήισζε, όπνπ θάπνηνο ινγνηέρλεο 
δηαβάδεη θάπνην έξγν ηνπ θαη ζπλνκηιεί κε ηνπο καζεηέο απαληώληαο ζε 
εξσηήζεηο ηνπο. 

5. ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ε δηδαθηηθή ελφηεηα πεξί 
κεινπνηεκέλεο πνίεζεο θαη λα ζπλνδεχζεη ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο 
γιψζζαο.  
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6. Δίλαη επράξηζην θαη εχθνιν γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηε 
ινγνηερλία, θαη κάιηζηα, εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ησλ πξνεγνχκελσλ 
ηάμεσλ.  
Μπνξνχλ κάιηζηα λα ζπγθξνηήζνπλ ππέξνρεο αλζνινγίεο πνίεζεο θαη 
ινγνηερλίαο κε βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα πνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ζρνιηθή 
βηβιηνζήθε κηαο θαη ππάξρεη αλάγθε απφ εμσζρνιηθά βηβιία. 
 

 

4.5.4. Αλάιπζε πξνο ηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο-Λνγνηερλία‟ 

 

4.5.4.1. „Γξαπηφο Λφγνο-Λνγνηερλία‟ : Κεηκεληθή νξγάλσζε 

πλεθηηθόηεηα: ην απφζπαζκα απηφ δελ ππάξρεη θάπνηα γξακκηθή παξάζεζε 

βεκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ αλάινγα κε ηελ ηάμε. Μάιινλ ε αθνινπζία 

είλαη θπθιηθή. Έηζη, γηα ηηο Α-Β ηάμεηο πξνηείλνληαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηνπο καζεηέο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο “πιαηηέο θαη πνιχπιεπξεο έλλνηεο”, φπσο 

πνιηηηζκφο θαη παξάδνζε. Κξίλνληαη απαξαίηεηεο ε ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο απφ 

ινγνηέρλεο θαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο. Σα παξαπάλσ 

είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχνληαη πξηλ θαη κεηά απφ αλάινγε πξνεηνηκαζία ζηελ 

ηάμε. Γηα ηνπο καζεηέο ησλ Γ-Γ ηάμεσλ πξνηείλεηαη ε ζπρλφηαηε επαθή κε φια ηα είδε  

ηνπ ιφγνπ (κεηαθνξηθφ, παξακχζηα, ηζηνξίεο, αηλίγκαηα, παξνηκίεο, αλέθδνηα θαη άιια 

θείκελα). Ζ ρξήζε ηνπ ιφγνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα δε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή απφ 

ηνπο ηπθινχο θαη απαηηείηαη κεγάιε εμάζθεζε θαη πξνζπάζεηα. Ζ δξακαηνπνίεζε, ν 

παγθφζκηνο ράξηεο θαη ε ηζηνξηνγξακκή είλαη ηα κέζα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηζηνξηθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ή θεηκέλσλ δηαθνξεηηθήο 

γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. Γηα ηηο Δ-Σ ηάμεηο επαλεξρφκαζηε ζην βίσκα ησλ 

ινγνηερληθψλ εθδειψζεσλ κε ηελ παξνπζία ινγνηερλψλ. Οη πξνεγνχκελεο ηάμεηο 

ζεσξνχληαη βάζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ινγνηερλίαο.  

ην θείκελν ζπλππάξρνπλ ζηνηρεία απφ φιεο ηηο ζεσξίεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γιψζζαο. Ζ ζπρλή εμάζθεζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ε πξνεξγαζία κε εξγαζίεο-

δξαζηεξηφηεηεο πξηλ θαη κεηά απφ θάζε επίζθεςε/εθδήισζε θαη ε επνπηεία απνηεινχλ 

ζηνηρεία ηνπ Γνκηζκνχ πνπ επηκέλεη ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ηελ επαλάιεςε θαη 

ηνλ απηνκαηηζκφ. Ο Γνκηζκφο θπξηαξρεί θπξίσο ζηηο πξψηεο ηάμεηο. ηηο ελδηάκεζεο 

δίλεηαη πεξηζζφηεξν βάξνο ζηε ζεκαζία ηεο γιψζζαο θαη ησλ θεηκέλσλ, φρη ηφζν ζηε 

δνκή ηεο.  Οη καζεηέο “ζα απνιακβάλνπλ ινγνηερληθά θείκελα θαη ζα θαηαλννχλ ηε 

ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ” (ΑΠ, 2004: 105). Δπηδηψθεηαη ε 

δηδαζθαιία ηεο επηθνηλσηαθήο δεμηφηεηαο κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ ιφγνπ θαη  “ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ρηνχκνξ”. Μέζα απφ 

απζεληηθά θείκελα ηζηνξηθά ή απφ άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ην ζέαηξν θαη ηα 

θείκελα απφ δηδαθηηθέο ελφηεηεο άιισλ καζεκάησλ, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα χθνπο θαη καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά 

πξνθνξηθά ή γξαπηά. Απηφ ζπληζηά θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία.  Απφ ηελ άιιε, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα είλαη ε 

βησκαηηθφηεηα αθνχ ζηεξίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ε δηαζεκαηηθφηεηα κε ηελ 

εκπινθή ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ηζηνξίαο, ε πνιπηξνπηθφηεηα κε ηε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαη κέζσλ (πρ. παγθφζκηνο ράξηεο, ρξνλφγξακκα) ζηελ 

θαηαζθεπή λνήκαηνο (meaning making). Σα αληηθείκελα πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο 

ζηα κνπζεία, ν πξνθνξηθφο ιφγνο ηνπ ινγνηέρλε ζηελ εθδήισζε βηβιίνπ, απνηεινχλ 
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πνιχζεκα θείκελα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ λφεκα γηα ηηο 

έλλνηεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παξάδνζεο. Οη καζεηέο επίζεο ζπγθξνηνχλ “ππέξνρεο 

αλζνινγίεο πνίεζεο θαη ινγνηερλίαο κε βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα”, παξάγνπλ δειαδή 

θείκελα κε λφεκα, κε βάζε ηε κεηαγιψζζα λφεκα-σο-ζρέδην (design). Σα 

πξναλαθεξζέληα απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδαγσγηθήο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Ζ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ν 

δάζθαινο έρεη  ξφιν επνπηεχνληα. 

 

Έιεγρνο: Οη εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ γηα αθφκα κία θνξά θαζνξίδνπλ ην πιαίζην εξγαζίαο 

πνπ ζα πξέπεη λα θηλεζεί ν δάζθαινο. Οξίδνπλ επξένπ θάζκαηνο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ  

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

ηάμεο. Απφ ηε κηα ηνλίδνπλ ηη είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαη απφ ηελ άιιε κεηξηάδνπλ 

ηνλ επηηαθηηθφ ηφλν, ρξεζηκνπνηψληαο εθθξάζεηο δπλεηηθέο, φπσο “κπνξεί”, ή “ζα 

κπνξνχζε”, αθήλνληαο θάπνηα πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο ζην δάζθαιν. 

 

Γξακκαηηθή:  

● Μεηαβαηηθφηεηα: “κπνξνχλ λα παξεπξεζνχλ”, “κπνξνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ”, “κπνξεί 

λα πξνγξακκαηηζηεί”, “ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί”, “είλαη απαξαίηεην/α (2)”, “πξέπεη”, 

“ρξεηάδεηαη”, “πξνζθέξνληαη”, “αληηθαζηζηνχλ”, “πξνζεγγίδνπλ”, “λα πξνζεγγίζνπλ”, 

“ζα απνιακβάλνπλ”, “ζα θαηαλννχλ”, “λα γλσξίζνπλ”,  “γηα λα έξζνπλ”, 

“εθκεηαιιεπφκαζηε”, “ρξεζηκνπνηνχκε”, “εάλ έρνπλ επηηεπρζεί”.  

Σα πξψηα ξήκαηα θαλεξψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα πάξνπλ κέξνο 

ζε πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο κε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζε 

απηά. Ζ ρξήζε ηνπ δπλεηηθνχ “κπνξεί” πνπ αθνξά ηηο ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ, 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εηζεγεηψλ, φπσο έρνπκε ήδε πεη, σο ηαθηηθή πνπ 

θαλεξψλεη θάπνην πεξηζψξην επηινγήο απφ ην δάζθαιν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη. ε άιιεο πεξηπηψζεηο φκσο ε ρξήζε επηηαθηηθψλ 

ξεκάησλ, εθθξάζεσλ ή επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ (“πξέπεη”,”ρξεηάδεηαη”,”είλαη 

απαξαίηεην/α”,”απαξαίηεηε επνπηεία”, “απαξαίηεηε πξνεξγαζία”), δελ αθήλνπλ 

θαλέλα πεξηζψξην ζην δάζθαιν γηα ελαιιαθηηθέο επηινγέο πέξα απφ εθείλεο πνπ 

πξνηείλνληαη θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ απηά απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο ππφ απηέο ηηο 

δηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη κφλν “ζα απνιακβάλνπλ ινγνηερληθά θείκελα θαη ζα 

θαηαλννχλ ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ”. Αθφκα  “γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ινγνηερληθά 

θείκελα δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ θαη δηαθνξεηηθήο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο” 

(ΑΠ,2004:105), “εθκεηαιιεπφκαζηε”  ηα θείκελα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο άιισλ καζεκάησλ  θαη “ρξεζηκνπνηνχκε πάληα ” παγθφζκην ράξηε θαη 

ρξνλνγξακκή.  Καη ηα δχν ξήκαηα βξίζθνληαη ζην α΄πιεζπληηθφ ελεξγεηηθήο θσλήο 

αθήλνληαο λα ελλνεζεί ε ζπλεξγαζία ησλ εηζεγεηψλ είλαη δεδνκέλε πξνο ζην 

δάζθαιν. Γε βξίζθνηαη απέλεληί ηνπ αιιά καδί ηνπ ζηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε θαη θαζνδεγνχκελε. Υσξίο 

ηε ζηήξημε ηνπ δαζθάινπ, δελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε. 

Έηζη, “ρσξίο ηελ απαξαίηεηε επνπηεία, κέλεη πάληα θάηη απξνζδηφξηζην θαη ζεσξεηηθφ 

ρσξίο λα θαηαλννχλ νη καζεηέο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη” (ΑΠ, 2004:105). Δπίζεο, “Δίλαη 

επράξηζην θαη εχθνιν γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηε ινγνηερλία, θαη 

κάιηζηα, εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ” (ΑΠ, 2004:106). 

Οη καζεηέο εκθαλίδνληαη πιήξσο εμαξηψκελνη απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. 
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● Θέκα: Απηφ πνπ ηνλίδεηαη ζε θάζε ζηφρν είλαη πφζν απαξαίηεην είλαη λα 

αθνινπζεζεί θαηά γξάκκα ε κηα ή ε άιιε πξαθηηθή. Σν επίζεην “απαξαίηεηνο,-ε” θαη 

νη ιέμεηο “πξέπεη”, “ρξεηάδεηαη”, “πάληα”, επηηείλνπλ απηήλ ηελ αλάγθε. Ηδηαίηεξν 

βάξνο δίλεηαη ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο. Οη εηζεγεηέο ελδηαθέξνληαη λα κπνπλ νη ζσζηέο 

βάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ, γη‟ απηφ επηκέλνπλ λα αθνινπζήζεη ν 

δάζθαινο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ηνπ δίλνπλ, φπσο πνιιαπιά κέζα 

αλαπαξάζηαζεο, ελαιιαθηηθέο επηινγέο δξάζεο ησλ καζεηψλ, δηαβαζκηζκέλε 

ππνζηήξημε (scaffolding), αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη δεμηνηήησλ θ.ά. 

 

● Σξνπηθφηεηα: Ζ ππνηαθηηθή έγθιηζε θπξηαξρεί. Γηαθαίλνληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ 

ηπθιψλ καζεηψλ πξφζβαζεο φρη κφλν ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, αιιά θαη ζηε κάζεζε, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δάζθαινο πξνεηνηκάδεη ζσζηά ηνπο καζεηέο κε ηα θαηάιιεια 

κέζα θαη αμηνπνηεί ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο. Οη εηζεγεηέο είλαη πεπεηζκέλνη πσο 

ε ρξήζε ησλ πνιιαπιψλ ηξφπσλ εμαιείθεη ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε, είλαη δνκεκέλνη 

πάλσ ζηηο δπλάκεηο ησλ καζεηψλ θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 

● Λέμεηο-θιεηδηά: “…κηαο θαη ππάξρεη αλάγθε απφ εμσζρνιηθά βηβιία”. Ζ έθθξαζε 

απηή, κε πεξηζζφηεξν ηνληζκέλε ηε ιέμε “αλάγθε”, θαηαδεηθλχεη γηα άιιε κηα θνξά 

ηελ έιιεηςε βηβιηνζεθψλ ζην δεκφζην ζρνιείν γηα καζεηέο κε ε.ε.α. θαη κάιηζηα 

ηπθινχο. Οη ηειεπηαίνη θαινχληαη γηα άιιε κηα θνξά λα ζπλδξάκνπλ ηελ Πνιηηεία 

ζπγθξνηψληαο αλζνινγίεο πνίεζεο θαη ινγνηερλίαο ζε γξαθή Braille. 

 

 

 

 

4.5.4.2. „Γξαπηφο Λφγνο-Λνγνηερλία‟ : Αλάιπζε κε βάζε ηελ ΚΑΛ ηνπ N. Fairclough 

 

● ην θείκελν (πεξηγξαθή) 

 

Οη εηζεγεηέο εζηηάδνπλ ζηελ αλάγθε θαινχ ζρεδηαζκνχ ηνπ καζήκαηνο (lesson 

plans) ηεο ινγνηερλίαο απφ ηα πξψηα βήκαηα ησλ ηπθιψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (Α-Γ 

ηάμεηο), πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο (goals) φπνπ ηα 

επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (learning outcomes) ζα απνηειέζνπλ ηε 

πξνεγνχκελε γλψζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηεί ε λέα γλψζε ζην κέιινλ (Δ-Σ 

ηάμεηο). Γη΄απηφ ην ιφγν ζρεδηάδνπλ θαη πξνηείλνπλ ηα κέζα (means), ηηο κεζφδνπο 

(methods), ηα πιηθά (materials) θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο (assessment) κε γλψκνλα 

ην δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ πνπ απνηειεί ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο. πληζηνχλ ζην 

δάζθαιν λα δείμεη ηε δένπζα πξνζνρή θαη ηελ απαξαίηεηε επνπηεία ζηελ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ, λα ζπλζέζνπλ θαη λα κεηαηξέςνπλ ηελ πιεξνθνξία ζε 

αμηνπνηήζηκε γλψζε απφ λσξίο. Γισζζνινγηθά απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ 

επηηαθηηθψλ ξεκάησλ θαη εθθξάζεσλ πνπ είδακε πην πάλσ, ζην “Θέκα”, θεθ.4.5.4.1. 

Δπίζεο κε ηε ρξήζε ηξηηνπξφζσπσλ εθθξάζεσλ (“κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί”, “ζα 

κπνξνχζε λα εληαρζεί”, “είλαη απαξαίηεην/α”, “πξνζθέξνληαη”), απνθεχγεηαη ε 

αίζζεζε κηαο πηεζηηθήο θαζνδήγεζεο εθ ησλ άλσ. 

  ιν ην απφζπαζκα είλαη δνκεκέλν κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο 

αηνκηθέο δηαθνξέο (individual differences) ησλ ηπθιψλ καζεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πιηθψλ ζηήξημεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε πνηθηινκνξθία ηνπο. Ίζσο ιείπεη ην 

ζπζηαηηθφ ηεο επειημίαο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο. 
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● ηηο Πξαθηηθέο Λφγνπ (εξκελεία) 

 

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζηελ Κεηκεληθή νξγάλσζε-πλεθηηθφηεηα (βι. 

θεθ.4.5.4.1., ζ.143-144) φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ παξνπζία θαη ησλ 

ηεζζάξσλ ζεσξηψλ γηα ηε γιψζζα· ην Γνκηζκφ, ηελ Δπηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, ηελ 

Κεηκελνθεληξηθή θαη ηνπο Πνιπγξακκαηηζκνχο. 

ρεηηθά κε ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζπλαληάκε ζηνηρεία πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ ζην Λεηηνπξγηθφ γξακκαηηζκφ. πγθεξηκέλα 

αλαθέξεηαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο νη καζεηέο πξννδεπηηθά λα “θαηαλννχλ ηε ρξήζε ηνπ 

ιφγνπ θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ”.  Πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, ελδηαθέξεη ε αληαιιαγή λνεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 

φπσο πρ. ζε κηα εθδήισζε κε έλαλ ζπγγξαθέα. Αθφκα ελδηαθέξεη ν ιφγνο πνπ 

παξάγεηαη θαη ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Ζ αλάπηπμε ρηνχκνξ απφ ηνπο καζεηέο 

ζεκαίλεη βαζηά θαηαλφεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ ιφγνπ, ησλ αηληγκάησλ, ησλ παξνηκηψλ, 

ησλ αλέθδνησλ. Δπίζεο δεηείηαη ε παξαγσγή αλζνινγηψλ πνπ σο θεηκεληθφ είδνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο δνκήο, κνξθήο, χθνπο θαη 

πεξηερνκέλνπ. ηνηρεία θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ δελ απαληψληαη ζην απφζπαζκα. 

ζνλ αθνξά ηε δηαθεηκεληθφηεηα, ην απφζπαζκα ελαξκνλίδεηαη κε ην ΓΔΠΠ 

ηνπ 2003. Πέξα απφ ηε δηδαζθαιία εηδψλ ιφγνπ θαη ηππνινγίαο θεηκέλσλ θαη ηε 

ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ηα άιια καζήκαηα, ζπκπίπηεη ζην φ,ηη νξίδεη ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο ινγνηερλίαο κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηα πνιπηξνπηθά θείκελα (βι. θεθ.3.3, ζ.79). 

Αθφκα δηαιέγεηαη κε ην ΑΠ ηνπ 2003 γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ, 

αθνχ αθνινπζνχληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ. 

 

 

● ηελ Κνηλσληθή Πξαθηηθή (εμήγεζε) 

 

ην απφζπαζκα γίλνληαη εηζεγήζεηο πξνο ην δάζθαιν γηα λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ψζηε λα ηεζνχλ ζσζηά νη βάζεηο θαηαλφεζεο θαη 

πξνζέγγηζεο απφ ηνπο ηπθινχο καζεηέο ηεο ινγνηερλίαο σο θνκκάηη ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ. Οη εηζεγεηέο επηκέλνπλ ηδηαίηεξα ζηελ πξψηκε ειηθία πνπ ζα απνηειέζεη ηελ 

θχξηα γλψζε πάλσ ζηελ νπνία ζα νηθνδνκεζεί εχθνια θαη επράξηζηα ε πξνζέγγηζε ηεο 

ινγνηερλίαο ζηηο επφκελεο ηάμεηο. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ είλαη:  

- δηαξθήο επνπηεία ησλ καζεηψλ, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο κηα κνξθή 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, 

-  δηαζεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θεηκέλσλ απφ άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα, 

- ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ (ραξηψλ, ρξνλνγξακκήο) γηα ηελ απηηθή θαηαλφεζε 

δπζλφεησλ ελλνηψλ φπσο απηψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, 

- βησκαηηθή θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ηε 

δηνξγάλσζε βηβιηνπαξνπζηάζεσλ απφ ινγνηέρλεο θαη επηζθέςεσλ ζε κνπζεηαθνχο 

ρψξνπο. 

Οη καζεηέο έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε φια ηα δηδαθηηθά ζπκβάληα, ηδηαίηεξα 

ζηα βησκαηηθά, ελεξγνπνηνχληαη φκσο πεξηζζφηεξν ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, 

θαιχπηνληαο ηελ πάγηα αλάγθε γηα εμσζρνιηθά βηβιία ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε. Γε 

γίλεηαη ιφγνο γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο. Σν βάξνο δίλεηαη ζε 

πξαθηηθνχ/ιεηηνπξγηθνχ ηχπνπ αλάγθεο. Με άιια ιφγηα θαίλεηαη λα αθαηξείηαη ε 

δπλαηφηεηα πξσηνβνπιίαο, αλαζηνραζκνχ θαη ακθηζβήηεζεο ηφζν απφ ην δάζθαιν, 

φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

νδεγίεο. 
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4.5.4.3. „Γξαπηφο Λφγνο-Λνγνηερλία‟ : Αλάιπζε γηα ην είδνο ηνπ ΑΠ κε βάζε ηελ 

ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο Grundy 

 

Σν ΑΠ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην απφζπαζκα πηνζεηεί ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

κνληέινπ ηνπ Tyler: δηδαθηηθνί ζηφρνη,  δηδαθηηθή χιε, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 

αμηνιφγεζε. Δπηζεκάλακε αθφκα πσο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο δελ θαηέρνπλ 

νπζηαζηηθά ηνλ έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σνπο δίλνληαη αξθεηά πεξηζψξηα 

δξάζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ φπσο ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ-

αλαγλσζηψλ κε ζπγγξαθείο θαη ε επνπηεία ησλ καζεηψλ απφ ηνπο δαζθάινπο, φπνπ 

κπνξνχλ λα εθθέξνπλ άπνςε θαη λα θξίλνπλ. Οπζηαζηηθά φκσο θαη νη κελ θαη νη δε 

θαζνδεγνχληαη απφ κηα αλψηεξε αξρή πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα δξνπλ απηφλνκα, κε βάζε 

ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έηζη: 

 

Α) Οη εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ εκθαλίδνληαη σο ηζφηηκνη ζπλεξγάηεο κε ηνπο 

δαζθάινπο ηεο ηάμεο. Έηζη πεηπραίλνπλ λα πεξηνξίδνπλ εθείλνπο ζην ξφιν ησλ 

„εληνινδφρσλ-εθηειεζηψλ‟ θαη παξάιιεια λα δηαηεξνχλ θαη λα λνκηκνπνηνχλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο ην ξφιν ησλ „εηδεκφλσλ-εληνιέσλ‟ πνπ νξίδνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

Σν ΑΠ εθαλίδεηαη εδψ κε ηε κνξθή „πξντφληνο‟. 

Β1) Οη δάζθαινη ηεο ηππηθήο ηάμεο, ληψζνληαο αλαζθαιείο γηα ηεο ειάρηζηεο 

γλψζεηο ηεο πάλσ ζηελ εηδηθή αγσγή αιιά έρνληαο φιε ηε δηάζεζε λα βνεζήζνπλ ηεο 

νκάδεο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε, αθνινπζνχλ ηεο νδεγίεο πνπ ηεο 

δίλνληαη θαηαβάιινληαο πξνζσπηθή πξνζπάζεηα θαη επηδεηθλχνληαο πξαθηηθφ 

ελδηαθέξνλ, ρσξίο λα  ακθηζβεηνχλ, λα θξίλνπλ ή λα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

κεηαβάιινπλ ηεο νδεγίεο απηέο σο ηζφηηκνη ζπλεξγάηεο κε ηνπο εηζεγεηέο. Γε 

δηαθαίλεηαη λα πξνσζνχληαη εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη ξνπηίλεο απφ ηνπο 

δαζθάινπο. Ο ξφινο ηνπο θαίλεηαη λα είλαη κφλν εθηειεζηηθφο θαη ππφ απηήλ ηελ 

έλλνηα ππνβαζκίδεηαη. 

Β2) Οη ηπθινί καζεηέο έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε, αθνχ ηνπο δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα ζπλδηαιιέγνληαη άκεζα κε ινγνηέρλεο θαη λα θάλνπλ βίσκα ηε 

ζπλάληεζε καδί ηνπο. Γελ πξνβαίλνπλ φκσο ζε πξνζσπηθέο θξίζεηο, νχηε απνθαζίδνπλ 

πεξαηηέξσ γηα ηε δξάζε ηεο. Αμηνινγνχληαη απφ ην δάζθαιν θαη ν ξφινο ηνπο 

πεξηνξίδεηαη ζε πξναπνθαζηζκέλεο δξάζεηο. 

