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1. Σκοποί ενόηηηαρ 

 Να εμνηθεησζνχλ νη θνηηήηξηεο/ηέο κε ηηο έλλνηεο ηεο γισζζηθήο λφξκαο 

 Να πεξηγξαθνχλ ηα κνληέια γισζζηθήο δηδαζθαιίαο 

 Να πεξηγξαθνχλ νη ζπλεθηηθέο, δνκηθέο θαη γελεηηθέο ζεσξίεο γηα ηε γιψζζα  

2. Πεπιεσόμενα ενόηηηαρ 

Σηελ ελφηεηα απηή δίλνληαη παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή λφξκα θαη ηελ πξφηππε γιψζζα 

θαη πεξηγξάθνληαη δηάθνξα κνληέια θαη πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο (Καλνληζηηθή 

δηδαζθαιία, Πεξηγξαθηθή/ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, Παξαγσγηθή πξνζέγγηζε, Δπηθνηλσληαθή/ 

ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε, Σχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο). 

3. Γλωζζική νόπμα και διδαζκαλία  
Mνινλφηη ν νξηζκφο ηεο λφξκαο δελ κπνξεί λα είλαη εμαληιεηηθφο, ζεκαίλεη ζε γεληθέο γξακκέο ην 

ζύζηημα ηων οδηγιών θάζε γιψζζαο πνπ θαζνξίδεη κηα απφ ηηο ρξήζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζεί ζε έλα δεδνκέλν αηζζεηηθφ ή θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πξφηππν. Πξφθεηηαη γηα κηα 

γισζζηθή πνηθηιία πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πξφηππν ή θαλφλαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ θαη 

δεπηεξεπφλησο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ· ζπλήζσο είλαη ε επίζεκε γιψζζα ελφο θξάηνπο. H γισζζηθή 

λφξκα ηείλεη πξνο ην γξαπηφ ιφγν, ην επίζεκν χθνο, ηελ «έγθπξε» γεσγξαθηθή πνηθηιία θηι., δειαδή 

πξνο έλα είδνο γιψζζαο ε νπνία αλαπαξάγεη ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πξφηππα κε κύπορ.  

Σηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, πέξα απφ ηελ επίδξαζε ηεο παξάδνζεο, νη ζεζκνί νη νπνίνη 

ζπγθξνηνχλ θαη αλαπαξάγνπλ ηε ζηαζκηζκέλε γιψζζα είλαη νη αθαδεκίεο θαη νη ιεμηθνγξαθηθνί 

ζεζκνί, ην ζρνιείν θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Nφξκα φκσο ζπρλά νλνκάδνληαη θαη φια ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ είλαη θνηλήο θαη ηξέρνπζαο 

ρξήζεο ζε κία γισζζηθή θνηλφηεηα (γιψζζα θνηλήο ζπλελλφεζεο). Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε λφξκα 

αληηζηνηρεί θαη ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ ηε γιψζζα. Mία γιψζζα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζηαζκηζκέλε ή θαλνληθνπνηεκέλε φηαλ νη ρξήζεηο ηεο είλαη ζρεηηθά θαζνξηζκέλεο απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο ζεζκνχο (Dubois θ.ά. 1979: 200).  

Ππόηςπη γλώζζα απνθαιείηαη ε πνηθηιία πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο, ηε δηνίθεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηε δεκφζηα επηθνηλσλία 

θηι. σο επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο. Σπλήζσο επηιέγεηα, γηα λα αλαδεηρηεί σο πξφηππε, ε 

δηάιεθηνο ε νπνία, γηα ηζηνξηθνχο-πνιηηηθνχο ιφγνπο απέθηεζε εγεκνληθφ ξφιν. Π.ρ., ε πξφηππε 



θνηλή λενειιεληθή ζηεξίδεηαη ζηελ πεινπνλλεζηαθή δηάιεθην, ε πξφηππε αγγιηθή ζηε δηάιεθην ηνπ 

Λνλδίλνπ θηι. Γηα ηε γισζζνινγία νη γιψζζεο δελ αμηνινγνχληαη ζε αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο. Γηα 

ηνπο νκηιεηέο σζηφζν νη πξφηππεο κνξθέο γιψζζαο ζπλδένληαη κε αξιολογικέρ ζηάζειρ, αθξηβψο 

επεηδή δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν θνηλσληθφ κύρος. Η πξφηππε γιψζζα ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε κηαο ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλεο λφξκαο θαη ηεο απνδνρήο ηεο απφ ηνπο νκηιεηέο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο 

πξνθνξηθήο θαη θπξίσο γξαπηήο, εμππεξεηψληαο ηαπηφρξνλα ελνπνηεηηθνχο ζηφρνπο ζην πιαίζην 

ηνπ θξάηνπο (βι. θαη Εγκσκλοπαιδικός Οδηγός για ηη Γλώζζα). 

H δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο ηεο επηζεκφηεξεο (γξαπηήο θπξίσο) κνξθήο ηεο γιψζζαο ζπλίζηαηαη 

ζηελ επηινγή θαη πξφθξηζή ηεο, ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη εμνκάιπλζή ηεο κε ηε ζχληαμε γξακκαηηθήο, 

ιεμηθνχ θαη άιισλ βνεζεκάησλ, ζηε δεκηνπξγία θνξέσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ηε δηαθχιαμε θαη ηε 

δηάδνζή ηεο (γηα κηα πεξηγξαθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θνηλήο ρξήζεο, βι. Mackridge 1990· γηα ηελ 

αγγιηθή, Stubbs 1986: 84-93). 

Έηζη, ε χπαξμε ηεο λφξκαο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ χπαξμε απαγνξεπκέλσλ ρξήζεσλ θαη πνηθηιηψλ 

πνπ απνθιείνληαη απφ ηελ εμέηαζε θαη ηε δηδαζθαιία– θαη επνκέλσο απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

κανονιζηικήρ/πςθμιζηικήρ δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο (βι. θαη Xαξαιακπφπνπινο 1991: 58).  

Όηαλ ιέκε φηη ε λφξκα δηδάζθεηαη κέζσ (αιιά φρη κφλν) ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, ελλννχκε φηη απηή ε δηδαζθαιία πεξηνξίδεηαη ζε κία ζεηξά θαλνληζηηθψλ νδεγηψλ ηνπ 

ηχπνπ «ηη ιέγεηαη» θαη «ηη δελ ιέγεηαη», ζε επίπεδν γξακκαηηθήο, ιεμηινγίνπ, θσλνινγίαο θηι. 

Σηεξίδεηαη επίζεο ζηε δηάθξηζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ κηαο γιψζζαο (ιφγηα γιψζζα, θνηλή 

γιψζζα, δηάιεθηνο θηι.). Aλάκεζα ζε απηά ηα επίπεδα πξνζδηνξίδεηαη έλα πνπ απνθηά ην θαζεζηψο 

ηεο γιψζζαο «θχξνπο», ηεο «θαιήο» γιψζζαο, ηεο «νξζήο ρξήζεο», ε νπνία πξέπεη λα γίλεη 

πξφηππν κίκεζεο θαη λα πηνζεηεζεί απφ ηνπο/ηηο νκηιεηέο/-ηξηεο. 

Σηελ παξαπάλσ θνηλσληνγισζζηθνχ εληέιεη ηχπνπ δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε 

θαλνληζηηθή/ξπζκηζηηθή θαη πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε επηζηεκνληθή γισζζνινγία περιγράθει ηε γιψζζα, δελ αμηνινγεί ηηο 

ρξήζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο. Καηά ζπλέπεηα, κηα επηζηεκνληθή γισζζνινγηθή πεξηγξαθή 

νθείιεη λα θαηαγξάθεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα γισζζηθά θαηλφκελα, ηνπηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πεξηζηαζηαθέο πνηθηιίεο ηεο γιψζζαο (κία απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη νη κνξθέο ηεο λφξκαο) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο. Οη ζρνιηθέο γξακκαηηθέο σζηφζν  δελ κπνξνχλ λα 

ηεξήζνπλ κε απζηεξφηεηα απηφ ην θξηηήξην, θαζψο επηθεληξψλνληαη ζηε δηδαζθαιία ηεο λφξκαο. Σην 

παξαδνζηαθφ ζρνιείν κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνπζηάδεη ε επίγλσζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηεο 

γιψζζαο, θαη νη πνηθηιίεο πνπ παξεθθιίλνπλ απφ ηε λφξκα θαηαδηθάδνληαη ζηελ αθάλεηα ή, αθφκα 

ρεηξφηεξα, πνηληθνπνηνχληαη σο «ιαλζαζκέλεο». Έηζη, επηβάιινπλ ηελ απνθαινχκελε κανονιζηική 

πξνζέγγηζε, η οποία ραξαθηεξίδεη «ζσζηφ» φ,ηη ζπληάζζεηαη κε ηελ πξφηππε γιψζζα θαη «ιάζνο» 

φ,ηη παξεθθιίλεη απ’ απηήλ. Η παξαδνζηαθή δηδαζθαιία αμηνινγεί ηηο γισζζηθέο ρξήζεηο κε θξηηήξηα 

«θαινχ» θαη «θαθνχ», θαη ελ νιίγνηο παξεκβαίλεη θαλνληζηηθά «δηνξζψλνληαο» ηε γισζζηθή ρξήζε.  



