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Abstract
This article is part of a wider research project that sets about to analyze the pedagogical change that has
recently taken place in Cyprus as a result of the new language curricula introduced for primary and
secondary schooling. The new language curriculum – which shifts language learning from the previous
genre-based approach to critical literacy pedagogy – integrates basic issues and premises from Systemic
Functional Grammar (SFG), Genre Literacy and Critical Discourse Analysis (CDA). How is ‘function’
used in genre-based versus critical literacy pedagogies? How does the movement to critical literacy
reshape the teaching of functional grammar? This paper explores these issues by attending to the
implementations of the distinct pedagogies, analyzing grammar teaching as part of the thematic units
created in a 6th grade classroom community and attending to the shift from a genre-based thematic unit,
exploring the topic of ‘food and nutrition’ based on the textbook, to a thematic unit exploring the topic of
‘racism’ through the premises of the new language curriculum.

1. Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές
γύρω από τη διδασκαλία της γραµµατικής και της σηµείωσης, οι οποίες έχουν έναν
κοινωνικοπολιτισµικό προσανατολισµό και βασίζονται κυρίως σε αρχές που απορρέουν
από τη Συστηµική Λειτουργική Προσέγγιση της Γλώσσας (ΣΛΓ, Systemic Functional
Grammar) (Halliday, 1985, Halliday & Matthiessen, 2004, Eggins, 2004, Thompson,
2004), τον γραµµατισµό µε βάση τα κειµενικά είδη (Genre Literacy) (Ηalliday &
Hasan, 1985, Cope & Kalantzis, 1993,! Martin & Rose, 2008) και την Κριτική Ανάλυση
Λόγου (ΚΑΛ, Critical Discourse Analysis) (Fairclough, 2003, 2010). Η γλώσσα δεν
αντιµετωπίζεται πλέον ως ένα αφηρηµένο και αποπλαισιωµένο σύστηµα, αλλά ως ένα
σηµειωτικό σύστηµα (Halliday, 1978), το οποίο παρέχει ένα σύνολο επιλογών για τη
δόµηση διαφορετικών αναπαραστάσεων της πραγµατικότητας.

Μολονότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας έντονος προβληµατισµός –
τόσο διεθνώς όσο και στον ελλαδικό χώρο – για το πώς αυτή η κοινωνική θεώρηση της
γλώσσας µπορεί να υλοποιηθεί στην παιδαγωγική πράξη, και παρόλο που η σύγχρονη
γλωσσοδιδακτική έρευνα ανέπτυξε αυτή την προσέγγιση µέσα από πρακτικές κριτικού
γραµµατισµού (Morgan, 1997, Noddings, 2006), εντούτοις, ο ρόλος της γραµµατικής
και της σηµείωσης δεν είναι ξεκάθαρος. Ακόµη και σήµερα, πολλά προγράµµατα
σπουδών που έχουν εκπονηθεί για τη διδασκαλία της γλώσσας και ενσωµατώνουν τη
θεώρηση του κριτικού γραµµατισµού εννοιολογούν σε µεγάλο βαθµό τη γλωσσική
διδασκαλία ως εκµάθηση της δοµής της γλώσσας. Στον ελλαδικό χώρο από τους
Χαραλαµπόπουλο και Χατζησαββίδη (1997) έγινε µια πρώτη ολοκληρωµένη
προσπάθεια για µια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας της λειτουργικής χρήσης της
γλώσσας και απεγκλωβισµού των εκπαιδευτικών από το στατικό σχολικό εγχειρίδιο,
χωρίς ωστόσο να υπάρξει µετέπειτα µια ολοκληρωµένη διερεύνηση των πρακτικών
εφαρµογής της διδασκαλίας της λειτουργικής διάστασης της γλώσσας ή ανάδειξη του
τρόπου µετεξέλιξής της σε προγράµµατα που βασίζονται στην κειµενοκεντρική
προσέγγιση.
Η παρούσα µελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τον γενικό αυτό προβληµατισµό,
µέσα από σχετικό υλικό που προέρχεται από την εφαρµογή του νέου Προγράµµατος
Σπουδών (ΠΣ) για το γλωσσικό µάθηµα στην Κύπρο και το οποίο δίνει έµφαση σε µια
ολιστική προσέγγιση της γλώσσας, έχοντας ως κεντρικές έννοιες τον κριτικό
γραµµατισµό και τη διαλογικότητα1. Αρχικά, η µελέτη παρουσιάζει το θεωρητικό
πλαίσιο και τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους το νέο ΠΣ για τη γλωσσική
διδασκαλία στην Κύπρο εν αντιθέσει µε τα ισχύοντα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας
ορίζουν τη λειτουργική διάσταση της γλώσσας. Στη συνέχεια, παρουσιάζει τις
διαφορετικές