Γ) Οη καζεζηαθέο θαηαθηήζεηο ζην ρψξν ηεο „ινγνηερλίαο‟ πξνθχπηνπλ 

βησκαηηθά θαη δηαζεκαηηθά (εθδειψζεηο, επηζθέςεηο, ζέαηξν, κεινπνηεκέλε πνίεζε 

θ.ά.). Οη ίδηνη φκσο νη καζεηέο δελ έρνπλ ιφγν ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Γ) Ζ αμηνιφγεζε εδψ απνηειεί κνλφδξνκε δηαδηθαζία, απφ ην δάζθαιν ζηνπο 

καζεηέο θαη δίλεηαη εθάπαμ θάζε θνξά. Οη δεχηεξνη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα 

απηνδηφξζσζεο γηα βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. 

Δ) Σν ΑΠ εδψ εμππεξεηεί έλα ζθνπφ· ηε ρσξίο πξνζθφκκαηα θαη 

ακηζβεηήζεηο δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φπνπ ν ιφγνο ηνπ δαζθάινπ, ηνπ 

ζρνιείνπ σο απηφλνκεο κνλάδαο θαη ε εκπινθήο άιισλ θνξέσλ (γνλείο, ηνπηθή 

θνηλφηεηα, Παλεπηζηήκην), απνθιείνληαη. Σν είδνο ηνπ ΑΠ πνπ πξνσζείηαη είλαη απηφ 

πνπ ραξαθηεξίδεη ε Grundy σο „πξντφλ‟. 
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4.5.4.4. „Γξαπηφο Λφγνο-Λνγνηερλία‟ : Αλάιπζε γηα ην είδνο ησλ καζεηηθψλ 

ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην Ρφκβν ηνπ Κνπηζνγηάλλε 

 

Απφ ην απφζπαζκα πξνέθπςε πσο : 

α) Σα βηψκαηα θαη νη εκπεηξίεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ θξίλνληαη απνιχησο 

απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ. Έηζη, π.ρ. “είλαη απαξαίηεην νη 

καζεηέο λα γλσξίζνπλ φζα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα θαη δείγκαηα πνπ λα δειψλνπλ ή λα 

έρνπλ ζρέζε (κε ηηο έλλνηεο πνιηηηζκφο θαη παξάδνζε), φπσο ζηνιέο, αληηθείκελα 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο άιισλ επνρψλ, έξγα ηέρλεο ιατθψλ θαιιηηερλψλ, θ.ά” (ΑΠ, 

2004:105). 

β) Πξνζθέξνληαη επξένπ θάζκαηνο επηινγέο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο –πνηθίιεο 

δίνδνη, εξγαιεία, ζηξαηεγηθέο θαη πιηθά ζηήξημεο (scaffolds)– γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

κάζεζεο. Πξνηείλνληαη κέζα έθθξαζεο θαη εκπινθήο (engagement), φπσο ε 

δξακαηνπνίεζε γηα ηελ θαηαλφεζε αηληγκάησλ, κεηαθνξψλ θ.ά, ζσκαηηθψλ επηινγψλ 

γηα θηλεηνπνίεζε θαη πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, πρ. ζπδεηήζεηο κε ζπγγξαθείο, 

ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ, φπσο ράξηεο, ρξνλνγξακκέο. πλνιηθά ζα ιέγακε πσο 

πξνζθέξνληαη πνιιαπιά κέζα θαη κέζνδνη πξφζβαζεο ζηε γλψζε απφ ηνπο ηπθινχο, 

πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ινγηθή ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο.  

γ) Ζ ρξήζε ηε γιψζζαο αθνξά επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (εξσηαπνθξίζεηο κε 

ινγνηέρλεο), ηελ πξνθνξηθή εμάζθεζε ζηελ αληηθαηάζηαζε πνηεηηθψλ εθθξάζεσλ ή 

κεηαθνξηθψλ κε άιιεο ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ, δξακαηνπνηήζεηο γηα ηελ βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ κνξθψλ ηνπ ιφγνπ θαη ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. 

δ) Γε γίλεηαη αλαθνξά ζηε γξακκαηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα. 

 

 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ζηνπο ηπθινχο καζεηέο πνπ πξνσζεί 

ην ΑΠ, δελ κπνξεί λα απνδνζεί ε αληίζηνηρε ηαπηφηεηα ησλ „πεπεηξακέλσλ καζεηψλ‟ 

(expert learners) πνπ επηδηψθεη ε Καζνιηθή Μάζεζε, (Παπαδνπνχινπ, 2011). 

χκθσλα κε απηήλ ηε θηινζνθία, πνπ πξνζηδηάδεη ζα ιέγακε ζηηο αξρέο κε εθείλε ηνπ 

Δληαίνπ Γηαζεκαηηθνχ Πιαηζίνπ, νη ιεγφκελνη „έκπεηξνη καζεηέο‟, αλαπηχζζνπλ ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά: i) είλαη πεπεηξακέλνη, δειαδή δηαζέηνπλ βαζηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξν 

πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξίμνπλ ηε κειινληηθή γλψζε, ii) είλαη επηδέμηνη θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην ζηφρν ηνπο (goal-directed learners) θαη αθνινπζνχλ 

ζηξαηεγηθέο γηα λα ηνλ πεηχρνπλ, iii) είλαη απνθαζηζηηθνί θαη θηλεηνπνηεκέλνη γηα λα 

κάζνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, κηα θαη έρνπλ πςειέο πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ, ην ΑΠ δελ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο 

απηνλνκίαο θαη απεμάξηεζεο απφ ηελ παξνπζία ελφο βιέπνληα. Οη πξνζδνθίεο ησλ 

εηζεγεηψλ γηα ηνπο καζεηέο απηνχο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο ζε νξηζκέλνπο 

άμνλεο. Ζ ινγνηερλία γηα παξάδεηγκα, είλαη έλαο ηνκέαο ηεο γιψζζαο ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθφο, ιφγσ ηνπ άγλσζηνπ ιεμηινγίνπ, ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ αιιά θαη ησλ 

δπζλφεησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ. Θα ηελ απνθαινχζακε „αρίιιεην πηέξλα‟ ησλ 

καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα 

δηαξθνχο απνζαθήληζεο ιεμηινγίνπ, παξνρήο ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ, ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ έθθξαζεο, νκηινχλησλ βηβιίσλ ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε πξνζβάζηκσλ απφ 

ηνπο καζεηέο θ.ά. Οη ειιείςεηο φκσο ζε φια απηά θαζειψλεη ηνπο ηπθινχο καζεηέο θαη 

ηνπο θέξλεη ζε δεχηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά. 

Θα ππνζηεξίμνπκε ινηπφλ πσο νη πξνζπάζεηεο ηνπ δαζθάινπ ζηελ ηάμε, φζν γελλαίεο 

θη αλ είλαη, δελ είλαη αξθεηέο. Απηφ ην γλσξίδνπλ νη επατνληεο θαη φζν ππάξρεη 

αδηαθνξία γηα ηα ειιείκκαηα ζην ηππηθφ ζρνιείν, ε εθπαίδεπζε ζα ιεηηνπξγεί άληζα ζε 

βάξνο ησλ επάισησλ νκάδσλ. Οη ηαπηφηεηεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ ζηνλ άμνλα 
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΄Γξαπηφο Λφγνο-Λνγνηερλία‟ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο „Γηαθξηηέο‟ θαη 

„Δμαξηψκελεο‟. 

 

 

4.5.4.5. χλνςε ησλ επξεκάησλ ζηνλ άμνλα „Γξαπηφο Λφγνο-Λνγνηερλία‟ 

 

● Γηαπηζηψλνπκε ζπκθσλία ηνπ άμνλα απηνχ κε ην ΓΔΠΠ ηνπ 2004 ηφζν ζηε 

δηαζεκαηηθφηεηα, φζν θαη ζηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο, αιιά θαη κε ην ΓΔΠΠ ηνπ 2003 γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο. 

πκθσλία ππάξρεη θαη κε ην Ν. 2817/2000 φζνλ αθνξά ηε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε 

εεα ζηελ ηππηθή ηάμε. 

 

● Οη ζπζηάζεηο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ ηπθιψλ καζεηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ινγνηερλία είλαη έλαο απφ ηνπο πην απαηηεηηθνχο ηνκείο 

ηεο γιψζζαο γηα έλαλ ηπθιφ καζεηή γηαηί εκπεξηέρεη πνιιά ζρήκαηα ιφγνπ, 

ζπλαηζζήκαηα, πςειά λνήκαηα, αθαηαλφεηα θαη αλνίθεηα ζε έλαλ ηπθιφ. Ζ ζηελή 

επνπηεία απφ ην δάζθαιν είλαη απαξαίηεηε. Ο καζεηήο πξέπεη λα θαζνδεγείηαη, 

ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο.  

 

● πλαληάκε ζηνηρεία απφ φιεο ηηο γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξίεο. ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο 

επηθξαηέζηεξνο είλαη ν δνκηζκφο. Αηζζεηή είλαη ε ιεηηνπξγηθή δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο. Ζ θξηηηθή απνπζηάδεη, αθνχ φια έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ δαζθάινπ. 

 

● Πέξα απφ ηε δηαξθή επνπηεία ηνπ δαζθάινπ, δε γίλεηαη ιφγνο γηα θάπνην άιιν είδνο 

αμηνιφγεζεο. 

 

● Σν ιεμηιφγην παίδεη ζπνπδαίν ξφιν. Τπάξρνπλ “πιαηηέο θαη πνιχπιεπξεο έλλνηεο” 

πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ κφλν δηαηζζεηηθά/βησκαηηθά. Γηα ηε 

Γξακκαηηθή δε γίλεηαη ιφγνο ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα. 

 

● Οη εηζεγεηέο εμαθνινπζνχλ λα επηζπκνχλ ην ξφιν ηνπ ζπλεξγάηε, νπζηαζηηθά φκσο 

είλαη νη „επαίνληεο‟ πνπ δίλνπλ ηηο εληνιέο θαη θαζνδεγνχλ ην δάζθαιν. Γλσξίδνπλ ηηο 

αληζφηεηεο πνπ δηαησλίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηελ έιιεηςε εμσζρνιηθψλ 

βηβιίσλ ζε Braille θαη κέλνπλ απαζείο. 

 

● Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν ηνπ εληνινδφρνπ-εθηειεζηή θαη απφ 

απηήλ ηελ άπνςε ην είδνο ηνπ ΑΠ πνπ ζρεδηάδεηαη κε θνξά απφ- πάλσ- πξνο ηα 

θάησ, αθνξά έλα πξφγξακκα „πξντφλ‟, απφ ην νπνίν αλακέλνληαη ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα, ζπγθεθξηκέλεο εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο καζεηψλ. 

 

● Οη καζεηέο είλαη θαζνδεγνχκελα πξφζσπα απφ ην δάζθαιν ζηηο κηθξέο ηάμεηο θαη 

δξψληα ζηηο κεγαιχηεξεο. Γηδάζθνληαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ βησκάησλ. 

Παξακέλνπλ φκσο δέζκηνη ησλ βιεπφλησλ ζπκκαζεηψλ θαη ηνπ δαζθάινπ ηνπο, αθνχ 

ηνπο ιείπνπλ ηα βνεζήκαηα εθείλα πνπ ζα ηνπο έδηλαλ ηελ απηνλνκία ηνπο. 

 

Με βάζε ηα επξήκαηα ζηνλ άμνλα Γ. „Γξαπηφο ιφγνο- Λνγνηερλία‟, ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν παίξλεη ηελ εμήο κνξθή : 
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Σν θείκελν 

Γ. „Γξαπηόο                                                                   

Λόγνο  & Λνγνηερλία‟ 

       ζ. 105-106 

(πεξηγξαθή/text 

description) 

Πξαθηηθέο ιόγνπ (text practice) 

 

 

Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) 

(εξκελεία/text interpretation) 

Κνηλωληθή  

πξαθηηθή                                                                                                                                               

(social    

practice) 

λνκηκνπνίεζε 

(εμήγεζε) 

Λεμηι     γξακκ  πξφη 

πξέπεη,    Δ.Φ.    νδε-    

πάληα,     Τπνη.  γίεο 

είλαη       Οξηζη   κε    

απαξαί  α΄πιεζ  βάζε                                                                                            

ηεην/ε,               πξαγκα- 

                          ηηθέο 

ρξεηά-                αλάγθεο 

δεηαη 

 

εθκεηαι 

ιεπφκα 

ζηε,  

ρξεζη- 

κνπνη- 

νχκε 

 

ππάξρεη 

αλάγθε 

Γι.ζεσξία   Λφγνη   Γ.Δ.Π.Π..    Α.Π.   Γηδ/ιία  

Γνκηζκφο                 2004,2003     2003   Λεηηνπξ-        

Δπηθ/θή                      Νφκνο                     γηθή                                                    

Κεηκ/θή                      2000           (δηδ. 

Πνιπγξακκ                                    ζηφ-                                                                                                                                                                       

                                                       ρνη) 

                                     

                                          

                                                                    

                     

 

Οηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο, ζηελ 

πξψηκε ειηθία, κε 

θζίλνπζα 

θαζνδήγεζε απφ 

ην δάζθαιν & 

ΕΔΑ θαηά 

Vygotsky 

Ο δάζθαινο ζηνλ 

ππνβαζκηζκέλν 

ξφιν ηνπ επφπηε, 

πξνγπκλαζηή 

Καιιηέξγεηα 

ζπλεξγαηηθνχ  

θιίκαηνο κε ηνλ 

εθπ/θφ. 

Πεξηνξηζκέλε 

αλαθνξά ζε 

ειιείςεηο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο 

Πνιηηείαο. 

 

 

                                  

          

 

 

 

 

Tν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟ , 

( θαηά Grundy, 

    Α,Β,Γ,Γ) 

„ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ 

 ΓΗΑΚΡΗΣΔ‟ 

 & „ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΔ‟, 

(θαηά Κνπηζνγηάλλε, 

        α,β,γ) 

Σν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟,  

 (θαηά  Grundy,  

           Δ) 
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Δ) ΑΞΟΝΑ ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ 

Α΄ - Β΄   Γεκνηηθνχ 

 

1.    ηελ αξρή επηιέγνπκε ιεμηιφγην απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ πνπ 
αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο, θαη φρη αθεξεκέλεο. Δπηδεηθλχνπκε ζην 
παηδί αληηθείκελα θαη ηνπ δεηνχκε λα ηα ζπλδέζεη κε ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο. 
Σηο ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο ηηο ζπλδένπκε κε κηθξέο ηζηνξίεο 
κέζα απφ ηηο νπνίεο ην παηδί γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπο, π.ρ. ν κχζνο «Σν ςέκα 
ηνπ βνζθνχ»   καζαίλεη ζηα παηδηά ηε ιέμε « εκπηζηνζχλε» θαη ην αληίζεην. 
Με νξγαλσκέλα λνεηηθά ζχλνια ην παηδί έξρεηαη ζε επαθή κε νηθνγέλεηεο 
ιέμεσλ ή κε ιέμεηο πνπ έρνπλ θάπνηα ζπλάθεηα ή κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κε 
θάπνην θνηλφ θξηηήξην ζχλνιν π.ρ. κε ηελ ελφηεηα επαγγέικαηα καζαίλεη 
εξγαιεία πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε επάγγεικα, κε ηελ ελφηεηα δάζνο καζαίλεη ηα 
δψα ηνπ δάζνπο θαη φ,ηη  άιιν ππάξρεη ζην δάζνο θ.ιπ. 
Παξφκνηα ζχλνια ιέμεσλ κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κε αθνξκή θάπνηα γηνξηή, 
π.ρ. ηεο 28εο Οθησβξίνπ, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θ.ιπ. 
Σα ιεθηηθά απηά ζχλνια κπνξνχλ λα γξάθνληαη ζε ραξηφληα, λα αλαξηψληαη 
ζηελ ηάμε θαη λα δηαθνζκνχληαη κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα απφ ην ζχλνιν ησλ 
ιέμεσλ π.ρ. ζην ραξηφλη ησλ εξγαιείσλ έλα ζθπξί, ζην ραξηφλη ηνπ δάζνπο 
ρψκα, θχιια, πνχπνπια πνπιηψλ θ.ιπ. 
2.   Παίδνπκε δηάθνξα πξνθνξηθά παηρλίδηα ιέμεσλ: 
-Μέζα ζε πξφηαζε δεηάκε απφ ηα παηδηά λα αιιάμνπλ κηα ιέμε κε θάπνηα 
ζπλψλπκε ηεο. 
-Μέζα ζε πξφηαζε δεηάκε απφ ηα παηδηά λα αιιάμνπλ κηα πεξίθξαζε κε ηελ 
θαηάιιειε ιέμε. 
-Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα καο πνπλ ηε ιέμε πνπ ιείπεη απφ πξνηάζεηο κε θελφ. 
-Εεηάκε απφ ην παηδί λα θηηάμεη πξφηαζε κε δεδνκέλε ιέμε. 
-Παίδνπκε παηρλίδη κε νκφερεο, ηαπηφζεκεο, παξψλπκεο θ.ιπ. ιέμεηο. 
-Απνζηεζίδνπλ ινγνπαίγληα, παξνηκίεο θαη άιια παηρλίδηα ιέμεσλ. 
7.  Σα παηδηά δξακαηνπνηνχλ ηζηνξίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην λέν ιεμηιφγην, 
παίδνπλ θνπθινζέαηξν, αλεβάδνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. 

 

ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ 

 Γ΄- Γ΄    Γεκνηηθνχ 

2.  Σα παηδηά καζαίλνπλ λα θηηάρλνπλ νηθνγέλεηεο ιέμεσλ κε θνηλή ξίδα έηζη 
εμαζθνχληαη ζηγά-ζηγά λα πξνζεγγίδνπλ εηπκνινγηθά κηα ιέμε. 
3.  Σα ινγνπαίγληα, νη παξνηκίεο, ηα αλέθδνηα είλαη επράξηζηα ζηα παηδηά θαη 
ηνπο καζαίλνπλ κε επθνιία. 
5.  Με πνιχ πξνθνξηθή άζθεζε, θηηάρλνληαο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο,  ην παηδί 
αζθείηαη ζηελ πνιπζεκία κηαο ιέμεο. 
8.  Γηαβάδνπλ βηβιία εμσζρνιηθά, ζεκεηψλνπλ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη 
επηρεηξνχλ λα ηηο εξκελεχζνπλ, χζηεξα επαιεζεχνληαη ή φρη κέζσ ελφο 
ιεμηθνχ. 
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ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ 

Δ-Σ  Γεκνηηθνχ 

2.  Ο καζεηήο πξνζεγγίδεη εηπκνινγηθά ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. Απηφ απαηηεί 
πνιχ άζθεζε αθνινπζψληαο βήκαηα φπσο: εχξεζε ηνπ ζέκαηνο ιέμεσλ θαη 
θαηάηαμή ηνπο ζε νκάδεο αλάινγα ηεο ζεκαζίαο ηνπο, νκαδνπνηήζεηο ιέμεσλ 
κε θνηλή ξίδα, θνηλφ πξφζεκα ή επίζεκα θ.ιπ.  
3. Η θαηαλόεζε ηεο κεηαθνξάο θαιιηεξγείηαη από ηε Β΄ηάμε κε ην 
θαηάιιειν ηξόπν θαη πξνϋπνζέηεη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ κε 
πιήξε θαηαλόεζε ηνπ θαη όρη απιή απνζηήζηζε ηνπ. 

 Να ηνλίζνπκε πόζν κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη  ε απηηθή γλσξηκία πνιιώλ 
πξαγκάησλ από ηνπο καζεηέο θαη ε νκαδνπνίεζε ησλ θύξησλ 
κνξθνινγηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ από ηα πξνλεπηαθά ρξόληα ησλ 
ηπθιώλ παηδηώλ.  

13. Οη καζεηέο πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο πνπ λα κέλνπλ ζην ζρνιείν 
θαη λα έρνπλ ρξεζηηθφηεηα γηαηί έηζη απνθηνχλ ηζρπξά θίλεηξα θαη ραξά γηα 
δεκηνπξγία θαη κάζεζε. 
Μπνξνχλ απφ ηελ Σεηάξηε ηάμε λα νξγαλψζνπλ έλα ιεμηθφ κε ηηο ιέμεηο πνπ 
ζπλαληνχλ ζηα δηάθνξα καζήκαηά ηνπο, αλ απηφ είλαη δνπιεηά ζην θνκπηνχηεξ 
ζα είλαη πνιχ επθνιφηεξε, ην νπνίν ζα εκπινπηίδεηαη θάζε ρξφλν κέρξη ηε Σ΄ 
ηάμε θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο. Λεμηθφ ζε Βraille 
σο απηή ηε ζηηγκή γηα ρξήζε απφ ην Γεκνηηθφ δελ ππάξρεη ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ 
φγθνπ πνπ ζα είρε.  
15,16,17,18  νη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη κε γξαπηέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 
ζηα δηάθνξα καζήκαηα κε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ εηδηθνχ ιεμηινγίνπ. 
 Σα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηνχληαη, είλαη φκσο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη 
πξνυπνζέηνπλ κείσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. 
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4.5.5.  Αλάιπζε πξνο ηνλ άμνλα „Λεμηιφγην‟ 

4.5.5.1. „Λεμηιφγην‟ : Κεηκεληθή Οξγάλσζε 

πλεθηηθόηεηα: ην απφζπαζκα δίλεηαη κέζα απφ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο κηα 

δηαβάζκηζε ηεο πξνζπάζεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαζθάινπ λα νξγαλψζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά βεκάησλ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Σα βήκαηα βξίζθνληαη 

ζε ρξνληθή αθνινπζία. Υξεζηκνπνηείηαη κάιηζηα ε έθθξαζε “ηελ αξρή…”. ηηο 

πξψηεο ηάμεηο θαηαβάιιεηαη πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα 

ηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ ψζηε λα ππάξρεη έλαο απμαλφκελνο βαζκφο 

δπζθνιίαο ζε κνξθή ζθαισζηάο, ζηνλ νπνίν λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νη ηπθινί 

καζεηέο. Σα ξήκαηα κε ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη νη ζηφρνη βξίζθνληαη θαηά 

πιεηνςεθία ζην α΄πιεζπληηθφ πξφζσπν. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ κέζα ζηελ ηάμε είλαη 

θπξίαξρνο. ηηο ακέζσο επφκελεο ηάμεηο ε θηλεηνπνίεζε ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κεηαθέξεηαη ζηνπο καζεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ γ΄πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ θαη 

γ΄εληθνχ πξνζψπνπ. 

Παξάιιεια δηαπηζηψλνπκε θαη κηα ηξνπηθή αθνινπζία ζηε ζεηξά ησλ βεκάησλ. 

