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1. Εισαγωγή  

Το μάθημα της διδασκαλίας της γλώσσας από τη φύση του στοχεύει να διαμορφώσει 

πολίτες ικανούς να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, που προτάσσει την έννοια του κριτικού γραμματισμού, έχει ως 

επιπρόσθετο στόχο την κριτική συνειδητοποίηση της γλώσσας από τους/τις μαθητές/-τριες, 

ώστε να αντιλαμβάνονται την ιδεολογική διάσταση της γλώσσας, δηλαδή τον τρόπο με τον 

οποίο τα διάφορα γλωσσικά και γραμματικά στοιχεία λειτουργούν για τη δόμηση 

συγκεκριμένων νοημάτων, σχέσεων εξουσίας, ανισοτήτων κλπ. Μολονότι το νέο 

πρόγραμμα σπουδών αναγνωρίζει και συμπεριλαμβάνει στους στόχους του την καλλιέργεια 

της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας, υποστηρίζει ότι η γλωσσική και 

επικοινωνιακή επάρκεια δεν αποτελούν ένα πεπερασμένο σύνολο δηλωτικών γνώσεων που 

αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο και τα κειμενικά είδη, ως ύλης που κατακτάται 

γραμμικά και σταδιακά. Η πεπερασμένη πλευρά της γλώσσας (το σύνολο των γνώσεων που 

αφορούν τη φωνολογία, μορφοσύνταξη και μέρος του λεξιλογίου/της σημασιολογίας) 

κατακτάται ούτως ή άλλως φυσικά και αβίαστα μέχρι το τέλος της προσχολικής ηλικίας 

(Chomsky, 1965). Αντίθετα, η πολιτισμικά και κοινωνικά καθοριζόμενη πλευρά της γλώσσας 

(έννοιες/σημασιολογία/λεξιλόγιο, κειμενικά είδη, επικοινωνιακές συμβάσεις) συνιστούν 

ένα πολυπαραγοντικό και μη μετρήσιμο αντικείμενο, το οποίο καλλιεργείται και 

μετασχηματίζεται διαρκώς κατά τη διάρκεια της (κοινωνικής) ζωής ενός ατόμου στο 

πλαίσιο διαφόρων κοινοτήτων. Η αξιολόγηση, επομένως, δεν μπορεί να αφορά μόνο την 

επιτυχή εκμάθηση ενός σώματος πυρηνικών γνώσεων για τη γλώσσα, εφόσον αυτό, 

αφενός, είναι εξ ορισμού δύσκολο να οριστεί στατικά και, αφετέρου, προϋποθέτει το να 

προσεγγίσουμε τη γλώσσα ως ένα αποπλαισιωμένο σύστημα γνώσεων, χωρίς να 

συνυπολογίσουμε το πώς το σύστημα αυτό διαμορφώνεται και διαμορφώνει το πλαίσιο 

επικοινωνίας. Αντίθετα, η αξιολόγηση – και ειδικά στο πρόγραμμα του κριτικού 

γραμματισμού που τονίζει τη δυναμική φύση της γλωσσικής επικοινωνίας- δεν εμφανίζεται 

στο τέλος, αλλά συναρτάται με την ίδια τη διαδικασία επιλογής και κριτικής μελέτης ενός 

θέματος που η ίδια η σχολική τάξη ως κοινότητα επέλεξε να συνοικοδομήσει. Η 

αξιολόγηση, επομένως, αφορά κυρίως την ανάπτυξη και αποτελεσματική χρήση  

γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που οι μαθητές/-τριες επιλέγουν για τη 

διαχείριση της γλωσσικής επικοινωνίας, τη συζήτηση κειμένων, την οικοδόμηση 

συγγραφικών και αναγνωστικών πρακτικών που προωθούν την κριτική μελέτη της γλώσσας.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ                    Σελίδα 2 

 

Αξιολογούνται, επομένως, κυρίως δεξιότητες που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης 

