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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σκοποί  ενότθτασ 

• Να εντοπιςτοφν οι διαφορζσ προφορικοφ και 
γραπτοφ λόγου 

• Να οριςτεί θ ζννοια του γραμματιςμοφ 

• Να αναφερκοφν τα διάφορα είδθ 
γραμματιςμοφ 

 



3 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ 

• Οριςμοί του γραμματιςμοφ 

• Πρϊιμοσ, φυςικόσ, αναδυόμενοσ, 
οικογενειακόσ, περιβαλλοντικόσ 
γραμματιςμόσ  



Προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ 



5 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Γραπτι γλϊςςα 

• Σε όλα τα ςτάδια μάκθςθσ θ βαςικι πθγι 
είναι θ γλϊςςα. 

• Η εκμάκθςθ του γραμματιςμοφ μπορεί να 
κεωρθκεί εκμάκθςθ μιασ δεφτερθσ γλϊςςασ, 
προφορικισ αλλά και (κυρίωσ) γραπτισ. 

 

• λειτουργικζσ και δομικζσ διαφορζσ ομιλίασ 
και γραφισ 

 



6 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Στθν ιςτορία του ανκρϊπου θ γραφι (μορφζσ 
εικονιςτικισ αναπαράςταςθσ, μθ προταςιακζσ 
λειτουργικζσ ποικιλίεσ, μακθματικά, 
εκπεφραςμζνα με ςφμβολα-δάνεια από τα 
γραπτά ςφμβολα) εμφανίςτθκε πολφ 
αργότερα από τθν ομιλία προκειμζνου να 
γίνουν δυνατζσ διαδικαςίεσ αποκικευςθσ και 
μεταβίβαςθσ πλθροφοριϊν από χρονικι και 
τοπικι απόςταςθ 

 

 



7 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Ο γραπτόσ λόγοσ ζχει δικό του λεξικογραμματικό χαρακτιρα: 
ονοματικά ςφνολα, υπόταξθ, φαινόμενα, αφθρθμζνα 
αντικείμενα. 

• Η καταγραμμζνθ γλϊςςα ϊκθςε τουσ ανκρϊπουσ να 
ςτοχαςτοφν ςχετικά με τθ δομι και τουσ ςκοποφσ τθσ ίδιασ 
τθσ γλϊςςασ: θ γλϊςςα ωσ αντικείμενο περιγραφισ. 

• Η γραφι αναπαριςτά τον κόςμο ςαν μια ςειρά αντικειμζνων: 
ςε αντίκεςθ με τον προφορικό λόγο, τα ςφμβολά τθσ 
(γραφιματα ςτα αλφαβθτικά ςυςτιματα) είναι αντικείμενα, 
οι λζξεισ είναι διακριτά αντικείμενα παρατιρθςθσ. 

• Ο γραπτόσ λόγοσ εξυπθρετεί διαφορετικζσ κοινωνικζσ 
δραςτθριότθτεσ από τον προφορικό 

 



8 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Να ςυγκρικεί ζνα προφορικό κείμενο με το 
“αντίςτοιχο” γραπτό· να διαπιςτωκοφν οι διαφορζσ 
ωσ προσ τθ λεξικογραμματικι δομι, τθ 
λειτουργικότθτα, τθν περίςταςθ επικοινωνίασ, τουσ 
αποδζκτεσ. Π.χ. 

 

 

Άςκθςθ 

• κλείς’ τθν 
• αφριο δεν κα γίνει 

μάκθμα  
• ζτρεξε  και ςκόνταψε 
• το χόρτο το πάτθςε το 

τρζνο 
• κα ςασ πω τϊρα κάτι 

ςθμαντικό  
 
 

• άχρωμεσ πράςινεσ ιδζεσ 
κοιμοφνται μανιαςμζνα 

• θ προςπάκεια 
καταγραφισ των 
γεγονότων προςκροφει 
ενδεχομζνωσ ςε 
πολλαπλζσ ενςτάςεισ 

