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*Προβληματισμός και αναγκαιότητα της 

έρευνας

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα στο λύκειο:

o […] διαμόρφωση μαθητών/τριών οι οποίοι ως μελλοντικοί πολίτες θα 

είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με κριτικά αντανακλαστικά στις 

διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες.

o […] μέσω των γλωσσικών μαθημάτων πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα να καλλιεργηθεί ο τομέας των αξιών, της κριτικής 

στάσης απέναντι στην κοινωνία και στον κόσμο τόσο στις διάφορες 

διαστάσεις του όσο και στις διάφορες κοινωνικές τάσεις και οπτικές.

oΟι μαθητές να μπορούν να αντιστέκονται δια του λόγου σε κάθε 

μορφή εξουσιαστικού αυθαίρετου λόγου και των παρεπόμενων αυτού.

*(Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Δεύτερο, 21052-3)



*Σκοπός της έρευνας «Τα κειμενικά είδη στο 

λύκειο: Από την κριτική ανάλυση στην κριτική 

επίγνωση»

1. Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η 

ενότητα για την είδηση στη Β’ λυκείου, εξετάζοντας: α) 

τις οδηγίες διδασκαλίας για το γλωσσικό μάθημα, β) το 

βιβλίο του καθηγητή και γ) το σχολικό εγχειρίδιο για το 

μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα».

`

2. Μελέτη του επιπέδου κριτικής γλωσσικής επίγνωσης 

μαθητών/τριών της  Β΄ λυκείου σε σχέση με την 

πρόσληψη των ειδησεογραφικών άρθρων, μέσω μιας 

πειραματικής διδακτικής παρέμβασης.



*Ερευνητικά ερωτήματα 1/2

1. Οι θεωρητικές επισημάνσεις και δραστηριότητες επεξεργασίας και 

παραγωγής λόγου που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο συνεισφέρουν 

στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών;

2. Ποιο είναι το επίπεδο κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών 

που συμμετέχουν στην έρευνα ως ομάδα ελέγχου πριν την εφαρμογή του 

ισχύοντος διδακτικού υλικού;

3. Παρατηρούνται μεταβολές/ βελτιώσεις στο επίπεδο κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης των μαθητών/τριών της ομάδας ελέγχου μετά την εφαρμογή 

του ισχύοντος διδακτικού υλικού;

4. Ποιο είναι το επίπεδο κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών 

που συμμετέχουν στην έρευνα ως πειραματική ομάδα πριν την εφαρμογή 

της πειραματικής διδακτικής παρέμβασης;

5. Παρατηρούνται μεταβολές/βελτιώσεις στο επίπεδο κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης των μαθητών/τριών της πειραματικής ομάδας μετά την 

εφαρμογή της πειραματικής διδακτικής παρέμβασης;



*Ερευνητικά ερωτήματα 2/2

6. Παρατηρούμε διαφορές στο βαθμό ενίσχυσης της κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης των μαθητών/ τριών ανάλογα με το διδακτικό υλικό που 

εφαρμόστηκε; Μπορούμε να υποστηρίξουμε πως κάποιο από τα δυο είναι 

πιο αποτελεσματικό;

7. Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των 

μαθητών/τριών και των κοινωνικών τους χαρακτηριστικών (φύλο και 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών);



*Θεωρητικό πλαίσιο

Κριτική Ανάλυση Λόγου
Κοινωνική και κριτική μελέτη, ως επί το πλείστον,

δημόσιων και θεσμοθετημένων κειμένων.

Ο λόγος ως φορέας αξιών και ιδεολογιών.

Ανάδειξη της ιδεολογικής διαμόρφωσης των κειμένων,
καθώς συνδυάζει την ανάλυση του μικροεπιπέδου των
κειμενικών επιλογών με το μακροεπίπεδο των κοινωνικών
δομών και των σχέσεων εξουσίας και ελέγχου που
παγιώνονται ή αναπαράγονται στα υπό διερεύνηση κείμενα

(van Dijk 1993: 255˙ Wodak 1995: 204˙ KhosraviNik 2010: 
56).



*Μεθοδολογία 1/3

Επιλογή κειμένων

Εφημερίδες: Ελεύθερος Τύπος, Ριζοσπάστης και Εφημερίδα 
των Συντακτών.

