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Πεξίιεςε
Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θηινιφγσλ γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηξηάληα ηξεηο θηιφινγνη εθπαηδεπηηθνί
νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο.
Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε, σο βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ε
εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Οη βαζηθνί ζεκαηηθνί άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο πεξηζηξάθεθε ε ζπλέληεπμε, ζρεηίδνληαη κε ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γξακκαηηζκνχ, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ θηινιφγσλ γηα ζρεηηθά δεηήκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ππάξρεη ζχγρπζε
ζην άθνπζκα ηνπ φξνπ «γξακκαηηζκφο», αιιά κεηά απφ δηάθνξεο δηεπθξηλήζεηο, έγηλε κηα
πξνζπάζεηα, άιιεο θνξέο επηηπρεκέλε, άιιεο φρη, απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ, ελψ ππήξμε ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ θξηηηθνχ απφ άιινπο ηχπνπο γξακκαηηζκνχ. ρεηηθά
κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο αμηνπνηνχλ δηάθνξα θείκελα, εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηνλίδνληαο ηε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή αμία ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Δπεζήκαλαλ ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε ζηηο λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο εθθξάδνληαο βέβαηα
ηηο επηθπιάμεηο ηνπο, θαη απνθάλζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ αθνχ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ. Σέινο, νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαιχζεθαλ θξηηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ν
βαζκφο βεβαηφηεηαο θαη λα δηαπηζησζεί ην είδνο ηεο επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο πνπ θπξηαξρεί ζηα ιεγφκελα ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: γξακκαηηζκφο, θξηηηθφο γξακκαηηζκφο, θηιφινγνη, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, αμηνιφγεζε, επηκφξθσζε.
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Summary
This paper aims at recording language and literature teachers’ views about literacy
matters. The paper results were based on a sample of thirty three literature teachers from secondary education schools in the city of Kozani. The basic methodology tool employed to
achieve this was the semi-structured interview, which was thematically related to the semantic definition of literacy, teaching implementation and evaluation as well as teacher training.
Paper results have pointed out confusion about the term “literacy”, which has been finally
clarified after many attempts to do so, while there was difficulty in differentiating critic literacy from other types. Regarding teaching practices, teachers stated they make use of extracurricular texts in order to succeed in their teaching objectives while stressing the pedagogic
importance of ICT in language teaching. Additionally, they expressed their positive, however
uncertain, attitude towards new evaluation methods and were altogether determined in engaging in literacy training courses since it is part of the official curriculum of the New School.
On the whole, teachers’ answers were critically processed so as to verify factors like reliability and epistemic modality.

Tags: literacy, critical literacy, philologist, teaching practice, evaluation, training
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Δηζαγσγή
Τπήξμε κηα καθξά παξάδνζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηεο γξαπηήο
επηθνηλσλίαο. Ο Olson (1997, 1980) επεζήκαλε φηη ζηε γξαπηή επηθνηλσλία κπνξεί λα θπξηαξρνχλ ινγηθέο ιεηηνπξγίεο, ελψ ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία θπξηαξρνχλ άηππα ραξαθηεξηζηηθά. ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία ν αθξναηήο έρεη πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα κε βάζε
ηα ζπκθξαδφκελα εξεζίζκαηα, ηα νπνία ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζαθελίδεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ νκηιεηή, ελψ ζηελ γξαπηή επηθνηλσλία ηέηνηνπ είδνπο εξεζίζκαηα απνπζηάδνπλ.
Ζ Tannen (1982) θαηέζηεζε ζαθέο φηη νη πξνθνξηθνί θαη εγγξάκκαηνη ηξφπνη έθθξαζεο δελ
ζπκπίπηνπλ απφιπηα κε ηελ νκηιία θαη ηε γξαθή.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ππήξμε ζπλερέο ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο πσο ζα αληηζηαζνχλ ζηε «δχλακε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ» “the power of
print” θαη λα κε δέρνληαη κε απιφ ηξφπν φζα δηαβάδνπλ (Janks, 1993).
Γηα πνιιά ρξφληα φξνο γξακκαηηζκφο ζπλδεφηαλ ελλνηνινγηθά κε ηνλ φξν αιθαβεηηζκφο, ηελ εθκάζεζε δειαδή γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Αιθαβεηηζκέλν άηνκν ζεσξείηαη απηφ
πνπ γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε. Με ηελ έλλνηα απηή ν αιθαβεηηζκφο – γξακκαηηζκφο δε
ζπλδέεηαη κε ηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα θαη ην άηνκν γλσξίδεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη
πέξα απφ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη.
ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. ν γξακκαηηζκφο ζπλδέεηαη κε ηνλ ινγνηερληθφ ηξφπν γξαθήο. Ο εγγξάκκαηνο ηεο επνρήο πέξα απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή,
κπνξεί λα ζπιιακβάλεη λνήκαηα, λα εθηηκά ινγνηερληθά έξγα θαη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε
ην ινγνηερληθφ ιφγν.
Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα αιιάδνπλ. Ζ
αιιαγή απηή έρεη αληίθηππν θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γξακκαηηζκνχ. Έηζη «απνγαιαθηίδεηαη» απφ ηε γιψζζα θαη απνθηά θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Ο νξγαληζκφο πνπ
έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ε UNESCO
θαη απηφ γηαηί ζεσξνχζε φηη ε απφθηεζε γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη
ζηελ παγθφζκηα επεκεξία. Ο γισζζηθφο γξακκαηηζκφο θαη θαη’ επέθηαζε ν γξακκαηηζκφο
νξίζηεθε σο ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρεη απνθηήζεη έλα άηνκν θαη
ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, νη νπνίεο ηνπ επηηξέπνπλ λα εκπιαθεί ζε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα επηηεινχλ ηα άηνκα ηεο νκάδαο θαη ηεο θνπι8

ηνχξαο ζηελ νπνία αλήθεη. Με ηελ έλλνηα απηή ν γισζζηθφο γξακκαηηζκφο απέθηεζε έλα
πεξηερφκελν ζρεηηζηηθφ, αθνχ ζπλδέζεθε θαη ζπλαξηήζεθε κε ην επίπεδν γξακκαηηζκνχ θάζε θνηλφηεηαο. Δπίζεο ηνληδφηαλ θαη ε απηνλνκία ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζε
ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα ηηο γλψζεηο πνπ απνθηά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. Με ην πεξηερφκελν απηφ πνπ ηνπ δφζεθε ν γξακκαηηζκφο ηίζεηαη ζηελ
ππεξεζία ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη γίλεηαη κνριφο γηα ηε κεηάβαζε ηεο
θνηλσλίαο απφ ηελ αλαπαξαγσγή κνληέισλ θαη ηδεψλ ζηελ παξαγσγή θαη δεκηνπξγία λέσλ
κνληέισλ αλάπηπμεο θαη ηδεψλ. (Υαηδεζαββίδεο 2007).
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θη έπεηηα, ν γξακκαηηζκφο ζπλδέεηαη θπξίσο κε θνηλσληθέο
παξακέηξνπο θαη πξαθηηθέο. Σν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηελ εδξαίσζε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, απαηηεί απηφλνκνπο πνιίηεο κε δεμηφηεηεο θαηάιιειεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ θνηλσλία. ην πιαίζην απηφ ν
γξακκαηηζκφο ζεσξείηαη σο έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία θαη ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη λέεο δεμηφηεηεο ψζηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά.
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ1990 κέρξη θαη ζήκεξα ιφγσ ηνπ ηδενινγηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ
γξακκαηηζκνχ ακθηζβεηείηαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ δηάζηαζε θαη πξνηείλεηαη ε θξηηηθή. Μέζα
ζην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ.
Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ηζηνξηθφ πιαίζην ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ πέξαζε
κέζα απφ ηε γιψζζα γηα λα θηάζεη λα ζρεηίδεηαη κε φ,ηη απνηειεί θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα.
Παξάιιεια ην ζρνιείν θαη ην κάζεκα ηεο γιψζζαο είλαη αθεηεξία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ νη απφςεηο ησλ θηινιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη
ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαζψο επηδξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ελ ιφγσ εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ ησλ θηινιφγσλ γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ,
ε νπνία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. Γχν ζην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη ηξία ζην εξεπλεηηθφ.
ην πξψην θεθάιαην ππάξρεη ε πνξεία πξνο ην γξακκαηηζκφ, νη νξηζκνί ηνπ γξακκαηηζκνχ, νη νπνίνη δφζεθαλ θαηά θαηξνχο θαη αθνινπζεί ε ελλνηνινγηθή ηνπ απνζαθήληζε ηνπ
φξνπ. Αθφκε δίλνληαη νη αξρέο, ηα κνληέια θαη ηα είδε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Σέινο γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο κεηάβαζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο.
ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη απαξρέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη επηρεηξείηαη ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ. Αθνινπζνχλ νη αξρέο θαη ηα κνληέια ηνπ. Δπίζεο γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηελ Παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Αθφκε
παξνπζηάδνληαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θεηκεληθψλ πξαθηηθψλ θαη εθαξκνγέο ηνπο.
9

ην ηξίην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη. Πεξηγξάθεηαη
ην δείγκαηα ησλ θηινιφγσλ θαη παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, ε νπνία αθνινπζήζεθε. Γίλεηαη αλαθνξά ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ηε ζπλέληεπμε.
ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο θηινιφγνπο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ
ηηο ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ θαηφπηλ δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηα
νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, αθνινχζσο κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηέινο κε
ηελ επηκφξθσζε. ην ηέινο ππάξρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ απφ ηηο
δεθαπέληε απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ θηινιφγσλ.
ην πέκπην θεθάιαην αθνινπζεί ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζηα
παξαπάλσ κέξε. Σέινο, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη γίλνληαη
πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
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1. Γξακκαηηζκόο
Οη επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ζην ρψξν ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο γισζζνδηδαθηηθήο πξνθαινχληαη απφ ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Οη Νέεο Σερλνινγίεο έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζε φινπο απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κε ηε ξαγδαία εμέιημή ηνπο. Ζ επξεία ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο εθθάλζεηο ηεο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ιεηηνχξγεζε σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δηαθνξεηηθή
ζεψξεζε θαη θαηφπηλ ζηε δηακφξθσζε δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ηνπίνπ.
Ζ ζεκεξηλή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα δηακφξθσζε έλα λέν πεξηβάιινλ φπνπ θπξηαξρνχλ νη ραιαξέο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε ηππνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ν βνκβαξδηζκφο ησλ
λέσλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα
ηε απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ν
ζχγρξνλνο άλζξσπνο θαιείηαη λα δήζεη.
Ο γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο ιφγνο πνπ παξάγεηαη απφ άηνκα, πνπ επελδχνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζ’ απηφ ην πεξηβάιινλ, ελέρεη θαη
φια ηα λνήκαηα πνπ παξάγνληαη απ’ απηά. Έηζη, ε θαηαλφεζε ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο απφ
ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν πεξλά κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ.
’ απηφ ην πιαίζην, ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο βξίζθνληαη
αληηκέησπα κε κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη γηα ηελ θαηαλφεζή ηεο
απαηηνχληαη δεμηφηεηεο ζπκβαηέο κε απηήλ. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξαγσγηθφηεξα ζηελ
πξνζσπηθή, ζηελ θνηλσληθή θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή, είλαη απαξαίηεην λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα φρη κφλν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ,
αιιά θαη ησλ λνεκάησλ πνπ ελέρνπλ ηα δπν είδε ιφγνπ. Θα πξέπεη δειαδή λα απνθηήζνπλ
ηνλ απαξαίηεην γξακκαηηζκό. Απηφ δελ πξνυπνζέηεη κφλν ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ελφο νπνηνπδήπνηε γξαπηνχ θεηκέλνπ, αιιά θαη ηελ απφθηεζε ηεο
ηθαλφηεηαο εξκελείαο θαη θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο, αλαπαξαγσγήο θαη πξνζαξκνγήο θάζε
ηχπνπ ιφγνπ ζε δηαθνξεηηθέο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο.
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1.1. Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνύ ηνπ γξακκαηηζκνύ
Ο φξνο γξακκαηηζκφο είλαη ζρεηηθά λένο ζην ειιεληθφ ιεμηιφγην1 θαη είλαη επξχηεξνο
απφ ηελ έλλνηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ αλ θαη ηελ πεξηιακβάλεη. Ζ έλλνηα "γξακκαηηζκφο" αθνξά
ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαζψο
επίζεο θαη κε γισζζηθά θείκελα φπσο εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο θιπ. (Κνπηζνγηάλλεο, 2001).
Ζ αξρηθή ζεκαζία ηνπ αγγιηθνχ φξνπ ηαπηηδφηαλ κε ηνλ ειιεληθφ αιθαβεηηζκφο θαη
είρε ζηελή ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα γηα αλάγλσζε θαη γξαθή (Κνπηζνγηάλλεο, 2011, 18). Ο
νξηζκφο επεθηάζεθε ην 1956 απφ ηελ UNESCO γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ζηε γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα εκπιαθεί ζηηο εγγξάκκαηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο ηνπ (Gray-Unesco, 1956, 18). Οη ξαγδαίεο
εμειίμεηο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ε έξεπλα, ε νπνία αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε ηε
γξαθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη χζηεξα, νδήγεζαλ ζηελ επέθηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
φξνπ απηνχ. Ο φξνο γξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ, αιιά είλαη
πην δπλακηθφο. Γε δειψλεη απιψο ηελ ηθαλφηεηα γηα αλάγλσζε θαη γξαθή, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο, παξαγσγήο θαη θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ κνξθψλ πξνθνξηθψλ
θαη γξαπηψλ θεηκέλσλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (Υαξαιακπφπνπινο, 2006, 7). Χο κηα επηθνηλσληαθή πξαθηηθή, είλαη εγγελψο θνηλσληθή θαη βαζίδεηαη
ζηελ αλάγθε γηα ζπγθέληξσζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή ησλ νκάδσλ θάζε κεγέζνπο (Wolfe & Flewitt, 2010).
Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ δελ είλαη ζηαζεξφ, ζρεηίδεηαη κε επξχηεξεο
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο κεηαβνιέο. Ζ ζχγρξνλε άπνςε γηα ηελ έλλνηα ηνπ
γξακκαηηζκνχ έρεη επεθηαζεί πεξαηηέξσ. Ο γξακκαηηζκφο είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν ην
νπνίν ππάξρεη κέζα ζε έλα πιαίζην. Δίλαη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
αλάγλσζε θαη ηε γξαθή γηα λα ζπκκεηάζρνπλ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηε ζεκεξηλή
θνηλσλία. Ο γξακκαηηζκφο είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα θαη έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζε πξνζσπηθφ
φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν.
ηαδηαθά ν γξακκαηηζκφο ζεσξήζεθε σο ην ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ ζηνλ έληππν ιφγν, ηε γξαθή ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο πξνζσπηθήο ιεηηνπξγίαο.
1

Πξφθεηηαη γηα κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ literacy, πνπ έρεη επίζεο απνδνζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη σο

εγγξακκαηνζχλε.
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Έλα ζπλαθέο δήηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ νξηζκφ ηνπ γξακκαηηζκνχ αθνξά ην ξφιν ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. χκθσλα κε ηε Levine (1986), ε
θχζε θαη ν ξφινο ηνπ γξακκαηηζκνχ έρεη αιιάμεη σο ζπλέπεηα ηεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο
ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο. Πξφζθαηεο έξεπλεο δηεξεχλεζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ηεο γξαθήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Αξθεηνί ζπγγξαθείο έρνπλ ηνλίζεη ην
θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ γξακκαηηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε απφ ηε κηα ηηο θνηλσληθέοπνιηηηζηηθέο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο θαη απφ ηελ άιιε ηηο αλεζπρίεο ησλ δηαθφξσλ θνηλνηήησλ θαη ησλ αηφκσλ.
Πξφζθαηνη νξηζκνί ηνπ γξακκαηηζκνχ αλαγλσξίδνπλ φηη ν γξακκαηηζκφο δελ είλαη
απιά κηα γλσζηηθή ηθαλφηεηα είλαη κηα θνηλσληθή πξαθηηθή, ε νπνία εθδειψλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Luke, 1993). Δίλαη κηα ζεηξά απφ πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην θνηλσληθφ θαη ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη νξίδεηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο
κέζσ ησλ πξάμεσλ, ησλ ελεξγεηψλ, ησλ δξάζεσλ ηνπο θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο (Carney,
2000). πλδέεηαη κε ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ε θπιή, ε ηάμε, ην επάγγεικα θαη ην θχιν. Ο γξακκαηηζκφο δελ είλαη ίδηνο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Δπνκέλσο δελ αξθεί ε δηεξεχλεζε κφλν
ζηεξηδφκελε ζηε γελεηηθή θαη ζηε βηνινγηθή επίδξαζε, αιιά απαηηείηαη θαη ε ζχλδεζή ηεο
κε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (Byne et al, 2000).
ήκεξα, είλαη παξαπιαλεηηθφ λα ζεσξείηαη φηη ν γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη κφλν
ζηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο, φπσο πηζηεπφηαλ παιαηφηεξα. Ζ ζεκεξηλή έλλνηα
ηνπ γξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε άηνκν πνπ
ζέιεη λα επηβηψζεη ζε απηφ ην αληαγσληζηηθφ παγθφζκην πιαίζην (Purwanto, 2007). Οη δεμηφηεηεο δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη ή πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην
είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ππφβαζξνπ. Με άιια ιφγηα, νη άλζξσπνη ραξαθηεξίδνληαη σο «εγγξάκκαηνη» φηαλ είλαη ηθαλνί λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο γισζζηθέο, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα έλα δεδνκέλν ηνκέα.
Ο γξακκαηηζκφο έρεη πνιινχο ηχπνπο θαη πνιιά επίπεδα. Πξνυπνζέηεη θαη ηελ εκπεηξία δσήο ζε γξακκαηηζκέλν πεξηβάιινλ. Ζ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηα άηνκα
είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηδηάδνπζεο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο θαζψο νη
ρξήζεηο ηνπ επεξεάδνληαη θαη επεξεάδνπλ ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο
(Παπνχιηα- Σδειέπε, 2001, 10).
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Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ Traves (1992), γξακκαηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο
δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ ιφγνπ, κε ηξφπν νξζνινγηθφ.
Ο φξνο γξακκαηηζκφο είλαη ελζσκαησκέλνο ζε κχζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν, ηε δεκνθξαηία, ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή θηλεηηθφηεηα, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Graff, 1987). Ο Graff (1995)
ππελζπκίδεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ φηη ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ζπλπθαζκέλε κε
ηελ ηζηνξία θαη ζπλερίδεη ζηε δηάξθεηά ηεο λα αληηπξνζσπεχεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζηνπο
αλζξψπνπο. Δμεηάδνληαο ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηνπ γξακκαηηζκνχ (Graff, 1987) θαλείο
δελ κπνξεί λα κηιήζεη ελ γλψζεη ηνπ ή κε ζηγνπξηά γηα ην ηη είλαη γξακκαηηζκφο.
Χζηφζν, ζηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν, ν γξακκαηηζκφο ζρεηίδεηαη γεληθά κε έλα αθεξεκέλν ζχλνιν δεμηνηήησλ ή ηθαλνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο πνπ ππάξρνπλ αλεμάξηεηα
απφ νπνηνδήπνηε πιαίζην. ηνλ θφζκν ηεο εθπαίδεπζεο, ν γξακκαηηζκφο ζπρλά ζεσξείηαη
απιψο σο κηα δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ε απφδνζε ελφο αηφκνπ αμηνινγείηαη κε έλα θαλνληζηηθφ πξφηππν θξηηεξίσλ. Παξφια απηά, ε έλλνηα
ηνπ γξακκαηηζκνχ θαίλεηαη πάληα αφξηζηε, άπηαζηε, ιφγσ ηεο ελλνηνινγηθήο πνιππινθφηεηάο ηεο. Έηζη εμεγείηαη, γηαηί νξηζκέλνη εξεπλεηέο νδεγνχληαη εκπεηξηθά θαη θαηλνκεληθά
ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο έλλνηαο απηήο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δεδνκέλα. Οη Graff
(1995), Goody & Watt (1988), Oxenham (1980) έρνπλ πεξηγξάςεη πφζν δχζθνιν είλαη γηα
ηνπο εξεπλεηέο λα εληνπίδνπλ θαη λα δηαρσξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ή ηηο ζπλέπεηεο ηνπ
γξακκαηηζκνχ απφ ην ηζηνξηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην πνιηηηθφ πιαίζην απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδίδνληαη νξηζκέλεο γλσζηηθέο επηδφζεηο ή δεμηφηεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ.
Οη Scribner & Cole (1981, 236) αλαθέξνπλ φηη ν νξηζκφο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ην
πξντφλ ελφο αλζξσπνινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο εγγξακκαηνζχλεο: «Γξακκαηηζκφο δελ είλαη απιά λα μέξεη θάπνηνο πψο λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη έλα
ζπγθεθξηκέλν θείκελν, αιιά λα μέξεη πψο λα εθαξκφδεη απηέο ηηο γλψζεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα». Ο Gee (1991) βαζηδφκελνο ζηνλ νξηζκφ ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο Krashen, ε νπνία θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο «απφθηεζεο» έλαληη ηεο «κάζεζεο», νξίδεη ηνλ γξακκαηηζκφ σο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο δεπηεξνγελνχο ρξήζεο ηεο
γιψζζαο (ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην ζρνιείν, ζηελ εξγαζία, ζηα θαηαζηήκαηα, ζηα γξαθεία
θ.ιπ.) παξά ηεο πξσηνγελνχο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα. Έηζη, ν Gee
πξνζζέηεη κηα κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ζ Langer (1987)
ζεσξεί ηνλ γξακκαηηζκφ σο «κηα δξαζηεξηφηεηα, έλαλ ηξφπν ζθέςεο θαη φρη σο έλα ζχλνιν
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δεμηνηήησλ θαη κηα ζθφπηκε δξαζηεξηφηεηα» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο αλάγλσζεο θαη
ηεο γξαθήο ζε δηάθνξα πιαίζηα. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ν γξακκαηηζκφο είλαη έλα «πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν» θαη δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηα θνηλσληθά πιαίζηα θαη ηνπο ζθνπνχο
πνπ εμππεξεηεί.
Οη Giroux (1992), Purcell-Gates (1995), Gonzalez et al. (2005), εζηηάδνπλ ζηελ πνιηηηζκηθή πξαθηηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ο γξακκαηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιηηηζκηθά θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηελ αθξφαζε, ηελ νκηιία θαη ηελ
νπηηθή αληηπξνζψπεπζε.
Ο γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ αθξφαζε, ζηελ νκηιία, ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή
θαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνλ αξηζκεηηζκφ. Πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηζκηθή γλψζε ε νπνία θαζηζηά ηθαλφ έλαλ νκηιεηή, ζπγγξαθέα ή αλαγλψζηε λα αλαγλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηάιιειε γιψζζα ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Γηα
κηα ηερλνινγηθά πξνεγκέλε ρψξα (...) ζηφρνο είλαη έλαο ελεξγεηηθφο γξακκαηηζκφο, πνπ ζα
επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά
ηνπο λα ζθέθηνληαη, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ακθηζβεηνχλ, έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσλία (Baynham 2002).
Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νη Lewison Flint, van Sluys πξνζδηνξίδνπλ
ηηο αθφινπζεο αξρέο ηνπ γξακκαηηζκνχ:
1. Ακθηζβήηεζε θνηλψλ παξαδνρψλ θαη αμηψλ
2. Γηεξεχλεζε πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ ή εμέηαζε απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, ψζηε λα αληηιακβάλνληαη εθείλα πνπ απνζησπνχληαη ή πνπ είλαη απφληα απφ ηα
θείκελα
3. Δμέηαζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηδίσο εθείλσλ πνπ πεξηθιείνπλ ηηο δηαθνξέο ζηελ εμνπζία
4. Πξνψζεζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ γηα
ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε
Ο Street (1988) μεθηλά κε ηελ έλλνηα ησλ πνιιαπιψλ γξακκαηηζκψλ. Κάλεη δηάθξηζε
κεηαμχ ηνπ απηφλνκνπ θαη ηνπ ηδενινγηθνχ κνληέινπ. Δπίζεο θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ
literacy events (γεγνλφηα γξακκαηηζκνχ) θαη ησλ literacy practices (πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ). Ζ απηφλνκε άπνςε αλαθέξεηαη θπξίσο ζε δπηηθέο ζεσξίεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ
απφθηεζε γλσζηηθψλ ή ηερληθψλ δεμηνηήησλ πνπ κπνξεί λα κάζεη θάπνηνο αλεμάξηεηα απφ
ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα. Ζ απηφλνκε πξνζέγγηζε επηβάιιεη ηηο δπηηθέο αληηιήςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε άιινπο πνιηηηζκνχο ή ηηο απφςεηο κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο ζε
άιιε.
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ην απηφλνκν κνληέιν γξακκαηηζκνχ ππνβηβάδεηαη αθελφο ην ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ηερληθήο θχζεσο ζέκαηα (π.ρ. ζηα εγρεηξίδηα, ζηα πξνγξάκκαηα, ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο θηι) θαη αθεηέξνπ ππνηηκάηαη ην θνηλσληθνπνιηηηζηθφ πιαίζην ζην νπνίν εηζάγεηαη ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή (Street, 1984).
Σν ηδενινγηθφ κνληέιν γξακκαηηζκνχ πξνζθέξεη κηα πην πνιηηηζκηθά επαίζζεηε
πξνζέγγηζε ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ, δηφηη δηαθέξνπλ απφ πιαίζην ζε πιαίζην. Τπνζηεξίδεη φηη ε εηζαγσγή ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ επεξεάδεη κφλν, αιιά θαη επεξεάδεηαη απφ
ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία εηζάγεηαη (Street, 1984). Καζνξίδεη ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ
απφ ηελ πνιηηηζηηθή άπνςε θαη ηε δχλακε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. χκθσλα κε ηνλ Street
πνιινί απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ απηφλνκε πξνβνιή ηνπ γξακκαηηζκνχ, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί κφλν απφ ηελ άπνςε θαη ηε βνχιεζε λα δηαηεξεζεί θαη
λα δηθαηνινγεζεί ε θπξηαξρία ηεο εμνπζίαο. Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δηαηππψζνπλ ηελ αλζξψπηλε εκπινθή ζηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Barton & Ivanic,
1991). Απφ ηηο κειέηεο απηέο έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη ν γξακκαηηζκφο δελ κπνξεί πιένλ λα
ζεσξεζεί σο απιή δηρνηφκεζε. Ο γξακκαηηζκφο είλαη έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, φπνπ νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην
ρξφλν θαη ηνλ ηφπν. Χο εθ ηνχηνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα κηιήζεη γηα πνιιαπιέο κνξθέο
γξακκαηηζκνχ. Απνηειέζκαηα έξεπλαο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ε πξαθηηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ
κε ηελ νπνία ηα άηνκα θνηλσληθνπνηνχληαη ζε δηάθνξα ηδξχκαηα ή νξγαληζκνχο κπνξεί λα
είλαη εμαηξεηηθά κεηαβιεηή.

1.2. Δπίπεδα γξακκαηηζκνύ
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ έρεη ηα παξαθάησ επίπεδα: (Grant, 1986. Wells,
1987. Freebody & Luke, 1990).
Performative- Δπηηειεζηηθό: απηφ ην επίπεδν ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη έλαο κχζνο. Πεξηνξίδεηαη ζε δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο. χκθσλα κε ηνπο Freebody θαη Luke
(1990) απηφ ην επίπεδν ηνπ γξακκαηηζκνχ πεξηνξίδεηαη ζε γξαθηθνχο ραξαθηήξεο θαη γξαπηά ζχκβνια ή ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ησλ γξαθηθψλ ραξαθηήξσλ θαη ησλ γξαθηθψλ
ζπκβφισλ. Με άιια ιφγηα, αζρνιείηαη κε ηελ αθξίβεηα ζηελ νξζνγξαθία θαη ζηελ πξνθνξά
θαη ζην λα είλαη θάπνηνο ηθαλφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε απιέο νδεγίεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
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γιψζζα. Απηφ ην επίπεδν ηνπ γξακκαηηζκνχ αληηζηνηρεί κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζε πξνθαηαξθηηθφ επίπεδν.
Functional- Λεηηνπξγηθό: ζε απηφ ην επίπεδν ηνπ γξακκαηηζκνχ εηζάγεηαη ε επηθνηλσλία. Οη καζεηέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ ην επηηειεζηηθφ. χκθσλα κε ηνλ Wells (1987) πεξηνξίδεηαη ζε θπζηθέο απαληήζεηο θαη ζε απιέο νδεγίεο ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία. Έλα άηνκν πνπ έρεη επηηχρεη ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλαθνηλψζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε κηα εθεκεξίδα θαη λα θαηαιάβεη ηα δηάθνξα ζχκβνια. Με ζαθείο νδεγίεο, έλα άηνκν ζ’ απηφ ην επίπεδν γξακκαηηζκνχ κπνξεί λα
εθηειέζεη δηνηθεηηθέο εξγαζίεο θαη απινχο ππνινγηζκνχο.
Informative- Πιεξνθνξηαθό: ν δείθηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ επηπέδνπ γξακκαηηζκνχ
νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα έρεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ
ζπγθεθξηκέλα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Freebody & Luke, 1990). πγθεθξηκέλα, ζε απηφ ην επίπεδν έλα άηνκν κπνξεί λα ζπζρεηίδεη ην πεξηερφκελν ελφο θεηκέλνπ κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ. ε έλα θείκελν θαηαιαβαίλεη ηε βαζηθή ηδέα θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηθιείεη γηα λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν. Απφ ηελ άπνςε απηή,
έλα άηνκν κπνξεί λα πξνσζεζεί ζε έλα δηεπζπληηθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπ εκπεηξία.
Epistemic-Δπηζηεκηθό: ζε απηφ ην επίπεδν, έλα άηνκν φρη κφλν κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, αιιά κπνξεί λα εθθξαζηεί ηφζν
πξνθνξηθά φζν θαη γξαπηά. Σν άηνκν κπνξεί λα γξάςεη έλα επηζηεκνληθφ θείκελν, κηα δηαηξηβή ή κηα δηπισκαηηθή εξγαζία. Μπνξεί επίζεο λα θάλεη κηα δεκφζηα νκηιία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ θιάδν. Ο Purwanto (2007) ππνζηεξίδεη φηη απηφ ην επίπεδν ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη παξφκνην κε ην επίπεδν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Δπίζεο ζπλεπάγεηαη ε
ηθαλφηεηα θξηηηθήο αλάγλσζεο θεηκέλσλ απφ ηε ζθνπηά ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε
ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηηο ζέζεηο ηνπ αλαγλψζηε. Αθφκε, πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα
αμηνιφγεζεο θαηαζθεπήο ηνπ θεηκέλνπ.

