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Abstract 

This symposium has been organized with the purpose of discussing the new extended role grammar may 

play within pedagogies aiming at fostering students’ critical language awareness, i.e. students’ 

understanding of the way linguistic means as well as multimodal resources get interwoven in texts to 

project various kinds of meanings. What is the role of grammar in a pedagogy whose main objective is to 

create critically-literate subjects? How can the teaching of traditional grammar be combined with 

functionally-oriented perspectives, such as Systemic Functional Grammar? What practices can be 

developed to bring about the ideological role of lexicogrammatical forms and semiotic resources, i.e. the 

way these shape various representations of a topic and project different identities? These general 

questions are discussed on the basis of a specific example, the language and literacy curriculum that has 

been developed in 2010 in Cyprus, with the emphasis directed to pertinent grammar-oriented textual 

practices. The structure of the symposium is as follows: Paper 1 outlines a more general perspective on 

critical literacy, by linking it to the notion of dialogism, and illustrates that the various proposals 

developed on grammar teaching index different epistemologies on how critical language awareness may 

be conceptualized. Situated against this background, the rest of the papers (4 papers in total) illuminate 

the details of the stance taken on grammar teaching in the language and literacy curriculum developed in 

Cyprus. Papers 2 and 3 present the ways by which traditional and functional grammar may be integrated 

in this curriculum to foster a dialogic approach to meaning making, while the remaining two papers 

discuss examples from actual classroom practices, registering teachers’ own stances to the proposed 

reconceptualization of grammar.   

 

Γενική περιγραφή του συµποσίου 
Τα τελευταία χρόνια ποικίλες προτάσεις έχουν αναφανεί στη σχετική γλωσσοδιδακτική 

βιβλιογραφία γύρω από την ανάγκη διεύρυνσης των στόχων της γλωσσικής 

διδασκαλίας και του γραµµατισµού (Christie & Misson, 1998, Comber & Simpson, 

2001). Αναγνωρίζοντας τον ρόλο που η γλώσσα αλλά και πολλοί άλλοι σηµειωτικοί 



πόροι επιτελούν στη συγκρότηση και διαπραγµάτευση των νοηµάτων που συγκροτούν 

και νοηµατοδοτούν την κοινωνική πραγµατικότητα, οι πιο σύγχρονες 

γλωσσοδιδακτικές προτάσεις προβάλλουν µια πιο διευρυµένη έννοια του σχολικού 

γραµµατισµού. Οι προτάσεις αυτές, προχωρώντας πέρα από την αρχικά κυρίαρχη 

επικέντρωση σε γλωσσικά κείµενα και τυποποιηµένες δοµές, αναδεικνύουν την ανάγκη 

για διερεύνηση των νέων ειδών κειµένου που λειτουργούν στη σύγχρονη κοινωνία. Τα 

κείµενα αυτά, που χαρακτηρίζονται από ποικίλες συνάψεις επιπέδων ύφους (εναλλαγή 

καθηµερινού και επίσηµου ύφους), από διαπλοκή  κειµενικών τύπων, σύζευξη λόγων 

(διαρρηµατικότητα [Fairclough, 2003]) αλλά και σηµειωτικών πόρων (Kress  & Van 

Leeuven, 2006), απαιτούν νέες διδακτικές πρακτικές, δηλαδή πρακτικές που να 

ενσωµατώνουν την κατανόηση του ενδεικτικού ρόλου της γλωσσικής ποικιλότητας 

καθώς και τη διερεύνηση του δηµιουργικού ρόλου των ατόµων στη διαπερατότητα των 

ορίων των κειµενικών ειδών. Ο/η συγγραφέας επαναπροσδιορίζεται πλέον ως 

δηµιουργός και σχεδιαστής (Kress & Van Leeuven, 2006) που, αντλώντας από ένα 

σύνολο πόρων, προβαίνει σε επιλογές που στο δεδοµένο χωροχρονικό πλαίσιο  

απηχούν τη ‘φωνή’ του/της ή τις τοποθετήσεις του/της απέναντι σε διάφορους 

κοινωνικούς λόγους και ιδεολογίες (Bakhtin, 1981, 1986). Σύµφωνα µε την οπτική 

αυτή, η καλλιέργεια του προφορικού και  γραπτού λόγου,  που νοούνται πλέον ως 

κοινωνικές κατασκευές, επαναπροσδιορίζεται ως κατάκτηση των εργαλείων εκείνων (ή 

των  πόρων) που µέσα από τη διαπλοκή τους απηχούν τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα 