συνεπαγωγές

που

οι

δύο

γλωσσοδιδακτικές

προσεγγίσεις

–

κειµενοκεντρική προσέγγιση και παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού – ενέχουν
για την παιδαγωγική πράξη, µέσα από την καταγραφή της πορείας µετάβασης µιας
εκπαιδευτικού σε νέες γλωσσοδιδακτικές πρακτικές.
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2. Η λειτουργική διάσταση της γλώσσας
2.1 Η λειτουργική διάσταση της γλώσσας στα ισχύοντα εγχειρίδια γλωσσικής
διδασκαλίας
Μια από τις καινοτόµες αλλαγές του Διαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (ΑΠΣ)2 για την
ελληνική γλώσσα ήταν η πρόταση για µετατόπιση της διδασκαλίας της γλώσσας από τη
µελέτη της πρότασης, απόρροια της δοµιστικής προσέγγισης, στη µελέτη του κειµένου
και η αποµάκρυνση από αποπλαισιωµένες λογικές διδασκαλίας των γλωσσικών δοµών
σε λογικές που εστιάζουν στο πώς προκύπτει το νόηµα ενός κειµένου τόσο από τις
γλωσσικές επιλογές, τις γλωσσικές πράξεις και την οργάνωσή τους σε νοηµατικούς
συνδυασµούς, όσο και από την αλληλεπίδραση του κειµένου µε διάφορα περικείµενα
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999). Ειδικότερα, όσον αφορά τη διδασκαλία της
γραµµατικής, ως στόχος στις τάξεις Α΄ και Β΄ Δηµοτικού τίθεται η συνειδητοποίηση
των βασικών στοιχείων της δοµής και της λειτουργίας της γλώσσας, µε τη βοήθεια της
διαίσθησης και της πρακτικής εφαρµογής κανόνων, ενώ στις τάξεις Γ΄-Στ΄ ο στόχος
αφορά στην πρακτική συνειδητοποίηση της δοµής και της λειτουργίας της γλώσσας
στην επικοινωνία, σε επίπεδο κειµένου, πρότασης και λέξης. Ο εν λόγω στόχος
αποφεύγει τη γραµµική σειρά του παραδοσιακού µοντέλου και δίνει έµφαση στην
παρατήρηση και στη χρήση.
Η γλωσσοδιδακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε µε την υλοποίηση του
συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών ήταν η κειµενοκεντρική (genre-based
approach), µια προσέγγιση που δίνει έµφαση στην καλλιέργεια στρατηγικών για την
κατανόηση και παραγωγή αποτελεσµατικών κειµένων, µέσα από την κατανόηση της
δοµής των κειµενικών ειδών3 και τη σύνδεση του κάθε είδους µε συγκεκριµένες
γραµµατικές δοµές (βλέπε Knapp & Watkins, 2005).
Μολονότι η κειµενοκεντρική προσέγγιση παίρνει ως βάση το κείµενο, εντούτοις
τα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας αντιµετωπίζουν το κείµενο ως µια µονάδα
αποπλαισιωµένη από τα κοινωνικά συµφραζόµενα παραγωγής και πρόσληψής του. Η
έµφαση µένει µόνο στη γραµµατική και στη νοηµατική επεξεργασία του, οδηγώντας σε
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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φορµαλισµό της δοµής. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους/τις µαθητές/τριες, σύµφωνα µε
τους Ντίνα και Ξανθόπουλο (2009), να εργάζονται µε τα σχολικά εγχειρίδια κατά βάση
ατοµικά, µε ασκήσεις κλειστού τύπου, µε αποτέλεσµα η διδασκαλία της γραµµατικής
να γίνεται ως επί το πλείστον µε τρόπο που παραπέµπει στον παραδοσιακό και
δοµιστικό τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας.
2.2 Η λειτουργική διάσταση της γλώσσας στο νέο ΠΣ της Κύπρου
Κεντρικά σηµεία του ΠΣ για το γλωσσικό µάθηµα στην Κύπρο, το οποίο εκπονήθηκε
από τους Σ. Χατζησαββίδη, Σ. Τσιπλάκου και Τρ. Κωστούλη, αποτελούν (α) η
διαλογικότητα (Bakhtin, 1981), σύµφωνα µε την οποία η γλώσσα δεν αντιµετωπίζεται
ως ένα αυθύπαρκτο και αυτόνοµο σύστηµα αλλά ως ένα εγγενές διαλογικό φαινόµενο
και (β) η ΣΛΓ του Halliday (1985), που θεωρεί τη γλώσσα ως πηγή κατασκευής και
ανταλλαγής κοινωνικών νοηµάτων. Συγκεκριµένα, το ΠΣ εκλαµβάνει τη γλώσσα ως
ένα σύνολο ιδεολογικά καθορισµένων γλωσσικών επιλογών που παραπέµπουν σε
συγκεκριµένους τρόπους θέασης της πραγµατικότητας και δοµούν συγκεκριµένους
λόγους, τους οποίους οι µαθητές/τριες ως κριτικά εγγράµµατα άτοµα καλούνται να
κατανοήσουν και να χειριστούν.! Η γνώση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους/στις
µαθητές/τριες να αναπαράγουν γλωσσικές και κειµενικές δοµές που παραπέµπουν σε
συγκεκριµένους τρόπους θέασης της πραγµατικότητας ή να ανακατασκευάζουν αυτές
τις δοµές, προτείνοντας έτσι εναλλακτικές θεωρήσεις της κοινωνικής πραγµατικότητας
και συµµετέχοντας σε ευρύτερες κειµενικές διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής.
Ταυτόχρονα,

το

ΠΣ

στοχεύει

στη

δηµιουργία

κριτικά

εγγράµµατων

µαθητών/τριών οι οποίοι/ες θα µπορούν να κατανοούν πώς οι διάφοροι σηµειωτικοί
τρόποι (εικόνες, ήχος, τρόποι διαπλοκής εικόνων µε γλωσσικά κείµενα) (Kress & van
Leeuven, 2006,! Ο’Ηolloran, 2004) αλληλεπιδρούν σε ποικίλα πολιτισµικά και
κοινωνικά πλαίσια για να δοµήσουν ή να αποδοµήσουν λόγους που κυριαρχούν στην
κοινωνία. Εποµένως, το ΠΣ έχει ως στόχο να δηµιουργήσει κριτικά εγγράµµατα άτοµα
τα οποία να κατανοούν και να χειρίζονται επιτυχώς τη γλώσσα, να διερευνούν πώς τα
κείµενα λειτουργούν σε σχέση µε την κοινωνική πραγµατικότητα και πώς τα διάφορα
γλωσσικά και οπτικά στοιχεία κατασκευάζουν µια συγκεκριµένη «οπτική» του κόσµου
και ταυτόχρονα να καλλιεργήσει την ικανότητα των µαθητών/τριών να εκφράζουν
προφορικά και γραπτά τη δική τους άποψη και να στέκονται κριτικά σε λόγους που

αναπαράγουν κοινωνικές ανισότητες. Με ποιον τρόπο γίνεται από εκπαιδευτικούς η
µετάβαση αυτή; Το ερώτηµα αυτό διερευνάται στην παρούσα µελέτη.