Οη πξψηεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ μεθηλνχλ απφ ην πην νηθείν θαη ην πην 

ζπγθεθξηκέλν, γηα λα κεηαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα ν καζεηήο ζην πην άγλσζην θαη 

αθεξεκέλν. “…επηιέγνπκε ιεμηφγην απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο, θαη φρη αθεξεκέλεο” θαη “Δπηδεηθλχνπκε ζην παηδί 

αληηθείκελα…” (ΑΠ, 2004: 106). Έηζη νη ηπθινί καζεηέο θαηαθηνχλ κε ηελ παξαθάησ  

ζεηξά: 

1. Σν ιεμηιφγην, κε ηελ παξνπζία  ρεηξνπηαζηψλ αληηθεηκέλσλ 

2. Σηο αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε γλψξηκεο ζεκαζίεο, φπσο πρ. κέζα 

απφ κχζνπο 

3. Σηο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ, πνπ έρνπλ θάπνηα ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο, πρ. ηα 

επαγγέικαηα 

4. Σηο ζπλψλπκεο, νκφερεο, ηαπηφζεκεο, παξψλπκεο ιέμεηο κέζα απφ πξνθνξηθά 

παηρλίδηα 

5. Έλα λέν ιεμηιφγην, παίδνληαο θνπθινζέαηξν 

6. Σελ εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ 

7. Σελ πνιπζεκία ησλ ιέμεσλ, κε ηελ πξνθνξηθή ζχληαμε πξνηάζεσλ 

8. Σηο άγλσζηεο ιέμεηο, κέζα απφ ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ηε ρξήζε ιεμηθνχ 

9. Σελ νκαδνπνίεζε ησλ ιέμεσλ κε θνηλή ξίδα, πξφζεκα ή επίζεκα 

10. Σελ ηθαλφηεηα νξγάλσζεο ιεμηθνχ 

 

Έιεγρνο:  Γελ αιιάδεη θάηη ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα απνζπάζκαηα. Οη εηζεγεηέο 

„παίδνληαο‟ ην ξφιν δαζθάινπ (ηα ξήκαηα ζε α΄πιεζπληηθφ πξφζσπν), θαζνξίδνπλ ηα 

βήκαηα πνπ ν ηειεπηαίνο πξέπεη λα αθνινπζήζεη. Σνλίδνπλ κε έληνλα γξάκκαηα ηε 

ζεκαζία ηεο θαηάθηεζεο θάπνησλ ζηφρσλ απφ κηθξφηεξεο ειηθίεο, φπσο ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο νκαδνπνίεζεο απφ ηα πξνλεπηαθά ρξφληα θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο κεηαθνξάο απφ 

ηε Β΄δεκνηηθνχ. Ζ αμία ησλ πξψηκσλ θαηαθηήζεσλ γίλεηαη αηζζεηή θαη απφ ην 

γεγνλφο πσο ζηηο πξψηεο δπν ηάμεηο (Α΄-Β΄), δε δίλεηαη θακηά πξσηνβνπιία ζηνπο 

καζεηέο. Ο δάζθαινο έρεη ηελ επζχλε γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ “πξέπεη” λα 

είλαη ζπγθεθξηκέλεο. ηηο επφκελεο ηάμεηο “κπνξνχλ” λα αλαιακβάλνπλ θάπνηεο 

εξγαζίεο, φπσο ηε δεκηνπξγία ιεμηθνχ, “πνπ δελ ππάξρεη ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ πνπ 

ζα είρε”! Πέξα απφ ην έιιεηκα ηνπ ιεμηθνχ πνπ εληνπίδνπλ γηα δεχηεξε θνξά ζην ΑΠ, 

νη εηζεγεηέο γηα δεχηεξε επίζεο θνξά θάλνπλ ιφγν γηα κείσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο σο 

πξνυπφζεζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ρξνλνβφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ φκσο 
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ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα κηιάκε γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

 

Γξακκαηηθή:  
● Μεηαβαηηθφηεηα: “επηιέγνπκε”, “Δπηδεηθλχνπκε”, “δεηνχκε(5)”, “ζπλδένπκε”, 

“κπνξνχκε λα θηηάμνπκε”, ”παίδνπκε(2)”, “λα ηνλίζνπκε”, “κπνξνχλ λα γξάθνληαη”, 

“λα αλαξηψληαη”, “λα δηαθνζκνχληαη”, “επαιεζεχνληαη”, “θαιιηεξγείηαη”, 

“πξνυπνζέηεη/νπλ(2)”, ”απαηηεί(2)”, “έξρεηαη”, “πξαγκαηνπνηνχληαη”, 

“επηηπγράλνληαη”, ζα εκπινπηίδεηαη”, “ζα ρξεζηκνπνηείηαη”, ”δελ ππάξρεη”, “λα ηα 

ζπλδέζεη”, ”γλσξίδεη”, “καζαίλεη/νπλ(5)”, “λα αιιάμνπλ (2)”, “λα πνπλ”, “λα θηηάμεη”, 

“απνζηεζίδνπλ”, “δξακαηνπνηνχλ”, “ρξεζηκνπνηνχλ”, “παίδνπλ”, “εμαζθνχληαη/ 

αζθείηαη ”,  “δηαβάδνπλ”, “ζεκεηψλνπλ”, “λα εξκελεχζνπλ”, “πξνζεγγίδεη”, “πξέπεη λα 

αλαιακβάλνπλ”, “απνθηνχλ”. 

Σν έλα ηέηαξην ησλ ξεκάησλ αλαθέξνληαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ θαη 

απεπζχλνληαη ζηνπο καζεηέο ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ φπνπ ν ξφινο ηνπ είλαη θαζαξά 

ξφινο εμνπζηαζηηθφο, απζεληίαο. Σα ηξηηνπξφζσπα ξήκαηα θαιχπηνπλ άιιν έλα 

ηέηαξην ηνπ ζπλφινπ ησλ ξεκάησλ θαη αθνξνχλ είηε ηελ ηαθηηθή ηεο ραιαξήο ζηάζεο 

πνπ αθνινπζνχλ νη εηζεγεηέο απέλαληη ζην δάζθαιν κεηά απφ ηελ πίεζε πνπ ηνπ 

άζθεζαλ, είηε δξάζεηο άιισλ θαη ηηο ζπλζήθεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ θαιείηαη 

λα δηαρεηξηζηεί ν δάζθαινο. Έηζη, νη δξάζεηο ζηα λεπηαθά ή πξνλεπηαθά ρξφληα ησλ 

καζεηψλ, έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ ησξηλή ηνπο θαηάζηαζε. Δπίζεο, ε έιιεηςε 

ειεθηξνληθνχ ιεμηθνχ απφ ηελ Πνιηηεία έρεη ην δηθφ ηεο αληίθηππν ζηελ θαηάθηεζε 

ηνπ ιεμηινγίνπ απφ ηνπο ηπθινχο καζεηέο. Σέινο, κηζά απφ ην ζχλνιν ησλ ξεκάησλ 

αλαθέξνληαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πνπ αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο απφ ηελ Γ΄ηάμε 

θαη κεηά. Ζ δηδαζθαιία ζην επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ απφ δαζθαινθεληξηθή 

γίλεηαη καζεηνθεληξηθή. 

 

● Θέκα:  Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη θαηαηγηζηηθέο. Γχν θνξέο 

επηζεκαίλεηαη πσο απαηηείηαη πνιιή άζθεζε , ”Με πνιχ πξνθνξηθή άζθεζε”, “Απηφ 

απαηηεί πνιχ άζθεζε”, (ΑΠ, 2004: 107,108). Αθφκα ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα 

θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη φρη ε απιή απνζηήζηζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ηπθιψλ παηδηψλ νη εηζεγεηέο  έρνπλ ήδε επηζεκάλεη φηη ην ιεμηιφγην είλαη πνιχ θησρφ. 

Ζ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ηφζν απφ ην δάζθαιν, φζν θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ηπθινχο γηα λα απνθηήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ιεμηινγίνπ, είλαη 

πνιιαπιάζηα απ‟ φ,ηη ζπκβαίλεη κε ηα ππφινηπα παηδηά. Απηφ βέβαηα δελ ην αλαθέξνπλ 

νη εηζεγεηέο. Ζ ζέζε ηνπο φκσο πνπ ελέρεη ηε κνξθή ζπκπεξάζκαηνο, είλαη πσο “Σα 

παξαπάλσ πξαγκαηνπνηνχληαη, είλαη φκσο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέηνπλ 

κείσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο” (ΑΠ, 2004: 108). Με άιια ιφγηα ππαηλίζζνληαη πσο κέζα 

ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ (θπλήγη ηεο χιεο, γξαπηέο θαη 

ζπρλέο αμηνινγήζεηο), νη  δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ Γηαθνξνπνηεκέλνπ ΑΠ απνηεινχλ 

νπηνπία. Σν ΑΠ ηνπ 2003 γηα ην ηππηθφ ζρνιείν αλαηξεί ην Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ. 

 

● Σξνπηθφηεηα:  Υξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ε ελεξγεηηθή έγθιηζε. Σε ζπλαληάκε ζε 

φιεο ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη ν δάζθαινο ζηηο πξψηεο ηάμεηο. Σε ζπλαληάκε 

αθφκα ζηηο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ. Κάπνηεο 

θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο καζεηέο θαη ε ππνηαθηηθή πνπ ππνδειψλεη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο λα θαηαθηήζνπλ θαη πην δχζθνινπο ζηφρνπο. 

 

● Λέμεηο-θιεηδηά: “δελ ππάξρεη”, “πξνυπνζέηνπλ κείσζε ηεο χιεο”. Καη νη δχν 

εθθξάζεηο αθνξνχλ ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη ηπθινί καζεηέο ζην ηππηθφ ζρνιείν. 
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Απφ ηε κηα δελ ππάξρεη έλα ιεμηθφ γξακκέλν ζε Braille, ελψ απφ ηελ άιιε ην ΑΠ γηα 

ην θνηλφ ζρνιείν αληηζηξαηεχεηαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ δαζθάινπ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο, αθνχ ε έθηαζε ηεο χιεο είλαη 

πνιχ κεγάιε θαη ν ρξφλνο δελ επαξθεί. Ο δάζθαινο αλαγθαζηηθά ζα επηιέμεη αλάκεζα 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο χιεο γηα ράξε ησλ καζεηψλ ρσξίο ε.ε.α. θαη ζηελ νινθιήξσζε 

ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λα ζηεξίμεη ηνπο  καζεηέο κε ε.ε.α. Οη 

εηζεγεηέο σζηφζν δηθαηνινγνχλ ηελ αλππαξμία  ιεμηθψλ ππνζηεξίδνληαο πσο ζα είραλ 

πνιχ κεγάιν φγθν θαη ζα ήηαλ δχζρξεζηα. Γε γίλεηαη φκσο ιφγνο γηα παξνρή απφ ηελ 

Πνιηηεία ειεθηνληθψλ ιεμηθψλ πνπ ζα βνεζνχζαλ πνιχ ηνπο ηπθινχο ζηνλ 

εκπνινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ. Απηά πξνηείλνπλ λα ηα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη νη 

καζεηέο. ζν γηα ηε κείσζε ηεο χιεο, είλαη θάηη πνπ πνπ ζα επσκηζηεί πάιη ν 

δάζθαινο. 

 

 

4.5.5.2. „Λεμηιφγην‟ : Αλάιπζε κε βάζε ηελ ΚΑΛ ηνπ N. Fairclough 

  

● ην θείκελν (πεξηγξαθή) 

 

Σα επξήκαηα ζηνλ άμνλα  „Λεμηιφγην‟ φζνλ αθνξά ηε γισζζνινγηθή αλάιπζε 

ηνπ θεηκέλνπ, δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ζηνπο πξνεγνχκελνπο άμνλεο. Οη 

εηζεγεηέο έρνπλ ήδε επηζεκάλεη ηα ειιείκκαηα ησλ ηπθιψλ ζην ιεμηιφγην. Γηα ην ιφγν 

απηφ επηζηνχλ αθφκα κία θνξά ηελ πξνζνρή ηνπ δαζθάινπ ζηε ζσζηή δηαδνρή ησλ 

βεκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία, ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ 

απμάλεηαη ζηαδηαθά θαη ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο μεθηλψληαο πξψηα απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα θαη γλσζηά ζηνπο καζεηέο. ηηο πξψηεο ηάμεηο νη καζεηέο δηδάζθνληαη 

κε αθεηεξία ηα βηψκαηά ηνπο. Αιιειεπηδξνχλ θαη αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο (παίδνπλ 

πξνθνξηθά παηρλίδηα, δξακαηνπνηνχλ ηζηνξίεο). Χζηφζν ν ξφινο ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θαη ηελ πξσηνβνπιία ηελ έρεη ν δάζθαινο (ρξήζε ξεκάησλ ζην 

α΄πιεζπληηθφ πξφζσπν). Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε έξρεηαη ζηηο επφκελεο ηάμεηο πνπ 

θξίλεηαη φηη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία, έρνπλ θαηαθηήζεη έλα πξψην 

επίπεδν θαηαλφεζεο θαη κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε γεληθεχζεηο θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ 

θεθηεκέλε γλψζε (καληεχνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ ζηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ θαη 

επειεζεχνληαη κε ην ιεμηθφ, πξαγκαηνπνηνχλ εξγαζίεο πνπ είλαη ρξεζηηθέο γηα ην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, νξγαλψλνπλ ζηνλ ε/π ειεθηξνληθφ ιεμηθφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο). 

Δθείλν πνπ ηνλίδεηαη σο ζπνπδαηφηεξν απ‟ φια είλαη ε πξψηκε θαιιηέξγεηα ζηνηρείσλ 

ηνπ ιεμηινγίνπ πξηλ νη καζεηέο θνηηήζνπλ ζην δεκνηηθφ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα πξέπεη 

λα είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ επηηπγράλεηαη κφλν κεηά απφ πνιιή άζθεζε. 

Άιιε πξνυπφζεζε είλαη ε κείσζε ηεο χιεο πνπ πξνβιέπεη ην ΑΠ γηα λα δνζεί ζην 

δάζθαιν επάξθεηα ρξφλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο πνπ ζην 

θείκελν δίλνληαη κε ηε κνξθή πξνηάζεσλ θαη φρη εγρεηξηδίνπ πξνο εθηέιεζε.  

 

 

● ηηο Πξαθηηθέο ιφγνπ (εξκελεία) 

 

Ζ γισζζηθή ζεσξία πνπ θπξηαξρεί ζηηο Α-Β ηάμεηο δεκνηηθνχ είλαη ν δνκηζκφο. 

Ο δάζθαινο δνκεί πξνζεθηηθά ηα βήκαηα πνπ απαηηεί ην δπλακηθφ ησλ ηπθιψλ 

καζεηψλ. Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο πξψηεο βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (πξνθνξηθά παηρλίδηα, δξακαηνπνίεζε) θαζψο θαη ε θεηκελνθεληξηθή 

(αλεβάδνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζχλζεζε ρξεζηηθψλ εξγαζηψλ, ζχληαμε ιεμηθνχ) 

θαη ε δηδαζθαιία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ κε ηε ρξήζε ε/π ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο. 
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Ο ιεηηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο ππεξέρεη αθνχ νη καζεηέο αζθνχληαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ζηε δεκηνπξγία ζπλφισλ ιέμεσλ, ζηελ αληηθαηάζηαζε κε πεξίθξαζε 

ή ζπλψλπκε ιέμε, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ, ηεο εηπκνινγίαο ηνπο, 

ζηελ νκαδνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη άιιεο δνκηθέο 

εξγαζίεο. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα θαηαλννχλ ηελ πνιπζεκία ησλ ιέμεσλ θαη ηηο 

κεηαθνξέο,  ψζηε λα αληαιιάζζνπλ λνήκαηα κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα επηθνηλσληαθά 

πιαίζηα. Ζ θξηηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο γίλεηαη αηζζεηή ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 

λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ, ηεο έξεπλαο ηεο θνηλήο ηνπο ξίδαο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ηεο γιψζζαο. Οη καζεηέο πξνρσξνχλ ζε απηναμηνιφγεζε πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο 

αλαζηνράδνληαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ ηνπο νδεγεί ζηε κηα εξκελεία ή ηελ άιιε θαη 

απηνβειηηψλνληαη, “Γηαβάδνπλ βηβιία εμσζρνιηθά, ζεκεηψλνπλ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη 

επηρεηξνχλ λα ηηο εξκελεχζνπλ, χζηεξα επαιεζεχνληαη ή φρη κέζσ ελφο ιεμηθνχ”. Σν 

εξψηεκα θαηά πφζν είλαη εθηθηή απηή ε αμηνιφγεζε αλ δελ ππάξρεη απηφ ην ιεμηθφ θαη 

θάπνηνο δελ ην παξέρεη ή δελ ην παξάγεη. 

Γηαθεηκεληθά, νη εηζεγεηέο αλαθέξνληαη ζην ΑΠ ηνπ 2003 γηα ην θνηλφ ζρνιείν 

θαη ηελ αζπκβαηφηεηα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Γηαθνξνπνηεκέλνπ ΑΠ. 

 

 

● ηελ Κνηλσληθή Πξαθηηθή (εμήγεζε) 

 

ηελ νπζία αθνινπζείηαη ε ίδηα ηαθηηθή απφ ηνπο εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ ζε ζρέζε 

κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο. Δπηδηψθεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. ζνλ αθνξά ηνπο 

καζεηέο, πξνσζείηαη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη κέζσλ ε πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε έθβαζε ηεο νπνίαο είλαη αβέβαηε, κηα θαη ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γη΄απηήλ είλαη δπζαλάινγνο κε απηφλ πνπ δηαζέηεη ν δάζθαινο γηα λα 

θαιχςεη ηελ χιε πνπ πξνβιέπεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 2003 γηα ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο.  

Δληχπσζε πξνθαιεί αθφκα ν ηξφπνο πνπ νη εηζεγεηέο πξνζπαζνχλ λα 

θαιχςνπλ ηα θελά πνπ αθήλεη ε Πνιηηεία ζε κέζα θαη ζε πιηθά πρ. ηελ έιιεηςε 

ειεθηξνληθνχ ιεμηθνχ, κε ηελ παξαγσγή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο 

θαη φρη απφ επηιεγκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο. 

 

 

4.5.5.3. „Λεμηιφγην‟ : Αλάιπζε γηα ην είδνο ηνπ ΑΠ κε βάζε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε 

ηεο Grundy 

 

Αο δνχκε ηηο πέληε θαηεγνξίεο αλάιπζεο: 

 

A) Οη εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ δηαηεξνχλ ην ξφιν ηνπ γλψζηε, ελψ παξάιιεια 

      επηζπκνχλ λα εκθαλίδνληαη σο ηζφηηκνη ζπλεξγάηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ   

      ηνπο θαζνδεγνχλ, αιιά ηνπο ζπκβνπιεχνπλ. 

 

Β1) Ο δάζθαινο βξίζθεηαη ζε ξφιν θαζνδεγεηή ζηηο κηθξέο ηάμεηο θαη ηνπ 

ζπληνληζηή/δηακεζνιβεηή αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηνπο καζεηέο ζηηο κεγαιχηεξεο. 

Απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν θξίθν κηαο αιπζίδαο πνπ πξνζπαζεί λα θξαηήζεη ηηο 

ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

Β2) Οη καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξν θαζνδεγνχκελνη ζηηο πξψηεο ηάμεηο θαη 

πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηνη θαη δεκηνπξγηθνί ζηηο επφκελεο.  
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Γ) Ζ κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επράξηζην, ειθπζηηθφ θαη παηγληψδε ηξφπν κέζα 

απφ ην βίσκα θαη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Σα πιηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη είλαη 

ρξεζηηθά πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπρλή επαλάιεςε θαη θαηάθηεζε ηεο γλψζεο “Σα 

ιεθηηθά απηά ζχλνια κπνξνχλ λα γξάθνληαη ζε ραξηφληα, λα αλαξηψληαη ζηελ ηάμε 

θαη λα δηαθνζκνχληαη κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα απφ ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ…” 

(ΑΠ, 2004: 107). 

 

Γ) Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηνδηφξζσζεο ησλ καζεηψλ, επαιεζεχνληαο ηελ 

εξκελεία πνπ απνδίδνπλ ζηηο ιέμεηο κε ηε ρξήζε ελφο ιεμηθνχ. 

  

Δ) Οη αλάγθεο πνπ εμππεξενχληαη ζηνλ άμνλα απηφ, είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

καζεηψλ ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπο, ε δηαηήξεζε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κε ην 

δάζθαιν θαη ε παξαγσγή κέζσλ (ιεμηθψλ) απφ ηνπο καζεηέο σο θπζηθή 

ππνρξέσζε, θαιχπηνληαο ηερλεέλησο ηελ αδηαθνξία ηεο Πνιηηείαο. 

 

 

 

4.5.5.4. „Λεμηιφγην‟: Αλάιπζε γηα ην είδνο ησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην Ρφκβν ηνπ Κνπηζνγηάλλε 

 

α) ην ΑΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα „Λεμηιφγην‟ ππάξρεη φπσο έρνπκε δεη 

κέρξη ηψξα ελδηαθέξνλ γηα ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ. Σν 

ιεμηιφγην πνπ δηδάζθεηαη, αξρηθά ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ή 

αληηθείκελα πνπ είλαη γλψξηκα ζηα παηδηά. χλνια ιέμεσλ θηηάρλνληαη κε αθνξκή 

ηηο γηνξηέο πνπ ηα παηδηά βηψλνπλ ζην ζρνιείν (πρ. ηα Υξηζηνχγελλα) θαη ηνπο είλαη 

νηθείεο. Αμηνπνηνχληαη κε άιια ιφγηα ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη 

αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 

β)  Ζ κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε πνηθίια κέζα (εμσζρνιηθά βηβιία, ιεμηθά, 

ππνινγηζηέο) θαη ηξφπνπο (γηνξηέο, παηρλίδηα, εξγαζίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο) 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. Ζ κάζεζε γίλεηαη επράξηζηε θαη θηλεηνπνηεί 

ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Οη ηαπηφηεηεο πνπ κπνξεί λα δηακνξθψλνληαη ζε 

ηέηνηεο ζπλζήθεο είλαη „δξάζεο‟, ηαπηφηεηεο „αιιειεπίδξαζεο‟. 

 

γ) Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ εδψ αθνξά έλα ζεκαληηθφ ηεο θνκκάηη, ην ιεμηιφγην, 

έρεη λα θάλεη κε ηελ επηθνηλσλία. Κάζε ηπθιφο καζεηήο δηδάζθεηαη λα αλαπηχζζεη 

ηνλ θαηάιιειν ιφγν θαη ηα θαηάιιεια λνήκαηα κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

 

δ) Ο ξφινο ηεο γξακκαηηθήο είλαη ζεκαληηθφο. Πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

ζπλδξάκνπλ ζηε βαζηά θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Ζ θνηλή ξίδα, ην θνηλφ πξφζεκα 

θαη επίζεκα, ην ζέκα ησλ ιέμεσλ, βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ 

ιέμεσλ, ζηελ νκαδνπνίεζή ηνπο θ.ά. 

 

 

 

4.5.5.5. χλνςε επξεκάησλ ζηνλ άμνλα „Λεμηιφγην‟ 

 

● ηνλ άμνλα απηφ ην ΑΠ ζπκπιέεη κε ην ΓΔΠΠ ηνπ 2004, βξίζθεηαη φκσο ζε 

δηάζηαζε κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ ζρεδηάζηεθε ην 2003 γηα ην θνηλφ ζρνιείν. 

Ζ χιε πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηφ έρεη ηεξάζηην φγθν θαη αλ δελ κεησζεί, ν ρξφλνο πνπ 
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ζα αθηεξψζεη ν δάζθαινο ζηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζα είλαη 

αλαληίζηνηρνο ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

 

● Οη δξζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνπλ νη εηζεγεηέο είλαη πνιπάξηζκεο θαη ζπζηεκαηηθέο, 

εηδηθά ζηηο πξψηεο ηάμεηο. ηηο πην κεγάιεο ηάμεηο, δίλνληαη κε ηε κνξθή επέιηθησλ 

πξνηάζεσλ, απνκαθξχλνληαο ην αίζζεκα ηεο ρεηξαγψγεζεο. 

 

● πσο θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο άμνλεο, απαληψληαη θη εδψ φιεο νη ζεσξίεο ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, μεθηλψληαο απφ ην δνκηζκφ ζηηο πξψηεο ηάμεηο πνπ νη 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη θπξίσο θαζνδεγνχκελεο θαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηνπνηεκέλεο. 