αναδύονται, δοµούνται και επαναδοµούνται ως κοινωνικά υποκείµενα.  

Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετές από τις προτάσεις αυτές, ενώ 

αποδέχονται τη διευρυµένη έννοια του σχολικού γραµµατισµού και τονίζουν τη 

σύζευξη ποικίλων νέων στόχων (όπως είναι αυτοί του ‘λειτουργικού’ και ‘κριτικού’ 

γραµµατισµού, του γλωσσικού και οπτικού γραµµατισµού), δεν οδηγούν ή δεν 

εµπεριέχουν απαραίτητα την αλλαγή του κυρίαρχου λόγου γύρω από τις διαδικασίες 

κατάκτησης των διευρυµένων αυτών µορφών νοηµατοδότησης του κόσµου. Ο σχετικός 

προβληµατισµός γύρω από τη µάθηση του γραµµατισµού χαρακτηρίζεται από µια 

κατεξοχήν διαµερισµατοποιηµένη οπτική, µια οπτική που, προσεγγίζοντας τον 

γραµµατισµό ως ύλη (ως µια σειρά από διακριτές δεξιότητες ή στρατηγικές που δεν 

αλληλεπιδρούν) και τηρώντας σαφείς  διαχωριστικές γραµµές, επισυνάπτει δίπλα στους 

παραδοσιακά υπάρχοντες και νέους στόχους, χωρίς ωστόσο να διερευνά τρόπους 



συνένωσής τους µέσα από πιο ολιστικές προσεγγίσεις. Με ποιο τρόπο, εποµένως, 

ισχύοντες στόχοι, όπως η καλλιέργεια της γραµµατικής, οι µεταγλωσσικές δεξιότητες 

και η κατανόηση κειµένων, µπορούν να αξιοποιηθούν σε νέου τύπου κείµενα, 

προβάλλοντας και τους νέους στόχους που αναδεικνύουν οι πιο σύγχρονες 

προσεγγίσεις της ανάγνωσης και της γραφής ως κοινωνικών πρακτικών; Πώς η 

διδασκαλία της παραδοσιακής γραµµατικής µπορεί να συνδεθεί µε νέου τύπου  

κειµενικές πρακτικές; Με ποιο τρόπο αυτό το σύνθετο πλέγµα στόχων µπορεί να 

παρουσιαστεί µέσα από διαλογικές παιδαγωγικές πρακτικές, δηλαδή µέσα από 

πρακτικές που απορρίπτουν µεταβιβαστικού τύπου αποθηκευτικές λογικές;  

Το παρόν συµπόσιο, λαµβάνοντας ως βάση το Πρόγραµµα Σπουδών (εφεξής ΠΣ) 

που εκπονήθηκε για το γλωσσικό µάθηµα στην Κύπρο 

((http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/analytika_programmata.html)  

[βλέπε για µια συναφή αλλά αρκετά διαφορετική σε κεντρικές παραδοχές πρόταση στο 

ΠΣ της Ελλάδος http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php], προβαίνει σε 

συστηµατική διερεύνηση των προαναφερθέντων ερωτηµάτων, εστιάζοντας ειδικότερα 

σε θεωρητικά αλλά και πρακτικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διδασκαλία της 

γραµµατικής. Τονίζοντας την ανάγκη για τη διαµόρφωση ολιστικών προσεγγίσεων που  

συλλαµβάνουν τον ρόλο της γραµµατικής ή ακριβέστερα των διαφόρων γραµµατικών 

περιγραφών της γλώσσας1 στη διαδικασία διαµόρφωσης κριτικά εγγράµµατων 

υποκειµένων, το ΠΣ της Κύπρου υποστηρίζει ότι η γραµµατική πρέπει να νοηθεί ως 

οργανικό κοµµάτι και πόρο προς αξιοποίηση από τα µέλη της σχολικής κοινότητας. 