3. Ερευνητικά δεδοµένα και µεθοδολογικό πλαίσιο
Το υλικό της παρούσας µελέτης προέρχεται από µια Στ΄ τάξη δηµοτικού σχολείου της
Κύπρου, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας που διερευνά τον τρόπο εισαγωγής και
εφαρµογής του νέου ΠΣ για το γλωσσικό µάθηµα στην Κύπρο. Συγκεκριµένα,
προέρχεται από το υλικό (α) µιας ενότητας που υλοποιήθηκε µε βάση το σχολικό
εγχειρίδιο τον Νοέµβριο-Δεκέµβριο του 2012 και (β) µιας θεµατικής ενότητας κριτικού
γραµµατισµού που συνοικοδοµήθηκε από τους/τις µαθητές/τριες και την εκπαιδευτικό
στην ίδια τάξη τον Μάιο-Ιούνιο του 2013.
Η παρούσα µελέτη διερευνά το πώς η ΣΛΓ αξιοποιήθηκε στην παιδαγωγική
πράξη στο πλαίσιο της κριτικής και διαλογικής ανάγνωσης ενός θέµατος για την
καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού των µαθητών/τριών και πώς αυτή
διαφοροποιείται από ισχύουσες στην κυπριακή εκπαίδευση- βάσει των εγχειριδίων
γλώσσας- λειτουργικές αναλύσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της κειµενοκεντρικής
προσέγγισης. Μέσα από την καταγραφή του τρόπου µε τον οποίο η εκπαιδευτικός
οδηγήθηκε σε διεύρυνση της έννοιας της ‘λειτουργίας’, γίνεται φανερό (α) το πώς
µπορεί να καλλιεργηθεί η λειτουργική διάσταση της γλώσσας και (β) πώς προσεγγίσεις,
όπως η κειµενοκεντρική και ο κριτικός γραµµατισµός, προσδιορίζουν την έννοια της
‘λειτουργίας’.
Σηµείο εκκίνησης για την ανάλυση ήταν η καταγραφή των αναγνωστικών
πρακτικών που συνοικοδόµησαν οι µαθητές/τριες και η εκπαιδευτικός στην τάξη για να
αναδείξουν τον τρόπο µε τον οποίο οι γλωσσικές δοµές και οι σηµειωτικές επιλογές στα
διάφορα κείµενα που επεξεργάστηκαν πρόβαλαν συγκεκριµένες αναπαραστάσεις του
θέµατος που είχαν επιλέξει προς διερεύνηση. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε η
εθνογραφική µεθοδολογία και η κριτική ανάλυση λόγου, µε 13 εθνογραφικές
παρατηρήσεις στο πλαίσιο της κειµενοκεντρικής προσέγγισης και 12 στο πλαίσιο του
κριτικού γραµµατισµού.

Η εκπαιδευτικός, κυρίως, µε άµεσες οδηγίες προς τους/τις µαθητές/τριες ζήτησε τον
εντοπισµό των δοµικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται η συνταγή του σχολικού
εγχειριδίου (Υλικά-Εκτέλεση), τον εντοπισµό διαφόρων πληροφοριών στην επιφάνεια
του κειµένου, ζητώντας από τους/τις µαθητές/τριες να διακρίνουν και να αναφέρουν τις
πληροφορίες τις οποίες παρέχει καθένα από τα µέρη της συνταγής, καθώς επίσης και να
εντοπίσουν συγκεκριµένα γραµµατικά στοιχεία, όπως φαίνεται στο απόσπασµα (1).
Απόσπασµα (1):
Δασκάλα: Γράψτε το εκεί επιγραµµατικά (.) υλικά και εκτέλεση. Εντάξει; Θέλω
παιδιά στη συνταγή του βιβλίου εκεί που λέει εκτέλεση να µου υπογραµµίσετε
µόνο τα ρήµατα (…)
Δασκάλα: Και τελειώνω, µάλιστα. Η συγγραφέας στην εκτέλεση της (.) σε ποιο
πρόσωπο βρίσκονται τα ρήµατά της; Σ. µου;
Σ: Σε πρώτο πρόσωπο.
Δασκάλα: Σε πρώτο πρόσωπο (.) θυµάσαι να µου πεις και την έγκλιση; Τι έγκλιση
είναι;
Με τον ίδιο παραδοσιακό και δοµιστικό τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας,
προσεγγίστηκαν και οι άλλες τρεις συνταγές που προέρχονταν από ηλεκτρονικές
σελίδες. Οι ασκήσεις που συνόδεψαν τα κείµενα µε σκοπό να επιτευχθεί ο βασικός
στόχος της υποενότητας ήταν ατοµικές και κλειστού τύπου και αφορούσαν τη
µετατροπή των ρηµάτων των συνταγών από την οριστική έγκλιση, στην υποτακτική και
στην προστακτική. Συνοπτικά, το κειµενικό είδος προσεγγίστηκε ως µια στατική
αποπλαισιωµένη δοµή στην οποία οι λεξιλογικές, µορφολογικές, συντακτικές και
κειµενικές επιλογές, καθώς και ο τρόπος οργάνωσης των πληροφοριών δε µελετήθηκαν
ως προς το πώς συγκροτούν κείµενα που µπορεί να παρέχουν ποικίλους τρόπους
κοινωνικής δράσης και αλληλεπίδρασης συγγραφέα-αποδεκτών. Οι γλωσσικές επιλογές
συνδέθηκαν µε τη λειτουργία της «παροχής οδηγιών».
Επεξεργασία κειµένων 2ης υποενότητας – Στατική προσέγγιση, εντοπισµός
γραµµατικών στοιχείων στο κείµενο. Με παρόµοιο δοµιστικό τρόπο, η εκπαιδευτικός
αντιµετώπισε και τα κείµενα των διαφηµίσεων στη δεύτερη υποενότητα που µελέτησε,
όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 1. Δόθηκε στους/στις µαθητές/τριες ένα φύλλο
εργασίας µε τέσσερις διαφηµίσεις, µε σκοπό να εντοπίσουν τα δοµικά στοιχεία µιας

