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Abstract 

Τhe aim of this paper is to delineate a specific proposal on the way traditional and functional grammar 

may be integrated in a critically-oriented language and literacy curriculum. After reflecting upon the way 

by which these two orientations to language description have been conceptualized in pertinent (Greek and 

international) literature, attention is directed to the scaffolded processes shaping students’ emergent 

understandings of the ideological nature of texts, i.e. to the way teacher and students may cooperate for 

the identification of the lexicogrammatical and semiotic choices through which authors engage in 

dialogue with social meanings. While drawing upon the 3 metafunctions proposed by Systemic 

Functional Grammar, e.g., the ideational, the interpersonal and the textual, this paper suggests ways of 

revisiting them as part of a new discourse that illuminates how different traditions of grammar may be 

used in a critically-oriented language curriculum. Specifically: Rather than approaching grammars and 

indeed functionally-oriented grammatical descriptions as a core set of competencies to be respectively 

imparted by the teacher and used by students for deciphering the ideological meanings ‘inherent’ in a 

text, the identification of the linguistic and semiotic forms realizing those meanings is revisited as a 

dialogically-shaped accomplishment, emerging through teacher and students’ attempts to negotiate their 

positionings and stances to texts and talk used within a polyphonic thematic unit.  

 

1. Εισαγωγή 
Η παρούσα µελέτη θέτει στο επίκεντρο του προβληµατισµού την κατανόηση του 

τρόπου µε τον οποίο ποικίλες περιγραφές της γλώσσας – ποικίλες γραµµατικές  - όπως 

η παραδοσιακή και η Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική (εφεξής ΣΛΓ), ως η πιο 

γνωστή και χαρακτηριστική αποτύπωση του τρόπου διερεύνησης της λειτουργικής 

διάστασης της γλώσσας, µπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολείο, βοηθώντας 

εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες  (α) στην προσπάθεια επίτευξης στόχων λειτουργικού 

και κριτικού γραµµατισµού και (β) στην ενεργό κατανόηση και δηµιουργική 

αξιοποίηση των λεκτικών και οπτικών πόρων που οι συγγραφείς επιλέγουν και 



χρησιµοποιούν στα κείµενά τους για τη δόµηση κοινωνικών νοηµάτων και τη 

διαπραγµάτευση ταυτοτήτων. ΄Εχοντας ως σηµείο αναφοράς το Πρόγραµµα Σπουδών 

(ΠΣ) για το γλωσσικό µάθηµα που εκπονήθηκε στην Κύπρο και σε αντίθεση µε 

προσεγγίσεις που συναρτούν την κατανόηση του λειτουργικού φορτίου των 

λεξικογραµµατικών και σηµειωτικών επιλογών µε την εφαρµογή ενός προεπιλεγµένου 

συστήµατος συσχετίσεων µεταξύ δοµών και λειτουργιών, στην παρούσα µελέτη το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διερεύνηση των διαλογικών διαδικασιών µέσα από τις 

οποίες µπορεί να αναδυθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι ποικίλες γλωσσικές και κειµενικές 

επιλογές αλλά και οι σηµειωτικοί πόροι (χρώµα, εικόνα, µέγεθος γραµµατοσειράς, 

διάταξη και πλαισίωση οπτικού και γλωσσικού µηνύµατος σε πολυτροπικά κείµενα 

κλπ.) συµµετέχουν, απηχούν και επαναπροσδιορίζουν κειµενικά είδη και, µέσω αυτών, 

κυρίαρχες ιδεολογίες και κοινωνικές ταυτότητες. Αν ποικίλες γραµµατικές είναι 

διαθέσιµες για την περιγραφή της δοµής µιας γλώσσας, µε ποιο τρόπο η παιδαγωγική 

του κριτικού γραµµατισµού ορίζει ή επαναπροσδιορίζει τον τρόπο συσχέτισης των 

γραµµατικών αυτών περιγραφών; Αυτό συνιστά το κεντρικό ερώτηµα που διέπει την 

παρούσα µελέτη αλλά και τον γενικότερο προβληµατισµό που είχε αναπτυχθεί σε 

σχέση µε το ΠΣ της Κύπρου. 

Συγκεκριµένα, η παρούσα µελέτη διαγράφει στοιχεία από τη µορφή που µπορεί να 

έχει µια προσπάθεια σύζευξης της παραδοσιακής µε µια λειτουργική περιγραφή της 

γλώσσας σε ένα πρόγραµµα κριτικού γραµµατισµού, απηχώντας παράλληλα έναν νέο 

λόγο για την έννοια και τη «διδασκαλία της γραµµατικής»1. Ο νέος αυτός λόγος δεν 

επαναπροδιορίζει απλώς τον τρόπο αξιοποίησης των επιµέρους γραµµατικών 

περιγραφών αλλά διερευνά τη µορφή και το περιεχόµενο που µπορεί να έχει ένα  

εγχειρίδιο λειτουργικής γραµµατικής ώστε να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση της 

εκπαιδευτικής πράξης και στη διαµόρφωση κριτικά εγγράµµατων υποκειµένων. 

Επιπλέον, µέσα από αυθεντικά δεδοµένα θεµατικών ενοτήτων, η παρούσα µελέτη 

αναδεικνύει πιθανά µονοπάτια που οι εκπαιδευτικοί από τη Β’ µέχρι την Στ΄ τάξη  

µπορεί να δοµήσουν στις σχολικές τους τάξεις στην προσπάθεια ανάδυσης της φωνής  

των παιδιών και κριτικής τοποθέτησής τους απέναντι στις φωνές και οπτικές που 

                                                             
1 Όπως έχει δηλωθεί και στο εισαγωγικό κείµενο του παρόντος συµποσίου, 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. 