Μάλιστα, η κατάλληλη διαπλοκή των διαφόρων γραµµατικών περιγραφών µπορεί να 

συνεισφέρει στη συνοικοδόµηση  διαλογικών πρακτικών – δηλαδή πρακτικών που 

θεµελιώνουν τη γραµµατική ‘ύλη’ που η συγκεκριµένη κοινότητα επιθυµεί να 

διερευνήσει, καθώς και το βάθος και την έκταση διερεύνησης των συγκεκριµένων 

φαινοµένων στις µαθησιακές ανάγκες των µελών της κοινότητας αυτής. 

Δεδοµένου ότι αρκετές δράσεις έχουν αναπτυχθεί σε σχολικές τάξεις κυπριακών 

σχολείων, το παρόν συµπόσιο δηµιουργήθηκε µε στόχο να παράσχει ένα πλαίσιο µετα-

                                                
1 Με τον όρο ‘γραµµατική’ [από το ‘γραµµατική περιγραφή’]) εννοούµε έναν τρόπο περιγραφής της 
δοµής της γλώσσας. Στο συµπόσιο αυτό, αν δεν υπάρχει σχετική διευκρίνιση, ο όρος «διδασκαλία της 
γραµµατικής» χρησιµοποιείται µε την καθηµερινή του σηµασία, που παραπέµπει στην παραδοσιακή 
γραµµατική και εστιάζει στη διδασκαλία της δοµής της γλώσσας µέσα από τα µέρη του λόγου, την κλίση, 
την παραγωγή τους κλπ.  Η παραδοσιακή γραµµατική, αν και κυρίαρχη στην ελληνική βιβλιογραφία, δεν 
συνιστά τον µοναδικό τρόπο περιγραφής της γλώσσας. 



ανάγνωσης των δράσεων αυτών και να προβεί στη διατύπωση µιας σαφούς θεωρητικής 

πρότασης που να καταδεικνύει τους τρόπους συµβολής των διαφόρων γραµµατικών 

περιγραφών της γλώσσας στην καλλιέργεια κριτικά εγγράµµατων υποκειµένων. 

Παράλληλα, και µε δεδοµένο τον κυρίαρχο ρόλο της αναστοχαστικότητας στο εν λόγω 

πρόγραµµα σπουδών, το παρόν συµπόσιο επιχειρεί να αναστοχαστεί την εκπονηθείσα 

πρόταση, εντάσσοντας τη συγκεκριµένη γλωσσοδιδακτική παρέµβαση σε ένα ευρύτερο 

πλέγµα σχετικών προτάσεων – θεωρητικών και παιδαγωγικών – που έχουν διατυπωθεί 

στη διεθνή βιβλιογραφία γύρω από την έννοια του κριτικού γραµµατισµού και τη 

συµβολή της παραδοσιακής και λειτουργικής γραµµατικής στην επίτευξη αυτού. 

Ειδικότερα, µεταξύ των θεωρητικών και γλωσσοδιδακτικών ερωτηµάτων που 

τίθενται προς µελέτη συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα:  

• Πώς µπορεί να ενταχθεί η καλλιέργεια της µεταγλωσσικής ικανότητας των 

παιδιών – η καλλιέργεια της ικανότητάς τους να αναγνωρίζουν και να 

κατηγοριοποιούν τα γλωσσικά στοιχεία µε βάση τα ‘µέρη του λόγου’ - σε ένα 

πρόγραµµα µε στόχο την επίγνωση του ρόλου γλωσσικών και οπτικών 

στοιχείων;  