Θέματα της επικαιρότητας:

Η ναυτική τραγωδία του Norman Atlantic.

Τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στα Εξάρχεια στις 6 
Δεκεμβρίου του 2014, μετά τη συγκέντρωση για τη 
συμπλήρωση έξι χρόνων από τη δολοφονία του Αλ. 
Γρηγορόπουλου.

Οι συναντήσεις που πραγματοποίησε ο πατέρας του απεργού 
πείνας Νίκου Ρωμανού στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με τον τότε 
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα ως αρχηγό 
της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον Αρχιεπίσκοπο 
Ιερώνυμο. 
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Ανάλυση κειμένων-Βασικά πορίσματα

 Γλωσσικά στοιχεία ως φορείς της ειδησεογραφικής 
αξιολόγησης: μεταφορές, επίθετα, δείκτες σύζευξης,
ρητορικές ερωτήσεις και σημεία στίξης.

 Μέσω της ειδησεογραφικής αξιολόγησης τα αναφερόμενα 
γεγονότα χρωματίζονται ως αρνητικά και ως απροσδόκητα.

 Η διαφορετική εκδοτική γραμμή των εφημερίδων Ελεύθερος 
Τύπος, Ριζοσπάστης και Εφημερίδα των Συντακτών 
αναδεικνύει σημαντικές αποκλίσεις ως προς των πρόσωπα 
και γεγονότα που παρουσιάζονται ως αξιομνημόνευτα. 

 Τα πολιτικά συμφέροντα που εξυπηρετεί η κάθε εφημερίδα 
φαίνεται να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
κατασκευάζονται ιδεολογικά τα ειδησεογραφικά κείμενα.
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1. Μελέτη περίπτωσης

Δυο τμήματα της Β΄ λυκείου σε ένα πειραματικό λύκειο

Διεξοδική διερεύνηση της διδακτικής διαδικασίας 

2. Πειραματική έρευνα

Ομάδα ελέγχου - Εφαρμογή του ισχύοντος διδακτικού

υλικού

Πειραματική ομάδα - Εφαρμογή πειραματικού

διδακτικού υλικού βάσει των Πολυγραμματισμών

→ Δείγμα: 54 μαθητές/τριες



*Ερευνητικά εργαλεία 1/5

1. Ερωτηματολόγιο ως γραπτή δοκιμασία- Pre/post test



*Ερευνητικά εργαλεία 2/5
1. Ερωτηματολόγιο ως γραπτή δοκιμασία- Pre/post test
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2. Παρατήρηση της διδακτικής παρέμβασης -

Σημειώσεις παρατήρησης

Ομάδα ελέγχου - Παρατήρηση της εφαρμογής του ισχύοντος

διδακτικού υλικού

Πειραματική ομάδα - Παρατήρηση της εφαρμογής του

πειραματικού διδακτικού υλικού



*Ερευνητικά εργαλεία 4/5

3. Ημιδομημένες συνεντεύξεις - Ηχογράφηση 

Συνολική αποτίμηση της εμπειρίας των μαθητών/τριών από τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα.

Διερεύνηση πιθανών μεταβολών στον τρόπο που προσλαμβάνουν τα 

ειδησεογραφικά κείμενα.

Αξιολόγηση του υλικού.

Πιθανά προβλήματα και ελλείψεις.
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3. Ημιδομημένες συνεντεύξεις - Ηχογράφηση 

Παραδείγματα ερωτήσεων

Ποιες ήταν οι σκέψεις σας όταν σας ενημέρωσε η καθηγήτριά σας για τη 
συμμετοχή σας στην έρευνα;

Διαβάζατε εφημερίδες πριν τη διδασκαλία της είδησης;

Διαβάζετε εφημερίδες μετά τη διδασκαλία της είδησης;

Σε τι νομίζετε ότι σας βοήθησε η διδασκαλία της είδησης;

Υπήρχαν δραστηριότητες στο υλικό οι οποίες σας δυσκόλεψαν;

Πώς σας φάνηκε η διδασκαλία σε ομάδες; Σας δυσκόλεψε; Ποια ήταν η 
συμμετοχή σας στην ομάδα;

Ξεχωρίσατε κάποια από τις δυο ενότητες του υλικού;

Υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε στο υλικό; 

