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Abstract 

Τhe aim of this paper is to demonstrate ways of using traditional  grammar for the teaching of language 

within the framework of  critical literacy.  Initially, we define the notion of traditional grammar, the 

conditions under which it has been formulated and developed and we describe the basic landmarks as 

regards the teaching practices suggested by the literature. We also describe pertinent developments that 

took place within the communicative and the post-communicative  approaches, giving special attention to 

Systemic Functional  Grammar, which is the type of grammar used mainly within a critically-based  

pedagogical context. At the same time, we present some examples of the way functional grammar has 

been used in the new grammar textbooks designed for Modern Greek. In the end, we propose ways of 

incorporating traditional grammar into a critical literacy pedagogy,  by citing and discussing examples 

from the grammar-based teaching practices developed within the language curriculum that has been 

designed for the teaching of Modern Greek in Cyprus. 

 

1. Εισαγωγή 
Ένα πλαίσιο διδασκαλίας της γλώσσας που στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής του 

κριτικού γραµµατισµού και έχει ως στόχο να αναδείξει την ιδεολογική λειτουργία της 

γλώσσας είναι θεµιτό να θέτει τη διαλογικότητα ως διδακτική και επιστηµολογική 

προϋπόθεση. Αυτή µε τη σειρά της προϋποθέτει µια λειτουργική προσέγγιση της 

γλώσσας και της δοµής της που να καταδεικνύει πώς οι χρησιµοποιούµενες γλωσσικές 

µορφές  σ’ ένα κείµενο συνδέονται µε κοινωνικές λειτουργίες. Την οπτική αυτή τη δίνει 

η Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική του Halliday (1985).  

Το πλαίσιο διδασκαλίας της γλώσσας επί δεκαετίες, µέχρι και σήµερα, στηρίζεται 

σε αρχές που στοχεύουν είτε στην απόκτηση γνώσεων της γλώσσας για τη γλώσσα ή 

για την επικοινωνία και όχι (ή πολύ λίγο) για τον κριτικό γραµµατισµό και θέτει ως 

διδακτική και επιστηµολογική προϋπόθεση τη στήριξη του σχολικού ή και κοινωνικού 

κυρίαρχου λόγου, η οποία απέχει από τη διαλογικότητα. Αυτή µε τη σειρά της 

προϋποθέτει µια δοµιστικού τύπου προσέγγιση που να αναδεικνύει το σύστηµα της 

γλώσσας, τα µέρη από τα οποία αποτελείται και τους τρόπους συνάρθρωσής τους µε 



απώτερο σκοπό τη «σωστή» χρήση της γλώσσας από τους/τις µαθητές/τριες. Την 

οπτική αυτή τη δίνει η Παραδοσιακή Γραµµατική. 

Στο παρόν κείµενο επιχειρείται ακριβώς να περιγραφούν οι διαστάσεις των δύο 

τύπων γραµµατικής, της παραδοσιακής και της λειτουργικής, και να καταδειχτεί –και 

µε παραδείγµατα- µε ποιο τρόπο µπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολείο, ώστε να 

συνεισφέρουν στην κριτική και διαλογική ανάγνωση της πολυσηµειωτικής 

πραγµατικότητας 

 

2. H έννοια της παραδοσιακής γραµµατικής  
Η γλώσσα είναι ένα σύνολο ετεροτήτων, διαφορών και αντιθέσεων, οι οποίες 

σχετίζονται µεταξύ τους και αποτελούν ένα οργανωµένο και συστηµατοποιηµένο 

δίκτυο- διαφορετικής υφής σε κάθε γλώσσα- µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα στους χρήστες της γλώσσας να προσλαµβάνουν και να προσφέρουν 

νοήµατα και έτσι να επικοινωνούν. Το οργανωµένο δίκτυο των σχέσεων είναι αυτό που 

ονοµάζεται «γραµµατική». Στην εκπαίδευση οι τοµείς που ασχολούνται µε τη 

διδασκαλία του συστήµατος της γλώσσας συνηθίζεται να ονοµάζονται γραµµατική και 

συντακτικό.  

Στην κλασική αρχαιότητα η δοµή της γλώσσας δεν αποτελούσε αντικείµενο 

συστηµατικής διδασκαλίας. Η γραµµατική ως µάθηµα αφορούσε τη διδασκαλία των 

γραµµάτων. Ίσως οι αρχαίοι Έλληνες να θεωρούσαν ότι η δοµή της γλώσσας, σε 

επίπεδο τουλάχιστον µικροδοµής, αποκτιέται µέσω της χρήσης και της επικοινωνίας, 

ίσως ακόµη να µην είχε προχωρήσει τόσο η γραµµατική ανάλυση της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας, ώστε να µπορεί αποτελέσει αντικείµενο διδασκαλίας. Αντίθετα, 

γινόταν διδασκαλία της γλώσσας σε επίπεδο µακροδοµής, διδακτική δραστηριότητα, η 

οποία είναι γνωστή µε την ονοµασία Ρητορική. Η διδασκαλία της γραµµατικής, µε µια 

ανάλογη µορφή µε αυτή που γνωρίζει η σηµερινή εκπαίδευση, θα πρέπει να άρχισε να 

υιοθετείται µετά την έκδοση του έργου του Διονύσιου του Θράκα µε τίτλο 

«Γραµµατική τέχνη». Η Γραµµατική αυτή διαµόρφωσε τους επόµενους αιώνες, µέχρι 

και τον 20ο, µια γραµµατική παράδοση, η οποία είχε τα εξής χαρακτηριστικά: α) 

ρυθµιστικός χαρακτήρας, β) σύνδεση της διδασκαλίας της γραµµατικής µε τα 

θεωρούµενα ως πρότυπα γραπτά κείµενα και γ) σύνδεση µε τον λογοτεχνικό λόγο. 

Πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι Ρωµαίοι Γραµµατικοί (Ουάρων, 



Κοϊντιλιανός, Πρισκιανός) αλλά και η εκπαίδευσή των περισσοτέρων ευρωπαϊκών 

χωρών, στην οποία κυριαρχούσε έως τον 18ο αι. περίπου η διδασκαλία της αρχαίας 

ελληνικής και λατινικής γλώσσας. Τον 18ο αι. εµφανίζονται στη δυτική Ευρώπη 

εγχειρίδια γραµµατικής, τα οποία χρησιµοποιούνταν για τη διδασκαλία κυρίως των 

εθνικών γλωσσών, χωρίς βέβαια να αγνοείται και η διδασκαλία στοιχείων της 

λατινικής. Τα εγχειρίδια αυτά ακολουθώντας τα πρότυπα της παραδοσιακής 

γραµµατικής στόχευαν στην εκµάθηση της «σωστής» προφοράς από τους µαθητές και 

τις µαθήτριες, των κανόνων της ορθογραφίας και των µορφολογικών κυρίως κανόνων 

της διδασκόµενης γλώσσας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου εγχειριδίου 

γραµµατικής για τη γαλλική γλώσσα είναι το βιβλίο του Lhomond µε τίτλο «Elements 

de la grammaire françoise» (1780), στο οποίο µάλιστα σηµειώνεται ότι «γραµµατική 

είναι η τέχνη του οµιλείν και του γράφειν». Με το πνεύµα αυτό ήταν φυσικό η έµφαση 

κατά τη διδασκαλία της γραµµατικής να δίνεται στη µικροδοµή, κάτι που ως θεωρία 

και πρακτική συνεχίστηκε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη µέχρι και τη δεκαετία του 1960. 

 

3. Από την παραδοσιακή  στη λειτουργική γραµµατική  

3. 1 Από τον δοµισµό στην επικοινωνιακή προσέγγιση 

Τον 20ο αιώνα εµφανίστηκε ένας µεγάλος αριθµός όρων, των οποίων το τελευταίο 

σκέλος περιλαµβάνει τον όρο γραµµατική, όπως για παράδειγµα η Γενετική 

Γραµµατική, η Λειτουργική Γραµµατική, η Δοµιστική Γραµµατική κτλ. Πρόκειται για 

σύνολα θεωρητικών αρχών για την περιγραφή της γλώσσας και όχι για µορφές 

παρουσίασης της δοµής της γλώσσας. Οι θεωρίες αυτές δεν αφορούν τη διδασκαλία της 

δοµής της γλώσσας, αλλά ορισµένες από αυτές περιέχουν  στοιχεία αξιοποιήσιµα στη 

διδασκαλία. 

Τη δεκαετία του 1970, έρευνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του κλάδου της 

διδασκαλίας των γλωσσών, αλλά και θεωρητικές απόψεις ειδικών κλόνισαν τις 

παγιωµένες απόψεις γύρω από τη διδασκαλία των γλωσσών και άρχισε να κάνει την 

εµφάνισή του ένας όρος, που κυριάρχησε τις δεκαετίες του 1980 και 1990. Πρόκειται 

για τον όρο επικοινωνιακή ικανότητα, του οποίου η έννοια είναι κατά πολύ ευρύτερη 

της έννοια της γλωσσικής ικανότητας  αλλά και της έννοιας της γλωσσικής επιτέλεσης. Ο 

όρος αυτός και η έννοια που τον ακολουθεί άλλαξε τη φιλοσοφία, µε την οποία 

προσεγγίζεται διδακτικά η γλώσσα. Έγινε στροφή από την προσέγγιση της 



µορφολογικής πλευράς της γλώσσας στη προσέγγιση της επικοινωνιακής της πλευράς. 

Έτσι η γραµµατική και το συντακτικό, που αποτελούσαν µέχρι τότε τα βασικά 

αντικείµενα διδασκαλίας της γλώσσας, απέκτησαν µια δευτερεύουσα σηµασία και 

έγιναν εργαλεία στην υπηρεσία των µέσων που βοηθούν στην κατανόηση και 

παραγωγή προτάσεων και κειµένων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο έγινε κατανοητό ότι δε 

φτάνει µόνο να γνωρίζουν οι µαθητές/τριες ποια είναι τα γραµµατικοσυντακτικά 

στοιχεία που απαρτίζουν µια πρόταση, αλλά προπαντός να γνωρίζουν να διακρίνουν τις 

διάφορες αξίες που παίρνει το εκφώνηµα, ανάλογα µε τις επικοινωνιακές παραµέτρους 

που συµµετέχουν σε µια επικοινωνιακή συνθήκη (ποµπός, δέκτης, πρόθεση, ύφος κτλ.). 