προβάλλουν µέσα από τα κείµενα (προφορικά και γραπτά) που εισέρχονται στη 

σχολική τάξη από διάφορες κοινότητες. Επιπλέον, µια και στόχος στο ΠΣ για το 

γλωσσικό µάθηµα στην Κύπρο δεν είναι απλώς η καλλιέργεια της κριτικής επίγνωσης 

της γλώσσας αλλά και η ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών – διαδικασία που 

συµπεριλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και την  ανάπτυξη της ικανότητάς τους να 

συνοικοδοµούν και να αναστοχάζονται µέσα από το δηµιουργούµενο σύµπαν 

νοηµάτων, τον τρόπο που η ίδια η σχολική κοινότητα τοποθετείται απέναντι σε 

νοήµατα, η παρούσα µελέτη αναδεικνύει πιθανά µονοπάτια που οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν να υιοθετήσουν, διαπλέκοντας τις διάφορες γραµµατικές περιγραφές για την 

επίτευξη του γενικού αυτού στόχου.  

 

2 Οι λειτουργικές προσεγγίσεις της γλώσσας στο πλαίσιο 

γλωσσοδιδακτικών πρακτικών 
2.1 Ελληνική βιβλιογραφία 
Στην ελληνική γλωσσοδιδακτική βιβλιογραφία η έρευνα γύρω από τη µελέτη της 

λειτουργικής διάστασης της γλώσσας είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Πρωτοπόρος στην 

αλλαγή της για πολλά χρόνια δεσπόζουσας στο ελληνικό πλαίσιο οπτικής γύρω από την 

έννοια της γραµµατικής είναι η πρόταση των Χαραλαµπόπουλου & Χατζησαββίδη 

(1997), που εισήγαγε την ανάγκη µελέτης της λειτουργικής διάστασης της γλώσσας. 

Ωστόσο, µολονότι προτάσσει τον λειτουργικό προσανατολισµό στη µελέτη της 

γλώσσας, η εν λόγω πρόταση δε στηρίζεται σε έναν σαφή και ξεκάθαρο προσδιορισµό 

της έννοιας της λειτουργίας που να µπορεί να αξιοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς 

τόσο για την επισήµανση των λειτουργιών που τα διάφορα λεξικογραµµατικά στοιχεία 

επιτελούν σε κειµενικά είδη (Martin  & Rose, 2008) όσο και για την ανάγνωση και 

κατανόηση των νοηµάτων που δοµούνται µέσα από τις γλωσσικές επιλογές των 

συγγραφέων. Η ποικιλότητα αυτή, αν αξιοποιηθεί, µπορεί να συµβάλει καθοριστικά 

στην ανανέωση της γλωσσικής διδασκαλίας στη σχολική τάξη και στη µετάβαση από 

τις κυρίαρχες µονολογικές προς περισσότερο διαλογικές γλωσσοδιδακτικές πρακτικές.  

Θεωρούµε ότι µια προσπάθεια επανασύλληψης της γραµµατικής περιγραφής της 

γλώσσας χρειάζεται να παρέχει στον/την εκπαιδευτικό ένα εργαλείο για τον τρόπο 

συσχέτισης των γλωσσικών δοµών µε τις λειτουργίες που αυτές επιτελούν, χωρίς 

ωστόσο να κατευθύνει τους/τις εκπαιδευτικούς σε στατικές και αποπλαισιωµένες 



συσχετίσεις και χωρίς να παραγνωρίζει το δηµιουργικό ρόλο που µπορούν οι ίδιοι/ες να 

επιτελέσουν στις διαδικασίες επιλογής και εµβάθυνσης σε ένα πλέγµα λειτουργιών που 

αξιολογούν ως κατάλληλες να συζητηθούν/ ‘διδαχτούν’ σε µια δεδοµένη στιγµή και σε  

έναν συγκεκριµένο µαθητικό πληθυσµό.  

Η πρόταση των Κλαίρη & Μπαµπινιώτη (2005) συνιστά µια δεύτερη 

συστηµατική προσπάθεια που έχει καταγραφεί στην ελληνική βιβλιογραφία µε στόχο 

να περιγράψει τη δοµή της γλώσσας µέσα από µια σειρά σηµασιολογικών κατηγοριών 

(όπως χρόνος, αιτία, τροπικότητα, µετέχοντες κλπ.). Πρόκειται για µια σηµαντική τοµή 

στον τρόπο περιγραφής της νεοελληνικής γλώσσας, µια και δεν προωθεί µονοσήµαντες 

συσχετίσεις γλωσσικών στοιχείων και λειτουργιών, αλλά αναδεικνύει την 

πολυλειτουργικότητα των γλωσσικών δοµών, δηλαδή την ποικιλία των γλωσσικών 

στοιχείων που µπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση µιας σηµασιολογικής 

κατηγορίας. Αρκετά ερωτήµατα, ωστόσο, τίθενται προς διερεύνηση – ερωτήµατα που 

απαιτούν ενδελεχή µελέτη συναφών θεωρητικών ζητηµάτων αλλά και εµβάθυνση στις  

παιδαγωγικές τους συνεπαγωγές. Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα: Με ποιον τρόπο οι 

σηµασιολογικές κατηγορίες που προτείνονται συνδέονται µε τις λειτουργίες που έχουν 