1.3. Δίδε γξακκαηηζκνύ
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ δφζεθαλ δηάθνξνη φξνη γηα ην γξακκαηηζκφ. Κάζε έλαο
απ’ απηνχο έρεη έλα γεληθφ πεξηερφκελν πνπ αθνξά ην γξακκαηηζκφ θαη έλαλ εηδηθφ πνπ α17

θνξά ηελ ηδηαίηεξε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη (Υαηδεζαββίδεο,
2007).
Ο φξνο αλαδπφκελνο εγγξακκαηηζκφο απνδίδεη ζηα ειιεληθά ηνλ αγγιηθφ φξν
emergent literacy, πνπ αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο αληηιήςεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ
ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο φζν θαη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
απφ παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πξνηνχ δειαδή αξρίζεη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο
αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Παπνχιηα- Σδειέπε, 2001).
Γισζζηθφο γξακκαηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ,
ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ θαζψο θαη ε γλψζε ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο πνπ απηφ αληηπξνζσπεχεη. Δπίζεο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο θεηκέλνπ ζην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο θεηκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ
(Υαηδεζαββίδεο, 2002α, 2002β). Γηα ηνλ Gee ν γισζζηθφο γξακκαηηζκφο είλαη ν έιεγρνο ηεο
γιψζζαο ν νπνίνο θαηαθηηέηαη κε αλάινγν ηξφπν πνπ θαηαθηηέηαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο απφ
ην παηδί.
Ο φξνο καζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο απνδίδεη ζηα ειιεληθά ηνλ φξν mathematical
literacy θαη αθνξά ην άηνκν πνπ θαηέρεη θάπνηεο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ηνπ επηηξέπνπλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαθηηθέο καζεκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ
δσήο θαη επίζεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλεη θαη λα εθηηκά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κε καζεκαηηθνχο φξνπο φπσο πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, πνζνζηά.
Ο νπηηθφο γξακκαηηζκφο αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή νπηηθψλ κελπκάησλ. Πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ κελπκάησλ πνπ παξάγνπλ νη εηθφλεο (εξκελεία εηθφλσλ), φπσο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παξαρζνχλ εηθφλεο
πνπ εθπέκπνπλ κελχκαηα θαη ηδέεο (Aanstoos, 2003).
Ο πιεξνθνξηαθφο γξακκαηηζκφο νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα γλσξίδνπλ
πφηε ππάξρεη αλάγθε γηα ελεκέξσζε. Σα άηνκα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ,
λα εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ.
Ο ηερλνινγηθφο γξακκαηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεχζπλα ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία γηα λα επηθνηλσλνχλ θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα. Δπίζεο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο πξφζβαζεο, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ελζσκάησζεο, ηεο αμηνιφγεζεο
θαη ηεο δεκηνπξγίαο πιεξνθνξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηεο
απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζηνλ 21ν αηψλα (State Educational
Technology Directors Association), (SETDA).
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Φεθηαθφο γξακκαηηζκφο είλαη ε γλψζε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί
ηνπο ππνινγηζηέο απνηειεζκαηηθά (Μηράιεο, Σζαιίθε, Υαηδεβαζηιείνπ, 2009). Δίλαη κηα
δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη απφ κηα ζηαδηαθή αθνινπζία ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο (Baird, 1984). Ο ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο είλαη
θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ.
Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα, φπσο ε πεξηήγεζε ζην Internet, ε εξγαζία κε βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη ε θνπβέληα ζηα chatrooms (Eshet-Alkali & Amichai-Hamburger, 2004).
Ο αθαδεκατθφο γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ θαη λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο.
Κνηλσληθφο γξακκαηηζκφο ζεσξείηαη ε αλάγλσζε, ε θαηαλφεζε ή ζπγγξαθή ελφο
θεηκέλνπ, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ πξφζβαζε ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία κπνξεί λα
ζπλαληήζεη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θείκελα.
Πνιιαπιφο γξακκαηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ψζηε λα παξάγνπλ, λα θαηαλννχλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ θείκελα κε θξηηηθφ ηξφπν ηα νπνία ηα δέρνληαη κέζα απφ δηάθνξα Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο ζε πνιιέο κνξθέο φπσο έληππε, ςεθηαθή θαη νπηηθναθνπζηηθή.
Πνιηηηζηηθφο γξακκαηηζκφο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ κε ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ ηα ηδηψκαηα, ηηο αλαθνξέο θαη ην άηππν πεξηερφκελν κηαο γιψζζαο πνπ απνηεινχλ
κηα θπξίαξρε θνπιηνχξα. Ο γξακκαηηζκφο απαηηεί ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πνιηηηζκφ γηα
ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηδηψκαηνο. Ζ γλψζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ινγνηερλίαο δελ αξθεί απφ κφλε
ηεο θαζψο ε δσή είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηέρλε, ηελ έθθξαζε, ηελ ηζηνξία θαη ηελ εκπεηξία. Ο πνιηηηζηηθφο γξακκαηηζκφο απαηηεί εμνηθείσζε κε έλα επξχ θάζκα γεληθψλ γλψζεσλ
θαη ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε απηήο ηεο γλψζεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλνηηθήο γιψζζαο θαη
ζπιινγηθήο γλψζεο (Christenbury, 1989).
Ο γξακκαηηζκφο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Μ.Μ.Δ.) είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ
αηφκσλ λα έρνπλ πξφζβαζε, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα επηθνηλσλνχλ. ηελ νπζία,
έλαο εγγξάκκαηνο ζηα Μ.Μ.Δ. κπνξεί λα ζθέθηεηαη θξηηηθά γηα ην ηη βιέπεη, ηη αθνχεη θαη ηη
δηαβάδεη ζηα βηβιία, ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα πεξηνδηθά, ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζηηο
ηαηλίεο, ζηε κνπζηθή, ζηηο δηαθεκίζεηο, ζηα ηειενπηηθά παηρλίδηα, ζην Γηαδίθηπν θαη ζηηο
Νέεο Σερλνινγίεο.
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1.4. Από ηνλ γξακκαηηζκό ζηνπο πνιπγξακκαηηζκνύο
Ζ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ σο θάπνην βαζκφ, ηειείηαη κε θπζηθφ ηξφπν κέζα ζην
νηθνγελεηαθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπνπ ηα άηνκα καζαίλνπλ ηε κεηξηθή γιψζζα
θαη επηθνηλσλνχλ κε δηαθνξεηηθά πξφζσπα ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο κέζα απφ δηάθνξα
είδε ιφγνπ θαη ηχπνπο θεηκέλσλ. Θεσξείηαη, φκσο, απαξαίηεηε θαη θάπνηνπ ηχπνπ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε. Ζ αλάγθε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη επηηαθηηθφηεξε κε ηελ
εκθάληζε πνηθηιφκνξθσλ θεηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ κηαο θνηλσλίαο
θαη ησλ ηζρπξψλ πηέζεσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο
ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ πνπ θαιείηαη λα βνεζήζεη ηνπο λένπο λα αλαπηχμνπλ ην επίπεδν θαη ηα
είδε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ απαηηεί ε θνηλσλία γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Σν ζρνιείν θαιείηαη ινηπφλ λα αλαπηχμεη ηνλ θνηλσληθφ γξακκαηηζκφ. Παξάιιεια, φκσο, θαιείηαη λα αλαπηχμεη θαη ηνλ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ, δειαδή, εθείλα ηα είδε γξακκαηηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα απνδψζνπλ επηηπρψο νη καζεηέο ζηα καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
Πξφγξακκα πνπδψλ (Μεηζηθνπνχινπ, 2001). ε φιε ηελ έξεπλα ηνπ ζεσξεηηθνχ ρψξνπ
ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην γξακκαηηζκφ, αλαπηχρζεθαλ επηζηεκνληθά ξεχκαηα, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο θαηεπζχλζεηο πξνζέγγηζήο ηνπ.
Έλα απ’ απηά έρεη λα θάλεη κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα,
πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο αγνξάο εξγαζίαο θαη είλαη
γλσζηφο σο «ιεηηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο». χκθσλα κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ γξακκαηηζκφ, ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη ε παξνρή πξφζβαζεο ζε
ζπγθεθξηκέλα είδε γξακκαηηζκνχ (Μεηζηθνπνχινπ, 2001). Σν είδνο πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα, ν «θξηηηθφο γξακκαηηζκφο», δελ αξθείηαη κφλν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ θπξίαξρσλ κνξθψλ γξακκαηηζκνχ, φπσο νη
Νέεο Σερλνινγίεο, αιιά πξνρσξεί πην πέξα θαη επηρεηξεί λα πξνζζέζεη ηελ θξηηηθή δηάζηαζε
ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο απέλαληη ζ’ απηέο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ
επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε θξηηηθή αλάιπζε σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ αληηκεησπίδνληαη σο δεδνκέλνη.
Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη ν πνιχπιεπξνο ραξαθηήξαο
ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Σν επίθεληξν ηεο γξαπηήο γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ κεηαηνπίζηεθε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηα θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Ο φξνο ιεηηνπξγηθφο
γξακκαηηζκφο εηζήρζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηνλ
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πνιχπινθν θφζκν. Σν είδνο απηνχ ηνπ νξηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1960, δφζεθε ν φξνο ιεηηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο απφ ηελ UNESCO πνπ ηνλ νξίδεη σο ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν
ηεο κάζεζεο, ψζηε ηα άηνκα λα είλαη ηθαλά λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζε, θαζψο θαη
σο ην κέζν αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο.
Οη φξνη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
πεξηγξάςνπλ ηελ πην πξφζθαηε πξνζέγγηζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Holme, 2004. Purwanto,
2007). Ο πξψηνο αλαθέξεηαη ζηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο κε ηηο νπνίεο έλα άηνκν κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη ζε κηα θνηλσλία. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ζε εθείλν ην επίπεδν πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζην
ζπίηη, ζηελ θνηλσλία, ζην ζρνιείν θαη ζηελ εξγαζία. Ο δεχηεξνο αλαθέξεηαη ζηε «ρεηξαθέηεζε ηνπ άηνκνπ, φπσο ζε δεηήκαηα θχινπ, εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ, γισζζηθψλ δηθαησκάησλ, γηα λα αλαθεξζνχλ κφλν θάπνηα, πνπ μερσξίδνπλ ζηελ παγθφζκηα δηάδνζε ελφο εληαίνπ
ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ» (Purwanto, 2007, 45).
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ έγθεηηαη ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο σο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο θαη σο θνηλσληθήο πξαθηηθήο
(Baynham, 2002, 37-38). Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο δίλεη έκθαζε ζηελ αλάδεημε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε γιψζζα ζηελ θαηαζθεπή, ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ζηελ επηβνιή κηαο ηδενινγηθά δηακνξθσκέλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Υαηδεζαββίδεο, 2011).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θάζε πνιηηηζκηθφ πξντφλ (θαη ζηελ πεξίπησζή καο ε γιψζζα θαη
ε ινγνηερλία), πξνζεγγίδεηαη καζεζηαθά σο έλα πνιπεπίπεδν απνηέιεζκα ηδενινγηθψλ, θνηλσληθψλ (Π ΝΔ Γιψζζαο, 2011, 7) θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο ζην πιαίζην ηεο
παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη –θαη πξέπεη λα είλαη– δηεξεπλήζηκεο θαη εξκελεχζηκεο.
Έλα βήκα πέξα απφ ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ εκθαλίδεηαη ε έλλνηα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ2. Με ηνλ φξν απηφ επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή δχν επηρεηξεκάησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ λέα πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν πξψην αθνξά ηε ζεκαζία
ηεο πνιπκνξθίαο ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν θαη ην δεχηεξν ζηελ επίδξαζε ησλ
Νέσλ Σερλνινγηψλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο ησλ πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ
2

Ο φξνο πνιπγξακκαηηζκφο είλαη πξφζθαηνο ζηε βηβιηνγξαθία θαη γεληθά ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ φινπ ζέκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην επηέκβξην ηνπ 1994 απφ κηα νκάδα επηζηεκφλσλ πνπ ζπλαληήζεθαλ ζηελ Απζηξαιία, γηα λα κηιήζνπλ γηα ην κέιινλ ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ζ νκάδα απηή νλνκάζηεθε New
London Group θαη ην 1996 δεκνζίεπζε ην πξψην θείκελφ ηεο. Βι . Υαηδεζαββίδε, Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
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πνπ ζπλδπάδνπλ γισζζηθά, νπηηθά θαη ερεηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη ζε θνηλσληθά πεξηβάιινληα κε αλνκνηνγελή γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. (Υαηδεζαββίδεο,
2003).
ήκεξα ε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο
(New London Group, 1996) αληαλαθιά ην επξχ θάζκα κνξθψλ εθπξνζψπεζεο ην νπνίν επέθεξε ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη καξηπξεί ηελ επξέσο δηαδνκέλε απνδνρή ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ γξακκαηηζκνχ. Οη New Studies
Literacy επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο αιιαγήο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο απαηηήζεηο ζηε δεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο (Cope &
Kalantzis, 2000) θαη εζηηάδνπλ ζηε ζεκαζία ηνπ γξακκαηηζκνχ σο θνηλσληθή πξαθηηθή
(Street, 1988),.
Όζνλ αθνξά ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε επνρή (Cope & Kalantzis, 2000). Όζνλ αθνξά
ηνλ νηθνλνκηθφ θαη εξγαζηαθφ ηνκέα, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ
δελ είλαη ε καδηθή παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, αιιά ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Απηφ δελ απαηηεί
εξγαδφκελνπο νη νπνίνη απιψο εθηεινχλ εληνιέο, αιιά εξγαδφκελνπο κε επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, εππξνζάξκνζηνπο θαη ηθαλνχο γηα ζχλζεηεο κνξθέο εξγαζίαο (Cope & Kalantzis
2000, Fairclough 1992). Γηα λα αληαπνθξίλνληαη ηα άηνκα ζηηο ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο ρξεηάδνληαη εθηφο απφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη θάπνηεο λέεο, φπσο ηθαλφηεηα ζηε
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη θξηηηθήο
ζθέςεο (Lankshear 1998), δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβνιηθψλ πφξσλ θαη ησλ
ηερλνινγηψλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο 2006).
Ζ ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε πνιιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο
θνηλσλίεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ χπαξμε φρη ελφο, αιιά πνιιψλ γξακκαηηζκψλ, ζπλπθαζκέλσλ κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (Cope & Kalantzis 2000). Αθνξά
ηελ ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο λνήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά ή εηδηθά ζπγθείκελα, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο φρη κφλν αιθαβεηηθψλ αιιά θαη πνιπηξνπηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ (Cope & Kalantzis, 2000). Σνλίδεηαη ε θξηηηθή ζθνπηά κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη λα αληηκεησπίδνληαη φινη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε
θνηλσλία, αθφκε θαη νη ίδηεο νη λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο ν γξακκαηηζκφο πνηέ δελ είλαη νπδέηεξνο αιιά απνηειεί δεκηνχξγεκα ησλ εθάζηνηε θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ παξαγφλησλ
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(Luke 1989). Σέινο επηθεληξψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ΣΠΔ (θπξίσο ην δηαδίθηπν), νη
νπνίεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ.
Ζ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ επηρεηξεί λα ζπκπιεξψζεη θαη φρη λα αλαηξέζεη ή λα αζθήζεη θξηηηθή ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίεο γξακκαηηζκνχ. Ζ
γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξαθηηθή, ελψ ηα θείκελα δελ είλαη νπδέηεξα. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνχλ ηε γιψζζα φρη σο έλα ζηαηηθφ πξντφλ δνκεκέλν
απφ ζπγθεθξηκέλνπο γξακκαηηθνζπληαθηηθνχο θαλφλεο, αιιά σο έλα δπλακηθφ ζεκεησηηθφ
ζχζηεκα πνπ δχλαηαη λα ειίζζεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (Υαηδεζαββίδεο). Αμηνπνηείηαη θαη αλαδεηθλχεηαη ε πνιπηξνπηθφηεηα, αθνχ ην λφεκα δεκηνπξγείηαη ζε ζρέζε κε ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ηνλ ρψξν θ.α. θαη δηεξεπλάηαη ε
ζπλεηζθνξά θάζε ηξφπνπ ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο. εκαληηθφ ζηνηρείν πξνζζήθεο ή βειηίσζεο είλαη ε αλάπηπμε κηαο παηδαγσγηθά ρξήζηκεο κεηαγιψζζαο3 γηα ην λφεκα σο ζρέδην.
Οη παξαδνζηαθνί φξνη «γξάςηκν» ή «παξαγσγή ιφγνπ» αληηθαζίζηαληαη απφ κηα ζχλζεηε
δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη αλαδήηεζε πεγψλ, ζπλδπαζκφ θαη δεκηνπξγηθή ζχλζεζε. Ζ έλλνηα ηνπ ρεδίνπ νξηνζεηείηαη κέζα απφ ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα: ην ζρεδηαζκέλν, δειαδή ην
θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαηαζθεπήο λνήκαηνο, ην ζρεδηαζκφ, δειαδή ην δεκηνπξγηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνην επηθνηλσληαθφ
γεγνλφο, θαη ηέινο ην αλαζρεδηαζκέλν, δειαδή ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ αξρηθνχ λνήκαηνο κε ηξφπν δηαθεηκεληθφ (Cope & Kalantzis, 2000). Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία πινπνηείηαη κέζα απφ κηα ζεηξά παηδαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:
ηελ ηνπνζεηεκέλε πξαθηηθή: ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ εκβχζηζε ζε πείξα θαη ηελ αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ εηδψλ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο πνηθίιεο νπηηθέο ηεο δσήο ησλ δηδαζθνκέλσλ,
ηελ αλνηρηή δηδαζθαιία: ε νπνία ελέρεη ζπζηεκαηηθή, αλαιπηηθή θαη ζπλεηδεηή θαηαλφεζε. ηελ πεξίπησζε ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, απηφ απαηηεί ηελ ζχζηαζε κηαο ζαθνχο
γιψζζαο γηα λα πεξηγξαθεί ην λφεκα σο ζρεδηαζκφο θαη ηα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα πνπ
παξάγνπλ δηαθνξεηηθά ζρέδηα λνήκαηνο -έλα είδνο αληηπαξαζεηηθήο γισζζνινγίαο, κε άιια
ιφγηα,
3

Ο φξνο «κεηαγιψζζα» αλαθέξεηαη ζηε γιψζζα, θπζηθή ή ηππηθή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα κηιάκε γηα ηε

γιψζζα. Πεξηζζφηεξα γηα ηνλ φξν «κεηαγιψζζα», ηελ νκαδνπνίεζε δηαθφξσλ νξηζκψλ θαη ηηο κεηαγισζζηθέο
ηθαλφηεηεο βι. ην ζρεηηθφ θείκελν ηνπ Αζαλάζηνπ Ατδίλε, «Αλάπηπμε κεηαγισζζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη θαηάθηεζε εγγξακκαηνζχλεο», Φηιόινγνο, η. 111, ζει. 93-110.
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ηελ θξηηηθή πιαηζίσζε: δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία εξκελεχεηαη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ λνήκαηνο. Απηή ζπκπεξηιακβάλεη φηη ν δηδαζθφκελνο απνζηαζηνπνηείηαη απφ ην αληηθείκελν κειέηεο θαη φηη ζηέθεηαη θξηηηθά ζε ζρέζε κε ην πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ,
ηελ κεηαζρεκαηηζκέλε πξαθηηθή: κεηαβίβαζε ζηελ πξαθηηθή ηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο, ε νπνία ελεξγνπνηεί ην κεηαζρεκαηηζκέλν λφεκα ζε άιια πεξηβάιινληα ή πνιηηηζκηθνχο
ηφπνπο (Kalantzis & Cope 2001)
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2. Κξηηηθόο γξακκαηηζκόο
2.1. O Paolo Freire θαη νη απαξρέο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ
Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζπλήζσο αληρλεχεηαη ζηνλ Βξαδηιηάλν δηθεγφξν Paolo
Freire πνπ κεηαηξάπεθε ζε εθπαηδεπηηθφ. Αλέπηπμε κηα επαλαζηαηηθή παηδαγσγηθή πνπ κνηξάζηεθε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή κε ηνπο αλαιθάβεηνπο αγξφηεο ζην άν Πάνιν. Ζ
πξνζέγγηζή ηνπ άξρηζε κε ηηο σθξαηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δχλακεο ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα σο εξγαιείν ζθέςεο. Ο Freire νδεγνχζε ηνπο καζεηέο
ηνπ απφ ηνλ πξνθνξηθφ ζην γξαπηφ ιφγν, κφλν φηαλ κπνξνχζαλ λα θαηνλνκάζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο είρε εληνπηζηεί ζηελ εξγαζία ηνπ Freire ν νπνίνο
δίδαζθε ζε ελήιηθεο πσο λα «δηαβάδνπλ ηνλ θφζκν» θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαβάδνπλ ηνλ θφζκν έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θχθιν πξνβιεκαηηζκνχ θαη δξάζεο.
Υξεζηκνπνηνχζε εηθφλεο γηα λα ηνπο ζπκίδεη έλα πξφβιεκα ηεο δσήο ηνπο θαη κέζσ
ηνπ δηαιφγνπ ηνχο νδεγνχζε ζηελ εμέηαζε ησλ αηηηψλ, ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ δξάζεο. Ο γξαπηφο ιφγνο εηζάγνληαλ αξγφηεξα γηα ηελ εδξαίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ. Έγξαθαλ ιέμεηο γηα απηά πνπ ηνπο πξνθαινχζαλ ηζρπξά ζπλαηζζήκαηα θαη θαζψο ζα
δηάβαδαλ ηηο ιέμεηο, ζα κπνξνχζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο ηδέεο γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ηδέεο θαη λέεο γλψζεηο κε απηά. Ο Freire κε απηφλ ην δηαιεθηηθφ ηξφπν, κε
απηήλ ηελ παηδαγσγηθή νδεγνχζε ζηελ αχμεζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Σνπο δίδαζθε λα «δηαβάζνπλ ηνλ θφζκν» θαη πξνθεηκέλνπ λα ηνλ δηαβάζνπλ έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θχθιν πξνβιεκαηηζκνχ θαη δξάζεο. Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία δε ζα ηνπο
βνεζνχζε λα βξνχλε ηηο βαζχηεξεο αηηίεο θαη δπλαηφηεηεο, αιιά ζα ηνπο νδεγνχζε ζηελ πηνζέηεζε ζηαηηθψλ ηδεψλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Ο Freire απνθάιεζε σο καδηθνπνίεζε ηηο επηπηψζεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ είδνπο δηδαζθαιίαο. Μαδηθνπνηεκέλνη θνηηεηέο έρνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη είλαη κνξθσκέλνη θαη φηη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο
ζπλζήθεο ησλ πεξηζηάζεσλ. Μφλν εθείλνη νη καζεηέο ησλ νπνίσλ νη θξηηηθέο ηθαλφηεηεο έρνπλ θαιιηεξγεζεί κέζσ ηνπ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία ζηε δσή
ηνπο, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζπλείδεζε. Πνιινί πηζηεχνπλ πσο ν Freire είρε σο
πξψην ζηφρν ζηελ εθπαίδεπζε λα ελδπλακψζεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ακθηζβεηνχλ θαη λα αλαιχνπλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη σο θαη ην 1980 ην έξγν ηνπ Freire
απνηέιεζε ηε βάζε γηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Γνπηλέαο-Μπηζάνπ ζηελ Αθξηθή, ζην
Δι αιβαληφξ, ζηελ Ατηή θαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ζε άιια κέξε. ηα κέζα ηεο δεθαε25

ηίαο ηνπ 1980 ε παηδαγσγηθή ηνπ Freire εγθαηαιείθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ πην ζπληεξεηηθέο. Ζ ρψξα φπνπ νη ηδέεο ηνπ Freire βξήθαλ γφληκν έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη
ε Απζηξαιία. Οη Απζηξαινί έρνπλ νδεγήζεη ηνλ θφζκν ζε έλα θίλεκα πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη θξηηηθόο γξακκαηηζκόο.
Ζ εκθάληζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ έρεη εκπλεχζεη έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν
ζρεδηαζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ νλνκάδεηαη «Ηθαλφηεηα βαζηζκέλε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ» θαη αλαθέξεηαη επίζεο σο «Γξακκαηηζκφο βαζηζκέλν ζην Πξφγξακκα
πνπδψλ». Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε ζρνιηθφ κάζεκα θαη έρεη ζηφρν λα παξέρεη ζηνπο
καζεηέο θξηηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε δσή. Έλαο καζεηήο, θαηά ηελ επίηεπμε ησλ θξηηηθψλ δεμηνηήησλ δσήο (δηαπξνζσπηθέο, επηρεηξεκαηηθέο, επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο
επίιπζεο πξνβιεκάησλ) είλαη πξνθαλψο ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηα θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα θαιχηεξα.

2.2. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ
O David Wray (2006) αλαθέξεη φηη «ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο κνηάδεη κε ρακαηιένληα, ν νπνίνο κεηακνξθψλεηαη θαη ιακβάλεη σο δεδνκέλν ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο γισζζηθέο
πξαθηηθέο. Αιιάδεη απφ πιαίζην ζε πιαίζην θαη είλαη γλσζηφο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ
κε φξνπο φπσο θξίζηκε γισζζηθή επίγλσζε, θξίζηκνο θνηλσληθφο γξακκαηηζκφο θαη σο θξηηηθή επίγλσζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Wray, 2006). Παξφια απηά ππάξρνπλ θνηλέο ζπληζηακέλεο ζηνπο νξηζκνχο πνπ δίλνληαη.
Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε γισζζηθή εθπαίδεπζε κπνξεί
λα επηθέξεη βειηίσζε ζηε δσή ησλ παηδηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δίλνπλ αμία ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ηείλνπλ λα έρνπλ έλα κεξίδην ζηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη ελζαξξχλνπλ
ηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη λα ακθηζβεηνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο γιψζζαο
θαη ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο έλαληη άιισλ.
Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζεσξνχλ φηη νη ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ
θεηκέλσλ δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο
ζηηο νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα δηαβάζνπκε, λα
γξάςνπκε, λα κηιήζνπκε θαη λα αθνχζνπκε δελ είλαη πνηέ νπδέηεξε θαη ρσξίο αμία.
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Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε. Ο Ira Shor
(1992) ηνλ νξίδεη σο ηηο αλαιπηηθέο ζπλήζεηεο ηεο ζθέςεο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο,
ηεο νκηιίαο, ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ πιαηζίσλ θαη ζπλεπεηψλ
νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αλαθαιχπηνληαο ην βαζχ λφεκα ηεο θάζε πεξίπησζεο ηνπ θεηκέλνπ, ηελ ηερληθή, ηε δηαδηθαζία, ην αληηθείκελν, ηελ θαηάζηαζε, ηελ εηθφλα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζεκαζηψλ ζην δηθφ ηνπ πιαίζην.
Οη έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά πξνέξρνληαη απφ ηνλ γξαπηφ ιφγν ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. Ζ Chris Searle (1998) αλαθέξεη ηελ
αλάπηπμε ηεο «επθάληαζηεο ελζπλαίζζεζεο» πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. Υξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ θείκελα γηα λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ηεο λα θαληαζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηε ζέζε άιισλ αλζξψπσλ, έπεηηα γξάθνπλ πνίεζε θαη πξφδα
απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ν φξνο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο είρε πνιιαπιέο ζεκαζίεο. Ίζσο ε πην θνηλή έλλνηα πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε αλψηεξεο ηάμεο λνεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ ή δηεξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζπκπέξαζκα, ηελ αηηηνινγία θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Μηα άιιε ρξήζε ηνπ φξνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ πξνέξρεηαη απφ ηνλ
Freire (1970). Ο ίδηνο θαη νη νπαδνί ηνπ πίζηεπαλ φηη ν γξακκαηηζκφο ελδπλακψλεη ηνπο αλζξψπνπο φηαλ ηνπο ελζαξξχλεη λα ακθηζβεηήζνπλ ελεξγά ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη λα εξγαζηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ
Kempe (1993) ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζε κηα ζαθή επίγλσζε φηη ε γιψζζα
ησλ θεηκέλσλ θαη νη απαληήζεηο ησλ αλαγλσζηψλ ζηα θείκελα είλαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλε.
Σα ζρνιηθά θείκελα είλαη έλα απφ ηα κέζα γηα ηελ θαζηέξσζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνοπξνλνκίνπ. Με άιια ιφγηα ε γιψζζα ηνπ ζπγγξαθέα εκκέζσο ή ξεηά παξάγεη νξηζκέλεο έλλνηεο πνπ ηείλνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηνπο ζεζκνχο. Οκνίσο νη απαληήζεηο ησλ αλαγλσζηψλ ζηα θείκελα ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο θαζψο νη
άλζξσπνη αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θχιν, θπιή, εζληθφηεηα, ειηθία θαη θνηλσληθή ηάμε.
Οη πξαθηηθέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ γηα λα
αλαθαιχςνπλ ηηο ηδενινγίεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά, ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ
επξχηεξε θνηλσλία ζηελ νπνία είλαη ελζσκαησκέλα (Fairclough, 1992). Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο λα ζέηνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θείκελα θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ θφζκνπ (Jongsma, 1991).
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Αθφκε είλαη κηα λνεηηθή-ςπρηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ζηάζε πνπ νη αλαγλψζηεο, νη αθξναηέο, νη ζεαηέο αζθνχλ θαζψο αιιειεπηδξνχλ κε ηα θείκελα. Ο Gee
(2004) ηνλ νξίδεη σο θνηλσληθά δηνξαηηθφ, αληηιεπηηθφ, νμπδεξθή γξακκαηηζκφ. Ο Luke
(2004) ηζρπξίδεηαη φηη ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη κηα δεχηεξε αλάγλσζε εηθαζίαο ζέηνληαο εξσηήκαηα, βιέπνληαο θάησ πίζσ θαη πέξα απφ ηα θείκελα πξνζπαζψληαο λα
θαηαιάβνπλ πσο ηα θείκελα θαζηεξψλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμνπζία ζε ζρέζε κε ηα
ζπκθέξνληα ησλ ππνινίπσλ. Δπηπιένλ ν John Dewey (Shor, 1999), Brian Cambourne θαη
άιινη ζεσξεηηθνί ηνπ γξακκαηηζκνχ ακθηζβήηεζαλ ηελ αληίιεςε φηη ππάξρεη κηα κνλαδηθή
ή νξζή εξκελεία νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ππεξβαίλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ σο έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ ή πξαθηηθψλ. O θξηηηθφο γξακκαηηζκφο επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γισζζηθά ζηνηρεία θαη γισζζηθέο ρξήζεηο πξνβάιινπλ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ηδενινγίεο, ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη δελ αληηιακβάλνληαη
(Fairclough, 1992).