κειμένων, τις δεξιότητες και στρατηγικές που τα άτομα επιλέγουν για την κατανόηση 

κειμένων, γλωσσικών και πολυτροπικών, την καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών σε 

σχέση με τον στόχο της επικοινωνίας (π.χ. αξιολογείται η δεξιότητα των μαθητών/-τριών να 

επιλέγουν α΄, β΄ ή γ΄ πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού αριθμού στις προσωπικές και κτητικές 

αντωνυμίες, καθώς και στα ρήματα, με στόχο να διαμορφώσουν συγκεκριμένες 

διαπροσωπικές σχέσεις, όπως οικειότητα ή ισχύ). Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών/-

τριών να αξιοποιούν κατάλληλα τα διάφορα σημειωτικά μέσα (εικόνα, ήχο) ως μηχανισμών 

κατασκευής εγκυρότητας, υποκειμενικού σχολιασμού κλπ. Επίσης, αξιολογείται και η 

δεξιότητα κριτικής αξιολόγησης των παραπάνω (π.χ. η δεξιότητα των μαθητών/-τριών να 

αποτιμούν την κοινωνικοπολιτισμική λειτουργία των κειμένων), που οδηγεί τους μαθητές 

και τις μαθήτριες σε διαρκώς αυξανόμενη αυτονομία όσον αφορά τη συνέχιση της 

γλωσσικής τους καλλιέργειας και την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού μετά το 

σχολείο. Η εκμάθηση μεταγλωσσικής ορολογίας (π.χ. η αναγνώριση του ρήματος, του 

επιθέτου, του υποκειμένου κλπ.) στις μικρές τάξεις – μέχρι και την Γ΄ δημοτικού 

αξιολογείται μόνο όταν αυτή είναι απαραίτητη γνωστικά και στρατηγικά προκειμένου να 

συζητηθεί και να κατανοηθεί η λειτουργικότητα των γραμματικών επιλογών (π.χ. η γνώση 

του όρου παθητική φωνή  είναι απαραίτητη για τη συζήτηση και αποτίμηση της 

λειτουργικότητάς της ως μηχανισμού κατασκευής επίσημου ύφους σε ένα κείμενο). 

Η αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών είναι κυρίως ανατροφοδοτική. Έτσι, μια 

τελική αξιολόγηση δε θα επικεντρώνεται στο τελικό προϊόν, αλλά θα αναδεικνύει τη 

βελτίωση και την πρόοδο που παρουσίασε ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια. Αυτό 

συνεπάγεται την ενεργό εφαρμογή μορφών συντρέχουσας διαγνωστικής αξιολόγησης πέρα 

από τα συμβατικά ατομικά δοκίμια αξιολόγησης, όπως τη δημιουργία φακέλων (portfolios), 

τη συλλογή αναστοχαστικών σχολίων, την εγκαθίδρυση και ενίσχυση πρακτικών 

αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης (συνεντεύξεις, αναστοχαστικά αυτοσχόλια), τόσο 

στο πλαίσιο της τάξης όσο και εκτός αυτής, με εμπλοκή της ευρύτερης 

μαθητικής/μαθησιακής κοινότητας. Η συνδιαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης από 

εκπαιδευτικό και μαθητές/μαθήτριες είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος μηχανισμός ελέγχου 

της στοχοθεσίας και της βιωσιμότητάς της, καθώς και ένας τρόπος να αξιολογηθεί το 

γλωσσικό μάθημα ως ένα σύνολο πρακτικών γραμματισμού, των οποίων οι ομοιότητες και 

οι διαφορές με τις μη σχολικές πρακτικές γραμματισμού πρέπει να βρίσκονται υπό διαρκή 

εξέταση, εφόσον ο βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια της κριτικής 

διάστασης.  