διαφήµισης, όπως δίνονται στο σχολικό εγχειρίδιο, καθώς και τα διάφορα γλωσσικά
στοιχεία (εγκλίσεις, σηµεία στίξης, επίθετα) που αξιοποιούνται σε µια διαφήµιση για να
πείσουν τον καταναλωτή για το προϊόν που διαφηµίζεται. Εποµένως, τα γλωσσικά
στοιχεία εντοπίστηκαν και στα κείµενα αυτά µε έναν στατικό τρόπο και συνδέθηκαν µε
τον γενικό σκοπό ενός/µιας διαφηµιστή/στριας: να προωθήσει τα διάφορα
καταναλωτικά αγαθά.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε πολλά σηµεία των διεπιδράσεων
εκπαιδευτικού - µαθητών/τριών, οι µαθητές/τριες υιοθέτησαν µια πιο κριτική στάση
απέναντι στα νοήµατα των κειµένων και δεν αποδέχτηκαν άκριτα λόγους που τα
κείµενα προέβαλαν και τα οποία αναπαρήγαγαν κοινωνικές ανισότητες µεταξύ ανδρών
και γυναικών. Παρόλα αυτά, η εκπαιδευτικός, ακολουθώντας τις αρχές της
κειµενοκεντρικής προσέγγισης, και µη αναγνωρίζοντας το κείµενο ως ιδεολογική δοµή,
δεν ανέδειξε περαιτέρω τις προτάσεις των µαθητών/τριών για το πώς τα κείµενα
λειτουργούν σε σχέση µε την κοινωνική πραγµατικότητα και πώς τα διάφορα γλωσσικά
και οπτικά στοιχεία κατασκευάζουν µια συγκεκριµένη «οπτική» του κόσµου, πώς
δηλαδή αναπαράγουν παραδοσιακούς λόγους για τη σχέση ανδρών και γυναικών που
δρουν σε βάρος της κοινωνικής ισότητας.
4.2 Η διδασκαλία της γραµµατικής και της σηµείωσης στο πλαίσιο της
Παιδαγωγικής του Κριτικού Γραµµατισµού: Προς µια δυναµική προσέγγιση
Βασικό ζητούµενο που προκύπτει από τα προκείµενα είναι πώς η εκπαιδευτικός και οι
µαθητές/τριές οδηγήθηκαν σταδιακά, µέσα από τη µετάβασή τους από έναν
κειµενοκεντρικό προσανατολισµό της διδασκαλίας της γραµµατικής και της σηµείωσης
σε έναν κριτικό προσανατολισµό, διευρύνοντας την έννοια της ‘λειτουργίας’. Η
εκπαιδευτικός συνοικοδόµησε µαζί µε τους/τις µαθητές/τριές της µια ενότητα κριτικού
γραµµατισµού µε θέµα τον «ρατσισµό4», αξιοποιώντας µια σειρά από δοµικά σχήµατα
που διέπουν στο εν λόγω ΠΣ τη συνοικοδόµηση µιας θεµατικής ενότητας (βλ.
Κωστούλη & Στυλιανού, 2013). Η εκπαιδευτικός και οι µαθητές/τριες συναποφάσισαν
να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο θέµα, λόγω του γεγονότος ότι αυτό είχε αναδυθεί
και είχε αποτελέσει αντικείµενο έντονου προβληµατισµού σε προηγούµενη θεµατική
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Η ενότητα υλοποιήθηκε µε τη βοήθεια µίας εκ των συντακτών του ΠΣ, της καθ. του ΑΠΘ κ. Κωστούλη
Τριανταφυλλιάς.!!!