Μηα πεξηγξαθηθή ή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε νθείιεη λα κειεηά ηζφηηκα φιεο ηηο γισζζηθέο 

ρξήζεηο, ρσξίο λα απνθαίλεηαη γηα ην «ζσζηφ» ή ην «ιάζνο». Γελ πξνηάζζεη πξφηππα ορθόηηηας 

αιιά καηαλληλόηηηας θαη αποηελεζμαηικόηηηας αλάινγα κε θάζε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. 

Aο ζπκεζνχκε εδψ φηη ν ραξαθηεξηζκφο «θησρή γιψζζα» πνπ απνδίδεηαη ζηε γιψζζα ησλ 

καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ «ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο» ή θαη απφ «θησρφ πλεπκαηηθφ 

πεξηβάιινλ» απνηειεί κία απφ ηηο παξαδνρέο ηεο εθιατθεπκέλεο ζρνιηθήο θνηλσληνινγίαο. Έηζη, νη 

αληίζηνηρεο απφπεηξεο λα «αληηζηαζκηζηνχλ» νη γισζζηθέο παξαγσγέο εθφζνλ απέτοσν από ηη 

ζτολική νόρμα παξαγλσξίδνπλ ηνλ πνιπζχλζεην ραξαθηήξα ηεο γισζζηθήο ρξήζεο θαζψο θαη ηηο 

επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα πξνζπάζεηεο πνπ 

δελ μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε 

ακθηζβεηνχκελεο εκπεηξηνθξαηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο (φπσο π.ρ. ε παξνπζίαζε ελφο γισζζηθνχ 

πξνηχπνπ θαη ε επαλάιεςή ηνπ).  

H πεξηγξαθηθή αληίιεςε έξρεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

ζεσξεηηθέο θαη δηδαθηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πξφηππε, ζηαζκηζκέλε γιψζζα κηαο θνηλφηεηαο ή κηαο 

ρψξαο (γισζζηθή λφξκα).  

Aο εμεηάζνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν ηε ινγηθή ηεο παξαδνζηαθήο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο. Eίλαη 

πξνθαλέο φηη ηα ακηγψο γισζζηθά αίηηα δελ δηαδξακαηίδνπλ φζν θαζνξηζηηθφ ξφιν φζν νη δηάθνξνη 

παξάγνληεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο θχζεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε γιψζζα αλαθνξάο είλαη ε 

γιψζζα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη κεγαιχηεξν θχξνο θαη εμνπζία ή θαη ε γιψζζα ησλ 

θαζηεξσκέλσλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (Dubois θ.ά. 1979: 200-201). Γελ είλαη ηπραίν φηη ε θνηλσληθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε γισζζνινγία φξηζε ηε θαλνληζηηθή αληίιεςε πεξί γιψζζαο σο «θαληαζηαθά 

ζεζκηζκέλε» (Labov 1972). Aπηφ ζεκαίλεη απιά φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα «αληηθεηκεληθά θαιχηεξε» 

γιψζζα, αιιά γηα κηα γιψζζα ηελ νπνία ε πιεηνλφηεηα ησλ νκηιεηψλ ζεσξεί «θαιχηεξε», 

αλεμάξηεηα απφ αλ ηε ρξεζηκνπνηνχλ ή φρη. Άξα, δελ έρνπλ αληηθεηκεληθά πνηνηηθά «θαιχηεξα» ηα 

γισζζηθά ηεο ζηνηρεία, αιιά είλαη νη ζηάζεηο ησλ νκηιεηψλ πνπ ηνπο απνδίδνπλ κεγαιχηεξν θχξνο 

(ηα επηθπξψλνπλ «θαληαζησηηθά»).  