 

● Πέξα απφ ην Λεμηιφγην, γίλεηαη θη εδψ αλαθνξά ζε ζρήκαηα ιφγνπ ηεο Γξακκαηηθήο  

πνπ πξέπεη λα έρνπλ ήδε θαηαλνεζεί απφ ηε Β΄ δεκνηηθνχ, φπσο ε έλλνηα ηεο 

κεηαθνξάο. 

● Ο έιεγρνο ηεο θαηάθηεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ γίλεηαη κέζα απφ γξαπηέο εξγαζίεο. Απηέο 

πηζαλφλ λα απνηεινχλ θάπνην είδνο αμηνιφγεζεο, δηακνξθσηηθνχ ηχπνπ. Άιινο ηχπνο 

αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ξεηά είλαη ε απηνδηφξζσζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ έιεγρν 

λα πξνθχπηεη κε ηε βνήζεηα ελφο ιεμηθνχ. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηνπ 

ιεμηθνχ, πνπ απ‟ φ, ηη ηνλίδνπλ νη εηζεγεηέο δελ παξέρεη ε Πνιηηεία ζε θακία κνξθή 

(ζε braille ή ειεθηξνληθή).  

 

● Με βάζε ην παξαπάλσ ζεκείν, κπνξνχκε λα κηιάκε ζηνλ άμνλα απηφ γηα 

ιεηηνπξγηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη γηα θξηηηθή δηδαζθαιία, κε ηελ πξνυπφζεζε 

ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

 

● Οη εηζεγεηέο εθζέηνπλ θαη ζην „Λεμηιφγην‟ ην πξφβιεκα κε ηηο ππάξρνπζεο 

ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, δηαηεξνχλ φκσο νπδέηεξε έσο θαη ππνζηεξηθηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηελ Πνιηηεία, φπσο εδψ πνπ ζεσξνχλ πσο έλα ιεμηθφ γξακκέλν ζε 

Braille ζα ήηαλ δχζρξεζην ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ.  

 

● Ο δάζθαινο γηα άιιε κηα θνξά βξίζθεηαη ζε ξφιν εμηζζνξξνπηζηηθφ αλάκεζα ζηηο 

αλάγθεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ θαη ηα ειιείκκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. πληνλίδεη ηηο 

δξάζεηο φισλ ησλ καζεηψλ, αιιά δελ κπνξεί λα έρεη ηελ πξσηνβνπιία ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ΑΠ. 

 

● Οη καζεηέο απνθηνχλ κεγαιψλνληαο δπλαηφηεηεο δξάζεο θαη πξσηνβνπιίαο. Με 

βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο αιιειεπηδξνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θαιχπηνπλ κε 

ηηο εξγαζίεο ηνπο ηα θελά ζε πιηθά θαη κέζα. Οη ηαπηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ είλαη 

ηαπηφηεηεο ΄δξάζεο‟ θαη „αιιειεπίδξαζεο‟. 

 

● Σν είδνο ηνπ ΑΠ πνπ δηακνξθψλεηαη είλαη απηφ σο ΄πξντφλ‟. Οη αλψηεξνη ηξνρνί 

ηεο ακάμεο είλαη νη εηζεγεηέο, ελψ νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαηξέςνπλ ηα θαθψο θείκελα ζηελ εθπαίδεπζε, θαζνδεγνχληαη θαη πεξηνξίδνληαη ζε 

ξφιν εθηειεζηηθφ. Με ηελ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ, θάζε ζεηηθφ 

ζηνηρείν (εδψ ε δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο), ράλεη ηελ αμία ηνπ θαη ην ΑΠ 

ππνβαζκίδεηαη ζε είδνο. 

 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηνλ άμνλα Δ. „Λεμηιφγην‟ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
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Σν θείκελν 

Δ. „Λεμηιόγην‟                                                                

           ζ. 106-108 

(πεξηγξαθή/(text 

description) 

Πξαθηηθέο ιόγνπ (text practice) 

 

 

Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) 

(εξκελεία/text interpretation) 

Κνηλωληθή  

πξαθηηθή                                                                                                                                               

(social    

practice) 

λνκηκνπνίεζε 

(εμήγεζε) 

Λεμηι     γξακκ  πξφη 

πξέπεη,    Δ.Φ.    νδεγίεο    

               Οξηζη  κε ηε 

απαηηεί   α΄πιεζ κνξθή 

πνιχ                   πξνηά-                                                                                                            

άζθεζε    Δ.Φ.   ζεσλ 

              Οξ/Τπ            

δεηάκε,    γ΄ ελ. 

επηιέγνπ  γ΄πι. 

κε, 

επηδεη- 

θλχνπκε 

 

καζαίλεη 

 

 

δελ 

ππάξρεη 

Γι.ζεσξία   Λφγνη  Γ.Δ.Π.Π..    Α.Π.     Γηδ/ιία  

Γνκηζκφο                      2004        2003   Λεηηνπξ-        

Δπηθ/θή                      Νφκνο                     γηθή                                                    

Κεηκ/θή                       2000          (δηδ.   Κξηηηθή 

Πνιπγξακκ                                    ζηφ-   (πξνυ-                                                                                                                                                                   

                                                       ρνη)     πφζεζε:                                                                           

                                                                  ε απην- 

                                                                  αμηνιφ- 

                                                                  γεζε) 

                                                                    

                     

 

Δκπινπηηζκφο 

ηνπ ιεμηινγίνπ,  

απφ ηελ πξψηε 

παηδηθή ειηθία, κε 

θζίλνπζα 

θαζνδήγεζε απφ 

ην δάζθαιν & 

ΕΔΑ θαηά 

Vygotsky 

Ο δάζθαινο ζε 

ξφιν 

εμηζζνξξνπεηή, 

δηακεζνιαβεηή 

Καιιηέξγεηα 

θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ εθπ/θφ απφ 

ηνπο εηζεγεηέο & 

απνζηψπεζε ησλ 

ειιείςεσλ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο 

Πνιηηείαο. 

 

 

                                  

                                       (Α,Β1,Β2,  

    

 

 

 

 

Tν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟,  

 (θαηά Grundy 

     Α,Β,Γ,Γ) 

„ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ 

 ΓΡΑΖ‟ & 

„ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ‟, 

 (θαηά Κνπηζνγηάλλε, 

      α,β,γ,δ) 

Σν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟, 

( θαηά  Grundy 

      Δ) 
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Σ) ΑΞΟΝΑ  ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ 

 

Α-Β   Γεκνηηθνχ 

 

1. Δπεηδή ζηε γξαθή ηνπο νη ηπθινί δε ρξεζηκνπνηνχλ  ηφλνπο ε άζθεζε 
ηνληζκνχ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε. Όζν πεξηζζφηεξε άζθεζε αλάγλσζεο 
γίλεηαη ηφζν γξεγνξφηεξα νη καζεηέο απνθηνχλ επρέξεηα ζην ζσζηφ ηνληζκφ 
ησλ ιέμεσλ.  
Πξνηείλνπκε αλαγλσζηηθή άζθεζε κε ιίζηεο ιέμεσλ ζηελ αξρή απιέο θαη 
ζπρλήο ρξήζεο θαη χζηεξα κε απμαλφκελε δπζθνιία. 
Παίδνπκε παηρλίδηα κε ιέμεηο φκνηεο κεηαμχ ηνπο ζηε κνξθή πνπ δηαθέξνπλ σο 
πξνο ηνλ ηφλν θαη θπζηθά ζην λφεκα. Γίλνπκε ζην καζεηή πξνηάζεηο πνπ 
ιείπεη κηα ιέμε, πνπ ηνπ δίλεηαη ζε παξέλζεζε θαη ην λφεκά ηεο αιιάδεη 
αλάινγα κε ηνλ ηφλν, δεηάκε απφ ην καζεηή λα βάιεη ηε ιέμε ζσζηά ηνληζκέλε.  
2.    Γίλνληαη γξαπηψο ζην καζεηή γξάκκαηα, κε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, πάλσ 
ζε έλα ραξηί θαη ηνπ δεηείηαη λα θηηάμεη ιέμεηο, φκνηα ηνπ δίλνληαη ιέμεηο γηα λα 
θηηάμεη πξνηάζεηο. Σα γξάκκαηα θαη νη ιέμεηο κπνξνχλ λα δνζνχλ ζηνπο 
καζεηέο πάλσ ζε έλα ραξηί ή ζε θαξηέιεο νη νπνίεο λα  κπνξνχλ λα 
ζηεξεσζνχλ πάλσ ζην ζξαλίν γηα λα κε ζθνξπίδνπλ. Ζ δεχηεξε παξαιιαγή 
αξέζεη ζηα παηδηά γηαηί εκπεξηέρεη θίλεζε - κεηαθηλνχλ ηηο θαξηέιεο- θαη ηνπο 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηε ιέμε ή ηελ πξφηαζε πνπ 
έθηηαμαλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηελ μαλαγξάςνπλ.  
       Παηρλίδηα κεηαθίλεζεο ησλ ιέμεσλ κηαο πξφηαζεο ρσξίο λα αιιάδεη ην 
λφεκα ηεο. 
4 - 5 - 6  Ο καζεηήο πξνζζέηεη θαη αθαηξεί πξώηα ην ξήκα θαη ύζηεξα ην 
ππνθείκελν κηαο πξόηαζεο θαη αληηιακβάλεηαη ην ξόιν ηνπ ξήκαηνο θαη 
ηνπ ππνθείκελνπ. 

Πνιύ πξνθνξηθή θαη γξαπηή άζθεζε δόκεζεο πξνηάζεσλ ηνπ ηύπνπ: Ρ, 
Υ-Ρ, Υ-Ρ- Α, Υ- Ρ-Κ 

9. Οη ζπλδπαζκνί θαη ηα δίςεθα επεηδή γξάθνληαη κε έλα γξάκκα (έλα 
ζπλδπαζκό θνπθίδσλ), είλαη εύθνια ζηε δηάθξηζή ηνπο θαηά ηελ 
αλάγλσζε από ηνπο ηπθινύο καζεηέο. Δίλαη πην δύζθνιν λα κάζνπλ ηελ 
νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ πνπ γξάθνληαη κε δίςεθν ή ζπλδπαζκό  θαη 
απαηηείηαη νξζνγξαθηθή εμάζθεζε θαη ζπρλέο επαλαιήςεηο, όπσο θαη 
ζηνπο βιέπνληεο καζεηέο. 

Φηηάρλνπκε θαξηέιεο κε νκάδεο ιέμεσλ πνπ γξάθνληαη κε επ, απ, αη, νη 
θ.ιπ. ηηο νπνίεο νη καζεηέο δηαβάδνπλ ζπρλά. Τνπο δίλνπκε γξαπηώο 
παξόκνηεο ιέμεηο κε θελό ζην δίςεθν, ή ην ζπλδπαζκό γηα λα ην 
ζπκπιεξώζνπλ. 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ 

Γ- Γ   Γεκνηηθνχ 

1, 2     Βιέπε δξαζηεξηόηεηεο πξνεγνύκελσλ ηάμεσλ γηα ηνπο ίδηνπο 
ζηόρνπο. 

3, 7, 8  Γηαθξίλνπλ ηηο παξαγξάθνπο ελφο θεηκέλνπ, βάδνπλ πιαγηφηηηινπο, 
παξαηεξνχλ ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ παξαγξάθσλ κεηαμχ ηνπο, 
δεκηνπξγνχλ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ κε ηε βνήζεηα ησλ πιαγηφηηηισλ. 
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11, 12, 15   Ο καζεηήο παίδεη κε ηα κέξε ηεο πξφηαζεο αιιάδνληαο ηηο πηψζεηο 
ησλ νλνκάησλ, ηνπο ρξφλνπο ησλ ξεκάησλ θ.ιπ. Γηνξζψλεη ιαλζαζκέλεο 
πηψζεηο θαη ρξφλνπο πνπ ηνπ δίλνληαη κέζα ζε πξνηάζεηο. Σξνπνπνηεί ηηο 
πξνηάζεηο αιιάδνληαο ην πξφζσπν ηνπ ππνθείκελνπ, ην ρξφλν ηνπ ξήκαηνο 
θ.ιπ. 
Αζθείηαη ζηελ θιίζε νλνκάησλ, ξεκάησλ, άξζξσλ πξψηα κέζα ζε πξφηαζε θαη 
χζηεξα κεκνλσκέλα. 
13.  Παηρλίδηα κε ην ζέκα, ηελ θαηάιεμε ησλ ιέμεσλ θαη εκπεηξηθή αλαγλψξηζε 
ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ιέμεσλ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα βξίζθνπλ ηε 
ζεκαζηνινγία ησλ ιέμεσλ απφ ηε κνξθνινγία ηνπο. 
19. Οη καζεηέο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεαηξηθνχο δηαιφγνπο, 
δξακαηνπνίεζε θαη κηκήζεηο, καζαίλνπλ λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν χθνο 
ιφγνπ αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο θαη ηελ πεξίζηαζε, πην νηθεία, θηιηθά, επίζεκα 
θηι. 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ 

Δ- Σ   Γεκνηηθνχ 

2, 4, 5, 8, 9,   Οη καζεηέο αθαηξνχλ θαη πξνζζέηνπλ δεπηεξεχνληεο φξνπο ζε 
κηα πξφηαζε, κεηαζρεκαηίδνπλ πξνηάζεηο απφ θχξηεο ζε εμαξηεκέλεο θαη ην 
αληίζηξνθν, παηρλίδηα κε ηηο πξαγκαηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο πξφηαζεο, 
κεηαζρεκαηηζκφο πξνηάζεσλ θαη νιφθιεξνπ θεηκέλνπ κε αιιαγή ζην πξφζσπν 
ηνπ ππνθείκελνπ ή ζηνπο ρξφλνπο ησλ ξεκάησλ. 
10, 11, 12, 13,14  Πνιχ άζθεζε πξνθνξηθή ζηελ αλαγλψξηζε ησλ κεξψλ ηνπ 
ιφγνπ. 
Πξνθνξηθή θαη χζηεξα γξαπηή εμάζθεζε ζηελ θιίζε ησλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ. 
Μέζα ζε πξνηάζεηο ζπκπιεξψλνπλ ην ζσζηφ πησηηθφ ή ξεκαηηθφ ηχπν ζε 
θελά πνπ ηνπο δίλνληαη. Οη πξνηάζεηο κπνξεί λα είλαη κεκνλσκέλεο ή λα 
απνηεινχλ θείκελν. 
Μεηαζρεκαηίδνπλ πξνηάζεηο ζηνλ ηχπν πνπ ηνπο δεηείηαη. 
 
 
 
4.5.6. Αλάιπζε πξνο ηνλ άμνλα „Γξακκαηηθή‟ 

4.5.6.1. „Γξακκαηηθή‟ : Κεηκεληθή Οξγάλσζε 

πλεθηηθόηεηα: ην απφζπαζκα απηφ νη εηζεγεηέο ηνπ ΑΠ μεθηλνχλ κε ηνλ 

αηηηνινγηθφ ζχλδεζκν “Δπεηδή”, εμεγψληαο ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη 

ηπθινί καζεηέο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γξαθήο Braille απφ ηε γξαθήο βιεπφλησλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππνζηεξίδνπλ ηηο επηινγέο ησλ πξνηάζεσλ πνπ θάλνπλ ζε είδνο 

θαη αξηζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα δηθαηνινγνχλ ηελ επηκνλή ηνπο γηα ζπρλή , πνιιή άζθεζε 

θαη επαλαιήςεηο.  

Οη καζεηέο θαινχληαη λα κάζνπλ: 

1. Πξνθνξηθφ ηνληζκφ θαηά ηελ αλάγλσζε θαζφηη δε ρξεζηκνπνηνχληαη ηφλνη ζηε 

γξαθή braille 

2. Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο παξψλπκσλ ιέμεσλ κε βάζε ηνλ ηνληζκφ (πρ. γέξνο, 

γεξφο) 

3. Γξαπηφ ζρεκαηηζκφ ιέμεσλ απφ γξάκκαηα ή πξνηάζεσλ απφ ιέμεηο 

4. ρεκαηηζκφ λέσλ πξνηάζεσλ κε κεηαθίλεζε ιέμεσλ ρσξίο λα αιιάδεη ην λφεκα 
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5. Καηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ξήκαηνο (Ρ) θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ (Τ), ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (Α) θαη ηνπ θαηεγνξνχκελνπ (Κ). 

6. Γφκεζε πξνηάζεσλ ηνπ ηχπνπ Τ-Ρ, Τ-Ρ-Α, Τ-Ρ-Κ 

7. Οξζνγξαθία- ζπκπιήξσζε δίςεθσλ 

8. Γεκηνπξγία παξάγξαθσλ, πεξηιήςεσλ 

9. Κιίζε νλνκάησλ, ξεκάησλ, άξζξσλ 

10. Δπηινγή χθνπο ζην ιφγν αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο 

11. Κχξηεο θαη εμαξηεκέλεο πξνηάζεηο θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο 

12. Πξαγκαηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πξνηάζεσλ 

13. Γξακκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ 

 
Μέξνο ησλ πξνηάζεσλ ζπκίδνπλ έληνλα ηε δνκηθή γισζζνινγία φπνπ νη 

αζθήζεηο αληηθαηάζηαζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ απνηεινχλ ηα θχξηα είδε δνκηθψλ 

αζθήζεσλ, καδί κε αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο, ζπλδπαζκνχ θ.ά. ηνλ δηδαθηηθφ δνκηζκφ 

θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε απζφξκεηε παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ φπνπ ε 

βαζηθή κνλάδα ήηαλ ε πξφηαζε. Ζ πξφηαζε απνθφπηνληαλ απφ ην εθάζηνηε θείκελν 

γηα λα εμεηαζηεί ρσξηζηά θάζε γξακκαηηθφ ηεο θαηλφκελν. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί γισζζηθή επηθνηλσλία, κηα θαη ε πξφηαζε έπαπε λα 

εληάζζεηαη ζην θπζηθφ ηεο ζχλνιν, ην απζεληηθφ θείκελν πνπ ηεο έδηλε λφεκα θαη 

αθνινπζνχζε έλα είδνο ηερλεηήο επεμεξγαζίαο ηνπ ιφγνπ. ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο 

σζηφζν, ζπλαληάκε ηξία επίπεδα Γξακκαηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

1997 (Παπαξίδνο, 2004:111-112). Σε Γξακκαηηθή ηεο ιέμεο (πξνηάζεηο 1,2,3,5,7,9,13), 

ηεο πξφηαζεο ( πξ.3,4,6,11,12) θαη ηνπ θεηκέλνπ (πξ.8,10). Δλδηαθέξεη εθηφο απφ ηε 

δνκή, ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο. ηε Γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ 

εκπιέθνληαη νη γισζζηθέο πξάμεηο, ηα είδε ηνπ ιφγνπ θαη νη θαλφλεο επηθνηλσλίαο. 

Δπνκέλσο είλαη παξνχζεο θαη ε επηθνηλσληαθή θαη ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Ζ 

δηδαθηηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ δηαθαίλεηαη ζηελ πξφηαζε “Οη καζεηέο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεαηξηθνχο δηαιφγνπο, δξακαηνπνίεζε θαη κηκήζεηο, καζαίλνπλ λα 

επηιέγνπλ ην θαηάιιειν χθνο ιφγνπ αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο θαη ηελ πεξίζηαζε, πην 

νηθεία, θηιηθά, επίζεκα θηι.” (ΑΠ, 2004:109). 

 

Έιεγρνο: Ηζρχεη φ,ηη θαη ζηα πξνεγνχκελα. Οη εηζεγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

α΄πιεζπληηθφ πξφζσπν εθθξάδνληαο ζην πξφζσπν ηνπ δαζθάινπ θαη ην δηθφ ηνπο 

πξφζσπν. Δπηζπκνχλ ν εθπαηδεπηηθφο λα ηνπο ζεσξεί ζπλεξγάηεο ηνπ. Ο δάζθαινο έρεη 

θπξίαξρν ξφιν ζηηο πξψηεο δχν ηάμεηο (Α-Β δεκνηηθνχ). Δίλαη θαζνδεγεηήο θαη 

ηαπηφρξνλα δηεπθνιπληήο ησλ καζεηψλ ζηε κάζεζε. Οη καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ 

ηάμεσλ κπνξνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγνί ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

 

 

Γξακκαηηθή:  
● Μεηαβαηηθφηεηα:  “πξνηείλνπκε”, “παίδνπκε”, “δίλνπκε”, “δεηάκε”, “θηηάρλνπκε”, 

“πεξηνξίδεηαη”,  “ηνπ δίλεηαη (6)”, “ηνπο δεηείηαη”, “κπνξνχλ λα δνζνχλ”, “κπνξνχλ λα 

ζηεξεσζνχλ”, “ρξεηάδεηαη”, ”γξάθνληαη(2)”, “απαηηείηαη” , “λα βάιεη”, “απνθηνχλ”, 

“δε ρξεζηκνπνηνχλ”, “έθηηαμαλ”, “λα μαλαγξάςνπλ”, “πξνζζέηεη/νπλ(2)”, “αθαηξεί/νχλ 

(2)”, “αληηιακβάλεηαη, “λα κάζνπλ”, “δηαβάδνπλ”, “λα ζπκπιεξψζνπλ (2)”, 

“δηαθξίλνπλ”, “βάδνπλ”, “παξαηεξνχλ”, “δεκηνπξγνχλ”, “παίδεη”, “δηνξζψλεη”, 

“ηξνπνπνηεί”, “αζθείηαη”, “καζαίλνπλ λα βξίζθνπλ”, “καζαίλνπλ λα επηιέγνπλ”,   

“κεηαζρεκαηίδνπλ(2)”.  

Πέξα απφ ηα πξψηα ξήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην α‟ πιεζπληηθφ πξφζσπν θαη 

αλαθέξνληαη ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλεη ν δάζθαινο ζηηο πξψηεο δπν ηάμεηο, ε 
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πιεηνλφηεηα ησλ ξεκάησλ βξίζθεηαη ζην γ΄ εληθφ ή πιεζπληηθφ πξφζσπν. Τπάξρνπλ 

θαη νη ηξηηνπξφζσπεο εθθξάζεηο πνπ φπσο έρνπκε δεη θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο άμνλεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εηζεγεηέο γηα λα δνζεί ε εληχπσζε πσο ν δάζθαινο κπνξεί 

λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο. Οη καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ αθνινπζνχλ 

νδεγίεο ηνπ δαζθάινπ. Απηφ ηνλλίδεηαη κε ηε ζπρλή ρξήζε ηνπ ξήκαηνο “ηνπ δίλεηαη”, 

“ηνπο δίλνληαη” . ηηο κεγαιχηεξεο, ν καζεηήο γίλεηαη δξάζηεο θαη νηθεηνπνηείηαη ηε 

γλψζε κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην δάζθαιν. Ζ 

βησκαηηθή κάζεζε έρεη εθηνπηζηεί ζηνλ άμνλα „Γξακκαηηθή‟. Δληνπίδεηαη κφλν ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ζέαηξν φπνπ επηιέγνπλ ην θαηάιιειν χθνο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε ( δηδ. ζηφρνο 19, ηάμεηο Γ-Γ, ζ.109). 

 

● Θέκα:  Σν κφην πνπ επαλαιακβάλεηαη είλαη ε εληαηηθή εμάζθεζε ησλ καζεηψλ θαη 

νη επαλαιήςεηο. “ζν πεξηζζφηεξε άζθεζε αλάγλσζεο γίλεηαη…”, “Πξνηείλνπκε 

αλαγλσζηηθή άζθεζε κε..”, “Πνιχ πξνθνξηθή θαη γξαπηή άζθεζε δφκεζεο πξνηάζεσλ”, 

“απαηηείηαη νξζνγξαθηθή εμάζθεζε θαη ζπρλέο επαλαιήςεηο”, “..νκάδεο ιέμεσλ.. ηηο 

νπνίεο νη καζεηέο δηαβάδνπλ ζπρλά”, “Πξνθνξηθή θαη γξαπηή εμάζθεζε ζηελ θιίζε ησλ 

κεξψλ ηνπ ιφγνπ”. Ζ δηδαζθαιία κε πνιιέο αζθήζεηο θαη ζπρλέο επαλαιήςεηο κπνξεί 

λα ζπκίδεη δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε, σζηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ κε 

ε.ε.α. είλαη απαξαίηηεηε. Απηφ φκσο απαηηεί επηπιένλ δηδαθηηθφ ρξφλν, πνπ ν 

δάζθαινο θαιείηαη λα εμνηθνλνκήζεη κέζα ζε κηα ηάμε φπνπ ζπλεθπαηδεχνληαη 

καζεηέο κε θαη ρσξίο ε.ε.α. 

