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Abstract 

One of the main issues in Applied Linguistics that has led to considerable investigation is the teaching of 

grammar. Many different proposals have been developed in the literature. In the Cypriot context, the re-

investigation of grammar teaching has been conducted as part of a more general change taking place in 

2010, during which a new curriculum for the teaching of Greek has been designed and has been gradually 

implemented in elementary and secondary education. This change can be interpreted as indexing a 

“grammar in practice” approach, since attention is directed to the functions linguistic forms perform and 

to the various meanings these help construct. But is the implementation of such a change an easy task? 

Can it be readily acceptable by the teaching community who is accustomed to conceptualizing language 

and grammar through static approaches? How do teachers respond to such new initiatives? This study 

explores these questions by analyzing the attitudes and resistances Cypriot primary school teachers 

registered while implementing this new approach to grammar. Drawing on interviews from 10 primary 

teachers and analyzing 27 of their ‘reflection’ texts, i.e. texts that teachers wrote after completing 

thematic units in their classrooms in line with the new curriculum, analysis reveals that change in 

teachers’ - as well as in students’- identities should be seen as a gradual, progressively-made process.  

 

1. Εισαγωγή  
Στο χώρο της Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, η διδασκαλία της γραµµατικής αποτελεί 

ένα από τα βασικά πεδία προς διερεύνηση. Κατά καιρούς ποικίλες προτάσεις έχουν 

αναφανεί που είτε στρέφονται σε παραδοσιακές προσεγγίσεις, βασιζόµενες στη 

Γενετική Μετασχηµατιστική Γραµµατική του Chomsky, είτε σε επικοινωνιακές 

προσεγγίσεις, εστιάζοντας στη λειτουργική χρήση της γλώσσας σε ποικίλα 

επικοινωνιακά πλαίσια (Χαραµπόπουλος και Χατζησαββίδης, 1997).  

Το 2010 - στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του κυπριακού εκπαιδευτικού 

συστήµατος- καταγράφεται µια νέα πρόταση  µέσα από το Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΣ) 

που έχει εκπονηθεί για την ελληνική γλώσσα και το οποίο είναι βασισµένο στην 



παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού, ενώ παράλληλα αξιοποιεί στοιχεία και από τη 

Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική (ΣΛΓ) (βλέπε Halliday & Matthiessen, 2004). 

Υιοθετώντας τη θεώρηση της γλώσσας ως κοινωνικής σηµειωτικής και 

ξεφεύγοντας από παραδοσιακές προσεγγίσεις που υπερτονίζουν τη φύση της γλώσσας 

ως αποπλαισιωµένου συστήµατος γλωσσικών µονάδων, το ΠΣ επικεντρώνεται στο 

συνδυασµό των δοµών της γλώσσας µε τις λειτουργίες που αυτές επιτελούν για τη 

δόµηση ποικίλων νοηµάτων, ανάλογα µε το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο 

στο οποίο εντάσσονται. Με άλλα λόγια, η συγκεκριµένη γλωσσοδιδακτική πρόταση, 

αξιοποιώντας στοιχεία από την Κριτική Ανάλυση Λόγου και την κριτική 

κοινωνικοπολιτισµική προσέγγιση στη µάθηση της γλώσσας, νοούµενης ως διαδικασίας 

εµπλοκής µε ποικίλες πρακτικές (Κωστούλη, υπό δηµ.), θέτει ως κυρίαρχη επιδίωξή της 

το να καταστούν οι µαθητές/-τριες ικανοί/ές να κατανοούν το πώς τα διάφορα 

γραµµατικά στοιχεία λειτουργούν για να επιτελέσουν συγκεκριµένες γλωσσικές 

λειτουργίες. Επιπλέον, στόχος είναι το να κατανοήσουν οι µαθητές/-τριες ότι σύµφωνα  

µε την περίσταση επικοινωνίας οι εν λόγω λειτουργίες διαφοροποιούνται, αφού µέσω 

αυτών υποδηλώνονται σχέσεις µεταξύ ατόµων και προβάλλονται ή δοµούνται 

ταυτότητες. Δικαιολογηµένα, λοιπόν, η πρόταση αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

«γραµµατική στην πράξη». 

Ωστόσο, σε κάθε καινοτοµία που εφαρµόζεται στην εκπαίδευση παράγοντας-

κλειδί είναι οι εκπαιδευτικοί, αφού είναι αυτοί/ές που καλούνται να την υλοποιήσουν. 

Η κατανόηση του πώς οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν το περιεχόµενο µιας αλλαγής 

αλλά και τον τρόπο εφαρµογής της στην πράξη είναι καταλυτικής σηµασίας για την 

επίτευξη των µεταρρυθµίσεων που η πολιτεία επιδιώκει να εισαγάγει. Σύµφωνα µε τον 

Marsh (1997): «Το Αναλυτικό Πρόγραµµα αρχίζει ως σχέδιο.  Γίνεται όµως 

πραγµατικότητα µόνο όταν οι εκπαιδευτικοί το εφαρµόζουν µε πραγµατικούς µαθητές, σε 

µια πραγµατική τάξη». Εποµένως, η εισαγωγή µιας αλλαγής εξαρτάται από το πώς 

σκέφτονται οι εκπαιδευτικοί αλλά και από το τι πράττουν, από τους προβληµατισµούς 

και τις ανησυχίες που βιώνουν σ’ αυτήν τους την προσπάθεια. Είναι λοιπόν απαραίτητο 

να δίνεται η απαιτούµενη ερευνητική προσοχή στους συγκεκριµένους φορείς που 

υλοποιούν µια προσπάθεια εκπαιδευτικής αλλαγής.  

Η παρούσα µελέτη, εκλαµβάνοντας ως σηµαντικό το ρόλο του/της εκπαιδευτικού, 

επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις στάσεις και αντιστάσεις Κύπριων εκπαιδευτικών Α/θµιας 



εκπαίδευσης που είχαν εφαρµόσει στις τάξεις τους τη συγκεκριµένη πρόταση για τη 

διδασκαλία της γραµµατικής. Ειδικότερα, επιχειρεί να διερευνήσει τις επιλογές στις 

οποίες προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί µέσα από αναστοχασµούς που οι ίδιοι/ες είχαν 

καταγράψει οικειοθελώς µετά την ολοκλήρωση αντίστοιχων εφαρµογών αλλά και µέσα 

από συνεντεύξεις που ελήφθησαν.   

 
2. Δεδοµένα και Μεθοδολογία της έρευνας 
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στο να διερευνήσει (α) πόσο εύκολη είναι η υλοποίηση 

µιας νέας πρότασης, που επαναπροσδιορίζει τη γλώσσα και τη γλωσσική διδασκαλία 

προς πιο δυναµικές συλλήψεις, από ένα εκπαιδευτικό δυναµικό που έχει εξοικειωθεί µε 

στατικές ως επί το πλείστον προσεγγίσεις της γλώσσας και (β) κατά πόσο υπάρχει 

διαφοροποίηση µεταξύ των εκπαιδευτικών που παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον για 

το γλωσσικό µάθηµα1 έναντι των εκπαιδευτικών στους οποίους δεν παρατηρείται 

αντίστοιχο ενδιαφέρον.  