H αληίιεςε ινηπφλ πεξί γιψζζαο πνπ θπξηαξρεί αθφκα ζην ζρνιείν είλαη ε 

ξπζκηζηηθή/θαλνληζηηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνβάιιεηαη έλα πξφηππν ρξήζεο ηεο γιψζζαο, 

ρσξίο παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θαλφλα, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζε απηήλ. Bαζίδεηαη 

ζηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο ηεο γιψζζαο, πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο ζηαζκηζκέλεο κνξθήο 

γισζζηθήο, –θπξίσο γξαπηήο– ρξήζεο θαη αληηπξνζσπεχεη ην «επίζεκν» γισζζηθφ φξγαλν -ζε 

αληηπαξάζεζε κε ην «αλεπίζεκν», πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή –θπξίσο ηελ πξνθνξηθή– ρξήζε 

ηεο γιψζζαο. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε παξαδνζηαθή θαλνληζηηθή δηδαζθαιία αλαπαξάγεη 

έλα πεξηνξηζκέλν πξφηππν γιψζζαο, ρσξίο λα κπαίλεη ζηνλ θφπν λα εμεγεί γηα πνηνπο ιφγνπο θάηη 

πνπ ιέγεηαη είλαη θαιχηεξν ή ρεηξφηεξν απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ ηνπ ηξφπν, νχηε γηαηί θαη πφηε θάπνηνη 

ηξφπνη νκηιίαο είλαη πξνηηκφηεξνη απφ θάπνηνπο άιινπο. Aπηφ πνπ ζπλήζσο γίλεηαη είλαη απιψο λα 

πεξηνξίδνληαη, λα απνθιείνληαη θαη λα πξνγξάθνληαη θάπνηνη ηχπνη (δηαιεθηηθνί, νηθείνη, 



ζπληεηκεκέλνη θηι.) πξνο φθεινο θάπνησλ άιισλ πνπ (ππνηίζεηαη) φηη αλήθνπλ ζηε γισζζηθή νόρμα 

(πξφηππε γισζζηθή παξαιιαγή). 

Όπσο είπακε, ην ζρνιείν δελ είλαη κφλν ηφπνο φπνπ θαηεμνρήλ δηδάζθεηαη ε πξφηππε κνξθή 

ηεο γιψζζαο. Eίλαη ζπγρξφλσο θαη ν θπξηφηεξνο ζεζκφο θαιιηέξγεηαο θαη δηαθχιαμεο ηεο. H 

δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα δφθηκε θαη επίζεκε γιψζζαο ζηεξίδεηαη 

ζπλήζσο ζηε γξαπηή κνξθή ηεο. Eπηιέγνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζηδηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε έλαλ 

ηδεαηφ ηχπν γιψζζαο, πνπ αλάγεηαη ζε πξφηππν πξνο ρξήζε (λφξκα). Έηζη, ε γισζζηθή παξαγσγή 

ησλ καζεηψλ αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ νηθεηνπνίεζε ή φρη ηεο λφξκαο, ελψ άιιεο κνξθέο 

παξακεινχληαη ή απνξξίπηνληαη. H βαξχηεηα δίλεηαη ζην γξαπηφ έλαληη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Eμάιινπ ν πξνθνξηθφο ιφγνο αθφκα θη φηαλ ελζαξξχλεηαη δελ είλαη γλήζηνο, εθφζνλ ηείλεη λα 

απνηειεί απεηθφληζε ηνπ γξαπηνχ. Γειαδή δελ παξάγεηαη ζε πξαγκαηηθέο αιιά ζε ηερλεηέο 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, δειαδή κέζα ζηνλ αλαγθαζηηθφ απφ ην ζρνιείν δηδαθηηθφ δηάινγν θαη ηελ 

επηβεβιεκέλε παξαγσγή ιφγνπ. Έηζη, ε έκθαζε δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ανάλςζη ησλ 

κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ ηεο γιψζζαο παξά ζηε ιεηηνπξγηθή πνιπκνξθία ηεο. 