 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ                    Σελίδα 3 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται πρακτικές αξιολόγησης οι οποίες διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το πλαίσιο βάσει του οποίου πραγματώνονται. Αρχικά, παρουσιάζεται η χρήση 

του Φακέλου Εργασιών (portfolio), ως μιας εναλλακτικής μεθόδου συντρέχουσας 

αξιολόγησης, που συνδέεται με το πλαίσιο της καθημερινής σχολικής πράξης στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για τη 

διαμόρφωση ενός κριτηρίου ατομικής δοκιμασίας κριτικής επεξεργασίας κειμένων, η οποία 

αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, και συνδέονται με την αξιολόγηση 

στο τέλος του έτους. Η αξιολόγηση αυτή έχει ισχύ μόνο για το μεταβατικό διάστημα μέχρι 

την οριστικοποίηση των μορφών τελικής αξιολόγησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

οι οποίες θα αναπτυχθούν εν όψει της ολοκληρωμένης εφαρμογής του προγράμματος στο 

γυμνάσιο.    

2. Στο πλαίσιο της καθημερινής σχολικής πράξης: Συντρέχουσα διαγνωστική 

αξιολόγηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Η χρήση του Φακέλου Εργασιών (portfolio), ως μιας εναλλακτικής μεθόδου συντρέχουσας 

αξιολόγησης του μαθητή και της μαθήτριας αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Αυτό 

καταδεικνύεται από μια διαρκώς αυξανόμενη διεθνή βιβλιογραφία για τη χρήση του 

Φακέλου (βλέπε ενδεικτικά Hansen, 1992, Seely, 1994, Seidel, 1997, Shores & Grace, 1998, 

Γεωργούσης, 1998, Cole, 2000, Council of Europe, 2006), καθώς και συγκεκριμένα 

παραδείγματα της εφαρμογής του που εκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

αλλά και στον επαγγελματικό χώρο. Συγκεκριμένα, ο Φάκελος Εργασιών είναι μια 

συστηματική και οργανωμένη συλλογή στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τον/την 

εκπαιδευτικό και τον/τη μαθητή/-τρια για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων του μαθητή και της μαθήτριας. Ο/η 

εκπαιδευτικός έχει ένα αρχείο της μαθησιακής προόδου των μαθητών/-τριών, όπου μπορεί 

να παρατηρήσει τι έχουν μάθει, πώς το έχουν μάθει, πώς σκέφτονται, πώς υποβάλλουν 

ερωτήσεις, πώς αναλύουν, συνθέτουν, παράγουν, δημιουργούν, πώς επικοινωνούν με τους 

άλλους πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.    

Ο Φάκελος Εργασιών παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό  τη δυνατότητα να παρατηρήσει τους 

μαθητές και τις μαθήτριες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων να αναλαμβάνουν 

ρίσκο, να αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις και να μαθαίνουν να κρίνουν οι ίδιοι και οι 

ίδιες την επίδοσή τους. Ο Φάκελος επιτρέπει την εμπλοκή των μαθητών/-τριών στην 

αξιολόγησή τους και τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας μάθησής τους. Επίσης, 

παρέχει τη δυνατότητα για την αξιολόγηση της ποιότητας της γενικής ατομικής επίδοσης 
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των μαθητών/-τριών. Η ευρεία χρήση των Φακέλων μπορεί να υποκινήσει μια αλλαγή στις 

πρακτικές των τάξεων και την πολιτική της εκπαίδευσης που ικανοποιεί περισσότερο τις 

αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών/-τριών.  

Ο Φάκελος, επίσης, προωθεί την ενεργητική μάθηση, αφού απαιτεί από τους μαθητές και 

τις μαθήτριες να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη μάθησή τους. Οι μαθητές/-τριες δεν 

έχουν παθητικό ρόλο, αλλά παρακολουθούν την πρόοδό τους, κάνουν σχόλια πάνω σε 

αυτή και θέτουν μελλοντικούς στόχους.  