Το υλικό αποτελείται από 27 κείµενα αναστοχασµού των πρακτικών τους που οι 

ίδιοι/ες οι εκπαιδευτικοί είχαν καταγράψει µετά το πέρας υλοποίησης µιας θεµατικής 

ενότητας στο πλαίσιο εφαρµογής του νέου ΠΣ. Η εφαρµογή του νέου ΠΣ προέβλεπε 

όπως στο τέλος της κάθε ενότητας ο/η  εκπαιδευτικός καταγράψει τη δική του 

αναστοχαστική εκτίµηση για την πορεία συνοικοδόµησης της ενότητας αυτής µε 

τους/τις µαθητές/-τριές του/της, αναφέρει τα θετικά ή και αρνητικά στοιχεία που τυχόν 

εντόπισε, καθώς και να καταθέσει, ενδεχοµένως, συγκεκριµένες εισηγήσεις. Τα  

κείµενα αυτά µε τη συναίνεση των εκπαιδευτικών αναρτήθηκαν ως υποστηρικτικό 

υλικό στην αντίστοιχη ιστοσελίδα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 

για τις τάξεις από Β΄ µέχρι Στ΄ δηµοτικού, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν για µελλοντικές 

δράσεις και επαναπροσδιορισµούς της όλης µεταρρυθµιστικής προσπάθειας.   

Θεωρήσαµε σκόπιµο να προβούµε στην ανάλυση του συγκεκριµένου υλικού, 

εστιάζοντας ειδικότερα στο κοµµάτι της γραµµατικής, για να εντοπίσουµε τις πρώτες 

                                                
1 Κάνοντας λόγο για εκπαιδευτικούς που παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον για το γλωσσικό µάθηµα, 
ουσιαστικά αναφερόµαστε σε εκπαιδευτικούς που επιλέγουν και διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα στα 
κυπριακά δηµοτικά σχολεία, γιατί άπτεται των ενδιαφερόντων τους και έχουν εντρυφήσει σε αυτό µέσα 
από προηγούµενες σπουδές και επιµορφώσεις, στις οποίες συµµετείχαν κατ΄ επιλογήν. Ωστόσο, δεν 
πρόκειται για οµοιογενή οµάδα, αφού το υπόβαθρο των µελών της ποικίλλει. Υπογραµµίζουµε ότι µόνο 
δύο από τους πέντε εκπαιδευτικούς έχουν εµβαθύνει σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη ΣΛΓ µέσα από 
τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα µεταπτυχιακά προγράµµατα. 
 



ενδείξεις για τις απόψεις που κυριαρχούσαν στην εκπαιδευτική κοινότητα γύρω από το 

‘φλέγον’ θέµα της διδασκαλίας της γραµµατικής. Το υλικό αυτό και τα δεδοµένα 

εµπλουτίστηκαν µέσα από την ανάλυση συνεντεύξεων στις οποίες προχωρήσαµε πιο 

στοχευµένα, για να διερευνήσουµε αν αυτές οι αρχικές ενδείξεις που είχαµε από τα 

κείµενα αναστοχασµού ενισχύονται ή όχι. 

Οι ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη 

ελήφθησαν από δέκα (10) εκπαιδευτικούς κατά τον Σεπτέµβριο του 2013. Κριτήριο για 

την επιλογή των υποκειµένων της έρευνας ήταν το να έχουν εφαρµόσει το πρόγραµµα, 

µε την υλοποίηση έστω µίας θεµατικής ενότητας. Ένα δεύτερο κριτήριο που θέσαµε 

ήταν τα µισά υποκείµενα της έρευνας να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

διδασκαλία του µαθήµατος της γλώσσας. 

Η ανάλυση των δεδοµένων των συνεντεύξεων βασίζεται στην υπόθεση ότι οι 

εκπαιδευτικοί µε αυξηµένο ενδιαφέρον για το γλωσσικό µάθηµα- όπως αυτό 

εκδηλώνεται µέσα και από τον οικειοθελή τρόπο συµµετοχής τους στις επιµορφώσεις 

για το ΠΣ της γλώσσας - θα είχαν διαµορφώσει  µια ευρεία διάσταση για την έννοια της 

γραµµατικής, η οποία µε τη σειρά της θα αναδείκνυε ή θα απηχούσε και µια 

διαφοροποιηµένη γλωσσοδιδακτική ταυτότητα. Αυτή αναµέναµε ότι θα αναφαινόταν 

από τις αναλύσεις µας για το πώς τοποθετούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, εν συγκρίσει 

µε τους/τις υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, στο θέµα της διδασκαλίας της γραµµατικής 

στις τάξεις τους. 

Με στόχο τον εντοπισµό των ζητηµάτων που αναδεικνύουν οι ίδιοι/ες οι 

εκπαιδευτικοί σχετικά µε την υλοποίηση του ΠΣ επιχειρήθηκε θεµατική ανάλυση των 

δεδοµένων. Ειδικότερα, τα δεδοµένα, τόσο από τους αναστοχασµούς των 

εκπαιδευτικών όσο και από τις αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, µελετήθηκαν ώστε 

να κωδικοποιηθούν µε βάση τα κοινά τους στοιχεία και να προκύψουν οι διάφορες 

θεµατικές κατηγορίες που θα επιτρέψουν την ερµηνεία των απόψεων των 

εκπαιδευτικών. 

Θα ήταν παράλειψη αν δεν επισηµαίναµε πως τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας δεν είναι γενικεύσιµα ούτε αντιπροσωπευτικά, αλλά ενδεικτικά των στάσεων 

των εκπαιδευτικών για το ΠΣ της γλώσσας σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

3. Αποτελέσµατα 



3.1. Ανάλυση αναστοχασµών 

Μέσα από τους γραπτούς αναστοχασµούς της διδακτικής τους πράξης οι εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να αναδεικνύουν αρκετά θετικά στοιχεία του ΠΣ. Αυτά κατατάσσονται σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία που εµφανίζεται στο σύνολο των αναστοχασµών 

αφορά στη µετατροπή της µαθησιακής κοινότητας σε κοινότητα διάδρασης: 

Παράδειγµα 1 

«Τελικά αποδείχτηκε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, δηµιουργική και αποτελεσµατικά 

εποικοδοµητική διαδικασία, όπου τόσο τα παιδιά όσο κι εγώ απολαύσαµε το κάθε 

δευτερόλεπτο. Αυτό εξάλλου φάνηκε και από το µεγάλο χρονικό διάστηµα που κράτησε, 

από τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά ενεπλάκησαν αλλά και τις συνεχείς 

αναφορές στα θέµατα που µας απασχόλησαν όχι µόνο στο µάθηµα της Γλώσσας αλλά και 

διαθεµατικά.»     