2.2.1. Απσέρ ηος Κπιηικού Γπαμμαηιζμού
Οη αξρέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Mc Laughin & De Voogd, 2004) πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ βαζηθέο αληηιήςεηο θαηαλφεζεο θαη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε
ηζρχνο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ αλαγλψζηε θαη ηνπ ζπγγξαθέα. Οη αξρέο είλαη:
Ο θξηηηθόο γξακκαηηζκόο εζηηάδεη ζε ζέκαηα ηζρύνο ηεο εμνπζίαο θαη πξνάγεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό, ηε κεηαηξνπή θαη ηε δξάζε.
Κάζε θνξά πνπ νη αλαγλψζηεο δεζκεχνληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ, ππνζηεξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ ζπγγξαθέα ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ ηδεψλ. χκθσλα κε ηνλ O’ Brein (2001, 53) ε πξφθιεζε είλαη λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο πνπ φρη κφλν ζα αλνίμνπλ λέεο δπλαηφηεηεο, αιιά ζα αξρίζνπλ λα αζρνινχληαη θαη κε ηελ αλάιεςε δξάζεο. Οη θαιέο πξνζέζεηο ή ε επίγλσζε κηαο άληζεο θαηάζηαζεο
δε ζα ηνλ κεηαηξέςεη, δε ζα ηνλ κεηαζρεκαηίζεη. Πξέπεη λα δξάζνπκε ζηε γλψζε καο. Απηφο
ν θχθινο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο δξάζεο ζηνλ θφζκν κε ζθνπφ λα ηνλ κεηαηξέςεη είλαη
απηφ πνπ απνθαιεί ν Freire (1970, 36) πξάμε. Απφ ηε θχζε ηεο απηή ε δηαδηθαζία δελ είλαη
παζεηηθή, αιιά είλαη ελεξγή θαη δηαηαξάζζεη ην ηδαληθφ (Green, 2001) ή ηνλ θνηλφ ηφπν
(Lewison, Flint & Van Sluys, 2002) κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο αδηθίαο.
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Ο θξηηηθόο γξακκαηηζκόο εζηηάδεη ζην πξόβιεκα θαη ζηελ πνιππινθόηεηά ηνπ.
Οη εθπαηδεπηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη αξθεηά πεξίπινθεο αληηκεησπίδνληαη ζπρλά
απφ κηα νληνινγηθή, απιντθή πξννπηηθή. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο αληί λα δερηεί κηα θπζηνθξαηηθή άπνςε σζεί ηα άηνκα λα πξνβιεκαηηζηνχλ επηδηψθνληαο λα θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ. Με άιια ιφγηα ηα παξαθηλεί λα ζέηνπλ εξσηήκαηα θαη
λα αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο ζαλ έλαλ ηξφπν αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο. Ο πξνβιεκαηηζκφο ή ε εμέηαζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζα κπνξνχζε λα απνθαιχςεη φηη ε έιιεηςε θηλήηξσλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε
δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηελ θησρή πνηφηεηα ησλ θεηκέλσλ, ηηο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο
ησλ καζεηψλ, ην θιίκα ζηελ ηάμε ηελ απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα, ηνλ ζθνπφ ή ηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα λα απηo-επηιέμεη, λα δηαβάζεη, λα ζπδεηήζεη ηα βηβιία ζηηο θνηλσληθέο
ξπζκίζεηο.
Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ είλαη δπλακηθέο θαη πξνζαξκόδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη.
Γελ ππάξρεη θαηάινγνο κεζφδσλ ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ
ίδην ηξφπν ζε φια ηα πιαίζηα θαη ζε φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη αλαγλψζηεο πξέπεη λα
θαηαιάβνπλ φηη έρνπλ ηε δχλακε λα νξακαηίδνληαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ
ζέκαηνο ηνπ ζπγγξαθέα θαη λα αζθνχλ απηήλ ηελ ηθαλφηεηα, φηαλ δηαβάδνπλ απφ κηα θξηηηθή ζηάζε.
Ο θξηηηθόο γξακκαηηζκόο δηαζπά ην ζύλεζεο εμεηάδνληαο από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο.
Δμεηάδνληαο ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία ην θείκελν είλαη γξακκέλν θαη ν θαηαηγηζκφο
ηδεψλ άιισλ πξννπηηθψλ πνπ κπνξεί ή δελ κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο
λα επεθηείλνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ πνηθίιεο πεπνηζήζεηο, ζέζεηο θαη αληηιήςεηο (McLaughin, 2001). Δπίζεο, βνεζά ηνπο καζεηέο λα κεηαβνχλ απφ ηελ απνδνρή ηνπ
θεηκέλνπ ζηελ πξψηε κνξθή ακθηζβήηεζεο ηεο πξφζεζεο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν.
2.2.2. Μονηέλα Κπιηικού Γπαμμαηιζμού
O φξνο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο έρεη μερσξηζηή εηπκνινγία. Πξνέξρεηαη απφ ην ειιεληθφ επίζεην θξηηηθφο, θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα
θξίλνπλ (Luke, 2012).
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Freire (1970) ήηαλ ζεκειησκέλε ζηε καξμηζηηθή θαη θαηλνκελνινγηθή θηινζνθία. Τπνζηήξημε φηη ην ζρνιείν βαζίζηεθε ζην "ηξαπεδηθφ κνληέιν banking
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model" ηεο εθπαίδεπζεο, ζην νπνίν νη δσέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη νη πνιηηηζκνί ζεσξήζεθαλ αιπζηηειήο. Τπνζηήξημε κηα δηαιεθηηθή πξνζέγγηζε ζην γξακκαηηζκφ κε βάζε ηηο αξρέο
ηεο ακνηβαίαο αληαιιαγήο. Γπαδηθέο ζρέζεηο ππήξραλ φπσο: θαηαπηεζκέλνη - θαηαπηεζηή,
δάζθαινο - καζεηήο.
ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, νη ςπρνιφγνη ηεο αλάγλσζεο άξρηζαλ λα επεθηείλνπλ ηα
κνληέια ηεο αλάγλσζεο πέξα απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ γηα λα ηνλίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο θαηαζθεπήο (van Dijk & Kintsch, 1983). Χο εθ ηνχηνπ, ε ακεξηθαληθή έξεπλα αλάγλσζεο επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαλφεζε θαη ζε πςειφηεξεο δεμηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπζηεκάησλ πξφγλσζεο θαη ζπκπεξαζκάησλ. Απηέο νη εθδφζεηο ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο έρνπλ θαζνξίζεη ην γξακκαηηζκφ, σο εζσηεξηθή γλσζηηθή δηεξγαζία, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα ησλ αλαγλσζηψλ (Anderson & Pearson, 1984). Ο
γξακκαηηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ αλαπηπμηαθή απφθηεζε ησλ ζχλζεησλ κνξθψλ ζπιινγηζκνχ
θαη ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ (π.ρ., ηαμηλφκεζε, θαηεγνξηνπνίεζε) θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
αθήγεζεο απφ ηα επεμεγεκαηηθά είδε (Olson, 1996). ηα ζρνιεία, ε θξηηηθή αλάγλσζε δηδάζθεηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κεξνιεςίαο ή ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα, πξνζεγγίζεηο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ πηζαλψλ ζεκαζηψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ηνπ κελχκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. Χζηφζν, ππάξρεη ε άπνςε φηη ζηα θείκελα θαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ εκπιέθνληαη πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηθέο απφςεηο. Πξφζθαηα κνληέια ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο βαζίδνληαη ζηελ κεηαπνιεκηθή ινγνηερληθή ζεσξία.
ηηο ΖΠΑ ε αγγιηθή εθπαίδεπζε, ε κεηαηφπηζε απφ ηε Νέα Κξηηηθή ζηε ζεσξία ηεο
Απάληεζεο ηνπ Αλαγλψζηε (Rosenblatt, 1978), δίλεη έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή απάληεζε κε
βάζε ηε βηβιηνγξαθία παξάγνληαο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο, αλάινγα κε ηνπο αλαγλψζηεο θαη
δίλνληαο ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο. Ζ ππφζεζε ήηαλ φηη ζηα ινγνηερληθά θείκελα ε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ην κέζν γηα ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ (Willinsky,
1990).
Σα κνληέια ηνπ γξακκαηηζκνχ σο γλσζηηθή δηαδηθαζία, φπσο ε αλάιπζε θεηκέλνπ,
είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρνιηθψλ Πξνγξακκάησλ. Κηλνχληαη πέξα απφ ην ραξαθηεξηζκφ
ηεο εθπαίδεπζεο σο ηξαπεδηθνχ κνληέινπ ηνπ Freire (1970).
Σα γλσζηηθά κνληέια επηθαινχληαη βαζηθέο γλψζεηο ησλ αλαγλσζηψλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιηηηζηηθή βάζε ησλ παηδηψλ πνπ θέξλνπλ ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, ην κνληέιν απάληεζεο ηνπ αλαγλψζηε θαη ην κνληέιν ηνπ Freire δίλνπλ έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
γξακκαηηζκνχ γηα θξηηηθή αλάιπζε ηνπ εαπηνχ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο θαη ηελ απνθα30

ηάζηαζε ηεο εμνπζίαο ζηνπο αλαγλψζηεο. Απηά παξακέλνπλ θνκβηθά ζεκεία ζηελ αλάπηπμε
ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ γξακκαηηζκνχ (McNaughton, 2002) ζην πιαίζην ησλ
πξνζπαζεηψλ έλσζεο ησλ κνληέισλ κε επίθεληξν ηνλ καζεηή θαη ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή
αλάιπζε (Edelsky,1991).
Οη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ δηέπνληαη απφ βαζηθέο αξρέο φπσο ε αλαδηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο, νη πιηθέο ζπλζήθεο, θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο.
Χζηφζν δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ νξγαληζκψλ, σο πξνο ηε δχλακε ησλ αλαγλσζηψλ θαη ησλ ζπγγξαθέσλ, σο πξνο ηα θείκελα θαη σο πξνο ηε γιψζζα.
2.2.3. Η Παιδαγωγική ηος Κπιηικού Γπαμμαηιζμού
Ο Foucault (1972, 123) ππνζηεξίδεη φηη «ν ιφγνο είλαη δχλακε, πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί», δηφηη αλαγλσξίδεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη ζπγθεθξηκέλα είδε αλζξψπηλσλ ππνθεηκέλσλ». ε κηα επνρή φπνπ ε παξαγσγή λνήκαηνο εθδεκνθξαηίδεηαη απφ ηα εξγαιεία ηχπνπ Web 2, ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηε θνξεηή ζχλδεζε, ηα λέα κέζα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηάδνζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ιφγσλ, θηλεηνπνίεζεο, αληίζηαζεο, αληίζεζεο θαη ακθηζβήηεζεο ηεο εμνπζίαο. Απηφ είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα
πξέπεη λα εμεηαζηεί ν ξφινο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε.
χκθσλα κε ηε Janks (2012) ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ απνηειεζκάησλ ησλ θεηκέλσλ είλαη ζεκαληηθή. Ζ ζεσξία ηεο επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ππφθεηηαη ζε ακθηζβήηεζε θαη ζε αιιαγέο. Ο Kress (2010)
αλαθέξεη φηη «ε θαηαλφεζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί κέζσ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη απαξαίηεηε
γηα ην ζρεδηαζκφ». χκθσλα κε ηνλ Kress, ην κήλπκα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη παξαρζεί είλαη
αλνηρηφ γηα αλαδφκεζε θαη κεηαηξνπή απφ εθείλνπο πνπ ην αλαζεσξνχλ, ην ζρνιηάδνπλ θαη
ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ.
ηφρνο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ
θνηλσλία, ψζηε νη καζεηέο λα γίλνπλ απηφλνκνη θαη θξηηηθνί πνιίηεο. Βαζηθή επηδίσμε είλαη
λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζπκκέηνρνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη
λα δηακνξθψζεη, θαη’ επέθηαζε, ελεξγνχο πνιίηεο, δειαδή πνιίηεο πνπ λα ιεηηνπξγνχλ κε
ηζνλνκία, λα δηεθδηθνχλ κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πνιεκνχλ θάζε
κνξθήο θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. (Υαηδεζαββίδεο, 2007)
Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαλάισζε θεηκέλνπ, ζην θείκελν παξαγσγήο, ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη ζηελ θξηηηθή ηνπο άπν-
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ςε. Ζ απνδφκεζε είλαη θξηηηθή φηαλ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ (Janks, 2010).
Σα πην ζχλζεηα θαη πνιπηξνπηθά θείκελα κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ζηνπο αλαγλψζηεο
ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ ζεκαζηψλ θαη ησλ θεηκεληθψλ ζηηγκηφηππσλ ηεο εμνπζίαο (Vasquez, 2004).
Σν επίθεληξν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ήηαλ αξρηθά ε θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξφπνπο, ηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη νη αλαγλψζηεο (Janks, 1993) ζηε
ζπλέρεηα ππήξμε κηα ζηξνθή πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο απφ κηα θξηηηθή πξννπηηθή
(Kamler, 2001) θαη ηειηθά ζηνλ πνιπηξνπηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάιπζε. ήκεξα ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο αθνξά ηφζν ηελ αλάγλσζε φζν θαη ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ κε ηελ επξεία
έλλνηα (Janks, 2011).
ε δπν άξζξα ζην New Field’s, «From visual literacy to critical visual literacy» θαη
«Critical visual analysi so multiculturals kitches» ε Hayik δηεξεπλά ηελ αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο πσο ζα κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη εθηθηφ λα κεηαηξέςεη ηνλ νπηηθφ, πιηθφ γξακκαηηζκφ ζε θξηηηθφ νπηηθφ, πιηθφ γξακκαηηζκφ, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο
θνηλσληθέο ζπλέπεηεο απφ απηέο ηηο έλλνηεο. Ζ Hayik δνπιεχεη κε νπηηθή παξαγσγή θαη κηα
θξηηηθή αλάιπζε ησλ νπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ καζεηψλ βαζηζκέλε ζηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ
απφ ηα παηδηά κε θξηηηθφ ηξφπν. Πξνζεγγίδεη, κε ηνπο Παιαηζηίληνπο καζεηέο ηεο, ηα νπηηθά
ζρέδηα απφ ηελ θξηηηθή ζθνπηά ηνπ γξακκαηηζκνχ.
Έξεπλα πεξηέγξαςε ηελ εκπεηξία θαζεγεηή θνιεγίνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ θξηηηθνχ
γξακκαηηζκνχ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε θνηηεηέο ζηελ Σατβάλ. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ παξαηήξεζε ζηελ ηάμε, ηε ζπδήηεζε θαη ηηο ζπλεληεχμεηο δείρλνπλ φηη ν δάζθαινο έπιεμε κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ θξηηηθή δηδαζθαιία ηνπ ιφγνπ. Θέηνληαο θξίζηκα εξσηήκαηα θαη έρνληαο
έλα θξηηηθφ δηάινγν κε ηνπο καζεηέο ηνχο νδήγεζε λα δηαβάζνπλ πέξα απφ ην θείκελν θαη
ηνπο επαηζζεηνπνίεζε ζε ιεπηέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηδενινγηψλ. πλάληεζε θάπνηεο δπζθνιίεο
φπσο ηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ κεηάδνζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηε
γιψζζα ησλ καζεηψλ, ηηο πεπνηζήζεηο σο πξνο ηε κάζεζε θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο (MeiYunko, 2013).
Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο ησλ αλαγλσζηψλ σο ελεξγέο
θαη ηνπο θαιεί λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηελ παζεηηθή απνδνρή ηνπ κελχκαηνο ησλ θεηκέλσλ ζέηνληαο εξσηήκαηα ζηελ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο
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αλαγλψζηεο θαη ζηνπο ζπγγξαθείο. Δπηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα εμνπζίαο-ηζρχο θαη πξνσζεί
ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηε κεηαηξνπή θαη ηε δξάζε (Freire, 1970).
Σν κνληέιν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ηνπ Luke & Freebody «ελζάξξπλζε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε είδνο
θεηκέλνπ φπσο δνθίκηα, ζηήιεο γλψκεο ηεο εθεκεξίδαο, ζε θπβεξλεηηθά έγγξαθα πνιηηηθέο
νκηιίεο θαη δηαθεκίζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ κνληέιν νη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ειέγρνπλ ζηνηρεία ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζηα ζρνιηθά θείκελα κε απινπζηεπκέλε-θαλνληθή εξγαζία.
Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζηα Μέζα Δπηθνηλσλίαο δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαζψο εκβαζχλεη ζην δπλακηθφ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Μ.Δ. θαη ηνπ θνηλνχ, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ εμνπζία. Πεξηιακβάλεη ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ Μ.Δ., ηηο ηθαλφηεηεο λα αζθνχλ θξηηηθή
ζηα ζηεξεφηππα, ηηο θπξίαξρεο αμίεο θαη ηδενινγίεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηελ εξκελεία ησλ
πνιιαπιψλ κελπκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θείκελα ησλ Μ.Δ. Ο γξακκαηηζκφο ζηα
Μ.Δ. βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα δηαθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ην πεξηερφκελν ησλ πνιπκέζσλ, λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηηο κνξθέο ησλ Μ.Δ. θαη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ρξήζεσλ θαη ησλ
επηπηψζεσλ ησλ Μ.Δ., λα ρξεζηκνπνηνχλ κε έμππλν ηξφπν ηα Μ.Δ. θαη λα θαηαζθεπάδνπλ
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπο.

2.2.4. Θεωπηηικέρ πποζεγγίζειρ κειμενικών ππακηικών
Ζ άπνςε ησλ Voloshinov θαη Baktin σο πξνο ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο έγθεηηαη ζην φηη
δελ είλαη παξαγσγή κηαο κεκνλσκέλεο «θσλήο» ή άπνςεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη
πεξηπηψζεηο «εηεξνγισζζίαο», φπνπ δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν. Πξαθηηθά ζηελ ηάμε απηφ κεηαθξάδεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ πνηθίισλ θαη πνιιαπιψλ θσλψλ ζηα θείκελα, ψζηε λα παξέρεη πξφζβαζε ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη
ηζηνξηθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζπδεηήζεηο φπνπ απηά ηα θείκελα κπνξνχλ λα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ.
Ζ άπνςε ηνπ Foucault είλαη φηη φ ιφγνο δηακνξθψλεη-θαηαζθεπάδεη ηηο ηαπηφηεηεο,
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, δειαδή απηά πνπ παξάγνληαη
απφ ην ιφγν φζν είκαζηε παξαγσγνί ηνπ ιφγνπ. Πξαθηηθά απηφ κεηαθξάδεηαη κέζα ζηελ ηά33

με κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ θπξίαξρσλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ, ησλ ηδενινγηψλ ζηα θείκελα ζπδεηψληαο πσο απηνί νη ιφγνη πξνζπαζνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ζηνπο
αλαγλψζηεο αληηιήςεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ, ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ
ηαπηνηήησλ.
χκθσλα κε ηνλ Derriba ηα θείκελα δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα νξηζηηθψλ εξκελεηψλ. Πξαθηηθά απηφ ζηελ ηάμε κεηαθξάδεηαη κε πνιιαπιέο πηζαλέο αλαγλψζεηο θεηκέλσλ, ηδεψλ, ζεκάησλ, ραξαθηεξηζκψλ πνπ απνζησπνχληαη ή πεξηζσξηνπνηνχληαη.
Ο Bourdie ζεσξεί φηη ε γιψζζα είλαη κηα κνξθή πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ κεηαβάιιεηαη ζηνπο θνηλσληθνχο ηνκείο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. Πξαθηηθά ζηελ ηάμε
απηφ κεηαθξάδεηαη κε ηελ επηθέληξσζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη
ησλ πεγψλ εμνπζίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, φπσο ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, ηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα θείκελα.
Ζ άπνςε ηνπ Freire γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εξγαιεία θαη ζπλζήθεο γηα ηνπο αλζξψπνπο λα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ
νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο θπξίαξρεο θνπιηνχξεο. Πξαθηηθά ζηελ ηάμε απηφ κεηαθξάδεηαη κε ηελ άζθεζε θξηηηθήο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ παξαγσγή ελφο επξένο θάζκαηνο παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ θεηκέλσλ.
ηφρνο ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ «έληνλεο ζπδεηήζεηο»
ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηηο ηδενινγίεο πνπ εθπξνζσπνχλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθνχο ηνκείο. ηφρνο ηνπ θξηηηθνχ
γξακκαηηζκνχ είλαη έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα :
1. Γηα λα δνπλ πσο ν θφζκνο ησλ θεηκέλσλ ιεηηνπξγεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θφζκνπ, ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ
2. Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θείκελα σο θνηλσληθά εξγαιεία κε ηξφπνπο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αλνηθνδφκεζε ησλ ίδησλ θφζκσλ.
Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, ζηνλ
ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ζην ηη ηα θείκελα επηρεηξνχλ λα θάλνπλ ζηνλ θφζκν θαη
ζηνπο αλζξψπνπο. Χζεί ηνπο καζεηέο ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο
πεξηιακβάλεη κηα ζεσξεηηθή πξαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα θείκελα θαη ηνλ θνηλσληθφ θφζκν
θαη κηα δέζκεπζε γηα ηε ρξήζε ησλ θεηκεληθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή αλάιπζε θαη
γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ.
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2.2.5. Κειμενικέρ ππακηικέρ Κπιηικού Γπαμμαηιζμού
χκθσλα κε ηνλ (Kempe, 1993) ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ επίγλσζε
φηη ε γιψζζα ησλ θεηκέλσλ θαη νη απαληήζεηο ησλ αλαγλσζηψλ ζηα θείκελα είλαη ηδενινγηθά
θνξηηζκέλεο. Σα ζρνιηθά θείκελα είλαη έλα απφ ηα κέζα γηα ηελ θαζηέξσζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Με άιια ιφγηα ε γιψζζα ηνπ ζπγγξαθέα εκκέζσο ή ξεηά παξάγεη νξηζκέλεο
έλλνηεο πνπ ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηνπο ζεζκνχο. Οκνίσο νη
απαληήζεηο ησλ αλαγλσζηψλ ζηα θείκελα ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο θαζψο νη άλζξσπνη αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θχιν, θπιή, εζληθφηεηα, ειηθία θαη θνηλσληθή ηάμε. Οη πξαθηηθέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ γηα λα αλαθαιχςνπλ ηηο ηδέεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά, ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ θαη
ηελ επξχηεξε θνηλσλία ζηελ νπνία είλαη ελζσκαησκέλα (Fairclough, 1992). Ο θξηηηθφο
γξακκαηηζκφο έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο λα ζέηνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θείκελα θαη αθφκε λα πξνζεγγίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ θφζκνπ
(Jongsma, 1991).
Μφιηο νη έθεβνη καζεηέο αληηιεθζνχλ φηη ηα θείκελα ρεηξαγσγνχλ θαη φηη νη δεκηνπξγνί θεηκέλσλ ακθηζβεηνχλ θπξίαξρεο έλλνηεο ηφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ θξηηηθνί αλαγλψζηεο θαη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ χπαξμε πνηθίισλ ηξφπσλ αλάγλσζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ
θφζκνπ. ηα πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνχ είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη ππφςε νη έθεβνη, απηφ πνπ ηνπο σζεί λα καζαίλνπλ λέα πξάγκαηα, λα έρνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη λα δηαβάδνπλ ηνλ θφζκν κε έλαλ λέν ηξφπν. Απηά ηα πξνγξάκκαηα δηαθέξνπλ απφ ηηο καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο, δηφηη πξνηξέπνπλ ηνπο εθήβνπο λα επεθηείλνπλ ηε ζθέςε ηνπο πέξα απφ ηα
άκεζα πεξηβάιινληα θαη ηηο εκπεηξίεο, θαη ηαπηφρξνλα ιακβάλνπλ ππφςε θαη αμηνπνηνχλ ηα
πξνγελέζηεξα βηψκαηα θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο ηνπο.
Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο δελ είλαη αθξηβψο ην ίδην κε ηελ θξηηηθή ζθέςε. Ζ θξηηηθή
ζθέςε επηθεληξψλεηαη ζηηο απαηηήζεηο, ζηηο εξκελείεο θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ θξηηηθνχ
γξακκαηηζκνχ. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο μεθηλά απφ ηελ παξαδνρή φηη θάζε ρξήζε ηεο
γιψζζαο εκθαλίδεηαη ζε θάπνην πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ζρέζεηο εμνπζίαο. Έηζη ε γιψζζα
είλαη κηα κνξθή πνιηηηθήο. Όια ηα θείκελα εμππεξεηνχλ θάπνην ζθνπφ. Δπεηδή νη ζθνπνί ηνπ
ζπγγξαθέα είλαη ζπάληα δηαθαλείο, νη αλαγλψζηεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα αζθήζνπλ
ηηο θξηηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θηιηξάξνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα
λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ
αλαθάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ ζθνπψλ ηεο γιψζζαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην γηα λα
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκα35

ηηζκνχ ζεσξνχλ φηη νη πξαθηηθέο ηνπ είλαη θαηάιιειεο φρη κφλν γηα ηα καζήκαηα ηεο θηινζνθίαο ζην θνιέγην, αιιά θαη γηα φινπο ηνπο αλαγλψζηεο αθφκα θαη αλήθνπλ ζε ρακειφηεξα
επίπεδα.
Σέινο, ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο έθεβνπο λα δηεξεπλήζνπλ
πσο νη ηαπηφηεηεο θχινπ, φπσο νξίδνληαη απφ ηε γιψζζα ησλ θεηκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα
πσο νη θαηαζθεπέο θχινπ επεξεάδνπλ ηηο εξκελείεο ησλ θεηκέλσλ. Παξέρεη έλα πιαίζην ζην
νπνίν νη έθεβνη κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηε γιψζζα πνπ θαηαζθεπάδεη θαη δηαηεξεί ηηο θπξίαξρεο πξαθηηθέο ησλ δπν θχισλ. Καζηζηά νξαηέο ηηο εθεβηθέο επηινγέο γηα ηε δεκηνπξγία
έκθπισλ ηαπηνηήησλ. Δηδηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη απαξαίηεηεο φηαλ νη αλαγλψζηεο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ηα θείκελα θαηαζθεπάδνπλ ηαπηφηεηεο θχινπ κε ζηεξεφηππν ηξφπν (Gilbert, 1997).
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο πσο ζα αληηζηαζνχλ ζηε «δχλακε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ» “the power of print” θαη λα κε
δέρνληαη κε απιφ ηξφπν φζα δηαβάδνπλ (Janks, 1993).
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3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ
Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, έρνπλ ππάξμεη έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηνλ γξακκαηηζκφ. Κάπνηεο απ΄ απηέο
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ (Υαξαιακπφπνπινο θαη Υαηδεζαβίδεο 1997, Κσζηνχιε 1999), νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηηο δηαθνξέο ησλ παξαδνζηαθψλ πξνγξακκάησλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, απηψλ δειαδή πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε
γξακκαηηθνζπληαθηηθή δνκήο ηεο γιψζζαο, θαη ησλ ζχγρξνλσλ, απηψλ δειαδή πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο κέζα απφ ην πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Άιιεο πάιη
ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο, 2007), δηεξεπλψληαο
ην λέν επηθνηλσληαθφ ηνπίν ζην νπνίν θνηλσληθνπνηνχληαη νη έθεβνη, θαη αλαδεηθλχνληαο ηηο
κεηαβιεηέο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε.
Αληίζηνηρεο έξεπλεο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ,
δηαπηζηψλνληαη θαη ζην εμσηεξηθφ. χκθσλα κε ηνλ Bahram (2006) πξαγκαηνπνηεζήθαλ 264
έξεπλεο απφ ην 1999 σο ην 2003, νη νπνίεο δηεξεχλεζαλ πξαθηηθέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππνζηήξηδαλ ηε
ζεσξία ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη Bean & Mori (2003) έδεημαλ πσο ε αλάγλσζε ζπκπιεξσκαηηθψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπδήηεζε θαη απφ ηε ζέζε ηνπ αλαγλψζηε.
Ο Stanovich (1986) θαηέδεημε ζηελ έξεπλά ηνπ φηη φηαλ νη καζεηέο δελ απνθηνχλ δεμηφηεηεο
γξακκαηηζκνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ην ράζκα κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ πνπ
έρνπλ απνθηήζεη απηέο ηηο δεμηφηεηεο θαζίζηαηαη φιν θαη κεγαιχηεξν.
Απφ ηελ αλαζθφπεζε ινηπφλ ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη εκθαλέο ην θελφ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζρεηηθά κε ην πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη θπξίσο νη θηιφινγνη, ηελ έλλνηα ηνπ (θξηηηθνχ) γξακκαηηζκνχ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα έρνπλ έλα
επηηπρέο απνηέιεζκα ζηελ θαηάθηεζή ηνπ απφ ηνπο καζεηέο. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο,
πνπ έρεη ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θηινιφγσλ γηα δεηήκαηα (θξηηηθνχ) γξακκαηηζκνχ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ.
χκθσλα κε απηφλ, ε γιψζζα πξνζεγγίδεηαη καζεζηαθά σο έλα πνιπεπίπεδν απνηέιεζκα
ηδενινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ είλαη – θαη πξέπεη λα είλαη – δηεξεπλήζηκεο θαη εξκελεχζηκεο (ΠΗ 2011). ΄ απηήλ
ηελ θαηεχζπλζε ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θηινιφγσλ, θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ γλψζεο
ησλ νξηζκψλ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ, ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πξνο εθαξκνγή
37

ηνπο, αιιά θαη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ, κε δεδνκέλν ηε δηαθνξνπνίεζε
ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Αληίζηνηρε έξεπλα δηεμήρζε πξφζθαηα
(Λ. Υαηξηζηαλίδεο, Δ. Γξίβα, Α. ηάκνπ 2013) ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηά ηεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζχγρπζε πνπ ππάξρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζρεηηθά κε ηελ απνζαθήληζε ησλ νξηζκψλ, ηελ αμηνπνίεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο δηαθφξσλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο (ζπκβαηηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ) θαη ηελ αλάγθε γηα επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ.

4.1. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ θηινιφγσλ γηα ηνλ γξακκαηηζκφ.
Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ:
ε θαηαγξαθή ησλ ελλνηνινγηθψλ απνζαθελίζεσλ ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ δφζεθαλ
απφ ηνπο θηιφινγνπο
ε θαηαγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ε θαηαγξαθή ησλ εηδψλ αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζνχλ
ε θαηαγξαθή ηεο επηκφξθσζεο πνπ δηαζέηνπλ θαζψο θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα επηκφξθσζε

4.2. Πεξηγξαθή δείγκαηνο
πκκεηείραλ 33 θηιφινγνη νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο Κνδάλεο. Οη γπλαίθεο ήηαλ 27 (81,82%) θαη νη άληξεο 6 (18,18%). Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ έξεπλα ήηαλ, 13 (39,39%) κεηαμχ 41-45 εηψλ, 10 (30,3%) κεηαμχ 46-50 εηψλ, 8
(24,24%) κεηαμχ 35-40 εηψλ θαη 2 (6,06%) άλσ ησλ 50 εηψλ. Ζ ππεξεζία ησλ 15 (45,45%)
θπκαηλφηαλ κεηαμχ ησλ 11-20 εηψλ, ησλ 10 (30,3%) κεηαμχ 21-30 εηψλ θαη 8 (24,24%) κεηαμχ ησλ 1-10 εηψλ. 23 (69,70%) ήηαλ κε ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν, ελψ 10 (30,3%) είραλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ δίπισκα). 19 (57,58%) ππεξεηνχζαλ ζε
Λχθεην θαη 14 (42,42%) ζε Γπκλάζην. Σέινο 23 (69,7%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ είραλ παξαθνινπζήζεη ηελ επηκφξθσζε Β’ επηπέδνπ γηα ηε ρξήζε ησλ ΝΣ ζηε δηδα-
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ζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζε αληίζεζε κε 10 (30,3%) απφ ην ζχλνιν, νη νπνίνη
είραλ παξαθνινπζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.

Φύιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 33 ζπλνιηθά ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί, 18% άληξεο θαη
82% γπλαίθεο, απφ ζρνιεία ηεο πφιεο ηεο Κνδάλεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.

Σρήκα 1. Φχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.

Ηιηθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 69,70% ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπκαηλφηαλ κεηαμχ
41-50 εηψλ, έλα κηθξφηεξν κέξνο 24,24 ήηαλ κεηαμχ 31- 40 εηψλ, ελψ πνιχ ιηγφηεξνη ήηαλ νη
εθπαηδεπηηθνί 6,06%, ε ειηθία ησλ νπνίσλ ήηαλ άλσ ησλ 51 εηψλ.
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Σρήκα 2. Ζιηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.

Φξόληα ππεξεζίαο
Σν 27,27% ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ 5-10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ην 24,24% είραλ 1120 ρξφληα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (48,48%) είραλ πάλσ απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο
(βι. ρήκα 2).

Σρήκα 3. Υξφληα ππεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Μεηαπηπρηαθό/Γηδαθηνξηθό)
ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξαηηέξσ αθαδεκατθέο ζπνπδέο
κεηά ηελ θηήζε ηνπ πξψηνπ πηπρίνπ, είηε πξφθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ. πγθεθξηκέλα, ην 30% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ πξνβεί ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (βι. ρήκα 4).

Σρήκα 4. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Σρνιείν ππεξέηεζεο
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ θαηά 55% ζε Γπκλάζην θαη θαηά
45% ζε Λχθεην

Σρήκα5. ρνιείν ππεξέηεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.

Δπηκόξθσζε Β΄ επηπέδνπ
Ζ επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. Σν 33%
ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ επηκνξθσζεί ελψ ην 67% φρη.

Σρήκα. Δπηκφξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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4.3. Δξγαιεία ηεο έξεπλαο
Σν εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο θηινιφγνπο, ε νπνία παξέρεη κεγαιχηεξε επειημία θαη ειεπζεξία
κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηνπ εξεπλεηή θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο πέξα απφ έλα απζηεξφ πιαίζην.
Ζ ζπλέληεπμε ήηαλ ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο,
ζηάζεηο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ.
Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχζαλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα έηε ππεξεζίαο,
ηηο ζπνπδέο ηνπο, ην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ αλ είλαη γπκλάζην ή ιχθεην θαζψο θαη αλ έρνπλ
παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β επηπέδνπ. Ζ ζπλέληεπμε απνηεινχληαλ απφ
4 ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη 33 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. Ο πξψηνο ζεκαηηθφο άμνλαο θαιχπηεη
ηηο ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο γηα ην γξακκαηηζκφ θαη απνηειείηαη απφ 9 εξσηήζεηο. Ο
δεχηεξνο ζεκαηηθφο άμνλαο θαιχπηεη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη απνηειείηαη απφ 12 εξσηήζεηο. Ο ηξίηνο ζεκαηηθφο άμνλαο θαιχπηεη ηα είδε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θαη απνηειείηαη απφ 5 εξσηήζεηο. Ο ηέηαξηνο ζεκαηηθφο άμνλαο θαιχπηεη ηελ
επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην είδνο ηεο επηκφξθσζεο πνπ ζα
επηζπκνχζαλ θαη απνηειείηαη απφ 7 εξσηήζεηο.

4.4. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέρζεθε ε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο κε πξσηφθνιια ζπλεληεχμεσλ. ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο, θαζνξίζηεθε ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη έπεηηα επειέγε ε κέζνδνο ζπιινγήο
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
Πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα 3 θηινιφγσλ εθ ησλ νπνίσλ νη 2 ήηαλ άληξεο θαη
ε 1 γπλαίθα. Ο πξψηνο εθ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 45 εηψλ, ππεξεηνχζε ζε ιχθεην, είρε 14
ρξφληα ππεξεζίαο, δηέζεηε κφλν ην βαζηθφ πηπρίν, ελψ είρε παξαθνινπζήζεη ηελ επηκφξθσζε
Β΄ επηπέδνπ. Ο δεχηεξνο ήηαλ 46 εηψλ, ππεξεηνχζε ζε Γπκλάζην, είρε 12 ρξφληα ππεξεζίαο,
κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη δελ είρε παξαθνινπζήζεη επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ. Ζ ηξίηε
εθ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ γπλαίθα, 37 εηψλ κε 6 ρξφληα ππεξεζίαο, ππεξεηνχζε ζε Γπκλάζην, δηέζεηε κφλν ην βαζηθφ πηπρίν θαη δελ είρε παξαθνινπζήζεη επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ.
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Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ θηινιφγσλ. Αθνχ δηαζθαιίζζεθαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε μερσξηζηά
κε θάζε θηιφινγν ζε έλα ήζπρν κέξνο ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ,
έπεηηα έγηλε ε απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο θαη θαηφπηλ θαηαγξάθηεθαλ νη απαληήζεηο ησλ θηινιφγσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κε θάζε θηιφινγν ήηαλ 20-30 ιεπηά.

4.5. Αλάιπζε πλεληεύμεσλ
3.5.1. Ανάλςζη Δεδομένων
Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αθνινχζεζε ηελ εμήο δηαδηθαζία: κεηά ηε ιήςε θαη απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε
ε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Δληνπίζηεθαλ ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο θαη απνδφζεθαλ νη θαηάιιεινη θσδηθνί, νη νπνίνη θέξνπλ ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο. Καηφπηλ, νη θσδηθνί νκαδνπνηήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο θαη απηέο εληάρζεθαλ ζε επξχηεξνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο. ηελ πξψηε γξακκή παξαηίζεληαη νη ζεκαηηθνί άμνλεο, ζηελ πξψηε ζηήιε νη
θαηεγνξίεο θαη ζηε δεχηεξε νη θσδηθνί πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ.
Με βάζε ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, θαηεγνξίεο θαη θσδηθνχο ζρεδηάζηεθε ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο έθζεζεο δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο αηνκηθνί πίλαθεο δεδνκέλσλ γηα θάζε
εθπαηδεπηηθφ.

3.5.2. Κπιηική Ανάλςζη Λόγος
Οη δεθαπέληε απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο αλαιχζεθαλ επηπιένλ κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ κνληέιν ηεο πζηεκηθήο-Λεηηνπξγηθήο Γισζζνινγίαο (Halliday, 1994), εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν εθθνξάο ηνπ
ιφγνπ ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ιφγνπ ηνπο. χκθσλα κε ηε πζηεκηθή-Λεηηνπξγηθή Γισζζνινγία, ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα απφ ηνλ νκηιεηή
εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ, θαζηζηψληαο ηε γιψζζα σο έλα δίθηπν επηινγψλ απφ ην νπνίν νη παξαγσγνί θεηκέλσλ θάλνπλ επηινγέο πνπ δελ είλαη ηπραίεο αιιά ηδενινγηθά θαζνξηζκέλεο. Έηζη, ην λφεκα δηακνξθψλεηαη απφ ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη ή δελ
γίλνληαη θάζε θνξά απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο (ηάκνπ & Υξνλάθε, 2007).
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Ζ χπαξμε ή φρη ηεο επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ αθνξνχζε ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ
απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ, ηνπο ζηφρνπο αλάπηπμήο ηνπ, ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο, ηελ ελλνηνινγηθή δηάθξηζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ, ηνπο ζθνπνχο
ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ γξακκαηηζκφ θαη ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ
θεηκέλνπ.

4. Απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ
4.1. Απνηειέζκαηα από ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ ελελήληα έμη (96) θσδηθνί, νη νπνίνη νκαδνπνηήζεθαλ ζε είθνζη (20) θαηεγνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ελλνηνινγηθφο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ γξακκαηηζκνχ, νξηζκφο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ελλνηνινγηθφο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ θεηκέλνπ, λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο θ.α.. ηε ζπλέρεηα, νη θαηεγνξίεο
νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο (4) βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ
επηκφξθσζε.

4.1.1. Θεμαηικόρ άξοναρ 1: Εννοιολογικέρ αποζαθηνίζειρ ηος γπαμμαηιζμού.
Μηα αληίιεςε πνπ αλαδείρζεθε ζηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ,
είλαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. εκαληηθφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο (14 αλαθνξέο) ζπληάρζεθε κ΄ απηήλ ππνζηεξίδνληαο φηη ν γξακκαηηζκφο είλαη «Η ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο θώδηθεο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία» (εθπαηδεπηηθφο 6),
«Δπξύηεξε έλλνηα από ηνλ αιθαβεηηζκό, πνπ δελ αλαθέξεηαη κόλν ζην γλσζηηθό αιιά γεληθόηεξα ζην θνηλσληθό επίπεδν» (εθπαηδεπηηθφο 8). ηνλ ίδην θσδηθφ έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο
ελέηαμε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο «Δίλαη ν ηξόπνο πνπ αληηδξά ν άλζξσπνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ
δσή … ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ θαη βξίζθεηαη ζε κηα
δηαξθή εμέιημε» (εθπαηδεπηηθφο 26). Μηθξφηεξνο αξηζκφο εξσηψκελσλ (4 αλαθνξέο) ζπζρέηηζε ηνλ γξακκαηηζκφ κε ηελ θξηηηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία
ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη «Ιθαλόηεηα θξηηηθήο αλάινγα κε ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο» (εθ44

παηδεπηηθφο 3). Μεξίδα εθπαηδεπηηθψλ ζεψξεζε φηη ν γξακκαηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ νξζή
ρξήζε ηνπ ιφγνπ (6 αλαθνξέο). Αλαθέξεη ζρεηηθά έλαο απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο φηη ν
γξακκαηηζκφο ζεσξείηαη «Ψο ε δπλαηόηεηα ηθαλόηεηαο ζσζηήο ρξήζεο ηεο γλώζεο» (εθπαηδεπηηθφο 19), ελψ άιινο επηδνηεί ηελ άπνςε απηή «Γλώζε βαζηθώλ θαλόλσλ γξακκαηηθήο θαη
ζπληαθηηθνύ θαη ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ ζε θαζεκεξηλά θαη πνιύπινθα θείκελα» (εθπαηδεπηηθφο 1). Αληίζηνηρε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ δήισζε αδπλακία νξηζκνχ ηνπ
γξακκαηηζκνχ (6 αλαθνξέο), «Γελ κπνξώ λα πσ κε ζαθήλεηα» (εθπαηδεπηηθφο 9), «… έρσ
ζνιή εηθόλα…» (εθπαηδεπηηθφο 24), «Τνλ έρσ αθνύζεη αιιά δε γλσξίδσ…» (εθπαηδεπηηθφο
25). Σέινο ειάρηζηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ (4 αλαθνξέο) ζεψξεζαλ φηη ν γξακκαηηζκφο
ζρεηίδεηαη κε ηε δεμηφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ. Έηζη, θάπνηνο ζα πεη φηη ν
γξακκαηηζκφο είλαη «ε ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν άλζξσπνο λα αληηιακβάλεηαη απηό πνπ δηαβάδεη»
(εθπαηδεπηηθφο 21), ελψ άιινο «Ψο ηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο ιόγνπ» (εθπαηδεπηηθφο 33). Οινθιεξψλνληαο ηελ πξψηε θαηεγνξία βιέπνπκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ (32 αλαθνξέο) ζεσξεί φηη ν γξακκαηηζκφο δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ.
ε άιιε θαηεγνξία, αξθεηνί ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξζεθαλ ζηνπο ζθνπνχο θαη
ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζεσξψληαο φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία (23 αλαθνξέο) «Να
θαηαζηεί ην άηνκν ηθαλό λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ» (εθπαηδεπηηθφο 18), «Να κπνξεί έλα άηνκν λα αληαπεμέιζεη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο…» (εθπαηδεπηηθφο 10) ελψ άιινη εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ ζηνλ ίδην θσδηθφ ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε
«… λνκίδσ όηη είλαη ε επηθνηλσλία.» (εθπαηδεπηηθφο 13), είηε ηε ζπζρέηηζαλ κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα «Φκ…. λνκίδσ όηη είλαη ε βνήζεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απόθηεζε πξνζόλησλ γηα εύξεζε εξγαζίαο» (εθπαηδεπηηθφο 2), «Να απνθηήζσ δεμηόηεηεο γηα λα αληαπνθξηζώ
ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ή επαγγεικαηηθέο» (εθπαηδεπηηθφο 14). Μηθξφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη αγλνεί ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ,
ελψ αθφκα κηθξφηεξνο αξηζκφο ζπλεληεπμηαδφκελσλ (3 αλαθνξέο) ηνπο ζπζρέηηζε κε ηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ «… ε αλάπηπμε ηεο θξίζε ηνπο αηόκνπ… ε
γλώζε ηεο γιώζζαο, … ε αλάπηπμε ηεο θξίζεο» (εθπαηδεπηηθφο 7), «Ο βαζηθόο ζηόρνο λνκίδσ
ζα είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ.» (εθπαηδεπηηθφο 21). Σέινο, ππήξμαλ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ελέηαμαλ ζηνλ ζηφρν ηεο θξηηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ θαη

Δίλαη απηνί πνπ δήισζαλ αδπλακία νξηζκνχ ηνπ φξνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ
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ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη «… δεκηνπξγία ελεξγώλ πνιηηώλ κε
θξηηηθή ζθέςε…» (εθπαηδεπηηθφο 1).
ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάρζεθαλ θαη νη αλαθνξέο ζηηο έλλνηεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο
θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ αλαθέξζεθε ζηελ έλλνηα ηεο
πνιπηξνπηθφηεηαο ζεσξψληαο φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξφπν απφδνζεο ηνπ θεηκέλνπ – κελχκαηνο «Πνιπηξνπηθόηεηα είλαη ε παξνπζίαζε θεηκέλνπ κε πνιινύο ηξόπνπο βίληεν, ήρνο, θίλεζε…» (εθπαηδεπηηθφο 3), «…Πνιπηξνπηθόηεηα, ε δπλαηόηεηα λα εθθξάδεζαη όρη κόλν κε έλαλ
ηξόπν αιιά κε πεξηζζόηεξνπο. Κείκελν, εηθόλα, ήρνο» (εθπαηδεπηηθφο 8), «Απόδνζε κελπκάησλ κε πνιινύο ηξόπνπο. Δηθόλα, ήρνο, θίλεζε.» (εθπαηδεπηηθφο 20), ελψ κεγάιν κέξνο απηψλ (16 αλαθνξέο), δήισζε άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Κάπνηνη εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ (6 αλαθνξέο) δήισζαλ φηη αγλννχλ θαη ηνπο δχν φξνπο – πνιπηξνπηθφηεηα θαη πνιπγξακκαηηζκφο.
Ληγφηεξνη (5 αλαθνξέο), ζπζρέηηζαλ ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο κε ηελ πνιπκνξθία
θεηκέλσλ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν είηε εληάζζνληαο ηηο Νέεο Σερλνινγίεο «Πνιπγξακκαηηζκόο είλαη ε πνιπκνξθία ζε γισζζηθό θαη πνιηηηζκηθό επίπεδν θαη ε ζρέζε ηνπο κε
ηηο ΤΠΔ» (εθπαηδεπηηθφο 3), είηε φρη «ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο κέζα από
ηελ πνιιαπιόηεηά ηεο» (εθπαηδεπηηθφο 30). Σέινο ιίγνη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο (3
αλαθνξέο) ζσξνχλ φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε θείκελα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη
ζηελ ζεκεξηλή θνηλσλία, ρσξίο ξεηή αλαθνξά ζε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα εθηφο γιψζζαο «Κείκελν κε πνιιέο πξνζιακβάλνπζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία…»
(εθπαηδεπηηθφο 1).
ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, φζνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
γλψξηδαλ ή είραλ μαλαθνχζεη ηνλ φξν (18 αλαθνξέο), αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δίπαλ ραξαθηεξηζηηθά «λα κπνξώ λα θξίλσ, λα αληηιεθζώ ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα» (εθπαηδεπηηθφο 2), «Ο θξηηηθόο γξακκαηηζκόο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη θπξίσο λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θξηηηθά ηηο
γλώζεηο πνπ απνθηά θαη λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη» (εθπαηδεπηηθφο 18), «Ψο δπλαηόηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ηδενινγηθό ππόβαζξν ηνπο θαη ην ζπζρεηηζκό ηνπο κε ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν» (εθπαηδεπηηθφο 27), «Γεκηνπξγία
θξηηηθώλ ππνθεηκέλσλ απέλαληη ζηνλ θόζκν αιά θαη ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό» (εθπαηδεπηηθφο
29). Αξθεηνί φκσο (15 αλαθνξέο) ήηαλ θαη φζνη δήισζαλ άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ θξηηηθνχ
γξακκαηηζκνχ. Πνιινί επίζεο (19 αλαθνξέο), ζε ζρεηηθή εξψηεζε, απάληεζαλ φηη αδπλα46

ηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ απφ άιια είδε γξακκαηηζκνχ, ελψ ιηγφηεξνη
(10 αλαθνξέο), απφ απηνχο πνπ κπνξνχζαλ λα ηνλ δηαθξίλνπλ (13 αλαθνξέο) γλψξηδαλ θαη
άιια είδε γξακκαηηζκνχ, φπσο ςεθηαθφο, νπηηθφο, ιεηηνπξγηθφο θ.α. «Κνηλσληθόο γξακκαηηζκόο, ζρνιηθόο γξακκαηηζκόο, ηερλνινγηθόο γξακκαηηζκόο. Γεμηόηεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ην άηνκν ζηα αληίζηνηρα πεξηβάιινληα.» (εθπαηδεπηηθφο 3), «Χεθηαθόο γξακκαηηζκόο, νπηηθόο λα κπνξεί θάπνηνο λα «δηαβάζεη ηελ εηθόλα…» (εθπαηδεπηηθφο 18), «Σρνιηθόο, θνηλσληθόο, ςεθηθόο, θξηηηθόο θαη θαληάδνκαη ζε έλα ξεπζηό ρώξν νξνινγίαο πξνζηίζεληαη θαη άιινη» (εθπαηδεπηηθφο 28).
ε κηα ηέηαξηε θαηεγνξία ηέζεθε ην εξψηεκα αλ νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσληψλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (32 αλαθνξέο), εθηφο απφ κία ζπλάδειθν, απάληεζε ζεηηθά. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζπζρεηίδνληαη νη ΣΠΔ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο (22 αλαθνξέο) εμήξαλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
«Ναη ζπκβάιινπλ δηόηη βνεζνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό λα θάλεη θαιύηεξα ην κάζεκά ηνπ. Η
νπηηθνπνίεζε δίλεη θαιύηεξα ην κήλπκα θαη ηα παηδηά ην θαηαλννύλ θαιύηεξα.» (εθπαηδεπηηθφο 4) «…Με ηα κέζα ππάξρεη αηζζεηνπνίεζε ηεο γλώζεο θαη γίλεηαη βίσκά ηνπο.» (εθπαηδεπηηθφο 9), «Γηεπθνιύλνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ελόο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, ηελ αλαπιαηζίσζε θεηκέλσλ θαη ζπλδένπλ ηνλ καζεηή κε ηελ εμσζρνιηθή ηνπ πξαγκαηηθόηεηα ηελ ώξα
ηνπ καζήκαηνο» (εθπαηδεπηηθφο 28), «Δίλαη θάηη θαηλνύξην θαη θάλεη ηνπο καζεηέο λα ελεξγνπνηνύληαη.» (εθπαηδεπηηθφο 32). Κάπνηνη άιινη εθπαηδεπηηθνί (7 αλαθνξέο) ζεσξνχλ φηη νη
ΣΠΔ ζπκβάιινπλ ζηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε ησλ κελπκάησλ «Οη καζεηέο είλαη πεξηζζόηεξν ζπγθεληξσκέλνη ζε νπηηθνπνηεκέλε ύιε, αιιά θαη ν ζπλδπαζκόο θεηκέλνπ κε κνπζηθή» (εθπαηδεπηηθφο 1) «…ππάξρνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα πνπ βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε.» (εθπαηδεπηηθφο 13), «Αλαδεηθλύνπλ ηελ πνιπηξνπηθόηεηα ησλ θεηκέλσλ θαη επεθηείλνπλ ην γξακκαηηζκό
πέξα από ην γισζζηθό κάζεκα…» (εθπαηδεπηηθφο 31). Σέινο, αθφκα ιηγφηεξνη (5 αλαθνξέο)
ζεσξνχλ φηη νη ΣΠΔ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάθξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο «Τν
όηη είλαη αλαγθαζκέλνο ν καζεηήο λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε πιεξνθνξία ζε έλα επξύηεξν θάζκα, απηό θαη κόλν ηνλ παξαθηλεί.» (εθπαηδεπηηθφο 8), «Ναη. Με ηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό,
δει, ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα βξίζθεη , λα αμηνινγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη από ειεθηξνληθέο πεγέο , όπσο ην δηαδίθηπν» (εθπαηδεπηηθφο 27).
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Πίλαθαο 1
Καηεγνξίεο θαη Κσδηθνί Θεκαηηθνύ Άμνλα Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
ΑΟΟΚΓ= Αδπλακία νξηζκνχ ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ

6

ΟΥΛΓΜΓ= Οξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε γλψζε κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ

6

ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ
θνηλσλία

14

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ
ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΚΓΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ θξηηηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ
ζηελ θνηλσλία

4

ΓΔΚΠΛ= Γεμηφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ

4

ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ

31

ΜΓΗΓΡΑΑΛ= Με δηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ

1

ΑΚΑΓΡ= Άγλνηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ

6

ΓΖΔΠΚΚ= Γεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε

4

ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζηελ
θνηλσλία
ΑΚΡΗΚΑ= Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ
ΚΑΚΥΑ= Κείκελα αληαπνθξηλφκελα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ρσξίο ξεηή
αλαθνξά ζε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα εθηφο γιψζζαο..

23

3

3

ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο

23

ΠΟΓΛΠΟΔ= Πνιπκνξθία θεηκέλσλ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν

5

ΟΡΗΜΟ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΗΜΧΝ
ΑΓΔΝΠΠ= Άγλνηα ησλ ελλνηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ

ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΡΗΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

6

ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ

16

ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ

15

ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

18

ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ

19

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ

13
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ΣΠΔ
ΚΑΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ

ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ

11

ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

32

ΜΖΣΠΔΓ= Με ζπζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

1

ΖΠΣΡΑΜ= εκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε κελπκάησλ

7

ΜΠΛΔΝ= πζρέηηζε κέζσ πιεξνθνξίαο θαη ελεκέξσζεο

5

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

22
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4.1.2. Θεμαηικόρ άξοναρ 2: Διδακηικέρ Πποηάζειρ.
Όζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αξρηθά επηρείξεζαλ λα δψζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ, ζπδήηεζαλ γηα ηελ
εμέηαζε θαη ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ παξάιιεια κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζρνιίαζαλ
ηε κέζνδν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, αλαθέξζεθαλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο επηηπγράλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο θαη γισζζηθήο επίγλσζεο, θαη
ηέινο εμέθξαζαλ ηελ άπνςή ηνπο γηα γισζζηθφ κάζεκα ζε ζρέζε κε ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα.
Απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (17 αλαθνξέο) ην θείκελν πξνζδηνξίδεηαη σο ιφγνο, πξνθνξηθφο ή/θαη γξαπηφο, κε λφεκα ζθνπφ θαη ζέκα. Έηζη ε εθπαηδεπηηθφο 2 ζα πεη «Κάηη πνπ δηαβάδσ θαη κνπ δίλεη έλα ζπλνιηθό λόεκα», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο 10 φηη ην θείκελν είλαη «Σεηξά πξνηάζεσλ κε ινγηθή ζπλέρεηα πνπ πξαγκαηεύνληαη έλα ζέκα ή πεξηζζόηεξα ζέκαηα.», «Πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο ιόγνο κε θάπνηνλ ζηόρν.» (εθπαηδεπηηθφο 12), «…ινγηθή νξγάλσζε ησλ ιέμεσλ κε ζηόρν θαη πεξηερόκελν…» (εθπαηδεπηηθφο 15). Μηθξφηεξνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ (11 αλαθνξέο)
ζεσξεί ην θείκελν σο έλαλ ιφγν πνιπηξνπηθφ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα «Οπνηνδήπνηε θνκκάηη ιόγνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή.» (εθπαηδεπηηθφο 20),
«…νηηδήπνηε κπνξεί λα θέξεη κήλπκα θαη απνθσδηθνπνηείηαη..» (εθπαηδεπηηθφο 21)
«Οηηδήπνηε βξίζθεηαη κπξνζηά καο, γύξσ καο, κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθό, γξαπηό, νπηηθό,…» (εθπαηδεπηηθφο 30). Έρνπκε κία αλαθνξά ζηελ νπνία ην θείκελν πξνζδηνξίδεηαη σο ζχλνιν ζεκείσλ ηδενινγηθά θνξηηζκέλσλ «Σύλνιν γισζζηθώλ ζεκείσλ ηδενινγηθά θνξηηζκέλσλ θαη ηνπνζεηεκέλσλ κε ηξόπν πνπ αθνινπζεί θαλόλεο» (εθπαηδεπηηθφο 28), κία αλαθνξά σο κέζν εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο «Μέζν γλώζεο, κέζν
γηα επεμεξγαζία κέζα ζηελ ηάμε κε ηνπο καζεηέο....» (εθπαηδεπηηθφο 7) θαη κηα σο ζπζρεηηζκφ κε ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν (εθπαηδεπηηθφο 9).
Ζ εμέηαζε θαη ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ παξάιιεια κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην εκθαλίδεηαη σο πξαθηηθή ζην ζχλνιν ησλ ζπλεληεπμηαδνκέλσλ. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (29 αλαθνξέο) ηα θείκελα απηά αληινχληαη κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, ζέκα, ρξφλνο θ.α.) «…λα αληαπνθξίλνληαη ζην
γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη λα είλαη θνληά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο» (εθπαηδεπηηθφο 12), «…όζν γηα ηα θξηηήξηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη
ηε ζεκαηηθή ελόηεηα» (εθπαηδεπηηθφο 13), «ηα θξηηήξηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζέκα
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πνπ εμεηάδεηαη, ην βαζκό δπζθνιίαο θαη ηε δεθηηθόηεηα ησλ καζεηώλ» (εθπαηδεπηηθφο
33). Διάρηζηνη είλαη απηνί (2 αλαθνξέο) νη νπνίνη αληινχλ ηα θείκελα κε θξηηήξην ηελ
πξνζσπηθή ηνπο εθηίκεζε «…κε θξηηήξην ηε δηθή κνπ πξνζσπηθόηεηα. Οηηδήπνηε κνπ
έθαλε εληύπσζε εθείλε ηε ζηηγκή» (εθπαηδεπηηθφο 2), «…θαη ζύκθσλα κε ηε δηθή κνπ
θξίζε» (εθπαηδεπηηθφο 10) θαη αληίζηνηρα (2 αλαθνξέο) αληινχλ ηα θείκελα κε θξηηήξην ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ «Να είλαη εγθεθξηκέλν από ην ΠΙ ή ην ππνπξγείν, από ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή» (εθπαηδεπηηθφο 4), «... γηα λα είκαζηε θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΑΠ» (εθπαηδεπηηθφο 18).
ην ζχλνιφ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί αληινχλ ηα θείκελά ηνπο απφ εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη
ην δηαδίθηπν «Από ηηο εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά, άιια βηβιία, δηαδίθηπν» (εθπαηδεπηηθφο 6), «Σρνιηθά εγρεηξίδηα, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, internet, δνθίκηα» (εθπαηδεπηηθφο
12), «Τα θείκελα αληινύληαη από ην δηαδίθηπν θαη δηάθνξα βνεζήκαηα» (εθπαηδεπηηθφο 23). Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο (18 αλαθνξέο) ηα θείκελα πξνο επεμεξγαζία δε ζπλαπνθαζίδνληαη κε ηνπο καζεηέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο (15
αλαθνξέο), απφ ηνπο νπνίνπο νη ελλέα ζπλαπνθαζίδνπλ ην ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί θαη
φρη ην ίδην ην θείκελν «Σπλαπνθαζίδνπκε ζπλήζσο όηη ρξεηάδεηαη λα επεμεξγαζηνύκε
θη άιια θείκελα. Τν πνηα θείκελα, όρη» (εθπαηδεπηηθφο 1), «Σπλαπνθαζίδνπκε πεξηζζόηεξν ηε ζεκαηνινγία ησλ θεηκέλσλ θαη όρη ην ίδην ην θείκελν» (εθπαηδεπηηθφο 3).
Ζ κέζνδνο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζπδεηήζεθε ζην πιαίζην ζηάζεο
πνπ κπνξεί λα έρεη θάζε εθπαηδεπηηθφο, ηεο εθαξκνγήο ηεο ή φρη θαη ζρνιηάζηεθαλ ηα
απνηειέζκαηά ηεο. Έηζη ινηπφλ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (26 αλαθνξέο) δήισζε φηη έρεη ζεηηθή ζηάζε. Απφ ηνπο ππφινηπνπο, νη ηξεηο δήισζαλ νπδέηεξε ζηάζε
«Γελ είλαη θαη ε παλάθεηα» (εθπαηδεπηηθφο 23), ελψ δχν δήισζαλ ηνλ αξλεηηζκφ ηνπο
ζ΄ απηήλ «Καηά» (εθπαηδεπηηθφο 10), «Όρη θαη θαιή» (εθπαηδεπηηθφο 23). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (29 αλαθνξέο) εθάξκνζε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ζε αληίζεζε κε κηα κηθξή κεηνςεθία (4 αλαθνξέο). Απφ φζνπο εθάξκνζαλ ηελ κέζνδν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ην κεγαιχηεξν
κέξνο (24 αλαθνξέο), ηε βξήθε ζεηηθή ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ελεξγεηηθήο
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ «Σαθώο είρακε θαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ κε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ παξαγσγή ιόγνπ, ελεξγνπνηήζεθαλ πεξηζζόηεξνη καζεηέο,
ηνπο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα έρνπλ θάπνην δηαθξηηό ξόιν κέζα ζηελ νκάδα θαη λα αλαιάβνπλ θάπνην ξόιν όζνη είραλ πεξηζζόηεξεο δεμηόηεηεο – ηθαλόηεηεο απ΄ ηνπο άιινπο» (εθπαηδεπηηθφο 1), «…γηα ηα παηδηά ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή, πνιύ ρξήζηκε, …δε ζα
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ηνπο είραλε κείλεη αλ απιώο έθαλα κηα παξνπζίαζε εγώ κόλν κέζα ζηελ ηάμε, επεηδή
δνύιεςαλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά» (εθπαηδεπηηθφο 16), «…νη καζεηέο κπνξεί λα ην βιέπνπλ κε θάπνηα θαρππνςία, αιιά κεηά ελεξγνπνηνύληαη θαη δε βαξηνύληαη. Υπάξρεη απηελέξγεηα, γλσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο…» (εθπαηδεπηηθφο 22), έλαο αλαθέξζεθε ζηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο πεξηζζνηέξσλ θεηκέλσλ «Ννκίδσ ηειηθά όηη πξνζπειάζακε πεξηζζόηεξα θείκελα» (εθπαηδεπηηθφο 1), θαη κηα εθπαηδεπηηθφο είρε αξλεηηθή ζηάζε επεηδή
αληηιήθζεθε φηη «…δνπιεύνπλ κόλν δύν άηνκα θαη ηα άιια ραδεύνπλ» (εθπαηδεπηηθφο
10). Γελ ήηαλ ιίγνη (15 αλαθνξέο) απηνί, νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ «Τν πξόβιεκα [ζηελ εθαξκνγή] είλαη κέρξη πνπ λα ζπλεζίζνπκε απηόλ ηνλ ηξόπν αιιά θαη ν ρξόλνο, ν νπνίνο πνηέ δελ είλαη αξθεηόο ιόγσ ηνπ
όγθνπ ηεο ύιεο» (εθπαηδεπηηθφο 3) «Γελ ππάξρεη ν θαηάιιεινο ρξόλνο γηα γίλεη ζσζηά…» (εθπαηδεπηηθφο 24), ελψ δχν αλαθνξέο εληνπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο εθαξκνγήο ζηελ απψιεηα ηεο ελφηεηαο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ «Καη΄ απηόλ ηνλ ηξόπν
όκσο ράλνπκε ηελ ελόηεηα» (εθπαηδεπηηθφο 1).
Μηα αθφκε θαηεγνξία πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπδήηεζε, ζρεηίδεηαη κε ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο θαη κεηαγλψζεο, ηεο νπνίαο ε δηαπίζησζε γίλεηαη πξψη΄ απ΄ φια κε γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία (33
αλαθνξέο), «Με δηαγσλίζκαηα, ηεζη, εθαξκνγή θαη αζθήζεηο. Έιεγρνο κέζα ζηελ ηάμε
κε πξνθνξηθή εμέηαζε» (εθπαηδεπηηθφο 10) «Με όινπο ηνπο ηξόπνπο, κε εξγαζίεο, ηεζη,
σξηαίν δηαγώληζκα θαη θαζεκεξηλή δηαδηθαζία πξνθνξηθώλ εξσηήζεσλ» (εθπαηδεπηηθφο 22), «Με εξσηήζεηο θπξίσο αλνηθηνύ ηύπνπ θαη ζπρλά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο» (εθπαηδεπηηθφο 33). Σν έλα ηξίην απφ απηνχο (11 αλαθνξέο) γηα λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ,
εληάζζεη θαη ηε δηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο «Με επεμεξγαζία πνηθίισλ θαη δηαθνξεηηθώλ θεηκέλσλ, δηαθνξεηηθνύο ζπγγξαθείο ή δηαθνξεηηθά ζέκαηα…» (εθπαηδεπηηθφο 12), «Με επεμεξγαζία πνηθίισλ θαη δηαθνξεηηθώλ θεηκέλσλ, δηαθνξεηηθνύο ζπγγξαθείο ή δηαθνξεηηθά ζέκαηα,» (εθπαηδεπηηθφο 21), «Με ηε
κειέηε θαη αλάιπζε πεξηζζόηεξσλ θεηκέλσλ. Δίλαη όκσο θάηη πνπ αλαπηύζζεηαη κε ην
ρξόλν» (εθπαηδεπηηθφο 31). Πεξίπνπ ν ίδηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ (10 αλαθνξέο)
ζεσξεί φηη ρξεηάδεηαη θη ε ζπγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ «Με ζπγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ» (εθπαηδεπηηθφο 3), «Με αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, κε ζύγθξηζε θεηκέλσλ» (εθπαηδεπηηθφο 27). Αθφκε κηθξφηεξνο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ (7 αλαθνξέο) ζεσξεί ν
ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ θαηάιιειν δηάινγν θαη ζπδήηεζε «όκσο
52