προταθεί από άλλες ερευνητικές παραδόσεις όπως είναι η κειµενική και η 

αναπαραστατική µεταλειτουργία στο πλαίσιο της ΣΛΓ; Μπορεί η έννοια της κειµενικής 

(µετα)λειτουργίας, λ.χ., να ταυτιστεί µε κάποιες από τις σηµασιολογικές κατηγορίες 

που η πρόταση των Κλαίρη και Μπαµπινιώτη εµπεριέχει ή συνιστά υπερκείµενη δοµή 

που µπορεί να ενσωµατώσει ποικίλες σηµασιολογικές λειτουργίες, προβάλλοντας 

ταυτόχρονα την ανάγκη για αναδιάταξη αυτών; Επιπλέον, η µη ανάδειξη των 

συνεπαγωγών που οι γλωσσικές επιλογές έχουν στα νοήµατα που οι συγγραφείς 

επιθυµούν να µεταδώσουν στα κείµενά τους δεν καθιστά την πρόταση αυτή ένα 

εργαλείο προς άµεση παιδαγωγική αξιοποίηση.  

Τέλος, αν και κάποιες ξεκάθαρες διασυνδέσεις δοµών και λειτουργιών 

παρατηρούνται στα ισχύοντα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας, όπως η χρήση 

εγκλίσεων (π.χ. της προστακτικής) σε διαφηµιστικά κείµενα, οι προτεινόµενες 

συσχετίσεις δεν επαρκούν για να υποστηρίξουµε ότι τα εγχειρίδια αυτά συνθέτουν µια 

ολοκληρωµένη πρόταση των λειτουργιών που επιτελούνται από τα διάφορα 

λεξικογραµµατικά στοιχεία. Μολονότι µε κειµενοκεντρικό προσανατολισµό, η 

κειµενική λειτουργία των γλωσσικών φαινοµένων παραγνωρίζεται. Ποια είναι η 



λειτουργία που οι δευτερεύουσες προτάσεις, λ.χ., επιτελούν σε διάφορα είδη κειµένων; 

Τι νοήµατα δοµούν; 

Ως προς την παιδαγωγική ανάπτυξη της δοµής της γλώσσας: Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι οι γλωσσικές δοµές από τα διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 

επαναλαµβάνονται µε τον ίδιο αποπλαισιωµένο τρόπο από ενότητα σε ενότητα χωρίς η 

επαναφορά τους να διέπεται από κάποιες ευρύτερα αποδεκτές αρχές µάθησης. Η 

θεωρία της κοινωνικά δοµούµενης µάθησης αναφέρει ότι η εξοικείωση των παιδιών µε 

µια νέα δοµή και η κατάκτηση νέας γνώσης γίνεται µέσα από µια διαδικασία 

σκαλωσιάς (Vygotsky, 1978) που τα περισσότερο έµπειρα µέλη παρέχουν στα νέα και 

λιγότερο έµπειρα µέλη µιας γλωσσικής κοινότητας. Με ποια µορφή λοιπόν µπορεί να 

αποτυπωθεί η έννοια της σκαλωσιάς σε µια ενότητα, αναδεικνύοντας την πλαισιωµένη 

και σταδιακά φθίνουσα καθοδηγούµενη κατανόηση των λειτουργιών που τα διάφορα 

γλωσσικά και οπτικά στοιχεία επιτελούν;  

 

2.2. Διεθνής βιβλιογραφία: H Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική  (ΣΛΓ) 

Η ΣΛΓ (Halliday, 1985, Halliday & Matthiessen, 2004) αποτελεί την πιο γνωστή 

διεθνώς πρόταση για τις λειτουργίες που επιτελούνται µέσα από τις γλωσσικές 

επιλογές. Ενώ αρχικά το ενδιαφέρον είχε επικεντρωθεί στα λεξικογραµµατικά στοιχεία 

και τους τρόπους οργάνωσης πληροφοριών, µέσα από τον κλάδο της Πολυτροπικής 

Σηµειωτικής (Kress & van Leeuven, 2006), έχει καταδειχτεί ότι ποικίλοι σηµειωτικοί 

τρόποι πέρα από τη γλώσσα, όπως η εικόνα, η διάταξη του κειµένου, το χρώµα, 

συνιστούν πολύτιµους πόρους που µπορούν να αξιοποηθούν σε συλλειτουργία µε τους 

γλωσσικούς για τη δόµηση νοηµάτων, Τα νοήµατα αυτά εντάσονται σε 3 

µεταλειτουργίες, την αναπαραστατική (που προβάλλει και δοµεί τρόπους 

αναπαράστασης της εµπειρίας), τη διαπροσωπική (που αφορά στις σχέσεις των 

συµµετεχόντων) και την κειµενική (που σχετίζεται µε την οργάνωση των 

πληροφοριών). 

Μέσα από τη ΣΛΓ και τις σχετικές εφαρµογές αυτής σε ποικίλα είδη κειµένων 

και ειδικότερα σε κείµενα που νοηµατοδοτούν τη γνώση στα διάφορα γνωστικά 

αντικείµενα του σχολικού γραµµατισµού (Christie & Derewianka, 2008), έχει γίνει 

κατανοητό ότι οι 3 προτεινόµενες µεταλειτουργίες µπορούν να αξιοποιηθούν  για την 

κατανόηση του επιπέδου ύφους των κειµένων – διαφοροποιώντας τα κείµενα σε 



περισσότερο ή λιγότερο απαιτητικά – καθώς και των προβληµάτων που τα παιδιά 

αντιµετωπίζουν όταν καλούνται να επεξεργαστούν κείµενα σε απαιτητικά γνωστικά 

αντικείµενα (όπως κείµενα ιστορίας, φυσικών και κοινωνικών επιστηµών). Τα κείµενα 

αυτά,  µέσα από τις διαφορετικές προτασιακές τους δοµές και τους τρόπους που 

επιλέγουν για την οργάνωση της αιτιότητας και της χρονικότητας, προωθούν 

διαφορετικές αναπαραστάσεις, που µπορεί να είναι σύννοµες µε την εµπειρία ή να 

δοµούν την εµπειρία µέσα από γενικεύσεις, τεχνικούς όρους και αφαιρετικότητα.  