Επιπλέον, ο Φάκελος ενθαρρύνει τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ των μαθητών/-

τριών, εκπαιδευτικών και γονιών. Μέσα από την επικοινωνία εκπαιδευτικού – γονιών ο 

Φάκελος διευκολύνει την ανακοίνωση των επιτευγμάτων των μαθητών/-τριών.  

Μέσα από τον Φάκελο δίνεται μια εικόνα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών/-

τριών και μπορούν να αποκαλυφθούν οποιεσδήποτε αδυναμίες στις εκπαιδευτικές 

πρακτικές. Οι μαθητές/-τριες εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησής τους, παίρνοντας 

πληροφορίες για την πρόοδό τους κι έτσι ενθαρρύνονται στο να γίνουν πιο υπεύθυνοι/-ες 

για τη μάθησή τους.  

Για την οργάνωση του Φακέλου Εργασιών μπορεί να ακολουθηθούν τα εξής βήματα. 

Αρχικά, να καθοριστεί ο γενικός σκοπός του Φακέλου και μετά να γίνει η συλλογή των 

εργασιών και των φωτογραφιών από τις διάφορες δραστηριότητες. Η συλλογή των 

εργασιών και των φωτογραφιών θα είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία θα εμπλέκει 

τόσο τον μαθητή και τη μαθήτρια όσο και τον/την εκπαιδευτικό. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας οργάνωσης του Φακέλου θα γίνεται συστηματική χρήση ημερολογίων 

μάθησης, θα γίνεται  συζήτηση μεταξύ μαθητή/-τριας και εκπαιδευτικού, θα καταγράφεται 

η πρόοδος του/της μαθητή/-τριας, θα καταγράφονται πρόχειρες παρατηρήσεις και γενικές 

περιγραφικές αναφορές για την πρόοδο, θα καταγράφονται σχόλια από τους/τις μαθητές/-

τριες και τους γονείς και στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα γίνει μια αξιολόγηση – 

επανεξέταση του περιεχομένου του Φακέλου και παρουσίαση της πορείας εργασίας, η 

οποία θα αποδεικνύει την πρόοδο του/της μαθητή/-τριας. 

Για την καταγραφή των σχολίων από τους γονείς ή τους άλλους μαθητές και τις άλλες 

μαθήτριες πρέπει να τονιστεί η σημαντικότητα των σχολίων τους, αφού δε θα βάζουν 

απλώς έναν βαθμό, αλλά με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται η ανατροφοδότηση στον/στη 

μαθητή/-τρια για να βελτιωθεί. Στις συζητήσεις με τους/τις μαθητές/-τριες για 

ανατροφοδότηση μπορεί να υιοθετηθούν οι τέσσερις πιο κάτω «βαθμίδες»: διευκρινίζω 
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την αναθεωρημένη εργασία με ερωτήσεις, εκτιμώ κάνοντας σχόλια, προκαλώ τις ανησυχίες 

και τέλος κάνω προτάσεις για αναθεώρηση της εργασίας. 

Ο/η κάθε ένας/μια εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει το Φάκελο Εργασιών του κάθε 

μαθητή και της κάθε μαθήτριας λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο και τις ανάγκες των 

μαθητών/-τριών του/της. Ενδεικτικά ένας Φάκελος Εργασιών μπορεί να έχει την πιο κάτω 

δομή:  

Ι. Πρώτο μέρος   

• Σελίδα με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του/της μαθητή/-τριας 

• Σελίδα με το βιογραφικό του/της μαθητή/-τριας 

II. Δεύτερο μέρος 

• Το ντοσιέ μου: Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων 

• Συλλογίζομαι… 

• Αξιολογήσεις από τον/την εκπαιδευτικό και τους γονείς  

Στο πρώτο μέρος του Φακέλου Εργασιών μπορεί να περιλαμβάνεται μια σελίδα με τα 

στοιχεία και τη φωτογραφία του/της μαθητή/-τριας. Στη σελίδα αυτή ο/η μαθητής/-τρια 

συμπληρώνει τα στοιχεία του/της και τοποθετεί μια μικρή φωτογραφία.  