 

Παράδειγµα 2 

«Οι µαθητές/τριες βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την προσέγγιση που ακολουθήσαµε. Το 

ενδιαφέρον τους για το γλωσσικό µάθηµα αυξήθηκε κατακόρυφα, η συµµετοχή τους- 

ακόµα και των αδύνατων µαθητών- ήταν πολύ ενεργητική και η προσοχή τους κρατήθηκε 

αµείωτη µέχρι το τέλος της ενότητας.»  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί υπογραµµίζουν την αλλαγή που 

εντόπισαν όσον αφορά τον τρόπο εµπλοκής των παιδιών στο γλωσσικό µάθηµα, 

επισηµαίνοντας πως µε την υλοποίηση του προγράµµατος αυξήθηκε το ενδιαφέρον των 

παιδιών! κάτι που οδήγησε σε αύξηση της ενεργού συµµετοχής ακόµα και παιδιών µε 

αυξηµένες µαθησιακές δυσκολίες. 

Η δεύτερη κατηγορία που αναδείχθηκε και η οποία θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως απόρροια της προηγούµενης, είναι ότι τα παιδιά άρχισαν να 

λειτουργούν ως κριτικά σκεπτόµενοι πολίτες, αφού η εµπλοκή τους σε µια ενδιαφέρουσα 

διαδικασία- η οποία χαρακτηριζόταν από ελευθερία κινήσεων κι όχι από πίεση για την 

κάλυψη της ύλης- οδήγησε σε µια ενδελεχή µελέτη των υπό διαπραγµάτευση θεµάτων, 

δηµιουργώντας ένα διαλογικό σύµπαν κειµένων και ιδεολογιών:  

Παράδειγµα 3 

«Το πιο εντυπωσιακό µέρος της διαδικασίας ήταν η αλλαγή που σηµειωνόταν στον τρόπο 

προσέγγισης των διαφόρων πολυτροπικών κειµένων, δηλώσεων, συζητήσεων από τα 



παιδιά. Οι συζητήσεις ήταν πολύ ζωντανές, µε την έννοια ότι τα παιδιά παρουσίαζαν µια 

πιο κριτική στάση απέναντι σε πολλά θέµατα που αναφύονταν στη σχολική και 

εξωσχολική τους ζωή… Ακόµα πιο πολύ µε εξέπληξε ο πλουραλισµός των απόψεων που 

τα είκοσι τρία παιδιά της τάξης υιοθέτησαν, το καθένα µε το δικό του τρόπο… τις απόψεις 

τους ήταν σε θέση να τις υποστηρίξουν σε προφορικό και γραπτό λόγο, εντοπίζοντας τη 

σχετική γραµµατική». 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί επισηµαίνουν πως τα παιδιά 

συνοικοδόµησαν µια δηµοκρατική διαδικασία διαπραγµάτευσης νοηµάτων, η οποία 

αναδεικνύεται ως το πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη κριτικά εγγράµµατων ατόµων που 

σέβονται αλλά και στέκονται κριτικά απέναντι στις ποικίλες απόψεις – οπτικές ενός 

θέµατος. Κεντρικό στοιχείο στη µετάβαση αυτή φαίνεται να είναι ο τρόπος 

προσέγγισης της δοµής της γλώσσας. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι αυτός ο τρόπος 

θέασης και διερεύνησής της αφενός έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά κι 

αφετέρου τα οδηγεί στη θεώρηση της γλώσσας ως εργαλείου δόµησης νοηµάτων, 

συνειδητοποιώντας τις λειτουργίες των γραµµατικών φαινοµένων για προβολή 

συγκεκριµένων αναπαραστάσεων του θέµατος, γεγονός που τον καθιστά πιο 

αποτελεσµατικό συγκριτικά µε τη συµβατική γλωσσική διδασκαλία. 

Τα αρνητικά στοιχεία που οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν συνοψίζονται σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την αυξηµένη δυσκολία που είχαν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο 

και τα παιδιά για να µάθουν να δουλεύουν µε αυτόν τον τρόπο, κυρίως στην ανάδειξη της 

λειτουργίας των γραµµατικών φαινοµένων, κάτι που όπως επισηµαίνεται από τους 

περισσότερους ξεπεράστηκε σ’ ένα µεγάλο βαθµό στην πορεία. Η δεύτερη κατηγορία 

σκιαγραφεί τη δυσκολία εύρεσης κατάλληλων για την ηλικία των παιδιών κειµένων αλλά 

και πολλαπλασιασµού τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα που ακολουθεί: 

Παράδειγµα 4 

«Αναφορικά µε τη συνειδητοποίηση του λειτουργικού ρόλου των δοµών ο εντοπισµός του 

ρόλου ήταν προσβάσιµη διαδικασία στην περίπτωση που η λειτουργική αξία προβαλλόταν 

άµεσα και όχι έµµεσα στα κείµενα. Γι’ αυτό σε κάποια κείµενα τα εντόπιζαν εύκολα και 

σε άλλα δυσκολεύονταν να εµπλακούν στη διαδικασία. Ενδεχοµένως, η µεγαλύτερη 

έκταση και το πιο εξειδικευµένο λεξιλόγιο του κειµένου να επηρέασαν αρνητικά.». 

 

3.2 Ανάλυση συνεντεύξεων 



Μέσα από τις συνεντεύξεις, αναδεικνύονται ποικίλες απόψεις των εκπαιδευτικών που 

αφενός εκθειάζουν τη συγκεκριµένη πρόταση για τη διδασκαλία της γραµµατικής κι 

αφετέρου καταθέτουν αρκετές επιφυλάξεις και προβληµατισµούς.  

Η κωδικοποίηση και η κατηγοριοποίηση των εν λόγω απόψεων φαίνεται να 

ανταποκρίνεται στις ενδείξεις που προέκυψαν από την ανάλυση των κειµένων-

αναστοχασµών. Αυτό που διερευνούµε είναι το κατά πόσο οι κατηγορίες αυτές 

διαφοροποιούνται σε σχέση µε την παράµετρο που θέσαµε εξαρχής (το αυξηµένο 

ενδιαφέρον για το γλωσσικό µάθηµα), ώστε να επαληθεύσουµε ή να διαψεύσουµε την 

υπόθεση στην οποία βασίζεται η παρούσα έρευνα για διαφοροποιηµένη 

στάση/ταυτότητα των εκπαιδευτικών ανάλογα µε την οµάδα στην οποία εντάσσονται.  