Συγκεκριµένα εισήχθηκαν κείµενα από διάφορες κοινωνικές οµάδες, µε τις «φωνές»
ατόµων από οργανώσεις προάσπισης των δικαιωµάτων των προσφύγων, µεταναστών,
δηµοσιογράφων, πολιτικών, µαθητών/τριών, συγγραφέων και της εκκλησίας να
δηµιουργούν ένα τέτοιο πολυφωνικό σύµπαν (Kostouli, 2009, Kostouli & Stylianou,
2012), στο οποίο οι γλωσσικές επιλογές δοµούσαν διαφορετικές αναπαραστάσεις του
θέµατος.
Επεξεργασία κειµένων – Δυναµική προσέγγιση, αλληλεπίδραση γλωσσικών
στοιχείων. Η εκπαιδευτικός και οι µαθητές/τριες στη συγκεκριµένη ενότητα
προσέγγισαν µε διαφορετικό, πιο δυναµικό τρόπο τα γλωσσικά στοιχεία αλλά και τα
άλλα σηµειωτικά µέσα που οι συγγραφείς αξιοποίησαν, εν αντιθέσει µε τον στατικό
τρόπο προσέγγισης της ενότητας «Διατροφή». Ποια είναι όµως τα διαφοροποιητικά
στοιχεία που προκύπτουν από την καλλιέργεια της λειτουργικής διάστασης της
γλώσσας στο πλαίσιο ανάπτυξης της εν λόγω ενότητας µε βάση τις αρχές του κριτικού
γραµµατισµού;
Ως πρώτο διαφοροποιητικό στοιχείο εντοπίζουµε την προσέγγιση που
υιοθετήθηκε ως προς τα κείµενα, µια και οι µαθητές/τριες προσήλθαν στα κείµενα µε
σκοπό να απαντήσουν στα ερωτήµατα που οι ίδιοι/ες είχαν θέσει, αλλά και για να
εντοπίσουν πώς οι διάφορες κοινωνικές οµάδες της πλειοψηφίας (οργανώσεις
προάσπισης

των

δικαιωµάτων

των

προσφύγων,

δηµοσιογράφοι,

πολιτικοί,

µαθητές/τριες, εκκλησία) τοποθετούνται ως προς αυτά. Η συγκεκριµένη πρακτική
έρχεται σε αντίθεση µε την 1η ενότητα, στην οποία οι µαθητές/τριες λειτουργούσαν ως
εκτελεστές των οδηγιών της εκπαιδευτικού (βλ. απόσπασµα 1). Αναλυτικότερα, για να
απαντηθεί, π.χ. το 2ο ερώτηµα: «Για ποιους λόγους έρχονται στη χώρα µας
µετανάστες;», οι µαθητές/τριες µελέτησαν διάφορες προσωπικές διηγήσεις µεταναστών
µε στόχο την ανάδειξη της «φωνής» των µεταναστών, κατέγραψαν το πώς οι ίδιοι/ες
περιγράφουν τους λόγους φυγής από τις χώρες τους και τις συνθήκες διαβίωσής τους.
Ακολούθως, προχώρησαν σε άλλα κείµενα µε στόχο να αναδείξουν πώς η
κοινωνία υποδοχής και οι διάφορες κοινωνικές οµάδες µιλούν για την είσοδο των
µεταναστών στη χώρα. Μέσα από την ανάδειξη των «φωνών» των κοινωνικών οµάδων
της πλειοψηφίας στο ερώτηµα που τέθηκε, οι µαθητές/τριες διερεύνησαν πώς τα
κείµενα λειτουργούν σε σχέση µε την κοινωνική πραγµατικότητα της Ελλάδας και της
Κύπρου και πώς τα διάφορα γλωσσικά στοιχεία (γραµµατικά φαινόµενα, λεξιλόγιο

κ.ά.) κατασκευάζουν συγκεκριµένες «οπτικές» του κόσµου, και συγκεκριµένα
εκφάνσεις του ρατσιστικού, αντιρατσιστικού και µεικτού λόγου. Συγκεκριµένα, ως
κεντρικό κείµενο αξιοποιήθηκε µια τηλεοπτική εκποµπή µε τίτλο «60 Λεπτά», η οποία
είχε ως θέµα συζήτησης «Μετανάστες και επιδόµατα». Συζητήθηκε στην ολοµέλεια της
τάξης και καταγράφηκε στον πίνακα πώς και µε ποια γλωσσικά µέσα και άλλους
σηµειωτικούς τρόπους ο δηµοσιογράφος και οι προσκεκληµένοι-πολιτικοί παρουσίαζαν
τους λόγους για τους οποίους έρχονται στην Κύπρο οι µετανάστες. Αξιοσηµείωτο ήταν
το γεγονός ότι η εκπαιδευτικός δεν προσέγγισε στατικά το κείµενο, ζητώντας από
τους/τις µαθητές/τριες να εντοπίσουν συγκεκριµένα γλωσσικά στοιχεία, αλλά οι
µαθητές/τριες προσέγγισαν το κεντρικό κείµενο και στη συνέχεια άλλα 4 περιφερειακά
κείµενα µε στόχο να απαντήσουν στο ερώτηµα: «Πώς τοποθετούνται οι οµάδες της
πλειοψηφίας για τους λόγους εισόδου των µεταναστών στη χώρα µας;». Με τον τρόπο
αυτό, η διδασκαλία της δοµής της γλώσσας αλλά και των άλλων σηµειωτικών µέσων
που τα κείµενα χρησιµοποιούσαν απέκτησε µια πιο δυναµική προσέγγιση, αφού στόχος
ήταν να κατανοηθεί πώς οι διάφορες γλωσσικές δοµές και σηµειωτικές επιλογές
αλληλεπιδρούν σε διάφορα σηµεία των κειµένων για να δοµήσουν ρατσιστικό,
αντιρατσιστικό ή µεικτό λόγο.
Ειδικότερα, στο κεντρικό κείµενο οι µαθητές/τριες εντόπισαν πως µέσα από τις
γλωσσικές επιλογές του δηµοσιογράφου, των 2 πολιτικών και κατ΄ επέκταση της ίδιας
της τηλεοπτικής εκποµπής δοµείται ένας ρατσιστικός λόγος, αφού οι µετανάστες
εµφανίζονται ως µια µαζική απειλή, οι οποίοι µεταναστεύουν για να πάρουν τα
επιδόµατα του κράτους (βλέπε Πίνακα 2). Ο ρατσιστικός λόγος εντοπίστηκε µέσα από
τη χρήση µεταφορών (π.χ. «βόµβα µετανάστευσης»), η οποία λειτούργησε ως
µηχανισµός δόµησης της εικόνας των µεταναστών ως απειλής της σωµατικής
ακεραιότητας του γηγενούς πληθυσµού, καθώς και µέσα από το µέγεθος των
χαρακτήρων και της γραµµατοσειράς, ως µηχανισµού αξιολόγησης της σηµαντικότητας
των πληροφοριών που δίνονται για τους λόγους εισδοχής (π.χ. «ΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΤΑ
ΠΑΧΟΥΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ»). Ταυτόχρονα, η κατηγοριοποίηση των µεταναστών
εντοπίστηκε µέσα από τη διαφοροποίηση της πλειοψηφίας από τους µετανάστες µε τη
χρήση αντωνυµιών (π.χ. εµείς - εκείνοι), ενώ η χρήση της αποπροσωποποίησης ως
µηχανισµού υπόρρητης γενίκευσης παρουσιάζει ως βεβαιότητα και ως φυσικό
χαρακτηριστικό την αθωότητα του γηγενούς πληθυσµού και την αποενοχοποίηση