Αν και η ΣΛΓ έχει αξιοποιηθεί και για τον εντοπισµό των λόγων (των 

ιδεολογικών νοηµάτων) που τα κείµενα απηχούν, στη σχολική πράξη η αξιοποίηση 

αυτή δεν είναι σαφής. Με ποιο τρόπο λοιπόν οι 3 µεταλειτουρίες µπορούν να 

αξιοποιηθούν για την κατανόηση  ενός κειµένου που οι µαθητές/τριες συζητούν; Ποια 

µεταλειτουργία θα προταχθεί στις διαφορετικές τάξεις, ποιες θα ακολουθήσουν και µε 

ποια σειρά; Ποια γλωσσικά στοιχεία θα επιλεγούν ως πιο κεντρικά ή πιο βασικά από 

κάθε µεταλειτουργία και πώς θα συζητηθούν – διαισθητικά ή µε µεταγλωσσικούς 

όρους; Με ποιον τρόπο µπορεί να αναδειχτεί ο ιδεολογικός ρόλος των γλωσσικών 

επιλογών, χωρίς να οδηγηθούµε σε στατικές συσχετίσεις και αναπαραγωγή 

κωδικοποιηµένων τρόπων ανάγνωσης των διαφόρων γλωσσικών επιλογών των 

κειµένων ως ενδεικτών ιδεολογικών νοηµάτων;  

 Αν και µέχρι στιγµής η σχετική συζήτηση – κυρίως στην ελληνική τουλάχιστον 

βιβλιογραφία- έχει επικεντρωθεί στις αλλαγές που η παιδαγωγική του κριτικού 

γραµµατισµού επιφέρει σε κυρίαρχες δασκαλοκεντρικές πρακτικές που αφορούν την 

κατανόηση των κειµένων, θεωρούµε ότι ο σχετικός προβληµατισµός γύρω από τη 

διασύνδεση κριτικού γραµµατισµού και γραµµατικών περιγραφών της γλώσσας µπορεί 

να ενταχθεί κάτω από 2 λόγους, τον παραδοσιακό και τον νέο λόγο, πτυχές του οποίου 

σκιαγραφεί η παρούσα µελέτη. 

Ο ‘παραδοσιακός λόγος’ στη διδασκαλία της γλώσσας και της δοµής της είναι ο 

λόγος που πριµοδοτεί κατεξοχήν διαµερισµατοποιηµένες λογικές. Συνδεόµενος µε την 

καλλιέργεια του γραµµατισµού,  ο λόγος αυτός συναρτά τον κριτικό γραµµατισµό µε 

την αξιοποίηση και κατάκτηση κάποιων προδιαµορφωµένων στρατηγικών ως ύλης που 

θα µεταβιβαστεί από τον/την εκπαιδευτικό στους µαθητές και τις µαθήτριες. Η κριτική 

επίγνωση νοείται ως το αποτέλεσµα κατάκτησης της ‘εγγενούς’ λειτουργικής και 

ιδεολογικής λειτουργίας µιας σειράς προκαθορισµένων γλωσσικών δοµών (που µπορεί 



να αποτυπώνονται σε ένα εγχειρίδιο λειτουργικής γραµµατικής). Στο πλαίσιο του λόγου 

αυτού, η ηλικιακή διαβάθµιση του κριτικού γραµµατισµού συντελείται µέσα από την 

κατάτµηση των γλωσσικών δοµών και των ιδεολογικών τους συνιστωσών ανά τάξεις 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή διαµόρφωση των µαθητών/τριών ως κριτικά 

εγγράµµατων υποκειµένων.  Ποια µπορεί να είναι, ωστόσο, η µορφή ενός νέου λόγου 

για τη διδασκαλία της γλώσσας;  

 
 
3 Διαπλέκοντας γραµµατικές περιγραφές στο Πρόγραµµα Σπουδών για 

το γλωσσικό µάθηµα στην Κύπρο 
3.1 Πτυχές του νέου ολιστικού-διαλογικού λόγου   
Το ΠΣ που εκπονήθηκε (από τους Σ. Χατζησαββίδη, Σ. Τσιπλάκου & Τρ. Κωστούλη) 

κατά την περίοδο 2009-2010 για το γλωσσικό µάθηµα στην Κύπρο στηρίζεται στην 

παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού. Το εν λόγω πρόγραµµα δεν αντιµετωπίζει τη 

διδασκαλία της γλώσσας µέσα από µια οπτική ‘ύλης’ και δεν προσεγγίζει τα κείµενα, 

την ανάγνωση και τη γραφή ως διαδικασίες που στοχεύουν σε δεδοµένα νοήµατα. 