Σε μια άλλη σελίδα του πρώτου μέρους μπορεί να δοθεί μια γενική, πολύπλευρη και από 

πολλές οπτικές γωνιές εικόνα (αυτοεικόνα, εικόνα που έχουν οι γονείς ή οι φίλοι) για τις 

συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του/της μαθητή/-τριας, ώστε να βοηθηθεί 

ο/η εκπαιδευτικός και κατ’ επέκταση ο/η μαθητής/-τρια να δημιουργήσει μια πιο σφαιρική 

εικόνα για τον εαυτό του/της 

Στο δεύτερο μέρος του Φακέλου Εργασιών περιλαμβάνονται τρεις ενότητες: «Το ντοσιέ 

μου: Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων», «Συλλογίζομαι…» και «Αξιολογήσεις από τον/την 

εκπαιδευτικό και τους γονείς». «Το ντοσιέ μου: Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων», αποτελεί 

την προσωπική συλλογή των εργασιών του/της μαθητή/-τριας κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης μιας θεματικής ενότητας. Είναι στο μέρος αυτό που ο/η μαθητής/-τρια, μετά 

από συζήτηση με τον/την εκπαιδευτικό, συλλέγει  τις διάφορες εργασίες που αποδεικνύουν 

τη βελτίωσή του/της στους στόχους που έχουν τεθεί και απεικονίζουν τις εμπειρίες του/της 

στη γλώσσα κατά τη διαδικασία διερεύνησης ενός θέματος. Στο μέρος αυτό 

συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα τελικά κείμενα που παράγονται από τους/τις μαθητές/-

τριες αλλά και τα διάφορα προσχέδια, για να φανεί εξέλιξη. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
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οι μαθητές/-τριες παρουσιάζουν τις εργασίες που δείχνουν την πορεία που διήνυσαν μέχρι 

να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. 

Στην ενότητα «Συλλογίζομαι…», μπορούν οι μαθητές/-τριες σε συνεργασία με τον/την 

εκπαιδευτικό να καταγράψουν τη γενική εικόνα της πορείας μάθησής τους και τις γνώσεις, 

δεξιότητες και στρατηγικές τις οποίες απέκτησαν, βάσει του Προγράμματος Σπουδών  της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Έτσι, θα μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις στρατηγικές που έχει κατακτήσει ο/η κάθε μαθητής/-τρια, ακόμη και 

σε προηγούμενες σχολικές χρονιές, αφού ο κάθε Φάκελος Εργασιών είναι ιδιοκτησία 

του/της μαθητή/-τριας και θα μπορεί να μεταφέρεται από τη μια τάξη στην άλλη. Στο 

ίδιο μέρος περιλαμβάνονται και οι αυτοαξιολογήσεις, όπου ο/η μαθητής/-τρια καταγράφει 

την πορεία μάθησής του/της και θέτει διάφορους στόχους τόσο για την παραγωγή και 

κατανόηση γραπτού λόγου όσο και για την παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου. 

Σε κάθε μια δεξιότητα ο λόγος αντιμετωπίζεται σε τέσσερα επίπεδα: ως πλαισιωμένη δομή, 

ως γλωσσική και νοηματική δομή, ως κοινωνική πράξη και ως αντικείμενο αξιολόγησης.      

Τέλος, στο μέρος του Φακέλου Εργασιών με τίτλο «Αξιολογήσεις από τον/την 

εκπαιδευτικό και τους γονείς» μπορεί ο/η μαθητής/-τρια να παίρνει ανατροφοδότηση από 

τον/την εκπαιδευτικό και τους γονείς για τις εργασίες που θα τοποθετεί στο «Ντοσιέ». 