 

● Σξνπηθφηεηα: Γηαπηζηψλνπκε φηη ε νξηζηηθή έγθιηζε ππεξηεξεί ζηηο κεγαιχηεξεο 

ηάμεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε δεχηεξε θάζε ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ πεξηνξίδεηαη, γίλεηαη 

βνεζεηηθφο θαη δηεπθνιπληηθφο γηα λα ελδπλακσζεί ν ξφινο ηνπ καζεηή ζηελ άζθεζε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο σο εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο. 

 

● Λέμεηο-θιεηδηά: “…απαηηείηαη νξζνγξαθηθή εμάζθεζε θαη ζπρλέο επαλαιήςεηο, όπσο 

θαη ζηνπο βιέπνληεο καζεηέο” (ΑΠ, 2004:109). ‟ απηφ ην ζεκείν νη εηζεγεηέο 

„εμηζψλνπλ‟ ηνπο βιέπνληεο καζεηέο κε ηνπο ηπθινχο φζνλ αθνξά ηηο  καζεζηαθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο. Ζ έθθξαζε απηή κπνξεί λα έρεη δηηηή εξκελεία. Αξρηθά ε ζηάζε 

ησλ εηζεγεηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δηάζεζε απνθπγήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ ψζηε λα κε ζηηγκαηίδνληαη νη ηπθινί. Μηα δεχηεξε αλάγλσζε  φκσο νδεγεί 

ζηε ζθέςε πσο αθνχ νη καζεηέο κε θαη ρσξίο ε.ε.α. έρνπλ ίδηεο αλάγθεο, δε ρξεηάδεηαη 

ν δάζθαινο, ην ζρνιείν θαη ε Πνιηηεία λα θαηαβάιινπλ επηπιένλ πξνζπάζεηα γη‟ 

απηνχο. Έηζη, ε Πνιηηεία απνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ επζπλψλ ηεο απέλαληί ηνπο.  

 

 

4.5.6.2. „Γξακκαηηθή‟: Αλάιπζε κε βάζε ηελ ΚΑΛ ηνπ N. Fairclough 

 

● ην θείκελν (πεξηγξαθή) 

 

Οη εηζεγεηέο έρνπλ ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο 

ηνπ δεκνηηθνχ. Ζ εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο γίλεηαη πξψηα ζε πξνθνξηθφ επίπεδν θαη 

έπεηηα ζε γξαπηφ, κε παηγληψδε θαη επράξηζην ηξφπν. Οη κηθξνί καζεηέο έρνπλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλν ξφιν ζηε κάζεζε. Πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο δίλνληαη ζηνπο 

κεγαιχηεξνπο καζεηέο. ε φιεο ηηο ηάμεηο αθνινπζείηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

δπζθνιίαο θαη ζε φιεο επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα ζπρλή άζθεζε θαη επαλαιήςεηο, 

ψζηε λα εκπεδσζεί ε λέα γλψζε. Σν απφζπαζκα είλαη γξακκέλν κε ηε κνξθή 

επηβεβιεκέλσλ πξνηάζεσλ κε θάπνηα ζηνηρεία επειημίαο γηα ην δάζθαιν. 
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● ηηο Πξαθηηθέο Λφγνπ (εξκελεία) 

 

Δλδηαθέξεη φρη κφλν ε δνκή αιιά θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηεο γιψζζαο. Δμεηάδεηαη 

ε γξακκαηηθή ηεο ιέμεο, ηεο πξφηαζεο θαη ηνπ θεηκέλνπ θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα ην 

ΑΠ 2004 δηαιέγεηαη θαη ζπκπνξεχεηαη κε ην ιφγν ηνπ Υξ. Παπαξίδνπ (2004). 

πσο είδακε ζηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ (βι. θεθ. 4.5.6.1,.ζ.160), είλαη 

παξνχζεο φιεο νη γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξίεο (δνκηζκφο, επηθνηλσληαθή, 

θεηκελνθεληξηθή πξνζζέγγηζε, πνιπγξακκαηηζκνί). 

ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαιιηεξγείηαη πεξηζζφηεξν ν ιεηηνπξγηθφο 

γξακκαηηζκφο ζηηο κηθξέο ηάμεηο κε ηελ άζθεζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ ζηηο 

κεγαιχηεξεο ζπλππάξρεη θαη ε θξηηηθή δηδαζθαιία αθνχ νη καζεηέο αζθνχληαη ζε είδε 

θεηκέλνπ (ζεαηξηθνί δηάινγνη, δξακαηνπνηήζεηο, κηκήζεηο) θαη θάλνπλ επηινγέο γηα ην 

χθνο θαη ηα κελχκαηα πνπ ζέινπλ λα ζηείινπλ (νηθεηφηεηα, επίζεκν χθνο θ.ά.),  

αλάινγα κε ην πψο εθιακβάλνπλ ηηο πεξηζηάζεηο. 

 

● ηελ Κνηλσληθή Πξαθηηθή (εμήγεζε) 

 

Οη ηπθινί καζεηέο έξρνληαη αξρηθά ζε επαθή κε ηε δνκή ηεο Γξακκαηηθήο θαη 

ζηε ζπλέρεηα αλαθαιχπηνπλ ηελ πξαγκαηνινγία ηεο γιψζζαο θαη ηελ επηθνηλσλία 

κέζα απφ ηε Γξακκαηηθή. Έηζη απφ παζεηηθνί δέθηεο, γίλνληαη ελεξγεηηθνί 

ζπκκεηέρνληεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αληίζηνηρα ν δάζθαινο κεηαηξέπεηαη απφ 

θαζνδεγεηή ζε δηεπθνιπληή ζηε γλψζε.  

Οη καζεηέο κε ηχθισζε έρνπλ αλάγθε ζπρλψλ επαλαιήςεσλ γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ γλψζεσλ ζηε καθξά κλήκε. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ ΑΠ  εκθαλίδνπλ ην δπλακηθφ ηνπο 

ίζν κε θείλν ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ, ιέγνληαο πσο ρξεηάδνληαη ηνλ ίδην αξηζκφ 

επαλαιήςεσλ θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο. Δπνκέλσο λνκηκνπνηείηαη ε 

Πνιηηεία λα κελ ηνπο παξέρεη επηπιένλ βνεζήκαηα (ειεθηξνληθά ιεμηθά ή βηβιία 

ηππσκέλα ζε braille) θαη ε παξαγσγή ηνπο κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ην δάζθαιν κε ηε 

ζπλεξγαζία ησλ κεγαιχηεξσλ καζεηψλ σο δηαδηθαζία κε κεγάιε εθπαηδεπηηθή αμία. 

 

 

 

 

4.5.6.3. „Γξακκαηηθή‟ : Αλάιπζε γηα ην είδνο ηνπ ΑΠ κε βάζε ηελ Σξηκεξή δηάθξηζε 

ηεο Grundy 

 

Α) Οη ζρεδηαζηέο ηνπ ΑΠ πξνζδηνξίδνπλ γηα κηα αθφκα θνξά ηηο θηλήζεηο ηνπ 

δαζθάινπ θαη ηνπ αθήλνπλ ειάρηζηα πεξηζψξηα δξάζεο. Ο ζρεδηαζκφο κε άιια ιφγηα 

γίλεηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Ζ βαζηθή ηνπο πξφηαζε είλαη πσο νη ηπθινί καζεηέο 

ρξεηάδνληαη πνιιέο θαη ζπρλέο επαλαιήςεηο, φπσο αθξηβψο θαη …νη βιέπνληεο 

καζεηέο! Πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ ηνπο νδεγεί λα „εμηζψλνπλ‟ ηνπο καζεηέο κε θαη 

ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο; Αλ δε ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξε βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο, ηφηε ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηακαηά ζηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ελψ 

απνθιείνληαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή κεηεμέιημε. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, παξφηη 

δίλεηαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε 

κάζεζε γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθιάβεη ην ΑΠ θαη σο „πξαθηηθή‟, ην ΑΠ 

απνηειεί  ηειηθά  „πξντφλ‟ .  

Β1) Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη θαζνδεγεηηθφο, φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο ηάμεηο 

θαη δηεπθνιπληηθφο ζηηο κεγαιχηεξεο. 
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Β2) Οη καζεηέο εμαζθνχληαη θαη θάλνπλ ζπρλέο επαλαιήςεηο ζε φιεο ηηο ηάμεηο 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ. Απειεπζεξψλνληαη θάπσο απφ ηελ Γ΄ηάμε 

ζπκκεηέρνληαο ζε ζεαηξηθά δξψκελα φπνπ θάλνπλ επηινγέο χθνπο αλάινγα κε πνηα 

θαηάζηαζε ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ. ε απηέο ηηο δξάζεηο εθδειψλνπλ πξαθηηθφ 

ελδηαθέξνλ. 

 

Γ) Οη γλψζεηο ηνπο ζηε „Γξακκαηηθή‟ θαηαθηηέηαη κέζα απφ πνιιή πξνθνξηθή 

θαη γξαπηή άζθεζε. Οη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, φπσο θαη ε 

δηαζεκαηηθφηεηα.  

 

Γ) ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε δε γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά. Ζ επνπηεία ηνπ 

δαζθάινπ ίζσο ιακβάλεηαη σο αμηνιφγεζε δηακνξθσηηθή. Οη ίδηνη νη καζεηέο δε 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ αμηνιφγεζε. 

 

Δ) Καιχπηνληαη νη βαζηθέο δεμηφηεηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο 

πνπ ζπκβάιιεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαζεκεξηλφηεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο. 

 

Με άιια ιφγηα, ην είδνο ηνπ ΑΠ πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ην ΑΠ σο ΄πξντφλ‟ 

πνπ εκπεξηέρεη θαη αξθεηά ζηνηρεία σο „πξαθηηθή‟. Σα δπν είδε φκσο αθελφο δε 

ζπκβαδίδνπλ θαη αθεηέξνπ, δελ πξέπεη κφλν λα εκθαλίδεηαη ην ΑΠ σο „πξαθηηθή‟, 

αιιά λα είλαη θαη ζηελ νπζία ηνπ. 

 

 

 

4.5.6.4. „Γξακκαηηθή‟ : Αλάιπζε γηα ην είδνο ησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην Ρφκβν ηνπ Κνπηζνγηάλλε 

 

α) ηνλ άμνλα „Γξακκαηηθή‟ δε ζπλαληάκε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα 

βηψκαηα ησλ καζεηψλ. Ζ άζθεζε θαιχπηεη θάζε βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

β) Τπάξρεη πεξηνξηζκέλν εχξνο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη 

(παηρλίδηα, ζέαηξν, κηκήζεηο). Οη αζθήζεηο θαη νη επαλαιήςεηο θαηαθιχδνπλ ηε 

δηδαζθαιία. 

 

γ) Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο εκθαλίδεηαη θαη ζηηο δπν ηεο εθθάλζεηο· γξαπηή 

(ζρεκαηηζκφο παξαγξάθσλ, πεξηιήςεηο θεηκέλσλ, πιαγηφηηηινη) θαη πξνθνξηθή. 

Δλδηαθέξεη ε θαηάιιειε κεηάδνζε κελπκάησλ θαη ε επηθνηλσλία θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο.  

 

δ) ηε Γξακκαηηθή δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο, πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζην 

ιεμηιφγην. Απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηελ πνζφηεηα ησλ αζθήζεσλ πνπ πξνηείλνληαη 

θαη ην δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη γηα ηηο επαλαιήςεηο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη αιιειεπίδξαζε κε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο πεξηνξίδεηαη.  

Ζ κάζεζε πξνθχπηεη κε ηνλ παιηφ θαιφ ηξφπν ηεο ζπρλήο επαλάιεςεο θαη εμάζθεζεο. 

Οη ηαπηφηεηεο ηνπο δελ είλαη ηαπηφηεηεο „δξάζεο‟ αιιά „πεηζαξρεκέλεο‟ θαη 

„παξαγσγηθέο‟. 
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4.5.6.5. χλνςε επξεκάησλ ζηνλ άμνλα „Γξακκαηηθή‟ 

 

● Σν απφζπαζκα ζπκθσλεί κε ην ΓΔΠΠ ηνπ 2004, ην ΑΠ ηνπ 2003 θαη ην 

Ν.2817/2000. Αθφκα ελαξκνλίδεηαη κε ην Λφγν πνπ πξνβάιιεη ν Υξ. Παπαξίδνο 

(2004), ζπληάθηεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο Γιψζζαο γηα 

ην Γεκνηηθφ, γηα  ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γξακκαηηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ 

ζρεδηαζκνχ 1997-2000 (βι. θεθ.3.3., ζ.77-79). 

 

● Ο δάζθαινο θαηαθιχδεηαη απφ νδεγίεο ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα θαη δεηείηαη ε 

εληαηηθή εμάζθεζε ησλ καζεηψλ κε πνιιέο επαλαιήςεηο θαη άζθεζε πξνθνξηθή θαη 

γξαπηή, ηδηαίηεξα ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. Ο άμνλαο απηφο καο παξαπέκπεη 

ηδηαίηεξα ζηε δνκηθή ζεσξία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο πνπ θπξηαξρεί, ελψ 

ζπλππάξρνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη νη ππφινηπεο ζεσξίεο. 

 

● Ο βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, παξφηη πεξηνξίδεηαη 

έληνλα ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο άμνλεο. 

 

● Γε γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε, αλ θαη ππάξρεη ζηελφο έιεγρνο θαη 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ησλ γξαπηψλ αζθήζεσλ απφ ην δάζθαιν. 

 

● Οη εηζεγεηέο εμαθνινπζνχλ λα ειέγρνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πεξηνξίδνληαο 

ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ. Δθείλν πνπ θάλεη εληχπσζε είλαη ε πξνζπάζεηα λα 

εμνκνηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο ηχθισζε. Αλαθέξνπλ πσο ν 

βαζκφο δπζθνιίαο φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ εθκάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο είλαη ν ίδηνο, 

άξα ε Πνιηηεία κπνξεί λα ζηεξίδεη φινπο ηνπο καζεηέο κε φκνην ηξφπν, ρσξίο λα 

πξνζθέξεη επηπιένλ βνήζεηα. 

 

● Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ παξακέλεη θαζνδεγεηηθφο θαη δηεπθνιπληηθφο αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη ηε γλψζε. Καηεπζχλεηαη, δελ νξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ξφινο 

ηνπ απνδπλακψλεηαη. 

● Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αζθνχληαη ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο αζθήζεηο 

θαη λα επαλαιακβάλνπλ ζπρλά ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα θαη ηνπο γξακκαηηθνχο 

θαλφλεο, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο. ην πξψην επίπεδν ηεο γξακκαηηθήο αλήθεη 

θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κεηαγιψζζαο (πξαγκαηνινγία, θσλνινγία, θιηηηθή 

κνξθνινγία, ζεκαζηνινγία, ζχληαμε). Σν δεχηεξν επίπεδν, δειαδή ηε ιεηηνπξγία ηεο 

γξακκαηηθήο ζηελ επηθνηλσλία ηελ αληηιακβάλνληαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία (θείκελν, 

θεηκεληθά είδε, επίπεδν χθνπο, θαλφλεο επηθνηλσλίαο). Απφ ηελ άπνςε απηή ε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζηνλ άμνλα „Γξακκαηηθή‟ είλαη θαη ιεηηνπξγηθή θαη θξηηηθή. 

Οη ηαπηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ σζηφζν νη καζεηέο δελ είλαη ηαπηφηεηεο „δξάζεο‟, 

αιιά „πεηζαξρεκέλεο‟ θαη „παξαγσγηθέο‟. 

 

● Σν είδνο ηνπ ΑΠ πνπ δηακνξθψλεηαη παξφηη εκθαλίδεη ζηνηρεία „πξαθηηθήο‟ θαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαζθάινπ θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, απνηειεί „πξντφλ‟, 

αθνχ ε δξάζε θαη ησλ δχν κεξψλ πεξηνξίδεηαη. 
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Σν θείκελν 

Σ. „Γξακκαηηθή‟                                                                

           ζ. 108-110 

(πεξηγξαθή/text 

description) 

Πξαθηηθέο ιόγνπ (text practice) 

 

 

Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) 

(εξκελεία/text interpretation) 

Κνηλωληθή  

πξαθηηθή                                                                                                                                               

(social    

practice) 

λνκηκνπνίεζε 

(εμήγεζε) 

Λεμηι     γξακκ  πξφηαζε 

απαηηεί,    Δ.Φ.   νδεγίεο    

πνιχ       Οξηζη  κε ηε 

άζθεζε   α΄πιεζ κνξθή                    

ζπρλέο                επηβε-                                                                                                            

επαλαιή-  Δ.Φ.   βιεκέ- 

ςεηο           Οξ     λσλ      

                γ΄ ελ.  πξνηάζε 

                γ΄πι.   σλ & κε      

                           ζηνηρεία 

                          επειημίαο 

 

 

 

φπσο  

θαη 

ζηνπο 

βιέπν- 

ληεο ! 

Γι.ζεσξία   Λφγνη  Γ.Δ.Π.Π..    Α.Π      Γηδ/ιία  

Γνκηζκφο     Παπα     2004           2003   Λεηηνπξ-        

Δπηθ/θή        ξίδνο,     Νφκνο         (δηδ.     γηθή                                                                                              

Κεηκ/θή        2004      2000           ζην-     Κξηηηθή       

Πνιπγξακκ  ΔΠΠ                       ρνη)                                                                                                                                                                    

                                                            

                                                            

                                          

                                                                    

                     

 

Γίλεηαη έκθαζε 

ζηελ άζθεζε ζηε 

δνκή ηεο 

γξακκαηηθήο, 

ζηελ πξψηκε  

ειηθία & ζηε 

ρξήζε ηεο 

γιψζζαο  ζηε 

ζπλέρεηα 

Ο δάζθαινο ζε 

ξφιν θαζνδεγεηή, 

δηεπθνιπληή  

Καιιηέξγεηα 

θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ εθπ/θφ απφ 

ηνπο εηζεγεηέο & 

εμίζσζε ησλ 

αλαγθψλ καζεηψλ  

κε θαη ρσξίο ε.ε.α. 

 

 

                                  

                                       (Α,Β1,Β2,  

    

 

 

 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηνλ άμνλα Σ. „Γξακκαηηθή‟ 

 

 

Tν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟  

 (θαηά Grundy, 

 Α,Β,Γ,Γ) 

„ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ 

„ΠΔΗΘΑΡΥΖΜΔΝΔ‟ 

& „ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ‟, 

 (θαηά Κνπηζνγηάλλε, 

      α,β,γ,δ) 

Σν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟  

( θαηά  Grundy, 

      Δ) 
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Ε)  ΑΞΟΝΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

 

Α- Β Γεκνηηθνχ 

  
Μηα κεγάιε παξάιεηςε ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά είλαη νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα 
αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ έληππα ή πεγέο ζαλ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
Α.Π. 
Οη ηπθινί δπζηπρψο, γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ηέηνηνπ είδνπο εμαξηψληαη 
απφ ηνπο βιέπνληεο εθ’ φζνλ ζηε ρψξα καο δελ εθδίδνληαη ζηε γξαθή Braille 
νχηε ράξηεο απινί, νχηε ελεκεξσηηθά δειηία, π.ρ. ησλ κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο, νχηε νδεγνί ςπραγσγίαο. Πνιινί ιφγνη πξαθηηθνί θαη νηθνλνκηθνί 
θαζηζηνχλ κεξηθά απφ ηα παξαπάλσ αδχλαηα αιιά ελαπνζέηνπκε ηηο ειπίδεο 
γηα ηζφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ζηελ 
ηερλνινγία. Αο ειπίζνπκε φηη ηνπιάρηζην φζνη έρνπλ γλψζεηο ππνινγηζηή, 
καθάξη φινη λα απνθηνχλ, λα πξνζιακβάλνπλ ερεηηθά παξφκνηεο 
πιεξνθνξίεο. 
Όζν γηα θάηη πην κφληκν, φπσο ράξηεο δηαδξνκήο κέζσλ κεηαθνξάο, νδεγίεο 
ρξήζεο παηρληδηψλ, ζπληαγνιφγηα θαξκάθσλ θ.ιπ. αο ππνρξεψλνληαη νη 
ππεχζπλνη λα ζθέθηνληαη θαη ηνπο ηπθινχο. 
ηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ ν δάζθαινο κπνξεί λα αληηγξάςεη ελδεηθηηθά έληππα 
θάζε θαηεγνξίαο θαη νη καζεηέο λα εθπαηδεχνληαη ζηε ρξήζε ηνπο. 
Σα ζρνιηθά ιεμηθά, ηα πεξηερφκελα ησλ ζρνιηθψλ θαη κε βηβιίσλ, νη βηνγξαθίεο 
πνηεηψλ θαη ινγνηερλψλ, αθίζεο εθδειψζεσλ, θαηάινγνο δαλεηζηηθήο 
βηβιηνζήθεο, καθέηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηά έλα ζρεδηάγξακκα ηεο ηάμεο,  είλαη 
θάπνηεο ελδεηθηηθέο εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην δηδαθηηθφ καο ζηφρν ζηηο 
πξψηεο ηάμεηο. 
 

Γ΄- Γ΄ 

1. Τα έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηηο ηάμεηο απηέο πεξηέρνπλ 
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη πνηθίιεο. Γνπιεύνπκε 
πεξηζζόηεξν κε αλαπαξαζηάζεηο, όπσο ράξηεο θαη 
ζρεδηαγξάκκαηα.  

2. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ παξνπζίαζε ελόο ζέκαηνο 
αληιώληαο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο από πνιιά έληππα θαη 
ειεθηξνληθά, επηιέγνληαο όζεο ρξεηάδνληαη θαη ζπλζέηνληάο ηεο. 

 

Δ΄-Σ΄ 

    Δίλαη πηα επηηαθηηθή αλάγθε ε δεκηνπξγία αλάινγσλ θαη θαηάιιεισλ 
ινγηζκηθψλ, ψζηε νη ηπθινί καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ. Να 
επεμεξγάδνληαη απιά θείκελα θαη λα απνζεθεχνπλ εξγαζίεο ηνπο θαη 
πιεξνθνξίεο. 
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4.5.7. Αλάιπζε πξνο ηνλ άμνλα‟ Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟ 

 

4.5.7.1. „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟ : Κεηκεληθή Οξγάλσζε 

 

πλεθηηθόηεηα: ηνλ άμνλα απηφ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη δηδαθηηθνί ζηφρνη κε ην 

ΑΠ ηνπ 2003 γηα ην ηππηθφ ζρνιείν. ην θείκελν θαηαγξάθνληαη νη παξαιείςεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ινγηζκηθψλ πνπ απνηεινχλ θχξηα βνεζήκαηα γηα ηε 

κάζεζε ηπθιψλ αηφκσλ θαη αηφκσλ κε ε.ε.α. ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ απφ ην 

δάζθαιν σο αληηζηάζκηζκα ησλ ειιείςεσλ απηψλ, θαζψο θαη ελδεηθηηθέο εηζαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη απηά ηα 

κέζα, εθφζνλ ππάξρνπλ. Σν απφζπαζκα απνηειεί πέξα απφ θαηαγγειία γηα ηηο 

ππάξρνπζεο ειιείςεηο, έλα επρνιφγην. Οη πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο είλαη επρεηηθέο “Αο 

ειπίζνπκε..”, “καθάξη φινη…”, “αο ππνρξεψλνληαη νη ππεχζπλνη λα ζθέθηνληαη θαη ηνπο 

ηπθινχο.”  θαη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο “Δίλαη πηα επηηαθηηθή αλάγθε ε 

δεκηνπξγία αλάινγσλ θαη θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ…” (ΑΠ, 2004: 111). 