Αντίθετα,  εµπλέκει τους/τις µαθητές/τριες σε κύκλους διαλόγου µε τη γλώσσα και τα 

κειµενικά είδη. Τα γλωσσικά στοιχεία και οι κειµενικές δοµές εκλαµβάνονται ως 

εργαλεία που αξιοποιούνται µε ποικίλους τρόπους (κάποιοι εκ των οποίων 

περιγράφονται στην παρούσα µελέτη) στο πλαίσιο κατανόησης των αναπαραστάσεων 

που οι διάφορες κοινωνικές οµάδες και κειµενικές κοινότητες δοµούν και θέτουν υπό 

διάλογο και διαπραγµάτευση σε σχέση µε το υπό διερεύνηση θέµα. Βασικός στόχος στο 

εν λόγω πρόγραµµα είναι η ενδυνάµωση όχι µόνο των µαθητών/τριών αλλά και των 

ίδιων των εκπαιδευτικών, δηλαδή η καλλιέργεια της ικανότητάς τους για κριτική 

αποτίµηση του τρόπου µε τον οποίο τα κείµενα αλλά και οι πρακτικές ανάγνωσης και 

παραγωγής κειµένων που ο/η εκπαιδευτικός και οι µαθητές/-τριες δοµούν συµβάλλουν 

στο να αναδειχθεί η σχολική τάξη σε διαλογική κοινότητα, δηλαδή σε µια κοινότητα 

που συνοµιλεί µε την κοινωνία.   

Αξιοποιώντας την πρόταση της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, σύµφωνα µε την 

οποία το κείµενο δεν µπορεί να νοηθεί ως αυθύπαρκτη οντότητα ούτε το κειµενικό 

είδος ως στατική δοµή προς αναπαραγωγή αλλά ως κοινωνική πρακτική, ως βάση για 

την κριτική µελέτη της γλώσσας εκλαµβάνεται η διαπραγµάτευση του τρόπου µε τον 





Τέτοιου είδους προβληµατισµοί µπορούν να αναγνωστούν και να γίνουν 

κατανοητοί ως έκφραση ενός ευρύτερου λόγου για τη γλωσσική διδασκαλία. 

Αξιοποιώντας ως βάση τον κυρίαρχο περί γραµµατικής λόγο, που υποστηρίζει τη 

σύλληψη της γλώσσας ως ύλης, οι παραπάνω προβληµατισµοί και ο γενικότερος λόγος 

που απηχούν εκλαµβάνουν τα κειµενικά είδη ως τυποποιηµένες δοµές που 

αποτελούνται από ένα σύνολο σαφώς προσδιορίσιµων δοµικών κατηγοριών και 

γραµµατικών στοιχείων που µπορούν να διδαχτούν σταδιακά.  

Έν αντιθέσει, ο νέος λόγος που προτείνεται από το ΠΣ – και ο οποίος προωθεί 

µια ολιστική προσέγγιση της γλώσσας- στηρίζεται σε ένα διαφορετικό σύνολο 

παραδοχών. Το ΠΣ εκλαµβάνει την κριτική επίγνωση της γλώσσας και τον κριτικό 

γραµµατισµό ως το αποτέλεσµα µιας διαλογικής διαδικασίας, που αναδύεται µέσα από 

το διάλογο του/της συγγραφέα µε την κοινωνία, το διάλογο των παιδιών µε τον/την 

εκπαιδευτικό και το διάλογο αυτών µε τα κείµενα. Ο λόγος αυτός επαναπροσδιορίζει 

τις διδακτικές πρακτικές. Έµφαση δίνεται στο πώς τα κείµενα δοµούν και 

αναπλαισιώνουν τις γνώσεις και ίσως και τα στερεότυπα µε τα οποία λειτουργούν οι 

µαθητές/τριες. Τα γλωσσικά στοιχεία και ο ρόλος τους αναδύονται µέσα από 

διερευνητικές και διακειµενικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η παραδοσιακή και η 

λειτουργική γραµµατική συνιστούν εργαλεία για την κριτική ανάγνωση ενός κειµένου, 

δηλάδή για τον εντοπισµό και τη συζήτηση των πόρων που στο εν λόγω κείµενο 

αξιοποιούντια για να δοµήσουν αναπαραστάσεις του θέµατος και του κόσµου 

γενικότερα.  

Συγκεκριµένα, η ολιστική και διαλογική προσέγγιση, που το ΠΣ υποστηρίζει,  

εκκινεί αποδεχόµενη ως δεδοµένη την ποικιλότητα και υβριδικότητα των κειµενικών 

ειδών. Η διδασκαλία ενός κειµενικού είδους δεν είναι στατική, δεν επιτελείται δηλαδή 

στη βάση προδιαµορφωµένων ερωτήσεων αλλά εµπλέκει τα µέλη της σχολικής 

κοινότητας σε κύκλους διαλόγου µε τις τοπικές και πλαισιωµένες πραγµατώσεις του 

υπό διερεύνηση κειµενικού είδους µε στόχο να αναδειχτούν τα γλωσσικά και οπτικά 

στοιχεία που ο/η συγγραφέας αξιοποιεί. Η σύγκριση µε άλλα µέσα που τα παιδιά 

αντλούν από την προηγούµενη αναγνωστική και οπτική τους εµπειρία συµβάλλει στο 

να αναδειχτεί η πλαισιωµένη φύση των εκάστοτε επιλογών, ενώ παράλληλα 

εµπλουτίζει τα παιδιά µε την ικανότητα ανάλυσης και εντοπισµού γλωσσικών 

στοιχείων.  