Tα αξλεηηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο ηαθηηθήο εηζπξάηηνληαη κέρξη ζήκεξα. Eλδεηθηηθά κφλν 

αλαθέξνπκε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο, αθνχ παξαγλσξίδνληαη νη πνηθίινη 

γισζζηθνί θψδηθεο θαη χθε, θαη ηελ αδηαθνξία γηα ηε γισζζηθή πξντζηνξία ησλ παηδηψλ, ηα νπνία 

φηαλ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη έλαλ γισζζηθφ θψδηθα πνπ ζπλαξηάηαη απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο, γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δνπλ. Tν 

βαζηθφηεξν είλαη βέβαηα φηη νη καζεηέο θξίλνληαη θαη αμηνινγνχληαη κε βάζε ην βαζκφ αληαπφθξηζήο 

ηνπο ζηε ζρνιηθή λφξκα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα (βι. π.ρ. Φξαγθνπδάθε 1987: 116, 250) πξνθαιείηαη 

κία γεληθή ηιαξφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη δηαιεθηηθή ζχληαμε, πξνθνξά θαη 

ιεμηιφγην αληί ησλ κανονικών ηχπσλ, φπσο «O Γηάλλεο κε είπε θάηη» (αληί μοσ είπε), ή «ην πνδάξη» 

(αληί γηα πόδι), ή «ζαξψζηξα» (αληί γηα ζκούπα) ή «ην θνπινχξ’» (αληί γηα κοσλούρι), θ.ν.θ. 

H αληίιεςε ηνπ «πνηνηηθά θαηψηεξνπ», άξα ηνπ «απαγνξεπκέλνπ λα ιέγεηαη», απνηειεί θξαγκφ 

γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη θχξην αίηην ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. Όπσο 

παξαηεξνχζε ν B. Bernstein πεξηγξάθνληαο ηε γισζζηθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο βξεηαληθήο 

θνηλσλίαο, ε ζρνιηθή απνηπρία ησλ παηδηψλ νθεηιφηαλ ζηνλ δηαθνξεηηθφ θνηλσληνγισζζηθφ θψδηθα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. H γιψζζα ινηπφλ πνπ πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη ην ζρνιείν είλαη θνηλσληθά 

απνζηαζηνπνηεκέλε, αθνχ δελ ηθαλνπνηεί παξά κνλφπιεπξεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ: ηηο 

αλάγθεο πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα ηε δηδαθηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ αμηνιφγεζε (Αξράθεο & 

Κνλδχιε 2004). 

Eπνκέλσο ζεκαληηθφ ζηνηρείν θάζε πξνζέγγηζεο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο θαλνληζηηθήο 

δηδαζθαιίαο απνηειεί ε ζπρλά παξεμεγεκέλε έλλνηα ηεο «απνπνηληθνπνίεζεο ηνπ ιάζνπο». Aπηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ιαλζαζκέλεο ρξήζεηο ή ηχπνη νχηε φηη δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο νη νπνίεο 

πξέπεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα ηεξνχληαη. H γισζζνινγία έρεη δείμεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, α) φηη ηα 

αίηηα ησλ γισζζηθψλ «ιαζψλ» είλαη πνιιαπιά θαη δελ εληάζζνληαη ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο· β) φηη εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε γισζζηθά ζθάικαηα 



ιφγσ ειιηπνχο γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ζε ιάζε πνπ νθείινληαη ζε πιάλεο· γ) φηη ζπρλά ην ζρνιείν 

θξίλεη σο ιαλζαζκέλν έλαλ ηχπν ν νπνίνο απιψο δελ πξνζηδηάδεη ζηε λφξκα· δ) φηη ηα θξηηήξηα ηεο 

επηθνηλσληαθήο θαηαιιειφηεηαο είλαη ζεκαληηθφηεξα απφ ηα θξηηήξηα ηεο γισζζηθήο 

γξακκαηηθφηεηαο. 

Έηζη, ε παξαδνρή φηη δελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή νξζή εθδνρή ηνπ ιφγνπ αιιά πεξηζζφηεξεο 

παξαιιαγέο ηνπ (ππνθψδηθεο, χθε θηι.) πνπ ελαιιάζζνληαη θαη δηεπξχλνπλ ηε γεληθφηεξε γισζζηθή 

επάξθεηα, δελ απνηειεί ζρεηηθηζηηθφ επηρείξεκα παξά νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο γισζζηθήο 

ρξήζεο. Kαηά ζπλέπεηα, ε δηφξζσζε ηνπ «ιάζνπο» κπνξεί λα γίλεη φρη κε ηνλ παξαδνζηαθφ θαη 

εληέιεη αηειέζθνξν ηξφπν, αιιά λα ζηεξηρηεί αθξηβψο ζην «ιάζνο» πξνθεηκέλνπ λα δηδαρηεί ην 

αηηηνινγεκέλν «ζσζηφ» ή ηα ελαιιαθηηθά «θαηάιιεια». 