Σα κέζα πνπ πξνηείλνληαη (ράξηεο, ελεκεξσηηθά δειηία, νδεγνί ςπραγσγίαο, 

ιεμηθά, πεξηερφκελα βηβιίσλ, βηνγξαθίεο πνηεηψλ θαη ινγνηερλψλ, αθίζεο 

εθδειψζεσλ, θαηάινγνο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο, καθέηεο, ζρεδηάγξακκα ηεο ηάμεο), 

παξαπέκπνπλ ηφζν ζηελ επηθνηλσληαθή φζν θαη ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Ζ 

ρξήζε κέζσλ φπσο ηερλνινγίαο , φπσο ηα ινγηζκηθά αθνξνχλ ηελ παηδαγσγηθή ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Ζ ίδηα ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνπο καζεηέο (ε άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηηο πεγέο, νη παξνπζηάζεηο ζεκάησλ έπεηηα απφ πξνζεθηηθή επηινγή 

θαη ζχλζεζή ηνπο, ε επεμεξγαζία θεηκέλσλ), αθνξνχλ φρη κφλν ηε ιεηηνπξγηθή αιιά 

θαη ηελ θξηηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. 

 

Έιεγρνο:  ην απφζπαζκα απηφ νη εηζεγεηέο αλαθέξνληαη ζηελ παληειή έιιεηςε 

κέζσλ. Γηθαηνινγνχλ ηα ειιείκκαηα αθνχ ππάξρνπλ, φπσο ιέλε, πνιινί ιφγνη 

νηθνλνκηθνί θαη πξαθηηθνί πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπο. Δπεηδή νη ειιείςεηο 

απηέο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα θαιπθζνχλ, ν πην θαηάιιεινο γηα λα ην θάλεη είλαη ν 

δάζθαινο. ηηο κηθξέο ηάμεηο νη καζεηέο αξθνχληαη ζε εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ππνδεηθλχεη ν εθπαηδεπηηθφο. ηηο κεγαιχηεξεο, νη καζεηέο πνπ έρνπλ πξφζβαζε 

θαη γλψζεηο ζηνπο Ζ/Τ κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ αλαιακβάλνληαο 

πξσηνβνπιίεο. 

 

Γξακκαηηθή:  

● Μεηαβαηηθφηεηα: “δελ εθδίδνληαη”, “θαζηζηνχλ”, “εμαξηψληαη”, “ελαπνζέηνπκε”, 

“αο ειπίζνπκε”, “αο ππνρξεψλνληαη λα ζθέθηνληαη”,   “λα κπνξνχλ λα αληινχλ”, “γηα 

λα πάξνπλ”, “λα απνθηνχλ”, “λα πξνζιακβάλνπλ”, “λα εθπαηδεχνληαη”, “λα 

ρξεζηκνπνηνχλ”, “λα επεμεξγάδνληαη”, “λα απνζεθεχνπλ”, “αλαιακβάλνπλ”, 

“ρξεηάδνληαη”, “κπνξεί λα αληηγξάςεη”, “ρξεζηκνπνηνχκε”, “Γνπιεχνπκε”.  

Σα πξψηα ξήκαηα ζην γ΄πιεζπληηθφ ηεο νξηζηηθήο εθζέηνπλ ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε· ε αλππαξμία πιεξνθνξηψλ ζηε γξαθή braille, θαζηζηά ηνπο ηπθινχο 

εμαξηψκελα άηνκα απφ ηνπο βιέπνληεο. Αθνινπζνχλ ξήκαηα α΄ πιεζπληηθνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο εηζεγεηέο, νη νπνίνη κφλν λα ειπίδνπλ κπνξνχλ ζε θάηη θαιχηεξν 

απφ πιεπξάο ησλ επίζεκσλ θνξέσλ. Σα ξήκαηα πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζε ππνηαθηηθή 

ζην γ΄πιεζπληηθφ πξφζσπν αθνξνχλ απηά πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ κε ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Δδψ έγθεηηαη ε ζπκβνιή ηνπ δαζθάινπ πνπ κπνξεί λα 

εηνηκάζεη έληππν πιηθφ ζε ηπθιφ ζχζηεκα. Οη εηζεγεηέο εκθαλίδνληαη μαλά ζην 
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πιεπξφ ηνπ κε δπν ξήκαηα ζην α΄πιεζπληηθφ πξφζσπν, “ρξεζηκνπνηνχκε”, 

“Γνπιεχνπκε”. 

 

● Θέκα: Απηφ πνπ θπξηαξρεί ζην απφζπαζκα είλαη ηα εκπφδηα πνπ νη επίζεκνη θνξείο 

πξνβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ. Απηά απνδίδνληαη απφ ηνπο 

εηζεγεηέο ζε νηθνλνκηθνχο θαη πξαθηηθνχο παξάγνληεο ή αθφκα θαη ζηελ έιιεηςε 

πίεζεο πξνο ηνπο ππεχζπλνπο νη νπνίνη αδηαθνξνχλ γηα ηα άηνκα κε ε.ε.α. Οη ίδηνη νη 

ζρεδηαζηέο ηνπ ΑΠ δειψλνπλ αδπλακία λα αληηδξάζνπλ ζ‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη 

πεξηνξίδνληαη ζε επρνιφγηα. Δκπηζηεχνληαη κφλν ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ νπνίν 

εκθαλίδνληαη λα ηνλ ζηεξίδνπλ ζηελ ηάμε. Ζ αιήζεηα φκσο είλαη ζην φηη κεηαζέηνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο επζχλεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζην αλαπεξηθφ θίλεκα φπσο ζα δνχκε 

ακέζσο κεηά. 

 

● Σξνπηθφηεηα: Δίλαη δηάρπηεο ζην θείκελν νη επρεηηθέο πξνηάζεηο πνπ εηζάγνληαη κε 

ηα κφξηα „αο‟ θαη „λα‟ θαη ζπλνδεχνληαη απφ ππνηαθηηθή θαλεξψλνληαο ην 

πξαγκαηνπνηήζηκν θαζψο θαη δείθηεο επρεηηθήο ηξνπηθφηεηαο φπσο ε ιέμε „καθάξη‟: 

“Αο ειπίζνπκε φηη ηνπιάρηζην φζνη έρνπλ γλψζεηο ππνινγηζηή,..”, “αο ππνρξεψλνληαη νη 

ππεχζπλνη λα ζθέθηνληαη θαη ηνπο ηπθινχο”, “καθάξη φινη λα …πξνζιακβάλνπλ ερεηηθά 

παξφκνηεο πιεξνθνξίεο” (ΑΠ, 2004: 110).  

 

● Λέμεηο-θιεηδηά:  “δελ εθδίδνληαη”, “εμαξηψληαη”, “ελαπνζέηνπκε ηηο ειπίδεο γηα 

ηζφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ζηελ ηερλνινγία”, 

“ιφγνη πξαθηηθνί θαη νηθνλνκηθνί θαζηζηνχλ…αδχλαηα”, “αο ππνρξεψλνληαη νη 

ππεχζπλνη λα ζθέθηνληαη θαη ηνπο ηπθινχο”. Γελ επζηαζεί ε ζέζε ησλ εηζεγεηψλ πσο 

ε ηερλνινγία απφ κφλε ηεο ζα απνηειέζεη παλάθεηα γηα ηελ ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ. 

Απφ ηελ άιιε δηαθξίλνπκε κηα έκκεζε πξνηξνπή πξνο ην αλαπεξηθφ θίλεκα λα πηέζεη 

ηελ Πνιηηεία. Ζ αιήζεηα είλαη πσο κφλν ε δξάζε ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ έρεη 

θέξεη κέρξη ζήκεξα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζην ρψξν ησλ αλαπήξσλ. 

 

 

 

4.5.7.2. „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟: Αλάιπζε κε βάζε ηελ ΚΑΛ ηνπ N. Fairclough 

 

● ην θείκελν (πεξηγξαθή) 

 

Οη εηζεγεηέο εληνπίδνπλ αδπλακία ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία απφ ηνπο ηπθινχο θαη άξα αληζφηεηα κεηαμχ βιεπφλησλ 

θαη κε καζεηψλ.  Κάλνπλ ιφγν γηα εμάξηεζε ησλ δεχηεξσλ απφ ηνπο πξψηνπο, “Οη 

ηπθινί δπζηπρψο, γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ηέηνηνπ είδνπο εμαξηψληαη απφ ηνπο 

βιέπνληεο…”( ΑΠ, 2004: 110). Παξφια απηά δειψλνπλ πσο νχηε νη ίδηνη, νχηε ε 

Πνιηηεία κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα. Αληί γηα δξάζε αξθνχληαη ζηελ ειπίδα θαη 

ζηελ χπαξμε θάπνησλ καζεηψλ πνπ γλσξίδνπλ απφ ε/π. 

Τπάξρνπλ πνιιέο επρεηηθέο  πξνηάζεηο  ζην θείκελν ζπληαγκέλεο κε 

παξνληηθνχο ρξφλνπο πνπ θαλεξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επρέο 

ηνπο ζην κέιινλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη πξνηάζεηο αζπλάξηεηεο, φπνπ δελ 

δηεπθξηλίδνληαη πιήξσο νη πξνζέζεηο ησλ εηζεγεηψλ:  “Αο ειπίζνπκε φηη ηνπιάρηζην 

φζνη έρνπλ γλψζε ππνινγηζηή, καθάξη φινη λα απνθηνχλ, λα πξνζιακβάλνπλ ερεηηθά 

παξφκνηεο πιεξνθνξίεο” (ΑΠ, 2004: 111). Δπηπιένλ, απνπζηάδνπλ απφ ην απφζπαζκα 

ηα επηηαθηηθά ξήκαηα πνπ θαλεξψλνπλ δενληηθή ππνρξέσζε φπσο ην ξήκα „πξέπεη‟ 

θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλεη ε δενληηθή δπλαηφηεηα κε ην ξήκα κπνξεί , “ν δάζθαινο 
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κπνξεί λα αληηγξάςεη…” . Σν θελφ ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο έξρεηαη λα θαιχςεη 

ν δάζθαινο, εθφζνλ ην επηιέμεη. ζν γηα ηνπο ππεχζπλνπο,  ζα αζρνιεζνχλ κε ηνπο 

ηπθινχο, κφλν αλ ππνρξεσζνχλ. 

 

● ηηο Πξαθηηθέο Λφγνπ (εξκελεία)  

 

Ο άμνλαο „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟ είλαη πξάγκαηη πνιχ ζεκαληηθφο ζηελ 

εμέιημε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ καζεζηαθά. Απνηειεί έλδεημε γηα ην ελδηαθέξνλ ηε 

Πνιηηείαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Αθφκα πξνσζεί ηνλ θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ, αθνχ ζα κπνξνχλ λα 

επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηα θείκελα πνπ ζα ζπλαληνχλ, λα θάλνπλ επηινγέο, λα 

δεκηνπξγνχλ δηθά ηνπο θείκελα θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. ια απηά 

πξνζθξνχνπλ θαη αθπξψλνληαη απφ ηελ αδπλακία-αδηαθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ φινπο. 

 

● ηελ Κνηλσληθή Πξαθηηθή (εμήγεζε)   

 

Παξά ηε δηαπίζησζε άληζεο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία κεηαμχ βιεπφλησλ θαη 

κε καζεηψλ,  δε γίλεηαη θακηά πξνπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ εηζεγεηψλ ηνπ ΑΠ γηα 

ηελ άκβιπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκπνδίνπ. Σνλίδνπλ φηη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο  θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο ηπθινχο, αιιά δελ αλαιακβάλνπλ θακία 

δξάζε γη‟ απηφ. Ο ξφινο ηνπο είλαη εηζεγεηηθφο. Άλζξσπνη ηεο δξάζεο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία.  Οη πξψηνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα 

θαηάιιεια πιηθά ζηελ ηάμε, νη δεχηεξνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πηέζεηο ζηνπο 

ππεχζπλνπο. Δδψ απνθαιχπηεηαη γηα πξψηε θνξά ν δηαθνξεηηθφο ξφινο ησλ 

ζρεδηαζηψλ ησλ ΑΠ θαη ησλ εθηειεζηψλ ηνπο, ησλ δαζθάισλ.  Οη ξφινη ηνπο δελ 

είλαη αδηαθνξνπνίεηνη, φζν θαη αλ νη εηζεγεηέο επηζπκνχλ λα εκθαλίδνληαη σο ηζφηηκνη 

ζπλεξγάηεο.      

Οη εηζεγεηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηηο αλάγθεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ, 

αηηηνινινγνχλ φκσο ηελ αλαιγεζία ηεο Πνιηηείαο, ζεσξψληαο ππαίηηνπο άιινπο 

ιφγνπο, πξαθηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο.                                                   

 

 

 

4.5.7.3. „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟ : Αλάιπζε γηα ην είδνο ηνπ ΑΠ κε βάζε ηελ 

Σξηκεξή δηάθξηζε ηεο Grundy 

 

Βαζηζκέλνη ζηα επξήκαηα κα βάζε ηελ ΚΑΛ, ζα δνχκε ζε πνην είδνο αλήθεη ην 

Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ.  

Α) Ζ πξψηε θαηεγνξία αλάιπζεο, νη ζρεδηαζηέο ηνπ ΑΠ, δηαηεξνχλ έλαλ 

ηειείσο ζεσξεηηθφ ξφιν-αθαδεκατθφ, φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζην 

ειιεληθφ θνηλφ ζρνιείν γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο. Γε ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία 

ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα έλα πξνζβάζηκν ζρνιείν γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Σνπο 

ρσξίδεη κεγάιε απφζηαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΠ θαίλεηαη 

μεθάζαξα πηα πσο γίλεηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Οη εηζεγεηέο βαζηζκέλνη ζε 

επηζηεκνληθά πνξίζκαηα, ζηηο έξεπλεο θαη ζηελ εκπεηξία ηνπο, πξνηείλνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πνπ ηειηθά θαηαζηξαηεγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ Πνιηηεία 

πνπ δελ παξέρεη αλάινγε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ζηα ηπθιά άηνκα κε θείλε πνπ παξέρεη 

ζηα βιέπνληα. Οη ίδηνη απνηεινχλ ην παξαπέηαζκα, πίζσ απφ ην νπνίν θξχβεηαη 
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αδηαθνξία θαη πξνρεηξφηεηα. Σν ΑΠ είλαη έλα πξντφλ πνπ ζα δψζεη ηα βαζηθά 

βνεζήκαηα ζηα ηπθιά άηνκα γηα λα ηα νδεγήζεη ηειηθά ζην λα βγνπλ ζηελ παξαγσγή.  

 

Β1) Ο δάζθαινο είλαη ν κνλαδηθφο θξίθνο πνπ κπνξεί κε εκπξφζεηε δξάζε λα 

επέκβεη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, λα θαιχςεη ηα θελά ζε παξερφκελα πιηθά θαη 

κέζα, λα ακβιχλεη ηα εκπφδηα πνπ παξακέλνπλ γηα ηνπο ηπθινχο κέζα ζην ηππηθφ 

ζρνιείν, λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο καζεηέο ηνπ γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία. ηελ παξνχζα θάζε, ν δάζθαινο ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ, 

ληψζεη αλαζθάιεηα φηαλ δνπιεχεη κε παηδηά κε θαη ρσξίο ε.ε.α., ληψζεη πίεζε απφ ην 

ρξφλν θαη ηελ χιε, δελ έρεη ζπλεξγάηεο θαη αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη 

απειεπζεξσηηθέο ζπλζήθεο, φπσο απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. 

 

Β2) Οη καζεηέο κε ηελ έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ εμαξηψληαη 

νινθιεξσηηθά  απφ ηνπο βιέπνληεο, ληψζνπλ κεηνλεθηηθά θαη απνκνλψλνληαη ζην 

θνηλφ ζρνιείν. Απνθηνχλ ηα απνιχησο απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηε δσή ηνπο, ελψ νη 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κέιινλ είλαη κεησκέλεο.  

 

Γ) Ζ κάζεζε γηα ηα ηπθιά άηνκα ζηακαηά ζηηο δπν πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ. Οη καζεηέο ρσξίο ε.ε.α. εμειίζζνληαη κηα θαη ε πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία 

είλαη εθηθηή, ελψ εθείλνη κέλνπλ ζηάζηκνη ή θαηαιήγνπλ λα εμαξηψληαη απφ απηνχο. 

Θα παξακείλνπλ πνιίηεο β΄θαηεγνξίαο ρσξίο απηνλνκία θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε. 

 

Γ) Γελ ηίζεηαη ζέκα αμηνιφγεζεο ζηνλ άμνλα απηφ. Δίλαη δεδνκέλε ε αδπλακία 

πξφζβαζεο ησλ ηπθιψλ ζηελ ηερλνινγία θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ είλαη 

κεησκέλεο. 

 

Δ) Ο ζθνπφο πνπ επηηπγράλεηαη ηειηθά είλαη λα αληαπνθξηζεί ε Πνιηηεία κέζσ 

ηνπ ΑΠ ζηηο παγθφζκηεο θαη επξσπατθέο απαηηήζεηο γηα έληαμε θαη ίζε κεηαρείξηζε 

ησλ αλαπήξσλ ζηελ εθπαίδεπζε ελψ παξάιιεια λα πεηχρεη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

ζέζεο ησλ αλαπήξσλ ζηελ θνηλσλία θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ην θνηλφ ζρνιείν, 

κε ηελ αλνρή ησλ ίδησλ ησλ εηζεγεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ. 

 

 

 

4.5.7.4. „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟ : Αλάιπζε γηα ην είδνο ησλ καζεηηθψλ 

ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην Ρφκβν ηνπ Κνπηζνγηάλλε 

 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ΚΑΛ ζηνλ άμνλα ΄Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟,  

α) Γελ εθδίδνληαη ηα κέζα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηπθιψλ 

(ράξηεο, ελεκεξσηηθά δειηία γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, νδεγνί ςπραγσγίαο) ζε 

γξαθή Braille. Οη εηζεγεηέο αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία ραξηψλ, καθεηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζρεδηαγξακκάησλ απφ ην δάζθαιν. ηαλ φκσο απηά δελ παξάγνληαη νη 

καζεηέο νδεγνχληαη ζηνλ απνθιεηζκφ θαη ηε ζρνιηθή απνηπρία. 

β) Πξνηείλεηαη πνηθηιία εηζαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο κηθξνχο 

καζεηέο πνπ εηνηκάδνληαη απφ ην δάζθαιν. Οη κεγαιχηεξνη καζεηέο αληινχλ 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο βιέπνληεο γηα λα ζπλζέζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ζηεξίδνληαη 

ζηε βνήζεηά ηνπο γηα λα ηηο απνζεθεχζνπλ.  

γ) Ζ επεμεξγαζία θεηκέλσλ απφ ηνπο ηπθινχο, εμαξηάηαη απφ ηελ πξφζβαζή 

ηνπο ζηνπο ε/π θαη απφ ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ. Με ηα ζεκεξηλά 
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δεδνκέλα, νη καζεηέο απηνί πεξηνξίδνληαη ζε φζα ηνπο παξέρεη ν δάζθαινο θαη 

βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. 

δ) Τπφ ηελ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κέζσλ, δε γίλεηαη ιφγνο γηα 

ην ξφιν ηεο  γξακκαηηθήο.  

Οη ηαπηφηεηεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο „εμαξηεκέλεο‟ απφ ηνπο βιέπνληεο. Ζ κία απφ ηηο αξρέο ηεο 

έληαμεο πνπ αθνξά ηελ απηφλνκε δηαβίσζε, θαηαζηξαηεγείηαη. Έηζη παχνπκε λα 

κηιάκε πηα γηα έληαμε θαη κηιάκε γηα ελζσκάησζε-αθνκνίσζε ζην ηππηθφ ζρνιείν.   

 

 

4.5.7.5. χλνςε επξεκάησλ ζηνλ άμνλα „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟ 

 

● Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηνπ ΓΔΠΠ (2004) γηα ην εληαίν ηεο 

κάζεζεο πξνο φινπο ηνπο καζεηέο. Σν ΑΠ (2003) γηα ην θνηλφ ζρνιείν δελ 

πεξηιακβάλεη ηε „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟, νπφηε ην θείκελν δελ αθνινπζεί ηνπο 

δηδαθηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, φπσο ζπλέβε ζηνπο πξνεγνχκελνπο άμνλεο. 

 

● Αλαγλσξίδνληαη ζην απφζπαζκα ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξίεο 

(επηθνηλσληαθή, θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη πνιπγξακκαηηζκνί). Απνπζηάδεη ν 

δνκηζκφο ε θηινζνθία ηνπ νπνίνπ απέρεη απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κέζσ 

ηεο ηερλνινγίαο. 

 

● Οη εηζεγεηέο παξνπζηάδνπλ σο δεδνκέλν γεγνλφο ηελ αληζφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αλάκεζα ζε ηπθινχο θαη βιέπνληεο καζεηέο, αθνχ νη πξψηνη δε 

δηαζέηνπλ ηα κέζα γηα πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία. Απνδέρνληαη απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε ζαλ θάηη πνπ είλαη αδχλαην λα αλαηξαπεί, αθνχ δελ ππάξρνπλ νη πφξνη απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο. Τηνζεηψληαο ηελ άπνςε απηή, γίλεηαη μεθάζαξν πνηα είλαη 

ε πξαγκαηηθή ηνπο ζέζε. Δκθαλίδνληαη απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, δελ ζηέθνληαη δίπια ζην δάζθαιν αιιά δίπια ζηελ 

Πνιηηεία. Μεηαζέηνπλ ηηο επζχλεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζ‟ απηφλ ηνλ άμνλα κε ηα 

ηεξάζηηα ειιείκαηα ζα παίμεη, εθφζνλ κπνξεί, ην ξφιν ηεο αηκνκεραλήο. Αθφκα 

θαινχλ γηα πξψηε θνξά λα θηλεηνπνηεζεί ην αλαπεξηθφ θίλεκα, ψζηε λα αθνπζηεί ε 

θσλή ησλ ΑκΔΑ πξνο ηα πάλσ. 

 

● ην ηκήκα απηφ δε γίλεηαη ιφγνο γηα αμηνιφγεζε, αθνχ δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηνπο ε/π ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Οχηε φκσο γηα ιεμηιφγην κπνξεί λα γίλεη 

ιφγνο πνπ φζνλ αθνξά ηνπο ε/π είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη απαηηεηηθφ. 

 

● Ο δάζθαινο, εάλ έρεη επηκνξθσζεί ζηηο ΣΠΔ, ζα δξάζεη αληηζηαζκηζηηθά γηα κηα 

αθφκα θνξά ζηελ πξφθιεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο. ηνλ αγψλα απηφ 

φκσο ζα είλαη κφλνο ηνπ, ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ εηζεγεηψλ ή άιισλ θνξέσλ πνπ 

κε ζπιινγηθή δξάζε ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηήζνπλ κφληκε ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

εκπνδίσλ ζηε κάζεζε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ.  