Άρχισε λοιπόν να γίνεται πεποίθηση ότι η γνώση των κανόνων που διέπουν τη δοµή 

µιας γλώσσας από µόνοι τους δεν προσφέρουν τίποτε στην επικοινωνιακή ικανότητα 

του ατόµου. Παράλληλα, οι θεωρίες για την απόκτηση της µητρικής γλώσσας από το 

παιδί, καθώς και η παιδοκεντρική αντίληψη για τη διδασκαλία που άρχισε να κυριαρχεί 

τη δεκαετία του 1970, άρχισαν να θέτουν ένα σκεπτικισµό για τον ρόλο και τη σηµασία 

της γραµµατικής στη διδασκαλία της µητρικής αλλά και της ξένης γλώσσας. 

Κάτω από την επίδραση αυτών των απόψεων διαµορφώθηκαν διεθνώς διάφορες 

θέσεις για τη διδασκαλία της γραµµατικής. Ορισµένες από αυτές υιοθετούν τον πλήρη 

αποκλεισµό της διδασκαλίας της γραµµατοσυντακτικής πλευράς της γλώσσας, άλλες 

δέχονται τη διδασκαλία της σε ένα περιορισµένο επίπεδο και οπωσδήποτε µια 

διαδικασία η οποία θα συνδυάζει τη διδασκαλία της γραµµατοσυντακτικής µε την 

επικοινωνιακή πλευρά της γλώσσας. Τέλος, υπάρχουν και θέσεις οι οποίες υιοθετούν τη 

διδασκαλία της γραµµατικοσυντακτικής πλευράς της γλώσσας, υποστηρίζοντας 

µάλιστα ότι η διδασκαλία η επικεντρωµένη στην επικοινωνιακή πλευρά προσφέρει έναν 

ελκυστικό τρόπο για τη διδασκαλία της µορφοσύνταξης. Η ποικιλία αυτών των θέσεων 

και απόψεων ήταν επόµενο να δηµιουργήσει και εκλεκτικιστικές απόψεις, µε τις οποίες  

υποστηρίζεται η σταδιακή εισαγωγή της διδασκαλίας της γραµµατικοσυντακτικής 

πλευράς της γλώσσας, η οποία θα αρχίζει όταν οι µαθητές/τριες θα αρχίζουν να 

κατακτούν ορισµένους αυτοµατισµούς της γλώσσας τους και θα ολοκληρώνονται όταν 

οι µαθητές/τριες θα βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο εκµάθησης της γλώσσας τους. 

 

 

 



3. 2 Από την επικοινωνιακή προσέγγιση στον κριτικό γραµµατισµό 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα ορισµένες 

εναλλακτικές προτάσεις διδασκαλίας της δοµής της γλώσσας, οι οποίες επιχειρούν να 

προσεγγίσουν διδακτικά τη δοµή της γλώσσας. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις δίνουν 

έµφαση στη διδασκαλία της δοµής της γλώσσας µέσω της χρήσης της σε πραγµατικές 

και εικονικές συνθήκες επικοινωνίας, γιατί θεωρούν  ότι η εσωτερίκευση και 

κατανόηση της δοµής µιας γλώσσας περνά από την εδραίωση σχέσεων µεταξύ των 

βασικών δοµών της γλώσσας και του νοήµατος που εκπέµπει το κείµενο. Δέχονται 

επίσης ότι οι µαθητές/τριες, όταν πρόκειται για διδασκαλία της µητρικής τους γλώσσας, 

έχουν εσωτερικευµένες γνώσεις για τη φωνολογική, µορφολογική και συντακτική 

πλευρά της γλώσσας τους, η οποία κάλλιστα µπορεί να  αξιοποιηθεί κατά τη 

διδασκαλία της γλώσσας. Πρόκειται για τη διαισθητική γνώση της γλώσσας από 

τους/τις µαθητές/τριες. Ακόµη και για τη διδασκαλία της ορθογραφίας διατυπώνεται η 

άποψη από ορισµένες από τις προτάσεις αυτές ότι οι µαθητές/τριες ανακαλύπτουν µέσω 

της χρήσης σταδιακά τις κανονικότητες που διέπουν την ορθογραφία στον γραπτό λόγο 

µιας γλώσσας. Υποστηρίζουν µάλιστα ότι η διδασκαλία της δοµής δεν είναι αναγκαίο 

να γίνεται µε  γραµµική σειρά, αλλά κατά περίπτωση και ανάλογα µε τις ανάγκες των 

µαθητών/τριών της τάξης. 

Οι εναλλακτικές αυτές προτάσεις συγκροτούν ένα σύνολο θεωρητικών απόψεων 

και εφαρµογών, οι οποίες δεν εισέρχονται στο δίληµµα, το οποίο προβληµάτισε για 

αρκετό χρόνο τους ειδικούς, αν δηλαδή θα πρέπει να διδάσκεται η δοµή της γλώσσας ή 

όχι, µε άλλα λόγια αν θα πρέπει να διδάσκεται η θεωρητική (explicite), δηλαδή 

κανόνες, ορισµοί, κλιτικά παραδείγµατα κτλ., ή η πρακτική (implicite) γραµµατική, 

δηλαδή εσωτερίκευση της δοµής χωρίς ιδιαίτερη διδασκαλία, αλλά µέσω της χρήσης 

της γλώσσας. 

Στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού η διδασκαλία της γραµµατικής αποκτάει 

µια πολυδιάστατη σηµασία και συνδέεται κάθε φορά µε τον λόγο µέσα στον οποίο 

εντάσσεται, ο οποίος συνυφαίνεται µε την επιστηµολογική βάση του γραµµατισµού. 

Έτσι η διδασκαλία της γραµµατικής µπορεί να πάρει µορφές από πολύ παραδοσιακές 

έως µορφές που εξετάζουν και συνδέουν τις γραµµατικοσυντακτικές δοµες µε τις δοµές 

της κοινωνικής πραγµατικότητας, στο πλαίσιο της οποίας παράγονται. Αυτή η ποικιλία 

βέβαια όσο κι αν φαίνεται χαοτική σήµερα έχει επικρατήσει κυρίως το µοντέλο της 



Συστηµικής Λειτουργικής Γραµµατικής (εφεξής ΣΛΓ), το οποίο φαίνεται πιο 

αντιπροσωπευτικό για τη σύνδεση των γραµµατικοσυντακτικών δοµών µε την ιδεολογία 

και την κοινωνική πραγµατικότητα.  

 

3. 3 Στοιχεία λειτουργικής γραµµατικής στις νεότερες Γραµµατικές της νέας 

ελληνικής 

Η συζήτηση στην Ελλάδα για µια λειτουργική γραµµατική σε διάκριση προς την 

παραδοσιακή γραµµατική, χωρίς αναγκαστικά να γίνεται αναφορά στη ΣΛΓ του 

M.A.K. Halliday ( 1985) άρχισε ουσιαστικά το 1976, όταν ο Χρ. Τσολάκης (1976), 

δηµοσίευσε ένα κείµενο που έφερε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Για µια λειτουργική 

γραµµατική» και στο οποίο έκανε αναφορά σε µια γραµµατική «η οποία δε θα 

κωδικοποιεί τα γλωσσικά φαινόµενα στατικά, όπως κάθε παραδοσιακή γραµµατική 

αλλά θα αναπαράγει δυναµικά το γλωσσικό υλικό». Στο ίδιο κείµενο και 

προσπαθώντας να εξηγήσει την έννοια που έδινε στη λειτουργική γραµµατική 

υποστηρίζει ότι στη γραµµατική αυτή θα διαπλέκονται τα γραµµατικά, εννοώντας 

προφανώς τα µορφολογικά, µε τα συντακτικά φαινόµενα, µονάδα διδασκαλίας θα είναι 

η φράση και το διδακτικό υλικό θα προέρχεται από την καθηµερινή ζωή.   

To 1997 οι Χαραλαµπόπουλος και Χατζησαββίδης (βλ. Χαραλαµπόπουλος 

Χατζησαββίδης 1997) στην πρότασή τους που έκαναν για τη διδασκαλία της νέας 

ελληνικής πρότειναν µια λειτουργική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας 

δίνοντας µάλιστα και αρκετά παραδείγµατα.1 Η πρόταση αυτή είχε αρκετά στοιχεία από 

τη ΣΛΓ, χωρίς όµως να ταυτίζεται µε αυτήν. Δινόταν έµφαση περισσότερο στην 

κατανόηση της λειτουργίας του υπό εξέταση γλωσσικού φαινοµένου και λιγότερο στη 

σχέση του µε την κοινωνική πραγµατικότητα και την ιδεολογία του συντάκτη του 

κειµένου.  

Παράλληλα µε αυτή την πρόταση άρχισε να εκδίδεται από το 1994 σε 

αυτόνοµους τόµους, οι οποίοι ενοποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν στην έκδοση του 

2005, η Γραµµατική της Νέας Ελληνικής των Κλαίρη & Μπαµπινιώτη και συνεργατών 

(2005), η οποία, όπως λέγεται και στον υπότιτλο είναι «δοµολειτουργική- 

επικοινωνιακή» µε την έννοια ότι επιχειρείται σ’ αυτήν να περιγραφούν οι τρόποι µε 

τους οποίους «οι συντακτικές λειτουργίες συντελούν στην οργάνωση των µηνυµάτων»,  

                                                             
1 Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η πρόταση αυτή είχε ήδη δηµοσιευτεί το 1992. 



η χρήση που εµφανίζουν οι δοµές στην επικοινωνία, η προβολή της δυναµικής και των 

εξελικτικών τάσεων της νέας ελληνικής και η απαλλαγή της περιγραφής «των 

γραµµατικών µηχανισµών από ρυθµιστικές δεσµεύσεις» (σ. ΧΙΙ). 