Σε αντίθεση µε τη διαµερισµατοποιηµένη οπτική που στοχεύει στην κατάκτηση 

των στοιχείων και δοµών του κειµενικού είδους- στόχου δύσκολου να επιτευχθεί, 

δεδοµένης της κειµενικής ποικιλίας -η ολιστική προσέγγιση τονίζει ότι τα άτοµα µπορεί 

να επανέρχονται στα κειµενικά είδη που έχουν διερευνήσει αλλά µε διαφορετική 

εστίαση κάθε φορά καθώς και µε διαφορετικό βάθος εστίασης. Ενώ η κυρίαρχη οπτική 

στη  διδασκαλία της δοµής της γλώσσας ιεραρχεί τα γλωσσικά στοιχεία ως µέρη του 

λόγου - επίθετα, δευτερεύουσες προτάσεις, αντωνυµίες - χωρίς να αναδεικνύει το πώς 

τα στοιχεία αυτά συνυπάρχουν σε συστήµατα, η ολιστική προσέγγιση συνθέτει το 

κειµενικό είδος, τις σηµασιολογικές κατηγορίες (βλέπε Κλαίρη & Μπαµπινιώτη, 2005) 

και το δίκτυο των γλωσσικών επιλογών σε µια οργανωµένη δοµή. Ως στόχος δεν 

τίθεται πλέον αποκλειστικά η µεταγλωσσική ενηµερότητα ούτε η κατανόηση των 

λειτουργιών που  µεµονωµένα γλωσσικά στοιχεία επιτελούν, αλλά η διαπλοκή αυτών 

για την κριτική ανάγνωση και κατανόηση κειµένων.  
 

3.2 Διαπλέκοντας σηµασιολογικές κατηγορίες και µεταλειτουργίες 

Οι σηµασιολογικές κατηγορίες συνδεόµενες µε κειµενικά είδη συνιστούν τα εργαλεία 

που µπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαβάθµιση και διαφοροποίηση της εστίασης που 

µια σχολική κοινότητα υιοθετεί σε ένα κειµενικό είδος, ανάλογα µε τις ανάγκες της. 

Ειδικότερα, από τα αφηγηµατικά κείµενα ποικίλες σηµασιολογικές κατηγορίες µπορούν 

να επιλεγούν για να συζητηθούν σε όλες τις τάξεις. Η συγκεκριµένη πρόταση συναρτά 

την ηλικιακή διαβάθµιση µε (α) ένα σταδιακά πιο διευρυµένο σύνολο λειτουργιών προς 

‘διδασκαλία’ και (β) ένα σταδιακά πιο πυκνό δίκτυο επιλογών για την πραγµάτωση 

µιας σηµασιολογικής κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι ήρωες και η δράση 

τους µπορούν να συζητηθούν ως µέρος ενός αφηγηµατικού κειµένου σε κάθε τάξη του 

δηµοτικού και του γυµνασίου αλλά µε διαφορετική εστίαση και µε διαφορετικό βάθος 

διερεύνησης κάθε φορά.  

Για την εισαγωγή και αναφορά στους  ήρωες σε ένα παραµύθι, λ.χ., η ελληνική 

γλώσσα παρέχει ένα δίκτυο επιλογών όπως:  

Αόριστες ονοµατικές φράσεις για εισαγωγή νέας πληροφορίας, 

Μηδενική αναφορά και οριστικές ονοµατικές φράσεις,  για αναφορά σε γνωστή 

πληροφορία,  



Επανάληψη, κύρια ονόµατα, άλλους προσδιορισµούς [επίθετα, ονοµατικές 

προτάσεις, ΟΦς µε κτητικές αντωνυµίες] – για εισαγωγική αλλά και για διευκρινιστική  

λειτουργία,  

Λεξικές τροχιές, Ταξινοµικές σχέσεις (Υπωνυµία, υπερωνυµία) στο κείµενο.   

Ο/η εκπαιδευτικός, έχοντας στη διάθεσή του/της µια συνολική θέαση του δικτύου 

αυτού (δυνατότητα που του/της παρέχει ένα κειµενικά οργανωµένο εγχειρίδιο 

περιγραφής της γλώσσας), ακόµη και αν αποφασίσει να επικεντρωθεί σε µια επιλογή 

(π.χ. σε µια δεικτική οριστική φράση [‘εκείνα τα παιδιά’]) που οι µαθητές/τριες έχουν 

αξιοποιήσει ή έχουν εντοπίσει σε ένα αφηγηµατικό κείµενο, γνωρίζει ότι ο ρόλος του 

γλωσσικού αυτού στοιχείου δεν µπορεί να αναδειχτεί αν αυτό διερευνηθεί αποκοµµένο 

από άλλες επιλογές. Το εν λόγω γλωσσικό στοιχείο µπορεί να συνεξεταστεί µε τις 

επιλογές αυτές (π.χ. αόριστες ονοµατικές φράσεις) και ως προς µια λειτουργία (π.χ. 

εισαγωγή ηρώων). Μέσα από τη διαδικασία αυτή µπορεί να αποτιµηθεί κριτικά και η 

διαφορετική επίδραση που η κάθε γλωσσική δοµή ασκεί στο υπό διερεύνηση κείµενο.  