 

● Οη ηπθινί καζεηέο βηψλνπλ ηελ αληζφηεηα κέζα ζην θνηλφ ζρνιείν θαη ληψζνπλ 

εμαξηεκέλνη απφ ηνπο βιέπνληεο αθνχ δελ κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ κφλνη ηνπο θακηά 

εξγαζία. Οη ηαπηφηεηεο πνπ δηακνξθψληνληαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

„εμαξηεκέλεο‟. Οη ηπθινί απνκνλψλνληαη ζην θνηλφ ζρνιείν θαη έηζη κπνξνχκε λα 

κηιάκε θαη γηα ηαπηφηεηεο „δηαθξηηέο‟. 
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● Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηε ζηέξεζε δειαδή ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία 

απφ ηνπο ηπθινχο, ην είδνο ηνπ ΑΠ πνπ δηακνξθψλεηαη απνηειεί „πξντφλ‟. Δλψ 

δειαδή ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ην καζεηή θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ελεξγήο 

δξάζεο θαη ηειηθά ηεο ρεηξαθέηεζεο καζεηψλ θαη δαζθάισλ απφ θπξίαξρνπο ιφγνπο 

πνπ θαζνδεγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή, ε ζηέξεζε θέξλεη 

αθξηβψο ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα· ηνλ έιεγρν ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηε δηακφξθσζε 

ησλ ηαπηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα νξηζκέλνπ αξηζκνχ θαη ηάμεο 

αηφκσλ πνπ δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο, θαζψο θαη ηεο 

θπξίαξρεο πνιηηηθήο. 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηνλ άμνλα Ε. „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟ έρεη σο εμήο: 

Σν θείκελν 

Z. „Γηαρείξηζε ηεο 

Πιεξνθνξίαο‟                                                                

           ζ. 110-111 

(πεξηγξαθή/text 

description) 

Πξαθηηθέο ιόγνπ (text practice) 

 

 

Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) 

(εξκελεία/text interpretation) 

Κνηλωληθή  

πξαθηηθή                                                                                                                                               

(social    

practice) 

λνκηκνπνίεζε 

(εμήγεζε) 

Λεμηι     γξακκ  πξφηαζε 

δπζηπρψο  Δ.Φ. επρεηηθέο      

εμαξηψ-  Οξηζη  πξνηά- 

ληαη,       γ΄πιεζ  ζεηο                 

δελ        α΄ πιεζ 

εθδίδν-                                                                                                                       

ληαη,        Δ.Φ.     πξνηά- 

καθάξη,  Τπνη     ζεηο       

κηα          γ΄ πι.   ρσξίο 

κεγάιε               λφεκα 

παξάιεη-   Δ.Φ.           

ςε            Οξ. 

                 γ΄ελ.          

ιφγνη  

νηθνλν- 

κηθνί & 

πξαθηη- 

θνί  

Γι.ζεσξία   Λφγνη  Γ.Δ.Π.Π..    Α.Π.    Γηδ/ιία  

                                  2004                       Λεηηνπξ-        

Δπηθ/θή                                                     γηθή,                                                                                              

Κεηκ/θή                                                     Κξηηηθή       

Πνιπγξακ-                                                (ππφ                                                                                                                                                          

καηηζκνί                                                   πξνυπν-       

                                                                   ζέζεηο) 

                                          

                                                                    

                     

 

 Τπάξρεη 

δηαπηζησκέλε 

αληζφηεηα 

αλάκεζα ζε 

καζεηέο κε θαη 

ρσξίο ε.ε.α. ζηελ 

πξφζβαζε ησλ 

ινγηζκηθψλ 

Ο δάζθαινο δξα 

αληηζηαζκηζηηθά  

Γηαηήξεζε ηνπ 

θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ εθπ/θφ, 

επρνιφγηα & 

κεηάζεζε 

επζπλψλ απφ ηνπο 

εηζεγεηέο.  

 

 

 

                                  Tν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟ , 

 (θαηά Grundy, 

    Α,Β,Γ,Γ) 

„ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ 

 „ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΔ‟ & 

„ΓΗΑΚΡΗΣΔ‟, 

 (θαηά Κνπηζνγηάλλε, 

       α,β,γ,δ) 

Σν ΑΠ σο 

„ΠΡΟΨΟΝ‟, 

(θαηά  Grundy, 

          Δ) 
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                                         5.0. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ έληαμε καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο  

ζεσξήζεθε ην πξσηαξρηθφ βήκα γηα ηελ απνδνρή ηνπο σο ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ζηε 

δσή ηεο θνηλφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο, κε ζεκαληηθά αθαδεκατθά θαη 

θνηλσληθά νθέιε. Ζ ζπλχπαξμε καζεηψλ κε θαη ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο νδεγεί ζηελ 

γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ παηδηψλ θαζψο καζαίλνπλ λα 

θαηαλννχλ,  λα απνδέρνληαη, λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα απνξξίπηνπλ ην 

ζηηγκαηηζκφ θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Tilstone,1998).  

ηε ινγηθή ηεο έληαμεο ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ ηππηθνχ 

ζρνιείνπ απφ ην Μάξηην ηνπ 2000, ν ζεζκφο ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο (Σ.Δ.), Ν. 

2817/2000. Σα Σ.Δ. θξίζεθαλ αλεπαξθή γηα ηελ έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ κε εεα. ε 

απηά θνηηνχλ καζεηέο κε ήπηεο δπζθνιίεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο, Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ), 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, παηδηά απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά/πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα (αιιφγισζζα), φπνπ δε ιεηηνπξγνχλ Σκήκαηα Τπνδνρήο (Σ.Τ). 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο απηνί ζηηγκαηίδνληαη θαζψο απν-εληάζζνληαη απφ ηε ζρνιηθή 

αίζνπζα γηα λα δερηνχλ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ζην ρψξν ηνπ Σ.Δ.  

εκαληηθέο έξεπλεο θαηέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο εδξαίσζεο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο 

απφ ην δάζθαιν ηεο ηππηθήο ηάμεο θαη έλαλ εηδηθφ παηδαγσγφ, σο ελαιιαθηηθήο 

κεζφδνπ πνπ αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφηεξα ζε φια ηα παηδηά κε αλαπεξίεο.  

(Παληειηάδνπ & Λακπξνπνχινπ 1997, Ρήγα 1997, Κππξησηάθε 2000, Zoniou-Sideri & 

Vlachou 2006, νχιεο 2008). Καη ε ιχζε απηή νδεγεί ζε ζηηγκαηηζκφ ησλ καζεηψλ 

πνπ ζηεξίδνληαη απφ ηνλ εηδηθφ δάζθαιν κέζα ζηελ ηάμε. 

Ζ πην θαηλνηφκνο ηδέα, αιιά θαη πην δηεπξπκέλε κε ηελ έλλνηα πσο 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο ζε επηά θαηεγνξίεο καζεηψλ 

κε πην βαξηέο δηαηαξαρέο πνπ κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζην θνηλφ ζρνιείν, 

πξαγκαηνπνηείηαη ην 2004. Ζ ηδέα αθνξά ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο καζεηψλ απηψλ θαη φρη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

καζεηψλ ζηα ΑΠ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ΑΠ γηα ηνπο ηπθινχο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο αθνξά επηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο αθνχ αλαιχζεθαλ κε ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν (θεθ.4.5.1.- 4.5.7., ζ.110-176), νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

επξήκαηα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζε θνηλέο θαηεγνξίεο (δηαθεηκεληθφηεηα, ξφινο 

εηζεγεηψλ-δαζθάισλ, ξφινο ηνπ ιεμηινγίνπ-γξακκαηηθήο, είδνο γισζζνδηδαθηηθήο 

ζεσξίαο, είδνο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, είδνο αμηνιφγεζεο, είδνο ΑΠ, είδνο 

καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ).  

ην ζχλνιφ ηνπο νη θαηεγνξίεο απηέο έδσζαλ αξθεηά φκνηα επξήκαηα, κε 

ειάρηζηεο δηαθνξέο ζε θάζε άμνλα. Έηζη, κπνξνχκε κε θάπνηα αζθάιεηα λα κηιάκε γηα 

εγθπξφηεηα ηνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ πνπ κπνξεί λα δψζεη κία ηειηθή εηθφλα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηεο θνηλήο δειαδή 

θνίηεζεο καζεηψλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο ζην θνηλφ δεκνηηθφ ζρνιείν κε ηε 

ζηήξημε ηνπ Γηαθνξνπνηεκέλνπ ΑΠ γηα ηπθινχο. Αο δνχκε ινηπφλ ζε πνηεο 

θαηεγνξίεο  ππάξρεη ηαχηηζε ζηνπο επηά άμνλεο:  

 

1. ηελ θαηεγνξία „δηαθεηκεληθόηεηα‟, δηαπηζηψλνπκε ηαχηηζε ζε φινπο ηνπο 

άμνλεο ηνπ ΑΠ:  

Α) κε ην ΓΔΠΠ ηνπ 2004 πνπ πξνσζεί ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ θνηλή εθπαίδεπζε. Πξνσζνχληαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο 

βησκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο άμνλεο κε θάπνηεο 
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δηαθπκάλζεηο. Έηζη ζηνλ άμνλα „Γξακκαηηθή‟ ε κάζεζε ζηεξίδεηαη ιηγφηεξν ζηα 

βηψκαηα ησλ καζεηψλ, ελψ ζηνλ άμνλα „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟ απνπζηάδνπλ 

παληειψο θαη νη δχν ζηξαηεγηθέο.  

Β) κε ην ΑΠ ηνπ 2003, αθνχ φιεο νη δηαθνξνπνηήζεηο γίλνληαη πάλσ ζηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΑΠ γηα ην θνηλφ ζρνιείν, πιελ ηνπ άμνλα „Γηαρείξηζε ηεο 

Πιεξνθνξίαο‟. Παξφια απηά, ζηνπο άμνλεο „Γξαπηφο Λφγνο-Αλάγλσζε‟ θαη 

„Λεμηιφγην‟ γίλεηαη αξλεηηθή θξηηηθή απφ ηνπο εηζεγεηέο γηα ην κέγεζνο ησλ 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ πνπ απνηεινχλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ δηάξθεηα ρξφλνπ  πνπ ν δάζθαινο πξέπεη λα θαιχςεη 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο. 

 Γ) κε ην Ν.2817/2000 φπνπ θαζηεξψλεηαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν ε έληαμε 

καζεηψλ κε εεα ζην θνηλφ ζρνιείν. 

 

2. ηελ θαηεγνξία ηνπ είδνπο ηωλ γιωζζνδηδαθηηθώλ ζεωξηώλ πνπ πξνσζεί 

ην ΑΠ γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο, ζπλαληάκε θαη ηηο ηέζζεξηο ζεσξίεο ηεο γιψζζαο 

(δνκηζκφο, επηθνηλσληαθή, θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, πνιπγξακκαηηζκνί), εθηφο 

απφ ηνλ άμνλα „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟ απφ ηνλ νπνίν απνπζηάδεη ε δνκηζηηθή 

πξνζέγγηζε. Ο δνκηζκφο σζηφζν ππεξηζρχεη ησλ ππφινηπσλ ζεσξηψλ ζε ηέζζεξηο 

άμνλεο:  Γ. „Γξαπηφο Λφγνο- Γξαθή & Παξαγσγή Γξαπηνχ Λφγνπ‟, Γ. „Γξαπηφο Λφγνο 

– Λνγνηερλία‟, Δ. „Λνγνηερλία‟ θαη θπξίσο ζηνλ άμνλα Σ. „Γξακκαηηθή‟. 

 

3. ηελ θαηεγνξία δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο, δηαπηζηψλνπκε ηελ ηαπηφρξνλε 

παξνπζία ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη ηεο θξηηηθήο δηδαζθαιίαο ζηνπο πέληε απφ ηνπο επηά 

άμνλεο. ηνπο άμνλεο Γ. „Γξαπηφο Λφγνο- Γξαθή & Παξαγσγή Γξαπηνχ Λφγνπ‟ θαη  

Γ. „Λνγνηερλία‟, φπνπ απνπζηάδνπλ ηα εμσζρνιηθά βηβιία απφ ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, 

ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο είλαη κφλν ιεηηνπξγηθή. Δπίζεο,  ε θξηηηθή δηδαζθαιία αλ 

θαη εκθαλίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΠ ζηνπο ππφινηπνπο άμνλεο, ζηε ζπλέρεηα 

αλαηξείηαη αθνχ ηα ειιείκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απνηεινχλ 

εκπφδηα ζην λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηελ αλάινγε ιεηηνπξγία.  Κξηηηθή δηδαζθαιία 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, κφλν αλ αξζνχλ ηα εκπφδηα πνπ εληνπίδνληαη απφ ηνπο 

εηζεγεηέο  ζηνλ άμνλα Δ. „Λεμηιφγην‟, φπνπ ιείπνπλ ηα ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ζηνλ 

άμνλα Ε. „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟, φπνπ ε πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία απφ 

ηπθινχο καζεηέο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. 

 

4. ηελ θαηεγνξία αλαθνξά Λεμηιόγηνπ & Γξακκαηηθήο, παξαηεξνχκε φηη 

δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία θαη ζηα δχν. Ζ Γξακκαηηθή σζηφζν θαίλεηαη λα κελ παίδεη 

ηδηαίηεξν ιφγν ζηελ Αλάγλσζε, ζηε Λνγνηερλία ή ζηε Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο, 

αιιά ελδηαθέξεη θπξίσο  ζηελ Παξαγσγή Γξαπηνχ Λφγνπ. 

 

5. ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία αμηνιόγεζε, ζπλαληάκε φιεο ηηο κνξθέο ηεο 

ζηνπο επηά άμνλεο. Καηά θχξην ιφγν αθνινπζνχληαη νη εμαγγειίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

πνπ θάλνπλ νη εηζεγεηέο γηα ην ζθνπφ ηεο ζην ίδην ην ΑΠ (βι.θεθ. 4.2.1., ζ.90). Δθεί 

θάλνπλ ιφγν γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απφδνζε ησλ 

καζεηψλ, αιιά γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηε κάζεζε, 

ηελ παξνρή ζηνπο καζεηέο ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ επθαηξηψλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπο. 

Παξάιιεια κε ηε δηαξθή αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζεί ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ θαη δηαηξέρεη φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά, πξνηνχ θηάζνπκε ζηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο ε νπνία βνεζά ζηελ νξγάλσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επφκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο, δηαθξίλνπκε αθφκα: 
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ηνλ άμνλα Β. „Γξαπηφο Λφγνο-Αλάγλσζε‟, δηάζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ 

δαζθάινπ απφ ηνπο εηζεγεηέο γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη. 

ηνλ άμνλα Γ. „Γξαπηφο Λφγνο - Γξαθή & Παξαγσγή Γξαπηνχ Λφγνπ‟, 

αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ηε κνξθή ηεο αιιεινδηφξζσζεο. 

ηνπο άμνλεο Γ. „Λνγνηερλία‟ θαη η. „Γξακκαηηθή‟, ε αμηνιφγεζε παίξλεη ηε 

κνξθή ηεο δηαξθνχο επνπηείαο. 

ηνλ άμνλα „Λεμηιφγην‟ ζπλππάξρεη ε απηναμηνιφγεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο. Απηή ε κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ ζεσξείηαη ε αλψηεξε, κηα θαη ν ίδηνο ν 

καζεηήο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ θαη δηφξζσζεο ησλ επηινγψλ ηνπ, δε 

θαίλεηαη λα είλαη εθηθηή, αθνχ ε απηνδηφξζσζε ζηεξίδεηαη ζηελ επηβεβαίσζε κέζσ 

ιεμηθνχ, ην νπνίν δελ πξνζθέξεηαη απφ ηελ Πνιηηεία. Βαζηθή πξνυπφζεζε εδψ είλαη ε 

θαηαζθεπή ιεμηθνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

ηνλ άμνλα Α. „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟ ζπλαληάκε ηε κνξθή ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ελψ ζηνλ Ε. „Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟, δε κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γη‟ 

απηήλ. 

Ζ αμηνιφγεζε φπσο παξνπζηάδεηαη πην πάλσ είλαη έλαο αληηθαηηθφο 

κεραληζκφο. Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απνηειεί ηξφπν ζπκκφξθσζεο θαη 

επηηήξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ειέγρνπ ηνπ εθπαηδεπηθνχ ζεζκνχ. Ζ 

θξαηηθή εμνπζία ππαθνχεη νπζηαζηηθά ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο φπσο νη ΟΟΑ θαη 

PISA. ηφρνο είλαη ε θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ θαη φρη ε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ θαη 

ζθεπηφκελσλ αηφκσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλζεί ε παξαπαηδεία, ελψ ν δεκφζηνο 

ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο εμνβειίδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. 

 

6. ρεηηθά κε ην ξόιν ηωλ εηζεγεηώλ θαη ηωλ δαζθάιωλ, έρνπκε 

ζπγθεληξψζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

ε φιεο ηηο ελφηεηεο νη εηζεγεηέο επηδηψθνπλ λα εκθαλίδνληαη ζην ξφιν ησλ ηζφηηκσλ 

θαη αδηαθνξνπνίεησλ ζπλεξγαηψλ ησλ δαζθάισλ, ελψ παξάιιεια ηνπο αζθνχλ πίεζε 

ζην λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, θαιχπηνληαο 

νπζηαζηηθά ηα θελά πνπ πξνθαιεί ε αδηαθνξία ηεο Πνιηηείαο θαη ρσξίο λα ηνπο 

παξέρνπλ ην παξακηθξφ είδνο ζηήξημεο. Οη πξνηάζεηο ηνπο, έγθπξεο επηζηεκνληθά, 

ζηξακκέλεο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, πξνσζνχλ ηελ αληηζηαζκηζηηθή θαη 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο. Ζ ζηάζε ηνπο φκσο δελ είλαη 

εηιηθξηλήο θαη αθπξψλνπλ ζηε ζπλέρεηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ δαζθάινπ. Γλσξίδνπλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ ηα ειιείκκαηα ζην ειιεληθφ γεληθφ ζρνιείν θαη θάλνπλ αλαθνξέο ζε 

απηά (έιιεηςε ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ, απνπζία νκηινχλησλ βηβιίσλ θαη εμσζρνιηθψλ 

ζηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, δεδνκέλε αληζφηεηα γισζζηθή κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία, απνπζία πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο). Απφ ηε κηα δελ έξρνληαη ζε πξνζηξηβή κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηηο 

ειιείςεηο θνξείο θαη απφ ηελ άιιε πξνβάιινπλ πξφρεηξεο δηθαηνινγίεο θαη 

επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηεο Πνιηηείαο γη‟απηέο. Δπηπιένλ, λνκηκνπνηνχλ ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη νη αλάγθεο φισλ ησλ 

καζεηψλ είλαη φκνηεο, φηη ππάξρνπλ νηθνλνκηθνί ιφγνη πνπ δελ κπνξεί ε Πνιηηεία λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο, φηη ε δεκηνπξγία ιεμηθψλ ζε Braille, ζα ηα έθαλε δχζρξεζηα θαη 

πσο  νη δάζθαινη, νη καζεηέο θαη ην αλαπεξηθφ θίλεκα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ. Ζ κεηάζεζε ησλ δηθψλ ηνπο επζπλψλ, 

θαηαδεηθλχεη ηελ απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο πξάμεο 

(practitioners). Οη ίδηνη απνηεινχλ ηνπο εηδήκνλεο, ηνπο ζεσξεηηθνχο πνπ ζρεδηάδνπλ 

γηα ινγαξηαζκφ άιισλ ηα ΑΠ θαη ειπίδνπλ ζηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα κε 

ζπζηεκαηηθή εθηέιεζε ησλ νδεγηψλ θαη ησλ πξνηάζεψλ ηνπο κέζα ζηα φξηα ηνπ 

δπλαηνχ.  



 180 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν δάζθαινο ηεο ηππηθήο ηάμεο, ρσξίο πξνεγνχκελε 

επηκφξθσζε θαη δηδαθηηθά κέζα, αηθληδηάδεηαη απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηνπ δεηείηαη λα 

αλαιάβεη πνιχπιεπξνπο ξφινπο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο 

ηπθιψλ καζεηψλ ζην θνηλφ ζρνιείν: πξνζηαηεπηηθφ ξφιν, ξπζκηζηηθφ, εθηειεζηηθφ, 

ζπληνληζηηθφ, γίλεηαη θαζνδεγεηήο, δηεπθνιπληήο θαη ζπλεξγάηεο ησλ καζεηψλ, 

απνηειεί ηνλ κεζνιαβεηή, ηνλ εμηζζνξξνπεηή θαη ην αληηζηάζκηζκα αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε. Ο δάζθαινο είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

εθπαίδεπζεο, απνηειεί ηνλ θξίθν πνπ κπνξεί λα ελψζεη καζεηέο, γνλείο, 

εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο, ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα πξνο κηα 

θνηλή δξάζε αιιά θαη έξεπλα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο έληαμεο. Δίλαη ν 

ηκάληαο πνπ νη εηζεγεηέο πξνζεηαηξίδνληαη θαη ν εμνπζηαζηηθφο κεραληζκφο ειέγρεη 

απφιπηα κε άηππν θαη αφξαην ηξφπν. Παξάδεηγκα εθηφο απφ ην ίδην ην ΑΠ 

απνηεινχλ ηα εγρεηξίδηα ηνπ δαζθάινπ πνπ απνηεινχλ „έηνηκα καζήκαηα‟ πνπ 

ζπξξηθλψλνπλ ηελ απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

7. Χο πξνο ην είδνο ηωλ καζεηηθώλ ηαπηνηήηωλ, ηα επξήκαηα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο έδεημαλ πσο ην Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ δηακνξθψλεη 

„δηαθξηηέο‟ θαη „εμαξηεκέλεο‟ ηαπηφηεηεο ηπθιψλ καζεηψλ. ε φινπο ηνπο άμνλεο 

δφζεθε βάξνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ. ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο δηαπηζηψζεθε ε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα 

αλαιακβάλνπλ δξάζε ζηελ νηθεηνπνίεζε ηεο γλψζεο. Γηαθνξνπνίεζε ππήξμε ζηνλ 

άμνλα Α. „Πξνθνξηθφο Λφγνο‟, φπνπ νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα αθφκα θαη λα 

θξίλνπλ ηε γλψζε γη‟ απηφ ραξαθηεξίζακε ηηο ηαπηφηεηεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ηαπηφηεηεο „δηαπξαγκάηεπζεο‟. Δπίζεο ζηνλ άμνλα Σ. „Γξακκαηηθή‟ ε δξάζε ησλ 

καζεηψλ εμαλεκίδεηαη θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο άζθεζεο θαη ηεο επαλάιεςεο, γη‟ απηφ 

θάλακε ιφγν γηα „πεηζαξρεκέλεο‟ θαη „παξαγσγηθέο‟ ηαπηφηεηεο καζεηψλ πνπ 

απνδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ε Πνιηηεία κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ αμηψλεη απφ 

ηνπο κειινληηθνχο ηεο πνιίηεο. ε φινπο ηνπο ππφινηπνπο άμνλεο δηαπηζηψζακε πσο ε 

δξάζε ησλ καζεηψλ ζπλαληνχζε ζνβαξά εκπφδηα πνπ νθείινληαλ ζηελ αλππαξμία ησλ 

θαηάιιεισλ παξνρψλ. Ξεθηλνχλ δειαδή απφ κηα άληζε αθεηεξία ζε ζρέζε κε ηνπο 

βιέπνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη δελ ηνπο παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο. Οη 

ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ απηψλ ζα κπνξνχζαλ λα εμειηρζνχλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο 

είηε νη ίδηνη, είηε νη δάζθαινί ηνπο θαηάθεξλαλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηάιιεια πιηθά 

θαη λα απνθηήζνπλ θαηάιιειεο επθαηξίεο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη καζεηέο απηνί 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμαξηψληαη απφ ηνπο βιέπνληεο δαζθάινπο ή ζπκκαζεηέο ηνπο 

γηα λα πάξνπλ κέξνο ζηηο απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηάζηαζε απηή ηνπο 

ηνπνζεηεί ζην πεξηζψξην ηεο ηάμεο ζηηγκαηίδνληάο ηνπο σο αλεπαξθείο, κε ηαπηφηεηεο 

„δηαθξηηέο‟ θαη „εμαξηεκέλεο‟. Οη γλψζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη ηπθινί καζεηέο κέζα ζην 

ηππηθφ ζρνιείν είλαη πεξηνξηζκέλεο. Απνθηνχλ δειαδή „πεξηνξηζκέλνπ ηχπνπ 

εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο‟, πνπ επαξθνχλ γηα ηε δηαβίσζε ελήιηθσλ πνιηηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα είλαη ιεηηνπξγηθνί ζηε δσή θαη παξαγσγηθνί πξνο ηελ θνηλσλία πνπ δνπλ. 