3.2.1. Θετικά στοιχεία που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί  

Κοινή συνισταµένη των θετικών στοιχείων που οι εκπαιδευτικοί και των δύο οµάδων 

εντοπίζουν είναι ότι τα παιδιά άρχισαν να αντιµετωπίζουν τη γραµµατική όχι 

ξεκοµµένα, όπως ήταν η συνήθης πρακτική τους µέσα από ασκήσεις και 

δραστηριότητες βιβλίων και φυλλαδίων. Αντίθετα, επισηµαίνουν ότι τα παιδιά άρχισαν 

να αντιλαµβάνονται τη γραµµατική ως εργαλείο δόµησης νοηµάτων, δίνοντας έµφαση 

στη διερεύνηση της λειτουργικής της αξίας µέσα στα κείµενα. Αυτή η διερευνητική 

προσέγγιση της γραµµατικής, όπως εµφατικά επισηµαίνουν, κρατούσε το ενδιαφέρον 

των παιδιών σε υψηλά επίπεδα, κάτι που οδηγούσε σε βαθιά ενσυνείδητη γνώση των 

γραµµατικών φαινοµένων και σε συλλήψεις αυτών όχι ως στατικών οντοτήτων αλλά ως 

δυναµικών επιλογών.  

Ειδικότερα, µια άποψη που φαίνεται να κυριαρχεί και στις δύο οµάδες 

εκπαιδευτικών είναι ότι η γραµµατική σε αυτήν την προσέγγιση βγαίνει «ανάποδα» σε 

σύγκριση µε τις συνήθεις διδακτικές πρακτικές, κάτι που οδηγεί σε καλύτερα µαθησιακά 

αποτελέσµατα.  

Παράδειγµα 5 

Εκπ. 1: Η γραµµατική έβγαινε µε διαφορετικό τρόπο2 /  Έβγαινε (.) αντί να βγάζεις το 

γραµµατικό φαινόµενο και µετά να βλέπεις πού εντοπίζεται (.) το εντόπιζες και 

µετά έβγαινε από την έννοια / Ανάποδα / 

                                                
2 Η πλάγια κάθετος δηλώνει την ολοκλήρωση του εκφωνήµατος (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974)  
 



Ερευν.:  Έβγαινε ανάποδα/ Ωραία / Σε ικανοποιούσε ότι έβγαινε ανάποδα ή όχι; / 

Εκπ. 1: Με ικανοποιούσε / ναι  /  

Ερευν.: Γιατί;   

Εκπ.1:  Θεωρώ ότι ήταν καλύτερα τα αποτελέσµατα (.) γιατί έβλεπαν πρώτα την έννοια 

(.) τους δηµιουργούσε έτσι ένα ενδιαφέρον γιατί συµβαίνει αυτό και από πού 

βγαίνει αυτό και µετά ονοµατίζαµε το γραµµατικό φαινόµενο /  

 Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν πως σε αυτήν την προσέγγιση η 

ανάδειξη των λειτουργιών των γλωσσικών δοµών προηγείται της µεταγλώσσας, κάτι 

στο οποίο τα παιδιά ανταποκρίνονται θετικά. Αποφεύγοντας µηχανιστικού τύπου 

διαδικασίες αποµνηµόνευσης, οι µαθητές/τριες προσανατολίζονται σε βαθιά 

νοηµατοδοτούµενες γι’ αυτούς και αυτές πρακτικές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλοι/ες οι 

εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στην ωφελιµότητα της συγκεκριµένης πρότασης:  

Παράδειγµα 6 

Εκπ. 3: Καλά στοιχεία σε ότι αφορά επίσης την επεξεργασία των γραµµατικών 

φαινοµένων:: 3 ήταν το γεγονός ότι στα κείµενα:: που ήταν εµφανής η χρήση 

ενός συγκεκριµένου γραµµατικού φαινοµένου (.) ήταν και καλύτερη η εµπέδωσή 

του από τα παιδιά/ Δηλαδή υπήρχαν κείµενα που εύκολα µπορούσαν να 

αντιληφθούν τη λειτουργική χρήση κάποιων φαινοµένων και αυτό ήταν πολύ 

βοηθητικό για τα παιδιά γιατί το θυµόνταν καλύτερα και (.) µπορούσαν να το 

εµπεδώσουν καλύτερα ((σε σύγκριση µε τη συνηθισµένη γραµµατική µέσα από 

το βιβλίο))4 /…έχει νόηµα και ενδιαφέρον αυτό που κάνουµε/ δεν επεξεργάζεσαι 

τα γραµµατικά φαινόµενα ξεχωριστά µε τρόπο που να είναι κάτι ξένο η 

γραµµατική από τη γλώσσα (.) από το κείµενο (.) δεν5   το αποµονώνεις αλλά το 

βλέπεις µέσα στο κείµενο/  

                                                
3 Η άνω και κάτω τελεία χρησιµοποιείται για να δηλώσει την επιµήκυνση του φθόγγου που προηγείται. 
Η επανάληψη του συµβόλου δηλώνει µεγαλύτερη έκταση του φθόγγου.  
 
4 Το τµήµα του εκφωνήµατος που βρίσκεται µεταξύ των δύο παρενθέσεων εκφέρεται πιο χαµηλόφωνα ή 
και πιο γρήγορα από το υπόλοιπο εκφώνηµα. 
 
5  Η υπογράµµιση χρησιµοποιείται για να δηλώσει κάποιας µορφής έµφαση, είτε µέσω αύξησης της 
έντασης της φωνής είτε µέσω αύξησης του ύψους της φωνής. Όταν η ένταση της οµιλίας είναι ιδιαίτερα 
µεγάλη, τότε χρησιµοποιείται η µεγαλογράµµατη γραφή, ενώ για εξαιρετικές περιπτώσεις έντασης 
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός µεγαλογράµµατης γραφής και υπογράµµισης. 
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Εκπ. 5: Όσον αφορά τη γραµµατική θεωρώ ότι σε µεγάλο βαθµό η προσέγγιση είναι 

παραγωγική/ Οι µαθητές έχουν την ευχέρεια να γνωρίσουν τη δυναµική της 

γραµµατικής µέσα από τη χρήση της γλώσσας εε:::(.) και όχι ως ένα ποιηµατάκι 

που πρέπει να µάθουν/ 
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Εκπ 6: Τα ίδια γραµµατικά φαινόµενα επανέρχονται σε διαφορετικά κείµενα κάτω από 

διαφορετικά θέµατα (.) έτσι οι µαθητές αντιλαµβάνονται την πολυπλοκότητα της 

γλώσσας συνάµα µε την απλότητα (.) είναι λίγο αντιφατικό αλλά απεικονίζει ότι 

µε περιορισµένο αριθµό γραµµατικών δοµών (.) ή γραµµατικών εργαλείων 

µπορούµε να κατασκευάσουµε ποικίλα κείµενα και ποικίλες ιδεολογίες/ 

Επισηµαίνεται, λοιπόν, ότι τα γραµµατικά φαινόµενα δεν προσεγγίζονται 

αποσπασµατικά αλλά ως εργαλείο δόµησης νοηµάτων, κατασκευής ύφους και 

προβολής ταυτοτήτων, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παιδιών σε µια ολιστική, 

διερευνητική διαδικασία µελέτης της δυναµικής της γλώσσας, µε καλύτερα µαθησιακά 

αποτελέσµατα συγκριτικά µε τη συµβατική διδασκαλία. 