θαη κε πνιύ ζπδήηεζε» (εθπαηδεπηηθφο 5), «Πξνθνξηθή εμέηαζε, κε πνιύ θνπβέληα θαη
ζπδήηεζε» (εθπαηδεπηηθφο 11). Ληγφηεξνη (5 αλαθνξέο) ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή θάπνηνπ κνληέινπ κάζεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζ΄ απηήλ ηελ θαηεχζπλζε «…ζε θακία
πεξίπησζε δε ζα ην πεηύραηλα κε ηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία» (εθπαηδεπηηθφο 7),
θαη ίδηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ (5 αλαθνξέο) κε αιιεινδηφξζσζε – εηεξναμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο «… λα αθνύζεη ν έλαο ην θείκελν ηνπ άιινπ ή λα ην δηνξζώζεη…» (εθπαηδεπηηθφο 2), «Θα έβαδα ηα παηδηά λα θάλνπλ εηεξναμηνιόγεζε κε ηε κνξθή ζρνιίσλ…» (εθπαηδεπηηθφο 24). Σέινο έλαο εθπαηδεπηηθφο
ζεσξεί φηη ζηελ θαιιηέξγεηα ηε θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο ζπκβάιιεη ε κειέηε
κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ «Με ηε κειέηε ησλ κνξθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ»
(εθπαηδεπηηθφο 17).
Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεξεί ζεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηα άιια αληηθείκελα.
Πίλαθαο 2
Καηεγνξίεο θαη Κσδηθνί Θεκαηηθνύ Άμνλα Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.

11

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα

19

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ

ΜΔΚΓΗ= Μέζν εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο

1

ΚΔΗΜΔΝΟΤ

ΚΖΖ= πζρεηηζκφο θεηκέλνπ κε ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν

1

ΤΖΗΦ= χλνιν ζεκείσλ ηδενινγηθά θνξηηζκέλσλ

1

ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

33

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

29

ΑΚΡΠΡΔΔΚ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπ2
ηηθνχ
ΔΞΔΣΑΖ – ΤΝΔΞΔ-

ΑΚΡΔΓΤΠ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο

2

ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν

33

ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο

15

ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο

18

ΣΑΖ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΔΚΣΟ Υ. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία θαη
9
φρη ησλ θεηκέλσλ
ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ

ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
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26

ΜΑΘΖΖ

ΜΘΔΣΟΜ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

2

ΟΤΣΟΜ= Οπδέηεξε ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

3

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε

28

ΜΖΔΦΤΜΑ= Με εθαξκνγή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

4

ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

24

ΓΔΞΠΔΚΔΗ= Γπλαηφηεηα εμέηαζεο πεξηζζφηεξσλ θεηκέλσλ

1

ΜΘΔΣΑΠ= Με ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηη1
θήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΓΤΚΟΛΗΔ ΔΦΑΡΜΟ-

ΑΔΝΜΑΜΟ= Απψιεηα ελφηεηαο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ κέζα απφ ηε

ΓΖ ΣΖ ΟΜΑΓΟΤ-

ζπλεξγαζία ζε νκάδεο

2
ΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖ-

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.

15

ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο

11

ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ

10

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΚΡΗΣΗ-

ΜΜΦ= Μειέηε κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ

1

ΚΖ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗ-

ΔΓΜΜΓ= Δθαξκνγή δηαθφξσλ κνληέισλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο

5

ΓΝΧΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑ-

ΓΗΑΤΕ= Γηάινγνο θαη ζπδήηεζε

7

ΓΝΧΖ

ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο

33

Ζ

ΑΛΓΡΚΜ= Αιιεινδηφξζσζε – εηεξναμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ απφ
5
ηνπο καζεηέο
ΓΛΧΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ
ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΓΝΧΣΗΚΑ

ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
33
αληηθείκελα

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

4.1.3. Θεμαηικόρ άξοναρ 3: Αξιολόγηζη
ηνλ ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα πξνέθπςαλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε. ε πξψηε θάζε νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξζεθαλ ζην
ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο εθθξάδνληαο ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ θαζαπηφ δηαδηθαζία, ζηηο λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο θαη ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (30 αλαθνξέο) εθάξκνζε δηαγλσζηηθή ή
αξρηθή αμηνιφγεζε ελ αληηζέζεη κε ηε κεηνςεθία (3 αλαθνξέο), ε νπνία δελ εθάξκν54

ζε θαλελφο είδνπο αμηνιφγεζε. Απ΄ φζνπο εθάξκνζαλ ηελ αξρηθή ή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε νη πεξηζζφηεξνη (27 αλαθνξέο), θξαηψληαο ζεηηθή ζηάζε, εθηφο απφ έλαλ,
ζεψξεζαλ φηη ηνπο βνήζεζε ηδηαίηεξα ζηε δηάγλσζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηε δηδαθηέα χιε αλάινγα κε επίπεδν ηνπο. Έηζη, ε εθπαηδεπηηθφο 2 ζα πεη φηη εθάξκνζε δηαγλσζηηθή ή αξρηθή αμηνιφγεζε γηα
«Να ζρεκαηίζσ κηα πξώηε εηθόλα γηα ην ηκήκα κε ην νπνίν έρσ λα θάλσ. Με βνήζεζε
ζην πώο λα πξνρσξήζσ ζην κάζεκα», άιιε εθπαηδεπηηθφο είπε φηη «… ήηαλ θαιό γηα
λα ειέγμνπκε ην επίπεδν ηεο ηάμεο θαη έπαηξλεο κηα γεύζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο
δνπιεηάο πνπ έπξεπε λα θάλεηο.» (εθπαηδεπηηθφο 7), «…γηα λα δνύκε ην επίπεδν ησλ
καζεηώλ….» (εθπαηδεπηηθφο 16) θαη ραξηηνινγψληαο ε εθπαηδεπηηθφο 28 ζα πεη
«…ζπκάζαη ηα ππνρξεσηηθά δηαγλσζηηθά ηεζη κε ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ Αξζέλε;». Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί απ΄ φζνπο εθάξκνζαλ ηε δηαγλσζηηθή ή αξρηθή αμηνιφγεζε κίιεζαλ κε αξλεηηθή δηάζεζε ζεσξψληαο φηη δελ ηνπο βνήζεζε φπσο αλέκελαλ «Γε κε
βνεζνύζε. Θα ήζεια λα αμηνινγώ ηα άηνκα κε βάζε ηε δηθή κνπ θξίζε» (εθπαηδεπηηθφο 5), «Πηζηεύσ όηη δε βνεζάεη απηό.» (εθπαηδεπηηθφο 7).
Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο αλαδεηθλχνληαο ηε δεχηεξε θαηεγνξία ζ΄ απηφλ ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ (27 αλαθνξέο) είρε ζεηηθή ζηάζε ζηηο λέεο
κνξθέο αμηνιφγεζεο (πνξηθφιην, εκεξνιφγην ηνπ καζεηή, θχιιν απηναμηνιφγεζεο
θιπ) «Θα πξέπεη λα πάκε ζε κηα πην πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε γηα λα δνύκε ηη έρεη θάλεη
ν καζεηήο όιε ηε ρξνληά, ηη κεηαβνιέο είρακε ζηηο επηδόζεηο ηνπ, απαηηεί όκσο ρξόλν
πάξα πνιύ κε ηηο εθζέζεηο γηα θάζε καζεηή.» (εθπαηδεπηηθφο 1), «Όιεο νη ελαιιαθηηθέο
κνξθέο αμηνιόγεζεο είλαη απαξαίηεηεο. Καη ην εκεξνιόγην θαη ην θύιιν απηναμηνιόγεζεο γηα λα βιέπεηο αλ ε δνπιεηά ζνπ έρεη αληίθξηζκα.» (εθπαηδεπηηθφο 6), «Θεηηθή.
Έρεηο θαιύηεξε εηθόλα ηνπ καζεηή.» (εθπαηδεπηηθφο 13), «Θεσξώ όηη ζα απνηειέζνπλ
έλα πνιύ βνεζεηηθό ζηνηρείν πνπ ζα κνπ ππελζπκίδεη αλαηξέρνληαο ζ απηέο γεγνλόηα
ζηα νπνία ίζσο λα κελ είρα δώζεη ηε δένπζα πξνζνρή όηαλ μεθίλεζα ηελ καζεζηαθή
δηαδηθαζία.» (εθπαηδεπηηθφο 26). Διάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί (3 αλαθνξέο) εμέθξαζαλ
δηαθνξεηηθή άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο ηεξψληαο αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο λέεο
κνξθέο αμηνιφγεζεο «Θεσξώ όηη είλαη πνιύ ηππηθά θαη ρξνλνβόξα.» (εθπαηδεπηηθφο
19), «Γξαθεηνθξαηία» (εθπαηδεπηηθφο 28), ελψ θάπνηα άιινη (4 αλαθνξέο), κε κπνξψληαο λα πάξνπλ μεθάζαξε ζέζε, εμέθξαζαλ νπδεηεξφηεηα «Οπδέηεξε. Γελ κπνξώ
λα ηελ εθαξκόζσ ρσξίο ελεκέξσζε» (εθπαηδεπηηθφο 11), «Γελ εθάξκνζα, δελ ηηο μέ55

ξσ. Γελ καο έρεη γίλεη θαη θακηά ελεκέξσζε ζα έιεγα.» (εθπαηδεπηηθφο 16), «Γε ηα
γλσξίδσ θαη δελ κπνξώ λα εθθέξσ γλώκε». Παξάιιεια ππήξμαλ εθπαηδεπηηθνί νη
νπνίνη ζεκείσζαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ελδερφκελε εθαξκνγή ησλ
λέσλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο. Έηζη, 2 αλαθνξέο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ «Θεσξώ όηη είλαη … ρξνλνβόξα» (εθπαηδεπηηθφο 19), «…ε έιιεηςε
ρξόλνπ ην κόλν εκπόδην» θαη 3 εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζην ελδερφκελν ηεο γξαθεηνθξαηηθήο ηππνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο «Μπνξεί λα νδεγεζνύκε ζε κηα δηαδηθαζία
θαη΄ επίθαζε κε ηππνπνηεκέλεο θόξκεο» (εθπαηδεπηηθφο 1), «…αιιά ζηελ πξάμε απαηηνύλ πνιύ γξαθεηνθξαηηθή δνπιεηά από ηνλ εθπαηδεπηηθό» (εθπαηδεπηηθφο 20).
Σέινο, ζην εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (27 αλαθνξέο) απάληεζε φηη απηή ιακβάλεη ρψξα ζε θαζεκεξηλή βάζε, ιηγφηεξνη (6 αλαθνξέο) αξθεηά ζπρλά «Αξθεηά ζπρλά θάλσ απηναμηνιόγεζε ζε πξνζσπηθό επίπεδν» (εθπαηδεπηηθφο 2), «Σε αξθεηά κεγάιν βαζκό…» (εθπαηδεπηηθφο 16).

Πίλαθαο 3
Καηεγνξίεο θαη Κσδηθνί Θεκαηηθνύ Άμνλα Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο

30

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ

27

Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ

ΜΘΣΔΓΑΞ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο
4
αμηνιφγεζεο
ΜΔΦΓΗΑΑΞ = Με εθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο

3

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

26

ΜΘΔΣΝΜΑ= Με ζεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

3

ΟΤΣΝΜΑ= Οπδέηεξε ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

4

ΔΛΥΡ= Έιιεηςε ρξφλνπ

2

ΔΝΓΣΤΓ= Δλδερφκελε γξαθεηνθξαηηθή ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο

3

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

27

ΑΞΣΥΓΗ= Αμηνιφγεζε θαηά ηαθηά ρξνληά δηαζηήκαηα

6

ΝΔΔ ΜΟΡΦΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΓΤΚΟΛΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΔΧΝ ΜΟΡΦΧΝ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
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4.1.4. Θεμαηικόρ άξοναρ 4: Επιμόπθωζη
ην ηειεπηαίν ζεκαηηθφ άμνλα πξνέθπςαλ ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία ζπδεηήζεθε ην θαηά πφζν νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζπκκεηείραλ ή φρη ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ, ε κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ
(ζεσξεηηθή ή βησκαηηθή) θαη αλ ππήξμε πξαθηηθή εθαξκνγή ή φρη. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνέθπςε απφ ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηκφξθσζή
ηνπο γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ θαη ε ηξίηε απφ ηε ζπδήηεζε γηα πξνηάζεηο επηκφξθσζεο.
ηελ πξψηε θαηεγνξία θαη ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (22 αλαθνξέο) απάληεζε αξλεηηθά, ελψ νη ππφινηπνη (11 αλαθνξέο) ζεηηθά. Απ΄ φζνπο ζπκκεηείραλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα νη ελλέα (9)
εθπαηδεπηηθνί είραλ αθνχζεη γηα ηνλ γξακκαηηζκφ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Β’
επηπέδνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπ ΤΠΑΗΘ θαη νη
δχν (2) ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζπλδηνξγαλψζεθαλ απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην ΑΠΘ. ρεηηθά κε ηε κνξθή ησλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (8 αλαθνξέο) απάληεζαλ φηη ήηαλ ζεσξεηηθήο κνξθήο, ελψ κφλν έλαο απάληεζε (εθπαηδεπηηθφο 4) φηη ήηαλ θαη ζεσξεηηθήο θαη βησκαηηθή κνξθήο. Σέινο, νη επηά (7) έθαλαλ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ελψ νη δχν (2) φρη.
Ζ ζηάζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιελ ελφο, ήηαλ ζεηηθή ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ «Βεβαίσο. Απιά ην ζεσξεηηθό ζα πξέπεη λα είλαη έλα πνιύ κηθξό κέξνο» (εθπαηδεπηηθφο
1), «Κάζε κνξθή επηκόξθσζεο, ζ΄ όπνην επίπεδν θη αλ είλαη, είλαη ζεηηθή» (εθπαηδεπηηθφο 8), «Ναη. Ννκίδσ όηη είλαη ζεκαληηθό.» (εθπαηδεπηηθφο 16) . Ζ κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε ππήξμε ιφγσ ηεο άγλνηαο ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ «Γελ μέξσ ηη είλαη
γηα λα ην ζεσξώ απαξαίηεην» (εθπαηδεπηηθφο 24).
ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία, νη εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο
γηα επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ. Έηζη νη είθνζη ελλέα (29) πξφηεηλαλ φηη
είλαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηνπ γξακκαηηζκνχ κε κεηέπεηηα πξαθηηθή εθαξκνγή «Απνζαθήληζε θαη θπξίσο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο» (εθπαηδεπηηθφο 5) «Καη ζε ζεσξεηηθά θαη ζε πξαθηηθά δεηήκαηα» (εθπαηδεπηηθφο 17), «Η
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πξάμε ρσξίο ηε ζεσξία είλαη ζπίηη ρσξίο ζεκέιηα. Καη ε ζεσξία ρσξίο ηελ πξάμε είλαη
δέληξν ρσξίο θαξπνύο!!!» (εθπαηδεπηηθφο 29) θαη δχν (2) εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ
φηη ιφγσ άγλνηαο ηεο έλλνηαο αδπλαηνχλ λα δψζνπλ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα «Γελ κπνξώ λα απαληήζσ γηαηί δελ έρσ μεθάζαξε εηθόλα γηα ην ηη είλαη απηό»
(εθπαηδεπηηθφο 2). ηελ εξψηεζε γηα ην πφηε ζεσξνχλ πξνζθνξφηεξε πεξίνδν ηε δηεμαγσγή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ελλέα (9) εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πξηλ
ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, επηά (7) ηα αββαηνθχξηαθα, κία (1) θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ καζεκάησλ, ελψ γηα ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο δεθαηξείο (13) απάληεζαλ ελδνζρνιηθά, νθηψ (8) εμ απνζηάζεσο, ηξεηο (3) δηα δψζεο θαη ηέινο επηά (7) απάληεζαλ νπνηε δήπνηε θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.

Πίνακαρ 4
Καηηγοπίερ και Κωδικοί Θεμαηικού Άξονα Δ’ : «Επιμόπθωζη »

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ Δ-

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ

22

ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ

11

ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘ-ΣΠΔ Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ

9

ΔΠΠΓΑ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΓΜ – ΑΠΘ

2

ΘΜΠΔ= Θεσξεηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο

8

ΘΒΜΠΔ= Θεσξεηηθή θαη βησκαηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο

1

ΠΔΦΓΔΠΣ= Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε

7

ΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΠΔΦΓΔΠΣ = Με πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ
2
ηάμε
ΣΑΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ Δ
ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΑ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.

32
ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
ΑΓΑΛΑΔ= Αδπλακία απάληεζεο ιφγσ άγλνηαο ηεο έλλνηαο