ρατσιστικών συµπεριφορών (π.χ. «Ο Έλληνας δεν είναι ρατσιστής»). Η µουσική και τα
µουντά χρώµατα στις εικόνες ερµηνεύτηκαν ως µηχανισµοί πρόκλησης συναισθηµάτων
φόβου, µια κα στις εικόνες αυτές δινόταν έµφαση στην παρουσίαση πολλών
µεταναστών και κυρίως στις «κακές» ενέργειές τους. Παράλληλα, οι µαθητές/τριες
εντόπισαν στους δύο άλλους πολιτικούς τον µεικτό λόγο, κάτι που διαφάνηκε στο
γεγονός ότι επέρριπταν τις ευθύνες στον γηγενή πληθυσµό, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο
γηγενής πληθυσµός ζήτησε εργατικό δυναµικό από τρίτες χώρες, ενώ ταυτόχρονα
έδιναν έµφαση σε θέµατα σεβασµού ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Πίνακας 2. Η διδασκαλία των λειτουργιών στο κεντρικό κείµενο 1
Λόγοι

Σηµειωτι- Στοιχεία ΣΛΓ και
κοί τρόποι
ΚΑΛ

Ρατσιστικός
• Γλώσσα
Λόγος
Κείµενο 1
(οι µετανάστες
εµφανίζονται ως
µια µαζική
απειλή, οι οποίοι
µεταναστεύουν
για να πάρουν τα
επιδόµατα του
κράτους)
• Μουσική
• Εικόνα

• ρητορικά
σχήµατα λόγου
(µεταφορές)6
• γραφή (µέγεθος
χαρακτήρων)
• κατηγοριοποίηση δραστών
(αντωνυµίες)
• αναπαράσταση
δραστών (απόπροσωποποίηση)
• εκτέλεση
(ένταση)
• (χρώµα, σύνθεση,
πανοραµικότητα)

‘Λειτουργίες’ που εντοπίστηκαν
από τους/τις µαθητές/τριες
• µετανάστες ως απειλή

• σηµαντικότητα πληροφοριών
• διαφοροποίηση πλειοψηφίας από
τους µετανάστες
• γενίκευση

• πρόκληση συναισθηµάτων φόβου
• έµφαση στην παρουσίαση πολλών
µεταναστών

Αφού οι µαθητές/τριες εντόπισαν και κατέγραψαν πώς οι διάφορες γλωσσικές δοµές
και οι σηµειωτικές επιλογές δοµούν συγκεκριµένες αναπαραστάσεις, συµπλήρωσαν το
σχεδιάγραµµα µε τους λόγους, και, κατόπιν, επεξεργάστηκαν στις οµάδες
αντιπαραβολικά µε το κεντρικό κείµενο ένα δηµοσιογραφικό ρεπορτάζ, ένα άρθρο και
δύο αφίσες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, µε στόχο να
εντοπίσουν τους λόγους εισόδου των µεταναστών στη χώρα και το πώς τοποθετούνται
οι οµάδες της πλειοψηφίας στο θέµα αυτό (Πίνακας 3).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! Στην παρένθεση καταγράφονται οι όροι όπως ειπώθηκαν από την εκπαιδευτικό και τους/τις
µαθητές/τριες.!

Πίνακας 3. Η διδασκαλία των λειτουργιών στα περιφερειακά κείµενα 2-5
Λόγοι

Σηµειωτι- Στοιχεία ΣΛΓ και
κοί τρόποι
ΚΑΛ

Ρατσιστικός • Γλώσσα • ρητορικά σχήµατα
Κείµενο 2
λόγου (µεταφορές)
(οι µετανάστες
• αναπαράσταση
εµφανίζονται
δράσης (χρόνοι
ως µια µαζική
ρηµάτων)
απειλή για
αλλοίωση του
πληθυσµού)
Ρατσιστικός • Γλώσσα • αναπαράσταση
Κείµενο 3
δράσης (ρήµατα)
(οι µετανάστες
εµφανίζονται
• αναπαράσταση
ως µια µαζική
δραστών (γενικευαπειλή και
τικοί, ασαφείς
υπαίτιοι της
όροι)
όξυνσης των
• αξιολογικά
κοινωνικών
στοιχεία (βαθµοί
προβληµάτων
επιθέτου)
και των
• Εικόνα • (στοιχεία)
ζητηµάτων
• (µέγεθος, απουσία
ρατσισµού)
βλέµµατος,
απόσταση, γωνία)
Αντιρατσι• Γλώσσα
στικός
Κείµενα 4, 5
(οι µετανάστες
εµφανίζονται
ως πρόσωπα
που
• Εικόνα
αναγκάζονται
να µεταναστεύσουν)