Ωστόσο, από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι αυτή η πορεία µεταρρύθµισης της 

διδασκαλίας της γραµµατικής δεν είναι «στρωµένη µε ροδοπέταλα», αφού, παράλληλα, 

αρκετοί εκπαιδευτικοί επισηµαίνουν δυσκολίες και προβληµατισµούς που συνάντησαν 

σ’ αυτήν τους την προσπάθεια, καταθέτοντας και σχετικές εισηγήσεις. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ενώ δεν παρουσιάζονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 

µεταξύ των δύο οµάδων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τα θετικά στοιχεία που 

επισηµαίνουν για τη συγκεκριµένη πρόταση, εντούτοις, αρκετές διαφοροποιήσεις 

εντοπίζονται σχετικά µε την κατάθεση δυσκολιών και προβληµατισµών.  

 

3.2.2. Δυσκολίες, προβληµατισµοί και εισηγήσεις  

Η πρώτη κατηγορία που αναδύεται από τα λεγόµενα των περισσότερων εκπαιδευτικών 

και των δύο οµάδων είναι ότι για να πετύχουν τη διαφορετική αυτή θεώρηση της 

γραµµατικής χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, τόσο από τους/τις ίδιους/-ες όσο και 

από τα παιδιά.   
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Εκπ. 4: Αυτό µε δυσκόλεψε και εµένα και τα µωρά (.) Αυτό που νοµίζω έχουν πρόβληµα 

οι περισσότεροι (.) που το συζητάµε (.) το να εντοπίσω και εγώ γραµµατικό 

φαινόµενο που ίσως να προκύπτει (.) να το βρουν και τα παιδιά εκείνο το 

γραµµατικό φαινόµενο/ Δεν ήταν ο σκοπός µου να το βρω εγώ και να τους το 

πω απλώς (.) και εγώ µερικές φορές δυσκολευόµουν… στην αρχή ήταν πολύ πιο 

δύσκολα (.) υπήρχε όµως και προς το τέλος/ 

Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί µιλούν για µια σύνθετη διαδικασία που για να 

εξοικειωθούν µε αυτή χρειάστηκαν κάποιο χρονικό διάστηµα, λαµβάνοντας  

επιµόρφωση και στήριξη αλλά και δοκιµάζοντας, δηλαδή αποκτώντας σχετική 

εµπειρία. Καταθέτουν ακόµη ότι, για να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν αυτή τη 

λογική, έπρεπε στα αρχικά στάδια να γίνουν πιο δασκαλοκεντρικοί παρέχοντας 

στους/στις µαθητές/-τριες τους την απαιτούµενη καθοδήγηση, φθίνουσας, όµως, 

πορείας, αφού σταδιακά οι µαθητές/-τριες ανέπτυσσαν σχετικές δεξιότητες.  

Ωστόσο, µια διαφορετική κατηγορία για το ζήτηµα αυτό προκύπτει από µια µικρή 

µερίδα των εκπαιδευτικών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γλώσσα- οι 

οποίοι/ες παρακολουθούν σχετικά µεταπτυχιακά προγράµµατα- δηλώνοντας πως 

µολονότι για τους/τις ίδιους/ες στην αρχή ήταν µια απαιτητική διαδικασία, εντούτοις, για 

τα παιδιά δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Συγκεκριµένα, σηµείωσαν ότι αφού τα παιδιά 

συνειδητοποίησαν αυτή τη διερευνητική διαδικασία µελέτης του λόγου, εντόπιζαν πια 

διαισθητικά τα λειτουργικά κυρίαρχα γραµµατικά φαινόµενα: 
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Ερευν.: Ωραία/ Έκανες ιδιαίτερη προσπάθεια στην αρχή µέχρι να µάθουν τα παιδιά να 

ανακαλύπτουν (.) να διερευνούν την γραµµατική µε αυτό τον τρόπο ή όχι;/  

Εκπ. 7: Όχι/ 

 Ερευν.: Δηλαδή θεωρείς ότι βγήκαν αβίαστα από τα παιδιά ή έπρεπε =  

Εκπ. 7:  =Πιο αβίαστα παρά µε τις προηγούµενες µεθόδους/ 

Εστιάζοντας στα γραµµατικά φαινόµενα που «καλύφθηκαν» µέσα από αυτήν 

την προσέγγιση, οι απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται. Από την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών µε αυξηµένο ενδιαφέρον για το γλωσσικό µάθηµα δοµείται η κατηγορία 



ότι αναδείχθηκαν περισσότερα γραµµατικά φαινόµενα από όσα ανέµεναν ή σε σύγκριση 

µε αυτά που δίδασκαν βασιζόµενοι/-ες στο βιβλίο: 
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Εκπ. 3: Εγώ µπορώ να πω ότι πέρσι µπόρεσα αφού όµως συνήθισαν τα παιδιά την 

συγκεκριµένη προσέγγιση (.) στην πορεία µπόρεσα να καλύψω περισσότερα 

γραµµατικά φαινόµενα (.) αν το πάρουµε µε την παλιά οπτική της κάλυψης ύλης 

τέλος πάντων / 

Αντίθετα, από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών της άλλης οµάδας, 

προκύπτει η κατηγορία για αυξηµένη ανασφάλεια όσον αφορά την «καλυφθείσα» ύλη: 
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Ερευν.:  Είχες  δυσκολία ως εκπαιδευτικός µε αυτόν τον τρόπο; / 

Εκπ.1: Ναι/ Από την άλλη ένιωθα τροµερές τύψεις γιατί είχε βασικά γραµµατικά 

φαινόµενα της Δ΄ τάξης  τα οποία δεν τα αγγίξαµε γιατί δεν τα βρήκαµε µέσα 

στα κείµενά µας / 

Ερευν: Σαν;  / 

Εκπ.1: Χρόνοι/  Δεν κάναµε όλους τους χρόνους ενώ (.) ενώ έχει όλους τους χρόνους στη 

Δ΄ τάξη 

Ερευν.: Ναι  (.) άρα, έκαµες κάποιους χρόνους =  

Εκπ. 1:    =Έκαµα κάποιους =  

Ερευν.:     =Απλά δεν τους κάλυψες όλους (.) να το πούµε έτσι /  

Εκπ.:   Δεν τους κάλυψα όλους (.) ναι / 

Ερευν: Και το θεωρείς πρόβληµα αυτό; /  

Εκπ.: <παύση 10 δευτερολέπτων> Ναι (.) νιώθω τύψεις  / 

                        ... 

Ερευν:  Άρα σ’ αυτήν την προσέγγιση (.) από ότι καταλαβαίνω από τα λεγόµενά σου (.) 