 

3.3 Δίκτυο επιλογών και βάθος εστίασης: Διαβαθµίσεις ανά τάξη   

Ο εντοπισµός των γλωσσικών και σηµειωτικών τρόπων µε τους οποίους δηλώνονται οι 

ήρωες σε ένα αφηγηµατικό (γλωσσικό ή πολυτροπικό ή πολυσηµειωτικό) κείµενο 

µπορεί να εξυπηρετεί στόχους λειτουργικού γραµµατισµού (που µπορεί να εµπεριέχουν 

και κατάκτηση µεταγλώσσας, ορολογίας παραδοσιακής γραµµατικής) και κριτικού 

γραµµατισµού (κατανόηση του πώς τα εν λόγω στοιχεία αναπαράγουν νοήµατα και 

δοµούν ταυτότητες και στάσεις), οργανώνοντας την πορεία της διδασκαλίας από το ένα 

σύνολο στόχων στο άλλο ή και αντίστροφα, ως εξής: 

ΣΤΌΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Οι µαθητές/τριες καλούνται:   

• Να εντοπίζουν τους ήρωες/ δράστες σε µια ιστορία. 

• Να χρησιµοποιούν µεταγλωσσική ορολογία για να αποδώσουν τον τρόπο µε τον 

οποίο γίνεται η εισαγωγή, η αναφορά και επαναφορά ηρώων. 

• Να εντοπίζουν τους µηχανισµούς µε τους οποίους ένα σύνολο ηρώων 

αναφέρεται σε διαδοχικά εκφωνήµατα και τις µικρολειτουργίες που επιτελούν οι 

µηχανισµοί αυτοί (δήλωση γνωστής – νέας πληροφορίας κλπ.),  



• Να εντοπίζουν την επάρκεια κάποιων γλωσσικών δοµών όταν γίνεται 

επαναφορά των ηρώων µετά από την αποµάκρυνσή τους για ένα µεγάλο 

διάστηµα από τη δράση (Κωστούλη, 1997). 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Οι µαθητές/τριες καλούνται: 

• Να εντοπίζουν αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής και αναφοράς στους δράστες 

(όροι εµπλουτισµένοι µε θετική αξιολόγηση εν συγκρίσει µε την προηγούµενη 

αναφορά, επαναφορά ηρώων/ δραστών µε όρους που έχουν αρνητική σηµασία) 

και να διερευνούν αρχικά µε διαισθητικό τρόπο και αργότερα (Δ-Ε-Στ’) µε 

µεταγλωσσικά κριτήρια το τι σηµαίνουν οι αλλαγές αυτές. 

• Να εντοπίζουν ποιοι δράστες και κοινωνικές οµάδες µιλούν στην ιστορία και 

πώς παρουσιάζεται η φωνή τους.  

• Να µελετούν διατροπικές διασυνδέσεις και να διερευνούν αν αναπαραστάσεις 

που δοµούνται µε γλωσσικούς πόρους ενισχύονται ή απορρίπτονται από 

παράλληλα αξιοποιούµενα σηµειωτικά µέσα. Με τον τρόπο αυτό, το κείµενο 

αντιµετωπίζεται ως µια ετερογενής δοµή µε ποικίλες φωνές και οπτικές.  

 

Οι στόχοι αυτοί µπορούν να διαφοροποιηθούν σε διαφορετικές ηλικίες µε τη 

σταδιακή εµβάθυνση σε ποικίλα γλωσσικά στοιχεία που δοµούν την εν λόγω  

σηµασιολογική κατηγορία (δηλαδή ήρωες σε αφηγηµατικά κείµενα) καθώς και σε 

άλλες λειτουργίες που το εν λόγω δίκτυο γλωσσικών και οπτικών πόρων µπορεί να 

πραγµατώσει πέραν της κειµενικής. Για παράδειγµα, προτείνουµε ότι η ιεράρχιση του 

εν λόγω δικτύου σε δύο τάξεις του δηµοτικού µπορεί να γίνει ως εξής. 

 

Οι µαθητές/τριες στη Γ’ δηµοτικού να είναι σε θέση:  

• Να ανασυνθέτουν το δίκτυο των ηρώων σε απλές ιστορίες (µε δράση σε 

εξέλιξη χωρίς flash backs). 

• Να ξεχωρίζουν αυτούς που ο/η συγγραφέας παρουσιάζει ως βασικούς και 

περιφερειακούς, καλούς και κακούς και να αιτιολογούν µε διαισθητικό 

τρόπο και χωρίς µεταγλωσσική ορολογία τα κριτήρια της διαφοροποίησης 

αυτής. 



• Να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν σε τι είδους πράξεις εµπλέκονται οι 

ήρωες - ποιοι δρουν, ποιοι σκέφτονται, ποιοι υφίστανται τη δράση των 

άλλων.   

 

Οι µαθητές/τριες στη Δ’ δηµοτικού να είναι σε θέση:  

• να ανασυνθέτουν το δίκτυο των ηρώων και να καταγράφουν τις επιλογές 

του συγγραφέα – αναφορικές και καταφορικές. 

• Να ξεχωρίζουν βασικούς από περιφερειακούς ήρωες και να ονοµατίζουν 

κάποια µέρη λόγου, όπως προσωπικές αντωνυµίες, κτητικές αντωνυµίες, 

που δηλώνουν λεπτοµέρειες στην παρουσίαση των ηρώων ή στον τρόπο 

συσχέτισης των ηρώων µεταξύ τους 

• Να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν σε τι είδους πράξεις εµπλέκονται (ποιοι 

δρουν, ποιοι σκέφτονται) και να χρησιµοποιούν σχετική µεταγλωσσική 

ορολογία για το σκοπό αυτό.   