Κυρίως ο/η εκπαιδευτικός, καθώς και οι γονείς των μαθητών/-τριών διευκρινίζουν, 

εκτιμούν, προκαλούν τις ανησυχίες και κάνουν προτάσεις για αναθεώρηση των εργασιών 

των μαθητών/-τριών. Ο/η εκπαιδευτικός κάνει τα δικά του σχόλια για τις εργασίες που 

τοποθετούνται μέσα στον Φάκελο και καταγράφονται κάθε φορά οι δεξιότητες που 

κατακτιούνται, τα στοιχεία που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό και οι αλλαγές που 

παρατηρούνται στον/στη μαθητή/-τρια. 

3. Η αξιολόγηση στο τέλος της χρονιάς: Ατομική δοκιμασία κριτικής επεξεργασίας 

κειμένων (για τη Μέση Εκπαίδευση) 

Είναι προφανές ότι στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού η παραδοσιακού τύπου 

αξιολόγηση με τη μορφή ενός διαγωνίσματος στο τέλος του εξαμήνου ή της χρονιάς δεν 

συνιστά την πλέον αποτελεσματική πρακτική αξιολόγησης των μαθητών/-τριών. Για τη 

μεταβατική περίοδο, ωστόσο, τα παραδοσιακά διαγωνίσματα αναπροσαρμόζονται με 

στόχο να συμπεριλάβουν διαστάσεις κριτικής μελέτης της γλώσσας. Σε ένα τέτοιο 

μεταβατικό μοντέλο αναπροσαρμοσμένης αξιολόγησης, η έμφαση επικεντρώνεται στη 

μελέτη κειμένων μόνο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι με αυτού του τύπου την αξιολόγηση – που 
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εφεξής αποκαλούμε ατομική δοκιμασία κριτικής ανάγνωσης κειμένων – είναι δυνατόν να 

ελεγχθούν κάποιες μόνο πτυχές του κριτικού γραμματισμού και κυρίως αυτές που 

σχετίζονται με την κριτική επίγνωση της γλώσσας και τις στρατηγικές που υιοθετούν οι 

μαθητές/-τριες κατά την ανάγνωση και επεξεργασία των νοημάτων που δηλώνονται μέσα 

από γλωσσικά, κειμενικά και οπτικά στοιχεία στα κείμενα. Ο έλεγχος του τρόπου που τα 

παιδιά χρησιμοποιούν τον προφορικό τους λόγο για να προτείνουν, να αντιπαρατεθούν με 

τα κείμενα, να  συζητήσουν τις απόψεις τους με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές 

τους γύρω από το θέμα που διερευνούν, με άλλα λόγια οι δυναμικές, αλληλεπιδρασιακές 

πρακτικές διαλόγου, σύγκρουσης, αντίθεσης κλπ. με τα κείμενα και τα άλλα άτομα της 

σχολικής κοινότητας –και συγκροτούν τη βάση του κριτικού γραμματισμού – δεν μπορεί 

παρά να γίνεται καθημερινά στο πλαίσιο της σχολικής πράξης.   

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κρατήσουν ως βασικά στοιχεία για τη διαμόρφωση ενός 

κριτηρίου ατομικής δοκιμασίας-αξιολόγησης τα εξής:  

• Ατομική διαδικασία κριτικής ανάγνωσης κειμένων και αυθεντικό πλαίσιο 

επικοινωνίας: Η ανάγνωση κειμένων και η αξιολόγηση της κριτικής διάστασης της 

γλώσσας συνιστά ένα βήμα που πρέπει να εκληφθεί ως κομμάτι της 

διαπραγμάτευσης ενός θέματος που γίνεται στην τάξη. Ειδικότερα: Το περιεχόμενο 

της ατομικής δοκιμασίας κριτικής μελέτης κειμένων (το θέμα των κειμένων, οι 

επιμέρους ερωτήσεις, η παραγωγή λόγου) πρέπει να αποτελεί τμήμα της ενότητας 

που οι μαθητές/-τριες ήδη διαπραγματεύονται στην τάξη, ώστε να μη διασπάται σε 

μεγάλο βαθμό το αυθεντικό πλαίσιο του μαθήματος και να διασφαλίζεται το 

ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών. Για παράδειγμα, μπορεί να προηγηθεί μελέτη 