Αποτέλεσµα όλων αυτών των προσπαθειών ήταν να µπολιαστούν και τα 

τελευταία εγχειρίδια της γραµµατικής του Δηµοτικού (Φιλιππάκη κ.ά. 2011) και του 

Γυµνασίου (Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου 2011) µε στοιχεία λειτουργικά, από τα 

οποία λόγω έλλειψης χώρου θα αναφέρω επιγραµµατικά τα παρακάτω: 

Στο εγχειρίδιο γραµµατικής του Δηµοτικού  

1. Στις σελίδες 83-84 γίνεται λόγος για τις λεκτικές πράξεις και δίνονται σε στιλ 

κινούµενων σχεδίων διάφορα παραδείγµατα από την καθηµερινή χρήση.  

2. Στις σελίδες 28-31 γίνεται αναφορά στην επιλογή ύφους, στους κανόνες 

συνεργασίας και συµπεριφοράς κατά την επικοινωνία 

3. Στη σελίδα 113 δίνεται παράδειγµα για να γίνει κατανοητή η λειτουργία των 

αντωνυµιών 

Στο εγχειρίδιο γραµµατικής του Γυµνασίου 

1. Στη σελ. 18 (παρατηρώ και καταλαβαίνω), όπου δίνονται κάποια στοιχεία της 

λειτουργίας της ποικιλία προφοράς  

2. Στη σελ. 29, όπου γίνεται λόγος για τη λειτουργία του άρθρου 

3. Στη σελ. 33, (παρατηρώ και καταλαβαίνω) όπου γίνεται λόγος για τη λειτουργία των 

κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων.  

4. Στη σελίδα 49 κεξ, όπου γίνεται αναφορά στη λειτουργία του επιθέτου 

Στις σελίδες 169-171, όπου γίνεται αναφορά στις λεκτικές πράξεις 

 

4. Παραδοσιακή γραµµατική και κριτικός γραµµατισµός στα νέα 

προγράµµατα Κύπρου και Ελλάδας.  
Όπως είναι γνωστό, στην Κύπρο επιχειρήθηκε το 2008 µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, 

η οποία περιλάµβανε αλλαγές τόσο στο ωρολόγιο όσο και στο Αναλυτικό Πρόγραµµα 

των µαθηµάτων από την προδηµοτική έως και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στο 

πλαίσιο αυτής της µεταρρύθµισης συντάχθηκε και άρχισε να εφαρµόζεται σταδιακά 

από το 2010 και Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΣ) για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής 

γλώσσας. Στο πρόγραµµα αυτό προβλέπεται, εκτός όλων των άλλων στοιχείων που 

παραπέµπουν στις αρχές και τη φιλοσοφία του κριτικού γραµµατισµού, και στη 



διδασκαλία της γραµµατικής σύµφωνα µε τις αρχές της ΣΛΓ, όπως ρητά µάλιστα 

διατυπώνεται στο παρακάτω σηµείο του ΠΣ (ΥΠΠΚ 2010: Α,66): «Η διδασκαλία της 

δοµής της νέας ελληνικής γίνεται µε σκοπό την εµπέδωση και την κατανόηση του 

τρόπου που τα φωνολογικά, µορφολογικά, και τα συντακτικά στοιχεία λειτουργούν για 

να επιτελέσουν συγκεκριµένες λειτουργίες, όπως είναι η κατασκευή τρόπων 

αναπαράστασης του θέµατος (η αναπαραστατική λειτουργία), η οικοδόµηση 

συγκεκριµένων σχέσεων µε το συνοµιλητή/ τη συνοµιλήτρια (η διαπροσωπική 

λειτουργία) και η σύνδεση προτάσεων (η κειµενική λειτουργία) Για το λόγο αυτό 

δίνεται έµφαση στο λειτουργικό ρόλο που τα στοιχεία της µικροδοµής επιτελούν (το 

προτασιακό επίπεδο), αλλά και στη µακροδοµή (στο κείµενο) και στις µεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις»   

Η µετάβαση βέβαια της προσέγγισης της δοµής της γλώσσας από την  

παραδοσιακή στη λειτουργική δεν ήταν (ούτε και είναι) µια εύκολη διαδικασία σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστηµα που σε όλη του την πορεία γνώρισε την παραδοσιακή 

προσέγγιση. Ήταν επόµενο να υπάρξουν αντιδράσεις, αίτηµα για πολλές επιµορφώσεις, 

και απορίες για θέµατα, όπως: α) πώς θα γνωρίζει ο δάσκαλος ποιες γραµµατικές 

γνώσεις έχει αποκτήσει το παιδί σε προηγούµενες τάξεις, β) πώς θα ιεραρχηθούν οι 

γραµµατικές γνώσεις κατά τάξη; γ) πώς θα διδαχθεί η ορθογραφία χωρίς διδασκαλία 

της παραδοσιακής γραµµατικής; δ) πώς είναι δυνατό να διδαχτεί λειτουργικά η 

γραµµατική σε µικρές τάξεις; ε) γιατί η λειτουργική προσέγγιση είναι καλύτερη από 

την παραδοσιακή για τη γλωσσική επάρκεια των παιδιών;  

Παρόµοιες επιφυλάξεις και αντιδράσεις παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο της 

επιµόρφωσης που έγινε στους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας πάνω στα νέο πρόγραµµα 

γλωσσικής διδασκαλίας. Η επιµόρφωση βέβαια σταµάτησε, το νέο όµως ΠΣ υπάρχει 

δηµοσιευµένο.  