δώσατε περισσότερη σηµασία στη λειτουργία ((που δεν δίνατε τόση έµφαση 

προηγουµένως)) αλλά χάσατε από την ύλη / 

 Εκπ. 1: Ναι/ Χάσαµε από την ύλη/ Ναι / 

Ερευν:  Από την ύλη που είχαν στο σχολείο µε βάση το βιβλίο / 



Εκπ. 1: Ναι / Και το άσχηµο ήταν ότι εγώ δεν είχα ξανακάνει Δ΄ τάξη οπόταν δεν ήξερα 

καλά την ύλη= 

Ερευν.:    =Ναι/  Η λογική που περάστηκε για το πρόγραµµα και στις επιµορφώσεις είναι 

µην κυνηγάτε την ύλη (.) έτσι και αλλιώς / 

Εκπ. 1:  Ναι /Ναι /  

Ερευν.: Ήταν η λογική του αναγνωρίζω µέσα στα κείµενα τα γραµµατικά φαινόµενα που 

λειτουργούν ώστε να δοµήσουν το νόηµα/ Με αυτή την λογική δούλεψες/ 

 Εκπ.1:  Ναι (.) αυτό το πετύχαµε (.) αλλά δεν καλύψαµε την ύλη µας/ 

Αδιαµφισβήτητα, παρόλο που ο/η εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα 

της προσέγγισης όσον αφορά τη βαθιά κατανόηση από τα παιδιά της λειτουργίας των 

γραµµατικών φαινοµένων που είχαν επεξεργαστεί, εντούτοις νιώθει ενοχές για την 

ποσότητα των γραµµατικών φαινοµένων που έτυχαν επεξεργασίας, συγκριτικά µε το τι 

θεωρεί «ύλη» µε βάση το βιβλίο. Αντίστοιχο σκηνικό παρουσιάζεται και στους/στις 

εναποµείναντες/ασες τέσσερις εκπαιδευτικούς της οµάδας αυτής. 

Άµεσα συνδεδεµένη µε το συγκεκριµένο θέµα είναι και η εισήγηση από τους/τις 

περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς της εν λόγω οµάδας για ύπαρξη ενός πλοηγού όσον 

αφορά το ποια περίπου γραµµατικά φαινόµενα-ύλη θα πρέπει να διδαχθούν ανά τάξη. 

Όπως επισηµαίνουν, o οδηγός αυτός δεν θα περιορίζεται µόνο σε έναν κατάλογο 

γραµµατικοσυντακτικών στοιχείων αλλά θα σκιαγραφεί τις λειτουργίες των 

γραµµατικών φαινοµένων, υπογραµµίζοντας τη στήριξη που χρειάζονται όσον αφορά 

το συγκεκριµένο θέµα: 
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Εκπ. 1: … εγώ δεν είµαι φιλόλογος δεν γνωρίζω τα πάντα γύρω από την γραµµατική και 

µπορώ να πω ότι έχω και 15-16 χρόνια υπηρεσίας (.) 15 χρόνια που είχα πέρσι 

(.) έµαθα πολλά πράµατα από τα βιβλία που δίδασκαν τα παιδιά όσον αφορά 

την γραµµατική/ Δηλαδή αν ήµουν µια πρωτοδιόριστη δεν θα µπορούσα να 

εντοπίσω τα γραµµατικά φαινόµενα γιατί δεν θα τα αναγνώριζα µέσα στα 

κείµενα/ 

Ερευν: Μα γραµµατικές έχουµε στα σχολεία/ Μήπως εννοείς όµως ότι θέλεις µια 

γραµµατική που να δίνει έµφαση περισσότερο στις λειτουργίες των γραµµατικών 

φαινοµένων σε σύγκριση= 

Εκπ. 1:  =Ναι/ Αυτό/ Ναι/ γιατί ούτε εµείς διδαχτήκαµε τις λειτουργίες/  



Φαίνεται λοιπόν να προκύπτει από τους/τις εκπαιδευτικούς, που το γλωσσικό 

µάθηµα δεν άπτεται των ενδιαφερόντων τους, η κατηγορία για δηµιουργία ενός πλοηγού 

λειτουργικής γραµµατικής, θέλοντας να καλύψουν το κενό που αισθάνονται να έχουν 

όσον αφορά γνώσεις γραµµατικής. Αντίστοιχη ανάγκη δεν εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί 

µε αυξηµένο ενδιαφέρον για το γλωσσικό µάθηµα:  
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Εκπ. 4: Εντάξει και να έχω τον οδηγό πάλι µε δυσκολεύει στο να (.) πρέπει να κυνηγήσω 

να βρω εκείνα τα φαινόµενα που λέει ο οδηγός/  Με αγχώνει παραπάνω ίσως 

αυτό/ 

Ερευν:  Άρα δεν νιώθεις την ανάγκη (.) ίσως να σε εγκλωβίσει όπως σε εγκλώβισε και το 

βιβλίο που µου είπες πιο πάνω / 

Εκπ. 4: Ναι/ Ναι/  Απλώς εγώ πρέπει να επιµορφωθώ περισσότερο ώστε να το βλέπω 

διαφορετικά το κείµενο (.) να µπορούµε να εντοπίζουµε ποικιλία γραµµατικών 

φαινοµένων (.) άσχετα αν δεν είναι στην «ύλη» της Γ΄ τάξης/  

Εποµένως, από τους/τις συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς διαφαίνεται µια άλλη 

κατηγορία, πως το να τους δοθεί ένας πλοηγός γραµµατικής για το τι περίπου γραµµατικά 

φαινόµενα θα πρέπει να διδαχθούν ανά τάξη δεν τους είναι απαραίτητος και ότι αντίθετα 

µπορεί και να λειτουργήσει ανασταλτικά, εγκλωβίζοντάς τους. Ωστόσο, δεν τον 

αποκλείουν ως µια µίνιµουµ κοινή βάση. Αντίθετα, δηλώνουν ότι αυτό που χρειάζονται 

είναι περισσότερη επιµόρφωση σε αυτή τη νέα θεώρηση της λειτουργικής αξίας της 

γραµµατικής.  

Στο σηµείο αυτό θα ήταν καλό να υπογραµµιστεί ότι η κατηγορία που αφορά την 

εισήγηση για επιµόρφωση εντοπίζεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς που αποτελούν 

τα υποκείµενα της παρούσας έρευνας. 