2

ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

29

ΠΡΟΣΑΔΗ

ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ

9

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ

ΔΔΠΓΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ

1

ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο

8

ΠΑΠΔΓΕ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ δηα δψζεο

3

58

ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά

13

ΠΑΠΚ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ αββαηνθχξηαθα

7

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε
7
ηξφπν

4.2. Απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ιόγνπ
ηα δεθαπέληε απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δηεξεπλήζεθε ε ρξήζε ή φρη ζηνηρείσλ επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο. Ζ
επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα αθνξά ηνλ βαζκφ βεβαηφηεηαο ηνπ νκηιεηή γηα απηφ πνπ ιέεη, θαη δηαθξίλεηαη ζε πςειή, κέζε θαη ρακειή. Ζ πςειή επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα
πεξηιακβάλεη δειψζεηο πνπ θαλεξψλνπλ βεβαηφηεηα, ε κέζε ηξνπηθφηεηα δειψζεηο
πνπ εθθξάδνπλ δπλαηφηεηα, ελψ ε ρακειή ηξνπηθφηεηα δειψζεηο πνπ δειψλνπλ πηζαλφηεηα (Halliday, 1994). Σέινο, νη δειψζεηο πνπ δελ εκθαλίδνπλ ζηνηρεία επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο, δειαδή έρνπκε έιιεηςε, απνηεινχλ πην ηζρπξέο απνθαληηθέο
πξάμεηο ιφγνπ απφ ηηο δειψζεηο κε ηξνπηθφηεηα, αθφκα θη αλ απηή είλαη πςειή (ηάκνπ & Υξνλάθε, 2007).
ηηο απαληήζεηο ηνπ πξψηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο κηα θαη ν ιφγνο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξέο απνθάλζεηο,
θπξίσο ζηνλ νξηζκφ ηνπ γξακκαηηζκνχ «[Γξακκαηηζκόο] Δίλαη ε γλώζε βαζηθώλ θαλόλσλ γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ θαη ε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ ζε
θαζεκεξηλά θαη πνιύπινθα θείκελα», αιιά θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ «Οη ζηόρνη είλαη
πνιιαπινί, θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηε δεκηνπξγία καζεηώλ ηθαλώλ λα ζπλερίζνπλ
ηηο ζπνπδέο ηνπο, αιιά θαη ελεξγώλ πνιηηώλ κε θξηηηθή ζθέςε», φπσο θαη ζηε δήισζή
ηνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Κάηη αλάινγν δε ζπκβαίλεη φκσο κε
ηνλ νξηζκφ ησλ ελλνηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, κηα θη
εδψ εκθαλίδεηαη ρακειή επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα «Απηό λνκίδσ όηη αληαπνθξίλεηαη
ζηηο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο…» θάλνληαο ρξήζε αληίζηνηρσλ ξεκάησλ θαη
ππνδειψλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα ηεο δήισζεο. Ζ ίδηα ηζρπξή απφθαλζε κε απνπζία
επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο εκθαλίδεηαη θαη ζηε δήισζή ηνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε
ηνλ νξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ «[Κείκελν είλαη] θάηη ην νπνίν έρεη απνηππσζεί ζ΄ έλα παξαδνζηαθό κέζν, όπσο είλαη ην ραξηί είηε ζ΄ έλα ςεθηαθό κέζν».
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Αλαιχνληαο ην ιφγν ηεο δεχηεξεο εθπαηδεπηηθνχ, εληνπίδνπκε θαη εδψ ηελ
απνπζία επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο ζηελ απάληεζε ηεο πξψηεο εξψηεζεο γηα ην ηη
είλαη γξακκαηηζκφο «[γξακκαηηζκόο είλαη ην] Να κπνξεί [ην άηνκν] λα θαηαλνεί έλα
θείκελν. Να κπνξεί λα δηαζέηεη βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε δσή ηνπ». Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα
ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο αλάπηπμεο ηνπ
γξακκαηηζκνχ «Η βνήζεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απόθηεζε πξνζόλησλ γηα εύξεζε
εξγαζίαο», αιιά θαη ηεο έλλνηαο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο «[είλαη] Η ρξήζε άιισλ κνξθώλ ζην θείκελν εθηόο από ην θιαζηθό γξαπηό». Αληίζεηα, ρακεινχ βαζκνχ επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο ζπλαληάκε ζηελ απάληεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εξψηεζε αλ
o αιθαβεηηζκφο θαη o γξακκαηηζκφο είλαη ην ίδην ή δηαθνξνπνηείηαη «Ννκίδσ όηη είλαη δηαθνξεηηθό, αιιά ζηε ζύγρξνλε επνρή κε ηηο απαηηήζεηο ηεο, ζα κπνξνύζε λα είλαη
ζπλώλπκν». Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα, πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ γξακκαηηζκφ; «Ννκίδσ όηη θηλείηαη
ζην επηθνηλσληαθό πιαίζην». Ζ ρξήζε ηνπ δνμαζηηθνχ ξήκαηνο εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα, ππνδειψλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα ηεο νκηιήηξηαο. Σέινο, ε ίδηα ηζρπξή απφθαλζε κε ηηο πξψηεο απαληήζεηο, ζπλαληάηαη θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ «Κάηη πνπ
δηαβάδσ θαη κνπ δίλεη έλα ζπλνιηθό λόεκα».
Ζ απάληεζε ηνπ ηέηαξηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζαθήληζε
ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ δηαθξίλεηαη απφ ηζρπξή απφθαλζε «[Γξακκαηηζκόο
είλαη] ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο θώδηθεο επηθνηλσλίαο
πνπ έρεη γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία», απνπλένληαο ζηγνπξηά γηα ηα ιεγφκελά ηνπ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ νξηζκνχ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, φπνπ θη εδψ απνπζηάδνπλ ζηνηρεία επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο «Πνιπηξνπηθόηεηα είλαη ην θείκελν πνπ πεξλάεη έλα κήλπκα κε πνιινύο ηξόπνπο εηθόλα, ιόγν θιπ».
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ
«Χεθηαθόο γξακκαηηζκόο είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή, λα κπνξεί λα ζηείιεη έλα θείκελν, λα βάιεη κηα θσηνγξαθία θιπ», φπσο θαη ηνπ θεηκέλνπ «[θείκελν είλαη ην]Γξαπηό κήλπκα
από έλαλ πνκπό ζε θάπνηνλ δέθηε γηα θάπνην ζθνπό θαη κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο
κνξθέο». ηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ, ν εξσηψκελνο εκθαλίδεηαη αβέβαηνο κε ρακειή επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα
«Ννκίδσ όηη είλαη θάηη γεληθόηεξν, θάηη πνπ μεπεξλά ηνλ αιθαβεηηζκό», φπσο θαη ζηελ
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πεξίπησζε ηεο απάληεζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ γξακκαηηζκφ «Ννκίδσ
όηη έρεη λα θάλεη ε εθπαίδεπζε κ΄ απηό πνπ είπακε».
ηε ζπλέληεπμε ηεο πέκπηεο εθπαηδεπηηθνχ παξαηεξνχκε φηη ε έιιεηςε επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλσλπκία ηνπ αιθαβεηηζκνχ θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ εκθαλίδνληαο ηε
ζηγνπξηά ησλ ιεγφκελσλ «Γελ είλαη ζπλώλπκν ηνπ αιθαβεηηζκνύ», αιιά θαη κε ηελ
ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ θεηκέλνπ «[θείκελν είλαη] απόςεηο θαη ζθέςεηο ελόο
αηόκνπ, πνξίζκαηα ελόο επηζηήκνλα, πξνηάζεηο θάπνηνπ θνξέα». Αληίζεηα, ιφγσ ηεο
κε γλψζεο ησλ ελλνηψλ, είλαη εκθαλήο ε αβεβαηφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ «Γε γλσξίδσ αθξηβώο ηηο έλλνηεο, αιιά βαζηζκέλε ζηελ εηπκνινγία ζεσξώ όηη είλαη θάηη, θάπνην άηνκν λα μέξεη…».
ηελ έθηε εθπαηδεπηηθφ, ζπλαληάκε ηζρπξή απφθαλζε κε ζηγνπξηά γηα ηα ιεγφκελά ηεο κφλν ζηελ απάληεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε
ηνπ θεηκέλνπ «[θείκελν είλαη] έλα ζύλνιν πεξηόδσλ πνπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα
θαη εμππεξεηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπό». ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο είλαη αηζζεηή ε
ρακειή επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα θάλνληαο ρξήζε δνμαζηηθψλ ξεκάησλ θαη εθθξάδνληαο πηζαλφηεηα «Ννκίδσ όηη δελ είλαη ζπλώλπκν ηνπ αιθαβεηηζκνύ», «Γελ γλσξίδσ.
Ννκίδσ όηη ε πνιπηξνπηθόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ινγνηερλία.», «Έρσ ηελ εληύπσζε
όηη πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία κόξθσζεο…», «Λεηηνπξγηθόο είλαη απηόο πνπ απνθηά
θαλείο ζην ζρνιείν, θαληάδνκαη». Σέινο ζπλαληνχκε επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα ζηελ
νπνία εθθξάδεηαη ε ππφζεζε ηεο νκηιήηξηαο γη΄ απηφ πνπ ιέεη ζηελ απάληεζε ηεο
εξψηεζεο γηα ην πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ
ιεηηνπξγηθφ ή θξηηηθή γξακκαηηζκφ «Αλ είλαη ζύκθσλα κε ην ιεηηνπξγηθό ε εθπαίδεπζε έρεη ζα ζηόρν ηελ απόθηεζε όισλ εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηε ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία είηε πξνθνξηθή είηε γξαπηή».
Ζ έβδνκε εθπαηδεπηηθφο απαληά κε ζηγνπξηά ζηελ εξψηεζε ηη είλαη γξακκαηηζκφο «Η γλώζε ηεο γιώζζαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε ηεο θξίζεο». Ζ ίδηα έληνλε απφθαλζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
έλλνηαο ηνπ θεηκέλνπ «Μέζν γλώζεο, κέζν γηα επεμεξγαζία κέζα ζηελ ηάμε κε ηνπο
καζεηέο, κέζν γηα λα αλαπηύμεηο ηηο απόςεηο ζνπ, όρη κόλν λα πάξεηο αιιά κπνξείο θαη
λα δώζεηο κέζα από ην θείκελν». Τςειή επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα κε βαζκφ βεβαηφηεηαο θάλνληαο ρξήζε ηξνπηθψλ ζηνηρείσλ, εκθαλίδεη ε απάληεζε πνπ δίλεη ζηελ εξψ-
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ηεζε γηα ην αλ ζρεηίδνληαη νη ΣΠΔ κε ηνλ γξακκαηηζκφ «Σίγνπξα λαη, κπνξνύλ λα
βνεζήζνπλ παληνύ».
Παληειήο έιιεηςε επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο δηαθξίλεηαη ζηηο απαληήζεηο ηνπ
φγδννπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα ιεγφκελα ηνπ νπνίνπ απνπλένπλ ζηγνπξηά ζε φιε ηε ζπλέληεπμε «Δπξύηεξε έλλνηα από ηνλ αιθαβεηηζκό», «Όρη κόλν ε δπλαηόηεηα αλάγλσζεο
θαη γξαθήο αιιά ε δπλαηόηεηα έληαμεο αλζξώπσλ πνπ θηλνύληαη πηζαλόηαηα ζην πεξηζώξην ηεο θνηλσλίαο….», «…Πνιπηξνπηθόηεηα, ε δπλαηόηεηα λα εθθξάδεζαη όρη κόλν
κε έλαλ ηξόπν αιιά κε πεξηζζόηεξνπο…», «Η έληαμε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσλία κέζα ζε
ζρέζε ηζνηηκίαο», «Απνηύπσζε γξαπηώλ νινθιεξσκέλσλ ζθέςεσλ θαη ηδεώλ».
ηηο απαληήζεηο ηεο δέθαηεο εθπαηδεπηηθνχ ζπλαληνχκε επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα, ζηελ νπνία εθθξάδεηαη ε ππφζεζε ηεο νκηιήηξηαο γη΄ απηφ πνπ ιέεη ζηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ γξακκαηηζκνχ «Αλ θάπνηνο έρεη γλώζεηο γξαθήο – αλάγλσζεο θαη θάπνησλ βαζηθώλ θνηλσληθώλ ελλνηώλ». Γε ζπκβαίλεη
ην ίδην φκσο ζηελ απάληεζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ, ζηελ
νπνία απνπζηάδεη ε επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα «Ναη δηαθνξνπνηείηαη» θαη ζ΄ απηήλ γηα
ηνλ νξηζκφ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο «Πνιπηξνπηθόηεηα είλαη ε απόδνζε θεηκέλνπ κε
θείκελν, εηθόλα θαη δηάθνξνπο ηξόπνπο», αιιά θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ «Σεηξά
πξνηάζεσλ κε ινγηθή ζπλέρεηα πνπ πξαγκαηεύνληαη έλα ζέκα ή πεξηζζόηεξα ζέκαηα».
Ζ ζπλέληεπμε ηεο ελδέθαηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη θη απηήλ, φπσο
θαη ηνπ φγδννπ, απφ παληειή έιιεηςε επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο, κε ηελ αλάινγε ζηγνπξηά πνπ απνπλέεη ε απφθαλζε ζε θάζε ηεο απάληεζε «Γλώζεηο γξαθήο θαη αλάγλσζεο κε θνηλσληθέο δεμηόηεηεο κε κηθξή δηαθνξνπνίεζε από ηνλ αιθαβεηηζκό»,
«Γεληθόηεξε θαιιηέξγεηα, πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο», «Πνιπηξνπηθόηεηα είλαη ην θείκελν πνπ απνδίδεηαη κε πνιιαπινύο
ηξόπνπο», «Πξνηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ινγηθά θαη πξαγκαηεύνληαη θάπνην
ζέκα».
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 14 «Δίλαη ε ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο
θάπνηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ λνεκάησλ πνπ θξύβνληαη», «Γηαθνξνπνηείηαη, είλαη πην επξύο ν όξνο», «Πνιπγξακκαηηζκόο, πνιινί ηξόπνη γξαθήο, κε πηλαθάθηα, κε εηθόλεο»,
«Γηα κέλα ζεσξνχληαη παξφκνηνη φξνη γξακκαηηζκφο θαη θξηηηθφο γξακκαηηζκφο»,
«Μηα ινγηθή νξγάλσζε ησλ ιέμεσλ κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα…».
Ζ πεξίπησζε ηεο δέθαηεο πέκπηεο εθπαηδεπηηθνχ δηαθνξνπνηείηαη ζηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ θξηηηθνχ
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γξακκαηηζκνχ φπνπ θαη εκθαλίδεηαη ρακειή επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα εθθξάδνληαο
πηζαλφηεηα «Ννκίδσ όηη είλαη θαζαξά θνηλσληθνί πιένλ», «Ναη. Ννκίδσ όηη είλαη ε
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο…» αληίζηνηρα. Δπίζεο εθθξάδεηαη απφ ηε ζπλεληεπμηαδφκελε ε δπλαηφηεηα - κέζε επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα - ζηελ απάληεζε γηα ην ζθνπφ
ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ «Ο θξηηηθόο
[γξακκαηηζκόο] κπνξεί λα θάλεη θξηηηθά ζθεπηόκελνπο πνιίηεο θαη ν ιεηηνπξγηθόο λα
απνθηήζνπλ νη καζεηέο δεμηόηεηεο ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά, ζ΄ απηό πνπ νξίδεη βέβαηα ε ππάξρνπζα θνηλσληθή ηάμε». ηηο δε άιιεο απαληήζεηο απνπζηάδεη ε επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα «Δίλαη πέξα από ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή…», «Ο ιεηηνπξγηθόο γξακκαηηζκόο ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, ελώ ν
θξηηηθόο κε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο», «Κάηη πνπ ππάξρεη. Λνγηθή νξγάλσζε ησλ ιέμεσλ κε ζ ζηόρν θαη πεξηερόκελν. Σην κπαιό κνπ ην ‘ρσ πάληα κε γξαπηό
θείκελν νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο».
Μέζε επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα, ε νπνία εθθξάδεη ηε δπλαηφηεηα απηνχ πνπ
ιέεη ν νκηιεηήο, εκθαλίδεηαη θαη ζηε ζπλέληεπμε ηεο δέθαηεο έθηεο εθπαηδεπηηθνχ,
επηδεηθλχνληαο έλαλ κέζν βαζκφ βεβαηφηεηαο ζηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ
γξακκαηηζκνχ «Ίζσο είλαη ιίγν δύζθνιν λα δώζσ ηνλ νξηζκό, αιιά απηό πνπ έξρεηαη
ζην κπαιό είλαη ην θαηά πόζνο έλαο άλζξσπνο ή καζεηήο θπξίσο θαηέρεη ηε κεηξηθή
ηνπ γιώζζα» θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο «Γηα ηελ πνιπηξνπηθόηεηα, δελ μέξσ. Ίζσο λα έρεη λα θάλεη θάηη κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεζαη ηε
γιώζζα ή ηνπο ηξόπνπο κηαο θαη ιέεη πνιπηξνπηθόηεηα». ηελ απάληεζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ κε ηνλ αιθαβεηηζκφ ζπλαληάκε ρακειή επηζηεκηθή
ηξνπηθφηεηα, φπνπ εθθξάδεηαη ε πηζαλφηεηα ησλ ιεγφκελσλ ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο
«Ννκίδσ όηη έρεη ζρέζε. Ννκίδσ λαη δηαθνξνπνηείηαη», φπσο θαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ
ΣΠΔ κε ηνλ γξακκαηηζκφ «Ννκίδσ λαη. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηο… Γη΄ απηό λνκίδσ όηη
ζπλδένληαη θαη όηη είλαη αιιειέλδεηα». Σέινο, ε επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα απνπζηάδεη
απφ ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ γξακκαηηζκνχ «Τν
λα γλσξίδεηο ηε γιώζζα, λα επηθνηλσλείο ζηε ζρέζε κε ηνλ άιινλ, ζηε δνπιεηά ζνπ…»
θαη ζηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηνπ θεηκέλνπ «Έλα γξαπηό θείκελν ζπλήζσο πνπ
έρεη θάπνην ζέκα, κε ελόηεηεο θαη γίλεηαη αλαθνξά θαη αλάιπζε θάπνηνπ πξάγκαηνο».
Ο ιφγνο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 18 θαη 20 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξέο απνθάλζεηο ζε φιν ην θάζκα ηεο ζπλέληεπμεο απνπλένληαο ζηγνπξηά γηα ηα ιεγφκελά
ηνπο «Δίλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ έηζη ώζηε έλα άηνκν λα γίλεη έλαο
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ελεξγόο πνιίηεο», «Η πνιπηξνπηθόηεηα έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε θαη άιισλ κέζσλ, ηεο
εηθόλαο, ηνπ ήρνπ, ησλ πνιπκέζσλ», «Ναη. Αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ κέζα από ην γξαπηό θαη ηνλ πξνθνξηθό ιόγν
θάπνηα κελύκαηα πνπ πξνζπαζεί ν πνκπόο λα ηνπο ζηείιεη», «Γξαπηόο ιόγνο ν νπνίνο
είλαη πξνζρεδηαζκέλνο, επνκέλσο πξνζεγκέλνο κέρξη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα» (εθπαηδεπηηθφο 18), «Η δπλαηόηεηα, ε ηθαλόηεηα λα αληηιακβάλεζαη κε θξηηηθό ηξόπν θαη
ζε βάζνο ηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν, λα ρεηξίδεζαη θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηα θείκελα», «Η πξόζθηεζε θάπνησλ γλώζεσλ, θάπνησλ ηθαλνηήησλ θαη ε αλάπηπμε
θξηηηθήο ηθαλόηεηαο», «Ο θξηηηθόο γξακκαηηζκόο είλαη έλα επίπεδν πην πάλσ από ην
ιεηηνπξγηθό γξακκαηηζκόο», «Να παξάγνπκε θείκελα όρη κόλν κε ηνλ παξαδνζηαθό
ηξόπν αιιά θαη κε πην ζύγρξνλεο εθδνρήο. Η βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο γηα αλάγλσζε
θεηκέλσλ», «Οπνηνδήπνηε θνκκάηη ιόγνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή» (εθπαηδεπηηθφο 20).
Σέινο ιφγνο κε ηζρπξή απνθαληηθφηεηα θαη απνπζία επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο ζπλαληάηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Α΄ ζεκαηηθνχ
άμνλα ηεο 21εο εθπαηδεπηηθνχ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο «Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν άλζξσπνο λα αληηιακβάλεηαη απηό πνπ δηαβάδεη», «Πνιπηξνπηθόηεηα: έλα θείκελν πνπ ζπλδπάδεη ην γξαπηό θείκελν θαη ηελ εηθόλα θαη άιια ηερληθά κέζα
δειαδή. Τνλ πνιπγξακκαηηζκό ηνλ έρσ αθνύζεη αιιά δελ ηνλ έρσ θαηαιάβεη απόιπηα»,
«Οη ζθεπηόκελνη άλζξσπνη, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, ην λα κπνξνύλ
λα ειέγρνπλ ηελ εμνπζία, λα απνθσδηθνπνηνύλ ηα κελύκαηα ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ νπνηνδήπνηε θνξέα ιόγνπ θαη λα βξίζθνπλ ηη θξύβεηαη από πίζσ», φπσο θαη ζηελ απάληεζε ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ θεηκέλνπ «Έλα γξαπηφ θείκελν κε αξρή,
κέζε θαη ηέινο… Οηηδήπνηε κπνξεί λα θέξεη κήλπκα θαη απνθσδηθνπνηείηαη.». Αληίζεηα, ρακειή επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα παξαηεξνχκε ζηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο
γηα ην πνηνη είλαη νη ζηφρνη αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ «Ο βαζηθόο ζηόρνο λνκίδσ
ζα είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ.».
Απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαηά ην
πιείζηνλ ππήξμε απνπζία επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ
ηα ιεγφκελά ηνπο κε ηζρπξή απνθαληηθφηεηα.
ηελ εξψηεζε, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ γξακκαηηζκνχ, απφ ηνπο δεθαπέληε
νη δψδεθα απάληεζαλ κε απφιπηε βεβαηφηεηα, ελψ απφ έλαο απάληεζαλ κε ρακειή,
κέζε επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα θαη ππνζεηηθά.
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ηελ επφκελε εξψηεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ, νη έληεθα απάληεζαλ κε ηζρπξή απνθαληηθφηεηα, ελψ
ηέζζεξηο εμέθξαζαλ ηελ πηζαλφηεηα, απαληψληαο κε ιφγν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
ρακειή επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα.
Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, κφλν δχν απφ
ηνπο δεθαπέληε απάληεζαλ κε επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα, εθθξάδνληαο ρακειφ βαζκφ
βεβαηφηεηαο γηα ηα ιεγφκελά ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ
θαη γηα ηε δηάθξηζή ηνπ κε ην ιεηηνπξγηθφ απφ έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο απάληεζαλ
κε ηξφπν ηέηνηνλ πνπ εμέθξαζαλ πηζαλφηεηα.
Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε κε ζηγνπξηά, πιελ ελφο ν νπνίνο απάληεζε κε βεβαηφηεηα, ζηελ εξψηεζε γηα ηε ζρέζε ησλ ΣΠΔ κε ηνλ γξακκαηηζκφ.
ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο
ζχκθσλα κε ηνλ γξακκαηηζκφ, ηξεηο δηαθνξνπνηήζεθαλ ζηνλ ηξφπν απάληεζήο ηνπο.
πγθεθξηκέλα, ν έλαο εμέθξαζε ππφζεζε θαη νη άιινη δχν εμέθξαζαλ πηζαλφηεηα.
Σέινο, ην ζχλνιν ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απάληεζε κε ηζρπξή απφθαλζε
ζηελ εξψηεζε γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ θεηκέλνπ.
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5. πδήηεζε
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο καο παξέρνπλ κηα ζαθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ θηινιφγσλ γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ.
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ φινη νη θηιφινγνη εθηφο απφ δχν, ζεσξνχλ φηη ν γξακκαηηζκφο δελ είλαη ζπλψλπκν ηνπ αιθαβεηηζκνχ θαη δηαθνξνπνηείηαη
απ΄ απηφλ. Δίηε βξίζθεηαη έλα επίπεδν παξαπάλσ, μεπεξλψληαο ηα φξηα ηεο απιήο
αλάγλσζεο θαη γξαθήο, είηε είλαη θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Άπνςε ζχκθσλε κε απηή ηνπ Υαξαιακπφπνπινπ (2006, 7), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ν φξνο γξακκαηηζκφο,
πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ, αιιά είλαη πην δπλακηθφο. ήκεξα, είλαη
παξαπιαλεηηθφ λα ζεσξείηαη φηη ν γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη κφλν ζηελ ηθαλφηεηα
αλάγλσζεο θαη γξαθήο, φπσο πηζηεπφηαλ παιαηφηεξα (Purwanto, 2007). ρεδφλ νη
κηζνί εθπαηδεπηηθνί ζπζρέηηζαλ ηνλ γξακκαηηζκφ κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. Σνλ ζεσξνχλ δειαδή, σο κηα θνηλσληθή πξαθηηθή, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη ην άηνκν λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη ηξνπηθά θαη ηνπηθά. Αλαδεηψληαο ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, παξαηεξνχκε φηη ε ζεψξεζε απηή ζπκθσλεί κε ηελ
άπνςε ηνπ Luke (1993), θαηά ηελ νπνία ν γξακκαηηζκφο δελ είλαη απιά κηα γλσζηηθή
ηθαλφηεηα είλαη κηα θνηλσληθή πξαθηηθή, ε νπνία εθδειψλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο. ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε άπνςε ησλ Wolfe & Flewitt (2010) γηα ηνλ
έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Baynham (2002), ν γξακκαηηζκφο
αλαθέξεηαη ζηελ αθξφαζε ζηελ νκηιία, ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηελ θξηηηθή
ζθέςε. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνλ αξηζκεηηζκφ. Πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηζκηθή
γλψζε ε νπνία θαζηζηά ηθαλφ έλαλ νκηιεηή, ζπγγξαθέα ή αλαγλψζηε λα αλαγλσξίδεη
θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειε γιψζζα ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Γηα
κηα πξνεγκέλε ρψξα ζηφρνο είλαη έλαο ελεξγεηηθφο γξακκαηηζκφο πνπ ζα επηηξέπεη
ζηνπο αλζξψπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο
λα ζθέθηνληαη λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ακθηζβεηνχλ, έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσλία.
Οη Scribner θαη Cole (1981, 236) αλαθέξνπλ φηη ζχκθσλα κε ηνλ γξακκαηηζκφ, ην άηνκν ζα πξέπεη λα μέξεη πψο λα εθαξκφδεη απηέο ηηο γλψζεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα. Ζ έλλνηα «γξακκαηηζκφο» αθνξά ηε δπλα66

ηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ,
θαζψο επίζεο κε γισζζηθά θείκελα (ι.ρ. εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο θιπ.)
(Μεηζηθνπνχινπ 2001). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ππνζηεξίδνληαο, φηη ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία. Αληίιεςε, ε νπνία πξνζεγγίδεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο εληαγκέλε ζηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Σν εξψηεκα πνπ
ηέζεθε ζηελ έξεπλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, αληηκεησπίζηεθε είηε επηδεξκηθά απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο είηε κε εκθαλή αδπλακία απάληεζεο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε ειιηπήο
ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε απνπζία ηεο, είλαη παξάγνληεο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο δηάθξηζεο ησλ
ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ αιιά θαη ηεο γισζζηθήο
εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. Παξάιιεια, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα
αλαθεξζεί φηη ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γπκλάζην (2011), ν γξακκαηηζκφο σο δεμηφηεηα πεξηέρεη νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη
κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ θεηκέλσλ,
κε ηελ θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ πνπ βξίζθνληαη δίπια θαη πέξα απφ ηηο ιέμεηο
ησλ θεηκέλσλ,
κε ηε γλψζε ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο πνπ αληηπξνζσπεχεη θάζε θείκελν,
κε ηελ ηθαλφηεηα δηαηζζεηηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ είδνπο ιφγνπ, ζην νπνίν αλήθεη
έλα θείκελν
κε ηελ ηθαλφηεηα δηαηζζεηηθήο αλαγλψξηζεο έληαμεο ηνπ θεηκέλνπ ζην θνηλσληθφ
πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη
κε ηελ ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ζηα λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ
κε ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο θεηκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ (επαγγεικαηηθψλ θαη κε) αλαγθψλ (Υαηδεζαββίδεο 2007).
Αλαθνξηθά δε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ
θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη αλαθνξά:
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ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο δνκνχληαη πνηθίια θείκελα κε ηα
ζπζηαηηθά ηεο γιψζζαο αιιά θαη ζηελ αλάδεημε λέσλ ηξφπσλ δηαπξαγκάηεπζεο
ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.
ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ κέζσ ηνπ ιφγνπ, ψζηε ηα άηνκα
φρη κφλν λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ην πεξηβάιινλ αιιά θαη λα παξεκβαίλνπλ
ζ’ απηφ.
ζηε δεκηνπξγία ηάμεσλ ζε θνηλφηεηεο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, φπνπ φινη/εο νη
καζεηέο/ηξηεο, αλεμαξηήησο θχινπ, θπιήο θαη ηθαλνηήησλ, είλαη ηζφηηκνη/εο ζηηο
καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιείν.
ζηελ απαιιαγή ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο απφ πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξναπνθαζηζκέλεο γξακκαηηθέο γλψζεηο θαη
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο.
ζηελ εζλνγξαθηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
ζηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο θαη ηδενινγηθήο δηάζηαζεο ηεο γιψζζαο, γηαηί
νη γισζζηθέο θαη θεηκεληθέο επηινγέο ζρεηίδνληαη κε ηδενινγηθέο θαη θνηλσληθέο
θαηαζθεπέο.
ζηε δηεχξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζα απφ ηελ εκπινθή
ηνπο κε πνηθίιεο γισζζηθέο πξαθηηθέο (Υαηδεζαββίδεο)
Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη θάλεθε λα είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα
ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ζηνηρείν πνπ δείρλεη ηελ επαθή ηνπο κε πνιπηξνπηθά θείκελα
είηε έληππα, κέζα απφ ηα ζρνιηθά θαη εμσζρνιηθά εγρεηξίδηα, είηε ςεθηαθά κέζσ ηεο
ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη γη΄ απηφ ε πιεηνςεθία ζπζρέηηζε άκεζα ηελ πνιπηξνπηθφηεηα
κε ηελ απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ εμνηθείσζε απηή πηζαλφηαηα
νθείιεηαη ζε δχν παξάγνληεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ηδηαίηεξα
ε ινγηθή ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ε νπνία δηέπεη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ζ άπνςε απηή
εληζρχεηαη θαη απφ απνηειέζκαηα εξεπλψλ (Θενδψξνπ 2009), ζηα νπνία θαίλεηαη φηη
νη θηιφινγνη αλαγλσξίδνπλ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ
γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ζρνιηάδνπλ ζεηηθά ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θεηκέλνπ ησλ βηβιίσλ κε πνιπηξνπηθά θείκελα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα παξαβιεθζεί ε επξεία ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε φια ηα πξνθνξηθά, γξαπηά, πβξηδηθά, ςεθηαθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα πνπ
παξάγνληαη εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ. χκθσλα κε ηνλ Kress (2003), ε γιψζζα θαη ν γισζζηθφο γξακκαηηζκφο πνιχ ζπρλά είλαη κφλν κεξηθνί θνξείο ζεκαζίαο
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θαη, γεληθά, δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε ηνλ γισζζηθφ γξακκαηηζκφ σο ην κνλαδηθφ ή ην θχξην κέζν αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή επηθνηλσλίαο, θαζψο ζε
πνιιά πεξηβάιινληα άιινη ηξφπνη κπνξεί λα είλαη πην εκθαλείο ή ζεκαληηθνί. Οη
Cope & Kalantzis (2009) ηνλίδνπλ φηη απαηηείηαη λα πξνζεγγίζνπκε ηηο ζχγρξνλεο
θαηαζθεπέο λνεκάησλ σο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πνιπηξνπηθέο, κε ηνλ γισζζηθφ,
ηνλ νπηηθφ, ηνλ ερεηηθφ, ηνλ παξαγισζζηθφ θαη ηνλ ρσξηθφ ηξφπν λα ελζσκαηψλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζπλδπαζηηθά ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη ζε πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Lemke (2005), είλαη ζεκαληηθφ λα ζέζνπκε εξσηήκαηα φπσο: νη άιινη ηξφπνη απιψο μαλαθάλνπλ φ,ηη θαη ε γιψζζα; Πφηε
είλαη βνεζεηηθνί ή πεξηζσξηαθνί θαη πφηε παίδνπλ έλαλ (πην) πιήξε ξφιν; Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζαθψο ζρεηίδνληαη θαη κε ηε δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο γηα ηνλ γξακκαηηζκφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη καζεηέο θαη θνηηεηέο λα αλαιχνπλ θαη λα παξάγνπλ λνήκαηα ζε έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν.
Ζ εμνηθείσζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκεσλ δελ ήηαλ αληίζηνηρα ηφζν πςειή κε
ηελ έλλνηα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Έλα κηθξφ κέξνο απηψλ ηε ζπζρεηίδεη κε ηελ πνιπκνξθία ησλ θεηκέλσλ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν, αληίιεςε ε νπνία είλαη ζχκθσλε θαηά έλα κέξνο κε ηελ αλαθνξά ηνπ Υαηδεζαββίδε (2003) ζηνλ φξν
ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη δχν επηρεηξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λέα πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα: ην έλα αθνξά ηελ αχμνπζα ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο θαη ην άιιν αθνξά ηελ
επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ χπαξμε πνιιαπιψλ
κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ζηελ αχμεζε γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο ηνλίδνληαο ηελ χπαξμε φρη ελφο αιιά πνιιψλ γξακκαηηζκψλ ζπλπθαζκέλσλ κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (Cope & Kalantzis, 2000). Ζ πιεηνςεθία
φκσο αγλνεί ηνλ φξν. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ αλαδεηθλχεηαη αιιά
νχηε λα εληνπίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ απφ
ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ λνήκαηα ζε θείκελα πνπ
παξάγνληαη κε ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ κέζσλ ζε πνιπκνξθηθά θαη πνιππνιηηηζκηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Καη΄ επέθηαζε αγλννχληαη νη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο παηδαγσγηθήο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ πνπ είλαη ε χπαξμε πνιπκνξθίαο ζηα
ζχγρξνλα θείκελα θαη ζην ζχγρξνλν θφζκν θαη ε ζπρλή θαη ηαρχηαηε αιιαγή ηνπ
πεξηβάιινληνο θφζκνπ, κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο (Υαηδεζαβ-
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βίδεο 2005). Χο εθ ηνχηνπ νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε άιιεο πεγέο λνήκαηνο εθηφο ηεο γισζζηθήο.
Παξφιν πνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ηνλ ζπζρέηηζε κε ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία (Μεηζηθνπνχινπ,
2001), θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ αλαθέξζεθε ζηελ ηδενινγηθή δηάζηαζε ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ, αιιά νχηε θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
γισζζηθά ζηνηρεία θαη γισζζηθέο ρξήζεηο πξνβάιινπλ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ηδενινγίεο, ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη δελ αληηιακβάλνληαη (Fairclough, 1992). Αληίζηνηρνο
αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αδπλαηεί λα δηαθξίλεη ηα είδε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Οη κηζνί
ζρεδφλ, επεηδή δελ έρνπλ αθνχζεη πνηέ ηνπο ηνλ φξν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, δειψλνπλ πιήξε άγλνηα θαη αδπλακία νξηζκνχ ή απνζαθήληζήο ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα
αηηηνινγεζεί ε άγλνηα ή/θαη ε αδπλακία απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα
ιεθζεί ππφςε φηη ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο δελ
έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ζε θαλέλα απφ ηα Γπκλάζηα πνπ ππεξεηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο
εθπαηδεπηηθνί.
Ζ πξναλαθεξφκελε εμνηθείσζε κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, εληζρχεηαη θαη απφ
ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε ζεηηθά ζηελ
εξψηεζε γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ ΣΠΔ κε ηνλ γξακκαηηζκφ. Αλαγλψξηζε κάιηζηα ηε
ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο επνπηηθφ κέζν, σο κέζν πξφζθηεζεο
ηεο γλψζεο, αιιά θαη σο εξγαιείν δηάθξηζεο ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Παξφκνηα επξήκαηα απαληψληαη θαη ζε έξεπλα παλειιήληαο εκβέιεηαο (Κνπηζνγηάλλεο,
2011) ζχκθσλα κε ηα νπνία νη Νέεο Σερλνινγίεο πξνζεγγίδνληαη σο κέζα πξαθηηθήο
γξακκαηηζκνχ (κέζα γηα δηάβαζκα, γξάςηκν, θαη επηθνηλσλία). Γελ πξνρψξεζε φκσο
ζηε δηάζηαζε ηεο ζεψξεζεο ησλ ΣΠΔ σο νξγαληθφ κέξνο ηεο «λέαο επηθνηλσληαθήο
ηάμεο πξαγκάησλ». Μηα νπηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ηνπίν ζηνλ ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ κεηαβάιιεηαη φρη κφλν σο πξνο ην πψο ζα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη ΣΠΔ ζε κηα δεδνκέλε δηδαζθαιία, αιιά θαη πψο ζα πξνζαξκνζηεί ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο αιιά θαη θξηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ λένπ γξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο
2011). ήκεξα, ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, ν ππνινγηζηήο δελ αληηκεησπίδεηαη απιψο σο
κέζν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ
γισζζνδηδαθηηθψλ αληηιήςεσλ, αιιά θαη σο κέζν πνπ κεηαβάιιεη ζεακαηηθά ην ην70