 

Αν και η ιεράρχηση αυτή ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε στο ΠΣ της Κύπρου, 

µια τέτοια πρόταση συµβάλλει καθοριστικά στην καλλιέργεια του ενεργού ρόλου των 

εκπαιδευτικών στη διδακτική διαδικασία. Αν στόχος µας δεν είναι ο/η εκπαιδευτικός ως 

υλοποιητής άνωθεν προσταγµάτων και στατικών τρόπων µελέτης κειµένων, 

ανεξαρτήτως των µαθησιακών αναγκών της δικής του/της σχολικής κοινότητας, η εν 

λόγω πρόταση βοηθά ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση µέσα από έναν 

οργανωµένο  τρόπο να αναγιγνώσκουν την ποικιλία των κειµενικών ειδών. Μέσα από 

τον εντοπισµό κάποιων βασικών στα διάφορα κειµενικά είδη σηµασιολογικών 

κατηγοριών (που θα γίνεται σε ένα εγχειρίδιο κειµενικής-λειτουργικής γραµµατικής), οι 

εκπαιδευτικοί µπορούν να διερευνούν το πώς πραγµατώνονται οι σηµασιολογικές αυτές 

κατηγορίες στα κείµενα που έχουν στη διάθεσή τους, να διερευνούν τις σχετικές 

επιλογές σε όλο το µήκος του κειµένου και όχι αποσπασµατικά σε τυχαίες επιµέρους 

προτάσεις, καθώς και να εντοπίζουν το δίκτυο των επιλογών που διαφορετικά (π.χ. 

αφηγηµατικά) κείµενα χρησιµοποιούν για την υλοποίηση µιας σηµασιολογικής 

κατηγορίας (π.χ ήρωες). Παράλληλα, µια τέτοια πρόταση ιεραρχεί τη ‘γραµµατική ύλη’ 

και τους διδακτικούς στόχους µε έναν διαφορετικό τρόπο που διαπλέκει τις 

γραµµατικές περιγραφές της γλώσσας στο πλαίσιο επίτευξης στόχων λειτουργικού και 



κριτικού γραµµατισµού. Εκκινώντας από µια σηµασιολογική κατηγορία και το 

αντίστοιχο δίκτυο επιλογών/πόρων, η πρόταση αυτή – και κατ’ επέκταση ο νέος αυτός 

λόγος για τη διδασκαλία της δοµής της γλώσσας-   εµπλουτίζει σταδιακά το δίκτυο των 

πιθανών επιλογών για την εν λόγω λειτουργία και αποδέχεται τη σταδιακή εισαγωγή 

όρων της παραδοσιακής γραµµατικής. Στο πλαίσιο αυτό, η καλλιέργεια της 

µεταγλωσσικής ενηµερότητας αναπλαισιώνει τις αρχικά διαισθητικές αναλύσεις στις 

οποίες τα µέλη µιας σχολικής κοινότητας µπορούν να προβούν αναφορικά µε τη 

λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων που υλοποιούν την εν λόγω σηµασιολογική 

κατηγορία σε κείµενα. Επιπλέον,  προτείνει όπως η λειτουργία αυτή συνδεθεί σταδιακά 

και µε άλλες που διαπλέκονται σε ένα κείµενο (ήρωες και δράση σε ένα αφηγηµατικό 

κείµενο, λ.χ.).  

 

4. Συµπέρασµα 

Η παρούσα ανακοίνωση είχε σαν στόχο να καταγράψει τον σχετικό προβληµατισµό για 

τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να αξιοποιηθούν οι ποικίλες γραµµατικές περιγραφές 

της γλώσσας και των γενικότερων σηµειωτικών πόρων στο πλαίσιο ενός προγράµµατος 

κριτικού γραµµατισµού. Σε αντίθεση µε την κυρίαρχη προσέγγιση που κατακερµατίζει 

τη δοµή της γλώσσας σε επιµέρους στοιχεία και επίπεδα, προωθώντας τη σταδιακή 

εισαγωγή αυτών ως «ύλης» σε διαφορετικές τάξεις, χωρίς να δηλώνονται τρόποι 

εµβάθυνσης ή διαδικασίες αναπλαισίωσης της ύλης αυτής, η παρούσα µελέτη 

παρουσίασε ένα ολιστικό µοντέλο. Συνθέτοντας τις έννοιες των µεταλειτουργιών της 

ΣΛΓ, των σηµασιολογικών κατηγοριών και των πόρων που υλοποιούν τις εν λόγω 

κατηγορίες, η πρόταση αυτή θέτει ως στόχο το να γίνει κατανοητό το πώς ένα σύνολο 

δοµών που επιτελούν λειτουργίες σε κειµενικά είδη µπορούν να ‘διδαχτούν’, και πώς οι 

ποικίλοι πόροι που η γλώσσα παρέχει µπορούν σταδιακά να αξιοποιηθούν από τα 

παιδιά µε δηµιουργικό τρόπο.   

Παράλληλα, η συζήτηση κατέδειξε πώς µπορεί να καλλιεργηθεί µέσα από τη 

διδασκαλία της γραµµατικής η δηµιουργικότητα των εκπαιδευτικών, η ικανότητά τους 

να διαβάζουν την ποικιλία των κειµενικών ειδών, να κατανούν τους µηχανισµούς για τη 

συγκρότηση νοηµάτων µέσα από τα κείµενα και να αξιοποιούν τα στοιχεία αυτά µε 

τρόπο που να απαντά στις µαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της σχολικής τους 

κοινότητας. Η παρούσα µελέτη έθεσε κάποιους άξονες προς συζήτηση. 



Μεταγενέστερες έρευνες καλούνται να εµπλουτίσουν αυτούς δοµώντας µια 

ολοκληρωµένη  πρόταση προς παιδαγωγική αξιοποίηση.  
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