• ρητορικά σχήµατα
λόγου (ρητορικά
ερωτήµατα)
• δείξη προσώπου
(α΄ πρόσωπο
πληθυντικού)
• (στοιχεία)
• (µέγεθος,
παρουσία
βλέµµατος,
απόσταση, γωνία)

‘Λειτουργίες’ που εντοπίστηκαν
από τους/τις µαθητές/τριες
• µετανάστες ως ένα έντονο φυσικό
φαινόµενο που απειλεί
• έµφαση στο διαρκές της απειλής

• οι µετανάστες εµφανίζονται ως
ενεργητικοί δράστες όταν κάνουν
«κακά»
• οι µετανάστες παρουσιάζονται ως
εγκληµατίες

• εικόνα σοβαρής κατάστασης

• έµφαση στην απειλή µε
αναπαράσταση στριµωγµένων
µεταναστών σε πλοία
• αποστασιοποίηση
αναγνώστη/στριας
• µηχανισµός πειθούς µε επίκληση
στη λογική
• µηχανισµός ενσυναίσθησης

• έµφαση στους µετανάστες ως
πρόσωπα
• παροχή πληροφοριών και εµπλοκή
του/της αναγνώστη/στριας

Στο ρεπορτάζ (κείµενο 2), παρόλο που τα παιδιά εντόπισαν πως οι πολεµικές συρράξεις
και οι ασταθείς πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες προέλευσης των
µεταναστών αποτελούν βασικούς λόγους µετανάστευσης, διαπίστωσαν ότι η
πλειοψηφία τούς εµφανίζει ως µια απειλή αλλοίωσης του γηγενούς πληθυσµού. Η
εισδοχή τους στην Κύπρο παρουσιάζεται τόσο µέσα από µεταφορές σαν ένα έντονο
φυσικό φαινόµενο που αφήνει πίσω του καταστροφές (π.χ. «προσφυγικό τσουνάµι»)
όσο και µέσα από τη χρήση µη συνοπτικού ποιού ενεργείας µε έµφαση στο διαρκές της
απειλής. Από την άλλη, ο ενεστωτικός χρόνος εκφράζει κατηγορική τροπικότητα, κάτι
που δηλώνει ρητή δέσµευση του παραγωγού του κειµένου για την αλήθεια της
πρότασης. Αντίστοιχα, στο άρθρο (κείµενο 3) οι µαθητές/τριες εντόπισαν, πέραν του
ότι οι µετανάστες εµφανίζονται ως µια µαζική απειλή, ότι ταυτόχρονα αποτελούν οι
ίδιοι αιτία της όξυνσης των κοινωνικών προβληµάτων και των φαινοµένων ρατσισµού.
Η επίρριψη ευθυνών στους ίδιους τους µετανάστες εντοπίστηκε µέσα από τη χρήση
ρηµάτων (υλικών διαδικασιών σύµφωνα µε τη ΣΛΓ), όπου οι µετανάστες εµφανίζονται
ως ενεργητικοί δράστες όταν κάνουν «κακά», µε τους γηγενείς από την άλλη να
εµφανίζονται ως παθητικοί αποδέκτες των ενεργειών τους. Παράλληλα, µέσα από τη
χρήση γενικευτικών και ασαφών όρων εντοπίστηκε ότι όλοι οι µετανάστες
παρουσιάζονται ως εγκληµατίες (π.χ. «εγκλήµατα από ξένους»), µε τα παραθετικά των
επιθέτων να επιτείνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης (π.χ. «µείζον θέµα»).
Ταυτόχρονα, οι µαθητές/τριες µε την απεικόνιση στριµωγµένων µεταναστών σε πλοία,
οι οποίοι κατευθύνονται προς τον/την αναγνώστη/στρια εντόπισαν ότι δινόταν έµφαση
στην απειλή. Η επιλογή αυτή, συνεπικουρούµενη από την απουσία βλέµµατος, την
πλάγια

αναπαράσταση

µε

µακρινό

πλάνο

και

την

υψηλή

γωνία

δήλωνε

αποστασιοποίηση του/της αναγνώστη/στριας.
Αντίθετα, σε άλλα κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν, όπως οι αφίσες (κείµενα 4 και
5), οι µαθητές/τριες εντόπισαν τον αντιρατσιστικό λόγο, µε τους µετανάστες να
εµφανίζονται ως πρόσωπα που αναγκάζονται να µεταναστεύσουν λόγω πολέµων,
πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων κ.ά., µέσα από τη χρήση ρητορικών
ερωτηµάτων ως µηχανισµού πειθούς µε επίκληση στη λογική και µέσα από τη χρήση
του α΄ προσώπου πληθυντικού ως µηχανισµού ενσυναίσθησης. Ταυτόχρονα, µέσα από
τη χρήση εικόνων εντόπισαν ότι η έµφαση δινόταν στους µετανάστες ως πρόσωπα και
στις ανησυχίες τους (µια οικογένεια µε µια έγκυο µητέρα και όχι στοιβαγµένοι