πίν ηεο επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο λέσλ θπξίσο θεηκεληθψλ θαη
επηθνηλσληαθψλ δεδνκέλσλ. (Cope, B. & Kalantzis, M. 2000). Ζ εθπαηδεπηηθή πξφηαζε ηνπ θξηηηθνχ λένπ γξακκαηηζκνχ δελ αξθείηαη ζηελ αμίσζε γηα απιή θαιιηέξγεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, αιιά επηρεηξεί λα πξνζζέζεη ηελ
θξηηηθή δηάζηαζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ λένπ γξακκαηηζκνχ. ηνλ ππξήλα ησλ ζθέςεσλ απηψλ ππάξρεη ε ινγηθή ηεο ακθηζβήηεζεο θαη απνκπζνπνίεζεο ησλ ππνινγηζηψλ
σο νπδέηεξσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ θαη ε πξνζπάζεηα ζπλεηδεηήο ζχλδεζήο ηνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπο δεκηνπξγεί (Κνπηζνγηάλλεο 2004). Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ, φηη ε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ηνλ γξακκαηηζκφ, απφ ησλ πιεπξά ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, πξνζεγγίδεηαη θπξίσο κε ηελ εξγαιεηαθή ηνπο δηάζηαζε θαη ελ κέξεη σο κέζα πξαθηηθήο
γξακκαηηζκνχ. Γελ πξνζεγγίδεηαη θαζφινπ ε αληίιεςε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο ελζσκάησζεο ζε θεηκεληθέο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ψζηε λα θαιιηεξγεζνχλ νη θαηάιιειεο (γισζζηθέο) δεμηφηεηεο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο λα πξνεηνηκαζηνχλ θαιχηεξα γηα ηνλ λέν θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη ζηνλ νπνίν ζα θιεζνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιίηεο. Οχηε ηέινο, πξνζεγγίδεηαη ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα άιιεο
έξεπλαο (Κνπηζνγηάλλεο 2011), θαηά ηελ νπνία, δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηδηαηηεξφηεηεο
ησλ λέσλ κέζσλ (θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ηδηαίηεξα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε
θνηλσληθή δηάδνζή ηνπο, ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ επηθνηλσλία θαη επνκέλσο ζην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ ε πιεηνςεθία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίδεη ην θείκελν σο ζηαηηθή γισζζηθή νληφηεηα, σο πξντφλ
δηαδηθαζίαο γξαθήο ηνπ νπνίνπ ν θχθινο δσήο νινθιεξψλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ
απνκαθξχλεηαη απφ ηα ρέξηα ηνπ ζπγγξαθέα. Αληίζεηα, ε κεηνςεθία ην πξνζεγγίδεη
πην δπλακηθά, σο ιφγν πνιπηξνπηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη θαη΄
επέθηαζε σο κηα δηαδηθαζία παξαγσγήο κέζα ζε ζπκθξαδφκελα, θαηαζηαζηαθά, πνιηηηζκηθά, γλσζηαθά. Ζ έιιεηςε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη απνπζία ελαζρφιεζεο κε δεηήκαηα (θξηηηθνχ) γξακκαηηζκνχ ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηελ επηθνηλσληαθή θπξίσο πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ιηγφηεξν ζηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην, έηζη ψζηε ηα λνήκαηα πνπ δνκνχληαη λα βξίζθνληαη ππφ
ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε θαη λα πξνζεγγίδνληαη θξηηηθά. Σν παξαπάλσ εληζρχεηαη
αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζην εξψηεκα γηα ην πψο αληηιακβάλνληαη ην θείκελν σο θνηλσληθή πξαθηηθή
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Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ έθξηλε νξζή ηελ εμέηαζε ή ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, αληιψληαο κάιηζηα πιηθφ απφ δηάθνξα
εμσζρνιηθά έληππα αιιά θαη πνιχ ζπρλά απφ ην δηαδίθηπν. Καη απηφ αηηηνινγείηαη
θαη είλαη ζχκθσλν κε ην Π.. γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΝΔ Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην (2011). Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ επξχηαην, γηαηί πεξηιακβάλεη εθ ησλ πξαγκάησλ δπλάκεη
φια ηα πξνθνξηθά, γξαπηά, πβξηδηθά, ςεθηαθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα πνπ έρνπλ
παξαρζεί ή πξφθεηηαη λα παξαρζνχλ φρη κφλν εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ αιιά θαη εληφο
ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ…. Σα δε θξηηήξηα άληιεζεο ησλ θεηκέλσλ ζρεηίδνληαη θπξίσο
κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην ζέκα, ην ρξφλν, ηε
δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο, ηε ζπγθξηηηθή κειέηε θ.α.. Ζ πξαθηηθή απηή ζπκθσλεί κε
πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, φπσο απηή ησλ Bean & Mori (2003), ε νπνία έδεημε πσο ε
κειέηε ζπκπιεξσκαηηθψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπδήηεζε κε δηαθνξεηηθή
νπηηθή απ΄ απηή ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ Moni (2003) πνπ ππνζηήξημε ηελ αλάγλσζε
κπζηζηνξεκάησλ γηα ηελ ηφλσζε ησλ ζπδεηήζεσλ ζε θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη ζε
εθεβηθά πξνβιήκαηα. Τπάξρεη φκσο θάπνηα απφζηαζε απφ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνηείλνληαη ηξφπνη επεμεξγαζίαο απζεληηθψλ θεηκέλσλ (αλάγλσζεο θαη γξαθήο) πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην πψο
ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηη ηδενινγηθέο ζέζεηο κεηαδίδνπλ, ηη ππνλννχλ θιπ..
Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθαζίδεη απφ κφλε ηεο ην θείκελν πξνο
επεμεξγαζία κέζα ζηελ ηάμε ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηεο ηε γλψκε ησλ καζεηψλ ελ
αληηζέζεη κε ηε κεηνςεθία, ε νπνία ζπλαπνθαζίδεη ηα θείκελα θαη έλα κηθξφηεξν κέξνο απηψλ νη νπνίνη ζπλαπνθαζίδνπλ ηε ζεκαηνινγία ησλ θεηκέλσλ θαη φρη ηα ίδηα ηα
θείκελα. Ζ πξαθηηθή απηή ηεο πιεηνςεθίαο αληηηίζεηαη ελ κέξεη ζηηο κεζνδνινγηθέο
αξρέο ηνπ Π γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΝΔ Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο (2011, ζ16), νη
νπνίεο εμαίξνπλ ηελ αμηνπνίεζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ
θαη ησλ καζεηξηψλ, πξνζθνκίδνληαο ζηελ ηάμε θαη δηθφ ηνπο πιηθφ, εθφζνλ είλαη θαηάιιειν γηα δηδαζθαιία. Παξάιιεια, πξνγελέζηεξεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε
επηινγή ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο καζεηέο αλαδεηθλχεηαη σο πξνζθηιήο πξαθηηθή ηνπ
θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Bahram (2006) πξαγκαηνπνηεζήθαλ 264
έξεπλεο απφ ην 1999 σο ην 2003 νη νπνίεο δηεξεχλεζαλ πξαθηηθέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππν-
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ζηήξηδαλ ηε ζεσξία ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε νξγαλψλεη ηηο πξαθηηθέο ζε 6 επξείεο θαηεγνξίεο βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ
εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ: 1) ζπκπιεξσκαηηθά αλαγλψζκαηα θεηκέλσλ 2) αλάγλσζε
πνιιψλ θεηκέλσλ 3) αλάγλσζε απφ κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή 4) δηαβάδνληαο απφ
κηα άιιε άπνςε 5) επηινγή ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο καζεηέο 6) ιακβάλνληαο θνηλσληθή
δξάζε (Hobbs R. & Frost R., 2003).
Χο πξνο ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ηνπο ηάζζεηαη ζεηηθά ππέξ απηήο, παξ΄ φιε ηε
δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη κε ηελ έιιεηςε ρξφλνπ. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κάιηζηα ζηελ ηάμε, ηνλίδεη ηελ παηδαγσγηθή αμία θαη ηα νθέιε ηεο κεζφδνπ, φπσο ε εμαζθάιηζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, ε νκαδηθφηεηα ηεο εξγαζίαο κέζα
απφ έλα πλεχκα ακνηβαηφηεηαο ην νπνίν ηνπο απειεπζεξψλεη απφ ην θφβν ηεο πξνζσπηθήο αζηνρίαο, ελψ παξάιιεια ηνπο κπεί ζηε ζπλεξγαζία πνπ απνηειεί κηα απφ
ηηο νπζησδέζηεξεο αξεηέο. Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ κηα ζεηξά απφ κειέηεο φπσο
απηή ησλ Jonhnson & Jonhnson (1992) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζπλεξγαηηθέο
κέζνδνη θαηαιήγνπλ ζε πςειφηεξε επίδνζε θαη κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη
ζπλεξγαηηθέο πξνζπάζεηεο ζε κεγαιχηεξε δηαπξνζσπηθή έιμε, πεξηζζφηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ζε κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη ςπρηθή πγεία. χκθσλα κε ηηο
πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηα παηδηά ζπγθξνηνχλ κία θνηλφηεηα πνπ θαηαλνεί θαη παξάγεη θείκελα κέζα απφ ην δηάινγν πνπ
αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ θεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα (π.ρ.
πεξηβάιινλ), κε παξεκθεξή ή θαη αληίζεηα λνήκαηα.
Αληίζηνηρα, ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πεπεηζκέλν φηη φρη κφλν ππάξρεη άκεζε ζρέζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηα άιια αληηθείκελα, αιιά απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ ησλ ππνινίπσλ αληηθεηκέλσλ.
ρεηηθά κε ηελ θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε θαη ηε κεηαγλψζε ε πιεηνςεθία
ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη επηηπγράλεηαη κε γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε, ελψ
ιηγφηεξνη ζεσξνχλ φηη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζπγθξηηηθή κειέηε δηαθφξσλ
θεηκεληθψλ εηδψλ είηε δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Σν ηειεπηαίν ζπλάδεη κε ην κνληέιν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ Luke & Freebody, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε θεηκεληθφ είδνο ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζηα ζρνιηθά θείκελα κε απινπζηεπκέλε εξγαζία. Έξεπλα, ε νπνία δηεμή73

ρζε απφ ηνλ Foss (2002), απέδεημε πσο κέζα απφ ζπγθξηηηθή κειέηε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ πσο ν ίδηνο ν αλαγλψζηεο ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη έλα
θείκελν απφ δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο κε βάζε ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηε γιψζζα θαη ηε ζξεζθεία. Μηα άιιε πξαθηηθή πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε
ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή (Unsworth. 1999, Williams, 2001) ή ιεμηθέο ηαμηλνκήζεηο (Young, 2000). Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ
ηφζν ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο, φζν θαη ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηε
δεμηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε γεληθφηεξε δηαδηθαζία θαη φρη ζην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο. ην θαηά πφζν
δειαδή, ηα θείκελα πνπ εμεηάδνληαη, ελέρεηαη ε δηάζηαζε ηεο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο
σο θνξέσλ ζηάζεσλ αμηψλ θαη ηδενινγίαο δειαδή σο κεραληζκψλ δηακφξθσζεο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα άθνπζαλ γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε.
Ζ δηαγλσζηηθή ή αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ζεσξήζεθε απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα λα δηαγλψζνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ
ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε. Άπνςε ζχκθσλε κε ην Νέν Π, ζην νπνίν ζεσξείηαη φηη ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεηαη ζε δηάθνξεο θάζεηο θαη λα έρεη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε αξρηθή ή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε γηα ηνλ
νξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κέζσλ πινπνίεζήο ηνπο, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ε
ηειηθή ή αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε γηα ηε ζπλνιηθή θξίζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ
δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ. Οη λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο, ήηαλ απηέο ηηο
νπνίεο είδαλ ζεηηθά θαη κάιηζηα εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ηηο εθαξκφζνπλ, αθνχ
πξψηα επηκνξθσζνχλ θαη ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά. Αξθεηνί δήισζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή
ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εηεξναμηνιφγεζεο ή αιιειναμηνιφγεζεο πνπ αθνξά δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ζπκκαζεηέο/ηξηεο. Άιινη εθάξκνζαλ
ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ επηζεκαίλνληαο ηελ σξηκφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ
νη καζεηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Σέινο, ε απηναμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη κάιηζηα ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο είλαη δηαδηθαζία ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζε θαζεκεξηλή βάζε. Γίλεηαη
αληηιεπηφ φηη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζηηο λέεο κνξθέο αμηνιφγε-
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ζεο θαη είλαη ελ κέξεη έηνηκνη λα ηηο εθαξκφζνπλ αθνχ ελεκεξσζνχλ θαη επηκνξθσζνχλ θαηάιιεια. Άμην παξαηήξεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη εδψ θαη δχν ρξφληα ζην Λχθεην αιιά θαη απφ ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο ζην Γπκλάζην, κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
εθαξκφδεη απηέο ηηο κνξθέο αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθέο
Δξγαζίεο» κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη θάπνηνο βαζκφο εμνηθείσζεο.
Όζνλ αθνξά ηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία ζε δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ, ην
ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, φρη κφλν αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηελ ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηνπ ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, αιιά ηε ζεσξεί ηδηαίηεξα απαξαίηεηε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ. Λίγνη ήηαλ απηνί νη νπνίνη
ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξνζέγγηδαλ ηνλ γξακκαηηζκφ αιιά φρη αλαιπηηθά θαη ζε βάζνο, φπσο ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ
αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε (Β΄ επίπεδν). Αλ θαη ζπκκεηείραλ, ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ. Ζ έξεπλα αλέδεημε ηελ αλάγθε θπξίσο ηεο ζεσξεηηθήο επηκφξθσζεο θαη αιιά πξαθηηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε. Οη απαληήζεηο
ζηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνηθίινπλ
κε επηθξαηέζηεξεο, ηελ ελδνζρνιηθή παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ, θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ.
πκπεξαζκαηηθά ην λέν Π γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο δίλεη έκθαζε ζην πψο ε γιψζζα (αλεμάξηεηα αιιά θαη ζε αιιειεπίδξαζε κε
άιινπο ζεκεησηηθνχο θψδηθεο, φπσο ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη ζην πψο ηα θείκελα απηά ιεηηνπξγνχλ
κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ρξήζεο θαη θνηλφηεηεο
πξαθηηθήο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε ζπλδηακφξθσζε
ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε θξηηηθά ππνθείκελα, ζε άηνκα πνπ κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη θξηηηθά ηνλ θφζκν ηνπο αιιά θαη ηνλ θφζκν γεληθφηεξα κέζα απφ ηα θείκελα πνπ παξάγνπλ ή θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηε ζπγθξφηεζή
ηνπο ζε ελεξγνχο πνιίηεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ αθνινπζείηαη έλα πξφγξακκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα θαη ε ινγνηερλία σο πνιηηηζκηθφ πξντφλ πξνζεγγίδεηαη καζεζηαθά σο
έλα πνιπεπίπεδν απνηέιεζκα ηδενινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ
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νη νπνίεο ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ είλαη -θαη πξέπεη λα είλαη- δηεξεπλήζηκεο
θαη εξκελεχζηκεο (ΠΗ 2011).
Ζ επηηπρήο εθαξκνγή φισλ απηψλ ησλ αξρψλ πξνυπνζέηεη ηελ ηζρχ δχν παξαγφλησλ: ν πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηε γελίθεπζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο ζηελ ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζ΄ φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, αθνχ κέρξη ηψξα ιεηηνχξγεζε πηινηηθά, θαη ν δεχηεξνο κε ην θαηάιιεια επηκνξθσκέλν θαη θαηαξηηζκέλν εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ. Ζ παξνχζα έξεπλα ζρεηίδεηαη κε ηνλ δεχηεξν παξάγνληα. Απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο θάλεθε ε αδπλακία κεγάινπ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ
λα απαληήζεη ζε πνιιά εξσηήκαηα είηε ιφγσ παληεινχο άγλνηαο είηε ιφγσ ειιηπνχο
ελεκέξσζεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα (θξηηηθνχ) γξακκαηηζκνχ. Δίλαη εκθαλέο φηη ρσξίο ηελ επηκνξθσηηθή ελεκέξσζε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ρσξίο ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε αιιά θαη ρσξίο πξαθηηθή εθαξκνγή κε ζηφρν ηελ εκπέδσζε δελ
είλαη δπλαηή ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ λένπ Π. Δίλαη ινηπφλ, θάηη πεξηζζφηεξν απφ
εκθαλήο ε αλάγθε γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα
(θξηηηθνχ) γξακκαηηζκνχ, πνιπγξακκαηηζκψλ, θεηκεληθψλ πξαθηηθψλ θ.α., κε δεδνκέλε ηελ εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο θάλεθε απφ ηελ έξεπλα.
Σέινο αλαθνξηθά κε ηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ δηέπνληαη θπξίσο απφ ηζρπξή απφθαλζε εθθξάδνληαο
πνιχ κεγάιε ζηγνπξηά γηα ηα ιεγφκελά ηνπο. Όπνπ ππήξμε φκσο, ν βαζκφο βεβαηφηεηαο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ νκηιεηή, δηαπηζηψζεθε φηη θπξηαξρεί ην είδνο ηεο ρακειήο
επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο.

5.1. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Όπσο ζε θάζε επηζηεκνληθή έξεπλα, ηα ζπκπεξάζκαηα ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη νθείινληαη ζην είδνο ηεο έξεπλαο, ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ή ζηα
εξεπλεηηθά εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Πεξηθιεηδάθεο, 2003).
ρεηηθά κε ην είδνο ηεο έξεπλαο παξαηεξείηαη φηη, επεηδή ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απαηηεί αξθεηφ ρξφλν, πνιινί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ ήζειαλ λα ζπλεξγαζηνχλ ή λα δίλνπλ ζχληνκεο απαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηειεηψζνπλ λσξίηεξα.
Δπίζεο, ε ερνγξάθεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ιεηηνχξγεζε απνηξεπηηθά ζε πνιινχο απφ
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ηνπο ππνςήθηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, κε απνηέιεζκα λα κε ζέινπλ λα ερνγξαθεζνχλ ή λα απέρνπλ γεληθφηεξα απφ ηε δηαδηθαζία.
Αλαθνξηθά κε ην δείγκα, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη θηιφινγνη, νη νπνίνη αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζε Γπκλάζην θαη Γεληθφ Λχθεην,
ελψ ππάξρεη πιήξεο απνπζία ησλ θηινιφγσλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα. Δπίζεο, πξνέξρνληαη κφλν απφ ηα ζρνιεία ηεο πφιεο ηεο Κνδάλεο θαη φρη
απφ ζρνιεία εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ.

5.2. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε
Μέζα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπεξάζκαηα, πξνθχπηνπλ δηάθνξα λέα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία δχλαληαη λα απαζρνιήζνπλ κειινληηθέο έξεπλεο,
αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ θηινιφγσλ γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ.
Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ θηινιφγσλ
γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ φρη κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε αζηηθή
πεξηνρή αιιά θαη ζε εκηαζηηθή ή/θαη αγξνηηθή. Παξάιιεια κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε
θαη ην ελδερφκελν λα δηεξεπλεζνχλ πεξηνρέο επξχηεξεο ηεο πφιεο ηεο Κνδάλεο, φπσο
είλαη ε Π.Δ. Κνδάλεο, ε Γπη. Μαθεδνλία ή θαη αθφκα επξχηεξεο. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ αθφκα, ζε επφκελεο έξεπλεο, λα πξνζηεζνχλ ζην δείγκα θαη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηελ Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.
Σέινο, ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνζηεζνχλ ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαη θηιφινγνη νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη γηαηί φρη λα γίλεη θαη κηα
ζπγθξηηηθή έξεπλα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηνλ δεκφζην θαη
ηδησηηθφ ηνκέα.

77

Βηβιηνγξαθία
Διιελόγισζζε
Baynham, M. (2002). Πξαθηηθέο Γξακκαηηζκνύ. (Μηθξ. Μ. Αξαπνπνχινπ). Αζήλα:
Μεηαίρκην.
ΔΑΗΣΤ, (2011). Δπηκνξθσηηθό Υιηθό γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δπηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο. Πάηξα: 2011.
Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (2009). Γξακκαηηζκόο, λέεο ηερλνινγίεο θαη εθπαίδεπζε:
όςεηο ηνπ ηνπηθνύ θαη ηνπ παγθόζκηνπ. Δπ. Κνπηζνγηάλλεο, Γ., Αξαπνπνχινπ,
Μ. Θεζζαινλίθε: Εήηε.
Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2001), Ηιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο θαη γισζζηθή δηδαζθαιία ζην
Πιεξνθνξηθή-επηθνηλσληαθή ηερλνινγία θαη γισζζηθή αγσγή: ε δηεζλήο εκπεηξία,
Θεζζαινλίθε, Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο
Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2011). Δθεβηθέο πξαθηηθέο ςεθηαθνύ Γξακκαηηζκνύ. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.
Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2004). ΣΠΔ θαη γισζζηθή δηδαζθαιία: πξνο ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθήο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο. ην Πνιηηηθέο γισζζηθνύ πινπξαιηζκνύ
θαη μελόγισζε εθπαίδεπζε ζηελ Δπξώπε, επηκ. Γελδξηλνχ θαη Β. Μεηζηθνπνχινπ. Αζήλα: Μεηαίρκην.
Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2006). Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζήκεξα: Γεδνκέλα θαη δεηνχκελα. Μειέηεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. Θεζζαινλίθε. 233-251.
Μεηζηθνπνχινπ, B. (2001). Γξακκαηηζκόο, ζην Α.Φ. Υξηζηίδεο θαη Μ. Θενδσξνπνχινπ (επηκ), Δγθπθινπαηδηθφο νδεγφο γηα ηε γιψζζα,

Κέληξν Διιεληθήο

Γιψζζαο, Θεζζαινλίθε.
Mηράιεο, Η., Σζαιίθε, Υ., & Υαηδεβαζηιείνπ (2009). Τερλνινγηθόο Δγγξακκαηηζκόο
εθπαηδεπηηθώλ. 6ν Παλειιήλην πλέδξην Γηδαθηηθήο ησλ Φ.Δ. θαη Ν.Σ. ζηελ
Δθπαίδεπζε.
Π.Η., (2011). Πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο θαη
ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, Αζήλα.

78

Παπνχιηα-Σδειέπε, Π. (Δπηκ) (2001). Αλάδπζε ηνπ Γξακκαηηζκνύ. Αζήλα: Καζηαληψηε.
Παπνχιηα-Σδειέπε, Π. (2001α). Η λέα πξννπηηθή ηεο αλάδπζεο ηνπ γξακκαηηζκνύ.
Αζήλα. Kαζηαληψηεο.
Υαξαιακπφπνπινο, Α. (2006). Γξακκαηηζκόο, θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε. Μεη. Αξαπνπνχινπ, Α., Κνλζνχιε Δ., Κνξνκπάθεο, Γ., Κνπθάθε, Λ. Θεζζαινλίθε:
Ίδξπκα Σξηαληαθπιιίδε.
Hassan, R. (2006). Γξακκαηηζκόο, θαζεκεξηλή νκηιία θαη θνηλσλία. ην Υαξαιακπφπνπινο, Α. Θεζζαινλίθε: Ίδξπκα Σξηαληαθπιιίδε.
Υαηδεζαββίδεο, . (2002). Γνκή, επηθνηλσλία, είδε ιφγνπ θαη γξακκαηηζκφο ζηα λέα
Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.
Γιώζζα 54 ζει. 54-62.
Υαηδεζαββίδεο, . (2005) Από ηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνύ ζηνπο πνιπγξακκαηηζκνύο: λέεο ηάζεηο, δηαζηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο.
Γιψζζα θαη ινγνηερλία ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.-Αζήλα: Μεηαίρκην, ζ. 35-52.
Υαηδεζαββίδεο, ., (2007). Ο Γισζζηθόο Γξακκαηηζκόο θαη ε Παηδαγσγηθή ηνπ
Γξακκαηηζκνύ: Θεσξεηηθέο πληζηψζεο θαη Γεδνκέλα απφ ηε Γηδαθηηθή Πξάμε.

Ξελόγισζζε
Aanstoos, J. (2003). Visual literacy an overview. Proceedings of the 32nd Applied Imagery Pattern Recognition Workshop (Aipr’03), IEEE.
Anderson, R. C., & Pearson, P. D. (1984). A schema–theoretic view of basic
processes in reading comprehension. In P. D. Pearson, R. Barr, M. Kamil,& P.
Mosenthal (Eds.),The handbook of reading research:Vol. 1 (pp. 25-291). NewYork: Longman.
Barton, D. & Ivanic, R. (Eds.), (1991). Writing in the community. London: Sage.

79

Beck, A. S. (2005). A place for critical literacy. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 48 (5), 392-400.
Baynham M (2002).Taking the social turn: The New Literacy Studies and SLA. Ways of
Knowing Journal

Braxley, k. (2008). Mastering academic English: international graduate students’ use
of dialog and speech genres to meet the writing demands of graduate school.In
J. K. Hall, G. Vitanova, L. Marchenkova (Eds). Dialog with Bakhtin on
second and foreign language learning: new perspectives. Mahwah, NJ and
London: Lawrence Erlbaum Associates. pp. 10-28.
Buschman, J. (2009). Information Literacy, “New Literacies and Literacy”. 79, 95118. The Library Quartely. University of Chicago Press.
Byrne, B., Fielding-Barnsley, R., & Asley, L. (2000). Effects of preschool phoneme
identity training after six years. Outcome level distinguished from rate of response. Journal Psychology, 92 (4), 659-667.
Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to
second language testing and teaching. Applied Linguistics, 1, 1-47.
Cervetti, G., Pardales, M. J., & Damico, J. S. (2001). A Tale of Differences: Comparing the Traditions, Perspectives, and Educational Goals of Critical Reading
and Critical Literacy.
Christenbury, L. (1989). "Cultural Literacy: A Terrible Idea Whose Time Has Come"
The English Journal 78 (1), 14-17.
Comber, B. (2006). Critical literacy educators at work: Examining dispositions, discursive resources, and repertoires of practice. In Cooper & E. White (Eds.).
The practical critical educator: Critical inquiry and educational practice (pp.
51-65). Amsterdan, The Netherlands: Springer.
Cope, B. & Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design
of Social Futures. London: Routledge.
Cope, Bill., and Mary Kalantzis. (2009). "Multiliteracies". Pedagogies 4:164-195.
Cummins, J. (1984). Wanted: A theoretical framework for relating language proficiency to academic achievement among bilingual students. In C. Rivera (ED.),
80

Language proficiency and academic achievement. Clevedon: Multilingual
Matters.
Edelsky, C. (1991). With literacy and justice for all. London: Taylor & Francis.
Elkins, G., & Luke, E. (2000). Re/Mediating Adolelescents Literacies.International
Reading Association, Newark, D.E. Journal of Adolescent & Adult Literacy 43
(5), 74.
Eshet-Alkali, Y., &Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy.
Cyber Psychology & Behavior, 7 (4), 421-429.
Foucault, M. (1970).The order of discourse. Lecture at the College de France.
Foucault, M. (1980). Dower Knowledge: Selected interviews and other writing 19721977. New York, NY: Pantheon Books.
Fairclough, N. (1992). Critical language awareness. London: Longman.
Freebody, P., & Luke, Α. (1990). “Literacy Programs: Debate and Demands in Cultural Contexts.” Prospect 5 (3), 7-16.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York, Continuum.
Freire, P. (1998). Teachers as cultural workers: Letters to those who dare to teach.
Boulder, CO: West view.
Gee, J. P. (1991). "What is Literacy?" In C. Mitchell & K. Weiler (Eds.), Rewriting
Literacy (pp. 3-11). New York: Bergin & Garvey.
Gee, J.P., (1996). Social linguistics and literacies: Ideology in discourse (2nd ed.)
London: Taylor & Francis
Gilbert, P. (1997). Discourses on gender and literacy. In S. Muspratt, A. Luke, & P.
Freebody (Eds.), Constructing critical literacies (pp. 69-75). Cress Kill, NJ:
Hampton Press.
Giroux, H. (1992). Border crossings: Cultural workers and the politics of education.
New York: Routledge, Chapman, and Hall, Inc Goody, J. & Watt, I. (1988).
"The Consequences of Literacy". In E.R. Kintgen, B.M. Kroll, M. Rose (Eds.).
Perspectives on Literacy.(pp 3-27). Carbondale: Southern Illinois University
Press.

81

Gonzalez, N., Moll, L. C., & Amanti, C. (2005). Funds of knowledge: Theorizing
practice in households, communities, and classrooms. Mahwah, N.J: L. Erlbaum Associates.
Graff, H. J. (1987). The Legacies of Literacy. Bloomington: Indiana University Press.
Graff, H. J. (1995). The Labyrinths of Literacy. Pittsburgh: University of Pittsburgh
Press.
Grant, A. (1986). “Defining Literacy: Common Myths and Alternative Readings.”
Australian Review of Applied Linguistics 9 (2), 1-22.
Green, P. (2001). Critical literacy revisited. In H. Fehring & P. Green (Eds.) Critical
literacy. A collection of artides from the Australian Literacy Educator’s Association (pp. 7-14). Newark, DE: International Reading Association.
Gross, P. A. (2012). Challenges of Literacy Coaching in High School 7(2), 201-215.
Halliday, M.A.K. (1989). Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. Oxford University Press, pp. 1-49
Hammond, J., Burns, Α., Joyce, Ζ., Brosnan, D.,& Gerot, L. (1992). English for Social Purposes: A Hand-book for Teachers of Adult Literacy. Australia: Macquarie University.
Holme, R. (2004). Literacy: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Janks, H. (1993). Language and power. Johannesburg, South Africa: Hodder &
Stoughton.
Janks, H. (1993). The Critical Language Awareness Series. Johannesburg. RSA: Wits
University Press and Hodder and Stoughton.
Janks, H. (2010). Literacy and power. London, England: Routledge.
Janks, H. (2011). Editorial: Writing as critique. English Teaching, Practice and Critique 10 (1), 1-6.
Janks, H. (2012). The importance of critical literacy. English teaching: Practice and
Critique. 11 (1), 150-163.
Johnon, E. (2011). “I’ve got swag”: Simone performs critical literacy in a high-school
English classroom. English Teaching: Practice and Critique 10 (3), 26-44.

82

Jongsma, K.S. (1991). Critical Literacy: Questions and answers. The Reading Teacher, 44, 518-519.
Kamler, B. (2001). Relocating the personal. Albany, NY: State University of New
York.
Kalantzis, M. & Cope, B. (2001). “Multiliteracies”. A framework for Action. In M.
Kalantzis & B. Cope (eds). Transformations in Language and Learning: Perspectives on Multiliteracies. Australia: Common Ground Publishing
Kempe, A. (1993). No single meaning: Empowering students to construct socially
critical readings of the text. The Australian Journal of Language and Literacy,
16, 307-322.
Kress, Gunther. (2003). Literacy in the New Media Age, New York: Routledge
Lankshear, C. (1998). Frameworks and Workframes: Literacy Policies and the New
Orders

(Seminar

in

Caberra

in

May

1998).

In

http://www.geocities.com/c.lankshear/workframe.html
Langer, J. A. (1987). "A Sociocognitive Perspective on Literacy". In J.A. Langer
(Ed.) Language, Literacy and Culture:Issues of Society and Schooling. (pp 120). Norwood, NJ: Ablex Publishing.
Lemke, Jay. (2005). "Towards Critical Multimedia Literacy". In Handbook of Literacy & Technology, edited by Michael McKenna et al., 283-302. Mahwah: Erlbaum.
Levine, K. (1986). The Social Context of Literacy.
Lewis, C. & Fabos, B. (2000). “But will it work in the heartland? A response and illustration”. International Reading Association. Journal of Adolescent & Adult
Literacy, 43 (5), 61-75.
Lewison, M., Flint, A.S., & Van Sluys, K. (2002).Taking on critical literacy: The
journey of new comers and novices. Language Arts, 79, 382-392.
Luke, C., & Roe, K. (1993) Introduction to special issue: Media and popular cultural
studies in the classroom. Australian Journal of Education, 37 (2), 115-118.
Luke, A., & Freebody, P. (1997). Critical literacy and the question of normativity: An
introduction. In S. Muspratt, A. Luke and P. Freebody (Eds.), Constructing
83

critical literacies: Teaching and learning textual practice (pp. 1-18). Sydney,
Australia: Allen and Unwin.
Luke, Allan (2004). Literacy and Educational Fundamentalism: An Interview. English
Quarterly 36 (4).

Luke, A., (2012). Critical literacy: Foundation Notes. Queensland and University of
Technology, 51 (1), 4-11.
McLaughin, M. (2001). Sociocultural influences on content literacy teachers’ beliefs
and innovative practices. Paper presental at the 51st annual meeting of the National Reading Conference, San Antonio, TX.
McLaughin, M., DeVoogd, G. (2004). Critical literacy: Enhancing Student’s Comprehension of Text. New York, Scholastic.
McNaughton, S. (2002). Meeting of minds .Auckland, New Zealand: Learning Media.
Mei-Yun Ko (2013). A case of study of an EFL teacher’s critical literacy in a reading
class in Taiwan. Language teaching research 17 (1), 91-108.
New London Group (2000). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures.
In B. Cope & M. Kalantzis (Eds.) Multiliteracies (pp. 9-42). London, UK:
Routledge.
O’Brien. J. (2001). Children reading critically: A local history. In B. Comber & A.
Simpson (Eds.) Negotiating critical literacies in classrooms (pp. 37-54).
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Olson, D. R. (1996) .The world on paper. Cambridge: Cambridge University Press.
Olson, D. R. (1997). From utterance to text: The bias of language: in speech and writing. Harvard Educational Review, 47, 257-281.
Oxenham, J. (1980). Literacy: Writing, Reading and Social Organization. London:
Routledge & Kegan Paul.
Pennycook, A. (2001). Critical Applied Linguistics: A critical introduction. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Purcell-Gates, V. (1995). Other people’s words: The cycle of low literacy. Cambridge,
MA: Harvard University Press.