Απέρεη φκσο πνιχ απφ κηα απηφλνκε θαη αμηνπξεπή δηαβίσζε, αθνχ θάζε ηνπο θίλεζε 

εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηε βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε ησλ βιεπφλησλ.
32

 

 

8. Σέινο, ην είδνο ηνπ Γηαθνξνπνηεκέλνπ ΑΠ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

Grundy, απνηειεί „πξντφλ‟. Σα επξήκαηα ζηνπο έμη απφ ηνπο επηά άμνλεο καο νδεγνχλ 

ζην ίδην ζπκπέξαζκα. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ, έηζη θη 

                                                 
32

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζπγθεθξηκέλεο νλνκαηνζεζίεο ηαπηνηήησλ απνηεινχλ πξνζσπηθέο 

επηινγέο θαη δελ απαληψληαη ζε θάπνηα έξεπλα. 
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εδψ δηαπηζηψζακε ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο άμνλεο ηε δηάζεζε ησλ εηζεγεηψλ λα 

παξάμνπλ έλα ΑΠ φπνπ λα δηαθξίλεηαη έληνλν ην πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

εηζεγεηψλ, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ καζεηψλ. Έηζη ζηνλ άμνλα Δ. „Λεμηιφγην‟, νη 

καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο, ζηνηρείν πνπ πξνζδίλεη ζην ΑΠ  

πξαθηηθφ αιιά θαη ρεηξαθεηεηηθφ ελδηαθέξνλ. Απηφ φκσο ην ζηνηρείν φπσο θαη άιια 

παξφκνηα ράλνπλ ηελ αμία ηνπο φηαλ δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

γίλεη ε ζεσξία πξάμε, νπφηε ην είδνο ηνπ ΑΠ απφ „πξαθηηθή‟ ή θαη „πξάμηο‟ ζην 

ζπγθεθξηκέλν άμνλα, ππνβηβάδεηαη ζε „πξντφλ‟. 

 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ  

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο απαληψληαη θαη εξκελεχνληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα (βι. ζ.86) σο εμήο:  

● ε φ,ηη αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ γηα 

ηπθινχο καζεηέο εμαγγέιεη φηη ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο έληαμεο, ηεο απνδνρήο θαη 

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο θαιιηέξγεηαο ηθαλνηήησλ ζηνπο καζεηέο θαη 

ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηε κάζεζε. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ πνπ κε ηελ παξνρή ησλ 

θαηάιιεισλ βνεζεκάησλ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ αλάινγεο δεμηφηεηεο, θξίζε θαη 

θξηηηθή ζθέςε κε ηνπο βιέπνληεο θαη λα απειεπζεξσζνχλ κέζα ζε κηα θνηλσλία ζηελ 

νπνία ζα „αλήθνπλ‟ ηφζν φζν θαη νη άιινη πνιίηεο. Οη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

νξγαλψλνληαη πάλσ ζε απζεληηθέο θαη βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ. Με ηελ πξνζερηηθή κειέηε ησλ βεκάησλ θαη ηελ 

πηεζηηθή ζρεδφλ θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ, ζεσξήζεθε δπλαηή ε εμαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΑΠ. Γάζθαινη θαη καζεηέο ζα απνηεινχλ ελεξγνχο 

δξψληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ κε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία ζα 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ σο επαγγεικαηίεο θαη λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε  

απνθαιχπηνληαο ηελ αιήζεηα ζε θξπκκέλα θνηλσληθά ή πνιηηηθά κελχκαηα θαη 

ηδενινγίεο. Οη αξρηθέο φκσο πξνζδνθίεο θαη πξνδηαζέζεηο ησλ εηζεγεηψλ ζα 

δηαςεπζηνχλ, αθνχ εθιείπεη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη νη θαηάιιειεο ζπλεξγαζίεο. 

Σν ΑΠ νδεγεί παξά ηηο ηηηάληεο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ νκνηνγέλεηα, 

ηελ αθνκνίσζε θαη ηειηθά ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ „δηαθνξεηηθνχ‟ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο. Ο δάζθαινο ράλεη ηνλ έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη θαηαιήγεη λα εθηειεί νδεγίεο. Οη καζεηέο βηψλνπλ ηε ζρνιηθή 

απνηπρία θαη ηελ πιήξε εμάξηεζε απφ ηνπο βιέπνληεο. Ζ έληαμε καζεηψλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζην ηππηθφ ζρνιείν δελ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε κφλνλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηππηθήο ηάμεο. Πξνυπνζέζεηο κηαο επηηπρνχο εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα απνηεινχλ ε ζχγρξνλε θηηξηαθή ππνδνκή, ην κφληκν 

επνπηηθφ πιηθφ, ε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηππηθήο ηάμεο γηα 

ηελ αλάιεςε αλαβαζκηζκέλνπ θαη ηζφηηκνπ ξφινπ κε εθείλνπ ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ. Σν ηειεπηαίν σζηφζν απνηειεί επζεβή ζηφρν αθνχ ν κεραληζκφο ηνπ 

θξάηνπο ειέγρεη θαη ην είδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξάγεη. Γίρσο ηηο θαηάιιειεο 

ζπνπδέο θαη πξνεηνηκαζία κπξνζηά ζε επηθείκελεο κεηαξξπζκίζεηο θαη κε 

επηκνξθψζεηο πνπ δηαξθψο ε αμία ηνπο εθθπιίδεηαη, ν δάζθαινο εμαξηάηαη απφ ηηο 

θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη. 

● ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην ΑΠ γηα ηπθιά άηνκα 

ζηεξίρηεθε θαη ζπλδχαζε όιεο ηηο γιωζζνδηδαθηηθέο ζεωξίεο  κε δηαθνξεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα θαη βαζκφ. Έηζη, ζηνπο άμνλεο Γ. „Λνγνηερλία‟ θαη Δ. „Λεμηιφγην‟ 

πξνεγήζεθε ν δνκηζκφο ζηνπο καζεηέο κηθξφηεξσλ ειηθηψλ (Α΄-Β΄ηάμεηο) θαη 
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αθνινχζεζαλ νη ππφινηπεο, ελψ ζηνπο άμνλεο Γ. „Γξαπηφο Λφγνο-Γξαθή & Παξαγσγή 

Γξαπηνχ Λφγνπ‟, θαζψο θαη ζηνλ Σ. „Γξακκαηηθή‟ ππεξηζρχεη ν δνκηζκφο κε δηάζεζε 

γηα ζπρλέο επαλαιήςεηο θαη πνιιή εμάζθεζε. Απηφ πνπ νη ίδηνη νη εηζεγεηέο ζεσξνχλ 

“κεγάιε παξάιεηςε” ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε είλαη ε αδπλακία άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ πεγέο φπσο νη ε/π απφ ηνπο ηπθινχο καζεηέο. ηνλ άμνλα Ε. 

„Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο‟, ζπλαληάκε ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξνπζία ηεο ζεσξίαο 

ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Ζ θεληξηθή εμνπζία 

εκπνξεπκαηνπνηεί ηελ εθπαίδεπζε, πξνζπνηνχκελε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο. Πξνζθέξεη 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη κέζα ηερλνινγίαο, πνπ κφλν νη βιέπνληεο  κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ, αλνίγνληαο έηζη ηελ ςαιίδα αλάκεζα ζε καζεηέο α΄θαη β΄θαηεγνξίαο. 

 

● ζνλ αθνξά ην ηξίην εξψηεκα ην ΑΠ ζρεδηάζηεθε γηα λα εθηειεζηεί ζηα 

φξηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Δάλ επηδίσθε ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ κειψλ 

θνηλφηεηαο πνπ ζθέθηνληαη θξηηηθά, ζα ζπκπεξηιάκβαλε ηελ εκπινθή φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ πιεπξψλ εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα 

απαηηείηαη ε ζεηηθή ζηάζε φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απέλαληη ζην ζεζκφ ηεο 

έληαμεο, ε νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ, ε ζηειέρσζε 

αλά ζπγθξνηήκαηα ζρνιείσλ κε εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο  (ζρνιηθφ ςπρνιφγν, 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ινγνζεξαπεπηή). εκαληηθά ζεσξνχληαη ην άλνηγκα ησλ 

ζρνιείσλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε ιεηηνπξγία «δηθηχσλ έξεπλαο» (Ainscow, 2007) ζηα ζρνιεία κε δξάζεηο θαη 

ε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά ηφπνπο Παλεπηζηήκηα. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπλεξγαζίεο 

απνπζηάδνπλ θαη απνζησπνχληαη. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΑΠ εμαζθαιίδεηαη απφ 

ηνπο ζρεδηαζηέο κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε 

βάξνο ηεο θξίζεο θαη ηεο θξηηηθήο ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο UNESCO 

ζην International Conference on Education κε ζέκα “Inclusive Education: The way of 

the future” (European Agency for Development in Special Needs Education, 2010, 

UNESCO International Bureau of Education, 2009), ε εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξέπεη λα έπεηαη ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζην γεληθφ 

(mainstram) πιαίζην. Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ε θαηαθεξκαηηζκέλε «εηδηθή» 

εξγαιεηαθή γλψζε πξφζθαηξσλ δεμηνηήησλ ζε βάξνο ηεο γεληθφηεξεο αγσγήο  θαη 

εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ. Ζ Πνιηηεία δελ κπνξεί λα παξαβιέπεη  ηνπο λένπο ξφινπο 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ ζηξνθή ζηελ ζπλεθπαίδεπζε  θαη λα 

απνπνηείηαη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηελ επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά 

ηεθκεξησκέλε πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Ξερσξηζηή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα νθείιεη λα 

θαηέρεη ε αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κε ηε κνξθή εζσηεξηθήο επηκφξθσζεο ή κε ηελ θαζνδήγεζε ελφο δαζθάινπ-

ζπληνληζηή (Lacey, 2001, 2003). ζνλ αθνξά ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηδηαίηεξε αμία θαίλεηαη λα έρεη ε παξνρή ειεπζεξίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζηελ επειημία ρξφλνπ γηα ηε δηδαζθαιία, ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο χιεο αλάινγα κε ηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπο, ζηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ 

εγρεηξηδίσλ, ζηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ, ηελ κείσζε θαηλνκέλσλ ζπκαηνπνίεζεο, ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπο. Σειηθά ηνπ 

ΑΠ ζρεδηάζηεθε γηα λα απνηειέζεη „ζπληαγνιφγην‟ πνπ πξνθαζνξίδεη ην ξφιν ησλ 

δξψλησλ πξνζψπσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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● ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα έρνπκε απαληήζεη πσο νη ηπθινί καζεηέο δελ 

αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δίλαη επηβεβαησκέλε ε αδπλακία 

ηνπο ζην ιεμηιφγην θαη γεληθφηεξα ζηε γιψζζα θαη δελ κπνξνχλ λα εμηζψλνληαη νη 

δπλαηφηεηεο θαη νη αλάγθεο ηνπο κε ηνπο βιέπνληεο καζεηέο. Σν κέγεζνο ηεο χιεο ζην 

ΑΠ (2003) ηνπ θνηλνχ ζρνιείνπ είλαη αλάγθε λα κεησζεί  πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο επάισηνπο καζεηέο, αλ πξαγκαηηθά 

επηδηψθεηαη ε επηηπρεκέλε έληαμή ηνπο ζην θνηλφ ζρνιείν θαη αλ ελδηαθέξεη ε 

εθαξκνγή ηεο εληαμηαθήο πνιηηηθήο λα κε κέλεη κφλν ζηε ξεηνξηθή. Σν ζεκεξηλφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαιιηεξγεί „πεξηνξηζκέλνπ ηύπνπ εγγξάκκαηεο ηαπηόηεηεο‟ 

ηπθιψλ καζεηψλ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα „ιεηηνπξγηθέο‟ γηα ηε δσή ηνπο θαη 

΄παξαγωγηθέο‟ γηα ηελ θνηλσλία. Σν ΑΠ απερεί πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο 

ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο (εδψ ηνπ θαπηηαιηζκνχ) πνπ ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο ηνπο είλαη 

ν θηελφο, επέιηθηνο εξγαδφκελνο πνπ ζα απνθηά πνιιέο δεμηφηεηεο, θαη ειάρηζηεο 

γλψζεηο. Σν θείκελν εθείλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνηέιεζε νδεγφ γηα ηηο 

πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ε Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Παηδεία 

(1996). Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζα θάλνπλ ηα 

άηνκα επέιηθηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζε βάξνο ηεο νιφπιεπξεο κφξθσζεο, θαη ε δηά 

βίνπ θαηάξηηζε- φξνη πνπ γηα πξψηε θνξά εκθαλίδνληαη ζαλ ζηξαηεγηθή επηινγή γηα 

ηελ εθπαίδεπζε. Πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο γλψζεηο (αλάγλσζε, γξαθή, αξίζκεζε),  

ην πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο φξηζε ηελ πιεξνθνξηθή, ηελ ηερλνινγία, ην 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ελψ σο ζπκπιήξσκα έξρνληαη 

θαη νη μέλεο γιψζζεο. Ζ κε απνδνρή ηεο αλαπεξίαο σο πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο, πνπ 

δεπηεξνγελψο επηβαξχλεηαη θαη απφ ηνπο ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλνπο θνηλσληθνχο 

θξαγκνχο, νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηεο αλάγθεο γηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη πιαίζηα θαη ζηνρεχεη ζηελ “εμεχξεζε ιχζεο”  γηα ην καζεηηθφ απηφ 

πιεζπζκφ πνπ ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ “θζελφηεξε”  γηα ην θξάηνο. Ζ αληίιεςε απηή 

δελ ππεξαζπίδεη ηα εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αληίζεηα νδεγεί ζηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ έμνδφ 

ηνπο απφ ην ζρνιείν. Γεκηνπξγεί ηαπηφηεηεο „δηαθξηηέο‟ θαη ηαπηφρξνλα „εμαξηεκέλεο‟ 

απφ ηνπο βιέπνληεο ζπκπνιίηεο. Γε κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα εληαμηαθή πνιηηηθή 

φηαλ νη αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη ζηνρεχνπλ ζηε κεηαηξνπή ηεο Π.Δ. θαη πεξηζζφηεξν 

ηεο Γ.Δ. ζε εμεηαζηηθά θέληξα. Με ην πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ην 2013 δηαθάλεθαλ επηπιένλ νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κε ηελ απφθαζε γηα ηελ 

αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ καζεηείαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ελαιιαζζφκελεο εξγαζίαο-εθπαίδεπζεο. Έηζη είδακε θαη ζην λφκν γηα ην λέν ιχθεην ηε 

ζαθή θαηεχζπλζε θαη παξάιιειε πξνπαγάλδα ηεο ΔΔ λα ζηξαθνχλ ηα παηδηά ζηελ 

θαηάξηηζε θαη καζεηεία. Ζ επζχλε κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ Πνιηηεία θαη ην θεληξηθφ 

θξάηνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Απηφο ζα επηιέμεη, ζα ζρεδηάζεη, ζα πινπνηήζεη ην 

δηαθνξνπνηεκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζα αμηνινγήζεη ηνλ καζεηή θαη ζην ηέινο ζα 

αμηνινγεζεί θαη απηφο θαηά πφζν πέηπρε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ. 
 

Έλα άιιν ζηνηρείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε κειεηψληαο ην 

Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ γηα ηπθινχο είλαη εάλ ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ΑΠ θαη πψο ηα ηξία θηλήκαηα (ν κεηα-

ζηξνπθηνπξαιηζκφο, ε απνδφκεζε θαη ν κεηα-κνληεξληζκφο), καο επηηξέπνπλ κηα πην 

αηζηφδνμε νπηηθή ηνπ ΑΠ γηα ηπθινχο: 
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χκθσλα κε ην κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκφ, ην ΑΠ απνηειεί  ηζηνξηθφ θαη 

πνιηηηθφ θείκελν πνπ φκσο δελ ππάξρεη ρσξίο ηα ίδηα ηα άηνκα. Οη δάζθαινη ινηπφλ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληη-δξάζνπλ θαη λα δξάζνπλ δηαθνξεηηθά απφ ηηο δεδνκέλεο 

νδεγίεο ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ ΑΠ. Μπνξνχλ θαηαλνψληαο ην ΑΠ σο πνιηηηθφ 

θείκελν λα επαλεμεηάζνπλ ηε ζηάζε ηνπο, ηηο επηινγέο ηνπο. Απηφ απνηειεί κνλαδηθή 

επθαηξία γηα πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη άλνηγκα απφ ηνπο ίδηνπο πξνο ηελ έξεπλα-

δξάζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα σθειήζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο κε εεα, 

αίξνληαο πνιιά απφ ηα εκπφδηα ζηε κάζεζή ηνπο.  

O Daignault, εθθξαζηήο ηνπ θηλήκαηνο ηεο απνδφκεζεο, θάλεη ιφγν γηα έλα 

ζπλερέο πνπ ζην έλα άθξν ηνπ βξίζθεηαη ε  Ηδέα πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο 

θαη ζην άιιν ην ΑΠ πνπ ηελ ελζαξθψλεη. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ε Ηδέα πνπ 

εθθξάζηεθε απφ ηνπο εηζεγεηέο θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο 

Γηαθνξνπνηεκέλνπ ΑΠ πνπ λα παξέρεη ίζεο επθαηξίεο ζηε κάζεζε γηα καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Απηή ε ηδέα εθθξάζηεθε κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ Γηαθνξνπνηεκέλνπ 

ΑΠ γηα ηπθινχο. 

                                                 Αλάιπζε & 

 

ΗΓΔΑ                                         ζχλζεζε                 Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ 

                                                                                               

Ζ ζχλζεζε είλαη ην ίδην ην ΑΠ πνπ απνδίδεη ην λφεκα ηεο Ηδέαο, ελψ ε 

αλάιπζε έρεη λα θάλεη κε ηελ απνδφκεζε ηεο εθθξαζκέλεο Ηδέαο πνπ απειεπζεξψλεη 

θξπκκέλα λνήκαηα, ην πψο ιεηηνπξγεί ην θέληξν εμνπζίαο. Πξφθεηηαη γηα πνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κφλν εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνρσξνχλ πέξα απφ ηα ήδε εθθξαζκέλα, 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα 

μεζθεπάζεη, λα θξίλεη, λα απνξξίςεη θαη λα αγσληζηεί γηα κηα λέα άπνςε πνπ λα 

απειεπζεξψλεη απφ ην θείκελν θαη ηηο επηηαγέο ηνπ. 

Άιιν έλα αηζηφδνμν κήλπκα καο δίλεη ν κεηα-κνληεξληζκφο φζνλ αθνξά ηηο 

ζρέζεηο δαζθάισλ-καζεηψλ. Ο έιεγρνο θαη ε πεηζαξρία πνπ δηαπηζηψζακε λα 

ππάξρνπλ ζην ΑΠ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλα γφληκν δηάινγν πνπ ζα 

ζηεξίμεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζα νδεγήζεη ζηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε   

λέα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ζε έλα άιιν είδνο γλψζε θαη κηα 

λέα πξνζέγγηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ. Σν ΑΠ ζηελ Διιάδα είλαη έλα πεδίν 

πνιηηηθφ θαη έλα κέζν κε ην νπνίν ε παιαηφηεξε γεληά κεηαθέξεη κελχκαηα ζηε 

λεφηεξε. Άξα θαη ηζηνξηθφ. Δίλαη ζεζκνπνηεκέλν θαη γξαθεηνθξαηηθφ. ην 

Γηαθνξνπνηεκέλν ΑΠ ζπλππάξρνπλ ε παξαδνζηαθή ζεψξεζε ηνπ πεδίνπ (ζρέζε 

εηδήκνλα-εθηειεζηή, έιεγρνο-αμηνιφγεζε, ζεσξία)  θαη ε αλαζεσξεκέλε (ζρέζε 

ζχκβνπινπ-ζπλεξγάηε, θξηηηθή ζθέςε, ζπκκεηνρηθή δξάζε). Απνηειεί φκσο κηα 

ζπδήηεζε ζηελ νπνία κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο φια ηα εκπιεθφκελα κέιε θαη λα 

αθνπζηνχλ νη θσλέο φισλ. Δίλαη κηα πξφθιεζε γηα ζθέςε θαη γηα δξάζε. Απνηειεί 

κέξνο ηεο δνπιεηάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη απνηέιεζκά ηεο. Σνπο αιιάδεη θαη ην 

αιιάδνπλ. χκθσλα κε ηνλ Bernstein, “…ε εθπαίδεπζε είλαη έλαο θξίζηµνο µεραληζµφο 

γηα ην θξάηνο, θαζψο δηαµέζνπ απηνχ νη θπξίαξρεο αξρέο ηνπ µπνξνχλ λα µεηαηεζνχλ 

µέζα ζηηο µηθξν-πξαθηηθέο ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, είηε σο φξηα απηψλ ησλ πξαθηηθψλ 

είηε σο νξηζµνί απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. Παξ‟ φια απηά, απηφ πνπ επηιέγεηαη δελ είλαη 

αλαγθαζηηθά απηφ πνπ µεηαδίδεηαη, απηφ πνπ µεηαδίδεηαη δελ είλαη αλαγθαζηηθά απηφ 
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πνπ πξνζιαµβάλεηαη, θαη απηφ πνπ πξνζιαµβάλεηαη µπνξεί γηα νξηζµέλα παηδαγσγηθά 

ππνθείµελα λα έρεη ιίγε ή θαµία ή, µάιηζηα, µηα αληηζεηηθή ζρέζε µε ηηο πξνζέζεηο ησλ 

επηινγέσλ θαη ησλ µεηαδνηψλ” ( νινµψλ, 1994:136). 

Σα ζρνιεία πξαγκαηηθά είλαη έλαο απφ ηνπο ζεζµνχο ζπµβνιηθνχ ειέγρνπ, 

φπνπ ηα παηδηά απνθηνχλ µαζεηεία ζε ζπγθεθξηµέλνπο ηξφπνπο ζπµπεξηθνξάο, ζε 

ηξφπνπο γλψζεο θαη ζθέςεο, ζην είδνο ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ µπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ· είλαη απηφ πνπ απνθαιεί ν Κνπηζνγηάλλεο (2010) εγγξάµµαηε µαζεηηθή 

ηαπηφηεηα/ ππνθεηµεληθφηεηα, ε νπνία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ην µέιινλ ησλ καζεηψλ 

θαη ηεο θνηλσλίαο. Δπηζεµαίλεη ηαπηφρξνλα φηη ηα ίδηα δεδνµέλα δελ νδεγνχλ πάληα 

ζηα ίδηα απνηειέζµαηα. Πξφθεηηαη γηα επηζήµαλζε ε νπνία ηνλίδεη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάµεζα ζηελ θνηλσληθή εµπεηξία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ 

έρνπλ νη καζεηέο (Fairclough 2003).  

    Καηαιήγνληαο ζα ιέγακε πσο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο 

πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο εληαμηαθήο πνιηηηθήο θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλεμεηάδνληαη ηα ΑΠ γηα καζεηέο κε εεα θαη νη παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο αλά πεξίπησζε έληαμεο. πσο αλαθέξεη θαη ν Stenhouse “Ζ κειέηε 

ηνπ Α.Π. είλαη κειέηε πεξίπησζεο” (Stenhouse, 2003:12). 
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