άλλων συναφών με το θέμα κειμένων και σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες των 

μαθητών/-τριών (π.χ. συλλογή πληροφοριών για το θέμα κλπ.), έτσι ώστε τα 

κείμενα της δοκιμασίας να συμπληρώνουν ή να αναδεικνύουν επιπλέον πτυχές 

ενός θέματος για το οποίο οι μαθητές/-τριες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον.  

• Όσον αφορά το μέρος της παραγωγής γραπτού επικοινωνιακού λόγου, θα πρέπει 

να γίνεται προσπάθεια ώστε η θεματική να εμπίπτει μέσα στη σχολική και 

εξωσχολική πραγματικότητα που ζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης. 

Μπορεί να δοθούν δύο θέματα και οι μαθητές/-τριες να επιλέξουν αυτό που 

τους/τις ενδιαφέρει να αναπτύξουν. Δεδομένου ότι η ατομική δοκιμασία 

εντάσσεται σε μια θεματική που θα έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην 

τάξη, καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός στη διατύπωση του θέματος για παραγωγή 
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γραπτού λόγου να λάβει υπόψη προτάσεις για δράσεις που τα παιδιά πιθανόν 

διατύπωσαν στη συζήτησή τους. Με τον τρόπο αυτό, το θέμα του γραπτού λόγου 

θα αναδύεται από προηγούμενη συζήτηση και δε θα επιβάλλεται από τον/την 

εκπαιδευτικό – κάτι που προφανώς επηρεάζει την ποιότητα του γραπτού λόγου.  Οι 

μαθητές/-τριες θα πρέπει να αξιοποιούν επιπλέον υλικό που έχει συλλεγεί για το 

σχετικό θέμα και έχει συζητηθεί στην τάξη (π.χ. ερωτηματολόγια, άλλα κείμενα 

κλπ.)  προκειμένου να αναπτύξουν με σφαιρικό τρόπο το υπό διερεύνηση θέμα. Τα 

γραπτά κείμενα των μαθητών/-τριών  μπορεί, στη συνέχεια, να αξιοποιηθούν και 

να συζητηθούν στο πλαίσιο της τάξης μέσα από τις συνεργατικές πρακτικές 

ετεροαξιολόγησης που θεσπίζει το Πρόγραμμα Σπουδών. Για παράδειγμα, μπορεί 

στην τάξη να γίνει μια δραστηριότητα επαναδιατύπωσης του επικοινωνιακού λόγου 

που οι μαθητές/-τριες παρήγαγαν ατομικά στη δοκιμασία και υλοποίηση του 

στόχου που έχει τεθεί (π.χ. αποστολή του κειμένου στον αποδέκτη ή δημοσίευσή 

του). Εντασσόμενα μέσα σε αυτά τα αυθεντικά πλαίσια οι μαθητές και οι μαθήτριες 

μπορούν να αποκτήσουν κίνητρα για να εργαστούν και να βελτιωθούν αλλά και να 

καλλιεργήσουν μεταγνωστικές στρατηγικές (να συζητήσουν πώς προσέγγισαν τα 

κείμενα, και/ή να απαριθμήσουν τα βήματα που ακολούθησαν για να 

δημιουργήσουν ένα κείμενο). 