84

Purwanto, S.( 2007). A Critical Discourse Analysis of the Author’s Rhetorical Strategies to Reveal the Struggle of Ideology in Richard Mann’s “Plots and Schemes
that Brought down Soeharto.” Unpublished PhD diss., Universitas Negri Semarang (UNNES), Semarang, Indonesia.
Robinson, E., & Robinson, S. (2003). What does it mean? Discourse, Text, Culture:
An Introduction. Sydney: McGraw-Hill Book Company.
Rosenblatt, L. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the
literary work. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
Roy, A. (1994). Review Critical Literacy, Critical Pedagogy. College English, 56 (6),
693.
Save Lewis-Bernstein Young (2009). Breaking Silence: Critical Literacy and Social
Action. The English Journal 98 (4) 109-115.
Scribner, S., & Cole, M. (1981). The Psychology of Literacy. Cambridge: Harvard
University Press.
Searle, C. (1998). None but our words, Buckingham: Open University Press.
Shor, I. (1992) Empowering Education: Critical Teaching for Social Change, Chicago: University of Chicago Press.
Street, B. (1984). Literacy in theory and practice. Cambridge: Cambridge University
Press.
Street, B. (1988). Literacy practices and literacy myths. In R. Saljo (Ed.), The written
word: Studies in literate thought and action, 59-72. Heidelberg: SpringerVerlag Press.
Tannen, D. (1982). Spoken and written language: exploring orality and literacy.
Traves, P. (1992). Reading: the entitlement to be “properly literate”. In Kimberly,
K.Meek, M & J. Miller (επηκ.) New Readings: contributions to an understanding of literacy. London: A&C Black, pp.77-85.
van Dijk, T. A., & Kintsch, W. (1983). Strategies of discourse comprehension. New
York: Academic.
Verhoeven, L. Functional Literacy: Theoretical Issues and Educational Implications.

85

Wells, G. (1987). “Apprenticeship in Literacy”. Interchange 18 (2), 109-123.
White, S., & McCloskey, M. (forthcoming). Framework for the 2003 National Assessment of Adult Literacy (NCES 2005-531). U.S. Department of Education.
Washington, DC: National Center for Education Statistics.
Willinsky, J. (1990). The new literacy. London: Routledge.
World Literacy at mid-century. A statistical study, Unesco 1957.
Wray, D. (2006). Developing critical literacy: a priority for the 21st century. Journal
Reading, Writing and Literacy 1, 19-34.

86

Παξάξηεκα 1
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Καηεγνξίεο θαη Κσδηθνί Θεκαηηθνύ Άμνλα Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
1.1 ΑΟΟΚΓ= Αδπλακία νξηζκνχ ηνπ φξνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ
1.2 ΟΥΛΓΜΓ= Οξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε γλψζε κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ

1

1.3 ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΗ-

1.4 ΚΓΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ θξηηηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία

ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗ-

1.5 ΓΔΚΠΛ= Γεμηφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ

ΜΟΤ

1.6 ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
1.7 ΜΓΗΓΡΑΑΛ= Με δηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
2.1 ΑΚΑΓΡ= Άγλνηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ

2
ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ

2.2 ΓΖΔΠΚΚ= Γεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΓΡΑΜ-

2.3 ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζηελ θνηλσλία

ΜΑΣΗΜΟΤ

2.4 ΑΚΡΗΚΑ= Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ
3.1 ΚΑΚΥΑ= Κείκελα αληαπνθξηλφκελα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ρσξίο ξεηή αλαθνξά ζε άιια
ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα εθηφο γιψζζαο..

3
ΟΡΗΜΟ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΗΜΧΝ

3.2 ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
3.3 ΠΟΓΛΠΟΔ= Πνιπκνξθία θεηκέλσλ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν
3.4 ΑΓΔΝΠΠ= Άγλνηα ησλ ελλνηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
3.5 ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
4.1 ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
4.2 ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4
ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΡΗΣΗΚΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

4.3 ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
4.4 ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
4.5 ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
5.1 ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ
5.2 ΜΖΣΠΔΓ= Με ζπζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5
ΣΠΔ ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ

5.3 ΖΠΣΡΑΜ= εκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε κελπκάησλ
5.4 ΜΠΛΔΝ= πζρέηηζε κέζσ πιεξνθνξίαο θαη ελεκέξσζεο
5.5 ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Καηεγνξίεο θαη Κσδηθνί Θεκαηηθνύ Άμνλα Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
6.1 ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.

6

6.2 ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΗ-

6.3 ΜΔΚΓΗ= Μέζν εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο

ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ

6.4 ΚΖΖ= πζρεηηζκφο θεηκέλνπ κε ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν
6.5 ΤΖΗΦ= χλνιν ζεκείσλ ηδενινγηθά θνξηηζκέλσλ

7
ΔΞΔΣΑΖ – ΤΝΔΞΔΣΑΖ
ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΔΚΣΟ Υ. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

7.1 ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
7.2 ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
7.3 ΑΚΡΠΡΔΔΚ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ
7.4 ΑΚΡΔΓΤΠ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
7.5 ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
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7.6 ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
7.7 ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
7.8 ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
7.9 ΤΚΜΠΑΠ= πλαπφθαζε ησλ θεηκέλσλ κε ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
8.1 ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
8.2 ΜΘΔΣΟΜ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
8.3 ΟΤΣΟΜ= Οπδέηεξε ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
8
ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ
ΜΑΘΖΖ

8.4 ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
8.5 ΜΖΔΦΤΜΑ= Με εθαξκνγή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
8.6 ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ
8.7 ΓΔΞΠΔΚΔΗ= Γπλαηφηεηα εμέηαζεο πεξηζζφηεξσλ θεηκέλσλ
8.8 ΜΘΔΣΑΠ= Με ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ
ηάμε

9
ΓΤΚΟΛΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

9.1 ΑΔΝΜΑΜΟ= Απψιεηα ελφηεηαο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ζε
νκάδεο

ΣΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ 9.2 ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΜΑΘΖΖ
10.1 ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
10.2 ΓΖΑΛΔΞ= Γεκηνπξγία ιεμηινγίνπ θαη ζπλσλχκσλ θαη αλησλχκσλ ιεμηθψλ
10.3 ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ
10
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΚΡΗΣΗΚΖ
ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΓΝΧΖ
ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΝΧΖ

10.4 ΜΜΦ= Μειέηε κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ
10.5 ΔΓΜΜΓ= Δθαξκνγή δηαθφξσλ κνληέισλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
10.6 ΓΗΑΤΕ= Γηάινγνο θαη ζπδήηεζε
10.7 ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
10.8 ΑΝΚΡΥ= Αλαηξνθνδφηεζε θαη θξηηηθφο ζρνιηαζκφο
10.9 ΚΡΠΡΚ= Κξηηηθή πξνζέγγηζε θεηκέλνπ
10.10 ΔΠΚΜΑ= Δπαλαδηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο.
10.11 ΑΛΓΡΚΜ= Αιιεινδηφξζσζε – εηεξναμηνιφγεζε γξαπηψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο

11
ΓΛΧΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ
ΑΛΛΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗ-

11.1 ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια αληηθείκελα
11.2 ΓΛΔΚΟΑΝ= Ζ γιψζζα σο θψδηθαο επηθνηλσλίαο φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
11.3 ΓΘΠΡΟΜ= Γηαζεκαηηθφ θαη πξναπαηηνχκελν γηα φια ηα καζήκαηα.

ΚΔΗΜΔΝΑ

Καηεγνξίεο θαη Κσδηθνί Θεκαηηθνύ Άμνλα Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
Καηεγνξίεο
12
Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ

13
ΝΔΔ ΜΟΡΦΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Κσδηθνί
12.1 ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ
επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
12.2 ΜΘΣΔΓΑΞ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12.3 ΜΔΦΓΗΑΑΞ = Με εθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
13.1 ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
13.2 ΜΘΔΣΝΜΑ= Με ζεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
13.3 ΑΠΔΛΓ= Απαξαίηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δνπιεηάο
13.4 ΟΤΣΝΜΑ= Οπδέηεξε ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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14.1 ΔΛΥΡ= Έιιεηςε ρξφλνπ

14
ΓΤΚΟΛΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

14.2 ΔΝΣΤΓ= Δλδερφκελε ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο

ΝΔΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΑΞΗΟΛΟ-

14.3 ΑΔΘΝΜΑ= Αλάγθε επηκφξθσζεο γηα ζέκαηα λέσλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο

ΓΖΖ
15.1 ΑΞΓΗΑΓ= Αμηνιφγεζε θαηά ηε δηαδηθαζία
15.2 ΑΞΣΥΓΗ= Αμηνιφγεζε θαηά ηαθηά ρξνληά δηαζηήκαηα

15
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΚ-

15.3 ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

ΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

Καηεγνξίεο θαη Κσδηθνί Θεκαηηθνύ Άμνλα Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
16.1 ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ
16.2 ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ

16
ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

16.3 ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘ-ΣΠΔ Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ
16.4 ΔΠΠΓΑ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΓΜ – ΑΠΘ
16.5 ΘΜΠΔ= Θεσξεηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
16.6 ΘΒΜΠΔ= Θεσξεηηθή θαη βησκαηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
16.7 ΠΔΦΓΔΠΣ= Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε
16.8 ΠΔΦΓΔΠΣ = Με πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ
ηάμε

17
ΣΑΖ ΑΠΔΝΑΣΗ Δ ΔΠΗ-

17.1 ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ
ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.

ΜΟΡΦΧΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
18.1 ΑΓΑΛΑΔ= Αδπλακία απάληεζεο ιφγσ άγλνηαο ηεο έλλνηαο
18.2 ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
18.3 ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ
18.4 ΔΔΠΓΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ
18
ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ

18.5 ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο
18.6 ΠΑΠΔΓΕ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ δηα δψζεο
18.7 ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
18.8 ΠΑΠΚ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ αββαηνθχξηαθα
18.9 ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 1
Πξνθίι
Φύλο

Άνδρας

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

14

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί

1. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ γξακκαηηζκνύ

ΟΥΛΓΜΓ= Οξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε γλψζε κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ

2. θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνύ

ΓΖΔΠΚΚ= Γεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε

3. Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη πνιπγξακκαηηζκσλ

ΚΑΚΥΑ= Κείκελα αληαπνθξηλφκελα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ρσξίο
ξεηή αλαθνξά ζε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα εθηφο γιψζζαο..

4. Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ

5. ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ
ΖΠΣΡΑΜ= εκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε κελπκάησλ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : «Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ θεηκέλνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.

7. Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηόο ζρ.
Δγρεηξηδίνπ

ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο

8. Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ
ΓΔΞΠΔΚΔΗ= Γπλαηφηεηα εμέηαζεο πεξηζζφηεξσλ θεηκέλσλ

9. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο

ΑΔΝΜΑΜΟ= Απψιεηα ελφηεηαο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ κέζα
απφ ηε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο

ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο

11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΓΛΔΚΟΑΝ= Ζ γιψζζα σο θψδηθαο επηθνηλσλίαο φισλ ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ αμηνιόγεζεο

ΔΝΣΤΓ= Δλδερφκελε ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο
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15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ

ΑΞΣΥΓΗ= Αμηνιφγεζε θαηά ηαθηά ρξνληά δηαζηήκαηα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα
γξακκαηηζκνύ

ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘΣΠΔ Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε
ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο
ΠΑΠΔΓΕ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ δηα δψζεο
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 2
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

6

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

2.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ

3.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

Κσδηθνί
ΓΔΚΠΛ= Γεμηφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΠΡΔΔΚ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ/ηεο εθ-

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

παηδεπηηθνχ
ΑΚΡΔΓΤΠ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΜΖΔΦΤΜΑ= Με εθαξκνγή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΓΗΑΤΕ= Γηάινγνο θαη ζπδήηεζε
10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο

11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΑΛΓΡΚΜ= Αιιεινδηφξζσζε – εηεξναμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ
απφ ηνπο καζεηέο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
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ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΑΞΣΥΓΗ= Αμηνιφγεζε θαηά ηαθηά ρξνληά δηαζηήκαηα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΑΓΑΛΑΔ= Αδπλακία απάληεζεο ιφγσ άγλνηαο ηεο έλλνηαο
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΚ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ αββαηνθχξηαθα
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 3
Πξνθίι
Φύλο

Άνδρας

Ηλικία

46-55

Έτη υπηρεσίας

12

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Μεταπτυχιακό

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναί

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΚΓΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ θξηηηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ

1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

ζηελ θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΓΖΔΠΚΚ= Γεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε

2.

3.

4.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΠΟΓΛΠΟΔ= Πνιπκνξθία θεηκέλσλ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε
ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία
θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΔΠΚΜΑ= Δπαλαδηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο.
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα
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Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

15.4 ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΔΓΕ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ δηα δψζεο
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 4
Πξνθίι
Φύλο

Άνδρας

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

6

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Ναι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία
θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
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ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘ-ΣΠΔ
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ
ΘΒΜΠΔ= Θεσξεηηθή θαη βησκαηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
ΠΔΦΓΔΠΣ= Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο
ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 5
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

27

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

4.

5.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ
ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε

ΓΗΑΤΕ= Γηάινγνο θαη ζπδήηεζε
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΜΘΣΔΓΑΞ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 6
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

14

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΚΑΚΥΑ= Κείκελα αληαπνθξηλφκελα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ρσξίο
ξεηή αλαθνξά ζε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα εθηφο γιψζζαο..
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
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13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15.5 ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
ΠΑΠΚ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ αββαηνθχξηαθα
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 7
Πξνθίι
Φύλο
Ηλικία

Γυναίκα
36-45

Έτη υπηρεσίας

7

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί

1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

ΚΓΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ θξηηηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ
ζηελ θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ

2.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

ΑΚΡΗΚΑ= Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ

3.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη πνιπγξακκαηηζκσλ

ΑΓΔΝΠΠ= Άγλνηα ησλ ελλνηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ
ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ θεηκέλνπ

ΜΔΚΓΗ= Μέζν εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηόο
ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία
θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά
αληηθείκελα

ΔΓΜΜΓ= Δθαξκνγή δηαθφξσλ κνληέισλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΔΓΜΜΓ= Δθαξκνγή δηαθφξσλ κνληέισλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
ΜΘΣΔΓΑΞ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
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13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο
ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 8
Πξνθίι
Φύλο

Άνδρας

Ηλικία

46-55

Έτη υπηρεσίας

26

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΜΠΛΔΝ= πζρέηηζε κέζσ πιεξνθνξίαο θαη ελεκέξσζεο
ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
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ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΔΔΠΓΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
καζεκάησλ
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 9
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

46-55

Έτη υπηρεσίας

26

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

2.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ

3.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

Κσδηθνί
ΑΟΟΚΓ= Αδπλακία νξηζκνχ ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΚΑΓΡ= Άγλνηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ
ΑΓΔΝΠΠ= Άγλνηα ησλ ελλνηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΚΖΖ= πζρεηηζκφο θεηκέλνπ κε ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία
θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΔΓΜΜΓ= Δθαξκνγή δηαθφξσλ κνληέισλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
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13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπνηεδήπνηε
θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
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Πξνθίι
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35-46

Έτη υπηρεσίας

11

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

4.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΖΠΣΡΑΜ= εκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε κελπκάησλ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΠΡΔΔΚ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ/ηεο εθ-

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

παηδεπηηθνχ
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΜΘΔΣΟΜ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΜΘΔΣΑΠ= Με ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο

ΓΗΑΤΕ= Γηάινγνο θαη ζπδήηεζε
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΑΛΓΡΚΜ= Αιιεινδηφξζσζε – εηεξναμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ
απφ ηνπο καζεηέο
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11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΜΘΔΣΝΜΑ= Με ζεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο
ΠΑΠΚ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ αββαηνθχξηαθα
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 11
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

22

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

4.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΓΗΑΤΕ= Γηάινγνο θαη ζπδήηεζε
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΟΤΣΝΜΑ= Οπδέηεξε ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπνηεδήπνηε
θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 12
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

16

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΚΓΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ θξηηηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ

1.

2.

3.

4.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ζηελ θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΖΠΣΡΑΜ= εκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε κελπκάησλ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία
θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
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ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
ΠΑΠΚ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ αββαηνθχξηαθα
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 13
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

20

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Ναι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΟΥΛΓΜΓ= Οξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε γλψζε κνξθνζπληαθηη-

1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

θψλ δνκψλ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ

2.

3.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη πνιπγξακκαηηζκσλ

ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΖΠΣΡΑΜ= εκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε
κελπκάησλ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη
ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηόο
ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο
καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΔΓΜΜΓ= Δθαξκνγή δηαθφξσλ κνληέισλ κάζεζεο θαη δηδαζθα-

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο

ιίαο
ΓΗΑΤΕ= Γηάινγνο θαη ζπδήηεζε
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ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία,
εξγαζίεο

11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά
αληηθείκελα

ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα
δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή
εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ
νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 14
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

11

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΓΖΔΠΚΚ= Γεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε

2.

3.

4.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΓΔΝΠΠ= Άγλνηα ησλ ελλνηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε
ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΚΡΠΡΔΔΚ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ/ηεο εθ-

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

παηδεπηηθνχ
ΑΚΡΔΓΤΠ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΟΤΣΟΜ= Οπδέηεξε ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΜΖΔΦΤΜΑ= Με εθαξκνγή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
ΓΗΑΤΕ= Γηάινγνο θαη ζπδήηεζε
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
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ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 15
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

35-49

Έτη υπηρεσίας

11

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

4.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΓΖΔΠΚΚ= Γεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε
ΑΚΡΗΚΑ= Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε
ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία
θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.

ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
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ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΜΘΣΔΓΑΞ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπνηεδήπνηε
θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 16
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-40

Έτη υπηρεσίας

6

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

2.

3.

4.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

Κσδηθνί
ΟΥΛΓΜΓ= Οξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε γλψζε κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΓΔΝΠΠ= Άγλνηα ησλ ελλνηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΖΠΣΡΑΜ= εκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε κελπκάησλ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία
θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
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13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΟΤΣΝΜΑ= Οπδέηεξε ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΑΞΣΥΓΗ= Αμηνιφγεζε θαηά ηαθηά ρξνληά δηαζηήκαηα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπνηεδήπνηε
θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 17
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

15

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

2.

3.

4.

5.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ
ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

Κσδηθνί
ΟΥΛΓΜΓ= Οξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε γλψζε κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΜΖΣΠΔΓ= Με ζπζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΜΜΦ= Μειέηε κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 18
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

16

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΠΟΓΛΠΟΔ= Πνιπκνξθία θεηκέλσλ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΓΤΠ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
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ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΔΠΠΓΑ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΓΜ – ΑΠΘ
ΘΜΠΔ= Θεσξεηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
ΠΔΦΓΔΠΣ = Με πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 19
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

46-55

Έτη υπηρεσίας

19

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

2.

3.

4.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

Κσδηθνί
ΟΥΛΓΜΓ= Οξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε γλψζε κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ
ΜΓΗΓΡΑΑΛ= Με δηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΜΘΔΣΝΜΑ= Με ζεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο

ΔΛΥΡ= Έιιεηςε ρξφλνπ

15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΚ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ αββαηνθχξηαθα
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 20
Πξνθίι
Φύλο

Άνδρας

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

9

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Ναι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΚΓΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ θξηηηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ

1.

2.

3.

4.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ζηελ θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΜΜΦ= Μειέηε κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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ΑΠΔΛΓ= Απαξαίηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δνπιεηάο
14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΑΞΣΥΓΗ= Αμηνιφγεζε θαηά ηαθηά ρξνληά δηαζηήκαηα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΔΠΠΓΑ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΓΜ – ΑΠΘ
ΘΜΠΔ= Θεσξεηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
ΠΔΦΓΔΠΣ = Με πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔΓΕ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ δηα δψζεο
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 21
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

15

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

ΓΔΚΠΛ= Γεμηφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ

2.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ

ΑΚΡΗΚΑ= Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ

3.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

1.

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ

ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε
ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΜΠΛΔΝ= πζρέηηζε κέζσ πιεξνθνξίαο θαη ελεκέξσζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο

ΑΛΓΡΚΜ= Αιιεινδηφξζσζε – εηεξναμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ
απφ ηνπο καζεηέο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο

11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
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13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΔΠΠΓΑ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΓΜ – ΑΠΘ

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔΓΕ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ δηα δψζεο
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 22
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

18

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

2.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ

3.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

Κσδηθνί
ΑΟΟΚΓ= Αδπλακία νξηζκνχ ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ
ΟΥΛΓΜΓ= Οξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε γλψζε κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ
ΑΚΑΓΡ= Άγλνηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΟΤΣΟΜ= Οπδέηεξε ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΜΘΣΔΓΑΞ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΟΤΣΝΜΑ= Οπδέηεξε ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 23
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

8

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

2.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ

3.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

Κσδηθνί
ΑΟΟΚΓ= Αδπλακία νξηζκνχ ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΚΑΓΡ= Άγλνηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΟΤΣΟΜ= Οπδέηεξε ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΜΔΦΓΗΑΑΞ= Με εθαξκνγή δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΟΤΣΝΜΑ= Οπδέηεξε ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο
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Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 24
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

46-55

Έτη υπηρεσίας

23

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

2.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ

3.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

Κσδηθνί
ΑΟΟΚΓ= Αδπλακία νξηζκνχ ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΚΑΓΡ= Άγλνηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ
ΑΓΔΝΠΠ= Άγλνηα ησλ ελλνηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ
ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΜΘΔΣΟΜ= Με ζεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο

ΑΛΓΡΚΜ= Αιιεινδηφξζσζε – εηεξναμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ
απφ ηνπο καζεηέο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο

11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΜΔΦΓΗΑΑΞ= Με εθαξκνγή δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΑΓΑΛΑΔ= Αδπλακία απάληεζεο ιφγσ άγλνηαο ηεο έλλνηαο
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 25
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-47

Έτη υπηρεσίας

23

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

2.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ

3.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

Κσδηθνί
ΑΟΟΚΓ= Αδπλακία νξηζκνχ ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΚΑΓΡ= Άγλνηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ
ΚΑΚΥΑ= Κείκελα αληαπνθξηλφκελα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ρσξίο
ξεηή αλαθνξά ζε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα εθηφο γιψζζαο..
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
ΠΑΠΚ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ αββαηνθχξηαθα
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 26
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

43

Έτη υπηρεσίας

8

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Ναι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

142

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘ-ΣΠΔ
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ
ΘΜΠΔ= Θεσξεηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
ΠΔΦΓΔΠΣ= Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπνηεδήπνηε
θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 27
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

46-55

Έτη υπηρεσίας

26

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Ναι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΠΟΓΛΠΟΔ= Πνιπκνξθία θεηκέλσλ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΜΠΛΔΝ= πζρέηηζε κέζσ πιεξνθνξίαο θαη ελεκέξσζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
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ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο

ΔΛΥΡ= Έιιεηςε ρξφλνπ

15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΑΞΣΥΓΗ= Αμηνιφγεζε θαηά ηαθηά ρξνληά δηαζηήκαηα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘ-ΣΠΔ
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ
ΘΜΠΔ= Θεσξεηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
ΠΔΦΓΔΠΣ= Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
18.10

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπν-

ηεδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 28
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

17

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Ναι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

2.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ

Κσδηθνί
ΑΟΟΚΓ= Αδπλακία νξηζκνχ ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο

3.

4.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ
Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΑΓΔΝΠΠ= Άγλνηα ησλ ελλνηψλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΤΖΗΦ= χλνιν ζεκείσλ ηδενινγηθά θνξηηζκέλσλ
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΚΡΠΡΔΔΚ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ/ηεο εθ-

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

παηδεπηηθνχ
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΤΚΔΠΜ= πλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΤΜΘΔΟΚ= πλαπφθαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζέκαηνο πξνο επεμεξγαζία
θαη φρη ησλ θεηκέλσλ
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΑΔΝΜΑΜΟ= Απψιεηα ελφηεηαο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ κέζα απφ
ηε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο
ΓΗΑΤΕ= Γηάινγνο θαη ζπδήηεζε

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο

ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο

11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια

ΔΠΚΜΑ= Δπαλαδηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο.
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αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΜΘΔΣΝΜΑ= Με ζεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο

ΔΝΣΤΓ= Δλδερφκελε ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο

15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘ-ΣΠΔ
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ
ΘΜΠΔ= Θεσξεηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
ΠΔΦΓΔΠΣ= Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπνηεδήπνηε
θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 29
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

46-55

Έτη υπηρεσίας

14

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Ναι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΠΟΓΛΠΟΔ= Πνιπκνξθία θεηκέλσλ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΑΛΓΡΚΜ= Αιιεινδηφξζσζε – εηεξναμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ
απφ ηνπο καζεηέο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
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ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘ-ΣΠΔ
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ
ΘΜΠΔ= Θεσξεηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
ΠΔΦΓΔΠΣ= Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΠΔΟΟΣ= Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νπνηεδήπνηε
θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 30
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

46-55

Έτη υπηρεσίας

29

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Ναι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Ναι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΠΟΓΛΠΟΔ= Πνιπκνξθία θεηκέλσλ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΓΤΠ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

ΔΟΜΓΜΣ= Δθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε
ΔΝΤΜΑ= πλεξγαζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΔΓΜΜΓ= Δθαξκνγή δηαθφξσλ κνληέισλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
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13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο
14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

ΑΞΣΥΓΗ= Αμηνιφγεζε θαηά ηαθηά ρξνληά δηαζηήκαηα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘ-ΣΠΔ
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ
ΘΜΠΔ= Θεσξεηηθή κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο
ΠΔΦΓΔΠΣ= Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο
ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 31
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

46-55

Έτη υπηρεσίας

27

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο

Κσδηθνί
ΑΠΛΑΚ= πζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ

1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

θνηλσλία
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΖΠΣΡΑΜ= εκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε κελπκάησλ

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΠΛΟΚ= Πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΜΖΔΦΤΜΑ= Με εθαξκνγή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΓΗΠΚΓΓ= Γηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκέλσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
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15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
ΤΔΠΚΓ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα Κξηηη16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

θνχ Γξακκαηηζκνχ
ΔΠΤΠΑΗΘ= πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΗΘ-ΣΠΔ
Β΄ΔΠΗΠΔΓΟΤ

17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 32
Πξνθίι
Φύλο

Άνδρας

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

4

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Όχι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Λύκειο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ

2.

θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ

3.

Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

Κσδηθνί
ΓΔΚΠΛ= Γεμηφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΚΑΓΡ= Άγλνηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΑΓΔΝΠΓ= Άγλνηα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ
ΑΓΟΡΚΓ= Άγλνηα ηνπ φξνπ ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ
ΑΓΓΔΗΓΡ= Αδπλακία δηάθξηζεο εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΜΠΛΔΝ= πζρέηηζε κέζσ πιεξνθνξίαο θαη ελεκέξσζεο
ΤΜΑΠΓΝ= πκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΜΖΔΦΤΜΑ= Με εθαξκνγή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
ΔΥΡΔΞ = Έιιεηςε ρξφλνπ θαη εμνηθείσζεο.
ΓΡΠΡΔΞΔΡ= Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, εξγαζίεο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο

ΜΔΦΓΗΑΑΞ= Με εθαξκνγή δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο

13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΟΤΣΝΜΑ= Οπδέηεξε ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο

14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
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15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή
ΔΔΠΠΔΝΜ= Δθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ησλ καζεκάησλ
ΠΑΠΔ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθά
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Αηνκηθόο Πίλαθαο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνύ 33
Πξνθίι
Φύλο

Γυναίκα

Ηλικία

36-45

Έτη υπηρεσίας

13

Σπουδές (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό)

Ναι

Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Γυμνάσιο

Επιμόρφωση Β επιπέδου

Όχι

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α: «Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ»
Καηεγνξίεο
1.

2.

3.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
γξακκαηηζκνύ
θνπνί θαη ζηόρνη ηεο αλάπηπμεο
ηνπ γξακκαηηζκνύ
Οξηζκόο πνιπηξνπηθνηεηαο θαη
πνιπγξακκαηηζκσλ

Κσδηθνί
ΓΔΚΠΛ= Γεμηφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ
ΓΗΓΡΑΑΛ= Γηαθνξνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ
ΑΓΑΠΛΑΚ= Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ θνηλσλία
ΑΠΚΔΓΣΡ= Απφδνζε θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ΖΚΚΡΚ= εκαληηθφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςε

4.

Οξηζκόο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ

ΓΔΗΓΡ= Γηάθξηζε εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΓΝΓΗΔΗΓΡ= Γλψζε δηαθφξσλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ
ΤΣΠΔΓΡ= πζρέηηζε ΣΠΔ γξακκαηηζκνχ

5.

ΣΠΔ θαη γξακκαηηζκόο

ΜΠΛΔΝ= πζρέηηζε κέζσ πιεξνθνξίαο θαη ελεκέξσζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β’ : « Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο »
6.

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ
θεηκέλνπ

ΠΓΛΚΘ= Πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο κε λφεκα, ζθνπφ θαη ζέκα
ΤΚΔΔ= πλεμέηαζε θεηκέλσλ εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ

7.

Δμέηαζε – ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ
εθηόο ζρ. Δγρεηξηδίνπ

ΑΚΡΔΚΓΗ= Άληιεζε κε θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ΑΝΔΤΓΗ= Άληιεζε απφ ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ πιηθφ θαη δηαδίθηπν
ΜΤΚΔΠΜ= Με ζπλαπφθαζε θεηκέλσλ πξνο επεμεξγαζία κε ηνπο καζεηέο
ΘΔΣΟΜ= Θεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

8.

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

9.

Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

10. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο γισζζηθήο
επίγλσζεο θαη κεηαγλώζεο
11. Γισζζηθό κάζεκα θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΜΖΔΦΤΜΑ= Με εθαξκνγή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

ΤΜΔΚΔΗ= πγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ
ΔΓΜΜΓ= Δθαξκνγή δηαθφξσλ κνληέισλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
ΘΔΓΜΑΑ= Θεηηθή ζηάζε γηα ηε ζχλδεζε γισζζηθνχ καζήκαηνο κε άιια
αληηθείκελα

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Αμηνιόγεζε »
ΔΦΓΗΑΑΞ = Δθαξκνγή δηαγλσζηηθή ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο
12. Η αμηνιόγεζε θη ν ξόινο ηεο
13. Νέεο κνξθέο αμηνιόγεζεο

ΓΗΓΝΔΠΜΑ= Γηάγλσζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ
ΘΔΣΝΜΑ= Θεηηθή ζηάζε ζε λέεο κνξθέο αμηνιφγεζεο
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14. Γπζθνιίεο εθαξκνγήο λέσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο
15. Απηναμηνινγεζε εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ

ΚΑΔΦΑ= Καζεκεξηλή εθαξκνγή απηναμηνιφγεζεο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ’ : «Δπηκόξθσζε »
16. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ
17. ηάζε απέλαληη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνύ

ΜΖΔΠΕΓ= Με ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα δεηήκαηα
γξακκαηηζκνχ
ΘΔΔΠΓΡ= Θεηηθή ζηάζε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο θεηκέλνπ.
ΔΘΕΠΡΔΦ= Δπηκφξθσζε ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε πξαθηηθή εθαξκνγή

18. Πξνηάζεηο επηκόξθσζεο

ΠΑΠΔΞ= Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δμ΄ απνζηάζεσο
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