• θ κίνθςθ των πλανθτϊν 



Γραμματιςμόσ και γραμματιςμοί  
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• Το άτομο ζχει τθν προδιάκεςθ να καταπιαςτεί 
με τον κατάλλθλο τρόπο με διαφορετικοφσ 
τφπουσ κειμζνων προκειμζνου να ενιςχφςει 
τθν ενζργεια, τθ ςκζψθ και το ςυναίςκθμά 
του ςτα πλαίςια τθσ ςκόπιμθσ κοινωνικισ 
δραςτθριότθτασ  (Wells & Chang-Wells 1992) 
*πολιτιςμικζσ διαφορζσ+ 

 

 

Οριςμοί του γραμματιςμοφ I 



11 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Λεκτικοποίθςθ των κειμζνων που 
δθμιουργικθκαν από διάφορα ςθμειωτικά 
ςυςτιματα, κακϊσ και τι νοιματα ζχουν χακεί 
και τι νζα νοιματα επιβάλλονται όταν 
υπάρχει μετάφραςθ ανάμεςα ςτο λεκτικό και 
το μθ λεκτικό / «να χρθςιμοποιοφμε 
αποτελεςματικά τα λεξικογραμματικά μοτίβα 
που ςυνδζονται με τα γραπτά κείμενα» 
(Ηalliday, 1996.) 

 

 

Οριςμοί του γραμματιςμοφ II 



12 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Η ζννοια «γραμματιςμόσ» αφορά τθ 
δυνατότθτα του ατόμου να λειτουργεί 
αποτελεςματικά ςε διάφορα περιβάλλοντα 
και καταςτάςεισ επικοινωνίασ, 
χρθςιμοποιϊντασ κείμενα γραπτοφ και 
προφορικοφ λόγου, κακϊσ επίςθσ μθ 
γλωςςικά κείμενα (λ.χ. εικόνεσ, 
ςχεδιαγράμματα, χάρτεσ κτλ.). 

 

Οριςμοί του γραμματιςμοφ III 



13 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Ο γραμματιςμόσ αναφζρεται ςτθν ακρόαςθ, ςτθν ομιλία, 
ςτθν ανάγνωςθ, ςτθ γραφι, τθ κζαςθ και τθν κριτικι ςκζψθ. 
Περιλαμβάνει επίςθσ και τον αρικμθτιςμό. Περιλαμβάνει τθν 
πολιτιςμικι γνϊςθ θ οποία κακιςτά ικανό ζναν ομιλθτι, 
ςυγγραφζα ι αναγνϊςτθ να αναγνωρίηει και να χρθςιμοποιεί 
τθν κατάλλθλθ γλϊςςα ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ 
περιςτάςεισ. Για μια τεχνολογικά προθγμζνθ χϊρα όπωσ θ 
Αυςτραλία, ςτόχοσ είναι ζνασ ενεργθτικόσ γραμματιςμόσ, 
που κα επιτρζπει ςτουσ ανκρϊπουσ να χρθςιμοποιοφν τθ 
γλϊςςα για να αυξιςουν τθν ικανότθτά τουσ να ςκζφτονται, 
να δθμιουργοφν και να αμφιςβθτοφν, ζτςι ϊςτε να 
ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςτθν κοινωνία»  

     (Αυςτραλιανό Συμβοφλιο για την Εκπαίδευςη Ενηλίκων). 

 

 

Οριςμοί του γραμματιςμοφ IV 



14 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Εμπλεκόμενεσ ικανότθτεσ: Ανάγνωςθ, γραφι, 
ομιλία, ακρόαςθ, κζαςθ (εικονιςτικά 
κείμενα). 

• Γλωςςικζσ, γνωςτικζσ, κοινωνικζσ ςτρατθγικζσ 
για να αποδοκεί νόθμα ςτα γραπτά κείμενα. 

• Ο ρόλοσ του περιβάλλοντοσ για τθν ανάπτυξθ 
τθσ γνϊςθσ των παιδιϊν γφρω από το γραπτό 
λόγο: Φυςικόσ, οικογενειακόσ, 
περιβαλλοντικόσ αναδυόμενοσ, πρϊιμοσ 
γραμματιςμόσ. 

 

 

Γραμματιςμοί 



Τζλοσ Ενότθτασ 



16 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



Σθμειϊματα 



18 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Μαριάννα Κονδφλθ 2014.                
«Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι. Η παιδαγωγικι του γραμματιςμοφ». Ζκδοςθ: 1.0. 
Πάτρα 2014.   Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/ 

 

 

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


19 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 [1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 



20 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