 

4. H επικοινωνιακή/λειηοςπγική πποζέγγιζη  

Eδψ θαη είθνζη πεξίπνπ ρξφληα ε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ ζηεξίδεηαη ζηελ πνιπζπδεηεκέλε 

επικοινωνιακή προζέγγιζη. H επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία αλαπηχρζεθε 

θαη’ αξράο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ. Ωζηφζν, νη 

βαζηθνί ηεο άμνλεο αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηεο κεηξηθήο γιψζζαο.  

Oη απαξρέο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο αλάγνληαη ζηελ αλάγθε λα βειηησζεί ε δηδαζθαιία 

μέλσλ γισζζψλ θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’60 θαη ηνπ ’70. Tν γεγνλφο δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη: ζηηο 

μέλεο γιψζζεο είλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ, 

εθφζνλ είλαη αλαληίξξεην φηη αθφκα θαη ε άξηζηε γλψζε ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη ην 

πινπζηφηαην ιεμηιφγην θαζφινπ δελ επαξθνχλ γηα λα εθθέξεη θάπνηνο/-α αιιφγισζζνο/-ε ιφγν ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Aιιά νη αξρέο ηεο επηθνηλσληαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζπκβαδίδνπλ θαη κε ηηο γεληθέο αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 

ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Η εμέιημε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ ηδίσο γισζζψλ δηέηξεμε 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο σο πξνο ην ραξαθηήξα ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πιηθψλ (Swarbrick 1994: 37). 

Σρεκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαηαξράο δφζεθε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ διαθορεηικών 

κοινωνικών ρόλων ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, έηζη ψζηε ε γιψζζα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε θαηαζηάζεσλ θαη έξγσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

νκηιεηέο/ξηεο. Aπ’ ηελ άιιε, αλαπηχρζεθε ε ηδέα ηεο «θπζηθφηεηαο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ζα έπξεπε λα πξνζνκνηάδεη φζν ην δπλαηφλ ζηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Όηαλ ηα κηθξά παηδηά καζαίλνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα λνήκαηα θαη ηηο πξάμεηο. Eιάρηζηε ζεκαζία δίλνπλ ζηνπο γισζζηθνχο ηχπνπο, 

ελψ νη εθθνξέο ηνπο είλαη ζχληνκεο θαη ζπρλά παξεθθιίλνπλ απφ ηνπο θαλφλεο ησλ ελειίθσλ. 

Έρνληαο φκσο θίλεηξα λα θαηαλνήζνπλ, λα θαηαλνεζνχλ θαη λα δξάζνπλ, δειαδή λα απνθηήζνπλ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο κελχκαηα, απνθηνχλ 

ηαπηφρξνλα γλψζεηο για ηον κόζμο θαη επίγνωση ησλ θαλφλσλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. 



Σηελ πεξίπησζε ινηπφλ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε απνηειεί έλα 

είδνο απάληεζεο ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

αλάιπζε ηεο γιψζζαο θαη ζηηο «δνκηθέο» κεζφδνπο (άζθεζε θαη επαλάιεςε ηχπσλ, ρσξίο 

νπζηαζηηθφ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο/-ηξηεο). Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη ε παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία ηφζν ηεο κεηξηθήο φζν θαη ηεο μέλεο γιψζζαο ζηεξηδφηαλ ζηελ εθκάζεζε ηεο ζχληαμεο, 

ηεο κνξθνινγίαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ (ζηελ ανάλςζη ηεο γιψζζαο) έξρεηαη ζε αληίζεζε φρη κφλν κε ηα 

επηζηεκνληθά πνξίζκαηα αιιά θαη κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο θνηλήο εκπεηξίαο: Γελ κπνξνχκε λα 

δηαλνεζνχκε φηη κπνξεί πνηέ θάπνηνο άλζξσπνο λα καζαίλεη γιψζζα κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ησλ 

θαλφλσλ ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε. Aπηή ε απηνλφεηε 

δηαπίζησζε ζεκαίλεη απινχζηαηα φηη ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζα έπξεπε λα βαζίδεηαη ζε αξρέο 

πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ πξεζβεχεη ην παξαδνζηαθφ θαλνληζηηθφ πξφηππν.  