• Πώς µπορούν να αξιοποιηθούν έννοιες από ποικίλες προσεγγίσεις  όπως ‘δοµή 

πρότασης’, ‘δοµή κειµένου’, ‘ύψος κάµερας’, ‘γωνία λήψης’ κλπ. σε ένα 

πρόγραµµα κριτικού γραµµατισµού, που επιδιώκει να αποφύγει φορµαλιστικούς 

τρόπους ανάγνωσης των κειµένων και να αναδείξει τη δηµιουργικότητα των 

ατόµων, δηλαδή την ικανότητά τους να προτείνουν και να συζητούν ποικίλες 

αναγνώσεις των κειµένων και του ρόλου που τα γραµµατικά στοιχεία επιτελούν 

στη δόµηση ιδεολογικών νοηµάτων; 

• Πώς µπορεί να ιεραρχηθεί (ανά τάξη ή ανά δύο τάξεις;) η διδασκαλία των 

λειτουργιών που οι γλωσσικοί και οπτικοί πόροι επιτελούν σε ένα πρόγραµµα 

κριτικής ανάγνωσης του κόσµου; Είναι εφικτή µια τέτοια ιεράρχηση ή µήπως 

απαιτείται επαναπροσδιορισµός της λογικής που διέπει τη διδασκαλία των 

λειτουργικών διαστάσεων των λεξικογραµµατικών πόρων; 

• Ποια είναι τα προβλήµατα που οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν στη σχολική 

πράξη; Πόσο εύκολη είναι η µετάβαση σε πλαισιωµένες λογικές που 

προϋποθέτουν αλλαγές στις ταυτότητες µαθητών/τριών και εκπαιδευτικών;  

 



Η δοµή του συµποσίου έχει ως εξής. Η πρώτη µελέτη, κινούµενη σε ένα θεωρητικό 

επίπεδο, εντάσσει τον σχετικό προβληµατισµό για τη διδασκαλία της γραµµατικής σε 

διαφορετικούς λόγους (δηλαδή επιστηµολογικά πλαίσια) γύρω από την έννοια του 

κριτικού γραµµατισµού, τονίζοντας την ανάγκη για χωροχρονική πλαισίωση του κάθε 

ορισµού και αναδεικνύει τη διαλογικότητα σε βασικό συστατικό κατανόησης των 

ποικίλων επιµέρους προτάσεων. Οι επόµενες ανακοινώσεις επικεντρώνονται σε µια 

συγκεκριµένη θεώρηση για τη διδασκαλία της γραµµατικής, αυτή που έχει εκφραστεί 

στο ΠΣ της Κύπρου. Η δεύτερη ανακοίνωση θίγει τον τρόπο διαπλοκής της 

παραδοσιακής µε τη λειτουργική γραµµατική σε δύο ενότητες, µιας για την τρίτη 

δηµοτικού και µιας για τάξη του Γυµνασίου. Η τρίτη ανακοίνωση προβαίνει στη 

διατύπωση µιας νέας πρότασης – ψήγµατα της οποίας είχαν διατυπωθεί και αξιοποιηθεί 

από το ΠΣ της  Κύπρου – που τονίζει την ανάγκη για επανασύλληψη της σχέσης 

µεταξύ των ποικίλων γραµµατικών περιγραφών της  γλώσσας. Παράλληλα, διερευνά 

τις πιθανές διαδροµές µέσα από τις οποίες οι εν λόγω γραµµατικές µπορεί να 

συνενωθούν σε µια ενότητα µε τρόπο που να αναπτύσσει, αφενός, τη δηµιουργικότητα 

των εκπαιδευτικών και να απαντά, αφετέρου, στις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής 

κοινότητας. Οι δύο τελευταίες ανακοινώσεις διερευνούν δεδοµένα από τη σχολική 

πράξη της Κύπρου, καταδεικνύοντας το πώς Κύπριοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στην 

προτεινόµενη από την πολιτεία προσπάθεια επαναδιατύπωσης της διδασκαλίας της 

γραµµατικής στη σχολική τάξη.  
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