Όλα αυτά τα ερωτήµατα και οι αντιδράσεις µας οδήγησαν σε µια ορθολογική, 

κατά την άποψή µας πρακτική, στην οποία µπορεί να συνδυάζεται η παραδοσιακή µε τη 

λειτουργική προσέγγιση της δοµής της γλώσσας.  

Ας δούµε δύο παραδείγµατα διδακτικών προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπου γίνεται 

καταφανής ο συνδυασµός της λειτουργικής µε την παραδοσιακή προσέγγιση της δοµής 

της νέας ελληνικής. 



Το πρώτο παράδειγµα προέρχεται από µία θεµατική ενότητα, που είχε ως θέµα το 

ποδήλατο και τίτλο «Το όµορφο ποδήλατό µου …στη λογοτεχνία και στην ψυχή µου» και 

απευθύνεται σε µαθητές/τριες Γ΄ (ή και Β΄) Δηµοτικού, οι οποίοι/ες δεν έχουν 

εξοικείωση µε την γραµµατική ορολογία.  

Σε µια αρχική φάση επιχειρείται να γίνει η συνοικοδόµηση της ενότητας, οι 

µαθητές/τριες επιλέγουν το θέµα και τις πτυχές που θα συζητήσουν, οι οποίες είναι 

σχετικές  µε το ποδήλατο στη λογοτεχνία και τη  φροντίδα και προστασία του 

ποδηλάτου,  φέρνουν στην αίθουσα σχετικά κείµενα και τελικά γίνεται η επιλογή των 

τεσσάρων κειµένων που θα επεξεργαστούν. 

Σε µια δεύτερη φάση γίνεται επεξεργασία των τεσσάρων κειµένων (στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για λόγους χώρου παρατίθεται το πρώτο κείµενο) σε σχέση µε το 

επικοινωνιακό τους πλαίσιο, τη γλωσσική και νοηµατική δοµή τους, τη σχέση τους µε 

την κοινωνία και η αξιολόγησή του. Σ’ αυτή τη φάση, κατή την οποία γίνεται συνήθως 

και η προσέγγιση της δοµής και των γλωσσικών στοιχείων, προτείνονται τα εξής:                    

1.-Να παρατηρήσετε τις φράσεις και τις λέξεις που είναι µέσα σε 

εισαγωγικά. Να δικαιολογήσετε ξεχωριστά για κάθε φράση γιατί ο 

συγγραφέας τα έβαλε σε εισαγωγικά; [λειτουργία εισαγωγικών] 

2.-να βρείτε όλα τα το, του, τους, τις  και της στα κείµενα που έχετε 

µπροστά σας. Έχουν την ίδια σηµασία; Βάλτε σε χωριστές στήλες ανάλογα 

µε τη σηµασία τους 

 [λειτουργία άρθρου και κτητικής αντωνυµίας] 

3. -να βρείτε 2-3 λέξεις-φράσεις που θα µπορούσαν να ειπωθούν µόνο 

προφορικά και άλλες 2-3 που θα µπορούσαν να είναι µόνο γραπτές και 

γιατί; 

[διαφορετική λειτουργία προφορικού και γραπτού λόγου] 

Στην πρώτη πρόταση και µε τη διδασκαλία που ακολουθεί επιδιώκεται αφενός να 

προσεγγιστεί το κείµενο λειτουργικά (λειτουργία των εισαγωγικών στον γραπτό λόγο), 

αλλά και παραδοσιακά, αφού θα διδαχτούν οι χρήσεις των εισαγωγικών στον λόγο και 

µπορούν ακόµη να δοθούν και ασκήσεις για σωστή χρήση των εισαγωγικών.  

Στη δεύτερη πρόταση και µε τη διδασκαλία που ακολουθεί επιδιώκεται αφενός 

να προσεγγιστεί το κείµενο λειτουργικά (διαφορετική λειτουργία του άρθρου και της 

αντωνυµίας) και παραδοσιακά, αφού θα δοθεί η δυνατότητα να διδαχτεί το οριστικό 



άρθρο, µε όλους τους τύπους, καθώς και η κτητική αντωνυµία. Μπορεί µάλιστα να 

δοθεί και σχετική άσκηση.  

Στην τρίτη πρόταση και µε τη διδασκαλία που ακολουθεί επιδιώκεται αφενός να 

προσεγγιστεί το κείµενο λειτουργικά (διαφορετική λειτουργία προφορικού και γραπτού 

λόγου) και παραδοσιακά, αφού θα δοθεί η δυνατότητα να δοθούν 2-3 στοιχεία 

διαφορών του προφορικού µε τον γραπτό λόγο (φθόγγοι-γράµµατα/ λαϊκό λεξιλόγιο-

λόγιο λεξιλόγιο/ χαλαρή σύνταξη-αυστηρή σύνταξη/ κτλ.). Μπορεί µάλιστα να δοθεί 

και σχετική άσκηση, στην οποία να ζητείται η µετατροπή ενός κειµένου µε έντονα 

στοιχεία προφορικότητας σε  κείµενο γραπτού λόγου.  