H ζπλεξγαζία ινηπφλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

κεζφδσλ εζηηάδεηαη ζην λα νξγαλσζνχλ πξαγκαηηθά επικοινωνιακά κινήτρα γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-

ηξηεο. Δπνκέλσο, ε γισζζηθή δηδαζθαιία πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ θαζνξηζηηθά ζέκαηα θαη 

πεξηζηάζεηο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/-λεο θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπρλέο αμηνινγήζεηο θαη επηθπξψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Έλα αθφκα ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί είλαη φηη ε θπζηθή επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη 

αυθεντικά κείμενα, δειαδή πξνθνξηθά θαη γξαπηά κείμενα πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηθέο 

επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ζηελ θνηλσλία (απφ παξαγσγέο ησλ παηδηψλ κέρξη άξζξα εθεκεξίδσλ, 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο, αθίζεο, δηαθεκίζεηο, αγγειίεο, ινγαξηαζκνχο θηι. ή θαη απηνχζηα 

ινγνηερληθά έξγα). Αο ζπκεζνχκε φηη ηα παξαδνζηαθά κνληέια βαζίδνληαη ζε ηερλεηά θείκελα, πνπ 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, θαη ζε θείκελα ηεο «έγθπξεο» ινγνηερλίαο. Aπ’ 

απηή ηελ άπνςε, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ην παξαδνζηαθφ θαη ην 

δνκηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο (Γηα ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηδαθηηθά κνληέια, βι. θαη 

Mήηζεο 1996). 

 Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ απνηειεί πεξηζζφηεξν έλα ζχλνιν ελλνηαθψλ 

πξαθηηθψλ (γισζζνινγηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ), φπνπ ζπγθαηαιέγνληαη παξεκθεξείο πξαθηηθέο, 

φπσο είλαη ε ιεηηνπξγηθή, παξά κία απζηεξή θιεηζηή ηερληθή δηδαζθαιίαο. Έηζη δηθαηνινγείηαη θαη ν 

ηεξάζηηνο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο (βι. 

π.ρ. γηα ηε ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε Χαξαιακπφπνπινο & Xαηδεζαββίδεο 1997· γηα ηελ 

επηθνηλσληαθή, Iνξδαλίδνπ & Φηεξληάηε 2001, Παπαξίδνο 1990). Γεληθεχνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη νη δχν πξνζεγγίζεηο απνζθνπνχλ ζην λα δηδάμνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

γιψζζα γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ασθενηικής επικοινωνίας, δειαδή κε πξνηεξαηφηεηα 

ζηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο μεηαγλώζζαρ. 

Μεηαγλώζζα γεληθά νλνκάδεηαη ε γιψζζα ή ην ζχζηεκα νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ελφο αληηθεηκέλνπ κειέηεο. Σηελ πεξίπησζε ηεο γισζζνινγίαο αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε 

αλζξψπηλε γιψζζα. Η εηδηθή ινηπφλ γιψζζα ηεο γισζζνινγίαο  είλαη ε επηζηεκνληθή κεηαγιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ πεξηγξαθή απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ., νπζηαζηηθφ, ξήκα, εληθφο 



αξηζκφο, κνξθνινγία, ζχληαμε, θσλνινγία θηι.). Γεληθά σο κεηαγιψζζα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε 

νηηδήπνηε ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ζπδεηήζνπκε ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη  ζηε ζπδήηεζε πεξί γιψζζαο 

(π.ρ. νη ζηάζεηο απέλαληη ζηηο γιψζζεο) (βι. θαη Δγθπθι. Οδεγφο: 316).  

 

5. Παπαδείγμαηα λειηοςπγικήρ/επικοινωνιακήρ πποζέγγιζηρ ζηη 

διδαζκαλία ηηρ γλώζζαρ  

Έλα απφ ηα ειάρηζηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαηαγξάθεηαη ζην Iνξδαλίδνπ & Φηεξληάηε 2001. Ωο πξνο 

ηε ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ην πξφγξακκα γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ 

εθπνλήζεθε απφ ηνλ Aγ. Xαξαιακπφπνπιν θαη νκάδα ζπλεξγαηψλ (1991), ζε ζπλεξγαζία κε 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ αληίζηνηρσλ βαζκίδσλ (Xαξαιακπφπνπινο & Xαηδεζαββίδεο 1997). Eδψ 

ζρνιηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ, πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηε γεληθφηεξε πξαγκάηεπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο-επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γιψζζαο.      