Πριν τη διδασκαλία της είδησης, υπήρχαν στοιχεία στα ειδησεογραφικά 
κείμενα τα οποία προσέχατε περισσότερο;



*Το πειραματικό διδακτικό υλικό



*Το πειραματικό διδακτικό υλικό

Κριτικός γραμματισμός
Critical Literacy (Luke, 2000)

Κριτική γλωσσική επίγνωση
Critical Language Awareness  (Fairclough, 1992)



*Το πειραματικό διδακτικό υλικό

Διδακτική προσέγγιση:
Το μοντέλο των πολυγραμματισμών (multiliteracies)

Τοποθετημένη Πρακτική (Situated Practice)

Ανοιχτή Διδασκαλία (Overt Instruction)

Κριτική πλαισίωση (Critical Framing)

Μετασχηματισμένη πρακτική (Transformed practise)

(New London Group, 1996, Cope & Kalantzis, 2000)



* Ομαδοσυνεργατική εκμάθηση και 

διδασκαλία
Το πλάνο της τάξης κατά την παρέμβαση



* Αποτελέσματα-Pre/post test
Στατιστική επεξεργασία στο πρόγραμμα Spss Statistics 24

Oι μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας μετά τη διδακτική 

παρέμβαση εντοπίζουν την αξιολόγηση στα υπό διερεύνηση 

ειδησεογραφικά κείμενα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με 

τους/τις μαθητές/τριες της ομάδας ελέγχου.



* Αποτελέσματα-Σημειώσεις παρατήρησης 

και Φύλλα εργασίας των μαθητών/τριών

Οι μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας αναγνωρίζουν 

την ύπαρξη αξιολόγησης στα γλωσσικά συστατικά στοιχεία 

των ειδησεογραφικών κειμένων και την συνδέουν με τις 

ιδεολογικές σκοπιμότητες της εφημερίδας.



* Αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις στους μαθητές της 

πειραματικής ομάδας

*«…απλά διάβαζα το κείμενο, δεν είχα σκεφτεί ότι ο δημοσιογράφος 
παίρνει θέση..» (μαθήτρια, ομάδα 6).

*«Μετά το μάθημα που κάναμε στις ομάδες μπορώ να καταλάβω πότε 
υπάρχει το σχόλιο και πότε όχι, ακόμα και στην τηλεόραση και στις 
διαφημίσεις» (μαθήτρια, ομάδα 1).

*«… τώρα (μετά την παρέμβαση) κοιτάω ποιος το έχει γράψει, που 
εντάσσεται πολιτικά» (μαθήτρια, ομάδα 3).

*«…κάποια γλωσσικά στοιχεία που δεν τους έδινα σημασία, τώρα 
καταλαβαίνω τι σημαίνουνε και γιατί τα βάζει εκεί ο δημοσιογράφος» 
(μαθητής, ομάδα 5).

*«… να εντοπίζω τη στάση του συγγραφέα και να δω τι σχόλια κάνει 
αυτός» (μαθητής, ομάδα 2).

*«… κάποιες (εφημερίδες) είναι γνωστές ποιες είναι οι θέσεις τους, 
οπότε από πριν καταλαβαίνουμε ποιο θα είναι το θέμα» (μαθητής, 
ομάδα 2).



*Συζήτηση αποτελεσμάτων

1. Δεν εντοπίζονται μεταβολές/βελτιώσεις στο επίπεδο κριτικής 

γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών της ομάδας ελέγχου. 

2. Οι μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας τείνουν να 

αναγνωρίζουν την ιδεολογική πλαισίωση των ειδησεογραφικών 

κειμένων.

3. Εντοπίζονται διαφορές στο βαθμό ενίσχυσης της κριτικής 

γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/ τριών ανάλογα με το διδακτικό 

υλικό που εφαρμόστηκε. Οι μαθητές/τριες της πειρατικής ομάδας 

αναγνωρίζουν την ύπαρξη αξιολόγησης στα γλωσσικά συστατικά 

στοιχεία των ειδησεογραφικών κειμένων και την συνδέουν με τις 

ιδεολογικές σκοπιμότητες της εφημερίδας

4. Δεν εντοπίζονται διαφορές στο βαθμό ενίσχυσης της κριτικής 

γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/ τριών ανάλογα με τα 

κοινωνικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, μορφωτικό επίπεδο γονιών).
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