Σε µια τελευταία φάση γίνεται συζήτηση για τη φροντίδα του ποδηλάτου και 

αποφασίζεται  να γίνει µια συλλογή κειµένων µε θέµα «Το ποδήλατο» (π.χ. το ποδήλατό 

µου, µια βόλτα µε ποδήλατο, ποιήµατα για το ποδήλατο, παραµύθια µε βασικό θέµα το 

ποδήλατο κτλ.), η οποία δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

Το δεύτερο παράδειγµα προέρχεται από µία θεµατική ενότητα, που είχε ως θέµα 

τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και απευθύνεται σε µαθητές/τριες Στ΄ Δηµοτικού (ή 

και Α΄και Β΄ Γυµνασίου), οι οποίοι/ες έχουν σχετική εξοικείωση µε την γραµµατική 

ορολογία, αλλά υστερούν στη γνώση των όρων και των λειτουργιών κάποιων 

γλωσσικών σπάνιων φαινοµένων.  

Σε µια αρχική φάση επιχειρείται να γίνει η συνοικοδόµηση της ενότητας, οι 

µαθητές/τριες επιλέγουν το θέµα «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» (ΜΗΚΥΟ), για το 

οποίο επεξεργάζονται κείµενα και φέρνουν και συζητούν για την κοινωνική επίδραση. 

Ακολουθεί απόφαση για το ειδικό θέµα που θα συζητήσουν (Μη κυβερνητικές 

Οργανώσεις υγιειονοµικού περιεχοµένου) φέρνουν στην αίθουσα σχετικά κείµενα και 

τελικά γίνεται η επιλογή των δύο κειµένων που θα επεξεργαστούν. 

Σε µια δεύτερη φάση γίνεται επεξεργασία των δύο κειµένων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β) σε σχέση µε το επικοινωνιακό τους πλαίσιο, τη γλωσσική και νοηµατική δοµή τους, 

τη σχέση τους µε την κοινωνία και η αξιολόγησή του. Σ’ αυτή τη φάση, κατή την οποία 

γίνεται συνήθως και η προσέγγιση της δοµής και των γλωσσικών στοιχείων, 

προτείνονται τα εξής:                    

1.-Οι γραµµατικοί τύποι στο «Γιατροί του κόσµου» (βασιζόµενη, 

διατηρώντας, συµπληρώνοντας, προσφέροντας) και στο «Γιατροί χωρίς 



σύνορα» (εργαζόµενοι) µπορούν να εκφραστούν διαφορετικά; Αν ναι πώς; 

Γιατί προτιµήθηκαν αυτοί οι τύποι;  

Διδάσκουµε µετοχές  

2.- Οι γραµµατικοί τύποι στο «Γιατροί του κόσµου» (έχουν αναγνωριστεί, 

έχουν βρεθεί, έχουν πραγµατοποιηθεί) και στο «Γιατροί χωρίς σύνορα» 

(έχουν πληγεί) µπορούν να διατυπωθούν µε άλλον (ή άλλους) ρηµατικό 

τύπο.   

Διδασκαλία συντελικών χρόνων (χρόνος και ποιόν ενέργειας): 

Στην πρώτη πρόταση και µε τη διδασκαλία που ακολουθεί επιδιώκεται αφενός να 

προσεγγιστεί το κείµενο λειτουργικά (λειτουργία των µετοχών σε σχέση µε άλλους 

ρηµατικούς τύπους), αλλά και παραδοσιακά, αφού θα διδαχτούν οι διάφοροι τύποι της 

µετοχής της νέας ελληνικής και µπορεί να ζητηθεί να βρεθούν σπάνιοι τύποι µετοχών 

σε κείµενα (π.χ. σώµατα κειµένων).  

Στη  δεύτερη πρόταση και µε τη διδασκαλία που ακολουθεί επιδιώκεται αφενός 

να προσεγγιστεί το κείµενο λειτουργικά (λειτουργία των συντελικών χρόνων σε σχέση 

µε τους παρελθοντικούς και η λειτουργία του ποιού ενέργειας), αλλά και παραδοσιακά, 

αφού θα διδαχτεί ο σχηµατισµός των συντελικών χρόνων.  

Σε µια τελευταία φάση γίνεται συζήτηση για τον ρόλο των δύο ΜΗΚΥΟ και τις 

διαφορές τους και αποφασίζεται να στείλουν κατά οµάδες µια ΜΗΚΥΟ που 

φαντάζονται και θέλουν να συµµετάσχουν ως µέλη τους.  

 

5. Συµπέρασµα υπό τύπον πρότασης  
Η προβληµατική γύρω από τη διδακτική προσέγγιση της δοµής της γλώσσας υπήρξε, 

όπως ειπώθηκε και παραπάνω, πάντα ένα στοιχείο δεµένο µε τη διδασκαλία των 

γλωσσών. Για ένα πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα αντιµετωπίστηκε µε έναν 

περισσότερο ή λιγότερο φορµαλιστικό και αποπλαισιωµένο από τα κοινωνικά 

συµφραζόµενα τρόπο και χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επικοινωνιακή και λειτουργική 

διάσταση, διαστάσεις που ούτως ή άλλως ενέχει η γλώσσα.   

