Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη
Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο
και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του γλωσσικού μαθήματος εισάγεται η Παιδαγωγική
του Κριτικού Γραμματισμού. Επιδιώκεται τα παιδιά, όχι απλώς να μπορούν να
διαβάζουν με ευκολία τα διάφορα κείμενα ή να γράφουν σύμφωνα με τους κανόνες
της γραμματικής. Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση, όταν διαβάζουν ένα
κείμενο, να μπορούν να κατανοούν ποια είναι η θέση του/της συγγραφέα για το θέμα
στο οποίο αναφέρεται το κείμενο, έστω και αν αυτή η θέση δε δηλώνεται φανερά μέσα
στο κείμενο. Έτσι, τα παιδιά ερχόμενα σε επαφή με διάφορα κείμενα να είναι σε θέση
να εξετάζουν τις διαφορετικές απόψεις και στο τέλος να τοποθετούνται και τα ίδια
πάνω στο θέμα.
Η Παιδαγωγική του Κριτικού Γραμματισμού υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη
θεματικών ενοτήτων. Αφού συναποφασιστεί ένα θέμα-πρόβλημα προς διερεύνηση,
ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/-τριες φέρνουν σχετικά κείμενα, τα οποία θα βρουν
από διάφορες πηγές εντός και εκτός σχολείου. Τα κείμενα αυτά προέρχονται από
διάφορες πηγές έντυπου, ηλεκτρονικού και προφορικού λόγου και παρουσιάζουν
διαφορετικές απόψεις αναφορικά με το θέμα που διερευνά η τάξη. Κατά την
επεξεργασία των κειμένων, τα παιδιά τοποθετούνται κριτικά απέναντι στα κείμενα
των οποίων τις θέσεις μελετούν.
Αρχικά, εκπαιδευτικός και μαθητές/-τριες συναποφασίζουν την ενασχόλησή τους με
ένα θέμα και συνοικοδομούν τις διαστάσεις/πτυχές, του συγκεκριμένου θέματος, τις
οποίες επιθυμούν να διερευνήσουν. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους όπως:
καταγραφή ερωτημάτων, δημιουργία ιδεογραμμάτων, εννοιολογικών/νοητικών
χαρτών κ.ά. σημείο στο οποίο ενσωματώνονται τα ΤΠΕ, π.χ. kidspiration).
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες ανατρέχουν σε διάφορες πηγές για
να εξασφαλίσουν υλικό (κείμενα) για να απαντήσουν στα ερωτήματα που, ως
κοινότητα, έχουν θέσει. Στο σημείο αυτό, επίσης έχουμε εμπλοκή/αξιοποίηση των ΤΠΕ
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με την αναζήτηση υλικού (π.χ. διαδικασία αναζήτησης και συλλογής κειμένων από το
διαδίκτυο ή από λογισμικό που έχει πρόσβαση σε σώματα κείμενων).
Αφού συλλεγεί το υλικό στην τάξη, τίθενται κριτήρια επιλογής του και ξεκινά η
επεξεργασία και η αντιπαραβολή κειμένων. Απώτερος στόχος είναι η διερεύνηση των
διαφορετικών οπτικών που προβάλλονται μέσα από τα κείμενα. Δίνεται έμφαση στο
πώς η γλώσσα προβάλλει μια συγκεκριμένη οπτική θέασης του κόσμου. Κατά την
επεξεργασία των κειμένων, τα παιδιά, μέσω γραπτού και προφορικού λόγου,
τοποθετούνται κριτικά απέναντι στα κείμενα των οποίων τις θέσεις μελετούν. Η
κριτική ανάγνωση υποστηρίζεται από την κριτική γραφή των παιδιών, μέσω της
οποίας οι μαθητές/-τριες εκφράζουν τη δική τους φωνή, δηλώνουν, δηλαδή, τη δική
τους θέση και στάση για το υπό διαπραγμάτευση θέμα. Σε πολλές ενότητες έγινε με τη
χρήση των ΤΠΕ (π.χ. για δημιουργία αφίσας, βίντεο κλπ.).
Τέλος, η αξιολόγηση της διαδικασίας είναι κυρίως ανατροφοδοτική. Τα παιδιά
καταγράφουν κάθε μέρα στο φάκελο υλικού τη διαδικασία που συν-δημιουργήθηκε
στην τάξη τους. Στο τέλος (αλλά και ενδιάμεσα κατά τη διάρκεια της ενότητας)
μπορούν να προβούν σε

αξιολόγηση και αναστοχασμό. Ο αναστοχασμός και η

αξιολόγηση αυτή δεν αφορούν τόσο στις γνώσεις που κατέκτησαν, αλλά κυρίως στον
τρόπο χρήσης της γλώσσας για το υπό διαπραγμάτευση θέμα (ποιο είναι το
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λεξιλόγιο που κατέκτησαν, πώς έγινε η μετάβαση από τις αρχικά ασαφείς σκέψεις των
παιδιών για το θέμα σε πιο συγκεκριμένες, όπως αυτή η μετάβαση εκφράζεται μέσα
από τις διαφορές στη γλωσσική διατύπωση του θέματος αρχικά και στο τέλος της
ενότητας, στις διαφορές στα γραπτά κείμενα κλπ.). Η αξιολόγηση θα μπορούσε να
ενσωματώσει τα ΤΠΕ με πολλά προγράμματα, όπως το Kidspiration, το PowerPoint,
Word, Mahara, Moodle κλπ.

Εκ μέρους της Υποστηρικτικής Ομάδας ΝΑΠ Γλώσσας
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Ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διαδικασία συνοικοδόμηδσης θεματικής
ενότητας σύμφωνα με τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, στα
πλαίσια του μαθήματος Γλώσσα και Πολιτισμός

A. Στα αρχικά στάδια της θεματικής ενότητας:

Πιθανή χρήση λογισμικών:
 Kidspiration
 Inspiration
 Word
 PowerPoint
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Πιθανή χρήση λογισμικών:
 Kidspiration
 Inspiration
 Word
 PowerPoint
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Πιθανή χρήση λογισμικών:
 Kidspiration
 Inspiration
 Word
 PowerPoint
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Β. Στο στάδιο επεξεργασίας κειμένου:

Πιθανή χρήση λογισμικών:
 Publisher
 Word
 PowerPoint
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Πιθανή χρήση λογισμικών:
 Excell (για διάφορους τύπους γραφικών παραστάσεων και
επεξεργασίας δεδομένων)

 Word
 PowerPoint
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Πιθανή χρήση λογισμικών:
 Movie Maker
 Photo Story
 Gimp
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Γ. Στα στάδια παραγωγής γραπτού λόγου:

Πιθανή χρήση λογισμικών:
 Movie Maker
 Gimp
 Publisher
 PowerPoint
 Word
 Kartouche
 Photo Story
 Autocollage
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