µετανάστες),

ενώ

τα

πλοία

φαίνονταν

να

αποµακρύνονται

από

τον/την

αναγνώστη/στρια και όχι να έρχονται ως απειλή. Επιπρόσθετα, ο αντιρατσιστικός λόγος
έγινε κατανοητός µέσα από την παρουσία βλέµµατος, την αξιοποίηση του κοντινού
πλάνου, που δήλωνε εµπλοκή του/της αναγνώστη/στριας, και τη χαµηλή γωνία, που
δίνει εξουσία στους/στις αναπαριστώµενους/νες.
4.3 Η διδασκαλία των ‘λειτουργιών’ στις δύο ενότητες
Συνοψίζοντας, η ανάλυση καταδεικνύει δύο βασικές διαφοροποιήσεις ως προς: (α) τη
σχέση των ‘λειτουργιών’ µε τα νοήµατα των κειµένων και (β) τον τρόπο επεξεργασίας
των κειµένων για ανάδειξη των ‘λειτουργιών’.
Στην ενότητα 1 η εκπαιδευτικός περιορίστηκε σε ένα σύνολο προαποφασισµένων
γραµµατικών γνώσεων, οι οποίες συνδέθηκαν µε το κειµενικό είδος που προσεγγίστηκε
ως µια στατική αποπλαισιωµένη δοµή και, παράλληλα, υπήρξε µια στενή σύλληψη της
έννοιας της λειτουργίας (παροχή οδηγιών, σύνδεση όλων των γλωσσικών στοιχείων µε
έναν στόχο, την προώθηση καταναλωτικών αγαθών), η οποία δε συνδέθηκε µε τα
νοήµατα των κειµένων. Αντίθετα, στην ενότητα 2, µέσα από µια διαλογική διαδικασία
αντιπαράθεσης νοηµάτων δοµήθηκε µια ευρεία σύλληψη της έννοιας της λειτουργίας,
µια και διερευνήθηκε το πώς οι γλωσσικές δοµές και οι σηµειωτικές επιλογές δοµούν
εκφάνσεις του ρατσιστικού, αντιρατσιστικού και µεικτού λόγου.
Επιπλέον, στην ενότητα 1 το κείµενο προσεγγίστηκε ως µια στατική
αποπλαισιωµένη δοµή, µε βασικό στόχο τον εντοπισµό γραµµατικών στοιχείων στο
κείµενο, γεγονός που απηχεί τον παραδοσιακό γλωσσοδιδακτικό λόγο. Αντίθετα, στην
ενότητα 2 οι µαθητές/τριες προσέγγισαν τα γραµµατικά στοιχεία και τις σηµειωτικές
επιλογές µε έναν δυναµικό τρόπο, για να αναδείξουν πώς αυτά αλληλεπιδρούν για να
κατασκευάσουν συγκεκριµένες «οπτικές» των µεταναστών και των οµάδων της
πλειοψηφίας στα ερωτήµατα που έθεσε η τάξη.

5. Συµπεράσµατα
Η παρούσα µελέτη είχε σαν στόχο να καταγράψει τον τρόπο µε τον οποίο µια
εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που υλοποιήθηκε στην
Κύπρο, αντιµετώπισε τη διδασκαλία της γλώσσας και των άλλων σηµειωτικών πόρων,

υλοποιώντας µια ενότητα του σχολικού εγχειριδίου στο πλαίσιο της κειµενοκεντρικής
προσέγγισης και µια ενότητα µε βάση τις αρχές του νέου ΠΣ.
Η ανάλυση κατέδειξε πως η κειµενοκεντρική προσέγγιση και η παιδαγωγική του
κριτικού γραµµατισµού προωθούν, αντίστοιχα, µια στενή και µια ευρεία σύλληψη της
έννοιας της ‘λειτουργίας’. Ενώ στο πλαίσιο της κειµενοκεντρικής προσέγγισης το
περιεχόµενο προκαθορίζεται και προοργανώνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε συγκεκριµένα
γραµµατικά στοιχεία να αντιστοιχίζονται µε συγκεκριµένες λειτουργίες κειµένων, στο
πλαίσιο του νέου ΠΣ, η δυναµική αντιµετώπιση του θέµατος οδήγησε στη δηµιουργία
ενός διαλογικού σύµπαντος κειµένων και ιδεολογιών, στο οποίο!οι γλωσσικές δοµές και
οι σηµειωτικές επιλογές δεν αντιστοιχίζονται µε συγκεκριµένες λειτουργίες κειµένων,
αλλά συλλειτουργούν για να δοµήσουν συγκεκριµένες αναπαραστάσεις της
πραγµατικότητας. Συγκεκριµένα, οι πρακτικές που η εκπαιδευτικός χρησιµοποίησε για
να προσλάβουν οι µαθητές/τριες τους γλωσσικούς και σηµειωτικούς πόρους και τη
συλλειτουργία τους, καθώς και να κατανοήσουν τα κείµενα και τους µηχανισµούς
δόµησης νοηµάτων στα κείµενα αυτά, δηµιούργησε το υπόβαθρο για τη σταδιακή
διαµόρφωση

της

δικής

τους

«φωνής»

µέσα

από

τον

εµπλουτισµό

του

λεξικογραµµατικού τους δυναµικού.
Εν κατακλείδι, το παρόν κείµενο επιχείρησε να παρουσιάσει µια ευρεία σύλληψη
της έννοιας της ‘λειτουργίας’ και να δώσει στους/στις εκπαιδευτικούς εκείνα τα
εργαλεία για επαναπροσδιορισµό της έννοιας της λειτουργικής διάστασης της γλώσσας
στην παιδαγωγική πράξη. Παρόλα αυτά, εκείνο που χρειάζεται να αναδείξει µια
µελλοντική µελέτη είναι το τι κάνει ο/η εκπαιδευτικός έχοντας αυτά τα εργαλεία και
πώς µπορεί να διαχειριστεί τις ‘λειτουργίες’, για να ‘κτίσει’ από θεµατική ενότητα σε
θεµατική ενότητα συνοικοδοµώντας τις µε τους/τις µαθητές/τριες στο πλαίσιο του
κριτικού γραµµατισµού.
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