Τέλος, η εισήγηση για ύπαρξη πλοηγού φαίνεται να διασυνδέεται και µε τη 

δυσκολία που επισηµαίνεται σχεδόν από όλους/ες τους/τις ερωτηθέντες/-είσες 

εκπαιδευτικούς ότι, σε ένα µεγάλο ποσοστό, τα υπό επεξεργασία γραµµατικά 

φαινόµενα συνεχώς ήταν περίπου τα ίδια: 
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Εκπ. 4: Ήταν περισσότερο για συγκεκριµένα γραµµατικά φαινόµενα που ήταν πιο εύκολο 

να αναδειχθούν µέσα από το κείµενο /  



Ερευν:  Στα νοήµατα/ 

Εκπ. 4: Στα νοήµατα (.) και εµένα µε άγχωνε περισσότερο ας πούµε ότι δεν θα 

καλύψουµε κάποια άλλα γραµµατικά φαινόµενα που ίσως απαιτούνταν/  

Ως εκ τούτου, από τα δεδοµένα προκύπτει η κατηγορία όσον αφορά την 

ανησυχία των περισσότερων εκπαιδευτικών- και από τις δύο οµάδες- πως µε τη 

συγκεκριµένη πρόταση αναδεικνύονται και επαναλαµβάνονται συγκεκριµένα γραµµατικά 

φαινόµενα τα οποία έχουν έντονη λειτουργική αξία, ενώ κάποια άλλα γραµµατικά 

φαινόµενα που δεν λειτουργούν σηµαντικά στη δόµηση νοηµάτων περιθωριοποιούνται 

ή ενδεχοµένως να µην αναδειχθούν καθόλου.  

Μια άλλη κατηγορία, η οποία συσχετίζεται µε την προηγούµενη και 

αναδεικνύεται από εκπαιδευτικούς και των δύο οµάδων, αφορά την ανησυχία για 

έλλειψη εξάσκησης- µε το συµβατικό τρόπο της επίλυσης ασκήσεων- στα διάφορα 

γραµµατικά φαινόµενα: 
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Εκπ. 8:  Ναι/ Διότι δίνουµε έµφαση στο περιεχόµενο και στην έννοια (.) στην έννοια θα 

δώσεις έµφαση γιατί χρησιµοποιεί πολλά ουσιαστικά (.) πολλά ρήµατα οπότε 

δίνεις έµφαση πάνω σε αυτό το µέρος της γραµµατικής παραπάνω (.) τα 

νοήµατα που έχουν σχέση µε τις λειτουργίες και λείπει  µετά το να δεις και πώς 

γράφεται (.) γιατί θα το βρεις µια φορά  αλλά µετά αν δεν εξασκηθούν θα το 

ξεχάσουν (.) κι όταν το ξαναβρούµε θα πάµε πάλι από την αρχή/ κακά τα 

ψέµατα η επανάληψη και η εξάσκηση χρειάζεται/ 

Ωστόσο, µια µικρή µερίδα εκπαιδευτικών- που ανήκουν στην οµάδα των 

εκπαιδευτικών µε αυξηµένο ενδιαφέρον για το γλωσσικό µάθηµα και οι οποίοι έχουν 

εντρυφήσει στη ΣΛΓ µε τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα µεταπτυχιακά προγράµµατα- 

φαίνεται να διαφωνούν µε τις δύο τελευταίες απόψεις:  
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Εκπ. 6: Το νέο αναλυτικό µε τον τρόπο ουσιαστικά που εισηγείται τη διδασκαλία των 

γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων φέρνει την γλώσσα στην πραγµατική της 

αν θέλεις διάσταση και δίνει την εικόνα στο µαθητή ότι το ίδιο γραµµατικό 

φαινόµενο µπορεί να (.) έχει πάρα πολλές λειτουργίες (.) µπορούµε να το 

συναντήσουµε σε διαφορετικά κείµενα (.) να κατασκευάσει διαφορετικές ιδέες 



και ούτω καθεξής/ Άρα αυτό µου έδινε την ευκαιρία ουσιαστικά (.) να µην 

χρειάζεται εγώ να αγχώνοµαι για την επανάληψη αυτών των φαινοµένων = 

Ερευν.:      =Γιατί έτσι και αλλιώς γινόταν επανάληψη των φαινοµένων µέσα από αυτή τη 

διαδικασία/ 

Εκπ. 6:  Ακριβώς/ Δηλαδή σου προσφέρει ήδη την επανάληψη που τόσο είναι 

απαραίτητη για να εµπεδώσει ο µαθητής ένα γραµµατικό φαινόµενο/  

Ειδικότερα, η πρώτη κατηγορία που προκύπτει από τους/τις συγκεκριµένους/ες  

εκπαιδευτικούς για το εν λόγω ζήτηµα είναι ότι ο συχνός εντοπισµός συγκεκριµένων 

γραµµατικών φαινοµένων δεν αποτελεί µειονέκτηµα της προσέγγισης, αλλά αντίθετα 

διασυνδέεται µε το γεγονός ότι αυτά εµφανίζονται συχνά στο λόγο γιατί δρουν καταλυτικά 

στη δόµηση νοηµάτων και ότι µέσω αυτής της µορφής επανάληψης τα παιδιά τα 

εµπεδώνουν. 

Παράλληλα, µια δεύτερη κατηγορία που αναδείχτηκε από από τους/τις 

συγκεκριµένους/ες εκπαιδευτικούς για αυτό το ζήτηµα είναι η διάκριση µεταξύ της 

λειτουργικής αξίας των γραµµατικών φαινοµένων (π.χ. ρόλος α΄ προσώπου ενικού 

έναντι τρίτου προσώπου ενικού) και του τρόπου αποτύπωσής τους (ορθογραφηµένη 

αποτύπωση κλίσεων, προσώπων) που ενώ τα διασυνδέουν, εντούτοις, τα βλέπουν κι ως 

διακριτές οντότητες που µπορούν να εµπεδωθούν από τους/τις µαθητές/-τριες µε 

ποικίλες δραστηριότητες: 
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Εκπ. 6: Είναι εµφανή γιατί εκείνα χρησιµοποιούνται κατά κόρο για να δοµήσουν τα 

νοήµατα / Μετά σου δίνεται η ευκαιρία (.) αφού το µάθηµα βγαίνει πιο γρήγορα 

από τη στιγµή που το κατάκτησαν (.) να δώσουµε σηµασία σε άλλα φαινόµενα 

τα οποία δεν είναι τόσο εµφανή αλλά συσχετίζονται και δίνουν αυτή την εικόνα 

για το κάθε κείµενο= 

Ερευν.:  =Άρα παίζεις µε γραµµατικές ασκήσεις µέσα στο ίδιο το κείµενο για να καλύψεις 

αυτό το κοµµάτι και να δεις και διαφορές =  

Εκπ.6:     =Ναι στη διαπροσωπική λειτουργία βασικά της γραµµατικής το έκαµα αυτό το 

πράγµα µε τις κλίσεις(.) µε τις αντωνυµίες (.) για παράδειγµα το σχολείο µας 

κτλ. 