• Διακειμενική προσέγγιση: Η ατομική διαδικασία κριτικής διερεύνησης κειμένων 

ενσωματώνει τη βασική θέση του νέου Προγράμματος Σπουδών που είναι η 

διακειμενική λογική. Η λογική αυτή επηρεάζει, πρώτον, τον αριθμό των 

χρησιμοποιούμενων κειμένων. Η ατομική δοκιμασία, ως εκ τούτου, πρέπει να 

περιλαμβάνει περισσότερα από ένα κείμενα (δύο ή και τρία) και κατά προτίμηση-

όταν είναι δυνατόν-με αντιθετικές οπτικές, για να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές 

και στις μαθήτριες για συγκριτική ή αντιπαραβολική μελέτη των κειμένων με στόχο 

να κατανοηθούν οι οπτικές τους. Η αντιπαραβολική μελέτη κειμένων διευκολύνεται 

επίσης όταν, λ.χ., τα κείμενα προέρχονται από διαφορετικές κειμενικές κοινότητες 

ή όταν έχουν γραφεί – όπως στην προτεινόμενη δοκιμασία - από άτομα (μαθητές/-

τριες, εκπαιδευτικοί) που λειτουργούν στην ίδια κοινότητα (τη σχολική) αλλά 

επιτελούν διαφορετικό ρόλο και έχουν διαφορετικό βαθμό εξουσίας στην 

κοινότητα αυτή. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/-τριες  μπορούν να διερευνήσουν 

πώς τα γλωσσικά στοιχεία ή ο τρόπος που οι συγγραφείς οργανώνουν τα κείμενα 

επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες (αν οι συγγραφείς προσπαθούν να 
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επιβληθούν, να επιδείξουν δύναμη, να ασκήσουν εξουσία, να ευθυγραμμιστούν με 

συγκεκριμένες απόψεις κλπ.)  

• Βασικό στοιχείο του νέου Προγράμματος είναι η έννοια του κειμένου και του 

πλαισίου επικοινωνίας. Ως εκ τούτου τα κείμενα πρέπει να συνοδεύονται από 

πληροφορίες σχετικές με το στενό και το ευρύτερο επικοινωνιακό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο παράγεται το καθένα (π.χ. πού δημοσιεύτηκε ένα κείμενο, από ποιους κλπ.), 

καθώς και όσα άλλα σχόλια κρίνει απαραίτητα ο/η εκπαιδευτικός, ώστε οι μαθητές 

και οι μαθήτριες να μπορούν να αξιολογούν αν τα γλωσσικά στοιχεία ή η οργάνωση 

των πληροφοριών απηχούν το πλαίσιο, το επαναπροσδιορίζουν κλπ.  

• Είναι σημαντικό, αν τα κείμενα το επιτρέπουν, να διαμορφώνονται και να 

υποβάλλονται ερωτήσεις που να απηχούν και τους τέσσερις άξονες επεξεργασίας 

των κειμένων που καθορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών (το κείμενο ως πλαίσιο 

επικοινωνίας, το κείμενο ως γλωσσική και νοηματική δομή, το κείμενο ως 

κοινωνική πράξη, το κείμενο ως αντικείμενο αξιολόγησης). 

• Τόσο μέσα από τις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου, όσο και από τη 

δραστηριότητα της παραγωγής επικοινωνιακού λόγου, ο/η εκπαιδευτικός κυρίως 

ενδιαφέρεται να αξιολογήσει αν οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν κατακτήσει 

στρατηγικές κατανόησης και επεξεργασίας των νοημάτων που διατυπώνονται μέσα 

από τα γραπτά κείμενα. Προφανώς, η ίδια διαδικασία θα γίνεται στην τάξη 

καθημερινά. Ωστόσο, στην τάξη η διαδικασία αυτή είναι πιο σύνθετη, μια και 

γίνεται μέσα από τη σύγκριση προφορικών και γραπτών κειμένων και τη συζήτηση 

γύρω από αυτά.  

• Το περιεχόμενο της ατομικής δοκιμασίας κριτικής επεξεργασίας κειμένων πρέπει να 

προσαρμόζεται στις εμπειρίες, τις γνώσεις, το επίπεδο των μαθητών και των 

μαθητριών, καθώς και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας που θα έχει προηγηθεί 

στην τάξη.  
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