Σήµερα, που έχει γίνει πλέον πεποίθηση ότι η γλώσσα είναι ένα σηµειωτικό 

σύστηµα, το οποίο είναι απόρροια των κοινωνικών συµφραζοµένων αλλά και των 

υποκειµένων που τη χρησιµοποιούν, αλλά και ότι µέσω αυτού εκφράζονται όχι µόνο 

πληροφορίες αλλά και στάσεις και ιδεολογίες, οι οποίες αντικατοπτρίζονται µέσα από 



τα γλωσσικά δοµικά στοιχεία (φωνητικά, φωνολογικά, µορφολογικά, συντακτικά και 

λεξιλογικά) η προσέγγιση της γλώσσας δεν µπορεί να ακολουθεί έναν φορµαλιστικό 

και αποπλαισιωµένο τρόπο. Από την άλλη, γενιές µαθητών και µαθητριών που είναι 

σήµερα εκπαιδευτικοί και έχουν αναλάβει τη διδασκαλία της γλώσσας στα σηµερινά 

παιδιά έχουν διαµορφωθεί µε την προσέγγιση της παραδοσιακής φορµαλιστικού τύπου 

γραµµατικής, µε αποτέλεσµα στους περισσότερους και στις περισσότερες να έχει γίνει 

πεποίθηση ότι διδασκαλία της γλώσσας σηµαίνει κυρίως µετάδοση γνώσεων για τη 

γλώσσα ή αλλιώς διδασκαλία της παραδοσιακής γραµµατικής και της µεταγλώσσας 

που τη συνοδεύει. Παράλληλα όµως είναι εµφανές ότι αυτή η γραµµατική µεταγλώσσα 

είναι απαραίτητη, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια εκµάθησης της γλώσσας, ώστε να 

καταστεί δυνατή σε επόµενα στάδια η προσέγγιση µε βάση τη λειτουργική γραµµατική. 

Αυτή η πραγµατικότητα, που ούτως ή άλλως υφίσταται στην ελλαδική και κυπριακή 

πραγµατικότητα, κατά τη γνώµη µου δηµιουργεί µια διαλογικότητα της κοινωνικής 

ζωής στον τοµέα αυτόν. Αυτήν τη διαλογικότητα ο κριτικός γραµµατισµός οφείλει να 

την αναδείξει, έστω και αν υποχρεωθεί να χρησιµοποιήσει µη κριτικές 

γλωσσοδιδακτικές θεωρήσεις. Αυτό γίνεται µέσα από µια αναστοχαστική οπτική, η 

οποία θα διαµορφώσει και τις ανάλογες στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

προσέγγιση της δοµής της γλώσσας αλλά και την εκπαιδευτική πολιτική και 

ταυτόχρονα θα δείξει ότι ο κριτικός γραµµατισµός δεν είναι ένα παγιωµένο 

επιστηµολογικά σχήµα, αλλά ενέχει την έννοια της διαλογικότητας, η οποία οδηγεί σε 

µια λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας. και µε αυτήν την έννοια ο συνδυασµός 

παραδοσιακής και λειτουργικής προσέγγισης αποτελεί κάτω από τις σηµερινές 

συνθήκες την πιο ορθολογική αλλά και επιστηµολογικά την πιο κατάλληλη διδακτικά  

λύση για την προσέγγιση της δοµής της γλώσσας. Χρειάζεται όµως και κάτι άλλο: οι 

δυο αυτές θεωρήσεις δε θα πρέπει να παρουσιάζονται ανεξάρτητα σαν να πρόκειται για 

δύο διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά µε έναν συνδυασµένο τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι 

η µία συµβάλλει στην κατανόηση της άλλης και οι δύο στην κατανόηση της δοµής της 

γλώσσας αλλά και των λειτουργιών που επιτελεί αυτή η δοµή.   

 

 

 

 











Βιβλιογραφία 

 
Κλαίρης, Χρ. & Μπαµπινιώτης, Γ. 2005. Γραµµατική της νέας ελληνικής. Δοµολειτουργική-

επικοινωνιακή.  Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Τσολάκης, Χρ. 1976. «Για µια λειτουργική Γραµµατική».  Λόγος και Πράξη  3, 21-28. 

Υ.Π.Π.Κ. 2010. Αναλυτικά Προγράµµατα προδηµοτικής, δηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Λευκωσία: 

Π.Ι.Κ.-Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων.    

Φιλιππάκη-Warburton, Ει., Γεωργιαφέντης, Μ., Κοτζόγλου, Γ., Λουκά, Μ. 2011. Γραµµατική Ε΄ και 

ΣΤ΄Δηµοτικού. Αθήνα, ΟΕΔΒ. 

Χαραλαµπόπουλος Αγ. & Χατζησαββίδης Σ. 1997. Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. 

Θεσσαλονίκη: Κώδικας. 

Χατζησαββίδης, Σ & Χατζησαββίδου, Α. 2011. Γραµµατική νέας ελληνικής γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ 

Γυµνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Halliday, Μ.Α.Κ. 1985. An Introduction to Functional Grammar.  London: Edward Arnold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