Aμηνπνηψληαο ηα πνξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο, ηίζεληαη σο ζηφρνη ε εμάζθεζε ησλ 

καζεηψλ ζηε ιεηηνπξγηθή πνιπκνξθία ηεο γιψζζαο, κέζα απφ ηελ παξαγσγή πξαγκαηηθνχ ιφγνπ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Aπηή ε παξαγσγή ιφγνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιπζχλζεηεο 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζνκνηάδεη ζηελ παξαγσγή ιφγνπ ζε ζπλζήθεο αλάινγεο κε απηέο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ή πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Kάζε δξαζηεξηφηεηα έρεη έλα θεληξηθφ ζέκα (π.ρ. ζπγθνηλσληαθά κέζα, απηνπαξνπζίαζε, εθεκεξίδα 

θηι.) θαη απνηειείηαη απφ πνιιέο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. Γελ 

αθνινπζείηαη κία ηππηθά θαζνξηζκέλε ζεηξά επεμεξγαζίαο (αλάγλσζε θεηκέλνπ, εξσηήζεηο, αζθήζεηο, 

παξαγσγή, έθθξαζε, έθζεζε)· κφλνη ηνπο νη καζεηέο/ηξηεο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο, 

αλαθάιπςεο, θηλεηνπνηνχληαη ψζηε λα παξάγνπλ ιφγν γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ έιινγνπο 

επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο.  

Oη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα κε δεζκεχνπλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Aπνηεινχλ πεξηζζφηεξν ζρέδηα καζεκάησλ ηα νπνηα νη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ζηα δηάθνξα γισζζηθά επίπεδα ησλ καζεηψλ, ζηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Μία αλάινγε πξνζπάζεηα γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο βξίζθεηαη ζηα 

παξαδείγκαηα  δξαζηεξηφηεησλ ζην Κνλδχιε & Παπαπάλνπ (2000). Παξάιιεια,  ζην ηξέρνλ 

ΓΔΠΠΣ γηα ην λεπηαγσγείν (βι. Βιβλίο για ηη νηπιαγωγό), αλεμάξηεηα απφ ζεσξεηηθή ζηήξημε θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ (ζεκαηηθή, δηαζεκαηηθή, ζρέδην εξγαζίαο θηι.), απνζθνπεί ζε έλα 

αλνηρηφ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πιαίζην ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ.   

 

  



 

 

Σημειώμαηα 

Σημείωμα Αναθοπάρ 

Copyright Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Μαξηάλλα Κνλδχιε. «Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Ι. Μνληέια 

δηδαζθαιίαο (θαλνληζηηθή, πεξηγξαθηθή, παξαγσγηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο)». Έθδνζε: 1.0. 

Πάηξα 2014. Γηαζέζηκν απφ ηε δηθηπαθή δηεχζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/ 

 

 

Σημείωμα Αδειοδόηηζηρ 

Τν παξφλ πιηθφ δηαηίζεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά, Με 

Δκπνξηθή Χξήζε-Όρη Παξάγσγα Έξγα 4.0 [1] ή κεηαγελέζηεξε, Γηεζλήο Έθδνζε.   Δμαηξνχληαη ηα 

απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π.,  ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηφ θαη ηα 

νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «Σεκείσκα Χξήζεο Έξγσλ Τξίησλ». 

                                          

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  

 

 

Ωο Μη Εμποπική νξίδεηαη ε ρξήζε: 

 πνπ δελ πεξηιακβάλεη άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ, γηα ην 

δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν 

 πνπ δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ή πξφζβαζε ζην 

έξγν 

 πνπ δελ πξνζπνξίδεη ζην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο (π.ρ. 

δηαθεκίζεηο) απφ ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν 

Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αδεηνδφρν μερσξηζηή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην έξγν γηα 

εκπνξηθή ρξήζε, εθφζνλ απηφ ηνπ δεηεζεί. 

Διαηήπηζη Σημειωμάηων 

 Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη: 

 ην Σεκείσκα Αλαθνξάο 

 ην Σεκείσκα Αδεηνδφηεζεο 

 ηε δήισζε Γηαηήξεζεο Σεκεησκάησλ  

 ην Σεκείσκα Χξήζεο Έξγσλ Τξίησλ (εθφζνλ ππάξρεη) 

καδί κε ηνπο ζπλνδεπφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο.  

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/


 

Χπημαηοδόηηζη 

 

• Τν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο 

δηδάζθνπζαο. 

• Τν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών» έρεη 

ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηε αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

• Τν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Τακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

 