Ερευν.:  Και έβγαζες ταυτόχρονα και την ορθογραφία/ 

Εκπ. 6:  Την έβγαζα ταυτόχρονα και επιπλέον η ορθογραφία βοηθούσε και τους µαθητές 

στο να επικεντρωθούν όταν τους έλεγα σε αυτό το κείµενο ποια κατάσταση 

περιγράφεται (.) βρείτε µου λέξεις ή φράσεις που να δείχνουν ενέργειες ή 

κατάσταση (.) µπορούσε να ψάξουν και ορθογραφία/  
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Εκπ. 7: Η λειτουργία του επιθέτου ναι/Το εντάσσω µέσα αλλά το να σταµατήσω στα –ινος 

– ικος στα επίθετα και να τους πω κοιτάξτε παιδιά πώς γράφονται αυτά τα 

πράγµατα µε ι και µετά (.) κάνουµε και ασκήσεις µε τον παραδοσιακό τρόπο/ 

Μια τελευταία κατηγορία, η οποία εντοπίζεται στα λεγόµενα ορισµένων 

εκπαιδευτικών, που ανήκουν και στις δύο οµάδες, είναι ότι η επιτυχία µιας θεµατικής 

ενότητας κριτικού γραµµατισµού έγκειται κυρίως στην εύρεση κατάλληλων για τη 

µαθησιακή κοινότητα κειµένων!  κάτι που όπως δήλωσαν τους δυσκόλεψε αρκετά, αφού 

τα κείµενα που εντόπιζαν, κυρίως µέσω του διαδικτύου, ήταν σύνθετα: 
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Εκπ. 8: Πραγµατικά η άποψή µου είναι ότι η όλη µαγκιά είναι να βρεθούν τα κατάλληλα 

κείµενα/ Το είδος των κειµένων που θα δοθούν στα µωρά πρέπει να είναι 

κατάλληλα για την ηλικία τους / Να σου πω  έχουµε πρόβληµα διότι τα κείµενα 

που φέρνουν από το διαδίκτυο συνήθως είναι πιο υψηλού επιπέδου (.) µόνο τα 

παραµύθια ή τα βιβλία λογοτεχνίας ((που είναι γραµµένα για αυτές της ηλικίες)) 

είναι πιο κατανοητά και τα γραµµατικά φαινόµενα τα ίδια που 

χρησιµοποιούνται µέσα (.) γενικά είναι λίγο πιο απλά (.) δεν θα δεις 

υπερβολικές υποτακτικές προτάσεις σε βιβλία των παιδιών/ Οπότε αν η οµάδα 

των συντονιστών ή των επιθεωρητών βρουν κατάλληλα κείµενα για την ηλικία 

πιθανότατα να είναι πιο εύκολο στο να οδηγηθούν και στα γραµµατικά 

φαινόµενα (.) στο πώς λειτουργούν/ 

Η προαναφερθείσα, λοιπόν, δυσκολία συνοδεύεται µε εισήγηση για στήριξή 

τους µε κατάλληλα κείµενα, γεγονός που φαίνεται να ικανοποιείται σε ένα βαθµό µε 

την αναφορά της ερευνήτριας στη δηµιουργία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

«Συλλογών Πολυτροπικού Υλικού». 



 

4.Συµπεράσµατα 
Μέσα από µια πρώτη µατιά της ανάλυσης του υλικού φαίνεται να επιβεβαιώνεται η 

υπόθεσή µας ότι οι εκπαιδευτικοί µε το αυξηµένο ενδιαφέρον για τη γλώσσα 

διαµόρφωσαν µια πιο ευρεία έννοια για τη γραµµατική και ότι αυτή η διαφορετική τους 

στάση αναδεικνύει και µια διαφοροποιηµένη ταυτότητα, κάτι που φαίνεται έντονα στο 

κεφάλαιο 3.2.2. όπου σκιαγραφούνται οι δυσκολίες που συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί.  

Ωστόσο, µε µια δεύτερη µατιά αντιλαµβανόµαστε ότι καταγράφεται µια 

σταδιακή, σύνθετη κι όχι εύκολη πορεία για τη διαµόρφωση της νέας ταυτότητας 

εκπαιδευτικών. Η εν λόγω πορεία διαγράφεται τόσο από την προσπάθεια όλων των 

εκπαιδευτικών να ξεφύγουν από στατικές προσεγγίσεις της γλώσσας, 

προσυπογράφοντας αρκετά θετικά στοιχεία όσο κι από το γεγονός ότι διαφοροποιήσεις 

για τις δυσκολίες δεν εντοπίζονται µόνο µεταξύ των δύο οµάδων εκπαιδευτικών αλλά 

και εντός της οµάδας των εκπαιδευτικών µε το αυξηµένο ενδιαφέρον για το γλωσσικό 

µάθηµα. Τα δύο άτοµα που συµµετέχουν σε αντίστοιχα µεταπτυχιακά προγράµµατα 

παρουσιάζονται µε µια ακόµα πιο ευρεία θεώρηση του ρόλου της γραµµατικής, σε 

σύγκριση µε τα υπόλοιπα 3 άτοµα της οµάδας αυτής. Εποµένως, βλέπουµε τα 

υποκείµενα της έρευνας να κινούνται αδροµερώς σε τρεις διαβαθµισµένες τροχιές που 

αλληλοδιαπλέκονται, σκιαγραφώντας την πολυσυνθετότητα αυτής της πορείας 

εξέλιξης.  

Με άλλα λόγια, γίνεται εµφανής η προσπάθεια των εκπαιδευτικών για ανάπτυξη 

εναλλακτικών, µαθητοκεντρικών πρακτικών µε σκοπό τη σύνδεση δοµών και 

λειτουργιών της γλώσσας στο πλαίσιο της κοινωνικοπολιτισµικής θεώρησής της για 

κατανόηση και παραγωγή κειµένων και µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία κριτικά 

εγγράµµατων πολιτών. Όµως αυτή η πορεία εξέλιξης δεν είναι καθόλου εύκολη, καθώς 

οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν πληθώρα προβληµατισµών-δυσκολιών. Στο σύνολό τους οι 

συγκεκριµένες δυσκολίες φαίνεται να έχουν προκύψει λόγω της µέχρι τώρα 

εξοικείωσής τους µε στατικές προσεγγίσεις της γλώσσας, παραγνωρίζοντας το 

δυναµικό και λειτουργικό της χαρακτήρα, αφού ο βαθµός «ειδίκευσης» στο θέµα 

φαίνεται να λειτουργεί καταλυτικά στο να ξεφύγουν από τέτοιου είδους προσεγγίσεις 

αλλά και στη µείωση των αντίστοιχων δυσκολιών. 



Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα της έρευνας αναδεικνύουν αφενός τη θετική στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη συγκεκριµένη πρόταση και αφετέρου την 

ανάγκη/σπουδαιότητα της συνεχούς και πολυεπίπεδης επιµόρφωσης αλλά και της 

δόµησης υποστηρικτικού υλικού, µε στόχο την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών 

σε αυτήν τη δύσκολη πορεία εξέλιξής τους, κάτι που θα πρέπει να προβληµατίσει 

ιδιαίτερα τους ιθύνοντες τέτοιων δράσεων.  
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